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Apie poetų krepšinį, 
liauja knygų derlių ir 

RIČARDAS ŠILEIKA 

Šįmetinis tarptautinis lite
ratūros festivalis „Poetinis 
Druskininkų ruduo" jau įvyko. 
Druskininkų dangaus tarnybi-
ninkai parūpino išties blaivų 
ir vaiskų orą. Pagrindiniai ir 
margiausi renginiai, kaip jau 
daugel metų, vyko Viešosios 
įmonės Valstybės ir savivaldy
bių tarnautojų mokymo centre 
„Dainava", kuris poetų ir meni
ninkų beveik neįsivaizduoja
mas be čia esančios kavinės 
„Širdelė". Tačiau" „Poetinio 
Druskininkų rudens" vyksmo 
geografija ir trukmė vis plečia
si. Jau keleri metai festivalio 
pirmosios natos suskamba pa
čiame Vilniuje (dažniausiai Ra
šytojų klube). Šiemet pirmasis 
savo poeziją skaitė amerikiečių 
poetas, eseistas ir vertėjas Sam 
Hamill. Pačiame Vilniuje, tik
sliau Užupyje, nutyla ir pasku
tinieji akordai. Tik vienos die
nelės testinga, kad didžiosios 
poezijos nestos laikas užsisk-
liaustų ištisoje savaitėje. 

Šiemetinio — jau penkiolikto
jo! — „Poetinio Druskininkų 
rudens" tema buvo oras (tai es
minių visatos stichijų keturcik-
lio, siejamo su poezija, trečioji 
dalis). Todėl ir konferencijos 
„Poezija ir stichijos: oras, su
virpintas garso" pranešimai, 
komentarai ir diskusijos putojo 
apie pačią neapčiuopiamiausią 
materiją. Festivalio pirmasis 
asmuo poetas ir vertėjas Korne
lijus Platelis, kviesdamas poe
tus, kritikus ir analitikus min
tyti apie šią substanciją, sakė 
„Oras — gyvybės šaltinis, ug
nies namai, tarpininkas tarp 
dangaus ir žemės, tačiau dis
kutuoti apie simbolinį poezijos 
ir oro ryšį būtų per daug for
malu ir greičiausiai nuobodu. 
Oras — garso nešėjas, vadinasi, 
ir balsu ištariamos poezijos na
mai. Kokį poezijos garsiaraštį 
kuriame šiandien? Ar jis tebėra 
mums svarbus? Kaip pasikeitė 
ir ėr pasikeitė požiūris į eufo
riją? Ar balsu skaityti poeziją 
tebemadinga ar vėl madinga? 
Poezijos skaitovas: ar jo inter
pretacija gali pasakyti ką nors 
nauja, ar tai tik eilėraščio įgar
sinimas tiems, kurie tingi skai
tyti arba yra susirinkę į progi
nį minėjimą? Ar balsu į skaity
toją besikreipiantis autorius su
kuria kokią nors 'pridedamąją 
estetine vertę' ar privalo sukur
ti?" 

Nuo vilos „Mauritanica" tera
sos plūste plūdo muilo burbulų 
kavalkados. „Širdelės" kavinėje 

kitus oro reikalus 

TURINYS 
Poetinis Druskininkų 
ruduo. 

Vieno rankraščio pėdsakais. 

Vilniaus styginių kvartetas 
gastroliuos Š. Amerikoje. 

Pianisto R. Budgino 
rečitalis. 

Aleksis Rannit — lietuvių 
kultūros bičiulis. 

vienas priešais kitą sėdėjo ab
stinentai Aidas Marčėnas ir 
Alis Balbierius (Aliui lyg tyčia 
„Poetiniame Druskininkų ru
denyje" stuktelėjo penkiasde
šimt metų. Tačiau žiniaskiaida 
visaip stengėsi šį faktą nuslėp
ti), girdėjau juos kalbančius 
apie J. Kunčino romanus, mi
ninčius jo Tūlą. Vieno eilėraš
čio naktį, kurią koordinavo 
Crage Czury ir Jurgi ta Mikuty-
tė, „Širdelės" barmene Rasa vos 
spėjo suktis ir visiems beatodai
riškai šypsotis. 

Naujai išleistų knygų šį ru
denį buvo nemenkai. Gausiau
sią intelektualinį derlių, žino
ma, suskaičiavo Lietuvos rašy
tojų sąjungos leidykla. Iš viso 
nuo rudens iki rudens ši lei
dykla pagamino septyniolika 
poezijos knygų. Pačios naujau-
sioss, tiesiai iš spaustuvės festi-
valin atvežtos buvo: Leonardo 
Gutausko In fine, j au minėtas 
Donatas Petrošius su debiu
tine Iš tvermės D, telšiškio Ste
pono Algirdo Dačkevičiaus 
Stakos, Daivos Čepauskaitės 
Nereikia tikriausiai būtina, 
Kornelijaus Platelio Palimpses-
tai, Knuto Skujenieko latviška 
— lietuviška Aš esu toli 
viešėjęs. Todėl leidyklos vyriau
siajam redaktoriui Valenti
nui Sventickui buvo įteiktas 
šauniausiojo leidėjo prizas — 
Gintaro Žilio meninė spalvota 
fotografija. 

Druskininkų sporto centre 
vyko poetų krepšinio lygos 
(PKL) Jurgio Kunčino vardo 
PDR taurės superfinalo rung
tynės URBS CONTRA ORBEM 
(miestas prieš pasaulį). Susiti
ko Vilniaus ir likusios Lietuvos 
poetų komandos. Varžybų aist
ras komentavo krepšių ir bul
vių žinovas Alvydas Šlepikas. 
Komandų treneriai Tomas Sta
niulis ir Aleksandras Makeje-
vas profesionaliai mosikavo 
rankomis, purtė galvas ir tyliai 
keikėsi. Nepriekaištingai teisė
javo Rolandas Dailidė (Druski
ninkai). Nusižengusieji, kaip 
buvo numatyta reglamente, pri
valėjo išsipirkti eilių skaitymu, 
tačiau šis įsakymas nevykdy
tas. Per atokvėpio dviminutę 
sužaistas minifutbolas „Alitos" 
šampano kamščiu (už šią rek
laminę scenelę „Alita" be dve
jonių galėjo pakloti nemenkus 
pinigėlius). Pertraukėlėse pub
liką linksmino breikeriai, šo
kėjėlės su balionais ir komandų 
talismanai — peliukė Laima 
bei suliūtėjęs tigras Ričardas. 
Komandų žaidėjus nustebino 
sirgalių pasyvumas ir erozija. 
Daugiau taškų priešininkų 
krepšin prisvaidė Pasaulio ko
manda, todėl ant jų galvų su
žaliavo (rudens metą!) ąžuolų 
vainiklapiai. Moterys nugalė
tojams negailėjo bučinių. O ma
no ausys prie tualeto durų nu
girdo sprangią repliką: kas sti
presni, tų intelektas menkes
nis. 

Iškilmingas baigiamasis poe
zijos vakaras prasidėjo šiemet 
į amžinybes iškeliavusio paties 
Nobelio literatūros premijos 
laureato Czeslaw Milosz balsu 

skaitomais eilėraščiais. Jau po 
to Jotvingių premijos komiteto, 
kurį sudaro visi ankstesnieji 
premijininkai, pirmininkas 
Vladas Braziūnas ir šios premi
jos įsteigėjas Sigitas Geda per
skaitė rugsėjo 28 dienos nuta
rimą. Jame ir parašyta, kad 
dvidešimtuoju Jotvingių premi
jos laimėtoju išrinktas poetas 
Stasys Jonauskas (kitas preten
dentas buvo Gintaras Grajaus
kas) už „Vagos" leidyklos šie
met išleistą eilėraščių rinktinę 
Žolės balsas, kurį sudaryta iš 
poeto septynių ligi šiolei išleis
tų knygų irgi pačių naujausių 
eilėraščių. 

Stasys Jonauskas gimęs 1948 
metų kovo 28 dieną Gėsalų kai
me (Skuodo raj.), 1970 metais 
baigė Žemės ūkio akademiją, 
dirba Skuodo rajono laikraštyje 
Mūsų. žodis. 

Nutarimas taip pat skelbė, 
kad „Poetinio Druskininkų ru
dens" premija už poetinį debiu
tą paskirta poetui Donatui Pet
rošiui (kiti pretendentai buvo 
Enriką Striogaitė ir Nijolė Dau
jotytė), kurio pirmąją knygą Iš 
tvermės D viešumon išplukdė 

Lietuvos rašytojų sąjungos lei
dykla. 

Donatas Petrošius gimęs 1978 
metų lapkričio 28 dieną Bijo
tojose. Studijavo pedagoginiame 
universitete lituanistiką ir fi
losofiją. Dabar ten pat siekia 
literatūrologijos magistro laips
nio. 

