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Antanas Vaičiulaitis.

Pasaulyje lieka tik tas, kas įgijo amžinybės vertę
VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

A
ntroje birželio pusėje Lietuva minės vieno 
iškiliausių XX amžiaus rašytojų, literatū
ros kritikų, vertėjų, redaktorių - Antano 
Vaičiulaičio (1906—1992) šimtąsias gimimo meti

nes. Renginių bangos vilnys per Kauną, kur Mai
ronio lietuvių literatūros muziejuje saugomas jo

Antanas Vaičiulaitis. Archyvai. Knygos viršelio faksi
milė. Išleido Maironio lietuvių literatūros muziejus 
(Kaunas. 2006). Sudarytoja ir teksto autorė — Vir
ginija Paplauskienė.

kultūrinis - literatūrinis 
palikimas, per Vilnių, ku
ris jam buvo „gražiausiu 
miestu pasaulyje”, per tė
viškę - Didžiųjų Šelvių 
kaimą, netoli Vilkaviškio, 
iš kurio išvyko „plačiųjų 
pasaulių ieškoti”, ir į kurį, 
gyvendamas svetur nuo
lat ir nuolat sugrįždavo 
mintimis. Rašytojo gyve
nimo kelias iš Lietuvos nusidriekė per Italiją, 
Ameriką ir vėl grįžo į Lietuvą. Daugiau nei pen
kiasdešimt metų gyventa ir dirbta svetur vardam 
Lietuvos. 1992 metais, Vašingtone, liga išsivedė 
Anapilin. Žmona Joana išpildė vyro priešmirtinę 
valią ir 1999 metais perlaidojo į Vilkaviškio kapi
nes, greta tėvų.

A. Vaičiulaičio literatūrinis talentas susifor
mavo ir išsiskleidė tarpukario Lietuvoje: pasižy
mėjo kaip puikus novelės meistras, kelionių įspū
džių pasakotojas, o lyrinis romanas Valentina 
(1936) ligi šiol laikomas vienu iš gražiausių lietu
viškų meilės romanų. Pasak literatūros kritiko A. 
Nykos-Niliūno, A- Vaičiulaitis yra sąmoningas 
stilistas, gramatikos virtuozas ir šiandieninėje 
lietuvių prozoje niekieno nė iš tolo neprilygstamas 
žodinio orkestro dirigentas”. Rašytojo kūrybą į 
Lietuvą sugrąžino profesoriai Albertas Zalatorius 
ir Vytautas Kubilius - 1989 metais išleista jo pro
zos rinktinė Tavo veido šviesa, o 1992 metais - 
kritikos straipsnių rinkinys Knygos ir žmonės.

Minint rašytojo jubiliejų išleista prozos knyga 
Linksmam būti sunkiausia ir monografiniu prin
cipu parengtas leidinys - A. Vaičiulaitis. Archy
vai.

Lietuvos ir išeivijos visuomenei menininko 
gyvenimo ir kūrybos kelias mažai težinomas. 
Daugeliui tai naujas, dar neatrastas vardas. Ban
dykime prisiliesti prie rašytojo gyvenimo ir kūry
bos paslapties.

A. Vaičiulaitis gimė 1906 metų birželio 23 die
ną Didžiuosiuose Šelviuose. Gerokai vėliau, gy

A. Vaičiulaitis yra sąmoningas stilistas, 
gramatikos virtuozas ir šiandieninėje 

lietuvių prozoje niekieno nė iš tolo 
neprilygstamas žodinio orkestro 

dirigentas.
vendamas svetur, nuolat prisimindavo savo tė
viškę, iš jos semdavosi įkvėpimo kūrybai: „Toli
mos dienos, kada medis buvo Tavo draugas, anas 
ąžuolas didingas prie pirkios, tos žydinčios vyš
nios, saldinė obelis. Ar ta kriaušė, kurion įsilipęs 
praleisdavau ištisas valandas, sėdėdamas tarp ša
kų, lyg kokiam soste. Ir tas mažas ąžuoliukas už 
kluono, juk jis buvo mano draugas. Taip čiulbėda
vo ten Tėviškės sode lakštingala. Ji kasmet atlėk
davo, o ypač ilgu vyturėlio, kuris čyriandavo ir 
čyriandavo pakibęs mėlynoje padangėje, kai aš 
mažas piemenėlis stovėdavau prie kaimenės ar 
pievose”. Vilkaviškio Žiburio gimnazijoje buvo 
padėti tvirti gyvenimo pagrindai - dalyvavo atei
tininkų veikloje, literatų būrelyje. Lietuvos uni
versitete (vėliau pavadintame Vytauto Didžiojo 
vardu) studijavo lietuvių ir prancūzų kalbas bei 
literatūras, pedagogiką, psichologiją. Dalyvavo
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„Šatrijos” draugijos veikloje, lankė 
Teatro seminarą. Paskaitas skaitė 
jau nuo gimnazijos suolo autoritetais 
tapę - Maironis, V. Krėvė - Micke
vičius, P. Dovydaitis, S. Šalkauskis, 
V. Dubas, J. Eretas ir kt. Savo atsi
minimuose parašys: „Gyvenimo ke
liuose sutikau ir tuos vyrus, kurių 
vardai įrašyti knygose ir istorijos la
puose. Jeigu man reikėtų tarti, kurie 
paliko didingiausią įspūdį, suminė
čiau tris - Joną Jablonskį, Vincą 
Krėvę ir Mykolą Krupavičių. Jie 
man vaidenas, kaip monumentai, 
kaip įstatymdaviai, didieji kūrėjai. 
Vienas kalbos, antras literatūros, 
trečias — Nepriklausomos Lietuvos”. 
Itin svarbų vaidmenį jo gyvenime 
suvaido prof. V. Mykolaitis-Putinas, 
kuris ne tik skaitė paskaitas, va
dovavo jo diplominiam darbui, bet ir 
mokė gyvenimo meno. Abu bendra
darbiavo spaudoje, įsteigus Lietuvių 
rašytojų draugiją buvo išrinkti į 
valdybą: V. Mykolaitis-Putinas - pir
mininku, A. Vaičiulaitis - iždininku. 
Iš profesoriaus mokėsi tolerantišku
mo, pakantumo ir lojalumo kito nuo
monei, kūrybinės veiklos. A. Vaičiu
laitis anksti suvokė rašytojo misiją. 
Savo draugui Motiejui Lukšiui 1933. 
01. 30 rašė: „Atsirado čia tokių šven- 
tadvasių grupė, kuri per trečiadienių 
pasikalbėjimus literatūrai pristato 
baisybę utilitarinių tikslų - vado
vauti tautai, duoti jai kilnius pa
vyzdžius, ją šviesti [...] Aš literatūrai 
statau aukštesnius plotus negu visą 
tą riaumojimą ir terliojimąsi su util- 
itaristine tendencija... Aš Tau sakau 
- gyvenimą meno rėmais suimti, 
iškelti galingą, įdomų jo tekėjimą - 
štai rašytojo darbas. Kai jis gyven
imą suims į aukštus meno kūrinius, 
tada jis bus ir tautos geradaris, ir 
mokytojas”.

Nuo gimnazijos suolo A. Vaičiu
laitis puoselėjo taisyklingą lietuviš
ką žodį, įsijungė į prieškarinės Lie
tuvos žurnalistų gretas. Pirmo kurso 
studentas dirbo Ateityje, o po kele
lių metų tapo šio žurnalo redaktori
umi. Bendradarbiavo — Krivūlėje, 
Pradalgėse, Pavasaryje, Granite, 
Naujojoje romuvoje, redagavo - Die
novidį. Nuo 1930 metų A. Vaičiu
laitis katalikiškame kultūros, meno, 
literatūros žurnale Židinys tapo pag
rindiniu knygų recenzentu, pasira
šinėjusiu slapyvardžiu Aug. Ragi
nis.

I kūrybos pasaulį A. Vaičiulaitis 
įžengė dar besimokydamas gim
nazijoje: 1925 metais žurnale 
Krivūlė atspausdintas jo pirmasis ei

lėraštis „Sunkios dienos”, o 1926 me
tais žurnale Ateitis prozos kūrinėlis 
„Paskutinis dėdės pusdienis.” „Jei jo 
nebūtų spausdinę, gal daugiau būči
au ir nerašęs: buvau didžiai nedrą
sus vaikinas prieš redaktorius. Bet 
įsivaizduokit atėjo redaktoriaus A. 
Januševičiaus atvirukas į gimnaziją 
su lemtingais žodžiais: „Draugas val
dai plunksną”. Tai mane pakėlė nuo 
žemės — ir nesiliauju valdęs plunks
nos lygi dabar, kaip bemokėdamas” 
- rašė laiške A. Nykai-Niliūnui 1951 
m. vasario 19 d.

