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Minint jo mirties dešimtmetį 

SESUO ONA MIKAILAITĖ 

Lietuviai ir ąžuolai 
Nedaug Amerikos stebuklų 

suspėjau pamatyti. Nors ste
buklai čia byra kaip iš gausybės 
rago, visko vis vien neaprėpsi. 
Vienas tų stebuklų — gausybė 
ąžuolų. Jų tiek pat daug, kaip ir 
lietuvių Čikagoje. Mačiau lietu
vių bažnyčias, vienuolynus, sa
les, archyvus, parodas, įspūdin
gą Martyno Mažvydo minėjimą 
(tą savaitgalį visokių renginių 
buvo ir daugiau). Įspūdis toks, 
kad „mažoji" Lietuva Čikagoje 
gyvena intensyvų, veiklų kultū
rinį gyvenimą. 

Mane supa mieli lietuvių vei
dai, kupini energijos ir pasi
ryžimo veikti mūsų tautos la
bui, ir jokios rezignacijos, jokio 
pesimizmo nepajutau. Viskas 
t?gįait ne taipjau sklandu, kaip 
maTyti trumpalaikiams sve
čiams. Jaučiu ir politinių vėjų 
dvelkimą. Deja, dar negaliu su
vokti, iš kur, dėl ko jie kyla ir 
kuria kryptimi jie pučia. 

Jei Amerikos lietuviai ieško 
dvasinės atramos tėvynėje — 
teisingai daro. Jiems nereikia, 
kaip iškiliam poetui, kosmopoli
tui Czeslavv Milosz, ligi se
natvės kankintis „tėvynės ieš
kojimuose". Lietuviui jo tėvynė 
viena, kur jis begyventų. Bet 
mano tikėjimą mūsų tautos ga
liomis sustiprino kaip tik apsi
lankymas Čikagoje. 

Nedaug tetrūksta, kad Lietu
voje gyvendamas įtikėtum, jog 
ta jėga, tas beveik mistiškas sti
prybės ir vienybės jausmas, ku
ris mus kėlė ir nešė į laisvę 
Atgimimo metais, tebuvo „eufo
rija", saviapgaule, pasak Tomo 
Venclovos, mažos tautos „didy
bės manija". Tokias ir panašias 
mintis Lietuvoje diena iš dienos 
(su nedidelėmis išimtimis) 
skleidžia visos nepriklausomos 
radijo ir televizijos programos. 
Gudriai ir negudriai užsimas
kavę tą patį tvirtina populiarūs 
Lietuvos dienraščiai. 

Kokios kartais beviltiškos at
rodo pastangos atsilaikyti prieš 
cinišką propagandą visose gyve
nimo srityse! Kartais net sunku 
suprasti, ar tai iš piktų pas
katų, ar vien tiktai iš kvailumo? 
Beje, ir Čikagos vienos lietuvių 
radijo programos — „Žemė" žur
nalistė ištisą pusvalandį pasa
kojo apie tatuiruočių konkursą 
Lietuvoje, smulkiai nušviesda
ma visus šio „meno" niuansus ir 
stiliaus skirtumus atskiruose 
Lietuvos miestuose ir bažnyt
kaimiuose. Tai tipiškas mūsų 
žiniasklaidos bruožas — į vieną 
gumulą suvelti gyvybiškai svar
bius klausimus, gandus, poli
tiką ir pornografiją. Štai jums 
jūsų spaudos laisvė, pasprin-
kite! 

Bet noriu kalbėti apie lietuvių 
tautos jėgą ir stiprybę, kurių 
patvirtinimą surandu kaip tik 
ten, kur įprasta matyti pražūtį 
ir neviltį. Skaitydama Sibiro 
tremtinio, savanorio lagerių ar-

dokumentinę knygą Vorkutos 
mirties lageriai, neseniai išleis
tą su Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės parama, supratau, 
kad lietuvių tautos tragiškas 
likimas, tie kryžiai ir kapai Ru
sijos platybėse — tai ne pabai
ga, ne žūtis, o tiktai galingos 
„superžvaigždės" — mažytės 
Lietuvos skeveldros, sėklos, ku
rias plačiai paskleidė pasaulyje 
negandų vėjai. Tos sėklos jau 
duoda savo vaisius, nors mes 
nežinome, kur ir kada jie su
noks. 

Dar šiandieną Rusijoje, ligi 
pat Tolimųjų rytų, dalgis tehe-
vadinamas Jitovka", o Krasno
jarsko miestiečiai nuo bado gi
nasi, pirkdami iš lietuvių trem
tinių („litovcų") mėsą ir kitokį 
maistą. Visa Rusija, skersai ir 
išilgai, žino lietuvius, juos giria 
ar keikia. O juk mūsų, rodos, 
tiek nedaug — tiktai lašelis vi
soje toje jūroje. Bet lašas po 
lašo ir akmenį pratašo, lašas 
prie lašo —jau ir srovė. 

Vėlinių dienomis, kai Lietu
voje tarp spalio 31 ir lapkričio 2 
dienos kapinėse ir kapinaitėse 
degė šimtai tūkstančių žvakių, 
aplankiau abiejas Čikagos lietu
vių kapines — gražias, didin
gas, pribloškiančias ten palaido
tais didvyriais, paminklais, 
ąžuolais. Išeivių kapai. Svetima 
žemė. Taip visados pagalvojame 
ir pasakome, matydami šiuos ir 
panašius kapus. 

Bet pagalvokime ir kitaip — 
žemė, kurioje tiek daug mūsų, 
lietuvių, kapų, jau yra taip pat 
ir mūsų žemė. Mes. tokia nedi
delė tauta, esame aprėpę didelę 
dalį pasaulio. Ar dėl to reikėtų 
liūdėti? Ar viskas, kuo praturti
na pasaulis lietuvius ir lietuviai 
pasaulį vienaip ar antraip, per 
žemę ar orą, per kūną ir dvasią, 
negrįžta į bendrą aruodą? 

Pirmosios lietuviškos knygos 
— Martyno Mažvydo „Katekiz
mo" — minėjime, matydama ap
link baltaveidžius lietuvius, se
nos Europos tautos palikuonius, 
supratau, kad lietuviai yra la
bai brangus akmenėlis spal-

Nėra abejonės, jog Antanas 
Maceina buvo ir liks vienas 
didžiųjų mūsų tautos švyturių. 
Laiko perspektyvoje vis giliau ir 
geriau sugebame įvertinti jo 
darbus. Ir dabartinėje Lietuvoje 
Maceina a t randamas iš naujo. 
Galbūt sulauksime įtaigios jo 
minties jėgos vaisių skausmin
gai atgimstančioje mūsų tėvy
nėje. Lietuvos inteligentijai, at
skirtai nuo tikrųjų savo krikš
čioniškųjų šaknų, labai reikia 
kaip tik tokių kelrodžių, kaip 
Maceina, vėl atrasti autentišką 
savimonę bei tikrų šaltinių gai
vinamą pasaulėžiūrą ir pa
saulėjautą. Ši dvasinė kelionė iš 
netikrovės į tikrovę matomai 
nelengva. 

Dar sovietų valdymo metu 
Lietuvos studentija slapta skai
tė, dalinosi ir diskutavo Macei-

• Šis Sesers Onos Mikailaitės 
(Marijos Nekalto Prasidėjimo Sese
rys, Putnam, Connecticut) straips
nis yra pagrįstas jos paskaitomis, 
skaitytomis Ateitininkų studijų die
nose „Dainavoje" (Manchester, Mi-
chigan) šių metų rugpjūčio 31 die
ną ir Toronte, Kanadoje, lapkričio 
15-16 dienų savaitgalį. 

vingame Amerikos tautų vėri
nyje. Unikali mūsų tautos pa
tirtis j au pati savaime yra vi
suotinės kultūros vertybė ir, 
laikui bėgant, „antikvarinė" lie
tuvių vertė turėtų ne smukti, 
bet kilti. Išlaikiusi lietuvišką 
mentalitetą, išsaugojusi daugy
bę dvasinių ir materialinių ver
tybių, įgijus unikalios patirties, 
šitoji Lietuva neišnyks — ji 
natūraliai įsilies į vieną bendrą 
Lietuvos kraujo apytaką. Juk 
tai vyksta kasdien. 

