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S
kaudžiai klupinėdamas per Lietuvos slenkstį žengia
mūsų  Valstybės šimtmetis. Viena vertus, pasidi-
džiavimą kelia filmai, demonstruojami  per valstybinę
Lietuvos televiziją apie Nepriklausomybės akto sig-

natarus. Filmai mūsų kartoms  atgaivina tai, kas buvo prieš
šimtą metų – Lietuvos gamtą, žmones, jų siekius, gyvenimo
istorijas... Ta atgaiva tokia pagavi, kad, sulaikius kvapą, pra-
lekia keliolika minučių, per kurias sužinai Nepriklauso-
mybės akto signatarų, tokių skirtingų, kilusių iš įvairių Lie-
tuvos pakraščių, gyvenimo istorijas, trumputes, bet sąmo-
nėje ištįstančias į kupinus faktų, vaizdų ir veiksmų pa-
veikslus. Ir gerklę sugniaužia pasididžiavimas, kad XX am-
žiaus pradžioje, jo pirmoje pusėje, iš visų Lietuvos ir net Ru-
sijos pakraščių susirinko kuopa žmonių, kad  pasirašytų Ne-
priklausomybės aktą. 

Iš įvairių kino pasakojimo nuotrupų suvoki, kad būta
ginčų, abejonių, nuomonių išsiskyrimo ir vėl suartėjimo,
bet tai buvo pergalė, pati didžioji, kurios prasmės ir gelmės
to meto signatarai gal dorai nė patys neįvertino. Tie para-
šai po Aktu dabar atrodo lyg kokie šriftinio meno kūriniai.
Ir menkučio sudėjimo profesorius Liudas Mažylis, Vokie-
tijos archyve atradęs šį, rodos, visiems laikams prarastą do-
kumentą, per vieną dieną, lyg burtų lazdele mostelėjus, tapo
tautos didvyriu. Net masyvusis savo populiarumu ir stotu
profesorius istorikas neteko amo, įžeisdamas mažąjį pro-
fesorių netikusiu trumpu žodeliu „tipas”. Tikėkimės, kad
atsiprašė dėl to žodelio, o gal stotas neleido... Bet mažasis
neįsižeidė: visas smagus, judrus, iškalbus jis džiaugėsi at-
radimu-suradimu kartu su visa džiūgaujančia tauta dėl to
taip netikėtai iš nebūties išnirusio Akto... 

Ir netikėtai per visagalį internetą nei iš šio, nei iš to mus užplūsta  vie-
na artėjančios Nepriklausomybės šventinį džiugesį temdanti banga. Lyg kaž-
kieno spyrio pakylėtos atsipeikėjo („pačiu laiku”) prieš kelis dešimtmečius
savo dėstytojų moraliai nuskriaustos menininkės, nepasakytum, kad tapu-
sios garsiomis ar daug  nuveikusios Lietuvos menui.  Senas moralines skriau-

das prisiminti jas paakino amerikietės aktorės, aikštėn išvilkusios kadaise
su kino režisieriais turėtus ne visai dorybingus santykius. Toks buvo ir yra
amerikoniško kino pasaulis, tokia viešoji  paslaptis išryškėjo, kai tos damos
tapo senyvomis ir ėmė dalytis anų dienų prisiminimais. 

Na, o Vilniuje tai įgavo skausmingai jaudinantį kai kurių menininkių vie-
šą  pasipasakojimą, tik neaišku kokiam tikslui pritaikytą... Po
tiekos metų sumanyta atsikeršyti dėstytojams tvirkintojams?
Save pavaizduoti bejėgėmis aukomis? Tik kažkodėl tarp tų
„aukų” negirdėti tikrai stiprių, talentingų asmenybių... Joms ne-
reikėjo glaustis garsenybių paunksmėje. Reikia manyti, kad cha-
mizmo sovietmečiu buvo pilna visur, ne tik tarp menininkų, ypač
pageriančių... Chamizmą būdavo galima numalšinti ne graudžius
žodžius veblenant, o į fizinę jėgą atsakant irgi fizine jėga. Bet bū-
simoms menininkėms, dabar apraudančioms savo skriaudas, mat
reikėdavo globėjo, kad padėtų „iškilti”. Kažin ar labai iškilo, jei
tiek pratylėjusios prisiminė senas meilės istorijas. O kurios sa-
vyje turėjo dvasinės ir meninės jėgos, tos pačios, be kažin kokių
globėjų iškildavo. Kaip Sofija Veiverytė, Dalia Mataitienė, Gra-
žina Didžiūnaitytė ir kt. Nepriklausomybės iškilmių išvakarė-
se vilkti iš pakampių priplėkusius prisiminimus nėra pats gra-
žiausias dalykas... Čia, taip sakant, buvo pateikta  pelėsiais at-
siduodanti „dovanėlė” Nepriklausomybės 100-mečiui. 

Aldona Žemaitytė

Dovanos ir „dovanos”

* * *
Aš esu piktas žiedas ir maitinu save pražūčiai.
Mano gyslos tamsios, nes mano kraujas yra

vynas ir purvas.
Aš esu balų vijoklis ir laku drumzliną vandenį.
Gėrėkis!
Aš suskaldysiu veidrodžius. Jie mane pakartoja šimtus kartų:

alkaną kaklą ir prigesintas  akis.
Aš esu apkartus pati savimi ir bijau vidurdienio.
Todėl tavo glėbis turi būti du lenkti kalavijai.
Kad aš neišsigelbėčiau.

Birutė Pūkelevičiūtė 
Metūgės: eilėraščiai. – Toronto: Baltija, 1952

Barbora Didžiokienė (1896 –1976). Kauno „kabake“. Barboros Didžiokienės, Teonos Herbačiauskienės ir Ol-
gos Dubeneckienės-Kalpokienės karikatūra. 1922. Popierius, tempera, 27,5 x 36. Lietuvos dailės muziejus
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Ieva Marija Mendeikaitė

Šalies šimtojo gimtadienio proga Lietuvos pilie-
čiams bei užsienio bičiuliams tikrai nestigo nei ori-
ginalumo, nei drąsos, nei ryžto sugalvojant, kaip jie
nuspręs paminėti šią dieną. Daugelis piliečių svarbią
datą  atšventė dalyvaudami vasario 16 - osios pro-
ga skirtuose renginiuose, kurie vyko ne tik sostinė-
je, bet ir kituose Lietuvos miestuose, taip atgaivin-
dami miesto gatves ir parodydami, kokie gražūs ir
skirtingi yra Lietuvos žmonės. Tuo pačiu žmonės
šventė,  perpildydami kavines, barus bei aikštes, taip
pat parodydami, kiek mūsų yra daug ir kokie mes visi
kartu esame vieningi. Sveikinimus Lietuvai siuntė ne
tik į sostinę atkeliavę vilniečiai, bet ir ukrainiečiai, len-
kai, slovakai, amerikiečiai, estai, latviai, islandai bei
daugelis kitų užsienyje gyvenančių bičiulių, taip pa-
rodydami, kad Lietuva yra ne tik draugiška, bet ir svar-
bi, kad jos šventės yra ir šių šalių šventės. 

Na, bet jeigu nekalbėtume apie nuostabia
trispalve pasidabinusį Katedros bokštą, uni-
kaliai sukurtą ir į Katedros aikštę integruotą

šimtmečio varpą, Katedroje vykusį gyvos muzikos
koncertą, profesoriaus Vytauto Landsbergio kas-
metinę kalbą, trispalve sublizgusius šviesoforus, iš-
gražintą miestą ir šurmuliuojančius žmones, visgi
keli būdai, kuriais lietuviai nusprendė paminėti savo
šimtąsias šalies atkūrimo metines, išties nustebino
ir privertė dar kartą įsitikinti, kokie originalūs ir
gražūs žmonės gyvena mūsų Lietuvoje.

Viena tokių originalių idėjų kilo Adakavo kai-
mo (Tauragės rajonas) gyventojams, kurie nu-
sprendė Vasario 16-ąją paminėti trispalviais balio-
nais ir vėliavomis išmargintų traktorių paradu.
Traktorių riedėjo šešiolika, o ant pirmojo trakto-
riaus dideliais skaičiais trispalvės vėliavos fone buvo
parašyta ,,100”. Vietos gyventoja Ilona Šaliutė sakė:
,,Gyvas vaizdas buvo neapsakomas! Ne vienas aša-
rą braukė. Net ir aš, nors nesu traktoristė”. ,,Idėjos
autorius – Ignacas Laugalis. Organizatoriai – ben-
druomenės pirmininkė Lina Maraulienė, seniū-
naitis Remigijus Maraulis, Tomas ir Kestas Remei -
kiai, traktorių vairuotojai, na, žodžiu, visa Ada kavo
kaimo bendruomenė”, – teigė Ilona. Štai tokį dvi-
dešimties kilometrų žygį nuo Adakavo kaimo per ap-
linkinius kaimukus ir Skaudvilės miestelį suorga-
nizavo Adakavo bendruomenės nariai.