Pirmoji knyga apsakymų rin

Jo kūryba, perpinta meilės spinduliais, užburia ir žavi.

kinys vaikams 
Vakaras sargo na
mely - pasirodė 
1932 m. Po metų, 
antroji - novelių 
rinkinys Vidudie
nis kaimo smuk
lėje.

1936 metais 
gavęs Katalikų 
mokslo akademi
jos stipendiją iš
vyko į Grenoblio 
ir Sorbonos uni
versitetus studi
juoti prancūzų 
kalbą ir literatū
rą. Klausėsi P.
Valery, A. Mo- 
rua, Ž. Diucha- 
meli paskaitų.
Bendravo su pa
saulinio garso 
įžymybėmis - P.
Claudel, J. Ma- 
ritain, A. Mau- 
rois, O. V. Mila
šiumi. Prancū
zijoje prabėgo 
patys kūrybin
giausi metai - 
per tris mėne
sius beveik parašė ir tėviškėje už
baigė romaną Valentina. Lietuvoje 
jis išėjo 1936 metais ir buvo apdo
vanotas „Sakalo” leidyklos litera
tūrine premija. Tais pačiais metais 
išėjo ir apysaka vaikams Mūsų ma
žoji sesuo. Atskira knyga išėjo diplo
minio darbo studija Natūralizmas ir 
lietuvių literatūra. Parašė ir išleido 
kelionių knygą Nuo Sirakūzų ligi 
šiaurės elnio (1937). Išvertė ir išleido 
O. V. Milašiaus misteriją Miguel Ma- 
nara. 1939 metais Kaune išleido no
velių rinkinį Pelkių takas, už kurį 
buvo paskirta Ukmergės visuomenės 
premija.

Po studijų Prancūzijoje 
sugrįžo į Lietuvą, dirbo 
Telegramų agentū
roje Elta prie Už
sienio reikalų mi-

O mano rūpestis, kad lietuvių tauta ir kalba eitų iš 
kartos į kartą, iš amžių į amžius. Jaunas būdamas, 
rinkau iš žmonių retesnius žodžius. Ir paskui iš tų 
žodžių rašiau knygas.

nisterijos, tuo pat metu suderin
damas ir paskaitų apie naujausią 
lietuvių literatūrą skaitymą Vytauto 
Didžiojo universitete. Užsienio rei
kalų ministro įsakymu buvo paskir
tas diplomatinėn tarnybon į Vatika
ną prie Šventojo Sosto. A. Vaičiu
laitis buvo vienas iš tų, kurį viliojo 
kelionių ilgesys, naujų pasaulių at
radimo džiaugsmas, tačiau jis nie
kad neketino palikti savo tėviškės ir 
išvykti į užjūrius. Puoselėjo viltį, pa
sisėmęs patirties ir išminties iš 
pasaulinio masto įžymybių, pasigro
žėjęs pasaulinio lygio šedevrais sug
rįžti į Tėvynę. Tačiau likimas jam 
ruošė kitą kelią. Rusijai okupavus 
Lietuvą, liko be pragyvenimo šalti

nio Romoje ir neturėjęs galimybės 
sugrįžti, pasirinko laisvą Ameri
kos šalį. Savo draugui J. Aisčiui 
1940 m. rašė: „Mane iš Lietuvos 
išvarė prieteliai ir liepė ten 
nesirodyti. Tai ir lieka antras 
kelias. Ar sugrįšiu kada į savo 

žemą pastogę ir ar gau
siu vaikščioti papie

viais raudoną ir tokį 
liūdną mūsų kraš

to vakarą, — 
nežinau [...]. 

Kas mūsų že
mėj darosi, ne
daug težinau. 
Gaunu kar
tais trumpą 
laiškelį iš na
mų, - yra ten 
sesers duktė, 
dešimties me
tų mergaitė - 
didžiausias 
mano džiaug
smas.”

1940 me
tų gale atvy
kęs į Ameri
ką dėstė Ma- 

rianapolio ko-

legijoje Thompson, Fordham univer
sitete studijavo anglų ir amerikiečių 
literatūras. Scranton universitete 
dėstė prancūzų kalbą ir literatūrą. 
Dvidešimt penkerius metus dirbo 
„Amerikos balso” informacinėje 
agentūroje New York, vėliau Va
šingtone.

Atvykęs į Ameriką jau buvo ži
nomas kaip žymus rašytojas, spau
dos darbuotojas, vertėjas. Svečioje 
šalyje jam rūpėjo dirbti kultūrinį 
darbą - redagavo ar bendradarbiavo 
įvairioje spaudoje - Studentų žodyje, 
Amerikoje, Darbininke, Drauge. Di
džiausiu rūpesčiu tapo kultūros, li
teratūros, meno žurnalo Aidai reda
gavimas, kuris tęsėsi beveik penkio
lika metų.

Gyvendamas svetur, idealistas, 
intelektualas, buvo pasiryžęs tar
nauti tėvynei savo puoselėjamomis 
idėjomis ir asmenine kultūrine veik
la. A. Vaičiulaitis suprato, kad tik 
dirbant kultūrinį darbą galima išlai
kyti tautinę savimonę, savo lietu
višką kultūrą svetimų kultūrų ap
suptyje. Jis pamatė, kad lietuvių 
kultūra ir literatūra Amerikoje ma
žai domimasi, kad trūksta platesnio 
kultūrinio pobūdžio knygų. Todėl pa
rengė ir Kultūros instituto lėšomis 
išleido lietuvių literatūros istorijos 
konspektus anglų ir ispanų kalbo
mis. Amerikoje buvo išleista jo nove
lių knyga Kur bakūžė samanota 
(1947), ir Vokietijoje kelionių knyga, 
- Italijos vaizdai (1949). Už ją pa
skirta pirmoji Lietuvių rašytojų 
draugijos premija Amerikoje. Vėliau 
išėjo legendų ir padavimų knyga 
Gluosnių daina (1966), už kurią bu
vo paskirta V. Krėvės literatūrinė 
premija. O už novelių knygą Vidur
naktis prie Šeimenos (1986), antrą 
kartą paskirta Lietuvių rašytojų 
draugijos premija. A. Vaičiulaitis 
dar Nepriklausomoje Lietuvoje pa
sižymėjo kaip vertėjas - vertė A. 
Maurois, F. Mauriac, P. Dabin ir kt. 
kūrybą į lietuvių kalbą, tačiau O. V. 
Milašiaus kūrybai liko neabejingas
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Mašina mintims skaityti
ANTANAS VAIČIULAITIS

Sunku pasakyti, ar tai buvo seniai, ar jau 
mūsų dienomis, bet gyveno kartą vienas 
labai žiaurus valdovas, savo žinioje turėjęs 
dideles žemes ir daugybę žmonių. Visi jam 

lenkėsi ir gyrė, vadindami jį geriausiu, išmintin
giausiu ir dailiausiu.

Jisai betgi buvo nepatenkintas ir kasdien ką 
nors prasimanydavo: čia kalėjiman sumesdavo 
savo draugus, čia liepdavo nukapoti galvas savo 
narsiausiems generolams, čia vėl paskelbdavo, 
kad visuose miestuose jo šlovei statytų granito 
paminklus.

Pagaliau jis į savo žemes išleido kareivius, 
kad jie gaudytų ir žudytų visus, kurie kitaip 
galvoja.

Kareiviai nesigailėjo nė vieno. Jei tik išgirs
davo ką nors kitaip prasižiojant, tuojau kirto 
galvą, - ir seniems, ir jauniems, ir vyrams, ir 
moterims. Jei kūdikis, net nesuprasdamas, suve
blendavo kokį įtartiną žodį, žudė ir tą, nes tokia 
buvo viešpaties valia.

Po kelerių metų grįžo kareiviai sostinėn ir 
apskelbė, kad visoje karalystėje neliko tokio vyro 
ar moters, kuris galvotų ar šnekėtų kitaip.

