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Kūrybos aistra, laimė ir 
kančia

VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

Kovo 12 dieną Kaune ope
ros solistės Marijonos Rakaus
kaitės ir dailininko Liudo 
Truikio namuose (Čiurlionio 
muziejaus filialas) buvo pa
gerbtas išeivijos poeto Fausto 
Kiršos atminimas. Vakarą 
ruošė muziejaus darbuotojos 
J. Gineikienė ir R. Ruibienė. 
Poeto eiles skaitė aktorius 
Petras Venslovas, jauna pia
nistė Kotryna Gediminaitė 
skambino Vainiūno ir Šopeno 
kūrinius, paskaitą apie poeto 
gyvenimo ir kūrybos kelią 
skaitė muziejininkė Virginija 
Paplauskienė.

Daugeliui mįslė, kodėl poe
tas minimas kaip tik šiuose 
didinguose namuose. Jis nie
kad nepravėrė šių namų durų, 
bet gyveno operos solistės 
M. Rakauskaitės kad ir mažoje 
širdies kertelėje... Kadangi tarp 
dviejų menininkų buvo artima 
draugystė, aistringa meilė (apie 
tai byloja susirašinėjimas. Laiš
kai saugomi Čiurlionio muzie
jaus fonduose), kuri truko be
veik 14 m. O meilės pėdsakai, 
net ir blankūs, visad lieka 
širdyje. Marijonai buvo dedi
kuojamos knygos (saugomos 
Maironio muziejuje), rašomi 
eilėraščiai, skiriami ištisi cik
lai. Neabejotina, kad Fausto 
gyvenimui ir kūrybai reikš
mingos, o gal ir lemtingos 
įtakos yra turėjusi operos so
listė Marijona Rakauskaitė.

Fausto Kiršos vardas, kaip 
ir daugelio išeivijos rašytojų, 
poetų vardų, yra užmirštas, jį 
pažinojusių žmonių atminty 
išblukęs. Tad aš pabandysiu 
nupiešti Poeto paveikslą, 
paryškindama jį keliais jam 
reikšmingais, charakteringais 
potėpiais. Vienas jų — vie
natvė. Si ištikima draugė 
lydėjo jį iki pat paskutinės gy
venimo dienos.

Jis atėjo į lietuvių literatūrą 
kartu su tokiais kūrėjais kaip 

Iš kairės: A Sutkus, Marijona Rakauskaitė, Faustas Kirša.

Vincas Mykolaitis-Putinas, 
Balys Sruoga, Kazys Binkis ir 
kitais. Išleido 11 savo poezijos 
knygų, parašė nemažai li
bretų. Vertė lenkų, rusų kla
sikus į lietuvių kalbą. Savo 
poezijoje jis neskelbė revoliuci
nių šūkių, nekvietė tautos į 
kovą, o taikiai, atkakliai susi
telkęs dirbo, svarstydamas 
amžinus būties klausimus, pa
aukojo save žurnalistiniam, 
literatūriniam, visuomeni
niam ir kultūriniam darbui. 
Dovanojo tautai savo kūrybos 
vaisius.

Jaunystė, mokslas

F. Kirša gimė Senadvario 
viensėdyje, Zarasų krašte, 
augo prie žydraakio Jūžinto 
ežero. Čia prabėgo jo graži vai
kystė. Mokslus ėjo Antalieptės 
pradžios mokykloje, vėliau mo
kėsi Vilniaus ir Maskvos gim
nazijose. 1914 m. Oriole įsigijo 
brandos atestatą. Vilniuje bai
gė pedagoginius kursus. Mo
kytojavo: dirbo pradžios mo-k 
kykloje, lektoriavo karo mo
kykloje. Jo noras siekti aukš
tesnių mokslų ir tobulėti at
vedė į Berlyno universitetą. 
Čia studijavo vokiečių kalbą ir 
literatūrą, estetiką, klausė 
Berdiajevo, Franko, Sezemano 
filosofinių paskaitų. Pats gili
nosi į Schopenhauerį, Nietz- 
schę, Bergsoną ir kitus filoso
fus, domėjosi indų menu ir ar
chitektūra.