Dabar, kai vėl turime savo 
valstybę, savo išlaisvintą žemę, 
bijoti reikia tik vieno — kad jos 
neprarastume. O jeigu Lietuva 
gyvuos, į ją ves tūkstančiai ta
kų takelių, ir kiekvienas suras, 
kiekvienas jau suranda savąjį 
taką, nes niekas nedingsta be 
pėdsako. 

Grįžusi į Lietuvą, žinosiu, 
kiek daug tvirtų ąžuolų ir ga
lingų savo dvasia lietuvių su
brandino ši žemė. Ir čia, ir Lie
tuvoje — ąžuolai žaliuos. 

G r a ž i n a Mareckaitė 

nos raštus. Nepriklausomybę 
atgavusioje Lietuvoje „Minties" 
mokslinė leidykla Vilniuje, 
anksčiau leidusi marksizmo-le
ninizmo veikalus. 1991 metais 
išleido Maceinos raštus ketu
riais tomais. Taigi jie prieinami 
visiems. 

Mums, išeivijoje esantiems, 
Maceina gana įkerai pažįstamas 
— tačiau ne jaunesnėms kar
toms... Jo minties išsirutulio
jimas seka skaudžius mūsų tau
tos išgyvenimus. 

Mace ina pr ieškar inėje 
Lietuvoje 

Baigęs studijas Lietuvoje bei 
užsienyje, Maceina Nepriklau
somoje Lietuvoje dirbo vos pen
kerius metus. Jaunas Vytauto 
Didžiojo universiteto profeso
rius, Stasio Šalkauskio studen
tas, jis domėjosi bei reiškėsi tri
jose srityse: pedagogikos, kul
tūros filosofijos ir socialinių 
klausimų. Maceinos mąstysena 
kilo iš gilių krikščioniškojo tikė
jimo šaknų. Jaunystėje buvo 
manęs tapti kunigu, penkerius 
metus mokėsi Vilkaviškio semi
narijoje, tačiau prieš šventimus 
nasitraukė, apsisprendęs už pa
sauliečio luomą. Visą gyvenimą 
tačiau liko giliai tikintis, ir 
krikščioniškojo idealo pirme
nybė švyti visuose jo darbuose. 

Lietuvoje Maceina ėmėsi „vi
suomenės reformatoriaus" vaid
mens. Jis, kaip ir vis augantis 
būrys jaunų lietuvių inteligen
tų, studijavusių Vakaruose, sie
kė tautą išlaisvinti iš kultūrinio 
sustingimo bei nukreipti jos 
akis į gyvastingas kultūros sro
ves, tekančias iš Vakarų Euro
pos. Savo raštuose (Lietuvoje 
išleido penkias knygas) Macei
na kritiškai vertino lietuviš
kosios visuomenės kultūrinį ke
lią, stengėsi nurodyti klaidas 
bei, kuria kryptimi tauta turėtų 
eiti. Jau tada buvęs plačios 
mąstysenos 

Savo temperamentu, mąsty
senos stiliumi bei išraiška ir 
savo visuomeniniu polėkiu Ma
ceina labai skyrėsi nuo savo 
mokytojo Stasio Šalkauskio. 
Anot Juozo Brazaičio, „Šal
kauskis buvo apdovanotas ne
paprastai stipriu intelektuali
niu pažinimu (...) Intuicijos gau
sumas ir stiprumas artina Ma
ceiną į meninio, poetinio paži
nimo kelias į išradėjų kelią (...] 
Čia ir yra didysis Maceinos pa
sisekimo šaltinis — jo mintis 
pagauna klausytoją, ypačiai 
jaunimą, nes jo raštai sugesty
via forma prašneka ne tik į in
telektą, bet į visą žmogų" (Raš
tai IV, pp 358 - 359). 

Pradėjęs taip stipriai reikštis 
Lietuvoje. Maceina netrukus 
drauge su gausiais tremtinių 
būriais atsidūrė Vakaruose, 
nenorėdamas kaip ir kiti patek
ti sovietu vergijon. Aplinkybės 
taip lėmė kad diduma Macei
nos darbu buvo atlikti išeivijoje. 

Antanas Maceina 1978 metais 
Opitz fotostudija (Muenster, Vokietija) 

ganizavimui: siūlė burtis į para
pines bendruomenes, o jaunimą 
patraukti prie ateitininkų orga
nizacijos. Jis buvo ir Vakarų 
Europos studijų savaičių įkvė
pėjas bei dažnas dalyvis nuo 
1954 metų. Ši idėja prigijo ir 
kituose kraštuose, kur buvo su
sitelkę didesni lietuvių būriai. 

Maceinos nuolatinis ir pasto
vus rūpestis buvo išlaikyti gy
vastingą lietuviškos rezistenci
jos mintį. Jis ragino būti „krikš
čioniškos dvasios tremtiniais", 
priimti tremtinio keleivio lemtį 
kaip ypatingą pašaukimą, tam
pant pasaulio sąžine". 

Apsisprendęs likti Europoje, 
Maceina sunkiai, bet sėkmingai 
prasimušė į profesūrą. Dėstė 
Vokietijos Freiburg'o ir Muen-
ster'io universitetuose — iš pra
džių marksistinę dialektinio 
materializmo filosofiją, vėliau 
perėjo į savo specialiųjų studijų 
sritį — religijos filosofiją. Pa
trauklus bei įtaigus paskaiti
ninkas, gerai vartojantis vo
kiečių kalbą. Maceina susilauk
davo gausios auditorijos. Dėstė 
iki 1970 metų, laimėdamas di
delę pagarbą ne vien savo vo
kiečių studentų tarpe, bet ir 
savo unversiteto profesorių. 

Šalia profesinio darbo Macei
na nuo 1946 iki 1987 metų 
išleido devyniolika veikalų (16 
lietuvių ir tris vokiečių kalba) 
bei daugelį straipsnių įvairiais 
aktualiais klausimais. Šalia 

savo filosofinio bei teologinio tu
rinio knygų išleido ir du poezi-

krikščionišku egzistencialistu. 
Jis įsijungia garbingon ri-
kiuoten drauge su tokiais mąs
tytojais, kaip Soren Kierke-
gaard, Martin Heidegger, Gab-
riel Marcei ir kitais. Egzisten
cialistas skiriasi nuo tradicinio 
filosofo ypač vienu atžvilgiu: 
tradicinis filosofas, t.y.. tas, ku
ris nagrinėja amžinuosius žmo
gų varginančius klausimus, tai 
daro, pasilikdamas nuošaliai 
ant verpetais kunkuliuojančio 
gyvenimo įvykių upės kranto, 
stebėdamas gyvenimo eigą iš 
tolo ir ją komentuodamas ra
miai bei gana šaltai... Egzisten
cialistas pasineria įvykiuose, jį 
patį daužančiuose verpetuose ir 
iš skaudžios savo paties patir
ties, kuri jį laužo, stengiasi su
prasti bei aptarti jos reikšmę vi
suotinės vizijos šviesoje — šiuo 
atveju krikščioniškosios vizijos 
šviesoje. 

