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Sveika, Lietuvos medicinos istorija! 
J U O Z A S K R I A U Č I Ū N A S , M.D. 

Mažas žingsnis į priekį... 

Juozas Meškauskas. LIETUVOS 
MEDICINOS ISTORIJA. Chicaga: 
Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga, 1987. 
xxxii, 814 psl. Kaina — 37 dol. Gaunama 
„Drauge". 

Vasario mėnesį Pergalėje pasi
rodė trys 1946 metais parašyti 
Balio Sruogos laiškai tuome
tiniam Rašytojų sąjungos pirmi
ninkui Petrui Cvirkai. Laiškai 
įdomūs tuo, kad dujų parašyti po 
spalio 1-2 dienomis įvykusio 
visuotinio LTSR rašytojų susi
rinkimo. Susirinkimas turėjo 
svarstyti Lietuvos li teratūros 
padėtį ryšium su VKP(b) CK 
nutarimu dėl žurnalų Zvezda ir 
Leningrad, todėl buvo vienas 
reikšmingiausių kultūros poli
tikos įvykių pirmaisiais pokario 
metais, nustatęs pagrindines 
kultūros gyvenimo gaires. Per
galė pažymi, kad susirinkime 
buvo ne tik griežtai kritikuojami 
rašytojai, vadinamieji tyleniai, 
vengę aktualių gyvenimo temų, 
bet nepagrįstai smerkiami Mie
želaičio, Vaičiūno, Bieliausko, 
Paukštelio, Matuzevičiaus kūri
niai. LKP CK sekretorius Preik
šas itin piktai puolė Balio Sruo
gos atsiminimų knygą Dievų 
miškas, tvirtindamas, kad tai 
„ciniškas šaipymasis iš vokiškųjų 
grobikų aukų", kaliniai vaiz
duojami kaip smulkūs žmoneliai, 
kurie tesirūpina kai kuriomis 
fiziologinėmis funkcijomis. Preik
šas pyko, kad Sruoga nerašė apie 
pasipriešinimą naciams, kuris 
turėjo vykti net ir Stutthofo sto
vykloje. Preikšas priėjo šią iš
vadą: „Jeigu Sruogos knyga būtų 
pasirodžiusi, tai mūsų priešai 
turėtų visišką pagrindą sakyti, 
jog vokiečiai teisingai padarė, 
kad tokius žmogpalaikius laikė 
koncentracijos stovyklose. Štai 
kodėl visai yra netikusi Sruogos 
knyga ,Dievų miškas' ir štai 
kodėl gerai, kad ji neišėjo, nes 
išėjusi ji tebūtų naudinga t ik 
mūsų priešams". Dabar Pergalė 
pažymi, kad Preikšo nepagrįsti 
kaltinimai Sruogai kainavo jam 
daug skaudžių vidinių išgy
venimų. 

Pergalės aiškinimai — tai žings
nis į priekį, ypač palyginus su tai, 
kas buvo rašoma anksčiau, pa
vyzdžiui, Lietuvos TSR istorijos 
ketvirtame tome. Ten pažymėta, 
jog susirinkime „tarybiniams 
rašytojams buvo iškeltas užda
vinys — įsijungti į ideologine 
kovą su buržuaziniais nacionalis
tais... Balys Sruoga, patyręs kon
centracijos stovyklos baisumus ir 
parašęs apie tai įspūdingus atsi
minimus, po ilgesnių svyravimų 
suprato, kad ,poetas turi būti 
pilietis — geras tarybinis pilie
t i s ' . " Taigi buvo mėginama 
sukurti įspūdį, kad Balys Sruoga 
buvo kiek pakritikuotas, bet 

viskas baigėsi sklandžiai, jis su
prato keliamus laiko uždavinius 
ir įsijungė į tarybinių rašytojų 
šeimą. 

Vis dėlto naujieji Pergalės aiš
kinimai neatskleidžia visos tie
sos, reikalus gerokai padailina. 
Tvirtinama, kad iš Sruogos 
laiškų Cvirkai matyti, jog Sruo
ga žvel į viską plačiai mąs
tančio, virš savo nuoskaudų 
pakylančio žmogaus akimis, kad 
šalia susirinkime reikalaujamos 
savikritikos akivaizdus Sruogos 
noras įsijungti į literatūros 
gyvenimą. Be to, teigiama, kad 
Sruogai Cvirka nebuvo tik rašy
tojų sąjungos pirmininkas, bet ir 
artimas žmogus, su kuriuo dali
josi mintimis kūrybos klausi
mais. Nežinia, kokie buvo Sruo
gos ir Cvirkos santykiai, bet ne
galima užmiršti, kad tuo metu 
vyravo kone visuotinis įtarumas, 
inteligentai buvo suimami ir 
siunčiami į Gulagą, o Cvirka 
buvo partijos patikėtinis, ėjęs 
atsakingas pareigas, ir minėtame 
susirinkime daug kalbėjo, pritar
damas Preikšo išpuoliams. Cvir
ka pavadino CK nutarimą dėl 
Zvezda ir Leningrad „nepapras
tai svarbiu dokumentu", „ata
kuojančio komunizmo dvasios iš
raiška", nurodančia „idėjinį kai 
kurių rašytojų smukimą". Pasak 
Cvirkos, „buržuaziniais laikais 
egzistavo tokia lietuvių rašytoju 
draugija, turėjusi grynai profe
sinius siekius, kuriai priklausė 
įvairių srovių žmonės. O dabar 
organizacija yra tarybinė or
ganizacija, kurios įstatai aiškiai 
nurodo, kas tai yra tarybinis 
rašytojas". Cvirka pabrėžė, kad 
„daugeliui mūsų rašytojų už 
organizacijos ribų vadovavo 
buržuaziniai — nacionalistiniai 
ideologai..., kad jaunimo sekcijose 
siautė brazdžioniškai dekadentiš
ki vėjai". Cvirka griežtai smerkė 
tuos rašytojus, kurie norėtų rašy
tojus suburti kažkokia bendra 
lietuviška idėja, nes esą skirtingų 
rūšių lietuvių. „Tarybinių Rašy
tojų Sąjungoje negali būti vietos 
juodašimtiškų pažiūrų žmo
nėms... Mes negalime praeiti 
visai tylomis pro tuos draugus, 
kurie dažnai piktam panaudoja 
rašytojo vardą ir mūsų organiza
ciją". Paraginęs visus giliai 
įsisąmoninti Preikšo žodžius. 
Cvirka puolė ir Pasternaką, ir va
dinamus lietuvius rašytojus tyle
nius, ypač poetą Antaną Miškinį, 
kuris, anot Cvirkos, „buvo uolus 
hitlerinės spaudos bendradarbis, 
o šiandien savo tyla Miškinis 
darosi vėliava nacionalistų gai-

Prieš atveriant Lietuvos medi
cinos istorijos knygą, paruoštą 
Juozo Meškausko, daktaro, profe
soriaus, ir prieš tos knygos verti
nimą, ne pro šalį prisiminti ilgą, 
užsitęsusį daugel į me tų ir 
nugalėjusį daugelį kliūčių tos 
knygos paruošimą ir išleidimą. 
Lietuvos medicinos istorijos išlei
dimo reikalas pradėtas kelti išei
vijoje ypač Amerikoje, gyve
nančia lietuvių gydytojų, ska
tinamų ir lietuvių istorikų, jau 
šio šimtmečio šeštojo dešimtmečio 
pabaigoje. Bet praėjo visas de
šimtmetis, kol 1969 metais Lie
tuvos medicinos istorijos reikalas 
i škel tas ir a p t a r t a s išeivių 
lietuvių gydytojų suvažiavime. 
Prieš tą suvažiavimą keli gydy
tojai, besirūpiną Lietuvos me
dicinos istorijos išleidimu, jau 
buvo taręsi su dr. Jonu Puzinu, 
kad jis sutiktų tokią istoriją 
paruošti , ir dėl to j i s buvo 
pakviestas suvažiavime daly
vauti ir gauti suvažiavusių pri
tarimą. Pritarimas gautas ir dr. 
Puzinas pradėjo telkti medžiagą 
tai istorijai. 

Tačiau dr. Puzino kiti įsiparei
gojimai ir ekonominiai reikalai 
neleido jam atsidėti tik medicinos 
istorijai, jis galėjo t am skirti tik 
pripuolamas valandas. Taip 1971 
metais buvo paprašytas dr. Ze
nonas Danilevičius, American 
Medical Association žurnalo 
vienas redaktorių, rūpintis Lie
tuvos medicinos istorijos pa
ruošimu. Jam atsisakius, pa
kviestas dr. Ramūnas Kondratas, 
bet jo įsipareigojimai Smith-
sonian institute metų metais 
uždelsė medžiagos rinkimą ir is
torijos paruošimą. Reikėjo ieško
ti kito autoritetingo asmens tai 
istorijai paruošti. 

Visi pakviestieji medicinos is
toriją paruošti buvo įpareigoti 
ta r t i s su redakcine gydytojų 
komisija. I komisiją, beveik be 
pasikeitimų, įėjo "dytojai: Milda 
Budriene, Henrikas Brazaitis, Ze
nonas Danilevičius, Ferdinandas 

Kaunas, Juozas Meškauskas, Vy
tautas Tauras, Vaclovas Šaulys, 
o bendradarbiauti pakviesta ir 
daugiau gydytojų. Redakcinė 
komisija ir 1982 m. gydytojų su
važiavimas skatino pagreitinti 
medicinos istorijos išleidimą, nors 
ir mažiau išsamios, bet bent 
plačiai apimančios Nepriklau
somos Lietuvos laikotarpį ir 
Antrojo pasaulinio karo laiko
tarpį, ligi pastarosios Lietuvos 
okupacijos. Dr. Juozas Meš
kauskas buvo paprašytas ir su
tiko tokią istoriją paruošti. Tą is
torijos knygą jau turime. Dr. 
Meškauskas pakvietė talkinin
kais ir ki tus gydytojus. Tųjų kai 
kurie pateikė žinias apie atskiras 
medicinos sritis, pateikdami 
daugiau ir išsamesnių žinių apie 
tas sritis. Tos žinios įdėtos šioje 
knygoje. 

Lietuvos medicinos istorija pa
teikta 814 puslapių knyga su 75 
paveikslais. Knygos pradžioje yra 
kondensuota Lietuvos medicinos 
istorija angliškai, užimanti 24 
puslapius. Ši knygos dalis daro ją 
prieinama kitataučiams, nes tie
ji gali bent šį tą sužinoti apie me
dicinos vystymąsi ir teikimą 
Lietuvoje. 

Knyga suskirstyta skyriais, 
kurie teikia žinias apie Lietuvos 
mediciną. Vieni skyriai y ra 
daugiau, kiti mažiau išplėsti. Kai 
kurie skyriai, parašyti atskirų 
autorių, teikia labai išsamių 
žinių. Tokiais skyriais yra: Vete
rinarinė medicina, pateikta vet. 
dr. Stasio Jankausko, Socialinės 
ligos ir kova su jomis — dr. 
Rimvydo Sidrio, Ligoninės — dr. 
Henriko Brazaičio, Kova su tu
berkulioze Lietuvoje — dr. Mildos 
Budrienės, Lietuvos kurortai — 
dr. Vaclovo Šaulio, Karo sanita
rijos tarnyba — dr. Vytauto Tau
ro, Apskričių ir miestų gydytojų 
darbas okupacijų metu — dr. Jur
gio Starkaus. 

Knygoje aprašoma medicinos 
(mokslinės) pradžia, vystymasis 
ir kilimas bei medicinos aprūpi
nimas Lietuvoje nuo seniausių 
laikų, bet ypač daug žinių apie 
Nepriklausomos Lietuvos ir Lie
tuvos okupacijų metų, ligi 1944 
m., mediciną. Yra pa te ik ta 
daugybė vyriausybės ir sveikatos 

vr.lų tarpe". Tokie kaltinimai tais 
laikais buvo labai grėsmingi. Iš 
tiesų po kiek laiko Antanas 
Miškinis buvo suimtas ir nuteis
tas dėl savo vaidmens pasyvioje 
rezistencijoje. Cvirka smarkiai 
kaltino ir kitą rašytoją, Joną 
Graičiūną, kurio savikr i t ika 
esanti netinkama, daugiausia dėl 
to, kad jis turi nacionalistinę 
pažiūrą į mūsų dienų tikrovę. 
Graičiūnas irgi buvo suimtas ir 
išsiųstas į Gulagą. 