Kultūrinis — 
visuomeninis gyvenimas

Grįžęs iš Vokietijos, kartu 
su kitais įsijungė į nepriklau
somos Lietuvos kultūrinio gy
venimo formavimą, kūrimą. 
Su dideliu entuziazmu daly
vauja visuomeninėje veikloje. 
Buvo vienas Šaulių sąjungos 
kūrėjų, aktyviai dalyvavo, įku
riant Lietuvių meno kūrėjų 

draugiją, buvo pirmasis sekre
torius, o vėliau ir pirmininkas. 
Priklausė Lietuvių rašytojų 
draugijai, žurnalistų sąjungai. 
Kartu su Baliu Sruoga ir An
tanu Sutkumi įkūrė sątyros 
teatrą „Vilkolakis” (Faustas 
sugalvojo šiam teatrui pavadi
nimą, kuris visiems patiko). 
Jis aktyviai rašė repertuarą 
šiam teatrui. Artimai bendra
vo su teatralais, norėjo refor
muoti teatrą, kuris jam atrodė 
menkas ir bedvasis. Rašė lib
retus — kartu su Sruoga Ver
di „Traviatai”, Rubinšteino 
„Demono” ir Bizet „Carmen” 
ir kt.

Žurnalistika

Platų barą išvarė ir žurna
listikos dirvoje. Jo gyvenime 
žurnalistika užėmė svarbią 
vietą. Žurnalistinį darbą 
pradėjo 1913 m. Viltyje ir 
Ryte, vėliau dirbo Lietuvos 
aido redakcijos nariu, redaga
vo Lietuvos literatūrinį priedą 
„Sekmosios dienos”, meni
ninkų žurnalą Menas, žurnalą 
Baras, kartu su B. Sruoga pa
rengė ir išleido literatūros ir 
dailės lapus Dainava, taip pat 
buvo žurnalų Pradai ir žygiai, 
Gaisai redaktorius. Jis ne
paprastai džiaugėsi žurnalo 
Naujoji Romuva pasirodymu. 
Faustas artimai bendravo su 
šio žurnalo redaktorium Juo
zu Keliuočiu (tie draugiški 
ryšiai tęsėsi iki pat poeto mir
ties. Tarp dviejų menininkų 
vyko susirašinėjimas).

Faustas bendradarbiavo 
Klaipėdos žiniose, Varpe ir 
daugelyje kitų leidinių. Jis 
norėjo sukurti tobulą litera
tūrinį žurnalą. Tai padaryti 
sunkiai sekėsi, viskas susives
davo į finansinę paramą.

Savo straipsniuose ir reda
guojamuose leidiniuose gvilde
no meno, kultūros, literatūros 
klausimus. Jis kalba apie 
menininko reikšmę. Viename 
straipsnių rašo: „Pasiduoti, 
verkšlenti ar nutilti nevalia 
menininkui net ir sunkiausio
mis sąlygomis, nes jis yra at
sakingas už kultūros likimą. 
Kol mes esame menininkai, 
tol tylėti nuodėmė...” Jis 
norėjo būti laisvas ir nepri
klausomas, nekaupė turtų — 
neturėjo savo nuosavo namo, 
buto, mašinos. Gyvendavo nuo- 
muojamame kambarėlyje ar
ba redakcijose. Materialinis 
pasaulis jam neegzistavo, o ir 
politiniai žaidimai buvo sveti
mi. „Aš noriu laisvai alsuoti ir 
reikšti savo mintis taip, kaip 
noriu ir kada noriu — rašė jis. 
Man rodos, yra brangiau su
kurti dorą eilėraštį, negu 
šimtą kartų ‘lietuvis’ su
šukti...” tokia buvo jo nuo
monė. Nemėgo griežtų ka
nonų, priešinosi rutinai. Pa
vargęs nuo miesto gyvenimo, 
nuo nesėkmių su literatū
riniais leidiniais, jis išvykdavo 
į savo tėvų sodybą — Sena- 
dvarį. „Sistematiškas dvasi
nės iniciatyvos užmušimas — 
svarbiausias šitos visuomenės 
bruožas „— rašė jis. 1930 m. 
Gaisuose su širdgėla pastebi: 

„Netrukus Lietuvoje jau gėda 
bus vadintis menininku, nes

Faustas Kirša.

dabar kiaulių pirklys turi di
desnę pagarbą...”