Bet valdovas tarė:
- Šnekėti gal ir nešneka, bet kas pasakys, ką 

jie galvoja.
Kareiviai prabilo:
- Kol jie nekalba, mes negalime patikrinti, 

nes nemokam skaityti jų minčių.
Valdovas sušuko:
- Teisybė!
Jis tuojau pasikvietė didžiausius savo šalies 

mokslininkus ir išradėjus ir paliepė:
- Išraskite tokią mašiną, kuri skaitytų 

žmonių mintis, - net ir tada, kai jie tyli.
Nustebę žvalgėsi anie vienas į kitą.
Valdovas suriko:
— Duodu jums metus laiko! Tada atsakote 

savo galva!
Mokslininkai ir išradėjai žinojo, kad juokų 

čia nėra. Jie skubiai pasitraukė ir užsidarę dirbo

kiaurus metus.
Prabėgus lygiai dvylikai mėnesių, pasišaukė 

juos valdovas ir teiravos:
- Padarėte?
- Taip, — atsakė jie.
Ir, išvynioję, jie parodė tokią mašiną, kuri 

skleidė spindulį, peršviečiantį žmogaus mintis. 
Tik užleidai jį - ir žinai, ką galvoja Andrius, 
Motiejus ar Paulina.

Valdovas padėkojo išradėjams ir, atsigręžęs į 
kareivius, įsakė jiems:

— Apeikite visas mano žemes ir žudykite 
visus, kuriuos tik sučiupsite kitaip galvojant. 
Tokis mano įstatymas.

Kareiviai nusilenkė ir iškeliavo.
Jie vaikščiojo iš miesto į miestą, iš kaimo į 

kaimą ir skaitė žmonių mintis. Jeigu nutverdavo 
ką mąstant kitaip, tuojau guldydavo po kirviu. 
PagaEau mašina buvo tiek pagerinta, kad spin
dulys pats užvesdavo ant nenaudėlio.

Ir taip per trejus metus jie išmaišė visą 
kraštą, kol neliko nė vieno, kuris turėtų kitokių 
minčių, negu valdovo įsakyta.

Kareiviai jau rengėsi grįžti sostinėn ir pasi
girti, kad jiems jau nebėra ko beveikti.

Tik štai, jiems bejojant namo, suspurdėjo 
spindulys ir ėmė šokinėti. Tai rodė, kad kas nors 
šioje šalyje dar galvoja ne taip, kaip visi.

Kareiviai vėl keliavo po miestus ir kaimus, 
tikrindami kiekvieną žmogų, bet sugriebti nieko 
nesugriebė.

Jie klaidžiojo po miškus, kopė į kalnus, 
bastėsi po dykumas, išbraidžiojo pelkes ir rėplio
jo požeminiais urvais, bet niekur nieko.

Tada jie pradėjo tikrinti patys save, tačiau ir 
kareiviai galvojo, kaip visi kiti. Nusiminę jie 
grįžo sostinėn. Juo arčiau prie miesto, juo labiau 
drebėjo jų širdis.

Tik staiga šūktelėjo viršila:
- Žiūrėkite!
Spindulys smigo į pat valdovo rūmus.
Jie ir nuskubėjo tenai. Mašina juos vedė vis 

tolyn ir tolyn per menes, ligi sustojo prie tų kam
barių, kur sėdėjo viešpats.

Jisai, pamatęs kareivius, prabilo.

Ados Sutkuvienės piešinys iš 

Antano Vaičiulaičio knygos Vakaras sargo namely.

— Turiu pagirti - švariai atlikote savo darbą.
Atsiliepė generolas:
- Sutraiškėme visus, kurie kitaip galvoja. 

Tačiau, deja, - dar liko vienas tokis slapukas...
Čia jis nutilo ir žiūrėjo apglušęs: mašinos 

spindulys smeigė tiesiai į valdovo kaktą.
- Valdove, tai tu galvoji kitaip, negu visi! - 

sušuko, pats netikėdamas, vyriausias iš 
kareivių.

Vos tik šiuos jo žodžius išgirdo tie, kurie 
žudydavo, šoko jie prie valdovo, ir čia pat nuren- 
tė jo galvą, nes jiems buvo duotas įsakymas ga- 
labinti kiekvieną, kuris kitaip mąstytų.

Taip baigė savo dienas žiaurusis valdovas.
Jo įpėdinis, bijodamas, kad mašina neiš

duotų ir jo, liepėją sudaužyti į šipulius ir įmesti 
į marių dugną. Paskui įsakė, nukapoti galvas 
visiems mokslininkams, kurie ją buvo išradę, 
kad jie nepadarytų antros tokios.

Vakaras sargo namely

Gundymas ANTANAS VAIČIULAITIS

Ados Sutkuvienės piešinys iš 
Antano Vaičiulaičio knygos Vakaras sargo namely.

T
ais metais visos avys vedė dvynukus, o 
mūsų miestely gyveno klebonas, kurs buvo 
gundytas ir po mirties rožėmis barstytu 
keliu nuvestas į dangų. Jo pamokslai buvo tokie 

gražūs, jog altoriūose šventieji klausės ir galvas 
lingavo. Žmonės jautė šventą žodžių jėgą ir pa
liovė muštis, keiktis ir kaimynams karves užke
rėti. Velnias niršo, susikrimto ir sudžiūvo, lyg 
koks pagalys.

Jis tarė:
- Dabar žinau: parapijiečiai girdi kunigo 

kalbas, jie mato, kad jis niekados nėra nusidėjęs, 
ir patys bijo nusikalsti. Imsiu ir sugundysiu jį.

Anksti sekmadienį šėtonas įsilipo į sakyklą 
laukdamas, kol atėjo kunigas, kuris per pamok
slą apie septynių dangų grožybes šaukė taip ma
loniai,jog pats kipšas buvo sužavėtas. Bet jis tuoj 
atsikvošėjo ir pradėjo gundyti. Virto ožiu, atsis
tojo ant pasturgalinių kojų, žvalgės po bažnyčią. 

Ir unkštė sau:
— Ten su perkirstu žandu stovi aludininkas 

Silvestras. Pirmiau jis alų atmiešdavo vandeniu. 
Dabar jo smuklėje alus kaip ašara grynas. Tai 
pamokslų darbas. Anakur meldžiasi žvairė 
Elzbieta. Seniau ji ant daržų užleisdavo amarą ir 
kirmėles. Šiandien jai, po kunigo kalbų, į pra
garą tiek kebo, kiek man į dangų.

Tai pasakęs, nelabasis apsireiškė moterims 
bei vyrams ir galvojo, kad jie ims triukšmauti, 
rėkti ir supykins Dievo tarną. Bet niekas, net 
kūdikiai nedirstelėjo į prakeiktą dvasią. Tada 
žiaurybė užsidėjo kanopas ant sakyklos krašto 
- ir kad ims mekenti! Žmonės manė, kad jų akys 
apdujo. Vien Silvestras, pirmose eilėse stovėjęs ir 
spoksojęs į šėtono retą barzdą, į jo surūdijusius

dantis, nužiūrėjo ožį turint tik tą vieną šnirpšlę. 
Jis suprato, ką prieš save regi, ir suriko:

- Čiupkit velnią! Muškit iš sakyklos 
beuodegį!

Kiti baksnojo alkūnėmis aludininką:
- Tu pakvailai — taip sakyti į kleboną!
Silvestras prisiekinėjo, kumščiomis muš

damas į savo platų pilvą, kurs dundėjo, kaip 
ulanų orkestro didysis būgnas.

Ir Elzbieta pažino kipšą. Ji suspigo:
- Velnias! Velnias!
Po josios balso visų akys atsivėrė. Žmonės 

nusigando, dejavo, dūsavo ir rėkė. Antai kampe 
apalpo teta Marijona, o Samanių Tadui širdis 
nustojo plakusi.

Klebonui regėjos, kad klausytojai rauda ir 
alpsta dėl jojo iškalbos, trokšdami išsyk patekt į 
rojaus kvepiančius sodus. Šėtono jis nematė ir 
toliau bylojo apie dangus grožybes. O nelabasis iš 
to džiaugsmo padvokė siera, kuri privertė Dievo 
tarnus nusičiaudėti. Ieškodamas nosinuko, jis at
sisuko ir pamatė išsišiepusį kipšą.

