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Rašantis ne tam, 
kad rašytų 
VALENTINAS SVENTICKAS 

Venclovos knyga ir JAV 
„universitetinė kairė" 

Universitetinių leidyklų Ame
rikoje leidžiamos knygos daž
niausiai be platesnio atgarsio 
nukaršta universitetinėse bib
liotekose. Visai kitoks Tomo 
Venclovos pernai išėjusios kny
gos Aleksander Wat: Ikonoklas-
to Gyvenimas ir Menas liki
mas. 

Birželio 9 dieną New York'o 
savaitrašty The New Republic 
pasirodė dar viena išsami Venc
lovos biografinės - literatūrinės 
studijos recenzija. Jos autorė, 
slavų literatūrų profesorė Uni-
versity of Wisconsin Clare Ca-
vanagh, rašo, kad Venclovos 
"talentingose rankose" Wat'o 
dažnai "nepermatoma" poezija 
pavirsta "modernistiniu šedev
ru". Lenkų poeto likimą ji įdo
miai'Susieja su marksistinės 
kairė* profesorių ir postmoder
nistinių kritikų teorine ekvili
bristika JAV universitetuose. 

Wat nusižudė Prancūzijoje 
prieš 30 metų. Iki paskutinio 
atodūsio jis negalėjo sau atleisti 
.mirtinos nuodėmės" — savo 
trumpo flirto su sovietiniu ko
munizmu, kurį jis pavadino 
"velniu istorijoje". Anot recen-
zentės, Amerikos universiteti
niai kairuoliai šiandien pasigar
džiuodami pliekia "literatūri
nius fašistus, rasistus, imperia
listus ir seksistus", bet atsisako 
pripažinti politinės kairės šia
me šimtmetyje vykdytą pries
paudą, kurią taip išraiškiai ap
rašo Wat - jų kritikos taikiniai 
beveik išimtinai yra "buržuazi
ja, Vakarai ir kapitalizmas". 

Waf o raštai šaukiasi esminės 
kritikos, nukreiptos prieš tokias 
teorijas ir "ideologizuotą kriti
ką", rašo profesorė Cavanagh. 
Venclova šios temos išsamiau 
nevysto, ir tai yra vienintelis re-
cenzentės priekaištas jo "pui
kiai knygai". 

Watfo taikinys, rašo ji, buvo 
marksistinė teorįja, kurioje to
kia daugybė JAV akademinių 
tyrėjų šiandien įžiūri "išvadavi
mą nuo kapitalistinės viešpa
tijos ir buržuazinės mistifikaci
jos". Lenkų poetas gi tvirtino, 
kad stalinizmas buvo logiška 
marksistinės galvosenos tąsa -
"vienintelė tobula ir gryna 
marksizmo ir komunizmo ap
raiška". Jo žodžiais, marksis
tinė filosofija yra pasiryžusi "ne 
tiktai išaiškinti pasaulį, bet ir jį 
perdirbti". Ir kai pasaulis neiš
vengiamai atsisako būti per 

T o m u Venclova 
Jono Urbono nuotrauka 

dirbtas, marksistiniai režimai į 
tai atsako, perdirbdami savąją 
pasaulio sąvoką, ir "vargas 
žmonėms ar tautoms, kurios tai 
kitaip suvokia". 

Savo knygoje Venclova paste
bėjo, kad Waf o menas ir argu
mentai padėjo išvaduoti Lenki
jos pokario literatūrą nuo jai 
grėsusio "visa imančio ideologi-
zavimo". Ar Wat panašiai pa
veiks ir literatūros studijas 
Amerikoje? Profesorė Cavanagh 
tuo abejoja Ji mano, kad čia jį 
gali atmesti, kaip "tulžingą 
dešinįjį fanatiką" (kaip jį atme
tė kairieji komunistai). Jai da
rosi pikta, pagalvojus, kad tok
sai puikus rašytojas šiandien 
išjungiamas iš debatų, kuriuos 
jis galėtų taip ryškiai nušviesti 
- ko Amerikos intelektualams 
labai reikia. 

(LBR) 

Laiškas užsienio 
lietuviams poetams 
Sesės ir broliai poetai! 
IŠ visos širdies kviečiu daly

vauti 1998 metų Poezijos pava
sario almanache. 

Savo kūrybą malonėkite siųs
ti į Lietuvos rašytojų sąjungą 
adresu: Sirvydo 6, Vilnius 2600, 
LIETUVA iki šių metų spalio 1 
dienos. 

Iš anksto dėkinga 

Poezijos pavasario sudarytoja 
Onė Baliukonytė 

1989 metais iš 'Los Angeles į 
Vilnių atskrido poetas. Kad jis 
tą dieną atvyksta, žinojo tik bū
relis artimiausių žmonių. Ta
čiau oro uoste jį pasitiko šimtai. 
Iš kažin kokio medinio skydo 
buvo bemat padaryta pakyla, ir 
poetas kalbėjo, skaitė eilėraš
čius, skendo gėlėse. Po to jis 
skaitė miestų parkuose ir aikš
tėse, susirinkdavo dešimtys 
tūkstančių klausytojų. Skaitė 
Kauno sporto rūmuose ir Vil
niaus operos ir baleto teatre, 
provincijoje. Pasirodžiusį mi
nioje poetą apsupdavo senukai, 
virpančiom rankom tiesdami jo 
prieškarines knygas, - už jas 
arba su jomis tie žmonės buvo 
iškentėję lagerius arba tremtį. 
Prieš poetui atvykstant buvo iš
leista jo eilėraščių rinktinė Poe
zijos pilnatis. Visas jos tiražas -
100,000 egzempliorių - par
duotas. 

Tai įvyko Lietuvoje, kurią po
eto viešnagės dienomis forma
liai tebevaldė sovietai. Tačiau 
nepriklausomybės atkūrimas 
jau buvo įsibėgėjęs, ir poetas, iš 
lietuviško žodžio meistrų įta
kingiausias komunizmo priešas, 
pasirodė pačiu laiku. Net parti
niai vadai, sužinoję, kad iš visų 
pasiūlytų susitikimo vietų poe
tas pasirinko jų prižiūrimą, be 
jokių ginčų uoliai puldavo orga
nizuoti mitinginį literatūros va
karą. Ir poetas pradėdavo: 
"Šaukiu aš tautą, GPU užgui
tą ..." 

Kas tas poetas? 
Bernardas Brazdžionis. 
Kodėl Lietuva jį pasitiko kaip 

pranašą? 
Todėl, kad gyvendamas ir ra

šydamas priverstinėje emigraci
joje, jis tapo ne tik literatūrine, 
bet ir istorine figūra, kuri sim
bolizavo lietuvių tautos pasi
priešinimą komunizmui. Priva
lome kovoti ir tikrai laimėsime, 
— toks, trumpai tariant, jo poe
zijos pilietinis turinys nuo 1941 
metų. Oratoriaus, demaskuoto
jo, pranašo balsu jis šaukė į 
laisvę, sakydamas, kad jo žo
džiais kalba protėvių dvasia. 

Kalbėjimą tokiu balsu reikia 
pelnyti. Klausytojai ir skaityto
jai turi būt patikėję, kad tu to
kią teisę turi. 

Bernardas Brazdžionis tikėjo. 
1940-aisiais, bodamas trisde
šimt trejų, jis pelnė Valstybinę 
literatūros prenują ir jos įteiki
mo iškilmėse kalbėjo kaip įta
kingiausias jaunesnės kartos 

* Valentino Sventicko, Lietu
vos rašytojų sąjungos pirmininko, 
žodis, pasakytas birželio 9 diena 
Vilniuje, Menininkų romuose, poe
to Bernardo Brazdžionio pagerbtu-
vėse jo 90 metų sukakties proga. 

Šiame numeryje: 
Tomo Venclovos knyga apie lenkų poetą Aleksander Wat • Ber
nardo Brazdžionio poezijos reikšmė tautai ir lietuvių kultūrai • 
Lietuva šventė Bernardo Brazdžionio 90 metų sukakti • Pietryčių 
Lietuvos kaimai • Martynas Mažvydas ir jo laikai (3) • Leonardo 
Andriekaus eilėraščiai • Kompozitoriaus Juozo Strolios 100-osios 
metinės • Šatrijos Raganos kelias • Šv. Mykolo Arkangelo 
bažnyčia Senojoje Varėnoje 

rašytojas. Politinių kataklizmų 
akivaizdoje jis jaudinosi dėl sa
vo mažos tautos laisvės, sakė, 
kad Lietuvą prikėlė žodis, kal
bėjo apie visuomeninę kūrybos 
misiją. 