Savo teologinio turinio veika
luose Maceina taip ir daro (kai 
kas, pvz., kun. Antanas Liuima, 
SJ, teigia, jog visi Maceinos vei
kalai daug labiau teologiniai 
nei filosofiniai), pradedant Sau
lės giesme (1954), kur vietoje 
tradicinės hagiografijos Macei
na ima Pranciškų Asyžietį kaip 
krikščioniškojo idealo įgyven
dinimą, jį keldamas pavyzdžiu 
visiems, o ypač mūsų laikams. 
Toliau atskirose knygose jis 
apmąsto pačius esminius krikš
čionybės įkūnijimus — Jėzų ir 
Mariją. Knygoje Didžioji pa

jos rinkinius Antano Jasmanto dėjėja (1958) jis žvelgia į Dievo 
slapyvardžiu. Motinos vaidmenį išganymo is-

Skaudžiai išgyventa tautos torijoje. Ir tai daro gana lietu-
nelaimė bei jo paties asmeninė viškomis akimis bei pranašišku 
netektis — atsiskyrimas nuo žvilgsniu, nes okupuotoje Lietu-
tėvynės ir nuo savos šeimos Ma- voje Marijos kultas buvęs itin 
ceiną uždegė tyrinėti naujas reikšmingas žmonių tikėjimo 
mąstymo kryptis. Pirmose išei- išlaikymui bei vieša jo išraiška 
vijoje rašytose knygose Maceina 
neriasi į pačius baisiausius 
klausimus — į blogio ir kančios 
problemą. Ją nagrinėja savitu 
būdu — poetiniu-filosofiniu-te-
ologiniu žvilgsniu. Didžiojo ink
vizitoriaus legendoje randa tin
kamą simbolį — galima sakyti, 
archetipinį simbolį — visų 
žmogaus pavergėjų. Visais lai
kais šie pavergėjai pasistato sa
vas žmogaus išgelbėjimo siste
mas priešais dieviškąjį išgel
bėjimo planą, kurį laiko neveik
smingu. Jobo asmenyje Macei
na įžiūri kančios laužomo ti
kinčio mąstytojo simbolį, kuris 
kančios keliu sugrįžta į savo 
Kūrėjo glėbį. Maceina sklaido ir 
„niekšybės paslaptį", ją suasme
nindamas Antikristo simboliu. 
Tokiu būdu mąstytojas Maceina 
kuria dinamišką krikščioniško
jo egzistencializmo atsaką į am
žiną blogio problemą, kuri 
mums akis bado vis žiaurėjan-
čiomis dvidešimtojo amžiaus 
kruvinomis d-ktatūromis. 

Gal čia reiktų pažymėti, jog 
nereikia bijotis Maceina vadinti 

buvusi aiškiu pasipriešinimu jė
ga brukamam ateizmui. Dievo 
avinėlis < 1966) sklaido Rytų 
Bažnyčiai savitą kristologiją. 
Joje Maceina randa didelius 
turtus: gilų įsisąmoninimą ne 
vien į žmogaus atpirkimo pas
laptį, kas būdinga Vakarų te
ologijai, bet dar labiau į žmo
gaus atkūrimo Kristuje pas
laptį. Ir šis priėjimas tapo bū
dingas povatikaninei teologijai. 
Tai gali būti taip pat reikš
minga atgyjančiai mūsų tautai, 
iki šiol linkusiai pabrėžti Kris
taus kančią (kryžiaus ir grabo 
garbinimu), lyg ir primirštant 
Prisikėlimą, kuriuo esame atku
riami. Tautai, besistengiančiai 
atkurti taip sužalotą savo dva
sinį veidą, spindintis Prisikė
lusiojo veidas teikia drąsos ;r 
vilties 

Povatikanineje Katalikų Baž
nyčioje Maceina jautėsi visiškai 
namuose — jis net savotiškai 
atgijo, įgavo naujo entuziazmo, 
pagautas tų naujų, dvasią gaivi-

i Nukelta į 2 psl.) 

chyvų tyrinėtojo Algirdo Šerėno ties minėjimas. 

Lietuvos kultūrinio savaitraščio „Dienovidis" korespondentė Gražina Ma
reckaitė lankėsi Čikagoje Martyno Mažvydo „Katekizmo" sukakties 
••kilmių proga ir, mum paprašyta, parašė iią kertine parašte. Čia ji mato
ma (dešinėje) kartu su Mary Janten (kairėje), programų vedėja Newberry 
bibliotekoje, Čikagoje, kur spalio 25 dieną vyko Martyno Mažvydo sukak-

Maceina išeivijoje 

Vakarų Vokietijoje Maceina 
tuojau pat susirūpino duoti 
kryptį lietuvių pabėgėlių susior-

Šiame numeryje: 

Ir ši žemė brandina lietuvius • Filosofas Antanas Maceina — jo 
asmuo ir darbai • Editos Nazaraitės eilėraščiai • Fotografo Vytau
to Augustino Lietuvos vaizdai Vilniuje • Solistės Juozės Augai-
tytės karjeros kelionė (4) 
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Antanas Maceina: asmuo ir darbai 
tAtkelta iš lps l . ) 
nančių vėjų. II Vatikano susi
rinkimo raštuose jis rado daug 
ką giminingo savo anksčiau pa
skelbtoms idėjoms, ypač toms, 
kurios tuo metu buvusios nesu
prastos arba tiesiog klaidingai 
interpretuojamos. 1968 metais 
Draugo kultūriniame priede 
išspausdintame pokalbyje su 
dr. Jonu Griniumi, Maceina 
taip pasisakė: 

„Kad mano raštuose nebuvo 
rasta nieko priešingo Bažnyčios 
mokslui, esu patenkintas. Dar 
didesnio moralinio malonumo 
teikia man tai, kad po Vatikano 
II susirinkimo Katalikų Bažny
čios teologai patys jau gina tris 
idėjas, dėl kurių turėjau kon
fliktų su mūsų hierarchija: 1. 
moterystėje pirmoje vietoje sto
vi susituokusiųjų meilė bei pa
galba; 2. Bažnyčia tur i vykdyti 
socialinį teisingumą ir todėl at
sisakyti žemiškų turtų; 3. vals
tybė nėra kompetentinga pa
saulėžiūros dalykuose ir todėl 
demokratinės valstybės turi lai
kytis nepasaulėžiūrinės politi
kos principo". 

Lyg galingo dvasinio entu
ziazmo pagautas, Maceina tuo
jau suskubo rašyti aktualiais 
bažnytiniais klausimais, gaivi
namas tų šviežių povatikaninės 
mąstysenos impulsų. Knygoje 
Bažnyčia ir pasaulis (1970) na
grinėja Katalikų Bažnyčios gy
venimo raidą ir kaitą istorijoje. 
Didieji dabarties klausimai 
(1971) — tai studija sekuliariza
cijos, šventraščio numitinimo ir 
evoliucijos mokslo prasmės bei 
reikšmės nūdienei krikščiony
bei, kuri žūt būt tur i rasti dia
logą su pasaulio mąstysena. 
Krikščionis pasaulyje (1974) 
kaip tik gvildena tikinčiojo pa
sauliečio kaip krikščioniškosios 
kultūros kūrėjo pasaulyje pa
šaukimą. Reiktų atkreipti dė
mesį ir į Drauge spausdintą 
Maceinos straipsni apie Dievo 
Žodžio ir Dievo žodžio, t.y. 
šventraščio kenoze. Straipsnis 
parodo Maceinos sugebėjimą 
įsigilinti į moderniųjų švent
raščio studijų problematiką. 

Tolimesniuose keturiuose sa
vo veikaluose Maceina sugrįžta 
t savo pamėgtuosius filosofinių 
svarstybų kelius. Religijos filo
sofija '1976) — gvildena religi
jos filosofijos pagrindus, o Filo
sofijos kilmė ir prasmė (1977) 
nagrinėja filosofijos kelius. As
muo ir istorija \ 1981) - - ap
žvelgia asmenį, ty. unikalų indi
vidą, besiiriantį per istorijos 
vandenis, jo kintamumą ir ne
kintamumą laike. Dietas ir 
laisve 11985) nagrinėja žmo
gaus laisvę kaip esminė religinę 
kategoriją 

Galop paskutinėje priešmirti
nėje savo knygoje Ora et labora 
1987 . dedikuotoje Lietuvos 

krikšto sukakties šventimui, 
Maceina grįžta prie religijos ir 
kultūros santykiavimo klausi
mo, kuris ji domino daugelį 

Pokario Vokietijoje: (iš kairės) profesorius Zenonas Ivinskis, žurnalistas .Julijonas Butėnas ir profesorius Anta
nas Maceina. _ . ^ „ _ „ 

Vytauto Maželio nuotrauka 

metų. Apžvelgdamas šį klau
simą lietuviškomis akimis, Ma
ceina savo gyvenimo pabaigoje 
pasirodo intuityvus ir avangar-
diškas. J is kalba apie krikš
čionybės įkultūrinimą, naudo
damas sąvoką bei terminą, ku
ris prigis tik vėliau. O savo 
svarstyboms duoti žmogišką, 
patrauklų veidą jis renkasi tra
dicinį evangelinį Marijos ir 
Mortos įvaizdį, suasmeninantį 
maldos ir veiklos junginį, įpras
minantį mūsų krikščioniškoj.) 

gyvenimo pastangas. 
Reikšminga, kad Maceina 

mirė kaip tik Palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio me
tinių dieną (sausio 27Jąją) ir 
tais metais, 1987-ais, kai jis 
buvo paskelbtas palaimintuoju 
bei popiežiaus aptartas esąs lie
tuviškosios krikščionybės didvy
ris, Dievo dovana Bažnyčiai. 
Maceina negalėjo dalyvauti Ro
moje vykusiose iškilmėse; mus 
ten pasiekė tik pirmieji jo pas
kutinės knygos egzemplioriai. 