Nežinia, kaip Sruoga vertino 
Cvirkos kalbą, gal manė, kad jo 

Siame numeryje: 
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niai ramentai" • Stasio Santvaro eilėraščiai • Rūtos Klevos 
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J u o z a s Meškauskas 

departamento įsakymų ir in
strukcijų kopijų, t a i p pa t 
medicina ir sveikata bei gerove 
besirūpinančių grupių ir draugijų 
įstatų ir darbo gairių nurodymų 
ir pan. Pateiktos suglaustos ži
nios apie mokomojo personalo 
pasiruošimą, jų mokslinius dar
bus, išvardytas ir mokomasis per
sonalas. Duoti studentų skaičiai. 
Pateiktos žirios apie tinklą ir 
veiklą medikų ir institucijų, 
teikiančių medicininę pagalbą: 
ligonines, ambulatori jas, ap
skričių gydytojus, sve ikatos 
punktus ir pan. Nepraleista 
žinios apie kurortus. Paminėti 
sunkumai paruošti medikus, 
te ikt i medic ininę paga lbą 
visuomenei, ypač karo ir okupa
cijų metais. 

Tačiau knygoje randama ir kai 
kur ių t r ū k u m ų . Vienas tų 
t rūkumų nedovanot inas , ta i 

išpuoliai prieš Miškinį ir Grai
čiūną buvo toks pat prisitaiky
mas prie esamų 3ąlygų, kaip ir jo 
paties savikritika. Sruoga gal už
jautė Cvirką, bet jei Cvirka ne
buvo piktas žmogus, tai už jo 
stovėjo Stalino saugumas, kuris 
uoliai ir be jokio pasigailėjimo 
kovojo su tikrais ir įsivaizduo
jamais priešais Saugumo šnipų 
visur buvo, pašto ir telefono ry
šiai buvo stropiai stebimi. Tai 
gerai žinojo ir Sruoga, ir Cvirka. 
Po griežtos Preikšo kritikos Sruo
ga galėjo jausti suėmimo pavojų, 
norą pateisinti savo darbą bei įro
dyti, kad jis neketina tapti nauju 
tyleniu, kuriam suėmimo grėsmė 
būtų buvusi net didesnė. Tomis 

' aplinkybėmis Sruoga negalėjo 
nei tylėti, nei kritikuoti visagalės 
partijos ir jos literatūros žinovų. 
Jo laiškai tokie, kurių galima 
laukti sunkiomis aplinkybėmis, 
ir iš jų nevalia daryti platesnių iš
vadų apie Sruogos tikruosius 
jausmus. 

Pergalės žvilgsnis į Sruogos 
laiškus gana būdingas šioms die
noms. Atskleidžiamas koks nors 

anksčiau nutylimas re ikalas , 
kuris atitinkamai kritikuojamas, 
kartais griežtai smerkiamas, 
kaip Stalino ar stagnacijos laikų 
reiškinys. Tačiau nemėginama 
nagrinėti, ką tie atskiri faktai 
pasako apie tuos laikus, kaip jie 
paveikė žmonių galvojimą ir 
elgesį. Pripažįstama, kad siautėjo 
Stalino smogikai, bet kartais 
kuriamas įspūdis, kad kitais at
žvilgiais žmonės gana panašiai 
gyveno kaip dabar, išskyrus tuos, 
kurie tiesiog nukentėjo. Bet taip 
nebuvo. Teroras apgaubė visą 
gyvenimą, giliai įsismelkė į visų 
sąmonę, veikė didžiąją dalį žmo
gaus nutarimų. Istorija — darnus 
audinys, kurio atskirų momentų 
negalima suprasti, neatsižvelgus 
į visumą. Daugelis pavienių 
elementų kaip tik iš visumos 
įgyja savo reikšmę. Tad nors 
reikia paša l in t i ir a t s k i r a s 
baltąsias dėmes, nebus galima 
atskleisti istorijos tiesos, kol 
nepervertinamas visas laiko
tarpis. Ir kol kas nepradėta tai 
daryti. 

K. G. 

nepateikimas žinių apie vete
rinarinę mediciną, kuriant ir įkū
rus Kauno Veterinarijos akade
miją. Tos akademijos padaliniai: 
Serologijos ir Farmakologijos 
institutai, jau veikę ir prieš 
akademijos įkūrimą, gamino 
serumus, skiepus ir kai kuriuos 
va is tus paraz i tams naikint i . 
Tiesa, žinių apie tai pateikia vet. 
dr. Stasys Jankauskas savo kny
goje Veterinarinė medicina ne
priklausomoje Lietuvoje. Bet tai 
j au atskira knyga ir nelengvai 
gaunama. 

Medicinos istorijos knygoje nie
kur nėra pateikta žinių apie 
sveikatos valandėles. Lietuvos ra
dijo stotis sveikatos valandėlėmis 
t e i k ė ž inių ap ie sveikatą. 
Valandėles pravedė gydytojai, 
pvz.: dr. M. Nasvytis, dr. A. Ma
tukas , dr. B. Matulionis ir kiti. 
Valandėlės buvo klausomos ir pa
tarimais naudojosi daug žmonių. 
Tai kėlė žmonių sveikatą. Šis 
dalykas vertas paminėti isto
rijoje. 

Knygoje nepateikta tinklas ir 
darbai bei pasiekimai dantų 
gydytojų. (Lietuvoje tai buvo mo
terų profesija ir tik vieno kito vy
ro). Taip pat nėra žinių apie 
akušeres ir gailestingąsias sese
ris, nors ir jos priklauso me
dicinos personalui. Galėtų būti 
daugiau pasakyta apie farmaci
ninkus, nes jie prisidėjo prie 
sveikatos kėlimo, ypač kur gydy
tojų nebuvo. 

Lietuvos medicinos istorijos 
knygoje kai kurie dalykai liečia
mi labai plačiai, net per plačiai, 
tuo tarpu kiti yra praleisti ar ir 
ne t iks l ia i pate ikt i . J ų kelis 
paminėsiu 

P a t e i k t a daugybė visokių 
įsakymų, reguliaminų ir raštų 
kopijų. Tai didina knygos apimtį 
ir sunkina koncentraciją. Patei
sinama tai tik tuo, kad rodo 
medikų rūpinimąsi visuomenės 
sveikata, o karo metu mėginimą 
medikus įjungti j karių eiles ir 

medikų išvengimą kovoti už sve
timus interesus. 

Išvardyti privatdocentai, skai
tę neprivalomą medicinos kursą 
1938-1939 metais (p. 113). Būtų 
gera, kad būtų išvardyti visi 
privatdocentai, nuo pat medicinos 
fakulteto įsteigimo. Vieną tokių 
privatdocentų paminėsiu, tai dr 
0. Pūdymaitis, skaitęs kursą apie 
sportą ir sveikatą. 

Skyriuje apie organizacijas, ku
rios rūpinosi socialine globa (p. 
630), nepaminėta Marijos Nekal
to Prasidėjimo seserų vienuolija, 
tuo laiku Lietuvoje žinoma varg
dienių seselių vardu, turėjusi 
tada Lietuvoje 10 globos ir invali
dų namų ir 5 vaikų darželius ir 
tųjų tinklą plečianti. Tokie namai 
buvo Marijampolėje (dabar Kap
sukas), Kudirkos Naumiestyje, 
Šakiuose ir kitur. 

Aprašant ligoninių vedėjus (pp. 
316-318), prasilenkta su tiesa: dr. 
K. Pautienius, buvęs Utenos 
apsk. ligoninės vedėjas, keliamas 
į Šakių apsk. ligoninę, į ją ne
atvyko ir jos vedėju nebuvo. 

Apskričių gydytojų pareigų 
skyriuje pasakyta (p. 292), kad 
apskrityse, kur yra reikalas, stei
giami rajonai. Nė vienas rajonas 
neišvardytas, gal jų nebuvo. Taip 
pat galbūt reikėjo pridėt; kad kai 
kurių apskričių gydyt ,ai nesi
tenkino įsteigtų sveikatos punktų 
ir ambulatorijų darbu, skiepijant 
vaikus, bet pravesti skiepijimą 
plačiu mastu pavasariais samdy
davo medicinos studentus, kurie 
nustatytu maršrutu vykdavo pa
vasariais į kaimus ir mokyklas 
skiepijimą pravesti. Porą pava
sarių tokiu skiepytoju teko būti 
man Kauno apskrityje. 

Yra išvardyti apskričių gydy
tojai, steigiant apskričių gydytojų 
įstaigas. Ar nebūtų tikslu knygo
je išvardyti tokius gydytojus, dr. 
J. Starkui aprašant jų veiklą 
vokiečių okupacijos metu (p. 710)? 

Medikų spausdintų darbų 
sąraše yra ne viskas paminėta. 
Pvz., dr. B. Minelgos paminėtas 
tik vienas darbas (p. 730), o jo kiti 
spausdinti darbai: Tuberkuliozė 
Lietuvoje ir kova su ja (1935), Ko
va su džiova 1937) ir Džiova Lie
tuvos mokyklose (1940) neminimi 
sąraše. Tiesa, du pirmieji darbai 
paruošti B. Minelgai dar esant 
medicinos studentu, bet vis tiek 
tie darbai buvo svarbūs to laiko 
Lietuvos medicinai. Galbūt yra ir 
daugiau panašių praleidimų? 

Nemažas skaičius gydytojų, be 
tiesioginės medicininės veiklos, 
reiškėsi ir kitoje su medicina 
surištoje ir nesurištoje veikloje. 
Gal būtų buvę tikslu atskira 
dalimi medicinos istorijoje bent 
su medicina surištą medikų 
veiklą paminėti. I tokią veiklą 
įeina: sportas, švietimas, kultū
ros kėlimas ir visuomeniniai 
reikalai. Galima buvo paminėti ir 
vieną kitą tose srityse pasi
reiškusį mediką, kaip, pvz., J. Ba 
sanavičių, V. Kudirką. K. Grinių, 
K. Jokantą , P. Avižonį, A. 
Jurgelionį ir kai kuriuos kitus. 

Mediciną baigusių sąrašuose (p. 
786) nėra gyd. Vytauto Žymanto 
pavardės. O gal ir kieno nors dau
giau? Reikėjo tokio praleidimo 
išvengti. 

Be aukščiau mano suminėtų 
knygoje įvykių nepaminėjimų, 
pas i ta ik ius ių pra le id imų, 
netikslumų, yra ir korektūros 
klaidų. Pati didžiausia, tai pava
dinimas vieno skyriaus, kur 
vokiečių okupacijos meta i 

(Nukelta į 2 psl.) 



Nr. 7 5 ( 1 5 ) - p s l . 2 D R A U G A S - M O K S L A S , M E N A S , L I T E R A T Ū R A Šeštadienis, 1988 m. balandžio mėn. 16 d. 

Nuo barzdaskučių iki VDU klinikų... 
Lietuvos medicinos pradžia ir raida dr. Juozo Meškausko knygoje 

DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

Šį vakarą* noriu jus supa
žindinti su profesoriaus Juozo 
Meškausko Lietuvos medici
nos istorijos knygos turiniu ir 
ją apibūdinti. Profesorius Meš
kauskas šį savo darbą vadina me
dicinos mokslo ir gyventojų medi
cininio ir socialinio aprūpinimo 
istorine ir dokumentine apžvalga. 
Šią istorinę i r dokumentine 
apžvalgą profesorius pradeda 
penkioliktuoju šimtmečiu ir ją 
užbaigia 1944 metų liepos 
mėnesiu. 

Penkioliktajame šimtmetyje 
medicininė pagalba Lietuvoje 
buvo barzdaskučių, kirpėjų, vadi 
namų chirurgais, ir pir t ininku 
rankose. Pirtininkai statydavo 
taures , apipjaustydavo nuo
spaudas ir nuleisdavo kraują. 
Kirpėjai-chirurgai egzaminų 
metu turėjo įrodyti, kad jie moka 
pagaląsti skustuvą ir žirkles, pa
gaminti tepalus žaizdoms gydyti 
ir nupasakoti išnarintų sąnarių ir 
lūžusių kaulų gydymą. Kirpė
jai-chirurgai buvo ypač gerbiami, 
vadinami ponais ir buvo atlei
džiami nuo mokesčių. Pirtininkai 
turėjo mažesnes teises, bet jie 
turėjo nemažą pasisekimą, nes 
ėmė mažiau už ligonių gydymą ir 
ligonius gydė, ateidami i namus. 