Prizus abiem poetams įteikė 
Kultūros ministerijos Valstybės 
sekretorius Juozas Širvinskas 
ir Druskininkų savivaldybės 
administracijos direktorės pa
vaduotoja Vilma Jurgelevičie
nė. 

Anoniminių eilėraščių kon
kursu vertinimo komisijos pir
mininkas Vytautas Ališauskas 
paskelbė varžybų nugalėtojus. 
Vieno geriausio eilėraščio vie
tas (nuo pirmos iki šeštos) už
ėmė Andri Magnason (Islandi
ja), Rimvydas Stankevičius, 
Aleksėj Aliochin (Maskva), Vy
turys Jarutis , Esther Morgan 
(Didžioji Britanija). Vieno 
skambiausio eilėraščio tris pre
mijas savo kišenėsna šmurkšte
lėjo Mindaugas Valiukas, Dai
va Čepauskaitė ir Arvydas Ge
nys. Visi sužinojo ir Teminio 

'..Sporto poezija, poezijos spor
tas"), skirto olimpinėms žaidy
nėms, eilėraščio autorių? — 
Aleksejų Aliochiną, Gintarą Pa
tacką ir Vladą Braziūną. 

Vakariausią bohemiškąjį va
karą, kaip ir praeitais ir už
praeitais metais, „važnyčiojo" 
linksmaplautis duetas — Alvy
das Šlepikas ir Liudvikas Jaki
mavičius. Tačiau poezijos skai
tymai nutrūko (užtrūko) gero
kai dar prieš vidurnaktį. „Po
etinio Druskininkų rudens" ge
neralinis vadas Kornelijus Pla
telis vos spėjo padėkoti festiva
lio rėmėjams ir pagalbinin
kams, kuomet „Nakvišos" ka
vinės tuštumas nesustabdomai 
užliejo šokantieji. Legendinių 
roko ir „blues" grupių opusus 
grojo ir dainavo Druskininkų 
instrumentinė SLAM ketve
riukė Valdas, Ričardas, Saulius 
ir Gintas. Ekrane buvo trans
liuojama penktadienio ir šešta-
dieno „Poetinio Druskininkų 
rudens" vaizdinija. Tarp stalų 
su degančia žvake rankoje lavi
ravo nepripažintas poetas ir de
klamavo Fausto ir Mefistofelio 
dialogus. , , 

Nukelta \ 2 psl. 
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Jotvingio premija s -»" - Stasys lonauskas skaito savo eilėraščius. 

Vilmos Šileikienės nuotr. 

Stasys Jonauskas 

PRAEJE LAIKAI 

Pasaulio ir Vilniaus poetu komandų krepšinio varžybų akimirka. 

Ką ten apšvietė ligi kraujo, 
Kai žaibavo be galo aukštai, 
Ir, pakilę gyventi iš naujo, 
Bėgo žmonės ir jų daiktai? 

Ar jie vienas į kitą rėmės, 
Ko išmoko pasauly šiame, 
Ar nurimo jų galvos rėmuos, 
Jeigu kojos dar bėgo žeme? 

Ką jie nieko nematantiems reiškė? 
Ar tik ugnį, kuri užges, 
Jeigu bėgdamos minios traiškė 
Juos pačius tarsi dvaro sraiges. 

Ką jie vienas į kitą tylėjo, — 
Ar tik būsimus savo vaikus? — 
Kai pro šalį vis ėjo ir ėjo 
Laikas, vedamas metų pulkus. 

Gal nebuvo nei karo, nei maišto, 
Jei ir buvo — be galo seniai, 
Kai praėję laikai susimaišo 
Tarsi chemijos junginiai. 

RUDUO BRENDA Į VANDENĮ 

Kai ruduo priartėja prie miesto, 
Jo vanduo languose atsispindi. 
Ir iš grūdo, prie vieškelio pamesto, 
Dar išauga rugys per sprindį. 

O toliau — lyg teisybė didžiulė 
Lyguma, kur sustoja išėję. 

.gą žmogelis toks žiūri 
•na sėja. 

• hrr>r>f.a. 

UBO RANKA 

banga 
<eiti, 

• '•••) ranka 

:iai — 
Iš praė • va us; pro kryžių 
Į pasaulį išbėgo keliai, 

kiemą atgal nebegrįžo. 

lJ>kė vasara tarsi genys, 
Prie sodybų žydėjo alyvos. 
O plaktukas jcu kalė vinis, 
Iš įpratimo negyvas. 

Tik blizgėjo ilgai vakaruos 
Debesų pakraščiai paauksuoti. 
Kilo mūrai — pradingę karuos 
Dar tikėjos šioj žemėj alsuoti. 

Bet nebuvo kaip grįžti tenai, 
Kur prieš laiką gyvenimas baigės. 
Ir tylėjo, jog tu gyvenai, 
Tarsi žiedlapiai krintančios snaigės. 
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„Poetinis Druskininkų ruduo" 

Premijos už poetinį debiutą autorius Donatas Petrošius (viduryje) pusryčiauja. 

Atkel ta iš 1 psl. 
Sekmadienio rytą poetai pa

kirto kiaušinienės su pomido
rais arba garstyčiomis. Higie
nos reikmenys ir šlepetės suli
po kelioniniuosna krepšiuosna. 
Įsigiedrijo visas pasaulis. Kor
nelijaus Platelio rankose anū
kas Pranas jautėsi saugus ir 
patenkintas, pešiojo -po rankele 
pasitaikiusio Vlado Braziūno 
barzda. Labai dailų vilnonį 
megztinį ant savo kuklaus kū
no reklamavo poetas iš Mer
kinės Stasys Stacevičius (ant jo 
liežuvio šokšiojo keistas žodis 
„debilai"). Jotvingis Stasys Jo-
nauskas užsidėjo languotą ke
purę, įsėdo į Sigito Poškaus la
bai nenaują „Renault". Vienas 
po kito automobiliai suko iš 
Maironio gatvės. Prie „Širde
lės" pasiliekantys mojavo nosi
nėmis ir kaklaraiščiais. Fata
liškieji vėjagūsiai pliūptelėdavo 
ant galv$£pD kelias saujas kle-
valapiųV Palanki proga nubrauk
ti ašarą. Tačiau vandeningų 
akių neregėjau. Tik iš milži
niško kamino dangun skripu-
liavo požilis dūmas. Tai poetų 
rankraščių ir rudens lapijos 
virtualūs likučiai. Iš sąmonės 
archyvų plaukte išplaukė Mai

ronio eilutės: 
Išnyksiu kaip dūmas, neblaš

komas vėjo, 
Ir niekąs manęs neminės! 
Tiek tuksiančiu amžiais gyve

no, kentėjo, 
O kas jų bent vardą atspės? 
Poetai grįžo ne tuščiomis. Vi

si parsivežė 326 puslapių festi
valio daugiakalbį poezijos alma
nachą, įsigytas ir dovanotas 
knygas, įspūdžių sankaupą, su
glamžytus veidus, neplautas 
kojines. Mano kišenėje iš Drus
kininkų į Vilnių nelegaliai emi
gravo keturios panemunės 
kaštonsėklės. Šalia jau minėto 
pūstapilvio almanacho glaudėsi 
pačios Enrikos Striogaitės do
vanota jos pirmoji knygelaitė 
Lyja ir Lietuvos rašytojų są
jungos pardavimo vadybininko 
Aurimo K. dovanotas kaunietės 
Daivos Čepauskaitės trečiasis 
rinkinys Nereikia tikriausiai 
būtina. „Poetinio Druskininkų 
rudens" almanachas šiemet 
pristato 18 autorių iš JAV, Len
kijos, Šveicarijos, Norvegijos, 
Anglijos, Nyderlandų, Slovėni
jos, Velso, Latvijos, Estijos, Bul
garijos, Rusijos, Islandijos, Bel
gijos. Lietuvos poezijos ložėj 

sėdi Donaldas Kajokas, Vytau
tas Bložė, Agnė Žagrakalytė, 
Darius Šimonis, Gintaras 
Bleizgys, Dovilė Zelčiūtė. Visi 
tekstai yra dviem kalbomis: au
torių gimtąja ir lietuvių. O lie
tuvių poetų — gimtąja ir anglų. 