Taip pat vienas iš originaliausių ir tikriausiai
daug drąsos bei ryžto pareikalavusių projektų – Si-
mono Dailidės inicijuotos septyniasdešimties lie-

tuvių maudynės  Žaliųjų
ežerų eketėje. Žaliųjų eže-
rų eketę išpjovė pagal
geografinės Lietuvos kon-
tūrus, tačiau prieš šokant
maudytis buvo garsiai ir
vieningai sugiedotas Lie-
tuvos himnas, o šalia
skraidęs dronas fiksavo
visą maudynių eigą. Nu-
simaudę lietuviai, tarp
kurių buvo ir vaikų, vie-
ningai apsikabinę daina-
vo ,,Su gimimo diena, Lie-
tuva” ir, vieni kitus ap-
kabinę, nenuilsdami šyp-
sojosi, sakydami, kad da-
bar jau joks gripas nebebus baisus ir kad dėl Lietu-
vos taip nardyti eketėje būtų galima visą žiemą.

Dar vienas nuostabios idėjos projektas buvo
įgyvendintas ,,Small Planet Airlines” iniciatyva.
Vi sa lėktuvo kabina buvo išpuošta trispalviais kėdžių
apmušalais, keleiviams išdalintos Lietuvos valstybės
vėliavėlės ir kita šimtmečio atributika. O vakare iš
vasario 15-osios į vasario 16-ąją bendrovė, sukvietusi

savo darbuotojus, partnerius ir draugus, nusprendė
surengti šimtmečio skrydį iš Palangos į Vilnių, ku-
rio metu virš Lietuvos žemėlapio galima buvo matyti
simbolinį kompanijos lėktuvo išraižytą skaičių
,,100”. „Ši vasario 16-oji mūsų valstybei ypatinga – ga-
lima sakyti, tai šimtasis Lietuvos gimtadienis. Džiau-
giamės galėdami paminėti gražią šventę šiuo sim-
boliniu ir išskirtiniu skrydžiu – tai pirmasis tokio
pobūdžio skrydis šalies istorijoje. ‘Šimtmečio’ skry-
džiu norime palinkėti visiems šalies gyventojams
laisvės pojūčio, ryžto siekti savo svajonių, kurti to-
kią šalį, kurioje gera gyventi ir švęsti, nes šiandien
tikrai turime ką”, – mintimis po skrydžio dalijosi
„Small Planet Airlines” rinkodaros vadovas Simo-
nas Bartkus.

Taip pat per šią šventę nepamiršti liko ir kino
gurmanai, nes pasirodė ne tik Olego Surajevo filmas
,,Grąžinti Nepriklausomybę”;  būtent  vasario 16-
osios  proga žiūrovai galėjo išvysti ir kito filmo ,,Pe-
lėdų kalnas” premjerą. Šis filmas nukelia į 1947–1953
metų Lietuvą, kai Antrojo pasaulinio karo chaosą iš-
tvėrusi jaunoji karta, dabartiniai mūsų seneliai ar
tėvai, turėjo rinktis tarp emigracijos, traukimosi į
mišką ir prisitaikymo tuometinėje okupuotoje šalyje.
Tai pasakojimas apie pasiaukojantį partizaninį žygį
į Vakarus tam, kad būtų nunešta žinia laisvam pa-
sauliui ir JAV kongresui apie Baltijos šalių nepri-
klausomybės siekį bei Kremliaus nusikaltimus.
Kartu tai pasakojimas apie tuos, kurie maištavo ty-
liai, be ginklo, vildamiesi laimės, mylimojo ar my-
limosios, oraus gyvenimo; kiti savo sudaužytų liki-
mų fone pasidavė. Man taip pat teko garbė išvysti šį
filmą ir galiu teigti, kad nors ir galima sakyti, kad
filmas nebus visų ,,cup of  tea”, bet mėgėjiškumo, ku-

Kaip Lietuva atšventė valstybės 
atkūrimo šimtąjį gimtadienį

,,Small Planet Airlines” iniciatyva – skaičius 100 Lietuvos padangėje

Traktorių paradas Adakavo kaime

Filmo  ,,Pelėdų kalnas” premjera

Nukelta į 3 psl.
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Astrida Petraitytė

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis pa-
sitiktas, švęstas gausybe renginių (jie, gali-
ma tikėtis, sulig Vasario 16-ąja nesibaigs). Vie-
ną jų bloką sudaro parodos, rengtos įvairių
institucijų – dėkingiausia šiuo atžvilgiu ar-
chyvų ir didžiųjų bibliotekų situacija, gi jų fon-
duose glūdi nemaža istorinės medžiagos.

N N N
Lietuvos ypatingasis archyvas  (LYA) pa-

rengė  skaudžių liudijimų parodą: „Sovietų
valdžios represuoti 1918 m. vasario 16 d. Lie-
tuvos Nepriklausomybės Akto signatarai ir
valstybės vadovai”. Regis, be  jokių prista-
tymo iškilmių ant buvusių KGB rūmų (da-
bar, šalia kitų institucijų, čia ir LYA, ir Ge-
nocido aukų muziejus) radosi plakatai su
kankinių nuotraukomis, biografine infor-
macija. 

Štai sužinome: 1940 m. Sovietų Sąjungai
okupavus Lietuvą, sovietų valdžios politinio
teroro aukomis tapo 6 Lietuvos Nepriklau-
somybės Akto signatarai (2 sušaudyti, 2
mi rė kalėjime ar tremtyje), 6 Ministrų ka-
binetų pirmininkai (2 sušaudyti, 3 mirė
ka lėjime ar tremtyje). Regime  Petrą Klimą
(signataras, diplomatas), Aleksandrą Stul-
ginskį (signataras ir prezidentas), Donatą
Malinauską (signataras), Augustiną Volde-
marą (ministras pirmininkas), dar ne vieną
sovietinės mėsmalės traiškytą Lietuvos
valstybės kūrėją…

Taip, įsisukus į šventinį šurmulį, pra-
sminga  bent  akimirksniui  atsigręžti  ir į
tragišką pirmosios  nepriklausomybės baig-
 tį,   pasistengti suvokti šią Istorijos pamo-
ką…

N N N
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevs-

kių biblioteka surengė ne tik parodą ,,Va-
sario 16-osios Lietuva: Nepriklausomos
valstybės atkūrimas dokumentuose”, bet ir
jos pristatymą visuomenei (02 13). Pasvei-
kinti bibliotekos direkto-
riaus dr. Sigito Narbuto,
pirmiausia išklausėme
Vinco Mykolaičio-Putino
eilėraštį ,,Regėjimas”,
poeto parašytą 1918 m. Šv.
Velykų proga; jį  perskai-
tė Vytauto Didžiojo gim-
nazijos moksleiviai.  Gal
ne vieną iš gausaus būrio
susirinkusiųjų bus privi-
liojęs programoje įrašytas
prof. Liudas Mažylis –
deja, Vasario 16-osios Nu-
tarimo radėjas dėl ligos
negalėjo atvykti. Bet tik-
rai visi praturtėjome iš-
klausę dviejų istorikų –
dr. Vilmos Bukaitės ir dr.
Algimanto Kasparavi-
čiaus – įžvalgų.

Lietuvos ypatingojo archyvo parodos fragmentai. A. Petraitytės nuotr.

Bukaitė, savo moks-
linę karjerą skirianti Va-
sario 16-osios akto sig-
natarams (išleidusi vei-
kalą apie Petrą Klimą,
kitus veikėjus), ir šioje
popietėje apžvelgė svar-
biausius Lietuvos Tary-
bos dvidešimtuko veiklos
momentus. Pažymėta:
dauguma jų dalyvavę
1905 m. Didžiajame Sei-
me, veikę Draugijoje nu-
kentėjusiems nuo karo
šelpti, vėliau įsijungę į
Lietuvos mokslo draugi-
ją. Žinia, buvę skirtingų
politinių pažiūrų (bet vi-
diniai nesutarimai, lai-
mei, galiausiai baigėsi
vieningu sprendimu).

Kasparavičius savo
kalba tarsi įtvirtino du
,,stulpus” lietuvių tauti-
nio sąmonėjimo kelyje:
tai  vyskupas Valančius
(blaivybės sąjūdžio įkvė-
pėjas, knygnešystės, slap-
tų mokyklų lietuvių kalba organiza-
torius ir palaikytojas po 1864 m. spau-
dos draudimo) ir  daktaras Jonas Ba-
sanavičius. Pastarasis suformulavęs
lietuvių politinio savarankiškumo idė-
ją, Lietuvos Tarybos narių paverstą
kūnu. Beje, kalbėtojas pažymėjo, kad
valstybingumo atkūrimo šimtmetį ga-
lėjome švęsti jau pernai gruodžio 11 d.
Jo teigimu, Lietuvos Tarybos 1917 12 17
Deklaracija (kurioje dar pažymėti ne-
perskiriami ryšiai su Vokietija) ir
1918 02 16 Nutarimas (atskiriantis Lie-
 tuvą nuo turėtų įsipareigojimų) – tar-
si dvi vieno dokumento dalys.