Bet ir tai, mano manymu, yra 
itin prasminga. 

Lietuvai sunkiai ir skaudžiai 
atgavus nepriklausomybę, o 
1991 metais išgyvenus pasku
tinius sovietų teroro grasini
mus, tais pačiais metais išlei
džiami Maceinos raštai. Išėjus I 
tomui, kuriame sudėta Kultūros 
filosofija, knygos recenzentas 
Antanas Vainius vykusiai susu
muoja patį veikalą ir jo auto
riaus gyvenimą: „Atsirėmęs į 
dieviškosios kūrybos apmąsty
mą, Maceina tampa ypač radi
kaliu mechamstinio gyvenimo 
supratimo kritiku, įrodinėjan
čiu gyvenimo kūrybinę prigimtį 
ir teigiančiu žmogaus gyvenimą 
kaip neaprėpiamą ontologinį 
nuotykį" (Naujasis židinys, 
1992, Nr. 4, p. 77). 

Maceinos asmuo 

Daugumos mūsų, išeivijoje 
augusių, šeimų namuose knygų 
lentynas puošė Maceinos veika
lai. Jas atidžiai skaitydavo ma
no tėtis, o mama pasakodavo 
įvairias istorijas apie jų auto
rių. Ateitininkų susirinkimuose 
vėl išgirsdavome Maceinos kny
gų pavadinimus. Ir štai-naujas 
etapas — Maceinos knygos pa
kuojamos ir siunčiamos į Lie
tuvą, ypač studijuojančiam jau
nimui... 

Maceinos darbai turėjo savitą 
reikšmę išeivijai; jie turės ir, 
manau, jau turi savitą reikšmę 
Lietuvai. Laiko perspektyvoje ir 
ten, ir čia geriau ir pilniau įver
tinsime jo asmenį bei nueitą 
kelią — kaip žmogaus, kaip fi
losofo ir kaip tikinčio asmens, 
išgyvenusio savus klystkelius. 
Sugebėsime geriau tai padaryti, 
kai nustosime jį „pedestalizuo-
ti". 

Idealizuoti žmogų, tai nebū
tinai jį vertnti, idealizavimas 
gali būti ir savotiškas žmogaus 
nužmoginimas... Man ypač pa
tinka jau prieš dvidešimtį metų 
dr Juozo Girniaus apibudini
mas: „Kaip žmogus, Antanas 
Maceina nepanašus nei į Šal
kauskį, nei ; Vydūną, nei į kurį 
kitą filosofą. Panašus tik į save 
patį: Maceina yra Maceina..." 
iAidai, Nr. 2. 1978). 

1978 metais išleistas specia
lu- Aidu numeris Maceinos sep
tyniasdešimt metų sukakties 
proga, o 1987 metais išleistas 
Ateities numeris, jo mirtį pa
ženklinti Šiuose leidiniuose su
kaupta nemažai įdomios me
džiagos. 

Savo buvusių studentų atsi
minimuose Maceina pasirodo 
šviesi ir įtaigi asmenybė. Buvo 
studentų mylimas ir gerbiamas 
— ir Lietuvoje, ir Vokietijoje. 
Jie žavėjosi jo paskaitomis, nors 
buvęs kietokas ir reiklus dėsty
tojas. Savo studentams profe-

P n e Slarnb*rg"o e i e r o , Seeshaupt'o ateitininku stovyklos metu Vokietijoje: (i* kaires) Antanas Maceina. Zeno- s o r i u s D U V 0 nuoširdžiai a t s ida-

Pokario Vokietijoje ateitininku Reino išvyko 
Antanas Marrinn, šalia Vlada ProM/iūnaitė ir 
Adolfas Darnusis ir.Juozas Girnius. 
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Vvfauto Ma/oln, nuotrauka 

baruose ir jiems stengėsi asme
niškai padėti, juos suprasti ir 
padrąsinti kasdieniniame gyve
nime. Nesilaikė atokiai nuo jų 
rūpesčių. Nesunkiai prisimin
damas savo paties studentavi
mo metus, jis viename savo 
straipsnyje gynė moderniuosius 
šokius prieš pernelyg aštrią kai 
kurių hierarchų kritiką, nors, 
sako, kad jis pats niekuomet 
neišmoko šokti... Kaip kylantis 
ir daug žadantis jaunas moksli
ninkas Lietuvoje ir vėliau, jau 
subrendęs, profesorius Vokieti
joje, Maceina visad mokėdavo 
prašnekinti ir uždegti jaunimą, 
išjudinti jo mąstymą naujomis 
kryptimis. 

Savo kolegoms Maceina buvo 
paprastas, šiltas, vaišingas ir 
draugiškas. Aplankomas jis- pa
sirodydavo giedriai nusiteikęs, 
žaismingas, mėgo bičiulišką po
kalbį. Net ir po ilgo nesimaty
mo, sako keli jo draugai, būdavo 
nesunku vėl užmegzti ryšį ir 
tęsti lyg visai neseniai nu
trauktą pašnekesį. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
Maceina kai kam pasirodė gana 
arogantiškas, o ypač kai aštro
kai kritikuodavo dvasininkiją 
dėl kaupiamo turto.1 Ir šiaip dėl 
savo kai kurių teologinių bei 
politinių idėjų buvo laikomas 
gana kontraversišku. Vienu at
veju net buvo heretiku pavadin
tas. Maceina tačiau, nors skau
džiai tą kritiką išgyvendavo, 
stengėsi nenusileisti prie pigios 
polemikos ir savo idėjines pozi
cijas mokėjo ginti ramiai, kan
triai, jas argumentuodamas. 
Įvairūs puolimai jo nepalaužė ir 
neapkartino, nors buvo tokių, 
kurie turėjo palikti gilius ran
dus. J is buvo giliai sukrėstas, 
kai 1947 metais garsioje Reino 
konferencijoje vienas ateitinin
kas sendraugis atvyko su auto
ritetingu vyskupo laišku pareiš-
kiančiu, jog Maceinos kandi
datūra į ateitininkų federacijos 
vadus esanti „daugiau negu ne
patogi" (žr. Juozo Girniaus 
straipsni, Ateitis, 1978, Nr. 2). 

Jaunystėje ir per visą gyveni
mą Maceina žavėjosi savo profe
soriaus Stasios Šalkauskio kil
numu, ir šis liko jam gyvenimo 
idealas. 1971 metais, jau išėjęs į 
pensiją, rašydamas straipsnį 
Draugui, Maceina pažymėjo, jog 
Šalkauskis iškilus tuo, kad „fi
losofiją pavertęs savo būseną". 
Rašydamas draugams kalėdinį 
pasveikinimą 1986 metais, t.y. 
metus prieš mirtį, Maceina pri-

Profesorius Antanas Maceina kasdieninėje savo aplinkoje Muenster'yje, 
Vokietijoje. 

sipažino: „Gavau neseniai LKM 
Akademijos išleistą Stasio Šal
kauskio Rinktinių raštų I tomą 
(filosofines studijas). Daug per
skaičiau iš naujo. Ak, Viešpatie! 
Kaip toli mes esame nuo Šal
kauskio: kokia svetima yra 
mums dabar jo mąstysena. Ir 
kyla neatsakomas klausimas: 
kas būtų buvę, jei Lietuvos gy
venimas būtų likęs normalus? 
Ar mes, Šalkauskio ugdytiniai, 
irgi būtume taip susvetimėję? 
Pradinių ženklų yra buvę ir tuo 
metu. Bet tai gryni spėlioji
mai..." 