UAB „Drusva 11" vairuotojas 
Antanas Bukauskas profesiona
liai gabeno autobusu visą tarp
tautinę poetuomenę Vilniaus 
link. Raudonspalve, ornamen
tais siuvinėta kepuraite „made 
in Guatemala" papuoštą galvą 
parėmęs į lango stiklą, Vytau
tas Butvilas — Mažylis dar 
teberegėjo (užsimerkęs) gyvus 
gyvutėliausius vakarykščio va
karo ir praeitos nakties vaiz
dus. Žurnalistė Audra Bara
nauskaitė retsykiais kaži ką 
šnabštelėdavo su Vytautu P. 
Blože. Galinėse sėdynėse virė 
jaunieji poetai. Jau netoli sos
tinės paskutinįsyk autobusą 
sustabdęs vairuotojas leido ne
kantriausiems įtraukti plau-
čiuosna cigaretės dūmą. O estų 
poetas Jaan Malin maišelin rin
ko surinko lietuvių poetų pa
kelėj pridrabstytą tarą ir šiukš
les. 

Donatas Petrošius 

PIRMA AŠTUNTOJI 

Antanui Š imkui 

Jau ir trumpam išsiskirdami paduodame vienas kitam 
ranką. 

Maža kas. Pusė karalystės išgelbėta. Ne ta pusė. Visai ne ta. 
Šiapus springsta duona kąsnyje, kitapus žaidimai neturi 

taisyklių. 
Greitai viskas bus antraip. Po to vėl grįš iliuzijos. 
Brandžioji paauglystė pasireiškia tada, kai slibiną nukauni 

visai 
ne dėl princesės. Palieki jo nugaroje peilį ir pabėgi iš pamokų: 
tegul auga galvos, liežuviai, skersžvilgsniai, 
pusė kitos pusės karalystės. Tegul auga. 
Pusė kitos pusės ketvirčio. Tegul plečiasi ramybėje. 
Pusė šventųjų nesveikųjų dydžių. Tegul auga ir plečiasi 

skersai 
išilgai kristalų. Tegul lūžta kaupiasi garuoja, tegul teka 

stiklu 
druskos" rūgšties liežuvis. 

Kiekviena pirmoji diena yra tuo pat metu ir aštuntoji, 
nelygu tik iš kurio rojaus bėgi. 

Vieno rankraščio 
pėdsakais 
ALGIMANTAS KATILIUS 

Stasys Jonauskas 

TIESĄ ŽINOTI GERIAU 

Paukščiai turi sparnus, sraigėms nereikia tepalo, 
Lėktuvai kiaušinių nededa, energija neišnyksta, 
Žemė sukasi apie ašį, pavasarį žydi ievos, 
Tautos turi apsisprendimo laisvę. 

Šuniuij-eikia mėsos, spaliai neturi urano, 
Ateitis visada praeina, druska sukietėja, 
Žuvys raidžių nepažįsta, nesuprantame, ką jos tyli, 
O kai netyli, iš viso niekam neaišku, ką daro. 

Drugiai mums — ne giminės, —jie gyvena be plano, 
Metaloidai — blogi laidininkai, ežys turi spyglius, 
Vėliavos būna spalvotos, kulkos spalvų neatskiria, 
Saulėj nėra vandens, užkariauti jos neįmanoma. 

Sliekai neužuodžia aukso, kiškiai parako neišrado, 
Kiekvienas galvoja teisybę, akmenys — nieko, 
Drugiai nesikryžmina su alyvomis nei su vištomis, 
Tai, kas pasako tiesą, duoda papildomus klausimus. 

Laisvė neturi kvapo, mėnulis nemoka lietuviškai, 
Jis gali užmigti bet kur, traktoriui reikia guolio, 
Žmonės netyčia suserga, ir skaičiai — ne visad sveiki, 
Nieko iš to, bet tiesą žinoti geriau. 

Spaliai: Eilėraščiai— Vilnius; Vaga, 1986. 

VERSLĖJO 

Žvaigždės biro lyg iš indo 
Iš padangių savo. 
O per šiaudą vėjas lindo, 
Kol pageltonavo. 

XX amžiuje Lietuvą už
puolusios negandos daug ką ap
vertė aukštyn kojomis arba ta ip 
suvėlė,-kad net sunku a t r ink t i 
galus. Tai galima pasakyti ir 
apie žmonių likimus, jų t a rpu
savio ryšius. Ypač tie ryšiai bu
vo sudėtingi porą dešimtmečių 
po Antrojo pasaulinio karo t a r p 
likusių gyventi Lietuvoje ir ne 
savo noru pasitraukusiųjų į Va
karų Europą bei JAV. Daug 
tuščiai nekalbėdami, pereikime 
prie mūsų pasakojimo veikėjų. 
Vienas jų - prelatas Mykolas 
Krupavičius, kurio asmenybės 
plačiau pristatinėti nereikia. 
Antroji figūra - kunigas ir isto
rikas Jonas Reitelaitis (1884-
1966). Čia nesigilinsime į Rei-
telaičio biografiją, o tik pateik
sime citatą iš 1967 m. vasario 
11 d. Draugo numerio, ku
r iame S. Raudys apie kun. J . 
Reitelaitį rašė: „Besimokyda
mas Seinų kunigų seminarijoje, 
sudarė slaptą lietuvių klierikų 
ratelį, kurio t ikslas buvo moky
tis lietuvių kalbos, parūpint i 
straipsnių lietuvių ka ta l ikų 
spaudai ir ugdyti beletr ist inius 
bei kitus meninius poreikius. 
Jo rateliui priklausė Mykolai
t i s -Put inas , P. Gerulis, M. 
Krupavičius, F. Bar tkus ir kit i . 
J au tada pradėjo rinkti istorinę 
medžiagą atskirų vietovių mo
nografijoms. Būdamas vikaru, 
pasiekdavo Vilniaus ir Žemai
čių kapitulų archyvus. Jos dalį 
išspausdino Gudelių, Liškiavos, 
Leipalingio, Veisiejų monogra
fijose. Paliko rankraščiuose Sei
rijų, Merkinės, Kirsnos, Būd
viečio, Gražiškių monografijas, 
Lietuvos Metrikos iš t raukų rin
kinį". Prie šios citatos pirmiau
sia galima būtų pridurti , kad 
kun. J. Reitelaičio dauguma pa
rašytų monografijų (daug dau
giau nei išvardinta citatoje) li
ko neišspausdinta ir dabar sau
goma Vilniaus universiteto bei 
Lietuvos mokslų akademijos 
bibliotekų rankraštynuose. Tai 
išties neišsemiami klodai Užne
munės (ypač Dzūkijos) vietovių 
istorijos tyrinėjimams. Taip pat 
nekyla abejonių apie M. Krupa
vičiaus ir J . Reitelaičio tarpusa
vio ar t imus ryšius, kurie pra
sidėjo vienam ir kitam mokan
tis Seinų kunigų seminarijoje. 
Kas be ko, akst inas rašyti ats
kirą straipsnį nėra tik šių 
abiejų asmenybių tarpusavio 
santykiams nušviesti. Turi būti 
kokia nors kita priežastis, kuri 
skatintų apie tai kalbėti pla-

dydėtuvės" — sekmadienio ryta su išvykstančiais atsisveikina (iš kairės) ..Dainavos" centro direktorius Ze
nonas Streikus. ..Poetinio Druskininkų rudens" galva ir siela Kornelijus Platelis ir dailininkas. PDR emblemos 
mtorius. Andrius Mosiejus. 

Prel. Mykolas Krupavičius. 

čiau. 
Intrigos užuomazgą randame 

Romoje 1967 m. išspausdintame 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos metraščio IV tome, ku
riame pradedama skelbti J. Rei
telaičio monografija „Kalvari
ja". Spausdinamos monografijos 
prieraše Vincentas Liulevičius 
teigia: „Kalvarijos parapijos 
klebonas kun. Mykolas Krupa
vičius buvo prašęs autorių pa
rašyti šios vietovės istoriją, ku
rios rankraštį gavo 1937 m. ir 
išsaugojo iki dabar. Tad nuo 
šios datos iki mūsų dienų ži
nias teko surinkti iš čia esamų 
šaltinių. Suprantama, kad au
torius už šią dalį, kuri pridurta 
po 1937 m., prieš kritikus nega
li būti atsakingas". Iš to, kas 
pacituota, abejonių nekelia pir
moji teiginio dalis, kad parašyti 

Kalvarijos istoriją paprašė prel. 
M. Krupavičius. Pastarasis pri
siminė: „Kalvarijoj klebonauda
mas, rengiausi parapijos 200 
metų sukaktį iškilmingai švęs
ti. Ta proga paprašiau Reite
laitį parašyti Kalvarijos parapi
jos monografiją. To darbo, jau 
klebonaudamas, ėmėsi stropiai. 
Daug medžiagos gavo iš Vil
niaus kurijos archyvų. Surinko 
net visų klebonų ir vikarų kata
logą. Bet užklupo didžiosios ne
laimės Lietuvą ir šis darbas 
neišvydo pasaulio". (Draugas, 
1955, kovo 1 d.) Tačiau kyla 
daug klausimų, ar tikrai mono
grafijos rankrašt is buvo para
šytas 1937 m. ir įteiktas už
sakovui. Gal tie išvedžiojimai 
apie rankraščio likimą ir pada
rytus papildymus buvo reika
lingi, kad suklaidintų sovie
tinės Lietuvos pareigūnus ir to
kiu būdu paslėptų galus, kaip 
tas rankraštis iš tikrųjų pa
siekė Vakarus, nors autoriui 
atskleista tiesa jau negalėjo pa
kenkti? 