Parodą rengusi bibliotekos dar-
buo toja Rasa Sperskienė pasidalijo ir
asmeniniais atradimais: ją labiausiai
suintrigavę Mykolo Krupavičiaus už-

rašai, daryti pusmetį keliaujant po Lie-
tuvą… Ji  pakvietė klausytojus kartu su
ja apžiūrėti parodą, prasidedančią vo-
kiečių okupacijos Pirmojo pasaulinio
karo metais liudijimais. Ekspozicijoje –
ir chrestomatinė Lietuvos Tarybos na-
rių nuotrauka, ir pirmąkart iš fondų iš-
keltos kai kurių mažiau žinomų veikėjų
fotografijos (1917 m. rugsėjo 18– 22 d.
Lie tuvių konferencijos Vilniuje – ku-
rioje Lietuvos Taryba ir išrinkta – da-
ly vių kun. Mykolo Rudzio ir mokytojo
Prano Gineičio), ir  vokiečių okupaci-
nės valdžios sudarytas Lietuvos žemė-
lapis, ir  Lietuvos Tarybos įvairioms
institucijoms siųsti raštai, ir pan. – iki
istorinio ,,Lietuvos aido” numerio, ku-
riame publikuojamas Vasario 16-osios
Nuta rimas.                                            q

Kelio Nepriklausomybėn dokumentiniai liudijimai

Atkelta iš 2 psl.

ris anksčiau buvo ypač ma-
tomas lietuviškuose kino fil-
muose, šiame labai mažai.
Pats montažas ir filmo pa-
teikimas, operatoriaus dar-
bas, garso takelis tikrai yra
verti visų dešimties balų ir
tai yra vienas tų filmų, ku-
riuos matant atgimsta viltis,
kad Lietuva ne tik jau stip-
riai pažengusi kino srityje,
bet kartu ir sparčiai vejasi
užsienietiškus filmus, o ką ja
kalbėti apie džiaugsmą iš-
vysti nuolat į priekį žen-
giančią ir tobulėjančią savo
šalį.

Savo idėjomis džiuginu-
sių buvo daug daugiau nei
galima išvardinti viename
straipsnyje: vaikinų choras
,,Ąžuoliukas” savo iniciatyva
užtraukė patriotinę dainą
troleibuse, nustebindamas
nieko neįtariančius kelei-
vius, Lietuvos policija, ug-
niagesiai ir greitosios pa-
galbos darbuotojai Rotušės
aikštėje suformavo trispalvį
skaičių 100;  grožėjomės  ir
džiaugėmės trimis spalvo-
mis nudažytais besmege-
niais, merginų kasomis, vai-
kų piešiniais, močiučių mez-
giniais, Lietuvos trispalvės
spalvomis išmargintais le-
dais, šunų ir kačių antkak-
liais, automobiliais, viešuoju
transportu, trispalvėmis lem-
pomis pasidabinusiais isto-
rinei Lietuvai svarbiais pa-
statais, tiltais, atidengtais
naujais paminklais, trispal-
vėmis išdažytais žmonių vei-
dais, balkonais, padengtais
Lietuvos vėliavomis, laiko
leidimu su savo artimaisiais,
draugais ir piliečiais. 

Kartais, kai vilties, atro-
do, yra nedaug,  kai viskas,
ką matome aplink, yra ne-
gatyvu arba tiesiog reika-
lauja pokyčių, tokie rengi-
niai kaip šis priverčia susi-
mąstyti ir suprasti, kad  tuos
pokyčius turi įkūnyti  ne
valstybė, ne valdantieji, bet
mes patys ir TIK mes patys.
Vasario 16 – osios  minėjimas
atskleidė, kad mūsų, lietuvių,
pavergtų stiprios ir našios
Lietuvos vizijos, yra tiek
daug ir mes visi tokie gražūs
ir skirtingi. Vasario 16-osios
minėjimas sutelkė mus į vie-
ną būrį ne tik atšvęsti šven-
tės ir paminėti šalies jubi-
liejaus, bet kartu ir išnaudo-
ti akimirkas, apsvarstant,
kokia visgi mes esame tauta
ir kas mus visus vienija. Va-
sario 16-osios šventė nenueis
užmarštin, nes ji parodė,
koks išdidus ir toks taurus
visgi yra lietuvis ir kiek daug
mes galime padaryti kartu.
Vienybės, kurią šis renginys
taip   smarkiai sužadino mu-
myse, mes negalime pamirš-
ti ir nuslopinti, šia vienybe,
kuria dabar gyvas kiekvie-
nas lietuvis, mes turime su-
telkti ir panaudoti Lietuvos
valstybės judėjimui tolyn. Į
ateitį. Grąžinti tai, ką esame
skolingi savo kraštui. Už
mus, lietuvius, ir už mūsų
laisvę, kalbą, istoriją ir šir-
dyje kaip niekad gyvą pa-
triotizmą! q
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Istorinėse fotografijose –
prieškario Lietuvos gyvenimo akimirkos

Algis Vaškevičius

Kaune, Istorinėje prezidentūroje pasi-
tinkant Vasario 16-osios šventę buvo
atidaryta ypatinga fotografijų paroda
„Vyčiai”. Tai dabar jau pamiršto, bet bu-
vusio garsaus ir žinomo prieškario Lie-
tuvos fotožurnalisto Juliaus Miežlaiš-
kio darbai;  daugelį  jų labai gausiai į pa-
rodos atidarymą susirinkę kauniečiai ir
miesto svečiai pamatė pirmą kartą. 

Parodoje „Vyčiai”, kurią jos ku-
ratorius fotografas Valentinas
Juraitis vadina paroda apie sme-

toninę Lietuvą, pristatoma per 70 fo-
tografijų. Visas jas parodos rengėjas
skirsto į keletą temų – viena pagrin-
dinių yra Lietuvos aviacijos gimimas,
kai J. Miežlaiškis fotografavo gar-
siuosius lėktuvus ANBO (Antanas
Nori Būti Ore), jų konstruktorių, Miež-
laiškio žemietį lakūną Antaną Gus-
taitį, taip pat aviatorių šventes, lėk-
tuvų avarijas, lakūnų žūtis.

Fotografu J. Miežlaiškis tapo tar-
naudamas Nepriklausomos Lietuvos
kariuomenėje, buvo aviacijos puska-
rininkis, fotografas, pilotas, aktyvus
„Kario” žurnalo bendradarbis, todėl
nenuostabu, kad didelę dalį jo darbų
sudaro būtent šios tematikos nuo-
traukos.

Kita įdomi tema – žymūs Pirmo-
sios Lietuvos Respublikos žmonės. Tai
ir Prezidentas Antanas Smetona su
savo žmona Sofija, ir generolas Stasys
Raštikis, ir užsienio reikalų ministras
Juozas Urbšys bei kiti vyriausybių at-
stovai, rašytojai, dvasininkai, taip pat
eiliniai Kauno miesto gyventojai.

J. Miežlaiškis yra užfiksavęs ir
ne mažai istorinių Vilniaus grąžini-
mo Lietuvai akimirkų. Būtent ka-
riuomenės vadovybės nurodymu 1939
m. J. Miežlaiškis filmavo ir fotografa-
vo Lietuvos kariuomenės žygiavimą iš
Kauno į Vilnių. Išlikusiose jo fotogra -
fijose matomos miestiečių sutikimo
akimirkos, trispalvės iškėlimas Gedi-
mino kalne Vilniuje ir kitos džiugios
to meto akimirkos.

V. Juraičio nuomone, vertinant J.
Miežlaiškio kūrybą pirmiausia kren-
ta į akis svarbios prieškario lietuviš-
kos ikonos, užfiksuotos viešajame gy-
venime. Tai Gedimino stulpai, Algir-

daičių dvigubi kryžiai, Vyčiai ant  lėk-
tuvų sparnų ir automobilių. Šių sim-
bolių rodymas fotografijose, jų publi-
kavimas spaudoje prisidėjo prie šių
svarbių simbolių ikonizavimo vieša-
jame gyvenime, o įtaigios fotografijos
su tautiniais simboliais išryškino Lie-
tuvos tapatumą.

Pasak parodos kuratoriaus, J.
Miežlaiškis buvo romantikas, padykęs
aviatorius. Kai jis skrisdavo su už-
duotimi, pasukdavo pro gimtąją Ma-
rijampolę, numesdavo laiškelį su kas-
pinėliu, skirtą  širdies damai  Marijo-
nai Mažeikaitei, vėliau tapusiai jo
žmona. Laiškelis nuskrisdavo tiesiai į
Kvietiškio žemės mokyklos kiemą, o
visiems būdavo daug džiaugsmo ir
nustebimo. Kartais jis pats parskris-
davo namo, lėktuvas nusileisdavo tė-
viškės ganykloje, subėgdavo daugybė
vaikų, šaukiančių „atskrido, atskri-
do!”. Apie tokius nuotykius sužinoju-
si karinė vadovybė jo nepagirdavo,
bet didelių priekaištų neturėjo.

„Man labai džiugu, kad toks dide-
lis žmonių būrys susirinko į šios pa-
rodos atidarymą, kad žmonėms įdo-
mus tas laikotarpis. Juliaus Miežlaiš-
kio nuotraukos kalba pačios už save,
jos liudija tą laikotarpį ir autoriaus po-
žiūrį į to meto aplinkybes. Fotografas
išties daug dirbo, paliko mums daug
neįkainojamų kadrų, jis buvo ir foto-
mėgėjų sąjungos iždininkas. 

Žinant istorines aplinkybes, ne-
nuostabu, kad J. Miežlaiškio likimas
susiklostė tragiškai, kad jam teko būti
liudininku, kai Lietuvos aviacija, visa
kariuomenė pateko į svetimas ran-

kas, kai dėl jo buvusio darbo šeima pa-
teko į Sibirą, buvo sukurpta byla. La-
bai džiaugiuosi, kad atidaryme daly-
vauja ir jo sūnūs Gvidas bei Valenti-
nas”, – sakė V. Juraitis.