Šie amatininkai buvo susior
ganizavę į vienetus, vadinamus 
cechais. Tarp cechų vyko at
kaklios varžybos, kurios dažnai 
privesdavo pr ie t r iukšmingų 
muštynių arba teismo bylų. Ru
sams užėmus Lietuvą 1795 
metais, kirpėjų-chirurgų teisės 
buvo sumažintos. Rusijoje tokių 
amatininkų cechų nebuvo. Pas 
juos veikė felčerių sistema. Todėl 
kirpėjai-chirurgai, nor in t ie j i 
praktikuoti mediciną, turėjo sto
ti į felčerių mokyklas ir laikyti 
egzaminus. Kitu atveju jie galėjo 
verstis tik kirpėjo amatu. Taip 
Lietuvoje atsirado felčerių profe
sija, išs i la ikiusi iki Nepr i 
klausomos Lietuvos laikų. 

Mokslinė medicina Europoje 
pradėjo plėstis 13 ir 14 šimtme
čiais. Lietuvoje tuo metu nei lie
tuvių, nei užsieniečių gydytojų 
nebuvo. Didikams arba jų šeimų 
nariams susirgus, didikai gydy
tojus kviesdavo iš V a k a r ų 
Europos. Pavyzdžiui, Vytauto Di
džiojo žmonai susirgus, 1400 
metais Vytautas kreipėsi į Teu
tonų ordino magistrą, prašy
damas atsiųsti gydytoją. Ordino 
magistras pasiuntė gydytoją 
Konrodą, kuris trumpai pabuvęs 
Lietuvoje, grįžo į Vokietiją. 
Reikalui esant, gydytojai Vytau
tui buvo siunčiami ne vieną kar
tą. Laikui bėgant, palaipsniui, 
Lietuvoje pradėjo apsigyventi 
svetimtaučiai gydytojai. Iš Lie
tuvos teritorijos kilusių gydytojų 
16 amžiuje žinomi keturi: gudas 
Francišek Skorina ir lietuviai 
Grabauskas, Tomas ir Petkūnas . 
Europos un ive r s i t e tuose iš
mokslintų lietuvių gydytojų 16 ir 
17 šimtmečiais buvo nedaug, bet 
jie turėjo nemažą įtaką į moks
linės medicinos raidą Lietuvoje. 
Šešioliktame šimtmetyje prade
damos statyti ligoninės, špi
tolėmis vadinamos. Jos daugiau
sia buvo statomos prie bažnyčių, 
prižiūrimos kunigų. Pirmoji 
ligoninė buvo įkurta Vilniuje 
1518 metais. Ji turėjo 10 lovų. 
Laikui bėgant, ligoninių skaičius 
didėjo. Jos buvo steigiamos ir 
mažesniuose miestuose. Kartu su 
ligoninėm atsirado ir vaistinės su 
va i s t i n inka i s , v a d i n a m a i s 
aptiekoriais. 

Vakarų Europoje išmokslintų 
gydytojų neužteko L ie tuvos 
gyventojų reikalams patenkint i . 
Nors Vilniaus universitetas buvo 
įkurtas 1579 metais, bet me-

Dr. Juozas Meškauskas dėkoja Matildai Marcinkienei už jo akademijos rengėjų 
jam įteiktą akademijos albumą su visų dalyvių parašais. Dr. Juozo Meškausko 
knygos „Lietuvos medicinos istorija" išleidimo proga suruošta akademija įvyko 
balandžio 9 dieną Jaunimo centre, Chicagoje. 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

* Paskaita, skaityta akademijoje, su
ruoštoje dr Juozo Meškausko Lietuvos me
dicinos istorijos išleidimo proga 1988 m. 
balandžio 9 d. Jaunimo centre. Chicagoje. 

dicinos fakulteto jame nebuvo. 
Pagaliau, maždaug po 200 metų 
delsimo, 1775 m. Vilniaus uni
versitete buvo įsteigta medicinos 
kolegija, Collegium Medicinae. 
Dvejais metais vėliau, 1777 m., 
Gardine buvo at idaryta Karališ
koji medicinos mokykla, kuri dėl 
ekonominių sunkumų po trejų 
metų buvo uždaryta. Tos mokyk
los vedėjas J. E. Gilbertas kar tu 
su mokyklos auklėtiniais įsijungė 
į Vilniaus universitetą. Medi
cinos kolegija Vilniaus universi
tete iš pradžių augo lėtai. Praėjus 
26 metams nuo jos įkūrimo. 1801 
m., studentų buvo tik 82. 1803 
metais , perorganizavus Vilniaus 
universitetą, medicinos kolegija 
tapo medicinos fakultetu. Nuo 
tada medicinos fakultetas pradėjo 
sparčiai augti , taip kad 1830 
metais studentų jame jau buvo 
daugiau ka ip 400. bet 1831 
metais, carinėje Rusijoje prasi
dėjus reikštis taut inėm idėjom, 
V i l n i a u s u n i v e r s i t e t a s buvo 
uždarytas. Sekančia is metais 
buvo a t ida ry ta Imperator inė 
medicinos ir chirurgijos aka
demija, kuri po dešimties metų 
buvo irgi uždaryta. Vilniaus 
universi tetas buvo likviduotas. 
Studentai su profesoriais buvo iš
skirstyti po Rusijos universitetus. 
Turto didžiausia dalis teko Kijevo 
u n i v e r s i t e t u i . Uždar ius Me
dicinos ir chirurgijos akademiją. 
Lietuvos jaunimas, norintis stu
dijuoti mediciną, turėjo rinktis 
Vakarų Europos arba Rusijos 
universitetus. Rusijos universi
te tus baigusiems buvo lengviau 
įsikurti . Paskelbus Lietuvos ne
priklausomybę 1918 metais, bu
vo galvota Vilniaus universitetą 
a tkur t i . Deja, karas su bolše
vikais ir lenkais tuos planus su
t rukdė . 1939 metais, prijungus 
Vilnių prie Lietuvos, Stepono Ba
toro universitetas buvo pava
dintas Vilniaus universitetu, o 
1942 metais buvo at idarytas 
medicinos fakultetas. 

Bes ikur ianč io je Nepr ik l au 
somoje Lietuvoje medicinos kad
r ams paruošti 1920 m. sausio 27 
d. Kaune buvo atidaryti Lietuvos 
Aukštieji kursai su medicinos 
skyriumi. Pirmais metais kursuo
se medicinos klausytojų buvo 159 
asmenys, 77 lietuviai, 78 žydai ir 
4 k i t u t a u t y b i ų . Dvejiems 

metams praėjus, būtent 1922 me
tais klausytojų jau buvo 240:80 
lietuvių, 153 žydai ir 7 kitų tau
tybių. Aukštieji kursai nepa
tenkino atgimstančios Lietuvos 
re ikalavimų, todėl 1922 m. 
vasario 15 d. buvo iškilmingai 
a t i d a r y t a s K a u n e Lietuvos 
universitetas su medicinos fakul
tetu. 

Pradžioje darbo sąlygos buvo 
sunkios. Trūko visko: profesorių, 
mokymo priemonių, patalpų ir pi
nigų. Nežiūrint to, medicinos 
fakultetas augo ir stiprėjo. Fakul
tetas buvo padalytas į keturis 
skyrius: medicinos, odontologijos, 
farmakologijos ir veterinarijos. 
Veterinarijos skyrius dėl stu
dentų trūkumo 1928 metais buvo 
uždarytas, spėjęs paruošti tik 16 
naujų veterinarijos gydytojų. 
Vėliau į užsienį veterinarijos stu
dijoms per keletą metų buvo 
pasiųsta apie 100 studentų. 
Mokslą medicinos skyriuje išei
davo per penkerius metus, o 
odontologijos, farmacijos ir vete
rinarijos — per ketverius. Išklau
sius nustatytą paskaitų ciklą, 
atlikus visus praktikos darbus ir 
išlaikius egzaminus, studentai 
gaudavo diplomą. Medicinos 
fakultetas taip pat turėjo ir pro
gramą daktaro laipsniui įsigyti. 
Profesūrai ruoštis kai kurie gydy
tojai buvo siunčiami į užsienį. 
1930 metais Lietuvos universite
tas buvo pavadintas Vytauto 
Didžiojo universitetu. Kūrimosi 
metu medicinos fakul te tas 
patalpas samdėsi, bet 1932 me
tais, pastačius naujus medicinos 
fakulteto rūmus Mickevičiaus 
gatvėje, medicinos fakultetas 
juose įsikūrė. Rūmai buvo moder
nūs, su auditorija, talpinančia per 
200 žmonių, su dideliu anato-
mikumu ir daugybe erdvių kam 
barių, laboratorijom ir raštinės 
įstaigom. Sovietams okupavus 
Lietuvą, 1940 metais Vytauto Di
džiojo universitetas buvo pava
dintas Kauno universitetu ir me
dicinos personalas buvo naujai 
klasifikuotas. Sekančiais - 1941 
metais, užėjus vokiečiams, uni
vers i te tu i buvo sugrąžintas 
Vytauto Didžiojo vardas Vo
kiečiams okupavus Lietuvą, iš 
visų fakultetų buvo atleisti bol 
ševikmečiu aktyviai pasireiškė 
personalo na r i a i . Medicinos 

fakulteto dekanu tapo profesorius 
dr. Juozas Meškauskas. Vokiečiai 
aukštųjų mokyklų veikimą, nors 
ir labai nenoriai, bet toleravo. 
Vokiečiams rūpėjo ne profesio
nalų paruošimas, bet jaunimo 
įjungimas į karą. Jie visą laiką 
darė spaudimą, kad studentai bū
tų įtraukti į karo tarnybą. Jie 
reikalavo, kad senato nariai pasi 
rašytų, jog senatas sutinka su 
studentų mobilizacija. Senatui 
nesutikus, visus senato narius 
areštavo, be t išlaikę savaitę 
kalėjime, paleido. Pagaliau 1943 
m. kovo 16 d. vokiečiai universi
tetą uždarė. Naktį į kovo 17 dieną 
medicinos fakultete padarė nuo
dugnią k r a t ą , areštavo dr. 
Starkų ir išvežėą Stutthofo kon
centracijos stovykla. \ medicinos 
rūmus keliolika dienų nebuvo 
leidžiama įeiti, i Studentai išsi
skirstė, bet po keleto savaičių 
vėl pradėjo rinktis studijom, nes 
medicinos fakulteto profesoriai, 
nors ir ne viešai, bet paskaitas ir 
toliau skaitė, atlikinėjo darbus su 
studentais, juos egzaminavo ir 
pasirašinėjo užskaitų knygutėse. 
Dekanas, profesorių? Juozas Meš
kauskas ir toliau pasirašinėjo 
ant diplomų. Toks profesūros 
veikimas buvo rizikingas, bet jis 
daugel iui studentų sudarė 
sąlygas baigti studijas. Sekan
čiais, tai yra 1944 metais, liepos 
21 dieną, profesorius Meškauskas 
gavo vokiečių valdžios prane
šimą, kad visas medicinos fakul
teto turtas bus evakuotas į Vokie
tiją. Profesorius Meškauskas su 
keletu personalo narių branges
nius laboratorijos instrumentus 
ir mikroskopus paslėpė, gi likęs 
turtas po trijų dienų buvo iš
vežtas į Vokietija. -

Nepriklausomas Lietuvos lai
kais gyventojų socialine apsauga 
ir sveikatos draudimu rūpinosi 
Darbo i r socialinės apsaugos 
departamentas1 , pr iž iūr imas 
Vyriausios socialinio draudimo 
valdybos, kurf buvo Vidaus 
reikalų ministerijos žinioje Šios 
institucijos steigė ligonių kasas ir 
rūpinosi darbininkų sveika
tingumu. Ligos atveju ligonių 
kasai priklausantis asmuo ir jo 
šeimos nariai buvo gydomi veltui 
ir galėjo laisvai pasirinkti ligonių 
kasai priklausantį medicinos ar
ba dantų gydytoją. Ligonių kasų 
lėšas sudarydavo narių ir darb
davių mokestis. Nario mokestis 
buvo 3 ^ jo uždarbio, kitus tris 
procentus sumokėdavo darbdavys. 
Nėščios moterys gaudavo pašalpą 
dvi savai tes prieš ir šešias 
savaites po gimdymo. Ligoniui 
mirus, ligonių kasa padengdavo 
dalį laidotuvių išlaidų ir duodavo 
mirusio nario seimai pašalpa. 
Taip tvarkėsi viešosios ligonių 
kasos, bet Lietuvoje buvo ir pri

vačių ligonių kasų, kurios 
tvarkėsi panašiai. Ūkininkų ir 
ūkio darbininkų sveikatos ap
rūpinimui 1937 metais provin
cijoje buvo pradėti steigti sveika
tos punktai. Sveikatos punktuose 
beturčių gydymas buvo veltui, 
pasiturintieji už gydymą turėjo 
mokėti nedidelį mokestį. Pavyz
džiui, už raupų skiepijimą 30 
centų, už ligonio apžiūrėjimą ka
binete — 2 litai, už lankymą 
namuose — 4 litai, akušerei už 
gimdymo pagalbą — 10 litų. To
kių sveikatos punktų Lietuvoje 
1940 metais buvo 180. 