Melavau, autoriui 
sut inkant 

Plačiau pakalbėti šia tema ir 
apskritai apie M. Krupavičiaus 
ir J. Reitelaičio pokarinius ry
šius leidžia ta aplinkybė, kad 
Lietuvos istorijos institutas ne
seniai sulaukė iš JAV sugrįž
tančio prelato M. Krupavičiaus 
archyvo. Kai kurie šio archyvo 
dokumentai ir kita medžiaga 
suteikia galimybe giliau paty
rinėti iškeltą klausimą. 

Monografijos Kalvarija para
šymo datą gana išsamiai apta
ria Birutė Raitelaitytė biogra
finėje apybraižoje, skirtoje kun. 
Jonui Reitelaičiui (Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos met
raštis, t. 11). 

Nukelta į 3 psl. 
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Vilniaus styginių kvartetas, pasiruošęs gastrolėms JAV-se. Iš kairės: Girdutis Jakaitis. Artūras Šilalė. Audronė 
Vainiūnaitė. Augustinas Vasiliauskas. 

Vilniaus styginių kvartetas 
gastroliuos S. Amerikoje 

Vilniaus Styginių kvartetas 
yra vienas veikliausių vienetų, 
atstovaujančių Lietuvai klasiki
nės muzikos sferose. Kvartetas 
ne tik rengia koncertus Lietu
voje, bet taip pat dalyvauja fes
tivaliuose ir koncertuose įvai
riose Europos valstybėse. Šie
met kvartetas gastroliavo Skan
dinavijoje, dalyvavo festivaliuo
se Portugalijoje, Prancūzijoje ir 
Airijoje; atliko rečitalius Vokie
tijoje, Liuksemburge, Prancūzi
joje, o š.m. lapkričio mėnesį at
vyksta į Šiaurės Ameriką. 

Kvartete groja: Audronė Vai
niūnaitė :— pirmas smuikas: 
Artūras Šilalė — antras smui
kas; Girdutis Jakaitis — viola; 
Augustinas Vasiliauskas — 
violončelė. 

Vilniaus Styginių kvartetas 
pastoviai rengia įvairias progra
mas, su kuriomis gastroliuoja 
po visą Lietuvą. Pernai surengė 
Europos Sąjungos šalių kame
rinės muzikos vakarų ciklą. Šį 
rudenį pradėjo naują ciklą, kurį 

sudaro naujųjų ES valstybių 
muzika. Visi keturi kvarteto na
riai dažnai kviečiami kaip solis
tai ir taip pat atlikti programas 
su kitais muzikiniais vienetais. 
Kvartetas supažindina su lietu
vių kompozitorių kuriniais ir 
savo šalies, ir kitų valstybių 
muzikos mėgėjus. Vilniaus sty
ginių kvartetui buvo dedikuota 
net 50 kurinių. Lietuvių fondas 
(Chicago,- Illinois i 2002-aisiais 
metais paskyrė kvartetui Dr. 
Antano Razmos vardo Lietuvių 
fondo premiją. 

Kvarteto nariai. Audronė Vai
niūnaitė ir Augustinas Vasi
liauskas, taip pat profesoriauja 
Lietuvos Muzikos akademijoje. 

Lapkričio mėn. publika Šiau
rės Amerikoje turės progą iš
girsti Vilniaus styginių kvarte
to naujausią repertuarą. Kon
certų ciklas prasidės Šv. Kazi
miero bažnyčioje, Los Angeles. 
CA, lapkričio 5 d.; lapkričio 7 d. 
kvartetas gros „Music at Kohl 

Mansion" kamerinės muzikos 
cikle, Burlingtone, CA; lap
kričio 9 d. — JRecital Hali, Uni-
versity of Nebraska at Omaha"; 
lapkričio 11d. — Pasaulio lietu
vių centre, Lemont, IL, ruošia
mas koncertas paremti „Saulu
tės", Lietuvos vaikų globos 
būrelio labdaros darbus; lap
kričio 13 d. kvartetas koncer
tuos ..Cleveland Museum of 
Art": lapkričio 14 — „Univer-
sity of Akron School of Music" 
i'Ohio valstija). 

Tikimės, kad kuo daugiau lie
tuvių dalyvaus šiuose koncer
tuose. Repertuaras šiek tiek 
keisis įvairiose vietovėse. Los 
Angeles ir Čikagoje bus groja
ma J. Naujalio ..Svajonė" ir 
Schubert, Boccherini, Beetho-
ven kvartetai. Omaha ir Cleve
land publika girdės Schubert. 
Balakausko ir Beethoven kvar
tetus. Burlingame — Schubert. 
Prokofiev ir Beethoven; Akron 
— Čiurlionio. Schubert ir Bee
thoven kvartetai. E.M. 

Vieno rankraščio pėdsakais 
Atkelta iš 2 psl. 

Čia pateikiama M. 
Krupavičiaus 1968 m. laiško 
profesoriui Antanui Liuimai, 
SJ, kopija, kur tvirtinama: „Liu-
levičius tik redagavo Kalvariją. 
Daug darbo įdėjo. Ir jam už tai 
priklauso didelė padėka. Visi 
papildymai, vardų sulietuvini
mai ir t. t. mano padaryti. Da
bar klausimas dėl knygos met
rikos. Autorius dideliu pasi
šventimu ir drąsa knygos rank
raštį atsiuntė ne 1937 m., bet 
1963 m. Suankstybinau tik dėl 
to, kad autoriaus bolševikai 
neuždarytų į bepročių namus 
ar neišsiųstų į Sibirą. Kai auto
rius mirė, pirmoji dalis jau 
buvo surinkta. Melo negalima 
buvo pataisyti. Melavau auto
riui sutinkant. Manau, kad da
bar, jam mirus, melą reikėtų 
atitaisyti knygos gale. Kaip ati
taisyti, jūs mokytos galvos, iš
spręskite". 

Pasirodė, kad vieną kartą jau 
paskleistą informaciją ne taip 
lengva atšaukti. 1968 m. LKMA 
metraščio ketvirtajame tome 
kur buvo išspausdinta J. Reite
laičio monografijos antroji da
lis, įdėtas atitaisymas tik dali

nis. Ne mažiau svarbus daly
kas, kokiais keliais J. Reite
laičio monografijos tekstas pa
siekė leidėjus Vakaruose. Iš 
minėtos B. Raitelaitytės apy
braižos paaiškėja, kad J . Reite
laitis tekstą laiškais siųsdavo 
„per neįtariamas senutes, o 
prel. M. Krupavičius juos gau
davo per senosios emigracijos 
tarpininkus". Nepaisant to, kad 
maždaug aišku, kokiais keliais 
tekstas pateko į Vakarus, ne vi
sai aišku, ar M. Krupavičius jo 
minėtais 1963 m. gavo visą 
tekstą, ar tik jo papildymus. 
Tai būtų vienas neaiškumas. 
Kitas labai svarbus klausimas, 
ar tekstą J. Reitelaitis siuntė 
ranka rašytą, ar mašinėle su
rinktą. Be to, būtų labai įdomu 
išsiaiškinti tarpininkus Lietu
voje ir Vakaruose, per kuriuos 
tekstas pateko į M. Krupa
vičiaus rankas. Norėdami atsa
kyti į šiuos klausimus, pasklai
dykime Istorijos institute sau
gomą M. Krupavičiaus archyvą. 

Svarbiausias t ikrovės 
šaltinis 

Svarbiausias šaltinis - tai 
pats J. Reitelaičio monografijos 

Kalvarija mašinraštinis teks
tas, atgal su visu M. Krupa
vičiaus archyvu grįžęs į Lie
tuvą. Ką galima apie jį pasaky
ti? Visų pirma teksto yra du 
egzemplioriai: vienas visas, ki
tas nevisas. Tolimesnei analizei 
pasitelksime pirmąjį variantą, 
t. y., monografijos visą tekstą. 