Jis taip pat džiaugėsi, kad Lietuvos
kultūros tarybos paremtą parodą pa-
dėjo rengti įvairūs Lietuvos muziejai,
pasidalinę savo fondais, taip pat pri-
vatūs asmenys. Pats V. Juraitis taip pat
turi išsaugojęs nemažai įdomių J.
Miežlaiškio kurtų fotografijų. 

„Mano tėvas labai mėgo savo dar-
bą ir fotografiją, dėl kurios ir nemažai
nukentėjo. Dar 1928 metais jis įstojo į
savanorius, o patys laimingiausi jam
buvo 1930–1940 metai, kai dirbo mė-
giamą darbą, skraidė, kūrė, 1938-ųjų

Vasario 16-osios proga buvo apdova-
notas LDK Gedimino trečio laipsnio
medaliu, o dar po metų parodoje Ita-
lijoje, Romoje gavo sidabro medalį už
aviacijos nuotraukas. 

Gaila, kad po Lietuvos okupacijos
viskas žlugo, tėvas buvo areštuotas,
jam sukurpta byla. Gyvenome nuola-
tinėje baimėje, teko 22 kartus pakeis-
ti gyvenamąją vietą, kol vėl sugrįžome
į gimtąją sodybą, visai šeimai buvo
lemta iškęsti daug vargų ir sunku-
mų”, – prisiminė parodos atidaryme
Gvidas Miežlaiškis.

Lietuvos fotomenininkų sąjungos
pirmininkas Gintaras Česonis taip
pat džiaugėsi, kad iš užmaršties pri-
keliami fotografai, kažkada buvę jau-
nos valstybės metraštininkai, kad en-
tuziastų dėka šiandien galime matyti
jų darbus ir sugrįžti į tuos laikus. 

„Fotografija užima ypatingą vietą
pasakojant Lietuvos istoriją, o mes
turime ypatingą fotografijos mokyklą,
turime puikų palikimą, su kuriuo dar
reikia dirbti ir dirbti”, – pastebėjo jis.  

Kauną Lietuvos aviacijos sostine
vadinęs Lietuvos aviacijos muziejaus
direktorius Remigijus Jankauskas
taip pat neslėpė džiaugsmo, kad gali-
ma pamatyti puikias prieškarinės Lie-
tuvos fotografijas, liudijančias apie
to meto Nepriklausomos Lietuvos
aviaciją, kariuomenę, atspindinčias be-
galinį patriotizmą ir tėvynės meilę. 

Anot V. Juraičio, šiandien daugu-
ma J. Miežlaiškio fotografijų yra ypač
vertingos savo dokumentiškumu, laik-
mečio dvasios perteikimu. Smetoniš-
kos Lietuvos autoritarizmo požymiai,
plakatų fasadiškumas ir paradai, mi-
tingų vaizdai, bylojantys apie artė-
jančio Antrojo pasaulinio karo audrą
yra išties gausiai užfiksuoti šiose fo-
tografijose. Šalia fotografų V. Augus-
tino, Iz. Girčio, S. Kolupailos, M. Tru-
so, P. Babicko darbų  jo įnašas į doku-
mentinės fotografijos, fotožurnalisti-
kos plėtotę yra išties svarus. Iš viso yra
išlikę per 500 šio autoriaus fotografi-
jų.

Būtent dabar, pažymint Lietuvos
atkūrimo 100-metį gerokai pamiršta J.
Miežlaiškio kūryba deramai užpildo
baltuojančias dėmes mūsų kultūros is-
torijoje. Iš Kauno paroda vėliau keliaus
į Vilnių, Marijampolę, Ukmergę ir ki-
tus miestus. q

J.Miežlaiškio fotografijose – prieškario Lietuvos gyvenimo akimirkos

Parodos atidarymas sudomino daug žmonių      A. Vaškevičiaus nuotraukos

Parodos plakatas. 
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LITERATŪRINIS DIENORAŠTIS (1)

Žiemos atostogos. Šventųjų Kalėdų rytas Šar-
nelėje. 1940 metų gruodžio dvidešimt penktoji diena.
Mačernių šeimyna sugrįžo iš Žemaičių Kalvarijos
bažnyčios, važiavo rogėmis, laukuose daug sniego,
spaudžia šaltukas, arkliams prie pakinktų pritvirtinti
skambalėliai, kurie švelniai ciksi, kituose keliuose
taip pat girdėti važiuojančiųjų garsai. Šviesu, ro-
mantiška. Vytautas sėdi atbulas rogėse, prie jo pri-
siglaudusi sesutė Valerija, važnyčioja brolis Vladas,
šalia jo šiltai apsitūlojusi mama Elzbieta. Namuose
greitai visi sėda prie stalo, valgį paruošė iš vakaro,
o žąsį šįryt iškepė tarnaitė. Leonas tylus, pavalgė, at-
sistojęs padėkojo už gardų maistą ir įlindo į savo kam-
barėlį. Vėliau išeis į laukus pabraidyti po sniegą.

Pirmosios studentiškos atostogos, grįždamas
namo, vaikinas parsivežė keletą knygų įvairiomis
kalbomis, nori jas skaityti, tobulinti kalbų mokėji-
mą. Šiandieną atsiverčia Jameso Joyce’o Ulisą. Po
ranka turi rusvais viršeliais storą sąsiuvinį, į kurį
jau keli lapai prirašyti angliškų–lietuviškų žodžių,
o vieno lapo viduryje užrašyta: 1940-XII-25. Trečia-
dienis (Kalėdos) Ulysses by James Joyce. 

Sąsiuvinį ant viršelio pavadinęs Literatūrinis die-
noraštis. Tikriausiai tokių dienoraščių buvo daugiau,
išliko tik šis vienas. Ulisas. Sunkus kūrinys, devy-
niolikmetis Vytautas jį skaito anglų kalba, kons-
pektuoja, trumpai užrašo turinį. Retsykiais pacituoja
kokį dialogą. Čia pat pasižymi keletą naujų žodžių:
angliškas brūkšnelis lietuviškas – thud – gausmas,
itching – niežėjimas... Visa istorija juda link vieno di-
delio tikslo, link Dievo triumfo – užrašęs iš Uliso. Ar
pats Mačernis tuo tikėjo? Ar abejojo? Antrosios Ka-
lėdų dienos skaitymas pradėtas vėl anglų–lietuvių žo-
džiais: lantern – žibintuvas, pigeon – karvelis... Aš-
tuonios eilutės žodžių, toliau romaną konspektuoja.
Ir gruodžio dvidešimt septintoji taip pat užimta
skaitymu. Romano laidotuvių scenos. Žmogaus na-
mas – karstas. Vytautui šis namas bus kiek per ma-
žas, teks susispausti... Ir kita diena – tas pats. O štai
gruodžio dvidešimt devintosios rytmetį, sekmadie-
nį, Mačernis vėl rogėmis išvažiuoja į Žemaičių Kal-
varijos bažnyčią, po Mišių būrį bi-
čiulių Paulius Jurkus pakviečia į sve-
čius pas savo mamą. Pasivaišinę jie
ima ginčytis, diskutuoti. Vytautas įsi-
traukia su įspūdžiais iš Uliso, užverda
temos apie literatūrą, tikėjimą, drau-
gystę, visi išsiskirsto tik po kelių va-
landų. Mačernis jaučiasi nuo kalbų iš-
sekęs, važiuodamas namo vis dar gin-
čijasi mintyse, paskui pajunta, kad
prieštarauja pats sau. Pradeda pusty-
ti. Sužvarbo, grįžęs  geria arbatą ir vėl
atsiverčia Ulisą, tačiau kol kas ne-
skaito, žiūri pro apšarmojusio lango
kraštą į juodas išsiraičiusias obelų ša-
kas, į straksinčias prie duonos trupi-
nėlių zylutes, jaučia, kad norėtų pa-
rašyti eilėraštį, bet eilučių galvoje
nėra... Tuomet į Literatūrinį dienoraštį
užrašo savo mintis – Mažas kalbėjimas
arba visiškas nekalbėjimas gamina
aukštą sielos įtampą. Tai patyriau
šiandien. Kai išsiplepi, lengviau pasi-
daro... Čia, namuose, Vytautas ne-
daug kalba – persimeta žodžiu kitu su
mama, vis susikerta su broliu Vladu,
tačiau į barnius nesileidžia, negadina
sau nervų. Linksmiausia ir triukš-