Kunigas suprato šėtono klastas, baigė savo 
žodžius ir palytėjo aną kryželiu. Nelabasis ne
pakentė švęsto daikto, iš sakyklos šoko ant grin
dų, nusilaužė kairį ragą (jį dar pernai račius Juo
zelis man rodė) ir išsinarino koją.

Žmonės ūžė, stumdėsi ir niurkė velnią. Jis 
bėginėjo uždusęs ir vis nepataikė į duris. Taip jis 
susitiko drūtuolį Julių, kursai įveikdavo visos 
parapijos bulius ir bernus. Vyras nustvėrė kipšą, 
ištempė į šventorių ir sumušęs išmetė pro vartus. 
Paniekinta, akmenimis apmėtyta ir pridususi, 
piktoji dvasia Kunkinės gatvele nušlubavo į pie
vas. Čia rado skylę, kuria nugarmėjo į pragarą, ir 
mūsų parapijoj kol gyva nesirodė.

Nukelta į 8 psl.
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Balzeko muziejus amerikietės studentės akimis
AMY KASPAR

Muziejų lanko ne tik lietuviai bei 
lietuvių kilmės amerikiečiai. Šį 
šventinį sezoną muziejus sulaukė 
itin daug kolegijų bei universitetų 
studentų, susidomėjusių lietuvių 
kultūra bei tradicijomis. Studijų 
programos skatina studentus pa
žinti įvairiatautę Čikagą, gilintis į 
atskirų tautų kultūrinius savitu
mus. Sulaukėme daug šiltų žo
džių, gražių atsiliepimų apie mu
ziejaus ekspozicijas bei veiklą. Vie
no jų autorė - Amy Kaspar, Mor
gan Park Academy studentė. Ji 
lankė prof. Kritzberg istorijos kur
są ir, apsilankiusi muziejuje, para
šė muziejaus veiklos studiją, kurią 
sutrumpintą siūlome skaitytojų 
dėmesiui.

K
iekvienas, užėjęs į Balzeko 
muziejų 6500 S. Pulaski Rd., 
nustebtų pamatęs tokią gau
sybę eksponatų. Iš išorės niekuo ne

išsiskiriantis pastatas, vos tik įžen
gus į vidų, virsta kultūros ir meni
nio skonio oaze. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus gyvuoja tam, kad 
čikagiečiai sužinotų apie Lietuvą, 
ir, susipažinę su „vienos tautos kul
tūra, gerbtų skirtingų kultūrų tau
tas. Pats Stanley Balzekas, Jr. tiki, 
jog vienos kultūros pažinimas turė
tų padėti geriau suprasti visas kul
tūras”. Muziejus rodo lietuvių pa
siekimus, jų meilę gimtinei savo 
sukaupta biblioteka, meno galerija, 
parodomis, užsiėmimais ir kitais 
renginiais. Dalyvaudami muziejaus 
programose bei užsiėmimuose, ne
seniai atvykę imigrantai įgyja žinių, 
kaip greitai ir prasmingai prisitai
kyti prie amerikiečių gyvenimo bū
do.

Kultūros muziejų nėra daug.
Kartais tokia institucija tiesiog pa
mirštama. Tačiau tie, kurie pamirš
ta ar ignoruoja ją, praranda nuosta
bią kultūrinės patirties galimybę. 
Kas surizikuoja užsukti į Balzeko 
muziejų, supranta, kad nors apie jį 
nedažnai perskaitysi Chicago Tri
būne pirmame puslapyje, apsilan
kyti čia verta. Jame gausu puikių 
gintaro papuošalų, moterų tautinių 
drabužių, Rytų Europos žemėlapių, 
šiuolaikinio ir senovės meno dirbi
nių. Bet iš kur gi visa tai? Atsaky
mą visai nesunku rasti.

Stanley Balzekas, Jr. galėjo nie
kada ir nesužinoti, kaip sėkmingai 
gali veikti lietuvių kultūros institu
cija. Jis buvo labiau susidomėjęs au
tomobilių verslu, ne daiktų kolek
cionavimu. Gimęs ir užaugęs Čika
gos pietinėje dalyje, Balzekas mokė
si Cellog pradžios mokykloje, vėliau 
Morgan Park Military Academy vi
durinėje mokykloje. Baigęs ją, pra
dėjo tarnauti kariuomenėje. 1944 ir 
1945 metais buvo karo belaisviu. Jis 
ir jo būrys buvo išvaduoti dvi sa
vaitės prieš baigiantis Antrajam pa
sauliniam karui. Grįžęs į Čikagą, 
Balzekas tapo DePaul universiteto 
studentu ir dirbo savo tėvo automo
bilių parduotuvėje Archer gatvėje. 
Parduotuvė vadinosi „Balzekas Mo
tor Sales”, ir buvo didžiausia lietu
vio automobilių parduotuvė Čika
goje.

Gyvąją Lietuvos istorijos pamoką Maironio lit. mokykloms (Lemont, IL) praveda Balzeko lietuvių kultūros muziejaus dar
buotoja Rita Janz.

Kolegijos baigimas sutapo su ko
lekcionavimo pradžia. Viskas prasi
dėjo nuo kelionės į Florencia, kur 
Balzekas nusipirko „revolverį mo
vai”, ginklą, kurį buvo galima pui
kiai paslėpti movoje, moterų nešioja
moje vietoj pirštinių. Nusipirkęs tokį 
įdomų mažą daikčiuką, jis pradėjo 
rinkti ir kitus daiktus. Greitai jis jau 
turėjo nemažai ginkluotės, vėliau pa
pildytos lietuvių ginklais, šarvais. 
Dar vėliau sukaupė įvairių kitų lie
tuviškų istorinių vertybių. Kadangi 
visi šie daiktai jau nebetilpo jo paties 
namuose, Balzekas perkėlė savo ko
lekciją į pastatą šalia savo tėvo par
duotuvės. Taip 1966 metais Balzeko 
muziejus atvėrė duris lankytojams.

Padedant Mokslo ir pramonės 
muziejui (Museum of Science and 
Industry), Balzeko pelno nesiekianti 
organizacija išaugo ir jau nebegalėjo 
tilpti savo ankštame pastate Archer 
gatvėje. 1986 metais Balzeko lietu
vių kultūros muziejus persikėlė į sa
vo dabartinę vietą - 6500 S. Pulaski 
Rd. - buvusią ligoninę.

Po pertvarkos pastatas virto in
telektualia institucija. Čia yra nuola
tinės ekspozicijos salės, dailės gale
rijos, biblioteka ir mokslinių tyrimų 
centras, Vaikų muziejus, puotų me
nės, saugyklos, dirbtuvės, audiovi
zualinė salė bei darbuotojų kabine
tai. Muziejus taip pat yra ir lietuvių

Margučių marginimo pamoka Balzeko lietuvių kultūros muziejuje.

jaunimo švietimo centras. Jame gali
ma išmokti šiuolaikinių muziejaus 
veiklos organizavimo metodų, įgyti 
patirties, kaip gyvena eilinis ame
rikietis daugiatautėje Čikagoje.

Nors dažnas lankytojas gali to ir 
nesuvokti, bet jau nuo pat įkūrimo 
dienos Balzeko muziejaus pagrin
dinis tikslas buvo Lietuvos neprik
lausomybė. 1991 metais Lietuva at
kūrė savo nepriklausomybę, išstojusi 
iš Sovietų Sąjungos. Čikagoje tą die
ną džiaugėsi visi ir lietuviai, ir ame
rikiečiai. Miesto gatvės buvo pilnos 
žmonių, besidžiaugiančių Lietuvos 
išsilaisvinimu iš priespaudos.