Tuo metu jis jau buvo išleidęs 
šešias poezijos knygas ir aštuo
nis eilėraščių rinkinius vai
kams, pasirašytus Vytės Nemu
nėlio slapyvardžiu Tikrasis, vi
siems žinomas Bernardo Braz
džionio atėjimas i literatūrą bu
vo eilėraščių rinkinys Amžinas 
žydas (1931). Poemėlę Meškiu
kas Rudnosiukas, pirmą kartą 
išleistą 1939 metais, žino visi 
vaikai, ji leidžiama lig šiol kaip 
neblėstanti vaikų literatūros 
klasika, kaip Lewis Carroll ar
ba Alan Alexander Milne kūry
ba angliškai kalbančiose šalyse. 

Pirmuoju kūrybos tarpsniu 
(maždaug iki 1941-ųjų) Bernar
do Brazdžionio poezijoje įsitvir
tino neregio ir keleivio poetiniai 
įvaizdžiai. Neregys simbolizuoja 
būriškąją vienatvę, susitelkimą 
uždarame savo dvasios gyve
nime. Keleivis — transcenden
ciją, mąstymą ir kūrybą kaip 
amžiną neramią kelionę. 

Dabar, kai Bernardo Braz
džionio ankstyvąją kūrybą yra 
užstojęs šauklio balsas, prieška
rinių jo knygų pobūdis ir vertė 
be reikalo primirštami. Tačiau 
poezgos1* tyrinėtojai ir tuometi
niai skaitytojai jų niekaip nega
li užmiršti. Ne neigdamas, o sa
vitai perimdamas lietuviško ly
rizmo tradicijas (atviras jaus
mas, nuoširdus dainingas kal
bėjimas), poetas jas ryžtingai 
naujino. Ši sandūra buvo visai 
akivaizdi, kone įžūli, nes eilė
raštyje susitiko senosios formos 
ir drąsi ekspresionizmo kalba, 
kataliko nuostatos ir žvali poe-

. tinė urbanistika. Poetas visam 
laikui prisirišo prie Biblijos mo
tyvų ir personažų. Taip atsirado 
savitasis jo kūrybos žvilgis -
matyti savąjį laiką amžinų siu
žetų akivaizdoje (juos sėmėsi 
iš Evangelijų ir kultūros). Toks 
regėjimas suteikė visuotinumo 
Bernardo Brazdžionio kalbėji
mui apie 20 amžiaus sukrėti
mus, apie tremtį, prievartą, 
tautos likimą Ii lyrizmo tradi
cijos poetas mielai perėmė gam
tovaizdžių piešinius, nerimo ir 
liūdesio būsenas, dainingą eilu
tę, skambius rimus ir garsų iš
raiškingumą Meistriškai lanks
tė ketureilį klausydamasis savo 
balso - eilutes perkirsdamas 
pauzėmis, laisvais perkėlimais, 
žaisdamas skiemenų skaičiumi. 
Poezijos skaitytojai Bernardą 
Brazdžionį atpažįsta iš vienos 
eilutės - būdingoji dažnai yra 
ilga, banguojanti, tartum išries
ta, su stipru: pabaigos kirčiu. 
Dėl grakštaus puikiai įgarsinto 
eilėraščio jam turėjo simpati
zuoti estetai "grynosios lyrikos" 
šalininkai. Artėjant karui, jo 
knygose akivaizdžiai daugėjo 
tragiškų reg> ""4 (panašumas į 
kitus įvairių ?alių to laiko poe
tus katastrofistus). Tie regėji
mai sugėrė ir dramatizavo dau
gelį Bernardo Brazdžionio kūry
bos motyvų ir ypatumų: liūdną 
nusiteikimą, egzistencinių ap
mąstymų įtampą, mintis apie 
žmogaus didybę ir menkumą, 
jaukaus buvimo troškimą ir 

Ę svetimumo jausmą. Karo nuo-

Bernardas Brazdžionis 

jauta ryškino priešybes (greta 
kaltinimas ir malda, neviltis ir 
švelnus svajingumas, sentimen
talumas ir pašaipos), augo lem
tingo susidūrimo įspūdis, pa
našus į neišvengiamą apokalip
sės artėjimą. 

Karo metais Bernardas Braz
džionis tapo populiariausiu lie
tuvių menininku. Visuotinėje 
sumaištyje pripažintas talentas 
prabilo aiškiu tvirtu balsu -
prieš bet kokį totalitarizmą, 
prieš sovietinį terorą, už savo 
tautos pastangas išlikti didžiū
nų kautynėse. Išryškėjo orato-
riško, iškilmingo, net publicis-
tiško kalbėjimo persvara, žy
minti antro jo kūrybos tarpsnio 
pradžią. Kitokia buvo tuo laiku 
rašoma jo religinė lyrika - pa
prasta, mažakalbė, skaidri, ku
pina klasikinės rimties. J psal
mių kalbą Bernardas Braz
džionis įpynė gražių lietuviškų 

1944 metais poetas turėjo pa
sitraukti iš Lietuvos, žinoda
mas, kad grįžtantys sovietai jį 
būtų sunaikinę. Jie būtų pri
siminę jo iššūkius komunistų 
grėsmei, krikščionišką pasaulė
žiūra, nepriklausomą veiki
mą studentų ir jaunimo organi
zacijose, jo redaguotus laikraš
čius ir žurnalus. O svarbiausia 
- poeziją. Pokario metais lietu
vis, jeigu jo namuose rasdavo 
1943 metais išleistą Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių rinktinę 
Per pasaulį keliauja žmogus, 
gaudavo 10 metų lagerio. 

Pasitraukimą iš tėvynės Ber
nardas Brazdžionis, kaip ir kiti 
lietuvių rašytojai (1944-aisiais 
Lietuvą turėjo palikti bemaž 80 
literatų), nuvokė kaip tremtį. 
Ravensburg'e (Vokietija) ir JAV 
(nuo 1949 metų) jis tęsė lietu
višką veiklą - redagavo žurna
lus, antologijas, Lietuvių encik
lopedijos straipsnius, vadovavo 
Lietuvių rašytojų draugijai išei
vijoje. Ir žinoma, rašė. Litera
tūros istorikas Vytautas Kubi
lius tremties metų jo poezi
ją taip apibūdina: 

"Kūrė sopulingą tautos marti
rologiją, rašydamas apie gyvuli
niuose vagonuose vežamų vaikų 
ir senelių mirtį, apie Sibiro pla
tybėse išbarstytus lietuvių ka
pus. Tautos likimas poetui buvo 
ir liko pagrindinis būties klausi
mas. Jei nebeliks tautos, ko ver
ta visa pasaulio išmintis, teisin
gumas ir poezija. Jis pripažino 
vienintelę poeto atsakomybę -
atsakomybe savo tautai. Nesen

sta tik tie poetai, pasak Braz
džionio, kurie skelbia laisvę ne
laisvėje atsidūrusiai tautair 

(Vytautas Kubilius, XX am
žiaus literatūra. Vilnius, 1995. 
p. 272). 

Okupuotos Lietuvos valdiška 
spauda apie Bernardo Braz
džionio kūrybą tylėjo arba ją 
niekino. Tačiau ji plito slapta ir 
buvo garbinama visų, išskyrus 
nuolankius okupantų tarnus. 
Vienas kitas "nekaltesnis" eilė
raštis pasirodydavo antologijo
se, spaudoje - tiesiog kaip klasi
ka, kurios neįmanoma nutylėti. 
Nuo septinto dešimtmečio jų to
lydžio daugėjo. 

Išeivijoje pasirodė penki eilė
raščių rinkiniai, poema Vaidila 
Valiūnas, didelė rinktinė Poezi
jos pilnatis (Los Angeles, 1970), 
tiek pat knygų vaikams, tarp jų 
rinktinė Mažųjų dienos (Los 
Angeles, 1984). 

Į patriotinę poeziją įsiterpė 
naujų, dažnai asmeniškų reali
jų: tremtinio kelias, svetima ša
lis, ilgesys. Tai keleivio motyvo, 
būdingo ankstyvajai kūrybai, 
išties dramatiška tąsa - gyve
nime ir mene. Yra liūdesio ir 
pašaipos, kalbant apie didžią
sias valstybes, kurios susitaikė 
su mažų tautų naikinimu ir pa
vergimu. Jų likimą poetas mato 
biblinio veiksmo erdvėje, geno
cidą suvokia kaip grėsme die
viškai pasaulio darnai. Skaidri 
religinė lyrika ir smagūs, išdy
kėliški eilėraščiai vaikams yra 
kone vieninteles jo laikinų nusi
raminimų salos. Tiesa, pasaulio 
ir tautos sukrėtimų apmąsty
mai kartais veda jį į transcen
dentinių būsenų sritį, nuolan
kumą likimui ir susiliejimą su 
gamta. Jo talentui apskritai 
būdinga graži elegiška gaida, 
tačiau ją nuolatos slopino poeto 
prisiimtos kitos kūrybines prie
dermės. Jos gerokai pridengė ir 
retą improvizatoriaus dovaną. 
Kas yra daugiau bendravęs su 
šiuo poetu, tas yra girdėjęs jo 
proginius ekspromtus, žiburiuo
jančius tobulu žodžio pajauti
mu, žaismingais kalamburais, 
šauniais ekvilibristo judesiais. 
Improvizaciniai gebėjimai ma
tyti Bernardo Brazdžionio poe
tinėje kalboje, tačiau dosniau jų 
įsileista tik i vaikiškus eilėraš
čius. Dažnu atveju reiktų pana
šiai pasigraudenti, žvelgiant i 
lietuvių rašytojų likimus. Maža 
buvo ramesnių istorijos tarps 
nių. kai jų talentai galėjo skleis-

Vytauto Maželio nuotrauka 

tis laisvai, nevaržomi vidinių 
įsipareigojimų, primestų sociali
nio laiko. 