Patyrinėjus šį tekstą, galima 
padaryti tokias išvadas. Pir
miausia, rankraštis tvarkytas, 
naudojant žirkles ir klijus. Ši 
aplinkybė rodytų, kad turintas 
tekstas buvo pertvarkomas ir 
papildomas. Antras dalykas, į 
ką reikia atkreipti dėmesį, kad 
tekstas rašytas mažiausiai 
dviem skirtingomis rašomosio
mis mašinėlėmis. Kai kurie la
pai greičiausiai rinkti J. Reite
laičio rašomąja mašinėle. Tre
čias pastebėjimas, kad spaus
dintas tekstas ir mašinraščio 
tekstas vietomis struktūriškai 
vienas kitam neatitinka (pvz., 
priedai). Ketvirta, yra keli ra
šyti lapai antroje lapo pusėje, 
kurių tekstai pagal turinį 
turėtų būti M. Krupavičiaus ar 
kito autoriaus. Be to, monogra
fijos pabaigos tekstas surinktas 
ant VLIKo prancūziškų blankų. 

Penkta, kad monografijos pa
baigoje yra M. Krupavičiaus 
prierašai su parašu ir data. 
Šeštoje vietoje turime pažymėti, 
kad tekste redaguota kalba, visi 
pataisymai atlikti ranka (rau
donai ir juodai rašančiais tuši
nukais bei vietomis pieštuku). 
Dalis teksto išbraukta. 

Toliau trumpai turime aptar
ti archyvinius dokumentus, ku
riais, rašydamas monografiją, 
rėmėsi J. Reitelaitis. J is naudo
jo Gražiškių bažnyčios archyvą 
ir šis faktas neabejotinai byloja, 
kad J. Reitelaitis medžiagą pra
dėjo rinkti prieš Antrąjį pasau
linį karą, nes šios bažnyčios 
turtingas archyvas karo metais 
pražuvo. Labai reikšmingas 
faktas, kad J. Reitelaitis savo 
tekste naudoja dokumentus iš 
Lietuvos Metrikos knygų, ku
rios laikomos Maskvos senųjų 
aktų archyve. Žinoma, pačiam 
autoriui neteko nuvykti į Rusi
jos sostinę ir ten prieiti prie 
Lietuvos Metrikos. Apskritai ir 
kitiems Lietuvos istorikams 
Maskvoje saugomos Lietuvos 
Metrikos medžiaga lengviau pri
einama tapo po II pasaulinio 
karo. Čia neabejotini nuopelnai 
tenka profesoriui Konstantinui 
Jablonskiui. Kaip tik K. Ja 
blonskio dėka ir J. Reitelaitis 
gaudavo jam rūpimus doku
mentus iš Lietuvos Metrikos. 
Kalvarijos monografijoje, kaip 
ir kituose savo tyrinėjimuose, 
J . ReitelaifTs gausiai naudoja 
archyvinius šaltinius iš įvairių 
Vilniaus dokumentų saugyklų. 
Šia medžiaga autorius galėjo 
pasinaudoti tik po karo. Dau
giausia ne jis pats lankydavosi 
Vilniaus universiteto, Lietuvos 
mokslų akademijos bibliotekų 
rankraštynuose ar centriniame 
istorijos archyve, jam reika
lingų dokumentų nuorašus pa
darydavo kiti asmenys. 

Tekstas buvo parašytas 
1937 m. 

Ką galime tvirtai pasakyti? 
Nekyla jokių abejonių, kad 
tekstas nebuvo parašytas 1937 
metais. Tiksliai nėra aišku, 
kada J. Reitelaitis pradėjo dirb
ti prie Kalvarijos monografijos, 
bet viena aišku, kad tas darbas 
užtruko ilgiau nei du dešimt
mečius ir buvo baigtas septinto
jo dešimtmečio pradžioje. Taip 
pat neabejotinai aišku, kad pats 
J . Reitelaitis siuntė tekstą M. 
Krupavičiui ir sutiko, kad būtų 
jis paskelbtas. Tačiau lieka iki 
galo neaišku, kokiu pavidalu ir 
kokios apimties tekstas buvo 
persiųstas ir kas buvo konk
retūs tarpininkai, persiunčiant 
monografiją. Dar vienas šalti
nis, kuris galėtų padėti atsaky
ti į šiuos klausimus, - tai J. 
Reitelaičio laiškai M. Krupa
vičiui iš to paties į Lietuvos is
torijos institutą atsiųsto archy
vo. 

Pirmasis J. Reitelaičio rašy
tas laiškas datuotas 1960 m. 
sausio 25 d., o paskutiniai 
laiškai datuoti 1966 m. rugsėjo 
ar lapkričio mėn., kuriuose pa
teikiama žinių apie seminarijos 
studijų draugą Petrą Gerulį-
Kragą. Pirmojo laiško pradžioje 
skaitome: „Didžiai Gerbiamasis 
Drauguži! Kaip gerai, kad atsi
liepei. Dukart Tave šnekinau 
Reutlingene be atsiliepimo". To 
laiško pabaigoje J. Reitelaitis 
užsimena ir apie Kalvarijos mo
nografiją: „ S. [uvalkų] Kalvari
jos rašinys keliariopai padidėjo. 
Ne tik parapijos, bet ir vals
čiaus, ir apskrities. Visos Dzū
kijos įdomių turiu rašinių, bet 
apie juos vėliau paplepėsiu, nes 
į šį popieruką bus per daug ir 
jie gali būti per sunkūs. Žinai 
lėktuvu, tai ne vežimu. Liki 
sveikas. Pasikalbėsime už sa
vaitės". To antrojo laiško nėra, 
o, matyt, trečiąjį laišką pradeda 
žodžiais: „Štai tau ir trečias 

rašomasis, o kaip j is tau pat iks , 
tai parašysi" ir pažymėta 1960 
m. vasario 25 dienos data. 
Šiame laiške daugiau kalba 
apie pažįstamus asmenis ir nie
ko apie Kalvarijos monografiją. 
Kituose laiškuose vienaip a r ki
taip užsimena apie Kalvarijos 
monografiją, bet kalbama labai 
neaiškiai ir pateikiami duo
menys yra konspiraciniais su
metimais užkoduoti. Antai 1961 
m. vasario 8 d. laiške, kur iame 
kreipiamasi „Didžiai Geroji 
Onute" ir pasirašoma „Lik svei
kutė Tavoji Onutė", nors laiško 
rašysena tikrai J . Reitelaičio 
ranka. Čia rašoma: „Reikalas 
žinai kame. Kaip žinai, mūsų 
giminaitis Kajetonėlis iš savo 
senatvės nedagalavimus glosto 
jaunatvės prisiminimais. Čia jo 
pažįstamulis atnešė man tris 
ryšulėlius dar jo tėvų užrašų. I. 
Kaip Kalvarijoje atsirado para
pija, 38 puslapiai. II. Nemu
naičio didgiris, 24 puslapiai. 
III. Kalvarijos miestas, 18 pus
lapių. Visi šitie užrašų lapai 
numeruoti. Aš juos sudėsčiau 
po 4 pslp. į maišelius ir įdaviau 
čia tokiam perėjūnui nunešt i . 
Tasai apsiėmė tą padaryti . Ir 
dabar tie 3 ryšuliai yra pilnai 
įduoti ir jie jau turi pas Kaje-
tuką. Gaila, kad jisai beraštis , 
tai su juom patim nesusi
kalbėsi. Zariečkų Jonelis man 
minėjo, kad pirmojo ryšulio esą 
turįs 18 psl. ir II t ik 9-12, kuris 
prasideda žodžiais „metais virto 
miestu" ir daugiau nieko. Taigi 
išeitų, ne visi maišeliai j am 
įteikti. Onute, sužinok, kaip 
ten yra, ir man parašyk, aš 
užimsiu tą perėjūną, k u r jisai 
likusius dėjo. Gal iš jo durinin
kas Mikas bus atėmęs. Bet to 
nesakyki Kajetukui, nes jisai 
dėl tų savo skudurų labai susi
nervintų". 