Prelatas Pranciškus Juras, 
gyvenęs JAV, finansavo daugelį 
Antano Maceinos veikalų. Jiedu 
susirašinėdavo dažnai ir nuo
širdžiai, nors niekuomet asme
niškai nesusitiko. 1997 metais 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demija išleido 127 jų laiškų rin
kinį, kurie apima 36 metų lai
kotarpį. Ši ilgų metų korespon
dencija, anot redaktoriaus kun. 
Antano Liuimos, „išryškina 
abiejų asmenybių didingumą". 
Maceina tai pavadino „popie
rinė bičiulystė", tačiau jis savo 
rėmėjui galėjo išsakyti savo 
rūpesčius bei širdgėlas. 

Pavyzdžiui, vienam savo laiš
ke, rašytame 1954 metais, Ma
ceina atsako kvietimui atvykti į 
Ameriką, taip save apibūdin
damas: „Aš esu, Prelate, ne vie
šumos žmogus, todėl kiekvienas 
eksponavimas man visados yra 
labai sunkus, jo vengiu, kiek 
įmanydamas". Kitame laiške, 
rašytame 1955 metais, Maceina 
atskleidžia ilgametį savo skaus
mą: „Jau Lietuvoje, kai tik pasi
rodė vienas kitas mano straips
nis, nagrinėjąs religines proble-
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nas Ivinskis, AJina Grinienė ir Jonas Grinius. Vytauto Ma*eiio nuotrauka vęs — juos ugdė akademiniuose 
Antano Maceinos kapas ir 
9chweinfurt'o, Vokietijoje. 

paminklai Brebersdorfo kaimelyje, netoli 

mąs, pasirodė kunigų nepasi
tenkinimas, kam pasauliškis ki
šasi į ne savo sritis [...] Šis ku
nigų nepasitenkinimas atlydėjo 
mane į tremtį. Ir juo labiau aš 
leidausi į teologiją, juo šis ne
pasitenkinimas didėjo [...] Pra
ėjusią vasarą patyriau, kad Va
tikanui aš buvau tiek įskųstas, 
jog šis buvo paskyręs net kun. 
Pr. Brazį, MIC [...] mano raš
tams ištyrinėti [...] Tada man ir 
prasiveržė anoji keista nuotaika 
[...] neberašyti daugiau nė eilu
tės teologinėmis temomis...'' Vė
liau tos neigiamos nuotaikos 
šiek tiek išsisklaidė, nes j is dar 
užsimojo rašyti ir parašė ne tik 
knygas Didžioji padėjėja, bet ir 
Dievo Avinėlis. 

Ypač artimas ir ištikimas Ma
ceinos draugas jau nuo juodvie-
jų studijų laikų Vytauto Didžio
jo universitete, kunigas Stasys 
Yla buvo vienas iš tų, kurie su
prato Maceiną kaip žmogų. 
Vienmečiai, panašių siekių, abu 
didžiai talentingi ir įžvalgūs 
rašytojai, jiedu palaikė 'artimą 
ryšį per visą tremties laiką, 
nors tą tremtį išgyveno skirtin
guose kraštuose. Maceina daž
nai savo draugui duodavo per
žiūrėti ruošiamus rankraščius, 
nors ne visada būdavo paten
kintas jo pastabomis. Svarbiau
sia, kunigas Yla buvo stipri at
rama Maceinos gyvenimo vin
giuose bei krizėse. Rašydamas 
jau į savo gyvenimo pabaigą, 
kunigas Yla viename eilėraštyje 
išreiškia savąjį ilgesį prarastos 
tėvynės ir galbūt kalba už drau
gą, naudodamas daugiskaitą: 

MOZĖS KLAUSIMAI 

Kas būtų klausęs, 
kaip ilgai 
keliausime tyrais? 

Kas būtų sakęs, 
jog negrįžime atgal? 

Kas būtų jautęs, 
kad numirsim 
už ribų 
žadėtos žemės? 

Maceina pragyveno savo 
draugą ketveriais metais. Pas
kutinį gyvenimo laikotarpį, nuo 
1970 metų, kai išėjo pensijon, 
iki mirties 1987 metais, pašven
tė mąstymui ir rašymui, pats 
save apibūdindamas „atsisky
rėliu". 

Savo eilėraščiuose Maceina 
atskleidžia savo širdies pano
ramą. Pirmoji jo meilė ir buvusi 
literatūra, kurią norėjo studi
juoti, bet pasuko kita linkme, 
profesoriaus Šalkauskio įtai
gaujamas. Ypač įdomus antra
sis Maceinos eilių rinkinys, iš
leistas 1980 metais, Ir niekad 
ne namolei. Čia jis parodo la
biau melancholišką savo asme
nybės pusę. Nesunku įžvelgti jo 
giedrios, optimistiškos asmeny
bės šešėlius, kuriuos išryškino 
tremtis, netektis, vienatvė, 
skausmas. Čia nuskamba bena-
miškumo išgyvenimas, dvasinio 
bei fizinio trapumo patirtis, ner
imas ir ilgesys anų, jau nebe
sugrąžinamų dienų po tėvynės 
dangumi. Maceina-filosofas 

(Nukelta į 3 psl.) 
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Antanas Maceina: 
asmuo ir darbai 

(Atkelta iš 2 psl.) 

žvelgia į vis naujai atsiveri
ančius būties horizontus, Ma 
ceina-poetas žvelgia į žemės 
dulkėse numintus savo pėdsa
kus, į savo paties širdį, patyru
sią Dievo artumos blykstelėji
mus ir tamsią, slegiančią neži
nios naktį. Ir tai jį mums daro 
artimu bei žmogiškai supranta
mu. Pavyzdžiui, eilėraštyje „At
siskyrėlis", jis su švelnia ironija 
nupiešia savo paties portretą: 

Namelis mano be langų, be 
durų. 

Visiems čia vėjams švilpauti 
valia. 

Šiaudų stogelis neseniai 
prakiuro. 

Ar vėjas, ar lietus — vista 
' pati dalia. 

Pasižiūrėt manęs ateina 
žmonės. 

Žvėryno niekur čia arti nėra. 
Kodėl man nepabūti jiems 

beždžione? 
Beždžionėle prijaukinta, gera? 

Ir priguži šventovė mano 
narvo. 

Pro jo virbus stebėt visiems 
valia. 

Nakties lietaus lašai dar 
tebevarva. 

Šventovėj ar narve — vista 
pati dalia. 

Simbolis simbolių 
kūrė ju i 

• 

Išskirtinis Maceinos talentas 
— atrasti tinkamą, imponuo
jantį simbolį savo idėjas iš
reikšti, jas sukonkretinti, kad 
galėtų stipriau įtaigauti klausy
tojo mintį bei vaizduote. Taigi 
norisi ir jam pačiam rasti tin
kamą simbolį. O peršasi kaip 
tik tas, kuris aidi jo draugo ku
nigo Stasio Ylos eilėraštyje: Ma
ceina — mūsų tautos Mozė. Gi
liai tikintis ir giliai žmogiškas, 
jaunystėje degte degęs uolumu 
vesti tautą naujais keliais, at
gaivinti jos dvasią, ilgainiui bei 
per savo paties patirtį tapęs vis 
brandesnių ir skausmo perauk
lėtas, jis kalba tautai jau labiau 
pasvertus žodžius, nežinoda
mas, ar jie bus suprasti, ar bus 
priimti. 