Nepriklausomoje Lietuvoje li
goninėse bendro pobūdžio lovų 
1934 metais buvo tik 3838 lovos. 
Bet kiek vieneriais metais tiek li
goninių lovų, tiek gydytojų skai
čius didėjo. 1939 metais Kaune 
buvo pastatytos Vytauto Didžiojo 
universiteto klinikos su 663 lo
vom. Klinikos buvo modernios. 
Turėjo 6 pastatus, sujungtus 
tuneliu. Statyba kainavo 13 
milijonų litų. Tokiu būdu 1943 
metų antroje pusėje ligoninėse 
jau buvo 7795 lovos. Tuo metu 
Lietuvoje buvo 998 prakt i 
kuojantieji medicinos gydytojai, 
388 dantų gydytojai, 874 aku
šerės ir 903 medicinos seserys. 
Farmacijos srityje dirbo 154 che-
mikai-vaistininkai, 130 provizo
rių, 323 provizorių padėjėjai ir iš 
viso buvo 280 vaistinių. 

Nepriklausomos Lietuvos lai-
ka is 'd ide l į rūpestį kėlė tu
berkuliozė. Tuberkuliozės gydy
mui 1943 metais buvo 19 dispan 
šerių ir 10 tuberkuliozės sana
torijų su 1290 lovų. Turint galvo
je, kad prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą nebuvo nė vienos įstaigos 
tuberkuliozei gydyti, šie skaičiai 
rodo, kad Lietuvoje tuberkuliozės 
gydyme buvo padaryta gana 
didelė pažanga. 

Kita plačiai paplitusi, infekcinė 
liga, kėlusi didelį rūpestį tiek 
gydytojams, tiek Sveikatos depar
tamentui, tai trachoma. Si akių 
liga buvo nugalėta tik naudojant 
griežtą medicininę priežiūra ir 
profilaktiką. 

Poilsiui ir įvairiem reumatinio 
bei nervinio pobūdžio sutri
kimams gydyti Lietuvoje buvo 11 
vietovių-kurortų. Populiariausi 
kurortai buvo Birštonas, Druski
ninkai ir Palanga. Kitos, mažiau 
žinomos, vietovės buvo Likėnai, 
Zarasai. Aukštoji Panemunė, 
Kulautuva, Kačerginė, Lampė
džiai. Berčiūnai, Pivonija ir 
Anykščiai. Kurortuose gydymo 
priemonės buvo mineraliniai 
vandenys, minera l inės bei 
dumblo vonios ir kompresai, 
kvarco lempos, elektromasažai 
bei vandens ir teniso sportai. 

Sovietų okupacijos metu visos 
medicinos įstaigos ir vaistinės 
buvo suvalstybintos. Ligonių 
kasos panaikintos. Ligoninėse 
pradėjo trūkti vaistų bei tvars
tomos medžiagos ir kitų reik
menų, kuriuos Nepriklausomos 

Lietuvos laikais pirkdavo iš 
Vakarų Europos. Sovietai impor
tą iš Vakarų uždraudė, o patys, 
mažai ką turėdami, mažai ką 
galėjo ir duoti. Trėmimo į Sibirą 
metu 1941 m. birželio 14 d. iš Lie
tuvos dingo 168 medicinos per
sonalo asmenys. Birželio 26 
dieną, rusams traukiantis iš Lie
tuvos, buvo žiauriai nukankinti 
Panevėžio ligoninės chirurgai 
Antanas Gudonis, Stasys Mačiu
lis ir Juozas Žemgulys. Vokiečių 
okupacijos metu 1941 ir 1942 
metais Lietuvoje siautė dėmėtos 
šiltinės epidemija. Vienerių metų 
laikotarpyje susirgo 3676 asme
nys, iš jų 294 mirė, jų tarpe keturi 
gydytojai. 

Nepriklausomoje Lietuvoje gy
ventojų sveikata, higiena ir gy
dytojų priežiūra rūpinosi Sveika
tos departamentas. J i s turėjo tr is 
skyrius: medicinos, farmakolo
gijos ir sanitarijos. Sovietų 
okupacijos metu iš pradžių buvo 
įsteigta Sveikatos ministerija ir 
jos ministeriu buvo paskirtas dr. 
Leonas Koganas. Vėliau Sveika
tos ministerija buvo pavadinta 
Sveikatos apsaugos l iaudies 
komisariatu ir sveikatos komi
saru buvo paskirtas dr. Vvtautas 
Girdzijauskas. Vokiečių okupa
cijos metu ši institucija buvo pa
vadinta Vyriausia sveikatos 
valdyba, o jos generaliniu direk
torium buvo paskirtas dr. Balys 
Matulionis. Šiek tiek v eliau buvo 
dar įsteigti Sveikatos rūmai. 
Sveikatos rūmų valdytojas iš 
pradžių buvo prof. P r a n a s 
Gudavičius, bet jam greitai iš 
pareigų pasitraukus, Sveikatos 
rūmų valdytoju buvo paskirtas 
dr. Balys Matulionis. 

Reikia pažymėti, kad sveikatos 
reikalais be valstybinių insti
tucijų Lietuvoje taip pat dar rūpi
nosi ir ideologinės bei religinės 
organizacijos. Pavyzdžiui, Drau
gijos kovai su venerinėm ligom 
pastangomis buvo panaikinti 
viešieji namai ir suorganizuotas 
fondas kovai su venerinėm ligom. 
Venerinėm ligom naujai užsikrė
tusių kasmet Lietuvoje buvo 
užregistruojama apie 4000. Kovai 
su venerinėm ligom draugija 
bendravo su Lietuvos Blaivybės 
draugija. Abiejų organizacijų na
riai skaitydavo paskaitas ir vedė 
stiprią akciją prieš alkoholizmą ir 
venerinių ligų plitimą. Kita, pa
naši organizacija, ta i Lietuvos 
Sveikatos draugija, kuri propa
gavo blaivaus, švaraus ir kul
tūringo gyvenimo idėją, būtent 
kovoti su tabako, alkoholio ir kitų 
svaigalų vartoj imu bei su 
visokiais prietarais ir nehigieniš
kais papročiais. J ie organizavo 
b la iv in inkų sekcijas, s te igė 
valgyklas, arbatines, poilsio 
vietas, skaityklas, knygynus, 
muziejus ir rūpinosi alkoholikų 
gydymu. Įdomu pažymėti, kad 
Lietuvoje jau tada buvo 
pripažinta, jog chroniška? alko
holizmas yra liga, reikalinga spe-

Po dr. Juozui Meškauskui skirtos akademijos balandžio 
9 dieną Jaunimo centre, Chicagoje: (sėdi) dr. Henrikas Bra
zaitis, dr. Jonė Meškauskienė, dr. Juozas Meškauskas, 
akademijos paskaitininkas dr. Danielius Degėsys; (stovi) 
akademijos rengėjai - dr. Vaclovas Šaulys, Kazys 

Pabedinskas, kun. Vytautas Bagdanavičius, Matilda Mar
cinkienė, Irena Polikaitienė, Jonas Sakas ir Birutė 
Jasaitienė. 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

Sveika, Lietuvos 
medicinos istorija! 

(Atkelta iš 1 psl.) 

pateikti „1948-1944", o turi būti 
„1940-1944" (p. 690). Kelias ki
t as klaidas pateikiu: p. 167 
parašyta Buineviius, turi būti 
Buinevičius; p. 805 — Marijos ir 
Jono Kursų, turi būti Kuršų. 
Korek tū ros k la idų yra ir 
daugiau, bet jos knygos vertės, 
bent lietuviams, nemažina. 

Lietuvos medicinos istorija yra 
parašyta gražia lietuvių kalba, iš
skyrus senesnių dokumentų 
kopijų kalbą, lengvai skaitoma. 
J i yra labai vertingas, niekuo 
nepamainomas (bent ligi šio lai
ko) veikalas. Jis būtinas ne tik is
torikui, bet ir kiekvienam lie
tuviui medikui, o taip pat ir kiek
vienam lietuviui, besidominčiam 
Lietuvos medicinos istorija, medi
cinos vys tymusi i r t e ik imu 
visuomenei Lietuvoje. Sveikin
t inas dr. Juozas Meškauskas už 
knygos paruošimą ir išleidimą. 

cialaus gydymo, tuo tarpu Vaka
ruose ši sąvoka buvo priimta tik 
maždaug po 30 ar 40 metų. 

Šių visų draugijų, organizacijų 
ir valdžios bei mokslo institucijų 
veikla, originalūs įstatymai, įsta
ta i , potvarkiai ir statutai yra 
de t a l i a i , smulkiom ra idėm 
surašyti šioje Lietuvos medicinos 
istorijoje ir užima 311 puslapių. 
J ie kaip tik ir duoda realų, ryškų 
ir tikslų tuometinės medicinos 
raidos vaizdą Lietuvoje. Ten taip 
pat randame ir smulkų medicinos 
fakulteto mokslo planą su me
dicinos fakulteto mokomojo per
sonalo išspausdintų darbų sąra
šu, kuris kartu su vardynu užima 
46 puslapius. Yra taip pat iš
spausdintas, nors ir nepilnas, bai
gusių medicinos fakultetą gydy
tojų sąrašas. Iki 1944 m. liepos 
1 d. medicinos fakultetą buvo 
baigę 1863 asmenys, iš jų 1070 
medicinos gydytojai. Knygoje yra 
apsčiai tabelių bei profesorių, 
gydytojų, ligoninių ir įvairių is
torinių mediciniškų knygų iš
traukų nuotraukos. Knyga turi 
814 puslapių, neskaitant dr. Jo
no Meškausko anglų kalba para
šytos šios knygos santraukos, 
užimančios 23 puslapius. Kny
goje taip pat randame ir keletą 
paskirų gydytojų straipsnių apie 
specifines medicininio aprūpi
nimo ir medikų veiklos sritis. 

Ypač minėtinas pirmasis Lie
tuvos medicinos istorijos redak
torius profesorius Jonas Puzinas, 
kuris mirė neužbaigęs pradėto 
darbo. Knyga spausdinta „Drau
go" spaustuvėje, spaudos darbas 
atliktas švariai, klaidų mažai. 

Man būtų per sunku šį vakarą 
išvardyti visus šioje knygoje 
paminėtus medicinos srityje dir
busius ir nusipelniusius asme
nis, bet skaitant šią Lietuvos 
medicinos istoriją, išryškėja, kad 
tiek prieškarinėje Rusijoje, tiek 
vokiečių ir bolševikų okupacijos 
metu lietuviai gydytojai domėjosi 
ne tik žmonių sveikatingumu, bet 
jie taip pat domėjosi ir tautos 
likimu, jos nepriklausomybės 
atkūrimu ir taip pat aktyviai 
dalyvavo visuomeninėje ir kul
tūrinėje veikloje. Jeigu lietuviai 
gydytojai nebūtų toje veikloje 
dalyvavę, mes neturėtumėme Jo
no Basanavičiaus, Vinco Kudir
kos, Jono Šliūpo, Kazio Griniaus, 
generolo Vlado Nagevičiaus, 
Balio Matulionio, profesoriaus 
Juozo Meškausko ir daugelio 
kitų. 