Kitataučiams pasakoti apie 
Bernardo Brazdžionio kūrybą 
keblu Tenka ištarti lėkštą fraze 
- jis pernelyg lietuviškas, per 
daug susiejęs savo kūrybinius 
siekius su tautos likimu ir tik
slais. Mes sakysime, kad tai ge 
rai, taip reikėjo. Jūs suabejosi
te, tardami, kad menininkas tu
rėtų eiti į visuotinumo lauka, 
artimą ir žinomą viso pasaulio 
žmonėms. Tai sklandi, teisinga 
teorija, bet yra konfliktų dras
komas pasaulis, tą teisybę tru
pinantis. Ar gali kuo nors pa
dėti eilėraščiams, išverstiems į 
kitą kalbą, prie jų pridėtas isto
riko straipsnis? Tai retorinis 
klausimas, paprasčiausiai pri
menantis, kad kiekviena tauta 
turi poezijos, kuri skaitoma kar
tu su tos tautos likimu. Taip 
būtų skaitomi tautiniai himnai, 
bet dažniausiai jie giedami. At
sitraukę nuo įvykiu karščio, 20 
amžiaus antrosios puses poezi
joje nelengvai susitaikytume su 
retorika, didingais šūkiais, mo
notoniškais išvardmimais, ele
mentarių palyginimų ir pasi
šaipymų publicistika. Bernardo 
Brazdžionio likimo draugai lite
ratūros tyrinėtojai, baigę studi
jas Vakarų universitetuose, ką 
tik paminėtus jo kūrybos ypatu
mus yra kepšnoję — vieni užuo
minomis, kiti tiesiai ir griežtai, 
bet galų gale pakeldavo rankas: 
meno kibirkštis jo poezijoje 
neabejotinai yra. Jdomu, kad 
veikalui Lietuvių egzodo lite
ratūra 1945-1990, kuris išleis
tas Čikagoje 1992 metais, studi
jinį straipsni apie Bernardą 
Brazdžionį parašė Tomas Venc
lova - struktūrines poetikos ša
lininkas, žinomas poetas ir 
mokslininkas, dabar Yale uni
versiteto profesorius. Išvadiniai 
jo straipsnio sakiniai: 

"Bernardas Brazdžionis vie
nas pačių iškiliausių nepriklau
somybės metais susiformavusių 
lietuvių poetų." 'p. 791 

"Jis lieka mūsų poezijos neati
mamas turtas, būtina spalva 
lietuvių kultūros spektre poe
tas humanistas, moralistas, pi
lietis, Czeslaw'o MUosz'o ir Bo
riso Pasternako bendrakeleivis, 
bene ryškiausiai ir tiesiausiai iš 
visų lietuvių rašytojų išsakęs 
protestą prieš okupaciją ir prie
spaudą, iškėlęs kaip atsvarą to-

(Nukelta į 2 psl.i 
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Lietuva pagerbė Bernardą Brazdžionį 
ALGIMANTAS ANTANAS 

NAUJOKAITIS 

Vilniaus ir Lietuvos visuome
nė birželio 9 dieną sostinės Me
nininkų rūmuose pagerbė mė
nesiui kitam čia atvykusi poetą 
Bernardą Brazdžionį. Meninin
kų rūmai, kaip ir salės neseniai 
pasibaigusio Poezijos pavasario 
dienomis, buvo pilnutėliai - pa
būti su mylimu poetu, pasiklau
syti jo žodžio, jo poezijos susi
rinko įvairių visuomenės sluok
snių atstovai — nuo Seimo pir
mininko, prezidentūros atstovo, 
politinio veikėjo, garbaus dvasi
ninko iki paprasto, eilinio poezi
jos mylėtojo. Su gėlėmis, sveiki
nimo adresais atvyko žmonės 
ne tik iš sostinės, kitų didžiųjų 
miestų, bet ir iš tolimų rajonų. 
Tarp susirinkusiųjų buvo ma
tyti ir daug į Vilnių atskridusių 
užsienio lietuvių — tarp jų Ed
mundas Arbas-Arbačiauskas, 
Juozas Kojelis ir daug kitų, na 
ir, žinoma, Kazys Bradūnas su 
visuomet jį lydinčia žmonele 
Kazimiera. 

Vakarą, susietą su Braz
džionio 90 metų sukaktuvėmis, 
pradėjo ir jam vadovavo Ra
šytojų sąjungos valdybos pirmi
ninkas Valentinas Sventickas, 
dalyvavęs poeto pagerbimo iš
kilmėse Los Angeles. Valenti
nas Sventickas tarė žodį apie 
Brazdžionį ir jo reikšmę lietu
vių tautai ir literatūrai (jo kal
bos tekstas spausdinamas šia
me priedo numeryje). 

Savo eilėraščius skaitė salės 
šiltai, visų atsistojimu sutiktas, 
žvaliai nusiteikęs Bernardas 
Brazdžionis. Tarp eilėraščių 
skaitymo, jis įterpdavo ir savo 

Šiemetinio Poezijos pavasario d ienomis Lietuvoje Elektrėnų vidurinėje mokykloje buvo at idengtas liaudies 
menininko Ipolito Užkurnio išdrožtas Bernardo Brazdžionio biustas Prie jo pasodintum Brazdžioniui Užkurnys 
uždeda jo išdrožtą poezijos ka ra l iaus karūnų. A l g i r f , o T a r v y d o nuotrauka 

minčių, prisiminimų krislelių. 
Antai jis papasakojo linksmą 
istoriją iš senų, Vytauto Didžio
jo universiteto laikų, kai jis, 
jaunas studentas, dar neišleidęs 
rinkinio Amžinas žydas, viena
me literatūros vakare, dalyvau
jant Antanui Miškiniui, Jonui 
Aisčiui, kitiems kūrėjams, buvo 
pakrikštytas poetu. Dar pasakė, 
kad rašąs visokius, net politi
nius, ekonominius eilėraščius, 
bet jam labiausiai patinka poe
tas - burtininkas, iš kišenės 

traukiantis ir į padangę palei
džiantis balandžius - eilėraš
čius. Paskaitęs pluoštelį kitų 
savo eilių, Brazdžionis vėl papa
sakojo savo įspūdžius, neseniai 
apsilankius gimtinėje, kur lie
pos išaugusios tokios didelės ir 
aukštos, o jis greta savo vaikys 
tes medžių atrodė toks mažas... 

Vakaro programą^ paįvairino 
aktorių Virginijos Kochanskytės. 
Petro Venslovo, Laimono Norei 
kos skaitomos jubiliato eilės. 
Danielius Sadauskas, „Poezijos 

pavasario", skaitovų laureatas, 
padainavo dainų Bernardo 
Brazdžionio žodžiais. 

Buvo daug kalbėtojų, jubilia
to sveikintojų. Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis, įtei
kęs Brazdžioniui pirmosios lie
tuviškos knygos jubiliejinį daili
ninko Petro Repšio iškaltą meda
lį, taręs, kad scenoje jis matąs 
ginklą — „partapkmą" (aliuzija 
į mūsų dainuojančią revoliuciją), 
paskambino jubiliato garbei da
lį 'ištrauką) iš Mikalojaus Kon

stantino Čiurlionio simfonijos 
„Jūra". Nijolė Vagnorienė įteikė 
savo vyro - premjero Gedimino 
Vagnoriaus pasirašytą sveikini
mo adresą ir puokštę gražių lie
tuviškų gėlių. 

Poetas Jus t inas Marcinkevi
čius, prisipažinęs, kad nuo vai
kystės neužmiršęs Vytės Nemu
nėlio Meškiuko Rudnosiuko, sa
kė, kad jis šventęs Brazdžionio 
85 metų jubiliejų Vilniaus Ver
kių rūmuose, bet per tuos pra
bėgusius penkerius metus jubi
liatas j am atrodąs dar jaunes
nis ir žvalesnis, negu tądien. Iš 
Marijampolės atvykęs poeto 
Prano Vaičaičio draugijos atsto
vas mokytojas Zenius Šileris, 
pasveikinęs jubiliatą, pasakė, 
kad jis yra dvilypis poetas — Vy
tė Nemunėlis ir Bernardas 
Brazdžionis Tą pripažindamas, 
Brazdžionis pajuokavo, kad tas 
Vyte Nemunėlis jam padeda 
išlikti jaunam. Tik esą tegul 
ji žmona perspėja, kai pastebi, 
kad jis jau suvaikėja... 