mingiausia būna vakarais, kai jau temsta,
dar lempos nedega, dar prieblanda, bet
tuoj viską apgobs tamsa, tuomet pas Vy-
tautą susirenka mažyliai broliai, sesė
Valerija ir ima dūkti – vyresnėlis dainuoja
lietuviškai arba angliškai, deklamuoja,
šoka ratu, paskui rimtai nusiteikęs sako:
vaikai, reikia skaityti daug knygų, kad
viską žinotute, būtute protingi, knyga
kaip duona, jeigu nukrito ant žemės – rei-
kia pakelti ir pabučiuoti, aš visada taip
darau... Mažieji kol kas tokių sudėtingų
dalykų nesupranta, bet su šituo broliu
jiems labai smagu, nes vyriausias – Vla-
das – su vaikais neužsiima, dažnai būna
piktas, o Vytukas labai geras, švelnus,
juos apsikabina, pamyluoja. Tačiau pra-
eina valanda, laikas degti lempą, ir bro-
lis liepia vaikiukams bėgti žaisti kitur. Likęs vienas
tęsia pradėtą mintį: O jei ilgai neplepėtumei, jaustum
didelį dvasinį įtempimą. Tačiau įtempimą reiktų kur
nors išliet. Beliktų imt plunksną, sėst ir rašyt. Jeigu
aš ką parašysiu, tai bus dėka liežuvio suvaldymo. Čia
jau savikritika, niekada juk nebuvo plepus, nors ne-
buvo ir tylenis. Bičiulis Eugenijus Matuzevičius pa-
mena, kaip Vilniuje jie, studentai, nueidavo į kar-
čemėlę J. Basanavičiaus gatvėje, Vytautas ir alaus iš-
gerdavo, ir daug kalbėdavo, jis galėjo apie viską dis-
kutuoti, buvo labiausiai iš visų apsiskaitęs, tačiau
kitų neužgoždavo. Tą sekmadienį į savo Literatūrinį
dienoraštį dar užrašo: Plepėjimas žmogų daro lai-
mingą, gal geriau pasakius: grąžina į vidutinį stovį,
o šis lengviausiai panešamas.Tačiau Vytautas visai
netroško vidutinio stovio, juk laiškuose mylimajai
rašė, kad, būdamas Šarnelėje, stengiasi save įtemp-
ti tarsi stygą... Aš išnaudoju savo skausmą ir iš jo ga-
minu tai, ką nė iš ko nepagaminsi... Tas gaminimas
– eilėraščių rašymas – skausmingas ir sunkus. Kar-
tais pats save kankina, tarsi lašina savo kraują ir tada
gimsta kūryba. To sekmadienio užrašymas apie
plepėjimą ir vidutinį stovį tėra nuotaikų akimirkos,
kurios užplūsdavo Mačernį.   Jis buvo užsispyręs ir
darbštus, bet nuotaikos kartais jį įsiūbuodavo lyg aud-

ringa jūra mažą laivelį – rodos, dar viena banga, ir
jau nuskęsi, ir nieko baisaus... 

Įrašęs sekmadienio popietės pamąstymus, deda
ilgą brūkšnį ir užrašo – Dabar prie „Ulysses“. Menas
turi atidengti mums idėjas, beformes dvasios esybes...
Ulisą Vytautas skaito ir 1941 metų sausio pirmąją. Tą-
dien perskaito nedaug, o baigdamas užrašo: 8 ir 9-toji
Mozės knyga. Paslapčių paslaptis. Sausio antrąją pa-
skutinis Uliso konspektas, trumputis, tik vienas
rankraščio puslapis. Pabaigoje prierašėlis – Labai
puikiai sukomponuotas šitas skyrius.

Viskas. Kelių dienų pertrauka, vėl Literatūrinis
dienoraštis atverčiamas sausio aštuntą dieną, bet jau
konspektuojama kita knyga – Pjeras ir Žanas par Guy
de Maupassant. Prancūziška.

LITERATŪRINIS DIENORAŠTIS (2)

Fiodoras Dostojevskis. Vienas mylimiausių Ma-
černio rašytojų. Pasirenka Brolius Karamazovus.
Nuo 1941 metų sausio dvyliktos dienos iki tų pačių
metų balandžio vidurio Vytautas perskaitė romaną
iki vienuoliktos knygos – tiek konspektų tilpo į šį sto-
rą rusvais viršeliais sąsiuvinį, romano pabaiga tik-
riausiai atsidūrė jau kitame sąsiuvinyje, kuris mūsų

akių nepasiekė.
Jaunasis Mačernis žavėjosi

didžiąja rusų literatūra ir ypač
Levu Tolstojumi bei Fiodoru
Dostojevskiu. Dar 1939 metų pa-
vasarį, baigdamas Telšių gim-
naziją, žaliu rašalu parašė refe-
ratą Tolstojaus ir Dostojevskio
menas, kurį perskaitė gimnazijos
literatų būrelyje, naudodamasis
Dmitrijaus Merežkovskio vei-
kalu L. Tolstojus ir Dostojevskis.
Įdomus, mačerniškas yra šio ra-
šinio įvadas. Moksleivis kelia
klausimą – kodėl pasirinko tokį
darbą? Ir pats bando atsakyti,
nors iš pradžių prisipažįsta – nė
pats nežinąs... Tačiau po to aiš-
kina tarsi būtų visai subrendęs:
Žmogus, darydamas ką nors, turi
turėti tikslą... Betikslis gyveni-
mas, kalbėjimas ar pagaliau re-
ferato rašymas – negalimas. Aš
turėjau tikslą įrodyti tai, kas
man atrodo  tikra ir teisinga. To-
kia jau mano silpnybė.

Nukelta į 8 psl.

Iš knygos apie Vytauto Mačernio gyvenimą, kūrybą, meilę ir mirtį

Aldona Ruseckaitė. Dūžtančios formos. Biografinis romanas. – Vilnius,
Lietuvos  rašytojų sąjungos leidykla, 2017

Vytauto Mačernio žodynėliai. Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotr.

Aldona Ruseckaitė

Dūžtančios
formos
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Rankraščiai nedega,
tačiau jie skęsta

Dalia Cidzikaitė

Kadaise rašytojas Michailas Bulgakovas
rašė, kad rankraščiai nedega. Deja, rea-
lybė yra kitokia. Viena iš pagrindinių
priežasčių sausio 26 dieną Lietuvos
nacionalinėje Martyno Mažvydo bib-
liotekoje surengti apskritojo stalo dis-
kusiją „Lietuvių išeivijos paveldas”
buvo žinia apie prieš pusantrų metų
Amerikos lietuvių kultūros archyvo
(ALKA) Putnam, CT rūsius užtvindžiusį
potvynį ir jau ne pirmą kartą nesugrą-
žinamai prarastus keletą šimtų vertin-
gų Amerikos lietuvių rašytinio paveldo
dokumentų. Lietuvos centrinio vals-
tybės archyvo direktoriaus pavaduo-
tojos Sigitos Baranauskienės teigimu,
po paskutinio potvynio netekome
penktadalio ALKA‘oje saugoto archyvo.
Kita vertus, susitikimas buvo gera pro-
ga ne tik apžvelgti užsienyje esančio lie-
tuviško paveldo padėtį, įvardyti iššūkius
ir problemas, bet ir pasidalyti nuveik-
tais ir dar tik planuojamais darbais šio-
je srityje. 

Diskusijoje mintimis dalijosi Lie-
tuvos vyriausiasis archyvaras
Ramojus Kraujelis, projekto

„Tikslas – Amerika” vadovas Augus-
tinas Žemaitis, Prezidento Valdo
Adamkaus bibliotekos-muziejaus di-
rektorius Arūnas Antanaitis, Vilniaus
universiteto muziejaus direktorius Ra-
mūnas Kondratas, LNB Dokumentinio
paveldo tyrimų departamento Litua-
nistikos skyriaus vedėja Giedrė Mile-
rytė-Japertienė.

Renginį pradėjo praėjusį rudenį
įgyvendinto projekto „Tikslas – Ame-
rika” dalyvis ir vadovas A. Žemaitis,

kuris papasakojo apie 16 dienų truku-
sią kelionę po rytines Jungtines Ame-
rikos Valstijas, lankant lietuviškas
vietas (11-oje Amerikos valstijų ap-
lankyta per 300 objektų), fiksuojant
nykstantį nekilnojamąjį paveldą, klau-
santis vietos lietuvių pasakojimų (pa-
kalbinta apie 200 žmonių). Pasak A. Že-
maičio, kitos tautos mėgsta savo pa-
veldą, taigi ir rūpinasi juo, keliauja jo
pamatyti, lietuviai, deja, mažai žino
apie savo paveldą užsienyje. Projekto
vadovas, lietuvių paveldu už Lietuvos
ribų besidomintis nuo 2012 metų, įsi-
tikinęs, kad jo projektas yra svarbus ne
tik JAV lietuviams, bet ir pačiai Lie-
tuvai. Jis tikisi, jog „Tikslas – Lietuva”,
su kuriuo jau galima susipažinti in-
terneto svetainėje (www.gabaleliailie-
tuvos.lt), paskatins jį geriau pažinti ir
saugoti ne tik JAV lietuvius, bet ir Lie-
tuvos gyventojus. A. Žemaičio nuo-
mone, privalu rasti naujų būdų, kaip iš-
saugoti svetur esantį lietuvių paveldą.
Jo siūlymu, tai galėtų būti savanorys-
tė ar turizmas. 

Lietuvos vyriausiasis archyvaras
Ramojus Kraujelis konstatavo, kad
šiandien nėra tinkamų pajėgų lietuvių
paveldui užsienyje aprašyti – „pacien-
tas silpsta, mažėja žmonių, kurie gali
skirti jėgų paveldo išsaugojimui, tvar-
kymui, aprašymui, todėl neretai pa-
galbos laukiama iš Lietuvos”. Jis pa-
sidžiaugė projekto „Tikslas – Amerika”
dalyvių iniciatyva ir pasiūlė jį tęsti –
ne tik Amerikoje, bet ir kitose šalyse,
kuriose taip pat yra lietuviško paveldo. 