Baigdamas noriu pabrėžti, kad 
profesoriaus Juozo Meškausko 
Lietuvos medicinos istorija yra 
mokslinis darbas, kuriuo galės 
naudotis mūsų ateinančios kar
tos. Joje y ra objektyviai ir 
deta l ia i ap rašy t i i s to r in ia i 
įvykiai, susiję su Lietuvos medi
cinos pradžia ir jos raida. Aš galiu 
t ik pas idžiaugt i , kad mano 
mokytojas, profesorius Juozas 
Meškauskas, sulaukęs gražaus 
amžiaus, nepatingėjo imtis tokio 
didelio darbo. Aš lenkiu prieš jį 
savo galvą. 

.' 
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Balsai iš praeities Julijos Švabaitės 
„Stikliniuose ramentuose" 
JOLITA KAVALIŪNAITĖ 

Julija Švabaitė. STIKLINIAI 
RAMENTAI. Premijuotas romanas. 
Chicaga: Lietuviškos knygos klubas, 1985. 
Viršelis - dail. Jonės Karužaitės. 264 pel. 
Kaina — 9 dol. Gaunama „Drauge". 

Julijos Švabaitės 1985 m. Drau
go konkursą laimėjęs romanas 
Stikliniai ramentai skaitytoją 
supaž ind ina su menininkės 
Magdalenos gyvenimu nuo jos 
gimnazijos dienų iki paskutinių 
momentų mirties patale — pra
einant per jos mokslo ir studijų 
dienas, kūrimą šeimos, bėgimą į 
Vakarus, gyvenimą išeivijoje, 
Amerikoje. Šie įvykiai atsklei
džiami pro mirštančios Mag
dalenos prisiminimų prizmę. J ie 
lyg apologija, pasiteisinimas, 
dažnai pasakojami antruoju 
asmeniu — kreipiantis j savo 
vyrą Tomą. Magdalena kankina
ma kaltės jausmo, susijusio su 
savo vyro dalia. Iš praeities at
skamba baisūs žodžiai: „ — Kal
ta... kalta... kalta", nežiūrint 
jos besąlyginės meilės ir jos 
pastangų išgelbėti savo vyrą nuo 
autodestruktyvinio/savižudybės 
polinkio, kur i s , s tumiamas 
a lkohol io , ji priveda p r i e 
asmeniško sužlugimo, šeimos 
apleidimo ir galų gale — prie 
žmogžudystės. 

Magdalenos ir jos vyro Tomo as
meniškas ir profesinis gyvenimas 
— ji ruošiasi būti menininke, j is 
rašytoju — paženklintas karo, bė
gimo iš Lietuvos, gyvenimo Vo
kietijoje ir kūrimosi Amerikoje 
momentais. Šiems įvykiams kas
dieninių rūpesčių mikrokosme 
skiriama nemaža romano dalis-. Ir 
j ie nėra neįdomūs nei skai
tytojams, kurie juos išgyveno, nei 
skaitytojams, kuriems jie sudaro 
jų tėvelių a r jau senelių pasako
jimų siužetą, pamažu slenkantį į 
istorijos lapus. 

Tačiau ta i tėra tik fonas pagrin
dinei romano dramai, kylančiai iš 
santykių t a rp Magdalenos ir jos 
vyro. Ir t a i — šių veikėjų psi
chologinį portretą ir jų santykių 
dinamiką pažymi romano meta
forinis, trapumą apibūdinantis 
„S t i k l i n ių r a m e n t ų " pava
dinimas. Eina jiedu per gyve-

Julija Švabaitė-Gylienė 

nimą, remdamiesi lyg stikliniais 
ramentais, kuriems neišvengia
mai lemta subyrėti, nepajėgiant 
panešti savo naštos, slegiant ka
ro įvykių t raumai . 

Pirmasis jų kūdikis žūsta per 
bombardavimą Vokietijoje, ir už 
tai Tomas save kaltina. Kan
kinamas kaltės jausmo, kad jis 
vaiko neprižiūrėjo, ir sakydamas, 
jog būtų buvę geriau, jei jis pats 
būtų miręs, ieško užsimiršimo 
alkoholyje. Matome jo laipsnišką 
degradaciją: ištvirkauja, meluoja, 
vagia, sumuša žmoną ir dukrelę 
ir galų gale nužudo žmogų. 
Praleisdamas penkerius metus 
kalėjime, atperka savo nusikal-

Nuotrauka Jono Kuprio 

timą ir, atgavęs laisvę, tėvo parei
gos jausmo stumiamas, ruošiasi 
naujai pradėti gyvenimą su Mag
dalena. Tačiau pasigirsta fatališ
kas telefono suskambėjimas: 
ligoninė praneša, kad jo žmona 
miršta. 

Šis melodramatiškas ir poten
cialiai patetiškas momentas skai
tytoją ne tiek nuliūdina, kiek tam 
tikra prasme patenkina: tai lyg iš 
anapus bausmė. Likimas patei
kia žiauriai ironišką sprendimą 
— gyvenimas galų gale atlygina: 
ir Tomas, dėl kurio tiek Magda
lena kentėjo, galų gale turėsiąs 
kentėti . 

Šios moters ir šio vyro santy

kius galima kiek schematiškai 
susumuoti opozicinėmis formu
lėmis: ji verta meilės, tačiau 
nemylima; jis nevertas jos, bet 
mylimas. Ir dar: jis kankintojas ir 
kankina; ji kankinamoji ir ken
čia. Ir kyla klausimai. Kas juos 
riša? Ar jų meniškų polėkių sielos 
— ji tapytoja, jis rašytojas (nors jo 
„rašytojiškumas" tėra tik poten
cialus)? Kodėl jis jai toks? Gal 
gal ima t a i išaiškint i Tomo 
edipiško komplekso atspalvio 
santykiais su savo motina? O gal 
Tomas, neįvertinamas visuome
nės, nukreipia pyktį ir atsikeršija 
Magdalenos sąskaita. Kodėl ji 
tokia pasyvi? Gal tai galima 
iša iškin t i jos egzaltuojama 
romantiškos meilės sąvoka: „tik 
labai mylėdama tu viską pasiek
si... nugalėsi neturtą, pažemi
nimą, skausmą, badą, šaltį..." 
Kaip ten bebūtų, ta jos „besąly
ginė meilė" tampa lyg masochis-
tiškas savižudantis botagas: besi-
aukodama ji save nuvaro į grabą. 

Bendras romano gyvenimo 
vaizdas tamsus, pesimistiškas. 
Užuot paguodos ir džiaugsmo 
žmogus žmogui atneša tik vargo 
ir skausmo. Šią žmonių santykių 
pynę apibūdinant, galėtume pri
taikyti vieną Sartre'o dramoje 
randamą posakį: pragaras — tai 
kiti, o Magdalenos gyvenimo 
atveju: pragaras — tai jos vyras 
Tomas. 

Romano veiksmas atsiskleidžia 
dramatiškai ir lyriškai: artė
jančios mir t ies ramybėje 
Magdalena mintimis grįžta į savo 
gyvenimo praeitį. Ir tai atsklei
džia vidinis jos dialogas: 

Tomas! 
Mano pirmoji ir paskutinė 

meilė, mano jaunystė, du kūnai 
viename kūne, mano veido 
raukšlės, mano akys ir ašaros... 

Kur tu dabar? 
(p. 10) 

Šiek tiek nesuderintu tra
gikomišku tonu atpasakojamas 
Tomo teismas ir įvykiai, vedan
tys jį prie žmogžudystės. O pati 
pabaiga, lyg epilogas, atpa
sakojama Tomo, dar mažiau 
veikia skaitytojo jausmus. 

Nežiūrint sudurtinio efekto, 
sudaromo ne tiek perspektyvos 
keitimosi, kiek disharmoningais 
tonais, romanas sudomina. Savo 
pradžia skaitytoją suintriguoja, 
savo greitai bėgančiais įvykiais 
jo dėmesį išlaiko, o „palaužtų 
gyvenimų" žmonių portretais 
verčia jį susimąstyti apie mįslin
gą žmogaus prigimtį. 

Stasys Santvaras 

VIEŠNIA 

Į mano juodus kambarius, toli už miesto, 
Tu atėjai kaip angelas ir kaip ugnis. 
Ir biro žiburio džiaugsmingi šypsuliai 
Gūdžion naktin pro mano langus. 

O aš tūnojau liūdesio šaltam rūsy, 
Visa buitis kartu su manimi liūdėjo, 
Laukai aplinkui mano sienas verkė 
Ir staugė audros mano sieloj. 

Aš laukiau svečio, nežinomo ir neregėto. 
Duris laikiau atidarąs ir nerakintas, 
Bet niekas, be lekiančių metų, manęs nelankė, 
Ir niekas, be žiemos šėlimo, durysna nesibeldė. 

Ir aš, į nebūtį nugrimzdęs, nustojau laukti, 
Ir man vaidenosi, kad gyvenu tarp mirusių, — 
Kad niekas jau nebeateis manęs lankyti, 
Kad niekur niekad ir aš pats nebenueisiu. 

Bet vienąkart į mano kambarius, toli už miesto, 
Tu atėjai kaip angelas ir kaip ugnis. 
Ir biro žiburio džiaugsmingi šypsuliai 
Gūdžion naktin pro mano langus. 

APGAULE 

Kada, kaip deivę, garbinau tave. 
Tu niekinai save, tu negerbei savęs! 
Tu atėjai iš nuodėmės į mano žemę 
Ir kas gi nūdien sielą man pašvęs? 

Stasys Santvaras Nuotrauka Vytauto Maželio 

PALAIDAS VĖJAS 

Palaidas vėjas gatvėm vaikšto — 
Tamsu visur 
Palaidos mintys nesivaldo — 
Sunku visur... 

Juodos nakties juodoj tamsybėj 
Nebėr rimties 
Sunkios buities sunkiam kentėjime 
Nebėr vilties! 

Aš tavo troškimam atidaviau viską -
Ir išėjau nykion naktin, 
Kur nėr kelių nei praeitin sugrįžti, 
Nei paskubėt mirtin. 

Aplinkui vien tik bekraštinė tundra, 
Kur žiurkės ir gyvatės veisias, 
Kur vakar vakare kasdienė saulė leidos, 
Ir kur rytoj dar leisis! 

Ten eina šviesūs vieškeliai į apgaulingą 
tolį — 

Tikron mirtin! 
Čia viskas baigiasi, kaip netikra 

mylėjimo naktis 
Karčiom mintim! u 

Aš nežinau, ar tu mane mylėjai, 
Už miesto dar akloj tamsoj liepsnoja žiburys, 
Bet grįžt atgal prie tavo durų 
Nei vienuma, nei tyrų nykuma nenuvarys! 

Aš tavo troškimam atidaviau viską, 
O ką gi tu man savo sieloj palikai? 
Einu, einu per tolumas į tolį, 
Tikiu, kad sėją sudaigins kiti laukai... 

Ir nusigrįžta liūdnas veidas praeitin — 
Tamsu visur! 
Palaidas vėjas gatvėm vaikšto — 
Sunku visur!.. 

P.S. Eilėraščiai „Viešnia". „Apgaulė" ir „Palaidas 
vėjas", kuriuos 1927 m. išspausdino literatūros alma
nachas Gubos, 1985 m. autoriaus truputį taisyti ir 
pastilizuoti. Tai eilėraščiai to meto. kada visom jėgom 
savęs ieškojom. Čia spausdinami minimų eilėraščių 
variantai pakeičia 1927 metais spausdintu? eilėraščių 
tekstus. Mano lyrikos rinkiniuose jų nėra. 

St. S. 