Tikras detektyvas ir kas jį 
gali dabar išnarplioti, nors iš 
tikrųjų pažymėtas visas teksto 
perdavimo kelias? 1962 m. 
rugpjūčio 2 d. laiške, t ikrai ad
resuotame M. Krupavičiui (krei
piasi „Sveikas gyvas Broleli!") 
ir pasirašytame visa pavarde 
„J. Reitelaitis", tvir t inama: „Se
niai Tu mane, o aš Tave šne
kinau. Žinau, kad mano lape
liai tavęs nepasiekia, nors aš 
Tau jų daugiau šimto vokų 
siunčiau. Darau žygių per sos
tinės mokslinę biblioteką siųsti. 
Sako, reikia, kad tenykštė 
mokslinė leidykla ar įstaiga 
prašytų". Beveik už metų rašy
tame laiške (1963.04.21) jau ki
tokios žinios: „Manau, esi j au 
gavęs ir apskrit ies visus 8 ve
žimus. Tai bus viskas, kas prieš 
dvejus metus sukrito į Atlantą. 
Tada buvai jaunesnis , tai su 
tiek vežimų bent būtum resto
rane pagėravęs, o ką dabar da
rysi, tai man vis tiek, nors į 
kampą mesk, nes ir čia kampe 
gulės, kol sudūlės, nes dvokia 
feodalizmu. Ką darysi, manau, 

. parašysi". Dar po mėnesio (ge
gužės 18) tiesiog atvirai parašo: 
„Kalvarijos apskrit is" pasiun
čiau (įsidrąsinęs) ta ip , kaip 
parašiau. Reikia išimti iš vokų, 
atrinkti lapus (1-89) ir susiūti". 
Iš 1964 m. sausio 8 d. laiške 
reiškiamų minčių lyg ir aišku, 
kad visas tekstas j au pasiekęs 
M. Krupavičių. Čia kalbama: 
„Ačiū, kad atpalaiduoji nuo 
čvierinimosi, nes man jisai j au 
net įkūrėjo. Suk galvą, kaip 
gudriau pasakyti, o begudra-
vodamas niekus pasakai . Gal 
jau nereikės 'Onų', 'Marių' vai
dinti. Jei tur i jau visą me
džiagą apie Dailidę ir Kalvą 
Ryją, tai ir gerai. Kai reikėjo, 
negalėjau gauti gerų abrozėlių 
iš Kalvarijos. Dabar, vietos 
skerdžiui pasistengus, labai ge
rų gavau. Bet sakai pakaks". 

Autorius žinojo apie 
teksto rengimą spaudai 

Atrodo, J. Reitelaitis gerai 

žinojo apie monografijos teksto 
tvarkymą ir rengimą spaudai . 
1964 m. gegužės 30 d. laiške 
rašė: „Beje, jei opera stipriai 
pertvarkyta ir dar redaktoriaus 
gal dail inama, tai bijau, kad 
nebūtų naujų aukštų gaidų 
pridėta. Žinai, mūs publika tiek 
jautr i , kad būtų kaitr iau, negu 
atominei sprogus. Je i liktų, 
ypač finalai, kaip parašyta, ta i 
būtų dar klausoma, o jei kaip 
tai R-čių J-ną nedėk, o bet ką 
nebuvėlį užspauski". 

Š io . pasakojimo apibendrini
mui gal ima išskirti du reikš
minius lygius: šiauresnįjį ir 
platesnįjį. Pirmuoju atveju - ta i 
svarbūs faktai tiek J . Rei
telaičio, t iek M. Krupavičiaus 
biografijoms, ir ypač jų tarpusa
vio ryšių nušvietimui. Antruoju 
atveju reikia turėt i galvoje kon
tekstą, t. y., kad visas tas veiks

mas vyko nenormaliomis vi
suomeninio gyvenimo sąlygo
mis. Sovietinėje Lietuvoje gyve
nusių žmonių bet koks artimes
nis susisiekimas su Vakaruose 
gyvenančiais tautiečiais buvo" 
labai ribotas. Dar sunkiau įsi
vaizduojamas legalus bendravi
mas mokslinėje intelektualinė
je plotmėje ir Lietuvoje para
šytų mokslinių darbų spausdin
imas Vakaruose. Net siunčia
mos knygos dažnai nepasiekda
vo adresato, o atsidurdavo biblio
tekų „specfonduose". Kunigo J. 
Reitelaičio monografijos per
davimas ir spausdinimas yra 
svarbus, kaip vienas tokio moks
linio intelektualinio bendradar
biavimo faktų. Reikia pažymėti, 
kad buvo perduota ir daugiau 
Lietuvos kunigų parašytų dar
bų, kurie Vakaruose išvydo die
nos šviesą. 

Stinga tinkamų 
žodžių jo talentui 

apsakyti 

Pianistas Rudolfas Budginas. koncertavęs Los Angeles lietuviams. 
V. Skvriaus nuotrauka. 

Vis dėlto ką nors pasakyti 
būtina, išgirdus Rudolfo Bud-
gino fortepijono rečitalį ir jo 
vedamą Kalifornijos kamerinį 
ansamblį. Data - rugsėjo 24 d. 
Juk tai re tas įvykis Pietų Kali
fornijos lietuvių kultūrinėje 
sausroje. Ir tie atvažiavusieji -
daugiau iš toliau negu iš Šv. 
Kazimiero salės ar tumos -
ūgtelėjo visa dvasine oktava. 
Skambūs žmonės. 

Esu anksčiau keliskart gir
dėjęs R. Budginą. Tiek savo 
grakščia jaunuoliška išvaizda, 
plaukų puokšte, skvarbiu žvilgs
niu, t iek nuostabiu klaviatūros 
įvaldymu, tai yra kerintis pia
nistas. Manau, ir tobulėjantis 
subtilios elegiškos interpretaci
jos l inkme - kaip tik to daž
niausiai ir tikisi auditorija, 
ypač moterys. 

Programos lankstinuke mini
mas gausus jo tarptaut inių pa
sirodymų lobis, kaip pirmo ran
go solisto. J au devynmetis 
biutavo su Lietuvos nacionali
niu simfoniniu orkestru. Šalia 
įvairių apdovanojimų, yra lai
mėjęs tarptaut ines Liszt forte
pijono varžybas ir žymų Yama
ha Europoje prizą. Šiuo metu, 
Pietų Kalifornijos universitete 
gavęs stipendiją, baigia muzi
kos doktorato studijas. 

Koncerto pirmoje dalyje pas
kambino F. Chopin Scherzo B 
moli, opus 20 ir Noktiurną, 
opus 15 No. 1. Paaiškino klau
sytojams tų kūrinių pobūdį, to
lygiai ir po to atl iktus pagani-
niško temperamento Franz 

Liszt koncertinį etiudą La Le-
geriezza ir Vengrišką rapsodiją 
Nr. 6. 

Jo koncertą 
girdėjusieji ūgtelėjo 
visa dvasine oktava 

Viskas vyko ne scenoje, bet 
salėje. Antroje dalyje susėdo 
styginis „The California Cham-
ber Ensemble". Vienuolika jau
nų žmonių. Septyni smuikai: 
Jennifer Laster, Ann Bulcher, 
Christina Molnar, Grace Seng, 
Alison Reid, Emily Logan, Pe-
ter Bulcher. Antri smuikai: 
Brittany Ridley ir Ted Garbeff. 
Violončelė - Kristin Harris. Bo
sas - Ken Hustad. R. Budginas 
skambindamas kartais diriga
vo, kaire ranka. Sklandžiai 
buvo atlikti J. S. Bach Koncer
tas F moli, romantinio ilgesio 
kupinas R. Shumann „For
tepijono kvarteto andante" ir 
niekad nepabostanti aistringa, 
nepaprasto pirštų miklumo rei
kalaujanti, F. Liszt Vengriška 
rapsodija No. 2. Entuziastin
gai darnus susigrojimas, pa
lydėtas ovacijomis atsistojus. Ir 
papildomai pagrojo C. Debussy 
„Clair de lune". 

Renginio organizatorius, oa-
rapijos muzikos Viktoras Raiys 
(po pertraukos suskubęs atva
žiuoti iš dalyvavimo L. A. Ope
ros pastatyme R. Strauss 
„Ariadne Naksoje") padėkojo at
vykusiems pasiklausyti šio pui
kaus koncerto. 

Pranas Visvydas 
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Aleksis Rannit — lietuvių kultūros bičiulis 
SILVIIA VĖLAVIČIENĖ 

Estų poeto, vertėjo, meno is
toriko Aleksio Rannito (1914— 
1985) vardas nėra gerai žino
mas net kultūros žmonėms, o 
platesniems visuomenės sluoks
niams ši asmenybė tebėra visai 
nepažįstama dėl paprastų prie
žasčių - savo aktyvia ir išsis
kiriančia veikla sužibęs Lietu
vos kultūros padangėje prieš 
pat karą, o vėliau drauge su 
tūkstančiais mūsų inteligentų 
perėjęs tremties kelius Vokieti
joje, kitose Europos šalyse, kol 
galop įsikūrė Užatlantėje, jis 
sugrįžta į kultūros atminties 
lauką drauge su gilesniu prieš
kario Lietuvos ir išeivijos veik
los pažinimu bei įvertinimu. 

Aleksis Rannitas Lietuvoje. 

Gimęs Estijos mieste Kallaste 
1914 metais, A. Rannitas studi
javo Tartu universitete, kur įgi
jo meno istoriko diplomatą, ta
čiau ir tėvynėje, ir už jos sienų 
jis pirmiausia išgarsėjo kaip 
poetas ir vertėjas. „Aleksis buvo 
ramus šiaurietis, švelnaus ir ly
gaus būdo, idealus draugas, 
gražus ir elegantiškas mintim, 
manierom ir išvaizda, plataus 
akiračio eruditas, kaip reta gabus 
kalbom- Gerai kalbėjo ir rašė 
estiškai, rusiškai, lietuviškai, 
vokiškai, prancūziškai ir ang
liškai," - taip apibūdino savo 
bičiulį rašytojas ir žurnalistas 
Bronys Raila. 