Edita Nazaraitė 
Į Didžiosios Mėnesienos tarpeklį 

dvi baltos vilkės 
mane lydi 

violetinius kalnus su aukso pakraščiais 

Dailininkė ir poetė Edita Nazaraitė prie naujo savo paveikslo Corcoran 
School ot Art, Washiagton, D.C. šiais metais. 

It Mozė, buvojęs kalno viršū
nėje ir 'matęs nuostabius regi
nius, bet nusileidęs nuodėmės 
slėnin, suglumo, bet neapleido 
savo tautos nei savo pašaukimo. 
Klajojęs tyruose, maitinęs tautą 
dangiška mana ir skelbęs nuos
tabius Dievo darbus, akimirką 
suabejojo ties uola. Ar pakaks 
Dievo galybės iššaukti vandens 
šaltinį? Ir Maceina ne kartą su
abejojo savo Dievo duotomis do
vanomis. Perskyręs jūros ban
gas ir nurodęs taką į laisvę — 
pats liko benamis išeivis. Ki
tiems nurodęs kelią į Paža
dėtąją žemę, pats liko svetimoje 
šalyje, kur palaidoti jo kaulai po 
vokišku įrašu antkapyje. 

Antanui Maceinai ypač tinka 
jo paskutinėje knygoje Ora et 
labora rašyti žodžiai apie viltį, 
nes jis ir buvęs vilties pranašu: 

„Viltis yra susieta su žmogiš
kosios būtybės buvojimu laike. 

Pergyvendamas laiką, o tuo pa
čiu ir savo buvimą kaip einantį 
iš ateities į praeitį, žmogus vi
sados laukia. Vis dėlto šį lau
kimą reikia suprasti ne kaip pa
prastą laiko slinktį mūsop, ku
rio turiniui esame abejingi, bet 
kaip tokią laiko slinktį, kurios 
turinys mums yra itin svarbus 
ir vertingas... Tik tada, kai atei
ties artėjimas liečia mus pačius 
ir kai Šio artėjimo laukiame 
kaip vertybės, tik tada jo lau
kiame su viltimi, kad ateis ne 
tik pats laikas, bet kad jis ateis 
nešinas ta vertybe, kuri mums 
rūpi" (p. 147). 

Nesulaukus jam pačiam Lie
tuvos laisvėjimo nei jos atgimi
mo, Maceinos asmeninė vilties 
kelionė baigėsi prieš pat aušrą. 
Tikimės, jog dabar, visa regėda
mas iš anapus, jis mato pilną 
savo ir savo tautos kelionės 
prasmę bei tikslą. 

Vytautas Augustinas Saja jas 

Šių metų vasarą Vilniuje. Lietuvos valstybiniame muziejuje vyko žymaus mūsų fotografo Vytauto Augusti
no darbų paroda, pavadinta „Fotografavau Lietuva* 'plačiau apie paroda ir fotomenininką 4-ame. puslapyje)-

užsklendžia tyla — 
sidabrinė ir permatoma 

kaip dvi baltos 
mane lydinčios vilkės 

šviesa: 
griaučių madona bepienė 

smėlio gelmėje miega 
driežas žalvarinis 

smėlio jūrą apjuosęs 
dviem baltom vilkėm 

įkandin žvelgia 
hipnotizuojančiam akim 

juoda neršto spalva 
gimdo visa kas gyva 
balti mirties kaulai 

šoka gedulo šokį 
dvi baltos vilkės 
tarpekliu bėga 

rodo kelią 
veda lydi 

lyti patį buvimą: 
raudoną kaktuso žiedą 

perdurtam danguje 

rūdžių lietus lyja 
virš fabrikų ir parkų 

nugaišusių žuvų upės 
srūva tarp sukrešėjusio 

kraujo krantų 
Irokėzų šamanai 

ligi mėlyno įniršio 
muša būgnus ir šaukiasi 

Lokio dvasios 
ereliai nesuka lizdų ant dangoraižių 

pusryčiams užsipilam 
naftos taukų ant sprangios košės 

jūrų kriauklės pilnos mazuto ir plastmasės 
liepžiedžių medus teka 
nukirstais kamienais 

Siaurės pašvaistė virš dykumų švyti 
pajuodusi saulė 

nemigos nukamuota 
laukia stebuklo 

rūdėsiai ant skardinio stogo 
lašai lietaus ir terpentino — 

tapybos pamoka 
snaudžia modelis 
o debesų keliuose 

prezidento lėktuvai dūzgauja 
rusvi sanginos milteliai byra 

rankai vedžiojant 
kažkieno snaudžiančio kontūrus 

porcelianinių obuolių duženos žiba 
ant mano supjaustytų delnų 

basomis per vinis einu 
link tavęs 

nešdama sudužusius obuolius 
kaip maištaujanti deivė 

palikusi laivus auksinėmis burėmis 
triukšminguose uostuose 

einu tavęs linkui 
be naštos 
be vilties 

virtinėm į kalvas lipa 
it žaisliukai 

angliški Džordžtauno namai 
su juodom langinėm 

ir margaspalvėm gėlėm po langais 
raudonos plytos koketuoja 

su baltais langų rėmų kryžiais 
ir gerais šampūnais ištrinkti šuniukai 

tursena užrietę uodegytes 
šiandien tavęs čia nesutiksiu: 

gelstantys lapai prabėga 
smagiai čiauškėdami su vėju 

kelis auksinius lapus 
žvilgantis mercedesas suvažinėjo 

nesutiksiu tavęs čia šiandien: 
jau ant kalno 

mano autobusas išnyra 

girtas kelias 
siūbuoja tarp kalvų 

pilnas kelias sutraiškytų voverių 
šalikelėse įnirtę ekskavatoriui 

rausia žemę gremžia žolę 
girtas kelias 

traiškytom voverėm nuklotas 
šiandien žuvo karinio lėktuvo pilotas 

ir našlė prie ištaikingo židinio 
duoda interviu 

vietinei televizijai 
našlė vilki 

voverių kailinėliais 
našlė parduos namą 

su žydru baseinu 
kasnakt ten mėnulis maudysis 

su nuogom žvaigždėm 
šiltame voverių kraujyje 

suledėjusiomis mintimis 
tavo lūpas liečiu 

suakmenėjusiomis mintimis 
glaudžiuosi 

kaip tirpstantis sniegas 
ant visatos 
blakstienų 

net ir mirtyje 
mylėdama 

dygus kaip kaktusai 
vasaros karštis 

sėdėdama ant namo stogo ir laikydama rankoje teptuką 
(ne, aš netapiau, 
tik dažiau namą) 

įsižiūrėjau į purius baltus debesis 
į taip užsispyrusiai mėlyną dangų 

į vasarą šnarančią tarp vešlių Virdžinijos lapuočių 
įsiklausiau į birželio tylą 

įsisiurbiau lūpomis į vasaros karštį 
ir man pasirodė, jog iš tiesų tave pabučiavau 

o paskui svaigau svaigau 
iki pulsas pasiekė kritinę ribą 

akyse tyvuliavo tik šviesa 
tiršta ir gliti kaip sojos gėrimas 

basomis ėjau pačiu pašėlusiai įkaitusio stogo kraštu 
atsargiai braukdama teptuku dažus ant šiurkštaus medžio 

ir pasirodė man vėl 
kad vasara tokia neaprėpiamai didžiulė 

begalybė šviesos 
ir šviesaus skausmo joje 
pro atvirus namo langus 
liejosi Maklerio muzika 
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Jis fotografavo Lietuvą 
ALGIMANTAS ANTANAS 

N A U J O K A I T I S 

Šių metų vasarą beveik du 
mėnesius, iki rugsėjo 24 dienos. 
Vilniuje. Lietuvos valstybinia
me muziejuje veikė išeivio, iš 
Jungtinių .Amerikos Valstybių 
grįžusiu ir Lietuvos sostinėje 
apsigyvenusio anų, prieškarinių 
laikų Lietuvos fotografo Vytau
to Augustino darbo, paroda. 
pavadinu* ..Fotografavau Lie
tuvą". Parodos atidarymas suta
po su Vytauto Auerustino 85 
metų sukaktuvėmis. 