Rūta Klevą Vidžiūnienė 

Mėlynoji akimirka 
Mūsų kambarys buvo elegantiškas, patogus 

ir jaukus. Nežiūrint to, kad buvome ne
dideliame pietinės Amerikos universiteto 
miestelyje, pastatas niekuo nesiskyrė nuo ap
lankytų didmiestinių viešbučių. Gaila, kad 
būsime čia tik dvi dienas, čia taip ramu ir 
gražu, — pagalvojau, — o pirmoji pilna prak
tikos ir nuovargio diena jau baigėsi. Po mūsų 
gana sunkiai iškovotos sovietiško krepšinio 
pergalės aname mieste labai jau šališkoje 
triukšmingų studentų minioje pastebėjau ir 
grupę susispietusių jaunuolių, kurie ener
gingai rėkė už mūsų komandą, kas mudu abu, 
vienintelius komandos lietuvius, gana stebino. 
Andrius, prabėgdamas su sviediniu, man net 
šūktelėjo „gal jie lietuviai?". Po mūsų pergalės 
studentai nusiminę greit skirstėsi, o mūsiškis 
treneris mus skubiai per užpakalines duris su
grūdo į autobusą grąžinti viešbutin, nors aš per 
žymenų įteikimą ir stengiausi įžiūrėti tų vis 
dar už mus šaukiančių veidus. Marksizmo 
klasė? Darbininkų vaikai? Žydų liberalai? 
Sunku buvo spėlioti, kas juos vertė ploti už 
savo kraš to priešus. Tokie juk buvome, 
nežiūrint visų gražbylysčių. 

Nusiprausėme ir sugriuvome su alaus bu
teliuku rankoje į minkštasuolius. Buvome 
gerokai nuvargę. Mintys blaškėsi t a rp čia ir 
neseniai paliktų namų. 

Andrius Vilniuje turėjo puikią merginą, su 
kurios seserimi Aida ir aš jau buvau pradėjęs 
dažnokai susitikinėti. Abi buvo studentės 
paskutiniuose kursuose, aukštos ir gražios 
šviesiaplaukės, linksmo būdo ir geros daini
ninkės. Taigi Andrius man buvo pasidaręs 
daugiau, negu krepšinio rinktinės bendras, net 

lyg ir artimas draugas. Jie visi gyveno bendra
butyje, o aš. kaip pernai rudenį baigęs moks
lus, vis graibiausi už įvairių darbelių savo pro
fesijoje, laiką daugiau paskirdamas pamėgtam 
krepšiniui. Motina buvo neseniai mirusi vėžiu, 
tėvas tebedirbo gimtojo miestelio savi
valdybėje, dažnai išvykdamas sanatorijon, kai 
tik pablogėdavo jo nestiprūs plaučiai. Abi 
mano seserys augino šeimas ir jas mažai besu
tikdavau, nors jodvi labai didžiavosi mano pa
tekimu į sovietinę r inktinę. 

— Kaip manai, Andriau, kas buvo t ie 
triukšmingi jauni žmonės, taip ploję už sovietų 
pergale savame krašte? Man vis ateina min
tis, kad tai tikrai galėjo būti arba ukrainiečiai, 
arba net lietuviai, gal pažinę mūsų pavardes 
laikraštyje, — užvedžiau kalbą, vis nuger
damas gurkšnį. 

— Turbūt neteks sužinoti, — atsakė pato
giai įsitaisęs Andrius. — Viskas jau praeityje. 
Šis miestelis mažesnis, tai bus mažiau ir žiū
rovų. 

— Kaip tave veikia Amerika? Juk niekad 
apie tai atvirai nekalbėjome, kaip du lietuviai 
ir neblogi draugai. 

— Ką tuo nori pasakyti? — atsigrįžo kiek 
nustebęs į mane. 

— Nieko ypatingo, gal tik tavo kelionės 
įspūdžiai mane domina. 

— Paviršutiniškai žiūrint, gražus ir tur
tingas kraštas. 

— Neateina tau mintis , kad būtų gera 
gyventi tokioje laisvėje? 

— Ateina, kaip neateis. Tik kad nėra nei 
vilties, nei galimybės. Kaip įsikursi, už ko 
užsikabinsi? Giminių neturiu, o namie mer
gina laukia. 

— Merginą beveik turiu ir aš, tik per šią 
kelionę vis negaliu atsikratyti minties, kad 
laisvė yra visgi puikus dalykas, ypač dar mūsų 
amžiuje. Kaip manai, ar mes čia gautume kokį 
darbą, ar pritaptume? 

— Neturiu supratimo, bet nebandę ir nesu
žinosime, o bandyti turbūt neturėsime progos. 

— Jei rytoj po rungtynių pavyktų susitikti 
kokį lietuvį, gal pasikalbėti tuo reikalu? 

— Manai? 
— Turbūt tik svajoju. Juk turiu nesveiką 

tėvą, ką jis darytų? 
— Yra abi seserys, tėvas nepražus. Gal net 

būtų patenkintas, jis juk iš senosios kartos. 
Bandyk rytoj, girdėjau bus bendra vakarienė 
valgykloje su studentais. Gal pavyks su kuo 
šnektelti, girdėjau, bus ir šokiai. 

— Kažkas minėjo, kad šokiai viešbučio 
restorane vyksta kasdien. Gal nueikim, mie
goti dar lyg per anksti. , 

— Truputį tingiu. 
Sekė ilga tyla. Atsinešėme po antrą butelį 

alaus, atsisukome žinias televizijoje, bet ne-
begrįžome prie to pavojingo pokalbio. 

Per tamsėjantį langą sužibo miesto žiburiai. 
Andrius nešė dar po alų, po to dar po vieną. 
Paskendome kiekvienas savo mintyse, o aš 
pasąmonėje vėl pradėjau grįžti į pokalbį su 
savo namuose likusiu tėvu. Pernai per Naujų 
metų atostogas, kai tebebuvau studentu ir 
lankiausi namie, vieną vakarą mudu išėjome 
pėsti per mūsų užsnigtą miškelį aplankyti te
tos, mamos vyriausios sesers, irgi sirguliuojan
čios. Tai gal ir buvo mano vienintelis pasi
kalbėjimas su savo labai uždaru tėvu, dabar 
taip pat dažnai sirguliuojančiu ir vis mininčiu 
mano vargšę mamą. Tas mudviejų pokalbis 
man vis sugrįždavo, lyg neužbaigta daina. 

— Viktorai, ką manai daryti su savo 
gyvenimu? Juk artėji prie studijų baigimo, esi 
beveik chemikas, tai kur link suksi, baigęs 
mokslą? Mokytojausi, ar eisi dirbti į kokią 
garsią lAboratorij*? 

— Gal ir negražu prisipažinti, bet vis dar 
neturiu tikros krypties. Profesija praktiška, bet 
vis dar tebesportuoju, lyg manyčiau likti am
žinai jaunas. O ką man patar tum, tėve? 

— Mano karta — liūdna karta, sūnau. Ka
daise pažinta laisvė pakeitė galvoseną nesu
grąžinamai ir tikras džiaugsmas man jau ne
beįmanomas. Mano rūpestis tik tavimi, nors 
nei drįstu, nei noriu tau patarinėt i . 

— Mažai man kalbi apie laisvę ir praeitį, 
o mane tas taip labai domina. Kodėl taip yra? 

— Mums, mažiesiems, pasaulį patvarko 
kiti. Praeitis atmintyje keičiasi, tarsi skildama 
į dvi dalis. Dažnai dabar galvoju apie tai, kaip 
tau, dabar jau suaugusiam vyrui, apie ją kalbė
ti. Norisi nudažyti praeitį gražiausiomis spal
vomis, bet argi būtų teisinga tave taip labai 
apsunkinti, nes tau šiandienoje reikės grum
tis su realybe, ne su praeities paveikslais. Ar 
tuo nepasunkinčiau tavo naštą, dėl kurios tu 
nesi atsakingas? Esi pereinamoji kar ta , kurios 
kojos dar giliai įsmigusios mūsų tautos praei
ties smėlyje, ak. pasirodo, taip lengvai nu-
pučiamame laiko tėkmėje... O galva turės likti 
aiški ir be iliuzijų dabartyje, jei norėsi egzis
tuoti ir perduoti save ateinančioms kartoms. 
Tokia juk yra žmogaus paskirtis žemėje, ar ne? 
Dažnai sveriu ilgomis nemigo naktimis, 
kuriomis kadaise dalindavausi su tavo ser
gančia motina, guodžiančiai la ikydamas 
skausmingose valandose jos ranką. Ji irgi kėlė 
klausimą — koks bus mudviejų Viktoras9 

Kokią naštą turim pareigą uždėti an t jo jaunų 
pečių? Ramindavau ją tada, tokią šviesią ir 
tikinčią l ie tuvę. S a k y d a v a u — žuvies 
nepaskandinsi vandenyne, kai tas vandenynas 
tėra vien gražių žodžių ir tuščiavidurių idėjų 
prūdas. Ji suspurdės ir išplauks į plačius 
vandenis, kurs savo lizdą ir savo gyvenimą. 
Kaip giliai kas bebandytų panarint i , žuvies 
nepaskandinsi vandenyne... 

Tiek daug tada išsikalbėjęs tėvas ilgai 
tylėjo, beveik kol priėjome tetos namelį. 

— Tegaliu tau duoti vieną patarimą ir tik
rai jaudinuosi tai sakydamas, nes jis skambės 
keistai jaunam žmogui: niekuo, visiškai niekuo 
nepasitikėk mūsų aplinkoje, tik savim pačiu. 
Vėl kartoju, savo mintis ir planus pasilaikyk 
t ik savo vieno galvoje, ir ką benutartum. nesi-
tark su nieku kitu. Tu tik pradedi gyventi, bet 
tikiu, kad sportuojant tu gal važinėsi po viso
kius kraštus. Savo patyrimus ir viltis pasilik 
tik sau pačiam. 

— Tėve, ar teisingai tave suprantu...? 
— Manau, kaip taip. Vieną kartą teeiname 

šiuo žemišku keliu, sūnau, todėl apsvarstyk 
kiekvieną žingsnį. 

Ką tada bandė man pasakyti tėvas tuo įterp
tiniu trumpu sakiniu, — sportuojant važinėsi 
po visokius kraštus? Apsvarstyk kiekvieną 
žingsnį? Žinojau jau tada. kad krepšinio sporte 
mano žvaigžde buvo labai šviesi, tik dar nebu
vau apsisprendęs jame likti. Bet stumiant 
dieną po dienos nejučiomis rimtai įsitraukiau 
į tą sportą, jutau džiaugsmą po kiekvieno krep
šio, džiaugiausi vis didėjančiu garsu ir 
laimėjimų pyne. Važinėsi po visokius kraštus .. 
ar tai buvo stumtelėjimas laisvės kryptimi? 
Apsvarstant kiekviena žingsnį?... 

— Dar alaus? — klausė Andrius, papurty
damas pet|. — Ko taip užsimąstei? 

— Ar aš? — atsipeikėjau. — Ne. negersiu, 
jaučiuosi ir taip per dnug išgėręs Beveik 
užsnūdau, o tu? 

— Žiūrėjau, kas dedasi plačiame pasauly
je. — Andriaus balsas suskambėjo kažkodėl 
visiškai blaivus, nors irgi buvo gėręs bent pen
ketą butelių. — Beturim du, jau ir taip visiškai 
sušilo, kur bepadėsime. taigi užhaikim po 
vieną. 

Neramiai sujudėjau. Norėjau priešintis, bet 
truputį apsvaigusią ir dar beveik užsiėmusią 
pokalbiais su namie likusiu tėvu galvą 
perskrodė savotiška mintis. Juk tik ką buvau 
jam patikėjęs savo filosofavimus, visiškai prieš 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Zitos Sodeikienės ir Ados Sutkuvienės paroda 
ADOLFAS MARKELIS 

Tik ką nuskambėjo dail. Mag
dalenos Stankūnienės darbų 
paroda (jei iš viso spalvos gali 
skambėti), o dabar balandžio 22 
dieną Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje išgirsime naujus dvie
jų dailininkių. Zitos Sodeikienės 
ir Ados Sutkuvienės, spalvotus 
muzikinius va r i an tus , ypač 
Sodeikienės. kuri jau „Berlyno 
sienos" makabriškam spektakly 
ieškojo melodijos dramatinio 
įvaizdžio jėgai, ją išryškindama 
savo poezija. Tie momentai 
dramatiški ir labai subtilūs, kaip 
peteliškės, laisves simbolio, skry
dis, jos mirtis ir atgimimas nau
jam gyvybės ciklui. 

Prieš maždaug trejetą metų 
Algimanto Kezio „Galerijoje" 
Sodeikienė praskleidė „Sienos" 
drobę naujam kūrybiniam mos
tu i : d ramat in i s pasakojimas 
pamažu pereina į lyrini banga
vimą, plonu siūlu jungdamas 
antikinį pasaulį su dabartim. Iš 
praeities išplaukia siurrealis
tiniai vaizdai prie nebūties 
krantų ieško sąryšio su realis
tiniu augimu, žydėjimu. Jau čia 
jinai mėgsta erdvėje skrajojančias 
plokštumas pririšti prie žemės. 
Šiuose jos darbuose viskas atrodo 
nerealu, efemeriška, ritminga, 
poetiška. Muzikiniai ir poetinis 
momentai labai stiprūs, kaip ir 
„Berlyno sienoje". 