A. Rannito ryšių su Lietuva 
pradžia datuojama 1935 metais, 
kai Taline vykusiame lietuvių 
poezijos vakare jis susipažino 
su Vincu Mykolaičiu-Putinu ir 
Liudu Gira. Dar prieš karą pui
kiai išmokęs lietuvių kalbą, A. 
Rannitas išvertė į estų kalbą ir 
paskelbė Estijos spaudoje dau
giau nei šimtą lietuvių poetų 
eilėraščių. Tuo laikotarpiu abie
jų kraš tų spaudoje jis iš
spausdino per 200 straipsnių ir 
informacijų Estijos ir Lietuvos 
kultūros tematika. A. Rannitas 
buvo vienas iš pagrindinių Ta
line surengtos 1936 metais ap
žvalginės Lietuvos taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės parodos 
organizatorių. Estų teatrams jis 
išvertė keletą lietuvių drama
turgų pjesių. Kazio Binkio „At
žalynas", Stasio Santvaro „Žve
jai", Petro Vaičiūno „Prisikė
limas" sulaukė pastatymų Tali
no „Toolisteater" (Darbininkų 
teatro) scenoje. 

Analizuojant A. Rannito 
straipsnius estų kultūros tema
tika, spausdintus Lietuvos pe
riodinėje spaudoje, derėtų iš
skirti faktą, kad jis atskleidė 
lietuvių skaitytojams iškiliau
sių estų menininkų - poetės 
Marijos Under ir grafiko Edu-
ard Wiiralt kūrybos grožį. 
Dviejų šalių kultūrų suartėjimo 
ir abipusio pažinimo labui A. 
Rannitas yra nuveikęs ypač 
daug. Jo svajonei surengti Lie
tuvoje Eduardo Wiiralt kūrybos 
parodą buvo lemta išsipildyti 
jau vokiečių okupacijos metais. 
Parodos Kaune (1942 m) ir Vil
niuje (1943 m.) tuometinės slo

gios atmosferos aplinkoje buvo 
bene ryškiausias kultūros įvy
kis. Kaip ypač svarbus šios ne
paprastos kultūros akcijos at
minties ženklas liko Vilniaus 
meno muziejaus leidinys Edu
ard Vfiiralt su puikiais A. Ran
nito tekstais lietuvių ir vo
kiečių kalba. 

A. Rannito ryšius su Lietuva 
dar labiau sustiprino vedybos 
su Lietuvos operos soliste 
Gražina Matulaityte. 1940 me
tais jis apsigyveno Kaune ir 
pradėjo dirbti vertėju Valsty
bės teatre. A. Rannito kultūri
nės veiklos reikšmę nepriklau
somoje Lietuvoje bene geriau
siai apibūdino Kazimieras Pū
ras straipsnyje „Ir vienas lauke 
- karys...": „Ko gero, A. Ranni
tas, tiesdamas kultūrinio ben
dradarbiavimo tiltus ta rp dvie
jų Baltijos tautų, pasidarbavo 
daugiau nei mūsų politikai ne
priklausomo gyvenimo metais, 
1934 m. Ženevoje pasirašę trijų 
Baltijos tautų santarvės su
tartį, tačiau taip ir nesuradę 
tikrų santarvės koordinačių". 
Beje, cituotas straipsnis buvo 
pirmasis ir, deja, vienintelis, po 
nepriklausomybės atkūrimo pa
sirodęs Lietuvos spaudoje, ku
riame mėginta priminti ir įver
tinti A. Rannito nuopelnus Lie
tuvai. 

Būtina priminti, kad ir paties 
A. Rannito poetinė kūryba 
glaudžiai susijusi su Lietuva. 
Lietuviškai tematikai skirta 
nemaža vietos 1938 metais Ta
line išleistame A. Rannito eilė
raščių rinkinyje V okonnom 
perepliote. Jame sudėti estų 
kalba rašyti ir rusų poeto Igorio 
Severianino į rusų kalbą iš
versti eilėraščiai. Knyga dedi
kuota Liudui Girai. „Nemir
tingos dvasios poetui ir žmogui 
Liudui Girai ir mano lietuvių 
bičiuliams skiriu šią knygą" -
toks neįprastas įrašas puošia 
estų poeto eilėraščių rinkinį. 

m 
Recenzuodama 1940 metais 

Stokholme išleistą A. Rannito 
eilėraščių rinkinį Via Dolorosa, 
rašytoja Petronėlė Orintaitė 
taip apibūdino jo poeziją: „Iš jo 
gabios plunksnos jau ne kartą 
pasirodė eilėraščių, kurie mo
derniška, kondensuota forma ir 
giliai reljefingu turiniu apdai
nuoja Lietuvos peizažą, svar
bius tautinus įvykius (Vilnius, 
Klaipėda) arba net skiriami ats

kiriems asmenims pvz., Sa
lomėjai Nėriai). Estų kalbos 
mes nemokame, todėl kitas ga
bus poetas rusas I. Severiani-
nas, išvertęs A. Rannito eilė
raščių pluoštą (dauguma — lie
tuviška tematika) ir parašęs 
išsamią įžangą apie A. Rannito 
poeziją, paskleidžia susipažinti 
ir mums, kurie rusiškai su
prantame". 

Kitas tos pačios knygos recen
zentas, poetas Stasys Santva
ras, savąjį rašinį pavadino „Dai
nos apie Lietuvą". Analizuoda
mas Lietuvai skirtus eilėraš
čius, S. Santvaras cituoja ver
tėjo I. Severianino žodžius iš 
recenzuojamos knygos pratar
mės: „Rannitas dainuoja Lie
tuvą... Rannitui žodis Lietuva 
yra simbolis atvirumo, tiesumo, 
žmoniškumo ir visokios meilės. 
Lietuvos kryžiai - ypatingi lie
tuvių liaudies meno kūrybos 
ženklai, dailininkas Čiurlionis, 
ieškojęs muzikos ir dailės sin
tezės, poetė Salomėja Nėris (...) 
Rannitui teikia naujų vaizdų, 
kuriuos jis stengiasi piešti nau
jom spalvom". 

Su Salomėja Nėrim A. Ran-
nitą siejo ypatingi dvasios ry
šiai. Jie ne tik vertė vienas kito 
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eilėraščius, bet ir susirašinėjo. 
1939 m. vasario 15 d. laiške 
poetei A. Rannitas rašo: „...Skai
tydamas Jūsų eilėraščius, jau
čiu, kad dar neiškelti švieson 
tikrieji Poetai ir tikrieji Dva
sios Riteriai... Jūsų knyga man 
vertinga tuo, kad Jūs - lietuvių 
poetė, duktė šalies, apie kurią 
mąstom širdimi kaip apie savo 
antrąją tėvynę. Trečia - Jūsų 
knyga man brangi kaip prie
monė mano vertimų iš lietuvių 
kalbos darbui". 

A. Rannito eilėraščius į lietu
vių kalbą, be Salomėjos Nėries, 
yra vertę J. Aistis, L. Kuodys, 
H. Radauskas, B. Raila, R. 
Šilbajoris, S. Santvaras. J ie ne 
sykį spausdinti lietuvių išei
vijos spaudoje (Aiduose, Metme
nyse), pateko ir į Alfonso 
Šešpiaukio-Tyruolio sudarytą 
antologiją Nemarioji žemė: Lie
tuva pasaulinės poezijos pos
muose. Karo išvakarėse poetas 
Stasys Santvaras rašė apie savo 
bičiulį: „Aleksis Rannitas - ry
tojaus poetas. Turime rimto pa
grindo tikėti, kad jis ir rytoj va
dins save lietuvių draugu." 