P
o Lietuvos išsivadavimo mu
ziejus inicijavo ir finansiškai 
parėmė „Susibičiuliavusių 
miestų” sutartį tarp Čikagos ir Lie

tuvos sostinės Vilniaus. Sutartį 1992 
metais Čikagoje pasirašė šių miestų 
merai - Daley ir Jasiulaitis. S. Bal
zekas yra „Susibičiuliavusių miestų” 
komiteto, kuris skatina kultūrinį ir 
edukacinį dialogą tarp Čikagos ir 
Vilniaus, pirmininkas. Muziejus taip 
pat skatina Lietuvos menininkus ir 
kultūros sąjungas pristatyti savo ta
lentus, rengti parodas JAV. Muzie
jus kasmet rengia kelionę į Lietuvą. 
Turistai džiaugiasi intensyviu kultū
riniu gyvenimu Lietuvoje ir grįžta 
subrandinę kultūros ir verslo planus

su Lietuvoje sutiktais žmonėmis.
Pažvelgus į muziejaus bibliote

ką, neatrodo, kad ji talpina didelę 
knygų kolekciją. Tačiau šiaip kuk
lus, muziejaus prezidentas Balzekas 
didžiuodamasis pareiškia, kad mu
ziejaus bibliotekoje yra 75,000 kny
gų. Retų knygų kolekcija sulaukia 
iš viso pasaulio žmonių dėmesio. 
Mokslininkai iš Lietuvos atvyksta į 
muziejų, kad pasinaudotų jomis. 
Bibliotekoje saugoma 40,000 knygų 
apie Lietuvos ir kitų Rytų Europos 
šalių istoriją bei kultūrą. 70 proc. 
šių knygų yra lietuvių kalba. Kitos - 
rusų, lenkų vokiečių ir anglų kalbo
mis. Biblioteka išsiuntė tūkstančius 
besidubliuojančių knygų egzemp
liorių į Lietuvos bibliotekas, kurios 
jautė lietuviškų knygų stygių nuo 
pat Sovietų okupacijos pradžios.

Muziejus didžiuojasi ne tik savo 
biblioteka, bet ir ekspozicijomis, ku
rios apie lietuvius pasakoja spalvin
gais paveikslais, drabužiais bei nuo
traukomis. Pirmą kartą apsilankiu
siam, geriausia pradėti nuo ekspozi
cijos „Lietuva per amžius”, kurioje 
atspindėta Lietuvos istorijos ir kul
tūros raida nuo senovės iki šių die
nų, čia eksponuojama ir gintaro, 
Lietuvos brangakmenio, susidariu
sio iš suakmenėjusių pušų sakų, 
Baltijos jūros išplaunamo, kolekcija.

Kita ekspozicija - „Lietuva vėl 
laisva” - pasakoja apie Lietuvos ne
priklausomybės reikalavimą nuo 
1990-ųjų. Nuo pat atidarymo pra
džios Balzeko muziejus kvietė į nuo
latines ar laikinas istorines bei me
no parodas. Be to muziejus rengė pa
rodas, demonstravo savo eksponatus 
kituose kultūros centruose, skolino 
eksponatus parodoms, keliaujan
čioms po JAV ar Kanadą.

Iš dovanų parduotuvės trumpu 
koridoriumi patenkame į Vaikų mu
ziejų. Ši muziejaus dalis buvo palik
ta vaikams 1982 metais. Salė pui
kiai pritaikyta vaikams; galima pa
manyti, jog net pačių vaikų sukurta. 
Medinis tiltas veda į kambarį, pilną 
drabužių, žaislų ir žaidimų. Visa šei
ma drauge gali sužinoti Lietuvos is
torijos faktų, jų tarpe ir apie dauge
lio lietuvių imigrantų kelionę į šią 
šalį. Čia yra net lėlių kampelis, kur 
vaikai gali pasijusti legendų, liau-
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dies padavimų bei pasakų pasaulyje. 
Didžiulė šarvų dėlionė ir autentiš
kas riterio apdaras supažindina 
vaikus su viduramžių kultūra. Vai
kų muziejus suteikia vaikams daug 
galimybių patiems viską išbandyti: 
minkyti tešlą duonai, tvarkytis mi
niatiūrinėje fermoje, naudotis seno
viniais virtuvės rakandais. Lietuvos 
kultūra bei kasdienis protėvių gy
venimas čia atsiveria ir amerikiečių, 
ir lietuvių vaikams.

Labai svarbus yra Genealogy 
Department (Genealogijos skyrius), 
turintis praktinę paskirtį. Jo tikslas 
- padėti kiekvienam rasti žinių apie 
savo protėvius lietuvius. Tam nau
dojami šiame skyriuje sukaupti gau
sūs archyvai.

Balzeko muziejui labai svarbus 
yra lietuvių kalbos išsaugoji
mas. Muziejaus „Education 
Department” (Edukacinis skyrius) 

tiki, jog „išsaugojus gyvą kalbą, bus 
išsaugota istorija, tiksliau sakant, 
istorija bus rašoma toliau, nes žmo
nės mokosi ir vartoja kalbą”. Karilės 
Vaitkutės teigimu - „kalba yra svar
biausias dalykas. Ji svarbiausia ko- 
munikavimo priemonė, ji yra mūsų 
ryšys su kitais žmonėmis”.

Pirmieji lietuviai, atvykę į Čika
gą, sunkiai prisitaikė prie didmies
čio gyvenimo. 53 proc. atvykusių nuo 
1899 iki 1914 metų buvo beraščiai. 
Nors buvo nelengva, lietuviai pamilo 
Čikagos miestą. Švęsdami kartu lie
tuviškas šventes, jie bendravo ir dži
augėsi naujo gyvenimo laimėjimais. 
Marųuette Park gyvena didelė grupė 
lietuvių, kurie didžiuojasi glaudžiu 
bendravimu. Lietuvis Anton Valu- 
kas sako, kad šis kultūrinis ryšys su 
kalba ir poreikis bendrauti kyla iš 
„noro nepamiršti savo kultūros”.

Muziejus palaiko ryšį su savo 
2,700 narių leisdamas žurnalą Lith- 
uanian Museum Review. Leidžiamas 
kartą per ketvirtį, žurnalas infor
muoja muziejaus draugus apie savo 
renginius ir įvykius Lietuvoje. Lie
tuvos politikų dažni apsilankymai 
muziejuje taip pat aprašomi žurnale. 
Review apžvelgiami Lietuvos istori
niai įvykiai, jubiliejai, paminimos 
aukos muziejui bei pristatoma įvai
rių muziejaus skyrių veikla. Be pas
kutinių naujienų žurnale daug nuo
traukų: fotografuojami „Women’s 
Guild (Moterų gildijos) susirinkimai, 
muziejaus lankytojai su Balzeku. 
Daugiau nei 9,000 šeimų yra muzie
jaus nariai; taigi kitas labai svarbus 
žurnalo skyrius yra nekrologai, 
spausdinami muziejaus narių prašy
mu.

Kiaušinių marginimas daugelio 
pripažintas trapiu ir išskirtiniu Eu
ropos šalių menu. Medžio drožiniai, 
kaukės, šiaudiniai Kalėdų eglutės 
žaisliukai, namų interjero papuo
šalai, audiniai ir keramika - taip pat 
lietuvių liaudies meno kategorijos. 
Balzeko muziejus dabar eksponuoja 
šiuos liaudies meno pavyzdžius ir ti
kisi pasiskolinti parodai XIX am
žiaus liaudies meno kolekciją iš Lie
tuvos nacionalinio muziejaus. Paro
da pademonstruotų, kad liaudies 
menas yra šiuolaikinio Lietuvos me
no pagrindas. Balzeko muziejuje re
guliariai rengiami užsiėmimai, ku
riuose dalyviai mokomi dažyti mar
gučius tradiciniais būdais, kūrti 
šiaudinukus.

Pasak Museum Millenium Re- 
port, „muziejus pralaužė kiautą, ku
riame užsisklendžia daugelis etninių 
bendruomenių, siekdamos išsaugoti 
savo identitetą, ir sukūrė meno,

Muziejuje sukaupta lietuviškų lėlių ir gintaro kolekcija yra gausiai lankoma tiek lietuvių, tiek kitataučių. Čia prie lėlių susi
barusios lankytojos (iš kairės): Irena Norbut, Eleonora Zapoiienė, Elli Katauskienė, Margi Mankienė, Sigita Balzekienė, 
Marija Kriaučiūnienė, Ramunė Stravinskienė, Zuzana Stravinskienė, Aldona Vaitonienė. Nuotr. J. Tamulaičio

kultūros bei politikos programas, 
kurios skatina internacionalizmą, 
visų kultūrų toleravimą bei įvai
rovę”. Kitų nuomone, muziejus 
susiejo lietuvius su jų praeitimi. S. 
Balzekas, Jr. įkūrė muziejų norė
damas pagerbti lietuvius už jų ko
vas bei skelbti apie jų pasiekimus. 
Muziejuje vykstantys užsiėmimai 
supažindina lankytojus su lietuvių 
kultūra. Daugybė ekspozicijų bei 
dailės galerija pasakoja lankytojams 
apie mažos, bet svarbios šalies gyve
nimą bei istoriją.