Senesnės kartos tautiečiai, be 
abejo, prisimena to metų žur
naluose, laikraščiuose, kituose 
leidiniuose dėtas Vytauto Au
gustino nuotraukas: Kauno, iš 
lenkų atgauto Vilniaus, kitų 
miestų ir miestelių bei kaimų 
vaizdus. Nepriklausomos Lietu
vos karius, jų paradus, praty
bas. Tad į parodos atidarymą 
atėjo gausus būrys lankytojų. 
Vytauto Augustino bendraam
žis Stasys Nargėia. kartu su juo 
augęs Aukštaitijoje, nedidelia
me Leliūnų miestelyje, sveikin
damas jubiliatą, pasakė, kad 
Augustinas tais laikais savo fo
tografijomis garsino Lietuvos 
vardą, buvo vienas iš pirmųjų 
lietuvių fotografų, pelniusiu 
aukštus įvertinimus tarptauti
nėse parodose. 

O Fotografų draugijos sekre
torius Stasys Žvirgždas, žino
mas menines fotografijos meist
ras Antanai Sutkus ir kiti pri
pažino, kad iš Augustino mokė
si ne viena Lietuvos fotografų 
karta. Jis vienas iš tų, kurie 
1933 metais Kaune kūrė tuo
metine Fotografuos mėgėjų 
draugiją.'Vvtauto Augustino se-

Vytautas Augustinas Vilniuje, Vytenio gatvėje, prie namo, kuriame jis da
bar gyvena. 

Algimanto Žižiūno nuotrauka 

karinis suo Ona pasidalino prisimini
mais, kaip anais, senais laikais 
jos brolis fotografuodavo. Ji ir 
kiti kalbėtojai sakė, kad iš pri
gimties būdamas santūrus, tau
pydamas brangias foto medžia
gas, mygtuką jis paspausdavo 
retai, bet taikliai. Padarydavo 
po vieną kiekvieno vaizdo kad
rą, išlaukdamas palankiausio 
momento — ar tai būtų gamto
vaizdis, ar bandą ganantis pie
menukas, ar N'emunu praplau-

ar 

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona per pol 
metais — Vytauto Augustino nuotrauka. 

rijos pnrada. Kaiin" 1936 

Vytautas Augustinas. Lietuvos kariai l!*:ir. metais Kaune. 

kiantis garlaivis 
paradas. 

O žinoma senosios kartos et
nologijos profesorė Angele Vyš
niauskaite pabrėžė, kad etnolo
gijos mokslas ir dabar neapsiei
na be Augustino fotografijų. 
Apie Augustino kelią į fotogra
favimo aukštumas, apie jo dar
bų reikšmę kalbėjo Naciona
linės bibliotekos direktorė Bi
rutė Kulnytė bei šios parodos ir 
jos katalogo rengėja Margarita 
Matulytė. 

Iš prelegentų ir paties jubilia
to kalbų, pagaliau iš didelės ir 
turtingos parodos apžiūrėjimo, 
paties Vytauto Augustino paaiš
kinimų ir komentarų, apsisto
jus prie eksponuojamų nuot
raukų, išryškėjo autoriaus 
meistriškumo paslaptys. Pasak 
parodos kuratorės Margaritos 
Matulytės, Augustino fotografi
jos atspindi to laikotarpio gra
žios, karų ir okupacijų dar ne
nuniokotos Lietuvos vaizdus ir 
dvasią. Gražios Kauno, Vilniaus 
panoramos, gatvės, įdomesni, 
reikšmingesni pastatai, Aukš
taitijos, Suvalkijos slėnių ir kal
vų peizažai, senosios sodybos, 
upė, ežerai, Lietuvos laukai ir 
medžiai... Čia pat pasitempę 
šauliai, jaunalietuvių veidai, 
skautų rikiuotės, tautiniais rū
bais pasipuošusios merginos, 
šokėjos, šventėse ir paraduose 
dalyvaujantis prezidentas Anta
nas Smetona. 

— Augustino nuotraukų įspū
dingumą, fotojuostose užfiksuo
tų vaizdų lyrizmą, idiliškumą, 
grožį lėmė jo ypatingas maty
mas, pastabumas, įgimtas švie
sos ir kompozicijos pajautimas. 
pagaliau gili meilė gimtajam 
kraštui, — aiškino parodos lan
kytojams miela ir nuoširdi mu
ziejaus darbuotoja. Augustino 
nuotraukų tyrinėtoja ir saugoto
ja Margarita Matulytė. — Au
gustinas fotografavo Lietuvą — 
kitų šalių vaizdai jam nebuvo 
įdomūs, svetimi. 

Tiesa, parodoje ir kataloge 
yra fotografijų, kurios turėtų 
būti ypač įdomios lietuviams 
išeiviams. Štai fotografija, pa
daryta kažkuriame pasienio 
kaime 1944 metų vasarą, nuo 
artėjančių sovietinių okupantų 
traukiantis į Vakarus. Nuotrau
ka pavadinta „Paskutiniai pie
tūs Lietuvoje". Sodybos kaime, 
prie paprasto lentinio stalo gre
ta Augustino pietauja advoka
tas Juozas Stonaitis su šeima, 
kiti pabėgėliai. Greta — kita 
nuotrauka: į vežimą pasikinkęs 
arkliuką. Rytprūsių vieškelyje 
su menka manta į Vokietijos gi

lumą važiuoja tas pats advoka
tas Stonaitis su žmona. Kitose 
nuotraukose — \aizdai iš lietu
vių pabėgėlių telkinių Vokieti
joje pirmaisiais mėnesiais po 
karo. 

Taip pat nufotografuota tuo
met Berlyne ėjusio leidinio Lie
tuviai redakcijos žmonės — re
daktorius Pranas Daunoras su 
bendradarbiais, kitoje — to pa
ties leidinio bendradarbis, Vil
niaus teatro direktorius Vytau
tas Alantas, žurnalo Savaitė 
leidėjas ir redaktorius Kazys 
Obolėnas. Užfiksuotas ir pirma
sis Vasario 16-osios dienos mi
nėjimas Vokietijoje, Fischbeck'o 
„išvietintų asmenų" stovykloje. 
Augustinas tuomet fotografavo, 
jausdamas pareigą palikti isto
rijai fotodokumtntus iš lietuviu 
gyvenimo Vokietijos pabėgėliu 
stovyklose. 

1949 metais išvykęs į JAV, 
pradėjo verstis siuvimu Ne\v 
York'e, vėliau įsidarbino fotog
rafijų laboratorijoje, bet Ameri
kos vaizdų jau nefotografavo. 
Išėjęs į pensiją, persikėlė gyven
ti į Floridą, o iš ten pernai grįžo 
į Lietuvą. Vilniuje apsigyveno 
pas gimines jaukiame, jo paties 
tapytais paveikslais papuošta
me bute. Kai ne kartą pas jį 
lankiausi Vytautas Augustinas 
rodė New York'e 1951 metais 
išleistą jo darytų nuotraukų al
bumą Our Country Lithuania, 
du vėliau ten pat „Ateities" lei
dyklos išleistą antrąjį albumą 
Lithuania. Vytauto Augustino 
fotografijomis iliustruota Bos-
ton'e išleista Lietuvių Enciklop
edija, Broniaus Kviklio Mūsų 
Lietuva, kiti išeivijos leidiniai. 

Detroit'e, Tautybių pastate 
Augustinas įrengė lietuvių 
kambarį su fotomontažais ir 
tautiniais simbi liais. JAV Kon
greso bibliotekai jis padovanojo 
albumus su Lietuvos vaizdais ir 
istoriniais įvykių dokumentaci
ja. 

Beje, 1937 metais tarptauti
nėje Paryžiaus technikos ir me
no parodoje, o 1949 metais tarp
tautinėje parodoje New York'e 
išstatytos jo nuotraukos, tarp jų 
„Suvalkietės", pelnė aukso me
dalį ir pripažinimą. Visa tai at
sispindėjo ir dabartinėje Lietu
vos nacionaliniame muziejuje 
veikusioje parodoje. 