Jo publicistiniai, beletristi
niai straipsniai nėra surinkti 
ir išleisti atskira knyga. Kaip 
pats liudija: „Išleidau 10 poe
zijos knygų, bet periodikoj 
spausdintų eilėraščių jose ma
žai. Jie liko pražūčiai. Įvai
raus žanro prozos, ligi ve
damųjų straipsnių laikraš
čiams, neišleidau nė vienos 
knygos. Tie raštai po juodu 
kryžiumi guli. Kultūros ba
ruose dirbau kaip artojas, ku
rio javams reikalinga vartyta 
žemė”.

Faustas Kirša įstojo į Huma
nitarinių mokslų ir literatūros 
draugiją, kuri rūpinosi lite
ratūriniu gyvenimu Lietuvoje. 
Didelis rūpestis buvo klasikų 
vertimai. Jis išvertė J. Kra
ševskio Vitolio raudą, Kra- 
sinskio Nedievišką komediją,
L. Tolstojaus Pasakąs. Vertė
F. Dostojevskį, Tiutčevą, J. 
Lermontovą. Gerokai vėliau 
išvertė J. Baltrušaičio Lelija ir 
pjautuvas (rankraštyje liko), 
Maironio Z nad Biruty, spaus
dintą Lietuvių dienose (JAV).

Kūryba

Į literatūrinį darbą įsijungė 
jau 1912 m. Pirmasis debiutas 
— Ateityje, vėliau pasirodė 
eilėraščiai Vaivorykštėje, 1918 
metais — eilėraščių rinkinys 
Verpetai. Didelę įtaką jo anks
tyvajai kūrybai darė rusų sim
bolistai. Ypač jį žavėjo Jurgio 
Baltrušaičio eilėraščiai. Nors 
vėliau, atsakydamas į klau
simą, kokius rašytojus mėgs
ta, sakė: „Jaunystėje akis pra
žiūrėjau į Lermontovą ir Mai
ronį. Dabar grynai mėgstu 
klasikus... Didžiausias man 
yra Dostojevskis. Juo egzal- 
tuojuosi. Tai visų laikų ra
šytojas. Jis pavergia, kaip Ve
zuvijus. Net Goethe su juo ne
gali lygintis. Žmonija daugiau 
tokio neturės. Iki jį priėjau, 
perėjau per Heinę, Baironą, 
Wilde, Poe. Ypačiai pastaruo
sius. Rusų simbolistams, nors 
mane priskiria prie simbo
listų, ypatingo žavesio ne
jaučiu. Jų formalizmas manęs 
nežavi”.

Jis nedeklaravo kurios nors 
vienos literatūrinės srovės, 
ieškojo savojo „Aš”. Rašy

damas autobiografiją, cituoja 
Oscar Wilde posakį: „...Visų 
pirma reikia mokėti pasirišti 
kaklaryšį, nuo to pirmojo tvar
kingai ir pavyzdingai padary
to darbo priklauso ir kitų 
darbų geri vaisiai...”

„Aš> — sako Kirša, — dar 
besistengiu pasirišti kakla
raištį... Tuo tarpu nei mano 
Verpetai, nei Aidų aidužiai, 
nei Idiotas, nei laikraščių re
dagavimas su visais veidmai
ningos politikos aitvarais, 
čiulpiantis armoningus smege
nis, neduoda man progos pa
sakyti savąjį „Aš” iš buvusio 
Monų ir Maumų pasaulio...” 
Šios posakis buvo lemtingas 
tolimesnei F. Kiršos biografi
jai. Jaunesnieji poetai ar lite
ratūros kritikai pašaipiai pa
brėždavo, kad jis „dar bando 
pasirišti kaklaraištį...” Tuo 
tarpu buvojau išleista 11 poe
zijos knygų...

Po pirmosios knygos Verpe
tai pasirodo Aidų aidužiai 
(1921), Suverstos vagos (1927), 
poema Rimgaudo žygis (1929), 
satyros Pelenai I d. (1930), 
Giesmės (1934), Maldos ant 
akmens (1937), Piligrimai ir 
Pelenai II d. 1938 m.

Jis poetas — estetas. Jam 
charakteringa filosofinė — 
metafizinė poezija. Jis nori su
vokti kosmoso esmę ir iš tos 
metafizinės filosofinės plotmės 
pažiūrėti jau į visuomeninį 
tautinį gyvenimą. Jam svarbi 
mintis — jos grožis. Jis bando 
ieškoti tokios minties, kuri 
skleistų grožį, tiesą; gilinasi į 
pažinimo prasmę, sprendžia 
būties klausimus. Savo kūry

ba jis medituoja. Apie pili
griminę dvasią kalba eilė
raščių ir knygų pavadinimai 
— giesmės, maldos, psalmės, 
piligrimai, himnai, giedojimai.