S. Balzeko nuomone, „muzie
jaus misija yra parodyti, kokie šau
nūs yra lietuviai!” Gal tai skamba 
iššaukiančiai, tačiau, jei kiekviena 
kultūra Čikagoje būtų visų gerbia
ma, tokie posakiai apie kiekvieną 
tautą pakeistų pasaulį. Čikagos did
miestis iš „tautų katilo” virstų my
linčia draugų bendruomene. Mu
ziejus atvėrė duris tarpkultūriniam 
bendravimui, nes jis siekia stiprinti 
ryšius tarp visų žmonių. Nors jis tik 
vienas tarp daugybės jų Čikagoje, 
Balzeko lietuvių kultūros muziejus 
savo veikla pasiekia tolimiausius šio 
miesto kampelius. Jame prasideda 
pasaulis, kuriame vertinamos ir 
suprantamos visos kultūros.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus steigėjas ir prezidenetas Stanley BalzekasJR.
Nuotr. E. Mankaus

Parengė ir išvertė 
dr. Undinė Uogintaitė
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Gyvenant ant peilio ašmenų viskas tik aštrėja
Į „Baltosios anketos" klausimus atsako rašytoja Vanda Juknaitė.

R. Požerskio nuotrauka.

Vanda Juknaitė.

— Kokią Lietuvą norėtumėte matyti po šimto 
metų? Kokie visuomeninės raidos principai 
galėtų padėti to pasiekti?

- Ne taip seniai prie proprosenelio kapo turė
jau progą mintimis perbėgti porą šimtų metų at
gal: taigi karus, marus, spaudos draudimus ir 
baudžiavas.

Po šimto metų ir visada norėčiau matyti Lie
tuvą tokią, kokią mačiau XX amžiaus paskutinį 
dešimtmetį. Detalės, žinoma, gali skirtis. Turiu 
prisipažinti, kad vartotojų ir gercvės valstybe aš 
nelabai tikiu. Taip pat labiau nei . chnologijomis 
esu linkusi pasikliauti natūraliais procer tis.

Prognozuojama, kad tada naftos era jau bus 
pasibaigusi, Europoj musulmonai viršys pusę gy
ventojų, o didžiausią įtaką pasauliui darys super- 
galybės Kinija ir Indija. Stebėtinas dalykas, kaip 
taikiu būdu išsilaisvinusi Anglijos kolonija per

„Grįšim, kai iš Lietuvos visi

Po šimto metų ir visada norėčiau matyti
Lietuvą tokią, kokią mačiau XX amžiaus 

paskutinį dešimtmetį.

šimtą metų tapo pretendente į supergalybes, ne
turėdama nei naftos jūrų, nei labai gerų bombe
lių, vien laikydamasi nuostatos, kad pasaulis yra 
geras toks, koks yra, nereikia jo perdirbinėti. Jei 
Indijos balsas įgytų pasaulinį svorį, taikios poli
tikos alternatyva taptų realybe. Va, tada tai ir 
ateitų mūsų laikai!

— Ar jaučiatės esanti Lietuvos bendruomenės 
narė? Ar galėtumėt su pasididžiavimu ištarti: „Aš 
esu lietuvė ir tuo labai džiaugiuosi" ir kodėl?

- Priklausomybės jausmą, kažkodėl sukre
čiantį, teko išgyventi ne kartą. Jis prasiveržia 
didelio džiaugsmo ar skausmo valandomis, kai 
nutrupa kasdienis abejingumo luobas. Pavyz
džių? Jei matėte televizijos laidoje grįžusius iš 
Atėnų „nugalėtojus”, tai gal prisimenate ir apie 
ką jie kalbėjo. Arba štai Čikagoje po susitikimo 
prieina emigravusių mokytojų pora, ir moteris 
raudodama apsikabina mano kaklą. Tokiomis 
akimirkomis supranti, kad kam nors priklausyti 
yra gyvybinė būtinybė. Kartais atrodo, kad nėra 
pasaulyje žmonių, kuriuos galėčiau labiau gerbti 
kaip tuos, su kuriais gyvenau praėjusį dešimt
metį. Dabar matome, kaip bijomasi reformų tiek 
Rytuose, tiek Vakaruose. Mes jas vykdėme su
kandę dantis, vienų vieni, kai nuo nesibaigiančių 
pasikeitimų iššokti pro langą atrodė paprasčiau 
nei kasdien eiti į darbą, atlikti rutininius 
veiksmus, kantriai mokytis naujų įgūdžių.

Senoj užrašų knygelėj turiu įsirašiusi ne
žinia iš kokio kūrinio Stefan Zweig frazę: „Tik su 
niekuo nebesusijęs gali nieko nebepaisyti”.

— Ar Jus tenkina Lietuvos valstybės kultūros poli
tika? Kas joje, Jūsų nuomone, keistina.

- Čia kaip su tais medikų juokais: nepaisant

durniai baigs išvažiuoti/'

gydymo, ligonis pasveiko. Nepaisant kultūros po
litikos mes vis dėlto turime gyvybingą kultūrinį 
gyvenimą. Liūdna, žinoma, kad per visus 15 vals
tybės tapsmo metų taip ir nepamatėme atsa
kingame kultūros politikos poste asmeniškai kul
tūra suinteresuoto žmogaus. Su tuo siečiau visas 
priežastis ir pasekmes. Ir Jono Meko žodžius: 
„Lietuva Amerikai mane atidavė veltui”.

— Ar Jus tenkina valstybės švietimo politika? Kas 
joje, Jūsų nuomone, keistina?

- Ir kultūrai, ir mokslui labiausiai smogia 
viešoji opinija, kad tai nevertinga ir nesvarbu.

Bet generalizuoti, kalbant apie visuomenę, 
manau, nebėra perspektyvu. Ne taip retai tenka 
bendrauti su moksleiviais. Vis dėlto mokykla yra 
labai pasikeitusi, marga, įvairiakryptė. Neseniai 
lankiausi „Versmėje”, Vilniaus Lazdynuose, kur 
mokosi kartu sveiki ir vaikai su negalia. Atrodė, 
kad esu kitoj valstybėj ir kitoj kultūroj. Pati dir
bu aukštojoje mokykloje ir jaučiu, kaip ji pamažėl 
kalkėja. Yra tik viena išeitis - įsileisti jaunų, 
gabių, žmonių. Man regis, pastaruosius 15 metų 
buvo dedamos visos pastangos jų neįsileisti.

— Kokių permainų valstybės strategijoje reikėtų 
pageidauti, norint susigrąžinti masiškai į Vakarus 
emigruojančią jaunąją kartą?

- Problema vienareikšmė, sudėtinga ir prieš
taringa. Ir vis dėlto labai sunku įsivaizduoti, ko
kią strategiją būtų galima sukurti žmonėms, 
kurie elgiasi gana savotiškai: ilgisi senųjų laikų, 
dievina rusišką muziką ir, kiek kojos neša, 
mauna į Vakarus. Nereikia būti dideliu profeso
riumi, kad įžvelgtum čia sunkią tapatybės krizę. 
Bet neseniai Šiaurės Atėnuose buvo išspausdinta 
„paklodė” su naujausiais mokslo įrodymais, kad 
jokios tapatybės nėra. Taigi jokios krizės nėra. Ir 
būdų ją spręsti taip pat negali būti.

Beje, turiu giminaitę Švedijoje. Sekasi jiems

Nukelta j 8 psl.
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Prano Domšaičio atminimas 
įamžintas jo tėviškėje

KRISTINA JOKUBAVIČIENĖ

J
au penkeri metai Lietuvos 
dailės muziejaus padalinyje 
Klaipėdoje, buvusioje Paveiks
lų galerijoje, veikia nuolatinė eks

presionizmo klasiko Prano Domšai
čio tapybos ekspozicija. 2004 metų 
pabaigoje visa galerija buvo pava
dinta Prano Domšaičio vardu. Di
džiulė dailininko paveikslų kolekci
ja, dosni Lietuvių fondo dovana Lie
tuvai, yra neįkainojama vertybė, 
reikšmingiausia krašto dailės pavel
do dalis. Galime tik pasidžiaugti, 
kad per kelerius galerijos veiklos 
metus dailininko vardas ir jo kūry
ba įsitvirtino ne tik klaipėdiečių są
monėje - daug žmonių Lietuvoje jau 
yra girdėję apie dailininką, svečiai 
iš šalies ir užsienio atvyksta pasi
žiūrėti jo paveikslų. Garsinti dai
lininko vardą ir jo kūrybą padeda ir 
renginiai, skirti įvairaus amžiaus 
bei išsilavinimo publikai: konferen
cijos, kultūros vakarai, koncertai, 
kūrybiniai projektai, vaikų kūrybos 
konkursai, parodos, edukacinės pro
gramos.