Vėliausieji jos darbai, gerokai 
nutolę nuo „Berlyno sienos" 
makabriškų scenų, nereikalingi 
atskiros muzikinės palydos. Figū
ros erdvėje kaip paukščiai, kaip 
gėlės, nešamos lengvos oro sro
vės. Jos savaime muzikalios ir 
poetiškos, grakščios, pasirengu
sios plasnojimui. Todėl jai labai 

Zita Sodeikienė 

svarbi erdvė ir, kaip ji pati išsi-
reiškia, „ta mintimi ir pradedu. 
Toliau darbas vyksta intuityviai, 
viena forma gimdo kitą, viena 
spalva — kitą. Iš pasąmonės 
plaukia emocijos, dvasinė ir pro
tinė būklė, galutinai susilie
damos į vieną įvaizdį, kuris 
niekad nėra ryškiai apibūdina
mas, paliekant žiūrovui pačiam 
interpretuoti". 

Ši dviejų dailininkių paroda 
nėra atsitiktinė, nežiūrint, kad 
Sodeikienė dirba drobėje su 
akriliu. o Sutkuvienė pereina į 
reljefinę skulptūrą, naudodama 
pluoštinę medžiagą. Pasitrauku
sios į Vakarus jos abi išsinešė iš 
Lietuvos savo vaikystės-jaunys-
tės nuolaužas, augo ir brendo 

„Tuštuma" 
Akrilis, 4S" x 48" 

pokario metais Vokietijoje, stu
dijas baigė šiame kontinente. Jos 
labai artimos menine samprata: 
nė viena iš jų nėra realistinio 
meno atstovė, jų idėjinė plotmė 
artimesnė moderniajai poezijai 
kaip deklaratyvinei, jei galima 
taip lyginti. Iš bendro išeivijos 
etninio likimo jos nebando ištrūk
ti, tačiau ir nepergyvena netek
ties egzaltuotai, kaip daugelis 
vyresniosios kartos išeivių. Tiek 
Sodeikienės „Berlyno sienoje", 
t i ek ir Su tkuv ienės anks
tyvesniuose kūriniuose, kaip 
„Vėlių medis" ar „Lietaus deivės 
vualis", praeitis nėra sunostal-
ginta. Jinai tampa dabarties 
da l im , s t ip r ia i išryškėjusią 
vėliausiuose Sutkuvienės dar

buose „SOS" ar „Taikos konfe
rencijoje". „SOS" karo siaube 
traukiant vežimui į vakarus, 
pagrindiniai personažai yra žir
gai, išvežę dailininkės šeimą ir 
artimuosius per karo ugnį į 
laisvę. Jie žuvę, užkas t i 
nežinomam kapinyne Vokietijoje. 
Tai ne t ie žirgeliai, bernelį nešę 
tūkstantį mylių pas mergelę. 
Bareljefinėj skulptūroj jie gyvi, 
daugiau iškentėję už žmones, jų 
akyse siaubas, panika, baimė ir 
nuostabi nervinė jėga — išsiveržti 
iš sprogmenų ir dūmų tvaiko. 
Fone matomi veidai, rezignavę, 
priblokšti nevilties, sudaro karo 
siaubo beviltišką žmogaus ir 
žirgų ansamblį. P rae i t i s 
nesikeičia ta prasme ir šiandien: 
žirgų vietoje galėtų būti kupranu
gariai, o nevilti ir siaubą beveik 
kasdien matome periodinėje 
spaudoje. Ta tematika liks neiš
semiama, kol karo dūmai temdys 
dangaus mėlynumą. Dar stipriau 
išreikšti siurrealistiniu stiliumi 
„Taikos konferencijos" dalyvių 
veidai. Visi jie skirtingi, prislėg
ti, kai kur optimistiški, be ryšio 
su kitais, vieniši savo mintimis ir 
siekiais. 

Abiejų dailininkių viena kitai 
artumas sietinas su laikotarpiu, 
mokykla, bendra pokario nuotai
ka, su tėvų prarasto rojaus — 
tėvynės netektimi, su jų pačių, 
kaip perkeldintų piliečių, likimu, 
kas, be abejo, turėjo įtakos jų 
galvosenai, savijautai ir meninei 
sampratai. Tačiau kaip daili
ninkės jos išliko savitos, skir
tingos savu braižu. Sodeikienė ir 
makabriškoj aplinkoj įveda 
poetinį bei muzikinį momentą, 
tuo tarpu Sutkuvienė linksta 
kaip skulptorė į monumenta
lumą, pritrenkiantį jėgos mo

mentą. Naudoja, kaip jinai pati 
pasisako, „žemės spalvas" ir tik 
minimumą, o stipriai raudoną — 
jėgos akcentavimui. Sodeikienė 
akriliniais dažais išsilieja drobėje 
s iu r rea l i s t in ia i s vaizdais , o 
Sutkuvienė iš akrilinių siūlų bei 
medvilnės virvelių bareljefiniu 
būdu perteikia jėgos ekspresiją, 
taip pat siurrealistiškai. Tai il
gas, kantrybės reikalaująs pro
cesas, iš gabios dailininkės-skulp-
torės rankų išaugęs j stambios 
apimties kūrinį. 

Jei parodoje k a s nors ieškos 
gražių nudailintų veidų, jų neras, 
bet sustojęs galės susimąstyti, 
kaip gyvenimas ir kūryba žen
gia aštria nebūties briauna. 

Parodos atidarymas bus penk
tadienį, balandžio 22 dieną, 7:30 
v.v. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 South Pulaski 
Road, Chicagoje. Parodos atida
ryme dalyvaus abi dailininkės. O 
paroda tęsis iki gegužės 14 die
nos. 

Naujos knygos 
• Bronius Povilai t is . LIE

TUVOS ŽEMĖS ŪKIS 1918 -
1940, J o ra ida i r pažanga . To
rontas: Dr. Broniaus Povilaičio 
knygos leidimo fondas, 1988. 368 
psl. Kaina — 18 dol. Gaunama 
„Drauge". 

Jau po autoriaus mirties 1985 
metais dabar išleistas šis agro
nomijos mokslininko prof. dr. 
Broniaus Povilaičio veikalas yra 
iki šiol mūsų neturėta išsami Lie
tuvos žemės ūkio vystymosi 
Nepriklausomybės laikotarpiu 
apžvalga ir dokumentacija. Skai
tytojas matys, kaip per šį trumpą 
laikotarpį ligi tol neišsivysčiu-
siame ir dar Pirmojo pasaulinio 
karo nuniokotame krašte atsikū
rė žemės ūkis ir kilo jo piliečių 

gerovė. L ie tuva k a r t u su 

Ada Sutkuvienė „Taikos konferencija", 1988 
Pluoštinė skulptūra, 85" x 57" 

daugeliu kitų mažų Europos vals
tybių dalyvavo kaip pilnateisė 
narė žemės ūkio ir kitų produktų 
rinkoje, su jomis lenktyniau
dama. Šalia dalykiškos įvairių 
žemės ūk io šakų apžvalgos 
knygoje yra ir daug duomenų 
apie Lietuvos gamtą bei prois-
torę. Itin svarbus knygos skyrius, 
gausus dokumentine medžiaga, 
y r a apie 1922 metų žemės 

reformą, kuri paliudija demokra
tiškai rinktų tautos atstovų pa
stangas atsikuriančioje Lietuvo
je įgyvendinti socialinį tei
singumą. 

Chicagoje ruošiamos dr. Bro
niaus Povilaičio knygos sutiktu
vės balandžio 22 dieną, 7:30 v.v., 
Jaunimo centro kavinėje. Su 
veikalu supažindins dr. Kazys*' 
Ėringis ir Danutė Bindokienė. 

vš 
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(Atkelta iš 3 psl.) 
tėvo patarimą. Andriaus blaivus balsas mane 
išmušė iš vėžių. Kas buvo pasakyta, buvo 
pasakyta, bet dabar jaučiausi, lyg būčiau vėl 
išgirdęs tėvo balsą ir pasijutau staigiai išsi-
blaivęs. Gal nėra to blogo, kad neišeitų į gerą, 
sakė mūsų proseniai, tai gal dabar buvo gera 
proga pakreipti reikalą visai kita kryptimi, te-
betęsiant žaidimą? Juk kai visi kiti krepši
ninkai buvo išskirstyti poromis su mažai drau
giškais žaidikais, mudu draugai lietuviai 
buvome kažkodėl mielaširdingai sugrupuoti 
drauge... Kodėl9 

Ištiesiau stiklinę alui ir jį pasiimdamas atsi
prašiau trumpam vizitui į džentelmenų kam
barį, kaip čia visur kelionėje matydavau 
užrašyta ant durelių. Ten ilgokai mąsčiau apie 
susidariusią padėtį, ieškodamas išeities, o alų 
išpyliau po kranu. Nutariau eiti viešbučio 
restoranan pasiklausyti muzikos, o gal net ir 
pašokti, jei atsiras merginų. Miego noras buvo 
visai praėjęs. 

Andr ius nebuvo sužavėtas mano 
sumanymu, gal dėl to, kad nebuvo geras 
šokėjas, bet visgi pakilo eiti drauge. Taip jau 
buvo įprasta, kad mes po vieną niekur ne
vaikščiodavome svetimose padangėse. Resto
ranas buvo tamsokas, muzikantų trijulė grojo 
svajingą šokį. Žmonių buvo nedaug. Įsitaisėme 
tokiame įdubime prie sienos ir apžvelgėme pa
talpą, ieškodami savo amžininkų. Aišku, pir
mas mums pamojavo mūsiškės komandos va
dovas, sėdįs su keliais žaidikais. Apsidžiau
giau, kad prie jų stalo vietos nebebuvo, tai 
galėsime išvengti nepabaigiamų pamokymų 
apie mūsų klaidas praėjusiose rungtynėse. 
Vadovas visgi pakilo ir priėjęs prie mūsų stalo 
su draugiška grimasa pastebėjo: 

— Nieko negerkite, rytoj juk laukia svar
bus žaidimas. Turit būti geros formos. 

Draugiška grimasa buvo skirta pašalie
čiams, mums gi tai buvo perspėjantis jsa-
kymas... 

— Gerai. — atsiliepė Andrius irgi draugiš
kai išsišiepdamas. — Užsisakysime arbatos. 

Užsisakėme, aišku, alaus. 
Pradėjau stebėti publiką, bet jaunimo ne

buvo daug, gal kad buvo vidurys savaitės ir jau 
nebe ankstyva valanda. Už kelių stalų sėdėjo 
šeima su neblogai atrodančia dukra ir jau
nesniu sūnumi. Pagavau merginos susi
domėjusį žvilgsnį, — gal daugiau j mūsų 
krepšininkų emblemą ant švarko rankovės, 
negu į mus pačius, — ir atsikėlęs nusilenkiau 

jai, kviesdamas šokiui. Tėvai neatrodė nepa
tenkinti, net su susidomėjimu žvelgė į mano 
uniformą, o duktė regimai nušvito. 

Mano anglų kalba nebuvo labai gera, bet 
jaučiausi galįs susišnekėti. Ilgai nelaukusi 
mergaitė vėl plačiai nusišypsojo. 

— Esu Melissa. Jūs sovietų krepšininkai, 
ar ne? Vietos laikraščiai apie jus rašė, labai 
įdomu bus pamatyti rungtynes. 

— Taip, Jūs atspėjote. Jūsų šeima čia 
atostogauja? 

— Ne, mano tėvas savo darbovietes yra per
keltas į šį miestelį, tai atvykome visa šeima, 
bet kol neatvežė namo baldų, gyvenam, čia, 
šiame viešbutyje. 

— Jūs puikiai šokate, a r gąlki Ju s kviesti 
u* kitam šokiui? — skubėjau teirautis, nes 
muzika jau baigėsi. — Būtų įdomu dar 
pasikalbėti. 

— Su malonumu, aš čia nieko nepažįstu, o 
šokti labai mėgstu, —juokavo, lydima prie tėvų 
stalo. — Kaip Jūsų vardas? 