Svarbią reikšmę turi jo saty
rinė poema Pelenai. Kaip rašo 
Antanas Vaičiulaitis: „Savo 
apimtimi, turiniu ir išraiškos 
jėga bei raiškumu yra vienin
telė tokia knyga lietuvių lite
ratūroje, vienas iš kertinių jos 
veikalų, f juos pastačius šalia 
Fausto Kiršos, gauname gražų 
ir tokį prasmingą įnašą, kurį 
šis poetas dovanojo menui, — 
ne vien tik savajam, bet ir 
savo generacijos bei visos tau
tos kūrybai”.

............................................

FAUSTAS KIRŠA

AŠ LIUDIJU KŪRYBĄ

Aš liudiju gėlių spalvas ir kvapą, 
Budėjimą šešėlių palapynuos, 
Kada mintis iš nieko kūnu tampai — 
Aš liudiju ir grožį ir žinyną.

Aš liudiju ne iš žmogaus viliones,
‘ Regėjimus širdies, sapnų ir proto,

Aš liudiju keliaujančią per žmones 
Kūrybos aistrą, laimę ir Golgotą!

Šventieji akmenys, 1951

PAVASARIO GIESMĖ

T Gamtoj tik šypsena,
Padangėse neaiškus mėlynumas, — 
Bet už kalnų, kaip pilnaties skaistumas, 
Ateina žemė ir daina.

Dar pumpuruos žiedai, — 
Tik jau rūkuos efirinis lengvumas, 
Pirmuos žieduos budėjantis skambumas, 
Krūtinėj — laimės pažadai.

Tu ateini ūmai;
Tau pražiūrės kvapsniai žieduotas veidas, 
Ir prakalbės, kaip gaivalinis aidas, 
Svajonės, meilė ir skausmai.

Ir tolumoj matai:
Atgimęs spindulys — gyvybės laidas, 
Kaip tų drugių, kurie po kalnus sklaidos, 
Tuoj žemę nubučiuos karštai.

Atmerkime akis — 
Šaltuos vaizduos slaptingasis šventumas. 
Ir judesiuos platybė ir jaunumas, 
Kaip erdvėj saulės ateitis.

NE KARTĄ PARKRITAI, LIETUVI..

Ne kartą parkritai, lietuvi, — 
Sunki našta audrų kely 
Suraškė ašaras ir kraują, 
Bet tu kentėt ir mirt gali.

Viršum galvų ereliai skraidė, 
Mirtis klajojo vieškeliais, — 
Tu ant kapų gėlėm raudojai, 
Giedojai giesmes ir meldeis.

Keliai ereliams susimaišė, 
Suskilo uolos nuo audrų, 
Bet niekas meilės nenumaldę 
Nei aukso klodais, nei varu..

Dėl to, lietuvi, žodis žodin, 
Kaip aukso knygos išmintis, 
Ir amžius saulėm nusijosi, 
Ir šmėklom krikštysi naktis.

Praeisim mes, —jau daug praėjo, — 
Užgeso degę žiburiai, — 
Bet liks apaštalų stebuklai, 
Liks kartos, liks tėvų keliai.

Pelenai, 1969 
- ' ■' ----------------------------------- --------------------------- -H

Meilė
Jo gyvenimui bei kūrybai 

reikšmingos ir lemtingos įta
kos turėjo operos solistė Mari
jona Rakauskaitė. Abu susi
tikdavo teatre, įvairiuose po
būviuose, literatūriniuose su
sibūrimuose. Tarp judviejų už
simezgė artima draugystė, 
kuri netrukus išaugo į meilę. 
Čiurlionio ir Maironio muzie
juose saugomos nuotraukos, 
dedikuotos knygos, laiškai, iš 
kurių galima spręsti apie 
dviejų jaunų žmonių meilę. 
Nuotraukose užfiksuoti lai
mingi jaunuoliai. Žiūrėdami į 
abiejų palaimingus veidus, 
džiaugsmu spinduliuojančias 
akis, nesuklysim sakydami, 
kad tai tikrų tikriausias 
meilės jausmas. Pavargęs nuo 
miesto gyvenimo, Faustas iš
vykdavo į savo gimtąjį kaimą. 
Rūpinosi sėja ir pjūtimi, nes iš 
„plunksnos” mieste gyventi