Vienas naujausių įvykių, dar la
biau įtvirtinęs kūrėjo atminimą, bu
vo tarptautinis Prano Domšaičio 
pleneras - seminaras, kuris 2006 m. 
gegužės 11-25 d. vyko Kaliningrado 
srityje ir Klaipėdoje. Jį surengė Lie
tuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos 
skyrius ir Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Domšaičio galerija. Į pirmąjį 
plenerą buvo pakviesti abiejų mies
tų dailininkai ir meno teoretikai. 
Pleneras - vienas ilgalaikio projekto 
„Trys K” (Kaliningradas - Kultūra - 
Klaipėda) programos renginių, jį 
parėmė Kultūros ir sporto rėmimo 
fondas, Klaipėdos ir Kaliningrado 
miestų savivaldybės, privatūs rėmė
jai. Kaliningrado srityje plenerą glo
bojo Lietuvos generalinis konsu
latas, ypatingo dėmesio ir pagalbos 
sulaukta iš konsulato kultūros 
atašė Arvydo Juozaičio.

Pleneras buvo sumanytas per
nai rugsėjį Prano Domšaičio galeri
joje surengtos tarptautinės konfer
encijos „Menininkų kūrybos centrai 
ir jų bendruomenės Vidurio ir Rytų 
Europoje”, skirtos P. Domšaičio 125- 
osioms gimimo metinėms, metu. 
Plenero tikslas - sužadinti dviejų 
kaimyninių miestų kultūrinės vi
suomenės dėmesį dailininko kūry
bos palikimui, puoselėti dailės pa
veldą ir sieti jį su šių dienų menine 
kūryba, skatinti idėjas ir veiksmus 
tolesnių tarptautinių Prano Dom
šaičio plenerų organizavimui.

Tapytojo Prano Domšaičio 
(1880-1965) gyvenimas ir kūryba 
susiję su Mažąja Lietuva. Jis gimė 
Kropynų kaime (dab. Gajevas, Kali
ningrado sr.), augo, mokėsi Kara
liaučiaus meno akademijoje, Kara
liaučiuje pradėjo dalyvauti parodo
se. Tarpukaryje dailininkas dažnai 
lankėsi tėviškėje, tapė šio krašto 
vaizdus. Karo blaškomas ir gyveni
mą baigdamas toli nuo Lietuvos, 
Pietų Afrikoje, Pranas Domšaitis 
nepamiršo gimtinės, jos vaizdai ins

piravo daugelio jo paveikslų temas, 
koloritą, kompoziciją. Prano Dom
šaičio kūryba, kurios didžioji dalis 
šiandien eksponuojama Klaipėdoje, 
išskirtinė jo biografija ir asmenybė 
tapo pagrindu plenero - seminaro 
dalyviams.

P
irmoji plenero - seminaro da
lis vyko Kaliningrado srityje, 
Svetlogorske, buvusiame po
puliariame Raušių (Rauschen) ku

rorte. Kaliningrado srities žinias- 
klaida visuomenei pateikė išsamią 
informaciją, kurios dėka daugelis 
kaliningradiečių pirmą kartą išgir
do apie dailininką Praną Domšaitį. 
Būnant Svetlogorske, keliaujant po 
kalvotas, vaizdingas kurortinio 
miestelio apylinkes, plenero dalyvių 
neapleido mintis, kad esame vie
tose, kurias buvo pamėgęs Pranas 
Domšaitis ir kiti XX a. pradžios dai
lininkai. Už keliolikos kilometrų 
nuo Svetlogorsko yra Filino mies
telis (buv. Mažieji Kuršiai, Klein 
Kuhren), kuriame iki Pirmojo pa
saulinio karo vasaromis būrėsi Ka
raliaučiaus meno akademijos profe
sorių ir studentų grupė. Jos dalyvis 
buvo ir Pranas Domšaitis. Prano 
Domšaičio gyvenimo kelio, kūrybos 
ištakų Mažojoje Lietuvoje, krašto is
torijos, kultūros ir šiandieninės pa
veldo būklės klausimai buvo apta
riami vakarinių seminarų metu.

Ypatinga nuotaika lydėjo ple
nero dalyvius išvykoje į Gajevą, se
nąjį Kropynų kaimą. Vykome ne tik 
aplankyti ir piešti gimtąsias daili
ninko vietas. Maloniai sutikus da
bartiniams buvusios Domšaičių so
dybos savininkams, armėnų šeimai, 
plenero dalyviai ant negailestingai 
laiko ir žmonių naikinto, tačiau dar 
tvirto gimtojo dailininko namo sie
nos pritvirtino granitinę lentą su 
užrašu, kuris rusų ir lietuvių kalba 

Nukelta į 8 psl.

Gimtasis dail. Prano Domšaičio namas Kropynų kaime. Prie jo sienos Prano 
Domšaičio plenero rengėjai ir dalyviai pritvirtino granitinę atminimo lentą su 
užrašu, lietuvių ir rusų kalba skelbiančiu, kad šioje sodyboje gimė ir jaunystės 
dienas praleido lietuvių dailininkas Pranas Domšaitis.
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Prano Domšaičio atminimas
Atkelta iš 7 psl.

skelbia, kad šioje sodyboje gimė ir 
jaunystės metus praleido lietuvių 
dailininkas Pranas Domšaitis. Len
tą pagamino ir padovanojo UAB „Se
novė”, kuriai vadovauja generalinis 
direktorius Audrius Kolka.

L
entos atidengimo metu, žie
dais aplipusios, senuosius gy
ventojus dar menančios kriau
šės paunksmėje, neaprėpiamų pa

mario lygumų platybėse siaučiant 
stipriam šaltos gegužės vėjui, nuš
čiuvę plenero dalyviai suvokė daly
vaują istoriniame įvykyje. Ši lenta, 
santūrus padėkos ženklas, po dauge
lio metų įtvirtino atmintį ne tik apie 
dailininką, bet ir apie visus, ku
riems ši žemė buvo gimtieji namai. 
Galbūt vieno iš jų kaukolės frag
mentas boluoja vešlioje žolėje prie 
buvusių Kropynų kaimo kapinių 
tvoros? Sodybos šeimininkai minėjo, 
kad į jų kaimą jau atvažiuoja turis
tai, ieškantys Prano Domšaičio pėd
sakų.

Įvairūs įspūdžiai, patirti Ka
liningrado srityje, atsispindėjo kūri
niuose, pristatytuose parodoje Svet- 
logorske: statūs Sembos pusiasalio 
šiaurinės pakrantės krantai, tapy-

Vaičiulaitis
Atkelta iš 2 psl.

iki gyvenimo pabaigos ir jo verti
mams skyrė itin daug dėmesio. 1979 
metais Čikagoje buvo išleista A. 
Vaičiulaičio išverstos O. V. Mila
šiaus kūrybos knyga Septynios vie
natvės. Laiške savo žmonai rašė: 
„Lig šiol stipriausiai širdyje pasiliko 
jis, Milašius — kažkas gilaus, sykiu 
didaus ir mistiško visoj toj išvaizdoj, 
rudose akyse, veido bruožuose. 
Mėgstu jo poeziją kartas nuo karto 
vėl paskaityti - tą širdį veriantį bal
są, išsiliejusį iš pat dūšios gilumos, 
tokį tikrą, kaip Tavo paties aimana 
ar sielvartas”.

T
arpukario Lietuvoje pelnęs 
pripažinimą, A. Vaičiulaitis ir 
išeivijoje išliko pirmose rašy
tojų gretose. Jo kūryba, perpinta 

meilės spinduliais, užburia ir žavi. 
Pasak profesoriaus A. Zalatoriaus, 
A. Vaičiulaičio „pasakojime nėra iš
didžios prozos, nesantūraus šlovini
mo ir kategoriško smerkimo, suku
riamas įspūdis, kad pasakoja žmo
gus, kuris myli tuos, apie kuriuos 
kalba, ir tuos, kuriems kalba”.