Nors finansinių ir žmogiškųjų iš-
teklių trūkumas jaučiamas ir Lietu-
voje, ir išeivijoje, šis bei tas šioje srityje
jau nuveikta. 2010–2011 metais su už-
sienio lietuviais buvo sudaryti bendri
planai dėl išeivijos archyvų tvarkymo
(planai tapo programos „Globali Lie-

tuva” dalimi). Užsibrėžta identifikuo-
ti ir aprašyti JAV, Australijos ir kitų ša-
lių lietuvių paveldą. Čia daug darbo ir
energijos įdėjo JAV Lietuvių Ben-
druomenės Archyvų komiteto pirmi-
ninkė a. a. Dalė Lukienė ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės Archyvų dar-
bo grupės pirmininkė Daiva Barzdu-
kienė. Nors kasmet iš „Globalios Lie-
tuvos” programos išeivių paveldo ap-
rašymui ir tvarkymui sulaukiama vos
5 000 eurų, kiekvienais metais ma-
žiausiai viena, o dažniausiai – dvi Lie-
tuvos archyvų specialistų grupės vyks-
ta skirtingomis kryptimis tyrinėti ir
aprašyti lietuviško paveldo. 

R. Kraujelis paminėjo naują ten-
denciją – į Lietuvą atkeliauja vis dau-
giau išeivijoje sukaupto rašytinio pa-
veldo, neseniai didelė tokių doku-
mentų siunta Lietuvą pasiekė iš Aust-
ralijos. Archyvarų pagalbos iš Lietuvos
laukia Brazilijos, Rusijos lietuviai.

„Jei šiandien užsienio lietuviai
pasakytų: imkit viską ir vežkitės į
Lietuvą, mes nesame pasiruošę priimti
– neturime tam galimybių”, – tikrosios
padėties apie archyvų saugojimą Lie-
tuvoje neslėpė Lietuvos vyriausiasis
archyvaras. Todėl, pasak R. Kraujelio,
kol yra galimybė lietuvišką paveldą iš-
saugoti ir panaudoti toje vietoje, ku-
rioje jis buvo sukurtas, būtų gerai, jei
jis ten ir liktų.  

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centrui diskusijoje atstovavęs Arvydas
Reneckis pabrėžė, kad LTSC yra vienas
iš lietuvybės stulpų Šiaurės Ameri-
koje. „Jei jis bus pajudintas, tai yra, jei
iš jo bus išvežtas ten keletą dešimt-

mečių kauptas paveldas, bus nupjauta
šaka, ant kurios sėdime. Nenorime
tapti surinkimo punktais, kurie tik
persiunčia medžiagą į Lietuvą, nors
ten paveldas ir bus tinkamai saugo-
mas”, – sakė centro atstovas. Jis pasiū-
 lė, užuot skubėjus, padaryti vieną pre-
cedentą, kuris taptų pavyzdžiu ki-
tiems mainams ir projektams. Viešė-
damas Lietuvoje A. Reneckis pradėjo
derybas su Lietuvos centriniu valsty-
bės archyvu dėl LTSC saugomų vaiz-
do ir garso archyvų skaitmeninimo
Lietuvoje. Pasak JAV lietuvio, panašiai
kaip su Vokietijos archyvuose atrastu
Vasario 16-osios aktu, LTSC galėtų
Lietuvos centriniam valstybės archy-
vui ne atiduoti, o tik paskolinti filmo
laikmeną, kuris, esant galimybei, jį ga-
lėtų suskaitmeninti.  

Vilniaus universiteto muziejaus
direktorius Ramūnas Kondratas ne-
slėpė fakto, kad užsienyje esantis lie-
tuvių paveldas išgyvena sunkius lai-
kus: vienur susiduriama su neaiškia
pastatų, kuriuose yra įsikūrę archyvai,
ateitimi (pvz., LTSC) ar vietos stoka
(pvz., Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus Čikagoje), kitur sudarytos ne-
tinkamos dokumentų saugojimo są-
lygos (jau anksčiau minėtas potvynis
ALKA’oje). R. Kondrato nuomone, tie
archyvai, kurie yra susiję su Lietuva
ir jos žmonėmis, turėtų atsidurti Lie-

tuvoje ir būti ten tol, kol užsienyje ne-
bus sudarytos tinkamos archyvų sau-
gojimo sąlygos. 

Kaip tikrą sėkmės istoriją R. Kond-
ratas paminėjo Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje archyvus – ten sudarytos ne
tik tinkamos sąlygos juos laikyti, bet
netrūksta ir savanorių. „Jei anksčiau
buvo kalbama apie SLA archyvus rū-
syje, kuriame nėra šviesos, šiandien
SLA garsėja savo galerija, kurioje lan-
kosi garsiausi Lietuvos menininkai”, –
R. Kondrato mintims pritarė G. Mile-
rytė-Japertienė. Žinoma, prie to pri-
sidėjo ir tai, kad SLA „atrado” ir prie
šios organizacijos veiklos noriai pri-
sijungė jaunoji lietuvių karta.   

Diskusijai pasisukus į Lietuvoje
saugomų išeivijos archyvų padėtį ir
kai kurių iš jų neaiškią ateitį (pvz., dr.
Kazio Pemkaus archyvą Klaipėdos
universitete, pasigirdus kalboms apie
šio universiteto galimą uždarymą,
arba Vytauto Didžiojo universiteto
Lietuvių išeivijos instituto archyvus,
rekonstravus pastatą, kuriame jie
buvo saugomi), Prezidento Valdo
Adamkaus bibliotekos-muziejaus di-
rektorius A. Antanaitis teigė, jog nors
VDU Lietuvių išeivijos instituto pa-
dėtis nėra tokia bloga, kaip Klaipėdos
universitete, ji nėra iš pačių geriausių.
Jis neretai juokaudamas sako, jog
anksčiau institute saugomų archyvų
tvarkymas vyko už nedidelius pinigus
arba tai atlikdavo doktorantas, kuris
tyrinėjo, tvarkė ir apsigindavo diser-
taciją pasirinkta išeivijos tema. Tokia
sistema – instituto sėkmės formulė –
veikė apie 10 metų.   

Deja, su aukštojo mokslo krize
Lietuvoje, pradėjus mažėti doktoran-
tų skaičiui ar tokių doktorantų išvis
neatsirandant, veikla pradėjo stoti.
Prie archyvo tvarkymo ir viešinimo
sulėtėjimo prisidėjo ir pastato re-
konstrukcija. Šiandien istoriniame
pastate, kuriame pirmosios šalies ne-
priklausomybės metais buvo Užsie-
nio reikalų ministerija, dalis anks-
čiau archyvų užimtų patalpų tapo vie-
šomis erdvėmis. Archyvo veikla su-
stojo ir dėl archyvaro etato institute ne-
buvimo. „Archyvų tvarkymas akade-
mijoje neįeina į jokią universiteto
veiklą”, – ironizavo A. Antanaitis. Vis
dėlto, nepaisant nedėkingos dabartinės
padėties, Prezidento Valdo Adamkaus
bibliotekos-muziejaus direktorius ne-
praranda vilties – institutas gavo pa-
pildomas patalpas gretimame pastate,
todėl jis tikisi, jog netrukus instituto
archyvas ir vėl bus prieinamas vi-
siems juo besidomintiems.

Visi renginio dalyviai pripažino
privačios iniciatyvos būtinybę sie-
kiant išsaugoti lietuvių paveldą užsie-
nyje, nes asmeninis susidomėjimas
paveldu siekia kur kas toliau nei mo-
kama iniciatyva  – projektas „Tikslas –
Amerika” yra puikus to įrodymas.
Beje, projekto sumanytojai kitą savo
kelionę planuoja į JAV Vidurio regio-
ną. q

Diskusijos  ,,Lietuvių išeivijos paveldas” dalyviai

Renginyje apsilankė ir JAV lietuvis Raimundas Mieželis (k.). Šalia jo – Ramūnas Kondratas

Projekto „Tikslas – Amerika“ dalyviai: Aistė ir Augustinas Žemaičiai.      LNB nuotraukos 
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Deimantė Žukauskienė

„Kai kas sakydavo, kad jis esąs 9 amatų žmogus:
rašytojas, prozininkas, poetas, vaikų literatūros au-
torius (gavęs premiją), žurnalistas, fotografas, dai-
lininkas,  vienas  iš  filmavimo  pradininkų, paga-
liau istorinių vertybių kaupėjas1.” Petras Babickas,
nepriklausomos  Lietuvos  rašytojas,  dalyvavęs
antitarybinėje veikloje ir už tai priverstas trauktis
iš Lietuvos. Lietuvoje išleido eilėraščių rinkinius „Gel-
tona ir juoda” (1930), „Žmogus remontas” (1934).
Apie jo kūrybą nepriklausomoje Lietuvoje rašoma:
„Didžiulę įtaką P. Babickui padarė XX a. trečiojo de-
šimtmečio avangardistų („Keturių vėjų”) radikalaus
atsinaujinimo, konservatyvumo ir miesčioniškumo
kritikos, formos eksperimentų užmojai. Moder-
niausių P. Babicko eilėraščių vaizdai ekspresyvūs,
dinamiški, gyvenimo energija trykšta entuzias-
tingais šūksniais, veiksmui, judėjimo įtampai sukurti
pasitelkiami ryškūs ir konkretūs daiktavardžiai, įspū-
dingai skamba čia pat pasitelkti technikos garsa-
žodžiai2.”Man Petras Babickas yra įdomus poetas
ir įdomus žmogus. Dar įdomiau pasklaidyti skirtingų
laikotarpių poeto kūrinius, kuriuose atsispindi sa-
vitos vertybių sistemos, kurios palaipsniui, įta-
kojant laikui, gyvenimo aplinkybėms vis kito. 