„neįmanoma”. Jis rašė: „Lietu
vos laukai, miškai ir sodžiai 
amžinai žavi ir jaudina, bet 
miestų žmonės ir kultūrinis 
gyvenimas baigia spausti prie 
žemės... ” Čia atvykdavo ir 
Marijona. Ji žinojo kiekvieną 
Senadvario kampelį, žinojo, 
kokios gėlės ir kur auga. Mai
ronio muziejaus fonduose sau
gomos nuotraukos iš jų ju
dviejų kelionių. Faustas dedi
kavęs ne vieną knygą Marijo
nai (knyga — Vitolio rauda, 
Piligrimai, Giesmės). O ant 
nuotraukų ekspromtu parašy
ti posmeliai, štai, kad ir toks 
— „Ne kasdieną, kaip šian
dieną / Liepos dieną, penktą 
dieną /, Sodžiun pakvepianti 
šienu / Mes važiuojam gęstant 
dienai / 1926 m. liepos 5 d.”

Jis kuria eilėraščius ir dedi
kuoja atskirus skyrius Marijo
nai.

(Nukelta į 3 psl.)
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V. KAŠUBOS IR D. DAUGINTIENĖS 
PARODOS LIETUVIŲ DAILĖS 

MUZIEJUJE
Kovo 20 d. Lietuvių dailės 

muziejuje, Lemont, IL, buvo 
atidarytos dviejų dailininkų 
parodos: Daivos Daugintienės 
piešinių „Svetimo dangaus 
vaivorykštė” ir skulptoriaus 
„Vytauto Kašubos dovana Lie
tuvių dailės muziejui”.

VYTAUTO 
KAŠUBOS 

DOVANA 
LIETUVIU DAILĖS 

MUZIEJUJ

SVETIMO DANGAUS VAIVORYKŠTĖ
DAIVA DAUCINTIENt

DANGUOLĖ SADŪNAITĖ

♦ ♦ ♦

toks baltas oro virpėjimas
medžiuose...

ir virš pievos, žemai palinkęs
dangus...

kaip į maldaknygę,

į atverstą psalmių knygą — 
į šią vakaro rimtį 
turiu įsigilinti...

* * *

tavęs, mieloji Uošve
nemylėjau taip,

kaip kad moabietė Rūta, savąją...

mintimis
į tėviškę atsigręždama vis, — 
lyg ta lauko gėlė į saulę...

Devenių Kultūros fondo pirm. Dalia Bobelienė (kairėje) ir Kom
pozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos Čikagoje sekretorė Erika 
Brooks. Nuotr. Edvardo Šulaičio.

VLADO JAKUBĖNO DRAUGIJA IR JO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

EDVARDAS ŠULAITIS

Dail. Daiva Daugintienė.

Daiva Daugintienė gretina 
savo darbus, sukurtus „tada”, 
su naujaisiais, nupieštais „da
bar”. Fotografijose rodo kera
mikos panų plokštes, virtuo
ziškai įkomponuotas į namų ir 
salių inteijerus — tai ji darė 
gyvendama Lietuvoje. Šalia 
kabo dabar, apsigyvenus jai 
Amerikoje ir dirbant tik lais
valaikiu, sukurti pieštuko ir 
pastelės technika, atlikti juo
da-balta darbai apie gėlių 
puokštes. Akivaizdu, kaip 
naujose gyvenimo sąlygose at
sidūręs neseniai atvykęs lie
tuvis dailininkas iš profesio
nalo tampa „laisvalaikio” kū
rėju. Žvelgiant į Daivos kera
mikos įmantrias kompozicijas 
ir jos naujuosius piešinius, 
jaučiamas'1 ir naujos kibirkš
ties protrūkis. Pradžia sunki, 
bet tai negąsdina pasiryžėlės. 
Panašių atvejų gausėja mūsų 
padangėje. „Geresnio” gyveni
mo vilionės ne vieną iš Lietu
vos atvykusį dailininką pri
verčia, bent laikinai, atsisaky
ti kūrybos ir pasišvęsti juo
dam darbui. Bet po kiek laiko 
atgyja kūrybinė liepsnelė, ir 
pagaliau pradeda vykti (bent 
jau Čikagos apylinkėse) viena 
meno paroda po kitos.