— Viktoras, — nusilenkiau visai šeimai ir 
grįžau atgal. 

Andriaus akyse buvo klaustukas, bet aš tik 
linksmai nusijuokiau. 

— Gerai šokanti mergaitė, užsiprašiau ir 
kitam šokiui, kad tu nepasiskubintum... Tik 
man nuo alaus kojos kiek pinasi, t ikrai gal per 
daug išgėrėme. 

— O aš kaip tik užsakiau dar po vieną, nors 
Serioža ir kreivai žiūri, — nusišypsojo Andrius. 
— Ar paskolinsi merginą ir man kokiam 
šokiui? 

— Pasiklausiu jos, ku r i s iš mudviejų 
gražesnis, tai su tuo tegul ir šoka, — juokavau. 

— Ar kas matė negražų krepšininką? 
Tolimesnis šokis buvo svajingas tango, kaip 

ir tinka dažnai tokią vėlyvą valandą. Valan
da iš tiesų buvo vėlyva, o Serioža jau rodė man 
ženklus, tai ilgiau negalėjau'gaišti. 

— Panele Melissa, noriu paklausti Jūsų pa
tarimo. Mums nėra leista susitikti vieniems su 
amerikiečiais, o šokis yra pati geriausia pro
ga kalbai be liudininkų. Ar Jūs žinote, kur čia 
yra policijos būstinė? 

Mergina nustebusi pažvelgė į mane. 
— Būkite maloni ir šypsokitės, nes kitaip 

mane gali įtarti kalbant apie uždraustus daly
kus, — skubėjau perspėti. — Ar Jūs galite 
įspėti, kodėl man tai reikalinga? 

— Nelabai. J u s apvogė? Jūs esate rusas, ar 
ne? 

— Ne. Esu rusų pavergtos tautos Lietuvos 
sūnus, kuris veržiasi į laisvę. Jūs vienintelė 
mano proga ir viltis. 

Mergina sustingo ir visiškai negalėjo pa
daryti šypsenos. Mane išpylė šaltas prakaitas. 

— Prašau, prašau, dėkitės linksma.. Į 

mane jau labai įdėmiai žiūri mano viršininkas, 
— šypsojausi nerūpestingai, nors norėjau verk
ti iš baimės dėl savo tokio staigaus apsispren
dimo. 

Melissos veidą, jai suvokus pagaliau padėtį, 
nuplieskė plati šypsena, bet jutau, kaip ant 
mano peties jos ranka smarkiai virpėjo. 

— Ką rengiatės daryti? 
— Prašysiu policijos mane paslėpti nuo 

viršininkų, o tada prašysiu azylio teisės... 
— Dieve mano, kur aš įsivėliau! 
— Ne, neįsivėlėte, maldauju tik mane 

suprasti ir pasakyti, kurion pusėn nakties 
metu man bėgti, kad surasčiau policijos būs
tinę. Tai ir viskas, ko iš Jūsų prašo nelaiminga 
rusų okupantų auka, — juokiausi garsiai, lyg 
būčiau pasakęs šaunų juoką. 

Juokas buvo maišytas su ašaromis, nes 
prieš akis stojosi įvairūs prisiminimai, — Simo 
bandymas peršokti į laisvę... ir tai ne oficialios 
mūsų spaudos pasakojimas, bet iš draugų stu
dentų lūpų. Brangiai jis tada užmokėjo, ir nors 
galų gale jis pasiekė Amerikos žemę, nemanau, 
kad būtų galėjęs kada nors užmiršti savo per
gyvenimus amerikiečių laive, smūgius jį atsi
vijusių kameradų ir baisius metus kalėjime. 
Arba ir Šakalys, basas ir šlapias, kaip gandai 
sakė. savo nepabaigiamoje kelionėje per šiau
rės miškus, mintas sušalusiomis uogomis, dre
bąs ne tiek nuo šalčio, kiek nuo galimai sutikto 
išdaviko. Mano gyvenimas toje mums primes
toje santvarkoje man pasirodė nebeįmanomas, 
neturįs nei prasmės, nei ateities. Melas ir 
melas, kur nepažvelgsi. Argi ir aš turėjau likti 
tik dar vienu sraigteliu partijos aparate, be 
savo valios, vilčių ir gairių? Jeigu anie nesu
griuvo, nepabūgo priešo, nepametė vilties, tai 
kodėl negaliu būti tokiu ir aš? 

Apimtas pykčio suspaudžiau merginos 
ranką. Melissos akys susiaurėjo. 

— Suprantu... Esu skaičiusi laikraščiuose 
panašių istorijų. Gerai, padėsiu Jums. Jūs poli
cijos pats vienas taip lengvai nesurasite, todėl 
aš už valandos Jūsų lauksiu savo automobily
je, į kairę nuo viešbučio didžiųjų durų. Po 
tais didžiaisiais medžiais, šviesiai mėlynas 
automobilis. 

Vesdamas Melissa atgal prie tėvų stalo pa
garbiai pabučiavau jos tebevirpančią ranką. 

Grįžęs prie staliuko pamačiau ir vėl prie 
mūsų besiartinantį komandos vadovą. Šį kartą 
jis nebesišypsojo. 

— Rytoj svarbi diena, turite pailsėti, o ne 
šokdinti merginas iki vidurnakčio, — pasakė 
gana griežtai. — Tuoj grįžkite į savo kambarį, 
aš apmokėsiu jūsų sąskaitą. Toks mano 
įsakymas. 

Andrius paklusniai atsistojo, aš gi tyčia 

smarkokai susvyravau. 
— Gėdą mums darai, Viktorai. Prašau tuo

jau į lovą. 
įsikibau į Andriaus rankovę ir abu vingia

vome durų link. Dar atsisukau į bespoksantį 
vadą. Kažkur bedžiūgaujančioje širdyje ne
s u s i l a i k i a u jam bent sykį nepada rę s 
nesmagumo. 

— Kokia čia gėda, vadove, juk visas 
pasaulis žino, kad rusai išgeria... — suva-
paliojau. 

Kambaryje nusiplėšiau švarką ir bravū
riškai visus rūbus sumečiau čia pat prie lovos. 

— Andriau, dabar man viskas smarkiai 
sukasi, betgi buvo linksma, a r ne? Ką dabar 
apie mus pagalvos mano šokėja... Rytoj susi
rasiu ir atsiprašysiu. Jos vardas Melissa. Ar 
aš svyravau? 

— Argi svarbu? Tik krisk į lovą, aš irgi 
nesijaučiu stiprus, seniai norėjau eiti. Mie
gok, aš suprantu tave. 

— Graži mergina, ar ne? Tik kaip aš ją rytoj 
susiieškosiu? — dar murmėjau, nusisukdamas 
į sieną. — Ir būtinai tuos lietuvius, ar ukrai
niečius, ku r taip mums plojo... 

— Tu visai girtas. Juk tie buvo visai kitam 
mieste. 

Andrius atsigulė gretimoje lovoje ir kalbos 
nutrūko. Palaipsniui mudviejų kvėpavimas 
normalėjo, atsirado net tylus knarkimas. 
Viešpatie, galvojau, juk dabar lemiamoji valan
da. Ar Melissa tęsės savo žodį? Gal t ik norėjo 
manim atsikratyti? Gal ir ja i aš atrodžiau iš
gėręs? Turėsiu tad pasikliauti savo jėgomis, o 
gal padės koks sutiktas pilietis? Kad tik 
nepažadinus Andriaus! Kiek laiko jau praėjo? 
Gal pusvalandis, gal daugiau? Mūsų kam
barys, dėkui Dievui, tik antrame aukšte... Ar 
sugebėsiu? Kas bus, jei nepavyks? Gretimuose 
kambariuose miega kiti komandos draugai, bet 
gal kuris dar neužmigęs? Ir vadovas, jo durys 
gi vos tik keli kambariai už kampo. Kaip lėtai 
slenka laikas! Tik nesijaudinti, tik vaidinti 
ramų miegą ir knarkimą. Ką apie viską galvo
ja Andr ius , be reikalo j a m t iek daug 
išsiplepėjau. Ši valanda turės viską išaiškinti. 
Gal reikėjo nepasiduoti pagundai... Gal nieko 
iš to neišeis. Jei pagaus, arba jei sugrąžins ir 
mane sovietams, kaip Simą, a r nenukentės ir 
tėvas, išauginęs tokį nevykusį sūnų? Juk ten 
visados kalt i visi, kalti, tik ne valdžia ir sis
tema... Ak, kaip aš nekenčiu prievartos! Kodėl, 
kodėl pasaulyje tiek niekšiškumo? 

Smarkiai mušė širdis krūtinėje. Toks 
žingsnis, Dievuliau, toks žingsnis! Jei Tu tikrai 
esi, padėk man! 

Staiga Andriaus lova atsargiai girgžtelėjo. 
Pro truputį praviras blakstienas veidrodyje 

mačiau jo sėdinčio silueto atspindį, vos įma
tomą jau prie nakties tamsos prisitaikiusių ' 
akių. Ilgą laiką jis nekrutėjo, pagaliau lėtai ir-: 
beveik negirdimai iššliaužė iš savo patalo, — 
ir vėl ilgokai buvo visiškai tylu. Staiga pajutau 
jį pasilenkiant prie mano lovos ir sekant mano 
ramų kvėpavimą. Ar tik jis neišgirs mano besi
daužančios širdies? 

Andrius truputį lyg užkliuvo už numesto 
bato, vėl minutę pastovėjo, paskui atsargiai 
slinko toliau. Į tualetą? Ne, tas buvo visai kito
je pusėje. Laikas man tarsi sustojo vietoje, kol 
išgirdau lengvutį durų barkštelėjimą ir 
sekundei pasirodė koridoriaus šviesa. Vėl 
lengvas uždaromų durų barkštelėjimas ir vėl 
visiška tyla. 

— Štai ir draugas... Aišku, dviejų lietuvių 
juk neleistų į vieną kambarį... — bebalsiai 
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sudejavau širdyje. 
Turbūt tetruko kelias sekundes — nors man 

atrodė amžinybė — kol susigraibiau čia pat prie 
lovos neva netvarkingai sumestus rūbus ir 
jau buvau už savo durų, akimis ieškodamas 
laiptų, pažymėtų exit žodžiu. Buvau be batų, 
bet argi tai svarbu? Taip net tyliau. Apačioje 
prie desko, atrodo, tarnautojo nebuvo, bet 
begarsiai bėgdamas jo nugarą pamačiau per 
praviras duris palinkusią prie telefono. Jau ir 
gatvė. Kairėje, kiek nuošaliau po medžiu, 
tikrai stovėjo šviesiai mėlynas automobilis. 
Gerklę suspaudė keistas graudulys. Pribėgau, 
atplėšiau duris... ir sustojau, kaip įgeltas. Jame 
už vairo sėdėjo vyriškis. 

Viešpatie, buvau išduotas! Pasąmonėje 
švystelėjo linksmi rytdienos krepšinio rungty
nių veidai, suūžė žiūrovų ovacijos, bet pajutau, 
kad man linksta keliai ir klaupiuosi, lyg 
maldai, ant gatvės grindinio. Buvau nugalėtas, 
visiškai ir galutinai nugalėtas. Akyse stovėjo 
pilki Vilniaus kalėjimo rūmai, o gal ir šaltoji 
Rusijos šiaurė. Ten juk buvo uždaryti tūks
tančiai tokių į laisvę besiveržiančių bepročių, 
— nes kaip kitaip mane ir buvo galima 
pavadinti? 

Vyriškis skubiai užvedė motorą. 
— Greit sėsk ir nebijok, — sušuko, grieb

damas mane už pečių ir traukdamas vidun. — 
Aš Melissos tėvas, ji man viską pasakė. Nebi
jok, aš tau padėsiu. 

Po sekundės abejonės beveik automatiškai 
atsidūriau mašinoj ir visas drebėdamas atsi
sukau į nepažįstamąjį. Taip, taip, ta i buvo tas 
pats žmogus, kuris su šeima sėdėjo per šokius 
restorane. Tai tikrai buvo Melissos tėvas! 

— Nusiramink, jaunas žmogau, — jis jau 
šypsojosi, sukdamas į šalutinę gatvelę, — aš 
esu pratęs prie pavojų. Tave suprantu, nes, ta
vo laimei, esu Vietnamo karo veteranas. 