Kas yra vertybė? Atsakyti vienareikšmiškai
į šį klausimą yra praktiškai neįmano-
ma. Kiekvieną dieną mums yra siūlomi

vis skirtingi apibrėžimai. „Vertybės yra laips-
niška, objektyviai esanti ir idealiai būčiai pri-
klausanti kokybė, kuri pagal savo viskam pras-
me teikiančią sudėtį yra vidujai susieta su tik-
rove, ypač su žmogumi, kuris ją realizuodamas to-
bulėja, kuria save su kultūra3.” Tačiau visi tie api-
brėžimai dažniausiai yra plokšti, todėl tenka
rinktis savo matą arba remtis žinoma metodolo-
gija.  Kokios vertybės ryškėja poetiniame tekste?
Eilėraštyje vertybė dažniausiai tai, kas svarbu ly-
riniam aš ir taip pat, aišku, teksto autoriui. Ver-
tybės išryškėja vidiniame eilėraščio klode.  Poe-
zija taip pat gali atspindėti visuomenei svarbių
tiesų, verčių ieškojimus.

Mano pasirinktuose poezijos rinkiniuose iš-
ryškėja skirtingos vertybių sistemos. Petro Ba-
bicko nepriklausomos Lietuvos laikotarpio lyri-
koje pastebimos estetinės vertybės, kurios yra ar-
timos avangardui.

Žmogaus remontas

Gana! Skelbiame be apeliacijos:
Žmogui reikalingas remontas.
Sąmatoj: 1) grožis, 2) skaistumas, 3) gracija
ir 4) prieš ištižimą bendras frontas4.

Autorius tarsi sviedė pirštinę klasikiniam
lietuvių eilėraščiui, kuris dažnai atspindi agra-
rinės kultūros idealus, tradicijas, didingą istori-
nę atmintį. Autorius supriešina modernumą ir tra-
diciją. Jis sako, jog žmogui reikia remonto. Žmo-
gui reikia keistis. Petro Babicko kalbėsena įsak-
mi, primenanti mitingų šūkius. Lyrinis „aš”
„skelbia karą” žmogaus apsileidimui, kovoja dėl
tam tikrų estetinių vertybių.

Sekundės šimtinė

Gyvenimas skrieja greičiau negu vėjas!
Ką vėjas?! Kaip audra pašėlus!
Gyvenimas – alkanas foto mėgėjas,
Matąs tik saulę ir šimtus šešėlių...

Eilėraštis „Sekundės šimtinė” labai prime-
na H. Radausko stilistiką. Tačiau tai greičiausiai
švelnus pasišaipymas iš modernaus eilėraščio. Iš
pirmo žvilgsnio pavasario nuotaiką primenanti
nuotaika siejama su dvasine žmogaus būsena. Tai
yra neramumas, blaškymasis. Gyvenimas kaip vė-
jas, kaip audra. Avangardistų poezijoje dažnas vėjo,

Vertybės Petro Babicko lyrikoje

,,padūkusios gamtos” motyvai. P. Babickas iš futu-
rizmo būtent ir perėmė greičio įvaizdžius (minėtą
gyvybingo vėjo), energingą kalbėseną. „Gyveni-
mas – alkanas foto mėgėjas” – ankstyvojoje Babic-
ko lyrikoje pastebimi momentiniai tarsi fotoblyks-
niai (pats poetas labai mėgo fotografuoti ir knygas
iliustruodavo savo fotografijomis), žaidimai spal-
vomis (fotografijos specifika). Įdomiai sintetinama
fotografija, poezija. 

Minia

Dažnai matydamas, kaip tvinsta miesto gatvės,
norėdavau sušukt: Gana!
Kaip lervos iš plyšio suskilusių sienų,
kaip žiurkių išalkusių gaujos rugienoj,
kaip purvo grasi dargana,
ropoja ir šypsos, prunkštaudama raitos,
šnarėdama kojomis, ydom sukaitus,
minta išsipuošus, minia purvina. – 
Gana! 

Poeto lyrinis herojus – maištingas revoliucio-
nierius, siekiantis perkurti pasaulį. Lyrikoje pasi-
sakoma prieš buržuaziją, miesčioniją. Avangardis-
tai, kaip ir lyrikas, mėgo akciją, skandalingus išsi-
šokimus, žaidimą. Eilėraštyje jaučiama net šiek tiek
agresijos. Kūrinyje neigiamas bet kokia idealizaci-
ja, tradicinis estetizavimas.  Eilėraštyje įvedama šne-
kamoji kalba, tribūniška intonacija ir stačiokiškas
tonas. Tačiau poetas siekia ne tiek sukrėsti skaity-
toją  „antiestetiškais: vaizdais, palyginimais, o pri-
versti jį pamąstyti paties teksto ir jo minčių pra-
smingumo klausimą, kitaip sakant, „paskaityti
tarp eilučių.” Moralinė  problematika avangardinėje
Petro Babicko lyrikoje niekada neišnyksta. Tokią au-

toriaus savirefleksiją  grindžia numatomas po-
veikis, tam tikros poetikos koncepcijos. Tokia poe-
zija mus stebina, skatina reaguoti, žadina bud-
rumą, vaizduotę. 

Petras Babickas šiuolaikiniam skaitytojui lei-
džia pajusti  netikėtumo žaismo, metaforos žavesį,
siekia prikelti iš apsnūdimo žmonių jausmus ir
širdis. Eilėraščiuose daug dėmesio skiriama
miesto kultūros ženklams (kas labai būdinga
avangardistams). Neužbaigtumas, žaismė, de-
formuotas pasaulis, loginio mąstymo ir sintak sės
atsisakymas, ryškios metaforos – Petro Babicko
lyrikos pagrindas. 

Įgriso jūsų skolintos svajonės:
„Būt ar nebūt” palikite bedarbiams; 

Tokius, kaip jūs, iš fronto išvaro 

„Lietuviai, tai maža, dar maža...”
„Kada Europoj paseno jau „Dox’ai”
„ir šiaip visokie „Grafai Zeppelinai”,
„kad Lietuvoj dar žmonės
„važiuotų traukiniūkščiais, kūrenamais koksu,
„ir viršum jų galvų dangus vis būtų plynas,
„be kolonijų, miestų ir oro salų...
„Ne! Tai ne naujoji Lietuva,
„tai tik dėžutė plepalų. 

Petro Babicko estetinės vertybės labai artimos
avangardistams. Autoriui svarbu žaidybiškumas.
Poetas žaidžia kontekstu, žaidžia kalba, intertekstais,
technikos, daugiabalsiais miesto gyvenimo vaiz-
dais, jaučiama šmaikšti ironija. Autorius savotiškai
angažuojasi į žaidimą. Petro Babicko lyrika – maiš-
taujanti prieš tradicines gyvenimo normas. Tik jo
maištas nėra kraštutinis anarchistinis kaip ketur-
vėjininkų. Autorius savotiškai siekia pakeisti poe-
zijos principus. Autoriui svarbi kūrybinė laisvė, iš-
radingumas, gyvybingumas. Tai su kiekvienu eilė-
raščiu pastebima. Petrą Babicką galime vadinti mo-
derniu estetu. Savo lyrika poetas siekia bendro es-
tetinio maišto, tradicinių vertybių perkainavimo, vi-
suotinio atsinaujinimo. 

Pabaiga kitame numeryje
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2014-01-17. 
3. Lietuvių enciklopedija, XXXIII t. Bostonas:  Lietuvių enciklopedijos
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4.  Babickas, Petras. Žmogaus remontas, leidėjas Uné Baye Graičiū-
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Vienas pirmųjų Kauno radiofono vedėjų Petras Babickas savo kabinete

Unė Babickaitė-Graičiūnienė ir Petras Babickas
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Kultūros kronika

Vasario 14 d. Tel Avivo meno muziejaus koncertų salėje iškilmingai paminėtas Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Paminėti šios ypatingos sukakties susirinko dip-
lomatai, vietos kultūros, politikos ir verslo atstovai bei lietuvių ir žydų išeivių bendruo-
menės Izraelyje. Susirinkusiems svečiams koncertavo akordeonistas Martynas Levickis.
Koncerto metu atlikėjas pristatė naujausią, Lietuvos 100-mečiui skirtą programą „Medžio
siela”, sudarytą iš lietuviško folkloro ir moderniosios Baltijos šalių bei Skandinavijos mu-
zikos. Tokią tematiką M. Levickis pasirinko neatsitiktinai – muzikantas rėmėsi medžio sim-
bolizmu ir šventumu lietuviškame folklore bei pagoniškoje tradicijoje, taip pat ir savo vai-
kystės prisiminimais, kuomet aplinkiniai miškai įkvėpdavo vaikišką vaizduotę.