Tai buvo lemtingi žodžiai. 
Pasitraukęs iš Lietuvos drauge 
su kitais inteligentais 1944 me
tais, A. Rannitas visą emigraci 
jos laiką liko ištikimas lietuvių 
kultūrai ir daugeliu atvejų tapo 
aktyvesniu jos propaguotoju nei 
patys lietuviai. J au pirmaisiais 
emigracijos metais, kaip žmo
gus, galėjęs laisvai rašyti ir 
bendrauti keliomis Vakarų Eu
ropos kalbomis, išsiskyręs eru
dicija ir gebėjimu vertinti mo
dernaus meno reiškinius, A. 
Rannitas gana greitai buvo 
įvertintas pagal nuopelnus. 
1946 metais jis tapo Taikomo
sios dailės instituto Freiburge 
meno istorijos dėstytoju, jam 
patikėtos Prancūzijos aukšto
sios komisijos vaizduojamojo 
meno reikalams mokslinio sek
retoriaus Vokietijoje pareigos. 
A. Rannitas buvo ir vienas 
Tarptautinės meno kritikų są
jungos Paryžiuje steigėjų. Savo 
pažintimis ir autoritetu A. Ran
nitas sėkmingai naudojosi ne 
tik estų, bet ir lietuvių daili
ninkų kūrybos propagavimui. 
Iki 1953 metų, kai persikėlė gy
venti už Atlanto, A. Rannitas 

lietuvių kultūros labui nuveikė 
neįtikėtinai daug - surengė ke
letą lietuvių dailininkų parodų, 
parengė ir išleido knygas 
(prancūzų ir vokiečių kalbomis) 
apie Vytautą Kazimierą Jo
nyną, Viktorą Petravičių, Vy
tautą Kasiulį, Adolfą Vaičaitį. 
Recenzuodamas V. K. Jonynui 
skirtą monografiją, Henrikas 
Nagys įvertino A. Rannito pas
tangas garsinti lietuvių dailę: 
„Taip kultūringai ir meniniai 
skoningai išleistų leidinių ne
same turėję-ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje, todėl ypatingai malo
nu šią knygą paimti į rankas 
šiandien, kai mūsų dailei lemta 
reprezentuoti lietuviškąją kul
tūrą svetimųjų tarpe - bičiulių 
ir priešų. A. Rannit palydi mus 
per visą V. K. Jonyno grafinės 
kūrybos raidą, aiškiai ir tiksliai 
charakterizuodamas dailininko 
priėjimą prie pasaulio ir šito 
pasaulio apipavidalinimą". 

1949 metais UNESCO su
rengtame antrajame tarptauti
niame meno kritikų kongrese 
Paryžiuje A. Rannitas skaitė 
išsamų pranešimą „Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis, abs
traktaus meno pradininkas". 
Naujas žvilgsnis į Čiurlionio 
kūrybą įžiebė aštrią diskusiją, 
tebesitęsiančią iki šiol. A. 
Rannitas drąsiai ir argumen
tuotai atsikirto savo pagrindi
niams oponentams - Ninai 
Kandinskajai (žymaus rusų 
dailininko Vasilikij Kandinskij 
našlei) ir garsiam meno teoreti
kui W. Graham, kurie nesutiko 
su teiginiu, kad būtent Čiur

lionis, o ne Kandinskij yra ab
straktaus meno pradininkas. 
Visa ši nepapras ta i įdomi pole
mika dabar j au prieinama 
plačiam skaitytojų ratui , nes 
pateko į Stasio Goštauto suda
rytą bei redaguotą „Vagos" lei
dyklos 1994 metais išspausdintą 
knygą. Mažvydo biblioteka kaip 
didžiausią tu r tą saugo M. K. 
Čiurlionio kūrybos tyrinėtojo 
prof. Vytauto Landsbergio do
vaną - j au seniai bibliografine 
retenybe tapusią, 1949 metais 
Paryžiuje išleistą A Rannito 
knygutę apie Čiurlionį. Simbo
liška yra tai , kad atvykęs į 
JAV, A. Ranni tas dar studijavo 
Columbia universi tete (New 
York), o meno istorijos magistro 
laipsnio darbui ta ip pa t pasi
rinko M. K. Čiurlionio kūrybos 
temą. Ši tema lydėjo jį visą 
gyvenimą. A. Rannito plunks
nai priklauso ne vienas straips
nis lietuvių išeivijos spaudoje 
(Aiduose, Akiračiuose, San
tarvėje ir kt.). Jo iniciatyva 
1961 metais, minint M. K. 
Čiurlionio mirties 50-ąsias 

Aleksis Rannitas v ė l e s n i a i s meta is . 

metines, buvo parengtas spe
cialus išeivių žurnalo anglų 
kalba Lituanus numeris , skir
tas didžiojo lietuvių dailininko 
kūrybai. 

A. Rannito čiurlionianą ap
vainikavo puiki monografija 
anglų kalba, 1984 metais iš
leista Čikagoje „Lietuvių biblio
tekos" leidyklos. 

M. K. Čiurlionio vardo garsi
nimui, jo įvedimui į pasaulio 
meno istorijos kontekstą A. 

Rannito nuveikta nepaprastai 
daug. Ne ką mažiau išeiviško 
gyvenimo laikotarpiu pasidar
buota ir propaguojant lietuvių 
literatūrą, su kuria jo likimas 
taip glaudžiai susijo dar ne
priklausomoje Lietuvoje. A. Ra
nnitas- nenutraukė ryšių su li
kimo broliais - tremtyje at
sidūrusiais lietuvių rašytojais. 
Jo veikla labai natūraliai pasi
dalijo estų ir lietuvių kultūrų 
erdvėje, kur buvo nemaža ir 
bendrų, visiems Baltijos kraštų 
išeiviams svarbių, klausimų. A. 
Rannitas parengė JAV Kongre
so Užsienio reikalų komitetui 
išsamią analizę apie Baltijos 
tautų literatūrų padėtį sovietų 
okupacijos sąlygomis. Šio vi
soms trims tautoms svarbaus 
liudijimo reikšmę geriausiai at
skleidė art imas A. Rannito bi
čiulis Bronys Raila atsiminimų 
knygoje Paguoda: „Tai buvo la
bai įdomi ir nauja pastanga 
atkreipti JAV Kongreso dėmesį 
nebe apie sovietinės okupacijos 
politinius ir ekonominius, bet 
apie kultūrinius padarinius 
Baltijos valstybėse - apie nema
žiau pasibjaurėtiną sovietų 
dvasinį kolonializmą, mora
linės prostitucijos primetimą 
mūsų tautom, pabaltiečių inte
lekto pasibaisėtinus prievarta
vimus... Rannito liudijimai bu
vo paremti latvių, estų ir dau-

. giausia lietuvių sovietinės 
spaudos, literatūros ir okupan
to kultūrinių 'ukazų' studijom". 

Svarbus buvo ir kitas A. Ran
nito žygis - 1964 metais, mi
nint Kristijono Donelaičio gimi
mo 250—ąsias metines, jis skaitė 
paskaitas anglų kalba apie lie
tuvių literatūros klasiką ne tik 
JAV, bet ir kai kuriuose Va
karų Europos universitetuose. 
Šią bičiulio misiją taikliai įver
tino taip pat Bronys Raila: 
„1964 m. pabaigoje jis netikėtai 
atskrido į Los Angeles. Ne at
sikvėpti mūsų vasariškos žie
mos oru, ne poilsiui ar turisti
niam malonumui, ne tik kokį 
per du dešimtmečiu nematytą 
draugą palankyti, bet - dėl 
Kristijono Donelaičio. Rodos, 
kas jam būtų tas Donelaitis, 
kad dėl jo turėtų per dvi sa
vaites skraidyti nuo Atlanto ligi 
Pacifiko, skaityti apie jį paskai
tas Kalifornijos, Seattle, Io-

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. „Auka". 1909 m. 

wos, vėliau Princetono, Yale, ir 
kituose universitetuose? Rūpin
tis, vargti, nervintis auditori
jose, kur susirinkdavo klausyto
jai, daugumas gal niekada apie 
tokį 18-jo šimtmečio lietuvišką 
poetą negirdėję, ir kuriems pa
čios Lietuvos sąvoka be abejo 
ne mažiau miglota?" 

Aleksio Rannito įnašas, garsi
nant lietuvių literatūrą ir me
ną, pastangos rasti jai vietą pa
saulio kultūros erdvėje dar 
neįvertintos pagal nuopelnų 
reikšmę ir svarbą. Šis straips
nis tėra tik menkas bandymas 
parodyti jo veiklos apimtį. 
Kiekviena A. Rannito daugia
lypės kultūrinės veiklos sritis 
verta ir reikalinga gilios ana
lizės, tarp jų ir bibliotekinė. A. 
Rannitas nemažai metų dirbo 
bibliotekose. 1940-1944 metais 
jis dirbo Lietuvos centrinėje 
(dabar - Mažvydo) bibliotekoje, 
išeiviškuoju laikotarpiu taip 
pat buvo susijęs su bilioteko-
mis. Nuo 1954 metų dirbo New 
York viešosios bibliotekos Meno 
ir architektūros, vėliau - Slavų 
skyriuje. 1961 metais persikė
lęs į New Hawen buvo garsaus 
Yale universiteto bibliotekos 
Rytų Europos meno ir litera
tūros skyriaus kuratorius. Šios 
veiklos gilesnė analizė taip pat 
gali atskleisti dar nežinomus 
dalykus. Užmaršties skraistė, 
ligi šiol gaubianti iškilią Lietu
vos bičiulio asmenybę, anksčiau 
ar vėliau bus praskleista, ir 
estų rašytojas, meno istorikas 
Aleksis Rannitas bus įvertintas 
pagal nuopelnus." 
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