Poetą sujaudino buvusio poli
tinio kalinio Vytauto Petkaus 
pasveikinimas. Be kita ko, Vy
tautas Petkus pasakė, kad so
vietinių okupantų 1948 metais 
pasodintas į Raseinių kalėjimą, 
ant sienos pamatė Brazdžionio 
eilėraščio apie Lietuvą žodžius, 
kalinių išbrėžtus kameros sie
noje. O etape į Sibiro tremtį, jis 
ėjo su Brazdžionio eilėraščiais 
lūpose. 

Dar daug kas kalbėjo, sveiki
no poetą, o paskui nutįso ilga il
ga eilė žmonių, prašančių Braz
džionio autografo neseniai iš
leistoje jo knygoje Šiapus ir 
anapus mūsų laiko. 

O pabaigoje visa salė poeto 
garbei pakiliai ir vieningai su
giedojo „Ilgiausių metų, ilgiau
sių..." 

Rašantis ne tam, kad rašytų 
(Atkelta iš 1 psl.) 

talitarizmui tradicines žmonijos 
vertybes*, (p. 99) 

Bernardas Brazdžionis, du
kart klasikas (kaip poetas ir 
kaip vaikų rašytojas), visiškai 
nusipelnęs snausti ant laurų, 
savo 90-ies metų sukaktį pasiti
ko su naujų eilėraščių knyga 
(Vilniuje išleido Lietuvos rašy
tojų sąjungos leidykla). Negaliu 
atsiminti nė vieno kito lietuvių 
rašytojo, kuris, nubėgęs tokią il
gą, sunkią gyvenimo ir kūrybos 
distanciją, tebeturėtų tiek jėgų 
sprintams, žaismei, didmeistrio 
šuoliams. 

Stipriausiuose šios knygos ei
lėraščiuose jis įstabiai suglau
džia praeities rašytojų kūrybos 
parafrazes, mūsų dabarties 
svarbiausius rūpesčius, amži
nybės akivaizdoje girdi istorijos 
ir nūdienos sąšaukas. Meistro 
potėpiu sulieja į viena senąjį ir 
naująjį stilių, iš naujo patvirtin
damas, kad jam vienodai klusni 
tradicinė ir modernioji meno 

Bernardas 

Naujausio* Bernardo Brazdžionio 
eilėraščių knygos „Šiapus ir anapus 
mūsų laiko" viršelis (dailininkes 
Egles Kučaites). Vilnius: Lietuvos 
rašytoju sąjungos leidykla, 1997. 

Pietryčių Lietuvos kaimai 
J U R G I S G I M B U T A S 

Vilniaus Technikos universi
teto profesorius emeritas Kazys 
Šešelgis pasirodo su nauju vei
kalu Pietryčių Lietuvos gatvi
niai kaimai. Tą monografiją iš
leido Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla Vilniuje kartu su Kul
tūros paveldo centru 1996 me
tais. Didelė knyga: 248 pusla
piai, 232 paveikslai (brėžiniai ir 
fotografijos), 35 lentelės (tabe-
lės). Tiražas — 1,000 egzemplio
rių, šiame serijos „Lietuvių 
liaudies architektūros pamink
lai" veikale pateikiama septy
nių kaimų architektūros ana
lizė, kaimų ir pastatų planai, 
statybinės medžiagos. Atkuria
ma kaimų istorija nuo jų įsi
kūrimo, žemėvaldos pokyčiai, 
gyventojų pavardės, jų verslai. 

Knygoje išnagrinėti paminkli
niai kaimai, iki šiol išlaikę savo 
tradicinį planą pagal išilginę 
gatvę ir etnografiškai auten
tiškus trobesius. Dieveniškių et
nografinei apylinkei priskirti 
trys kaimai: Žižmai (53 sody
bos, 305 gyventojai), Poškonys 
19 sodybų. 112 gatvių I, ir Ri 

mašiai (15 sodybų. 86 gatvės). 

y i n o i > 5 . 
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Straipsnio autorius, Lietuvos rašy
toju sąjungos pirmininkas Valenti
nas Sventickas. 

Džojos Barysaite* nuotrauka 

kalba. Dabar, nepriklausomy
bės metais, poetas ištaria ir 
rūsčių žodžių savo tautiečiams, 
matydamas įnirtingą "tamsos 
puolimą" — politines klastas, 
merkantilizmą, nusikaltimus. 
Šiandieninę Lietuvos būseną 
vienas jo eilėraštis užrašo taip: 

— Jau ne naktis, 
— Dar ne diena. 
Reikšmingai skamba knygos 

pavadinimas: Šiapus ir anapus 
mūsų laiko. 

Reikšmingas ir jos motto. Tai 
Czeslav/o Milosz'o žodžiai: "Ei
lėraščius rašau ne tam, kad ra
šyčiau, o tam, kad pasakyčiau, 
kas man atrodo svarbu ir pras
minga". 

Buvau Los Angeles poeto su-* 
kakties paminėti. Važiavau au
tomobiliu, kurį didmiesčio grūs
tyje puikiausiai vairavo devy
niasdešimtmetis Bernardas 
Brazdžionis. 

• * * • 

RimaAtu ka imo gatvė 1957 metais. 

Valkininku etnografinei apylin
kei tenka. Tiltai '20 sodvbu 
345 gatves', Dargužiai i 104 so
dybos, 648 gatvės), Čižiūnai (34 
sodybos. 224 gatvės) ir Vaikš 
teniai (12 sodybų, 196 gatvės). 
Švendubrės etnografines apy

linkes duotas tik Švendubrės 
kaimas 1974 metais turėjo 104 
sodybas, apie 450 gyventojų' 
Pastarasis kaimas yra netoli 
Druskininkų Kiti skaičiai 
skliausteliuose yra iš 1907 me-
*.i surašymo. Vėliau gyventoju 

Rimnim panorama - vienoje linijoje «tovinty« kluonai, žyrainty* kaimaviet** riba*. Kazio Aeirlgio fV<t<>er:tfi|ji 
1977 m^tai*. 

skaičius tai daugėjo, tai mažėjo, 
o sodybų kartais daugėjo dėl 
pasidalinimų šeimose. Rimašiai 
išliko kaip vertingiausias pa
minkliniu požiūriu Šalčininkų 
rajone, -mažiausiai pasikeitęs 
per visą šimtmetį. 

Visų minėtųjų kaimų bendra 
savybė: gyvenamieji ir ūkiniai 
trobesiai sustatyti galais į gat
vę, išskyrus kluonus sodybų gi
lumoje. Pirkių planas tradici
nis: priemenė centre, viename 
gale virtuvė ir gyvenamosios 
patalpos, antrajame — seklyčia, 
kamaros. Tvartai paprastai yra 
atskirame trobesy, atokiau nuo 
pirkios Tačiau sodyboms su
mažėjus dėl pasidalinimų, tvar
tai priglausti prie pirkios galo. 
Klėtis dažniausiai stovi priešais 
pirkia prie švariojo kiemo. Dir
bama žemė suskirstyta į siau
rus rėžius. Vienam ūkiui tekda
vo apie dešimtį rėžių. Kai kurie 
jų toli nuo sodybos, už kilomet
ro ar dviejų. 

Kaimų gyventojų sumažėjimą 
sovietiniuose kolchozuose vaiz
dingai paaiškino Žižmų pensi
ninkas Stasys Šilabritas 'tame 
kaime dažna pavardei. ..Paliko 
jaunimas gimtus namus, kad 
nereikėtų kaip Šilabritui ir ki
tiems šieno karvutei ant pečių 
iš pievos nešioti, pusvelčiui ta
rybiniame ūkyje dirbti — ir 
įsikūrė miestuose, kur rado di
desnį darbo pasirinkimą, už
darbį, normuotą darbo laiką, 
daugiau kultūrinių ir buitinių 
paslaugų. Taip nyko Žižmai, ir 
ne tik jie". Prieš karą Žižmai. 
kaip ir daugelis kitų kaimų, 
buvo perdėm lietuviški Tik ke
lios šeimos kalbėjo lenkiškai. 
Kaime veikė ..Ryto" draugijos 
pradžios mokykla. -1932 me-
t u.-, ionkų valdžia mokyklą už
darė, o 1935 metais toks pat li
kimas ištiko ir skaityklą. Vai
kai turėjo mokytis valdžios iš
laikomose lenkiškose mokyk
lose Žižmuose arba Dieveniš
kėse Lenku okupacijos metais 
buvo intensyviai vykdoma XIX 
a Bažnyčios pradėta ir dvaro 
remiama polonizacija. Pokario 
laikotarpiu padėtis nepasikeitė 

— kaime vyravusi lietuvių kal
ba užleidžia nuo amžių turėtas 
pozicijas, sodybose vis dažniau 
skamba gudų ir lenkų, o prie 
darbo — rusų kalbos" (cituoja
ma iŠ p. 13). 