Paminėtini šie naujai atvy
kę lietuviai dailininkai, nese
niai suruošę savo personalines 
parodas Čiurlionio galerijoje, 
Čikagoje: Irena Šapamienė, 
Tomas Kirvaitis, Ina Čygaitė- 
Nicevvander, Sigitas Balčius, 
Algirdas Petrauskas, Donatas 
ir Aldona Pečiūros, Eglė Brė- 
dikienė, Alvydas Pakarklis, 
Danutė Turlaitė, Adolfas 
Klastauskas, o dabar ir Daiva 
Daugintienė. Atsirado jaunų

viena — 
žiema ir vasara,

vasara ir žiema — 
viena

* * *

dienojau pritūpusi.
• jau arti pabaigos...

ir medžiai už namo:

parodų rengėjų ir kuratorių — 
Danas Lapkus, Ūla Juškytė, 
Aldona Jurkutė. Rimas Čiur
lionis spėjo įsipilietinti ir pro
fesinėse amerikiečių galeri
jose. Čikagos lietuvių meno 
ratelyje jaučiasi šviežio vėjo 
pūstelėjimas. Salės vėl prisi
pildė jaunais parodų lankyto
jais, kurių tarpe vos vienas ki
tas žilagalvis. Kartojasi „seni, 
geri laikai”, kai mes buvome 
naujai atvykusieji.

Apie D. Daugintienės kera
mikos darbus menotyrininkas 
Danas Lapkus rašo parodos 
lankstinke: „Ilgus metus dirb
dama Vilniaus 'Dailės’ kombi
nate, Daiva Daugintienė išto
bulino uždarai erdvei reikalin
go dekoratyvinio akcento pojū
tį. Jos sukurti keramikiniai 
pano, bareljefai ar laisvai sto
vinčios figūros natūraliai įsi
lieja į architektūrą, tarytum 
išjudindamos, pajaukindamos, 
sukoncentruodamos žmonių 
dėmesį, gerokai pagražinda- 
mos netgi nykias valdiškas sa
les ir įstaigų patalpas”.

Vytauto Kašubos paroda vy
ko pagrindinėje muziejaus sa
lėje. Ji pavadinta: „Vytauto 
Kašubos dovana Lietuvių dai
lės muziejui”. Tai ne pirmoji

jie savo naktinius, 
plačius — 
(švelniai violetinius)

rūbus matuojasi...
1999.04.13

šio skulptoriaus dovanotų dar
bų paroda. Patys stambieji kū
riniai pateko į Lietuvos mu
ziejų kolekcijas. Lietuvoje iš
ėjo ir stambi Irenos Kostkevi- 
čiūtės paruošta monografija 
„Vytautas Kašuba”, išsamiai 
nušviečianti skulptoriaus bio
grafų ą ir kūrybą. Lietuvių 
dailės muziejus irgi nebuvo 
pamirštas. Parodoje eksponuo
ti liedinta juodo akmens ma
sės technika sukurti kuni
gaikščių Kęstučio ir Gedimino 
medalionas; keturios figūri
nės kompozicijos iš „Sienų” se
ruos — „Svetimi krantai”, 
„Būties kelionė” ir „Diena iš 
dienos”; šių serijų gipso origi
nalų ansamblis (12 plokščių); 
trys plakatai ir „Pranašo”, 
„Berniuko erdvėje”, „Rūpinto
jėlio”, „Būties kelionės” bei 
dailininko studįjos nuotrau
kos. Tai pačių pagrindinių 
Kašubos skulptūrų serijų pa
vyzdžiai. Būtų galima pasiges
ti bent vieno darbo iš litur-

Skulptoriaus Vytauto Kašubos sukurta kunigaikščio Gedimino skulptūra 
niuje. Nuotr. Eltos

gine tema sukurtų reljefų bei 
akį žavinčių jaunų moterų 
portretų.

Per parodos atidarymą kal
bėjo Viktorija Matranga apie 
savo dėdės Vytauto Kašubos 
biografuos „užkulisines” aki
mirkas. Unikalų požiūrį į šio 
skulptoriaus darbus išryškino 
New Yorke besistažuojanti, 
Vilniaus ' Akademijos absol
ventė ir Fulbright stipendi
ninkė Sandra Skurvidaitė. Pa
rodos kataloge Skurvidaitė 
teigia: „Vytauto Kašubos kū
ryba neišvengiamai primena 
lietuvišką simbolį — inkliūzą 
gintare — kuris išlieka gry
nas, nepaliestas istorinių įta
kų. Jo kūrybos raida pakluso 
vidiniams dėsniams, o gyveni
mo perversmai paliko už stu
dįjos sienų”.