Vasario 6 d. „12 Star Gallery” Londone buvo pristatyta Mildos Batakytės kuruota gru-
pinė  paroda „Coming to Terms with Sociotechnical Discrepancies”. Joje dalyvauja me-
nininkai  Glitchr (Laimonas Zakas), Robert Powell, Sisters from Another Mister (Milda Lem-
bertaitė nd Amelia Prazak), Julijonas Urbonas, Benjamin Westoby. M. Batakytės prista-
tyta grupinė paroda akcentuoja dėmesio stoka ̨ individui bei jo gyvenimo kokybei, prie-
špriešinama ̨ dominuojančiai  technologijai, kurios pagalba projektuojama ateitis ir at-
eities visuomenė. Parodos atidarymas sulaukė didelio susidomėjimo ir gausaus lanky-
tojų būrio. „Coming to Terms with Sociotechnical Discrepancies” paroda  atsidūrė Art-
works London ,,Top 5” sąraše tarp svarbiausių  Londone vykstančių meno renginių va-
sario mėnesį.

Vasario 8 d. Sankt Peterburge, Šeremetjevo rūmuose, Valstybiniame teatro ir muzi-
kos meno muziejuje iškilmingai atidaryta paroda „Mstislavo Dobužinskio Lietuva”.
Parodoje pristatoma unikali M. Dobužinskio darbų kolekcija, surinkta iš trijų didžiausių
Lietuvos muziejų – Dailės, Teatro, kino ir muzikos bei Nacionalinio M. K. Čiurlionio dai-
lės, o taip pat iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rinkinių, Aleksandro
Vasiljevo fondo bei privačios Mariaus Jankausko kolekcijos. Sankt Peterburge eksponuojami
M. Dobužinskio darbai atskleidžia ne tik vieną paties menininko kūrybos periodų, bet ir
vieną iš nuostabiausių Lietuvos istorijos tarpsnių, kurį M. Dobužinskis dokumentavo Vil-
niaus ir Kauno vaizdais, provincijos miestelių peizažais, dekoracijomis ir kostiumais Lie-
tuvos Valstybės teatrui. 

Vytautas Mačernis
Atkelta iš 5 psl.

Net ir blaškomas nuotaikų, jų mė-
tomas tai į pragarmę, tai į žvaigždes,
nusiminęs ar liūdnas, viltingas ar iš-
tuštėjęs, Vytautas Mačernis visada tu-
rėjo tikslą... Daug tikslų. Studijuoda-
mas universitete, skaitė rusų klasi-
kus, laiške Sofijai Levo Tolstojaus Aną
Kareniną labai išgyrė, siuntė jai knygas
ir mokė skaityti: Tu pasistebėk, kaip vy-
kusiai aprašytos arklių lenktynės, ta
nuotaika, pagaliau ta pati Ana, jos
visa meilė su Vronskiu, vėliau jos pa-
vydas ir nusižudymas... Ir tik tas rašy-
tojas didelis, kuris moka pasakyti ben-
drus dalykus... Skaitysi ir gėrėsies, už-
tikrinu. Tai reta knyga!

Vytautas knygas skaitė tik origi-
nalo kalba, rusų klasikus taip pat,
nors šiaip šios kalbos nemokėjo, tačiau
pasiėmė žodyną ir kibo į Brolius Ka-
ramazovus. Prieš pradėdamas vieną
sausio sekmadienį šį kūrinį konspek-
tuoti, skaitytojas pirmiausia išvertęs iš
romano priešlapio Šventojo Rašto ci-
tatą: Iš tikrųjų, iš tikrųjų sakau jums:
jeigu kviečių grūdas, kritęs žemėn, ne-
mirs, tai paliks vienas, o jeigu numirs –
atneš daug vaisių. (Jonas, XII,24). Ver-
timas ne itin tikslus. Vėliau šią citatą
romane keletą kartų ištars vienuolis
Zosima.  Mačernis trumpai, bet tiksliai
konspektuoja romano siužetą. Kartu šis
Literatūrinis dienoraštis atskleidžia
jaunojo tyrinėtojo šakojimąsi ir do-
mėjimosi  spektrą. Nei iš šio, nei iš to
viename puslapyje įsiterpia vokiška
dainelė apie meilę – iš kur ji staiga at-
siranda? Tyliai skamba mano dainos
naktyje tau / Tyloje ateik, meilute, Ha -
ni, pas mane... Ateik ir padaryk mane
laimingą! Ateik, padaryk mane lai-
mingą, padaryk!

1941 metų sausio septynioliktą die-
ną užrašomi pamąstymai apie patį
Dostojevskį, nors romano dar per-
skaityta ne taip daug, tačiau asociaci-
jų jau randasi. Dostojevskis – keistas me-
nininkas. Jį galėčiau pasiaiškinti sau tik
tokiu palyginimu. Jo menas, tai pava-
sario dienos dangus, kur labai daug de-
besų, juodų, tamsių, pilkų. Bet jie visi
bėga per dangų, nesustoja vietoj, kartais
pro debesis ištrykšta spinduliai, ap-
šviečia laukus... saulė mūsų laukiamu
skaistumu pažiūri žemėn. <...> Į dar-
želius atbėga vaikai ir susėdę žarsto kve-
piančias dar drėgnas smilteles. Ir seka
ilgas saulėtas pavakarys, visur taip
šviesu ir jauku... taip gyva ir džiaugs-
minga... Vargu ar kas kada būtent taip
suprato tamsųjį Dostojevskį. Šis didis
rusų klasikas buvo labai artimas Vy-
tautui Mačerniui. Dar aštuoniolikme-
tis, rašydamas tyrinėjimą apie Tolsto-
jų ir Dostojevskį, pripažįsta pastarajam

didelį dvasios artumą – jis nuėjo dvasios
keliu. Jis pirmasis analitikas to pa-
saulio, kuris mumyse atskirai gyvena ir
turi savo kelius. Vytautui suprantama
kūrėjo vidinė kančia, jos draskymas,
kūrybinis kraujavimas, sielos dualiz-
mas, nuosmukis ir pakylėjimas. Šis
rusų klasikas jam yra puikus psi-
choanalitikas, jo kūryba – tikra raga-
nų virtuvė... Skaitydamas ir analizuo-
damas Brolius Karamazovus, Mačernis
semiasi stiprybės, išminties ir raganų
virtuvė virsta ypatinga alchemiko dirb-
tuve. Dostojevskio akys, tai pro kančios
debesis žiūrinčios akys; staiga jos nu-
švinta tokiu grožiu ir šviesa, jog iš-
nyksta visi skausmo ūkai ir lieka de-
ganti saulės šiluma: ir sušalęs taip pui-
kiai toje saulėje jaučiasi. Matyt, ta žie-
mos diena pakylėtai paveikė jaunąjį
skaitytoją ir jo įsivaizdavimas iškilo
gana šviesus. Mačernis dar neskaitęs
Penktosios knygos skyriaus Didysis
inkvizitorius – tos garsiosios, vėliau
tiek filosofų tyrinėtos Dostojevskio
legendos apie pasirodžiusį Kristų, pra-
laimėjusį, pabučiavusį didįjį Inkvizi-
torių, palikusį pasaulį be Dievo ir vėl
išnykusį... Vytauto amžinas klausi-
mas – ne vien tik gyventi, bet kam gy-
venti – iškyla šiame skyriuje ir palie-
ka be atsako... Galbūt Broliai Kara-
mazovai taip pat turėjo poetui įtakos,
kai jis rinkosi diplominio darbo temą
– Kristus ir Nyčė. Dostojevskis nieko
apie Nietzsche nežinojo, tačiau pasta-
rasis labai vertino ir skaitė šį rusų kla-
siką. Nietzsche yra prisipažinęs, jog šis
rusų rašytojas yra vienintelis psicho-
logas, iš kurio sugebėjau kažką iš-
mokti... Friedricho Nietzsche’s Antik-
ristas. Prakeiksmas krikščionybei iš-
leistas 1895 metais. Krikščioniškoji
moralė – vergų moralė, Dievas mirė,
Antžmogis stos valdyti pasaulį... Ap-
maudu, kad Vytautas Mačernis ne-
spėjo net pradėti savo diplominio dar-
bo Kristus ir Nyčė. Kodėl jį pasirinko?
Kokios dvejonės kamavo jaunąjį poetą?
Kokias išvadas jis būtų padaręs? Ne-
ramią 1943 metų vasarą studijavo Šar-
nelėje Nietzsche, buvo pasiryžęs visą
jo kūrybą perskaityti. Be abejo, Vy-
tautas norėjo parašyti ypatingą darbą,
sugriauti beįsigalintį dvidešimtojo
amžiaus paviršutiniškumą ir men-
kystę. Pasaulio ribų nepraplėsime, bet
į gilumą, į subtilumą galime veržtis
kiek tik norime... Tikriausiai dauguma
įvairių užrašų, literatūrinių dieno-
raščių, diplominio darbo tezių pra-
dingo toje permirkusių rankraščių
duobėje, virš kurios Šarnelėje rusų ka-
reiviai įsitaisė lauko virtuvę. Argi ne
Antikristo užmačia, ar ne jo vilionės?
Didysis inkvizitorius aiškino į žemę at-
ėjusiam Kristui, jog yra trys jėgos že-
mėje, reikalingos silpnam šio laiko
žmogui: stebuklas, paslaptis ir autori-
tetas. Kai pagalvoji – ne taip mažai. q

Vytauto Mačernio lotynų kalbos žodynėlis. Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotr.