Autorius Šešelgis pateikia 
daug statistinių lentelių žemės 
plotų, sodybų ir gyventojų kai
ta i parodyti. Planeliuose nu
brėžta perspektyvų įvairovė. 
Tokių nagrinėjimų nesu pas
tebėjęs kitų autorių darbuose. 
Suregistruoti kiekvienos sody
bos trobesiai, pažymint ir jau 
nugriautuosius. Fotografijų ko
kybė gera, išskyrus vieną kitą 
pilką. Parodyti bendri kaimų 
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vaizdai, atskiri trobesiai, jų 
puošmenys, ypačiai langai. Visi 
brėžiniai atlikti profesionaliai 
tuo pačiu braižu. Priede — dide
lio formato sulankstomas lapas 
su visų septynių kaimų deta
liais planais. 

Veikalo pabaigoje, kaip pa
prastai, yra panaudotų šaltinių 
ir literatūros sąrašas. Ilgos san
traukos, po 16 puslapių, duotos 
anglų ir rusų kalbomis. Profe
sorius Šešelgis anksčiau yra 
išleisdinęs tris tos pačios serijos 
knygas apie kaimus. Minėta
jame Tiltų kaime esu buvęs kar
tu su profesorium Šešelgiu 1991 
metais, o Dargužiuose po dvejų 

Dargužiu kai aso koplytėle, tarpukario Nepriklausomos Lietuvos taikais 
pastatyta vietoj buvusio medinio kryžiaus. Kazio Seselgio fotografija ĮSSS 
metais . 

metų su etnografu profesorium 
Vaciu Milium ir Valstybinio is
torijos muziejaus direktore B. 
Kulnyte (dabar. Lietuvos nacio
nalinis muziejus). Seniau, 1988 
metais, etnografas ir menotyri
ninkas dr. Alfonsas Andrius*' 
kevičius aprodė man etnogra-' 
fiškai vertingus Manciagirės ir 
Zervynų kaimus Dzūkijoje. Tad 
vartant knygas apie kaimus, jie 
man stoja gyvi prieš akis. 

Kazio Seselgio aprašytus kai
mus ištyrė, išmatavo ir inven
torizavo ekspedicijų studentai, 
seniau vadovaujami docento dr. 
Martyno Purvino, vėliau kitų. 
Istorines kaimų apybraižas 
parašė A. Baliulis ir R. Firko
vičius. Duota daug redaktorių 
pavardžių, bet pc^gendu gerojo 
braižytojo. Meninis redaktorius 
buvo Jonas Pocius. 

VYTAUTO KAVOLIO 
PREMIJOS 

Birželio 23 d. Vilniaus uni
versitete kasmetinio akademi
nio jaunimo kūrybos konkurso 
laimėtojams įteiktos premijos. 
Simboliniai, stipendijų dydžio 
apdovanojimai už prozos ir 
poezijos kūrinius paskirti še
šiems senojo universiteto Fi
lologijos ir kitų fakultetų stu
dentams. 

Studentų kūrybinę savi
raišką skatinančios premijos 
šiemet pavadintos jų iniciato
riaus, pernai mirusio Santa
ros-Šviesos intelektualų sam
būrio idėjinio vado Vytauto 
Kavolio vardu. Ankstesniais 
metais tai buvo Santaros-
Šviesos premijos. 

• Liepos 4 dieną Vilniuje, 
Dailės akademijos rūmuose, 
buvo atidengta paminklinė 
lenta vienam iš Lietuvos rezis
tencijos vadų Juozui Lukšai-
Dauman tu i . Šios iškilmes įsi
liejo į Mindaugo karūnavimo— 
Valstybės dienos paminėjimo 
programą. Juozas Lukša Dai
lės akademijoje 1946-ųjų ru
denį studijavo architektūrą. 
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Martynas Mažvydas ir jo laikai (3) 
ALBINAS JOVAIŠAS 

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio 

•Katekizmas" — pirmoji 
lietuviška knyga 

Pirmosios lietuviškos knygos 
išliko du egzemplioriai. Vienas 
saugomas Vilniaus universitete, 
kitas — Toninės universitete 
Lenktoje. 

Knyga vadinasi pagal dabarti
nę rašybą ir tartį (toliau Marty
no Mažvydo lietuviškus tekstus 
cituojame pagal dabartine lietu
vių bendrinę kalbą): Katekizmo 
prasti [paprasti] žodžiai, moks
las skaitymo raito ir giesmes, 
dėl krikščionystes bei dėl berne
lių jaunų naujai suguldytos. 
Kaip matome, pirmoji lietu
viška knyga yra ne vien kate
kizmas. Jau antraštėje pasaky
ta, kad čia yra elementorius 
(mokslas skaitymo rašto) ir 
giesmynėlis. Be to, yra ir kitų 
priedų, iš kurių svarbiausi — 
Mažvydo lotyniška dedikatiįja ir 
jo paties lietuviška eiliuota pra
kalba. 

Knyga turi 79 puslapius. 
Tiražas, kaip spėjama, 200-300 
egzempliorių. Meniniu požiūriu 
kukli. Ją išleido Karaliaučiaus 
spaustuvininkas Johanas Vein-
reichas. Pirmojoje lietuviškoje 
knygoje autorius nepažymėtas. 
Tačiau jau nuo 16-ojo amžiaus, 
Baltramiejaus Vilento liudiji
mu, knyga laikoma Martyno 
Mažvydo darbu. O pagaliau 
1938 metais lenkų kalbininkas 
Janas Safarevičius (1904-1992) 
išskaitė katekizmo lietuviškoje 
prakalboje akrostichą: MARTJ-
NVS MASVJDJUS. Jis susida
ro, skaitant prakalbos 3-19 
eilučių pirmąsias raides. Tad 
jokių abejonių, kas yra knygos 
parengėjas, nebeliko. Švenčiant 
Vilniaus universiteto 400 metų 
jubiliejų (1979), Janui Safare-
vičiui buvo suteiktas Vilniaus 
universiteto garbės daktaro var
das. 

Pirmoji lietuviška knyga pra
sideda, be abejo, paties pa
rengėjo sueiliuota lotyniška de
dikacija — ketureiliu .Lietuvos 
Didžiajai Kunigaikštystei*. Si 
dedikacija sako, kad knyga ski
riama ne PTUSŲOS Kunigaikš
tystei, į kurią Mažvydas atvyko 
ir kurioje juo rūpinasi kuni
gaikštis Albrechtas, bet tikrajai 
savo tėvynei Lietuvos Kuni
gaikštystei. Gal tuo laiku, 1547 
metais, Mažvydas dar nežinojo, 
kaip susiklostys jo likimas, ir 
manė, kad vėl grįš į Lietuvą. 

Lotyniškos prakalbos .malo
nės ir ramybės Lietuvos baž
nyčių ganytojams" autoriumi 
laikomas Karaliaučiaus univer
siteto rektorius F. Stafuas, ta
čiau kai kurios "vietos skamba 
taip, lyg botų parašytos Maž
vydo. Prakalba rodo, kad pra
dedamas planingas religinis lie
tuvių švietimas. 

Lietuviškoji eiliuota prakalba 
vadinasi Knygelės pačios bylo 
lietuvinykump ir žemaičiump. 
Pakeitė senoviškas formas da
bartinėmis, pasakytume: „Kny
gelė pati byloja į lietuvininkus 
ir žemaičius". Tai pirmasis lie
tuvių originalios poezijos kūri
nys. Jo turinys pasaulietiškas. 
Turi 112 eilučių. Pabrėžiama, 
kad dabar išsipildo senas lietu
vių troškimas turėti savo kny
gas. Lietuvininkais, atrodo, va
dinami tik Mažosios Lietuvos 
lietuviai. Knygelė parodys bro
liams ir seserims, kaip pažinti 
tikrąjį tikėjimą, šiuo atveju liu-
teronybę. Tai pati svarbiausia 
prakalbos mintis. Lietuviai turi 
niekad su šia knygele nesiskir
ti, dieną ir naktį prie savęs lai
kyti, mokyti iš jos savo šonus, 
dukteris ir šeimyną. Valstiečiai 
raginami mesti tikėti į kaukus, 
žemėpačius, laukasargus, dei-
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Buurtyno smuvydo 
pirmJaji Uattrria. 

skaityti ir rašyti" 

ir pirmoji lietuviška abecėla bei 
terminai: skyrius vadinasi JPigua ir trumpas 

ves, aitvarus ir .visas velnu-
vas". Prakalba baigiama kreipi
musi į ponus ir kunigus, kad jie 
skleistų krikščionių tikėjimą, 
varytų žmones į bažnyčią. 