Norėtųsi pridurti, kad su 
straipsnio autorės teiginiu 
apie „giliai personalinį” Kašu
bos meno pobūdį, nepaliestą 
gyvenimo perversmų bei laik
mečio manifestų, galima ne
abejojant sutikti ta prasme, 
kad autentiškas menas turi 
būti personalinė, paties daili
ninko dvasinės būsenos išraiš
ka. Tačiau reikėtų nepamiršti, 
kad tas „giliai personalines” 
būsenas sukelia ir išoriniai 
veiksniai. Vytauto Kašubos 
kūrybą skatino ir politiniai 
perversmai, ir tautinės pu
siausvyros praradimai, daili

ninkui pasitraukus nuo tautos 
karo metu. „Būties kelionės” 
pagrindinė idėja remiasi „išei- 
viškos” netekties paradigma. 
Karo siaubai atsispindi kai 
kurių Kašubos figūrinių stu- 
dįjų veiduose ir pozose. Savo
sios tautos tragiškai garbinga 
praeitis veikė dailininko kūry
bines nuostatas stipriai ir pas
toviai.

Rengėjams tenka padėkoti 
už sumanų parodos ekspona
vimą, skanias vaišes, na, ir 
pridėti kuklią pastabą už ne- 
parūpinimą mikrofonų paro
dos atidarymo kalbėtojoms. Jų 
silpni moteriški balseliai ne-

Komp. Vladas Jakubėnas.

1981 metais Čikagoje buvo 
įsteigta kompozitoriaus Vlado 
Jakubėno vardo draugija, ku
rios tikslai buvo rinkti, saugo
ti ir populiarinti komp. Ja
kubėno muzikinį palikimą. 
Įvykusiame šio kompozito
riaus draugų, gerbėjų ir šiaip 
muzika besidominčių mūsų 
tautiečių susirinkime buvo su
daryta laikinoji valdyba, ku
rios priekyje atsistojo teisinin
kas ir žurnalistas Jonas Va- 
saitis. Susirinkimą sukvietė 
geras komp. Jakubėno drau
gas ir jo kūrybos žinovas Juo
zas Kreivėnas.

Veiklos pradžioje buvo pa
sirūpinta galimai geriau ap
saugoti mirusio kompozito
riaus rankraščius ir jo kūrybą. 
Tam reikalui buvo nupirkta 
spinta, kuri patalpinta lietu
vių evangelikų liuteronų Tė
viškės parapijos namuose 
esančioje bibliotekoje ir čia 
sudėti visi kompozitoriaus kū
rinių originalai.

1982 m. gruodžio 19 d. įvyko 
oficialus komp. VI. Jakubėno 
archyvo atidarymas. Čia pro
gramą pradėjo tuometinis ir 
dabartinis draugijos pirm, 
žum. Edvardas Šulaitis, kuris 
pakeitė neilgą laiką tose pa
reigose išbuvusį J. Vasaitį. 
Apie archyvą kalbėjo draugi
jos archyvaras, buvęs kompo
zitoriaus draugas bei talkinin
kas J. Kreivėnas. Taip pat

pajėgė pasiekti toliau ar salės 
šonuose sėdinčiųjų, ypač vy
resnio amžiaus klausytojų au
sų. Ta pati pastaba turėtų bū
ti pateikta ir per parodos ati
darymą demonstruotos video 
juostos gamintojams už pasa
kotojų balso duslumą, kurio 
dėka nebuvo įmanoma toliau 
esantiems gilintis į, sakyčiau, 
įdomias parodos autoriaus 
mintis. To nepaisant, ši Vy
tauto Kašubos pomirtinė paro
da laikytina istorine, nes ja 
autorius ir jo parodos rengėjai 
tarsi padėjo tašką ilgai ir 
prasmingai šio žymaus lietu
vio skulptoriaus kūrybinei 
kelionei. Parodoje dalyvavo iš 
New Yorko atvykusi Vytauto 
Kašubos žmona Aleksandra.

Algimantas Kezys

žodį tarė tuometinis Tėviškės 
parapijos klebonas Ansas Tra- 
kis, parapijos komiteto pirmi
ninkas Algimantas Kiemaitis, 
muzikas Jurgis Lampsatis.