„O mano rūpestis, kad lietuvių 
tauta ir kalba eitų iš kartos į kartą, 
iš amžių į amžius. Jaunas būdamas, 
rinkau iš žmonių retesnius žodžius. 
Ir paskui iš tų žodžių rašiau knygas. 
Aš laimingas būčiau, jei iš tų raštų 
bent vienas - vienų vienintelis žodis 
nueitų į tolimąsias, naujas gadynes. 
Tada man vaidentųsi, kad jis, tas 
žodis, ten žiburiuoja, kaip rasos 
lašelis pievoj, kai rytą saulė teka, - 
ir to pakaktų mano širdies ramybei 
ir paguodai. Ir tegu ramybė ir meilė, 
ir kūrybos žodis lydi mano brolius ir 
seses per dienų dienas ligi tų vartų, 
pro kuriuos tautoms ateina laisvė ir

biški Svetlogorsko kampeliai, Ko- 
pynų kaimo apylinkės, dailininko 
gimtoji sodyba. Gauta istorinė infor
macija, įspūdingi gamtos vaizdai, 
kontrastai tarp likimo valiai paliktų 
arba griaunamų bažnyčių, kitų pas
tatų ir naujųjų turtuolių rekon
struojamų vilų, dar turės susigulėti 
- kol kas visa tai išsivežta iš Svet
logorsko kaip gausi eskizinė medžia
ga būsimiems kūriniams.

Antroji plenero-seminaro dalis 
vyko Lietuvoje. Įsikūrę Lietuvos 
dailininkų sąjungos kūrybos na
muose „Palangos dailė”, plenero da
lyviai lankėsi Klaipėdoje, keliavo po 
buvusį Klaipėdos kraštą. Dailininko 
kūriniai, miesto vaizdai, pajūrio, pa
mario gamta, vakariniai seminarai, 
bendros diskusijos ir pokalbiai davė 
plenero dalyviams daug naujų me
ninių impulsų, siužetų. Taip pat ir 
konkrečių planų ateičiai - visi suti
ko, kad Kaliningrado publika turi 
būtinai pamatyti ne tik plenero me
tu sukurtus darbus, bet ir origina
lius Prano Domšaičio paveikslus. 
Tokia solidi paroda ir išsamus jos 
pristatymas būtų svarbus žingsnis 
ne tik Klaipėdos ir Kaliningrado 
miestų, bet ir tarpvalstybinio kultū
rinio bendradarbiavimo srityje.

Paskutinę plenero dieną buvo 
pristatyti Klaipėdoje sukurti darbai

teisybė” - šie rašytojo žodžiai, ištar
ti vienos paskaitos metu realizavosi 
ir virto tikrove. Antanas Vaičiulaitis 
vienas žymiausių XX amžiaus rašy
tojų paliko „magiškojo realizmo” 
kūrinius, kurie įgavo amžinybės 
vertę.

Gundymas
Atkelta iš 3 psl.

Klebonas gyveno dar ilgus me
tus ir krikštijo visus mūsų apylinkės 
diedukus. Mirė jis aną rudenį. Vėlu 
jau buvo, bet ežeruose, tada pražydo 
laukinės lelijos ir soduose pakvipo 
alyvos. Ant klebonijos stogo nutūpė 
trys gulbės ir pragydo už gerojo 
žmogaus vėlę, kuri rožių keliu kilo į 
rojaus šalį.

Vakaras sargo namely
Paruošė

Vytautas V. Landsbergis

bei išsamiai visą plenero eigą doku
mentuojančios Dalios Bielskytės 
nuotraukos. Kaliningrado dailinin
kų - Jevgenijaus Pečerskio, Sarkiso 
Gogoriano, Natalijos Janekinos, 
Valerijos Natalijos Voroninos - kū
riniuose atsispindėjo didžiausią įs
pūdį palikęs susitikimas su origina- 
Eais Prano Domšaičio paveikslais. 
Klaipėdos dailininkų — Juozo Vosy
liaus, Lino Jankaus, Arūno Mėčiaus,

Vanda Juknaitė
Atkelta iš 6 psl.

gerai. Dirba legaliai. Neseniai gavo 
kontraktą penkeriems metams į 
priekį. Paklausian, tai jau į Lietuvą 
nebegrįšit?

— Grįšim, - atsakė.
-Kada?
— Grįšim, kai iš Lietuvos visi 

durniai baigs išvažiuoti.

— Lietuva dažnai įvardijama kaip 
šalis, pirmaujanti pagal savižudybių 
skaičių. Kodėl taip yra ir ką daryti, 
kad būtų kitaip?

- Rodos, ir sovietmečiu pir- 
mavom, bet pastarieji permainų me
tai akivaizdžiai parodė, kaip neįma
nomai daug iš savęs reikalaujame. 
Tą sunku atlaikyti. Ką daryti? Keisti 
save neigiančią atmosferą.

— Ar Jus tenkina, kaip Lietuva su
vokia ir pateikia save žiniasklaidoje 
ir televizijoje?

- Ne ką teturiu pridėti prie to, 
kas jau šia tema pasakyta. Nebent, 
kad, dirbdama radijuje, perpratau, 
kaip protingą žmogų paversti kvai
liu. Ogi labai paprasta. Reikia pasi
kviesti į laidą Einšteiną ir paklausti, 
kiek vakar turguje kainavo ridikė
liai. Gali taip atsitikti, kad jis pak
laus, o kas yra tie ridikėliai? Arba - 
argi mūsų mieste yra turgus? Rezul
tatas garantuotas. Tik piktdžiugau- 
jančius turiu kiek nuliūdinti: at
rodyti kvailiu ir būti kvailu nėra tas 
pats. Kai neskaitai laikraščių, ne
žiūri televizijos, matai, kaip inten
syviai ir nesulaikomai gyvenimas 
bėga į priekį.

— Kokios lietuvio nacionalinės savy
bės Jums atrodo gražiausios, o ko
kios ne? Lietuvos žmonių moralė, są
moningumas ir patriotizmas, diag-

Dariaus Vaičekausko — drobėse vy
ravo kaimyninio krašto vaizdai. 
Rugsėjo mėnesį, tradiciškai pažy
mint dailininko gimtadienį, Prano 
Domšaičio galerijoje bus surengta 
plenero darbų apžvalginė paroda, 
pristatytas leidinys, apibendrintos 
pirmojo plenero patirtys ir numaty
tos ateinančių tarptautinių Prano 
Domšaičio plenerų gairės.

nozė ir perspektyvos.

- Gražiausios: kantrybė, atkak
lumas, darbštumas, mokslo sieki
mas, veržlumas, išradingumas.

Ne: tamsumas, naivumas, gir
tuoklystė, rambumas, nuolatinis de
javimas, pavydas ir panieka gabes
niam.

Kaip matome, tai savybės, mė- 
giančios viena kitą. Gyvenimą pa
laiko trapi pusiausvyra. O gyvenant 
ant peilio ašmenų, viskas tik paašt
rėja. Ir bus, kaip buvo. Vieni spaus
dino ir nešė knygas, kiti skundė juos 
žandarams. Vieni stovėjo prie parla
mento, kiti įdavinėjo naujokus kai
mynų vaikus. Tik stebuklingu būdu 
tuo vienu nešančiuoju ir stovinčiuoju 
buvo daugiau. Todėl ir dabarty kaž
ko ypatinga aš neįžiūriu. Liūdna, ži
noma, bet vienū parduodančiuoju, ar 
parsiduodančiuoju yra daugiau.

— Lietuvos kultūros, istorijos ar vi
suomenės veikėjas, kuris yra Jums 
autoritetas. Ir kodėl?

— Įsimyliu visus savo autorite
tus, net ir Vaižgantą, todėl man sun
ku viešai juos vardyti. Nepaprastai 
gerbiu (ir myliu) mokslo ir kultūros 
žmones, kurie šiuo dramatišku laiku 
pozityviai reiškiasi viešumoje. Ypač 
žurnalistus, kurie neklausinėja Ein
šteino apie ridikėlius - jiems labai 
nelengva.

— Kokiais moraliniais principais 
vadovaujatės savo gyvenime?

_ Kadangi jau esu pelniusi pel
niusi garbingą moralistės vardą, tai 
tik pasinaudosiu proga patikslinti, 
kad yra gal ne visai taip. Esu pap
rasta davatka. Katalikė.
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