Iš pradžių kalba pati knygelė. 
Jos pasakyti žodžiai nebus lie
tuvių tautos užmiršti per am
žius. Šie žodžiai labai paprasti, 
bet labai prasmingi, tiesiog 
šventi. Pirmoji eilutė skamba 
taip: 

Broliai seserys, imkit mane ir 
skaitykit... 

Broliai seserys — tai visa lie
tuvių tauta. 

Jau pats apsisprendimas 
parašyti prakalbą eilėmis rodo, 
kad Martynas Mažvydas turėjo 
poetinių ambicijų. Gimė lietu
viškas poetinis originalus žo
dis! Autoriui pavyko sukurti ne 
vieną retorinę figūrą, sutei
kiančią prakalbai ryškų emo
cinį skambėjimą. Turėdami gal
voje Mažvydo prakalbos vi
sumą, matome, kad tas pir
masis lietuviškas eilėraštis pa
rašytas knyginiu stiliumi, kurio 
autorius išmoko mokykloje iš lo
tyniškų ir turbūt lenkiškų pa
vyzdžių. Mažvydo retorika anti
kinės ir biblinės kilmės, o eilė
dara, matyt, lenkiška. Taip pir
masis lietuvių rašytojas prade
da sintetinti ir jungti lietuviš
kame kūrinyje Europos kul
tūros tradicijas. Pirmasis ban
dymas buvo sėkmingas, nors, 
suprantama, ne absoliučiai. 

« • * 

Anų laikų katekizmai papras
tai badavo ir vadovėliai pradi
niam vaikų švietimui. Todėl ir 
Mažvydo „Katekizme" yra ne
didelis keturių puslapių ele
mentorius. Jame paskelbta pir
moji lietuviška abėcėlė, pirmieji 
lietuviški gramatikos terminai. 
Pateiktos 23 didžiosios raidės 
lotynišku šriftu ir 25 mažosios 
gotišku šriftu. Pavyzdį ėmė iš 
lenkų. Vadinasi Pigus ir trum
pas mokslas skaityti ir rašyti. 

Religinę knygos dalį sudaro 
pats katekizmas ir giesmynėlis, 
o tarp jų įsiterpia irgi katekiz
mui priklausantys pasaulietinio 
pobodžio socialiniai ir dorovi
niai paaiškinimai ir pamoky
mai. Katechetinė dalis yra 
glausta, minimali. 

Svarbu buvo ir suaugusius, ir 
vaikus išmokyti giedoti. Todėl 
ir pirmojoje lietuviškoje knygoje 
įdėta vienuolika giesmių su gai
domis. Nei autoriai, nei vertėjai 
nenurodyti. Svarbiausias gies
mių vertimų šaltinis buvo lenkų 
liuterono Sekliucjano katekiz
mas ir giesmynas. Mažvydo 
„Katekizmo" giesmynėlyje yra 
puikių himnų, sukurtų katali
kiškais viduramžiais. Atsispin
di literatūrinė ir muzikinė ne 
tik lenkų bei vokiečių, bet ir 
čekų kūryba. Manoma, kad, be 
Mažvydo ir Zablockio, „Kate
kizmo" Giesmes šventas vertė 
Abraomas Kulvietis, Stanislo
vas Rapolionis, gal Augustinas 
Jomantas, bet tai nėra tvirčiau 
išaiškinta. 

Kalbos požiūriu pirmojoje lie
tuviškoje knygoje vyrauja že

maičių tarmė, nors yra ir 
aukštaitybių, kūnų vėlesniuose 
Mažvydo raštuose daugėjo. Spe
cialistų nuomone ( Zigmas Zin
kevičius), aukštaitybės yra jo 
motinos ir Ragainės aplinkos 
įtaka. 

1549 metais Martynas Maž
vydas išleido trijų savo verstų 
giesmių rinkinėlį Giesmė šv. 
Ambroziejaus... .Ant naudos 
Ragainės bažnyčiai ir kitų". Šis 
leidinys yra susijęs su Mažvydo 
paskyrimu dirbti Ragainės kle
bonu. Jis turi įdomią dedikaciją 
būsimam Mažvydo tiesioginiam 
viršininkui Sebastijonui Per-
bantui, suvokieti; įsiam prūsui, 
mokėjusiam ir lietuvių kalbą. 
Jis, matyt, buvo aristokratas, 
nes Mažvydas dedikacijoje vadi
na jį „didžios ir aukštos giminės 
vyru" ir „Tavo Mylista". Ši de
dikacija yra pirma lietuviška 
knygos dedikacija, tiesa, neei
liuota. Mažvydas knygelę Per-
bantui dovanoja ,vietoj Velykos 
pauto". 

Knygos, išleistos nuo 1501 m. 
sausio 1 d. iki 1551 m. sausio 1 
d., vadinamos graikiškos kilmės 
terminu paleotipai — senieji 
spaudiniai. Dvi pirmosios Maž
vydo knygos turi tą garbingą 
vardą: Katekizmas (1547) ir 
Giesmė šv. Ambroziejaus (1549). 

Forma krikštymo Mažvydo 
išversta iš vokiečių kalbos. Tai 
agenda — nurodymai, kaip ku
nigas turi atlikti krikšto apeigą 
lietuvių kalba. Kaip minėjome, 
knygelė išleista 1559 metais. 
Taip pat rašėme, kad Jonas 
Bretkūnas jau po Mažvydo mir
ties išleido 1589 metais, jo Pa-
rafrazi. 
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Pats didžiausias Martyno 
Mažvydo gyvenimo tikslas buvo 
duoti lietuviams stambų gies
myną. Deja, pačiam pamatyti jį 
išspausdinta likimas neleido. 
Kad Mažvydas buvo giedojimo 
mokytojas jau Lietuvoje — abe
joti beveik netenka. O liutero
nai giedojimą laikė svarbiausia 
pamaldų dalimi. Mažvydas gies
myną rengė kruopščiai. Buvo 
jau leidiniui parašęs ir loty
nišką pratarmę. Mirtis neleido 
giesmyno išspausdinti Rank
raščius paveldėjo Karaliaučiaus 
lietuvių parapijos klebonas Bal
tramiejus Vilentas. Jis, kaip 

(Nukelta į 4psl.) 

Nuotr. Jono Kuprio 

^HOiĄ/ty fadaXe£uj 

IEŠKAU ŽODŽIO 

Ieškau savo sielvartui žodžio, 
Bet jo rasti nesiseka. 
Ir mane liūdesy vos beguodžia 
Trijų, kryžių, simbolika. 

Ieškau žodžio, nors gal ir nerasiu 
Bus to sugaišto laiko negaila — 
Eis prie kryžių per skynimų rasą 
Išsiverki mano eilės... 

TEN, UŽ ŠVIESMEČIŲ 

Aušta amžino džiaugsmo diena, 
Bet ar baigs supernovos dejuoti? 
Štai taurė vėl kartybių, pilna 
Mano Dievo išduoto — 

Viešpatie, 
Tu žinai, kas tą taurę pripildė 
Ir kas gerti išjos atsisakė. — 
Už tikėjimą, meilę ir viltį. 
Mums praverk Paukščių, taką 

Ir parodyk , ko akys nemato, 
Ko apkurtusios ausys negirdi. — 
Ten, už šviesmečių tavo visatoj 
Plaka dar kitos širdys... 

ANT ŠIMTMEČIŲ BANGOS 

Kai kam šioje planetoje ramu, 
Linguojantis ant šimtmečių bangos. 
Neieško jie nežinioje palikusių namų. 
Nemato šviesulių nakties languos. 

O tu norėtum net sugriauti naktį, 
Kad tik dvasia apsiramintų. 
Pavogti paslėptą visatos raktą. 
Išvaikščiot po jos labirintus.. 

DRAUGYSTE SU VEJU 

Bangos bučiuoja man kojas — 
Kojas šaltas ir nuogas. — 
Ak, nejaugi jos laiko šventuoju 
Nusidėjėlį žmogų? 

Bet šventieji, ir tie nusidėjo — 
Pagaliau visi gimstam su nuodėme. — 
Aš per daug broliavausi su vėju, 
Mes per daug siautėm, žaidėme... 

Daužėmės net po Kaprį ir Gibraltarą, 
Kartais vos beatgaudami kvapą. 
Po to sukom link Baltijos marių 
Pailsėti prie Žilvino kapo 

Ir galbūt pamatyt kraujo putą, 
Bet, deja, jos nematėme. 
Lyg išgąsdint norėdamos mudu 
Bangos šnypštė gyvatėmis... 