Įdomi istorija apie tai. kaip 
per karo negandas ir pavojus, 
priverstinio pabėgimo metus 
Vytautas Augustinas išsaugojo 
tas kažkada darytas nuotrau
kas ir negatyvus. Pirmosios so
vietinės okupacijos patyręs 
NKVD persekiojimus, frontui 
artėjant, t medinį lagaminėli 
susikrovęs apie 5.000 negatyvų, 
jis pasitraukė į Vakarus. Pasi
traukė tam. kad grįžtų ir į tė
vynę juos parvežtu. Neėmė ir 
nesaugojo kitų daiktų. 

Svarbiausias jo tikslas buvo 
išvežti, išsaugoti tuos Lietuvai 
brangius vaizdus. Kai atsidūrė 
bombarduojamame Berlyne, 
pats jame paliko, rizikuodamas 

Vytautas Augustinas 

gyvybe, bet lagaminėlį su nega
tyvais perdavė Švedijos karo 
attache. kad juos išgabentų į 
saugią vietą Stockholm'e,o pas
kui perduotų saugoti Austrijoje 
tuomet apsistojusiai lietuvių 
bendruomenei. 

Deja, karo ir pokario keliuose 
visų negatyvų išsaugoti nepavy
ko. I Lietuvą jis parvežė, ir be 
jokio atlyginimo, be jokios nau
dos sau — visus išlikusius 
2,492 negatyvus. Vytautas Au
gustinas juos padovanojo Lietu
vai, jo.-- nacionaliniam muziejui. 
Dabar jo negatyvai, nuotraukos 
šiame muziejuje patikimai sau
gomi ir naudojami ne vien paro
doms, bet ir leidiniams. 

Kai man teko rengti naują Se-
meniškių idilių knygą, jos auto
rius Jonas Mekas jai iliustruoti 
patari' naudoti ne kurio kito, 
bet būtent Vytauto Augustino 
nuotraukas. Jonas Mekas man 
rašė. kad anais senais laikais 

Augustinas daug fotografavo 
kaimą ir kaimo darbus, o tai 
knygai kaip tik reikėjo realis
tiškų, kaimietiškų foto iliustra
cijų. Netrukus, rudeniop, „Baltų 
lankų" leidykla išleis naujausią 
Semeniškių idilių laidą, iliust
ruotą Vytauto Augustino nuo
traukomis. 

— Man miela ir džiugu, kad 
mano bičiulio, garsaus kino 
menininko ir poeto Jono Meko 
knyga bus iliustruota mano 
kažkada darytomis nuotrauko
mis, — kalbėjo man Vytautas 
Augustinas, Semeniškių idi
lėms dar pridėdamas retą, net 
Nacionalinio muziejaus fonduo
se nesančią, įdomias, daug pa
saulio šalių apkeliavusią nuo
trauką „Kaimo kalvėie". 

... Kai parodos atidarymo die
ną Vytautas Augustinas visus 
pakvietė prie gražaus, skoningo 
ir turtingo vaišių stalo, soleni-
zantas pasakė, kad jį paruošė jo 

Sodžiaus moterys 

giminės. O Vytautą Augustiną 
pasodino į Nacionaliniame mu
ziejuje saugomą garbingą Sig
natarų kėdę, kurioje sėdėdamas 
Jonas Basanavičius kartu su 
Antanu Smetona ir kitais gar
bingais Lietuvos vyrais 1918 
metais vasario 16 dieną pasi
rašė Lietuvos nepriklausomy
bės aktą. 

Fotografas pakvietė gimines 
nusifotografuoti greta Signa
tarų kėdėje sėdinčio Vytauto 
Augustino. Susirinko didelis jo 
giminių būrys — jų priskai
čiavau per dvidešimt. Visi myli 
ir gerbia senelį Vytautą Augus
tiną, o jis — savo giminaičius. 
Bet turbūt labiausiai — savo 
tėvynę Lietuvą, į kurią jis grįžo 
ir kuriai išsaugojo bei .padova
nojo per karo negandas išsau
gotą brangiausią turtą — anos 
šviesios, okupacijų nesugadin
tos, nenuniokotos Lietuvos ir 
jos žmonių atvaizdus. 

Juozės Augaitytės 
karjeros kelionė (4) 

JONAS P. LENKTAITIS 
Tęsinys iš praėjusio 

šeštadienio) 

Vienos rolės 
s iekimo kel ias 

Antrajam teatro veiklos de
šimtmečiui įpusėjus, pasikeitė 
teatro direktoriai. Ligi tol laiki
nai ėjusį direktoriaus pareigas 
švietimo ministerijos referentą 
Vaclovą Kasakaitį pakeitė mu
zikas Viktoras 2adeikis. Dėl to 
persitvarkė ir teatro meno va-

H'*\ ^ 
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Vytautas Augustinas Piemenukas 

dovybė. L. Hofmekleriui buvo 
pavesta diriguoti „Fausto" ope
rą Opera buvo pastatyta diri
gento Mykolo Bukšos 1922 me
tais kovo 16 dieną. Priklausė 
gausiai lankomų operų grupei 
ir buvo statoma kiekvieną se
zoną dviem formom. Su vadi
namu „Valpurgijos naktis" bale
tu ir bėjo. 

Dar Italijoje esant, mokytojai, 
susipažinę su Juzytės balso 
medžiaga, patarė studijuoti 
Margaritos partiją. Grįžus į Lie
tuvą, atsirado proga privačiai 
pasirengti ir rolės vaidybai pas 
režisierių T. Pavlovskį. Dabar 
buvo gera proga išeiti į sceną, 
diriguojant jai palankiam diri
gentui. Tačiau dainuoti spek
taklyje neužteko būti įrašytai į 
rolę dainuojančių solisčių sąra
šą. Dirigentas privalėjo atsi
žvelgti į vyresniškumo, į teatrą 
priėmimo pirmenybių eilę, vei
kiančias privilegijas ir gausų 
skaičių tą rolę dainuojančių so
lisčių. Amžiumi tarp vyriausios 
Margaritos ir Juzytės buvo 16 
metų skirtumas. Tarpe buvo ki
tos keturios, paliekant jai šeštą 
vietą eilėje. Už jos buvo dar trys 
jaunesnės kolegės. Taigi devy
nios „Margaritos", pasirengu
sios, eilėje išsirikiavusios, lauk
davo progos dainuoti „Fausto" 
spektaklyje. Kai kurios turėjo 
geras pažintis aukštesniųjų ka
tegorijų valdininkų tarpe ir tas 
pažintis panaudodavo paveikti 
teatro vadovybę. Privilegijuoto
sios galėjo pasirinkti operų 
roles ir laiką, kada joms bus pa
togu dainuoti. Čia dirigentą? 

Juoze Augai t y te Luizos rolėje ope
roje „Pikų dama", nulėmusioje toli
mesni solistės pasisekimą. 

nedaug ką galėjo pakeisti. Po 
kiek laiko, Hofmekleriui ir Pav-
lovskiui nuolat primenant, teat
ro vadovybė leido Juzytei tą ro
lę dainuoti. 

Kompozitorius Charles Gou-
nod, pats muzikos karjerą pra
dėjęs dainininku, per visą operą 
Margaritai skyręs dainuoti ly
rines, meilę žadinančias ar mei
lės arijas, tačiau operą baigian
čioje arijoje „Angelai, gelbėkit 
mane..." leido solistei parodyti 
ne tik turimą balso jėgą aukš
tųjų gaidų tesitūroje, bet ir iš
vystyti balse glūdinčias spalvas, 
kuriose aido forma progresyviai 
penkis kartus balsą keliant vie
nu diazu, virsta tylia atskira, 
antrąja melodija, lygiagrečiai 
einančia su pagrindine. Ne vi
soms solistėms pasiseka šią 
kompozitoriaus „paslaptį" ati
dengti. Hofmekleris, Pavlovskis 
ir P Oleka buvo sužavėti Ju
zytės dainavimu. 

(Tęsinys ateinantį šeštadienį) 
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