ŠIS PAVASARIS 

Šis pavasaris pasikvietė mane 
Su pražydusiomis obelaitėmis pašokti, 
Ir pasikeitė pasaulis lyg sapne — 
Norisi tik juoktis, juoktis... 

Obelaitės, tokios našios ir lengvutės, 
Tartum tos Degas paveiksluose šokėjos. 
Nežinojau, kaip man lėkti, kaip man 

suktis — 
Aš ne vėjas, aš ne vėjas! 

Bet pavasaris, tas geraširdis brolis, 
Man parodė, kaip pradėti pirmą žingsnį.. 
Ir matysite, kad aš didingais šuoliais 
Tuoj pralenksiu net legendinį Nizinskį. 

Nenorės gi nusileisti obelaitės -
Suksis, kol sukris, nebaigusios dar šokio. 
Ir pasklis po visą žemę aidas 
Mano juoko, mano juoko. 

Mmhrydaa. Oetmt* ehirk$c*onUkaa, gedo"'** baszni&osu per 
Adutnta ir Katedat ik Oramructu. (Karaliaučius, 1566 Pirmoji giesmyno 
dalia, jau po Martyno Mažvydo mirtias, panagia jo pusbrolio Baltramiejaus 
Vilento. 

Paskui pranešti, kai sugrįši, 
Ką ten matei ir ką girdėjai: 
Išaiškinti poezijos su kosmine 

didybe ryšį. 
Ciklono santykį su vėju... 

Apreikšti, kaip ten žmonės mylis — 
Ar jie pasiekia savo džiaugsmo pilnatis, 
O galgi tarp galaktikų tos juodos skylės 
Yra jų liūdesiu pripildytos? 

Po to gal taptum ir tu pats ramus, 
Išaiškinęs ir šviesiąją, ir tamsiąją 

materiją — 
Pranešęs mums, ar galima įsitaisyt 

namus 
Ten, žvaigždėje vakarėje... 

MAGNOLIJAI 

Atėjo metas visą tiesą pasahxt 
Ir apie tai daugiau neužsiminti 
Tos rasos, kuriomis esi rytais apkritui 
Tai mano ašaros — atmink.' 

Norėjau pats save išverkti. 
Ir amžinai po tavo šakomis s^dėt. 
Jaučiau kiekvieno tavo žiedo vertę, 
Sakydamas pavasariui Sudiev. 

O ašaros, kuriom kasnakt žiedai 
sužiilga. 

Į Baltiją banguoja mano upėmis — 
Leisk pabučiuoti savo žiedo rausvą 

šilką 
Šį rytą saulės lūpomis. 
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Mažvydas ir jo laikai 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Kompozitorius Juozą* Strolia (1897 • 1969) 

100-osios Juozo Strolios 
gimimo metinės 

Kompozitoriui Juozui Stroliai 

Karštai mylėjai gintarinę savo šalį, 
Tau.šventas buvo žodis Lietuva — 
MeldįįjįįfHedais išdabinai jos 

liūdną veidą, 
Kad amžiais būtų ji dainuojanti, 

gyva 

Ada Karvelytė-Dubauskienė 

Liąpoą_13 dieną sueina lygiai 
šimtAr "Metų nuo kompozito
riaus Juozo Strolios gimimo Ve-
lykūnų kaime, Leliūnų vals
čiuje, Utenos apskrity. Kaip 
muzikos pedagogas dirbo Tau
ragėje, Aukštesniojoje komerci
jos mokykloje, ir Šiauliuose, 
Mokytojų seminarijoje bei Muzi
kos mokykloje, vėliau Dres-
den'e, Vokietijoje, Blasevvitz 
mergaičių gimnazijoje ir poka
rio lietuvių pabėgėlių stovyk
linėse gimnazijose Hanau, Det-
mold, Uchte ir Oldenburg i.O. 
Visados buvo sau ir savo moki
niams reikalus. Buvo autorius 
1936 metais Kaune išleisto pa
ties pirmutinio muzikos istori
jos vadovėlio lietuvių kalba. 
Kaip chorvedys, laimėjo su 
Šaulių choru Panevėžio varžy
bose II vietą. Kaip kūrėjas, 
laimėjo Amerikoje, dar Vokieti
joj begyvendamas, keliais atve
jais pirmąsias vietas. Mokėjo 14 
kalbų. Mirė Čikagoje 1969 me
tais, Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės išvakarėse. Pagal jo 
paties pasakojimus, jo gimimo 
diena metrikuose dviem dienom 

paankstinta (liepos 11), o numi
rus, pagal policijos raportą, pen
kiom dienom pavėluota (vasario 
20). 

Iš viso sukūrė apie 300 įvai
raus žanro kūrinių, iš kurių 
daugelis žuvo per didįjį Dres-
den'o bombardavimą 1945 m. 
vasario 13 d. Dalis iš atminties 
atkurta. Jo populiari 1927 me
tais daina „Namo" dainuota 
daugely dainų švenčių. Metams 
praslinkus po jo mirties, visi 
trys sūnūs muzikai suruošė 
tėvo kūrinių koncertą Čikagos 
Jaunimo centre, kuriame daly
vavo solistai Prudencija 
Bičkienė, Roma Mastienė, Jo
nas Vaznelis, Valentinas Lio-
rentas ir smuikininkas Herku
lis Strolia, taip pat keli cho
riniai vienetai — Alice Ste-
phens „Aldutės", Lietuvių meno 
ansamblis „Dainava" ir Lietu
vos Vyčių choras. Šiam pasimai
nydami dirigavo Vytautas ir 
Faustas Strolios, o jungtiniam 
chorui „Dainavos" dirigentas 
Petras Armonas. Solistams ir 
chorui akompanavo Manigirdas 
Motekaitis. Programai vadova
vo aktorius Algimantas Dikinis. 

Šiuo metu Juozas Strolia 
turbūt labiausiai pažįstamas 
dėl poeto Pauliaus Jurkaus žo
džiams sukurtos giesmės 
„Parvesiu, Viešpatie"; su refre
nu: „Težydi vėlei Lietuva". Gai
la, kad laisve pražydusios tėvy
nės dienų jis jau nebesulaukė. 

Apie Juozo Strolios 
muzikinę kūrybą 

Juozo Strolios kūryba daugiausia vokalinė. Ypač gausios 
dainos chorui. Strolios muzika romantinio charakterio su sti
priu lietuvių liaudies dainos atspindžiu. Jo muzikos originalu
mas pasireiškia ten, kur susiliečia su liaudies kūrybos ele
mentais. Ryškūs pavyzdžiai yra dainos „Ei didi, didi" ir 
„Šienapjūtės daina* Tačiau jo dainos liaudiškumas yra arti
mesnis Šimkui negu Banaičiui, kuris laikėsi griežto harmoni
jos ir melodijos sutapdinimo liaudies dainos stiliaus ribose, at
sisakant bet kokio melodijos išvystymo ar pakeitimo. Strolia 
kaip ir Šimkus liaudies daina vysto, išplečia ir kartais pa
keičia, įvesdamas pasirinktai temai giminingų motyvų. 

Juozo Strolios originalus kūriniai turi romantiškumo 
žymių, tačiau ne kurie jų išsiskiria savo lietuvišku muzikos 
charakteriu. „Kur banguoja Nemunėlis", „Aušros Vartų Mari
jai" ir daugelis kitų dainų ir giesmių melodinės slinktys ir rit
mai labai artimi mūsų liaudies motyvų tonacijomis ir formi
nei sąrangai. Šia prasme galima teigti, jog Juozas Strolia 
buvo vienas iš tų kūrėjų, kuris prisidėjo prie mūsų dainos at
palaidavimo nuo svetimybių ir jos ypatumų išryškinimo. 

Jeronimas Kačinską* 

minėjome, giesmyną išleido 
dviem dalimis 1566 ir 1570 me
tais. Giesmės apėmė visą kalen
dorinių metų ciklą. Manoma, 
kad pirmąją giesmyno dalį kar
tu su ten esančia jo paties pra
kalba spaudai parengė pats 
Mažvydas, o antrąją dalį baigė 
rengti ir nemažai papildė Vi
lentas, j 

Mažvydo giesmynas yra di
džiai vertingas lietuvių poetinės 
ir muzikinės-vokalinės kultūros 
paminklas. Jo pirmojoje dalyje 
yra 24 tikros giesmės, antrojoje 
— 52 giesmės ir 30 eiliuotų 
psalmių — senųjų giesmių iš 
Senojo testamento. Yra ir kitų 
giedamų kūrinių. Giesmynas 
yra specifiškas. Nors Mažvydas 
ir jo talkininkai buvo ištikimi 
liuteronai, giesmyne išsiskiria 
dvi atskiros giedojimo linijos: 
katalikiška viduramžių ir nau
joji liuteronų. Giesmyne yra 
grupė garsiausių viduramžių 
originalių kūrinių, giesmių ir 
himnų (senų iškilmingų gies
mių), sukurtų 4-15-ame amžiu
je, taip pat penkios viduramžių 
giesmės, verstos iš lenkų kal
bos. Iš naujųjų Reformacijos 
laikų giesmių — daugiausia su
kurtų Martyno Liuterio. Daro
ma išvada, kad Mažvydas ir jo 
bendradarbiai nesekė jokiu 
ankstesnio kitų tautų giesmy
no modeliu, o atrinkdami gies
mes, sukūrė savitą, originalų 
rinkinį. Tuo vertingesnis pirma
sis lietuvių giesmynas. 

Gaila, bet Mažvydas ir Vilen
tas nenurodė giesmių vertėjų ar 
autorių lietuvių. Dabar labai 
sunku tai išsiaiškinti. Vis dėlto 
manoma, kad šešios giesmės 
yra originalios. Vertėjai gies
myne nurodyti tik prie trylikos 
giesmių. Viską susumavę, tu
rėsime dvylika pavardžių — 
Martyno Mažvydo talkininkų. 
Iš vertėjų pirmiausia minėtini 
Abraomas Kulvietis, Stanislo
vas Rapolionis, Jurgis Zabloc
kis, Baltramiejus Vilentas, taip 
pat Augustinas Jomantas, Maž
vydo svainis, po jo mirties už
ėmęs Ragainės klebono vietą. 
Kiek žinoma, ko gero visi Maž
vydo pagalbininkai buvo kilę iš 
Didžiosios Lietuvos, paskui at
vykę į Prūsijos Kunigaikštystę 
dėl savo liuteroniškų pažiūrų. 
Taigi lietuvių raštijos pradi
ninkų Šaknys yra Didžiojoje 
Lietuvoje. Pasišventė tie lietu
vių humanistai liuteronybei, 
matyt, dėl to, kad jautė naujo 
tikėjimo demokratiškumą ir ar
tumą tautai.nes Liuteris reika
lavo krikščionybę skleisti tau
tinėmis kalbomis, vadinasi, per 
krikščionybę būti tauta. 

Kurias giesmes išvertė pats 
Mažvydas? Konkrečiai nega
lime pasakyti, bet tvirtai galime 
pareikšti, kad jis išvertė gies
mių daugiau negu kas kitas. Ir 
šiuo atžvilgiu jis yra pirmas. Jo 
plunksnai tikriausiai priklauso 
ne viena dešimtis vertimų. 

Mažvydo parašytoje prakal
boje pirmajai giesmyno daliai 
pastoriai įpareigojami įpratinti 
žmones giedoti. Ir nuskamba 
toms bažnytinėms aintims ne
tikėtas teiginys — ne apie reli
giją, o apie tautą. Mažvydas sa
ko: 

...šį darbą [giesmyną] aš pa
dariau ne dėl to, kad ateityje jis 
atneštų mano vardui šlovę ir 
išgarsėjimą (aišku, aš to ir ne
trokštu, ir žinau, kad iš tokio 
darbo ir šito nereikia siekti), bet 
dėl to, kad lietuvių Bažnyčia 
įkvėptai ir ištikimai liaupsintų 
vienintelio Dangiškojo Dievo 
Tėvo ir Mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus vardą, jo garbe, šlove 
ir nuopelnui, ir kad mūsų gim
tasis iodis tarnaudamas gyvas 
išliktų ir būtų perduotas aini
ams. 

Tai Mažvydo atsisveikinimas 
ir kartu dvasinis testamentas 
tautai. Šlovę ir išgarsėjimą jis 
pelnė visiems laikams. 

Martynas Mažvydas — tai 
versmė. Bėgant dešimtmečiams 
ir šimtmečiams, ji tapo upeliu ir 
sunkiai per uolas besibrau
nančia upe. Iš jo atėjo Vilentas, 
Bretkūnas, Vaišnoras, Blotnas 
(liuteronai) Mažojoje Lietuvoje, 
Petkevičius, Morkūnas (refor
matai) Didžiojoje Lietuvoje, pra
bilo katalikas Mikalojus Dauk
ša... Upė turi du krantus (liute
ronas Kristijonas Donelaitis ir 
katalikas Antanas Baranaus
kas), bet upė yra viena... 

Martyno Mažvydo gyvenimą 
ir veiklą, literatūrinį palikimą 
tyrinėjo daugiausia lietuviai ir 
vokiečiai. Nuo 1985 metų Lietu
vos valstybinėje Martyno Maž
vydo bibliotekoje Vilniuje vyks
ta kasmetiniai seminarai, pava

dinti „Mažvydo skaitymais". 

Dabar, švenčiant pirmosios lie
tuviškos knygos 450 metų jubi
liejų, kuris įtrauktas į tarptau
tinę Jungtinių Tautų UNESCO 
(kultūros) programą, vykdoma 
daug renginių ir sumanymų. 
Nepaprastai reikšminga, kad 
leidžiami seniausi lietuvių raš
tijos paminklai. 1993 metais pa
gal tarptautinį knygų leidimo 
projektą „Bibliotheca Baltica" 
išleistas naujas Mažvydo raštų 
fotografuotinis leidimas (leidyk
la „Baltos lankos"). Leidinys 
paskutiniame puslapyje turi 
tokį įrašą: „Bibliotheca Baltica 
(.Baltijos biblioteka). Tai knygų 
leidybos projektas, kuriame da
lyvauja trys Baltijos šalys. Vi
sas serijos knygas ženklina em
blema, simboliškai sutampanti 
su pirmosios lietuviškos knygos 
eiliuotos pratarmės pirmosios 
eilutės pirmąja raide". Toji 
raidė yra didžioji „B" iš Marty
no Mažvydo žodžio „Broliai"! 

(Pabaiga) 

Šatrįjos Raganos 
kelias 

įgyvendindama Europos Ta
rybos rekomendacijas ir siekda
ma aktualizuoti Lietuvos kultū
rinį palikimą, Kultūros ministe
rija šiemet pradėjo organizuoti 
valstybinę programą "Lietuvos 
meno kūrėjų keliai.* 

Vienas iš šios programos pro
jektų — "Rašytojos Šatrijos Ra
ganos kelias." Šią programą pa
skatino parengti aktuali Šatri
jos Raganos kūrinių ir jos gyve
nimo studija — Viktorijos Dau
jotytės knyga Šatrijos Raganos 
pasaulyje, išleista Rašytojų są
jungos leidyklos. 

Rašytojos atminimui vakarai 
įvyko Mažeikių ir Užvenčio mu
ziejuje, Kauno Maironio muzie
juje, Lietuvos menininkų rū
muose, Židikų, Užvenčio, Me
dingėnų, Pavandenės bažnyčio
se. Sie renginiai susilaukė dide
lio susidomėjimo, jų metu buvo 

parduotas visas knygos apie Ša
trijos Raganą tiražas (2,000 eg
zempliorių). 

Neseniai programos renginys 
įvyko Marijampolėje, Šv. Myko
lo Arkangelo bažnyčioje. Mari
jampolėje rašytoja gyveno nuo 
1906 metų iki Pirmojo pasauli
nio karo, dirbdama mokytoja 
mergaičių mokykloje. Tuo laiko
tarpiu ji vertė į lietuvių kalbą 
20 amžiaus pradžios Europos 
pedagogo Foerster'io pedagogi
nius raštus, intensyviai kūrė. 

Algimantas Naujokaiti* 

• Praėjusį šeštadienį, liepos 5 
dieną, poetei Liūnei Sutemai 
suėjo 70 metų — poetė gimė 
1927 metais Mažeikiuose. 1937 
metais Kaune gimusi poetė Ju
dita Vaičiūnaite švenčia savo 
60-ąjį gimtadienį. Jungiamės 
prie jų bičiulių, drauge ir gau
sių iš jų kūrybos skaitytojų, su 
savo nuoširdžiais sveikinimais. 

3*~~~~ 

Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia Senojoje Varėnoje, Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio gimtinėje, pradėta statyti 1901 metais dviejų, 
pasaulinių karų sugriautų — sudegintų dviejų bažnyčių vietoje, 
1875 metais čia vargonininkavo M-K. Čiurlionio tėvas, kai tų m i l ą 
rugsėjo 22 dieną gimė pirmasis sūnus Mikalojus Koasataaįhsjj J\ 
pakrikštijo spalio 1 dieną kunigas Aloyzas Giarno. 
Naujosios bažnyčios projekto autoriai—pediminas Baravykas ir A. 
Bakaitis. Skulptūros—M. Paulausko. Statybos pagrindinis organi
zatorius—kunigas Pranciškus Civilis (g. 1957 m.). Bažnyčią 19M m. 
lapkričio 6 d. pašventino Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulai
tis. G. Jaroaio nuotraukom 

Atmininio lenta M.K. Čiurlioniui, atidengta 1993 m. rugsėjo 22 d. 

Kainyno* vidus Krikštyki. 