Maždaug tuo pačiu laiku 
draugijos valdyba (Edvardas 
Šulaitis, Erika Brooks, prof. 
dr. Leonardas Šimutis, jn., 
Juozas Kreivėnas, Povilas 
Mieliulis) išleido atsišaukimą 
į lietuvių visuomenę; jame 
rašoma:

„Įsikūrė komp. VI. Jakubėno 
draugija, kuri perėmė jo kū
rybos palikimą, tą palikimą 
saugos ir rūpinsis, kad šis as
muo ir jo kūryba būtų dabar ir 
ateity deramai nepamiršta, 
kaip lietuvių tautinės kul
tūros turtas... Komp. VI. Ja
kubėno draugija kviečia na
riais visus, bet kur gyve
nančius, suinteresuotus. 
Draugijos veiklą palaikyti ir ją 
plėsti nebus galima be geros 
valios tautiečių talkos. Ypač 
reikalingos lėšos, kurių pra
šome ir laukiame. Draugija 
yra inkorporuota Illinois val
stijoje kaip kultūrinė nepelno 
organizacija... Draugįja renka 
visokią apie VI. Jakubėną 
rašytą medžiagą: jo kūrinių 
rankraščius, jo ir apie jį 
straipsnius bei leidinius, do
kumentus, atsiminimus, nuo
traukas ir t.t...”

Draugijos valdyba Čikagoje 
yra surengusi nemažai komp. 
VI. Jakubėno atminimo pro
gramų. Pirmoji buvo 1982 m. 
pavasarį, kuomet kompozito
riaus gimtadienio proga įvyko 
paminėjimas, o tų metų gruo
džio mėnesį — mirties su
kakčiai paminėti užprašytos 
pamaldos.

Šios draugijos veikla gero
kai aptilo, kuomet iškeliavo 
amžinybėn (1987 m.) archyva
ras J. Kreivėnas. Jis savo mu
zikos bibliotekai pasidarė visų 
komp. VI. Jakubėno kūrinių 
kopijas, kurios dabar yra J. 
Žilevičiaus — J. Kreivėno var
do muzikologijos archyve, vei
kiančiame Lituanistikos ty
rimų ir studįjų centro (LTSČ) 
Čikagoje žinioje.

Atgavus Lietuvai laisvę, tuoj 
buvo daromi žygiai grąžinti 
komp. VI. Jakubėno kūrybą į 
Lietuvą. Tam reikalui draugi
jos pirm. E. Šulaitis, prade
dant 1991-siais, trejus metus 
iš eilės keliavo ten, besirū
pinant ryšiais su Lietuva ir 
komp. VI. Jakubėno skyriaus 
Lietuvoje įsteigimu. Pradžioje 
buvo paskirta draugijos įga
liotinė muzikologė Rita No- 
micaitė, o vėliau, 1993 m., 
įsteigtas VI. Jakubėno draugi
jos skyrius. Jis, talkinant 
draugijos centrui Čikagoje, at
liko nemaža darbų ir prisidėjo 
daug prie kompozitoriaus kū
rybos knygų išleidimo ar 
minėjimų surengimo. Lietu
voje daug šioje srityje pasidar
bavo VI. Jakubėno draugijos 
Lietuvoje reikalų vedėja Irena 
Skomskienė.

Jau sparčiai artėja komp. 
VI. Jakubėno 95 gimtadie
nis — š.m. gegužės 15 d. Dar 
gerai atsimename 1994-uosius 
metus, kuomet Lietuvoje ir 
Čikagoje buvo iškilmingai pa
minėtas kompozitoriaus 90- 
metis. Šiemet minėjimai gal 
bus kiek mažesnės apimties, 
tačiau vis tiek yra norima pa
gerbti šį, daug Lietuvai ir lie
tuviams nusipelniusį, muziką. 
Pagrindinis minėjimas vyks 
Vilniuje (tiksli data dar nenu
matyta, bet planuojama jį su
rengti birželio pradžioje). Vil
niaus Muzikos akademijoje 
įvyks komp. VI. Jakubėno 
kūrinių koncertas, akademija, 
monografijos apie kompozito
rių bei audiokasetės su kom
pozitoriaus styginiu kvartetu 
pristatymas. Taip pat bus su
rengta apie komp. VI. Ja
kubėną bei jo kūrybą paroda. 
Be to, ruošiamos TV ir radijo 
laidos, o visa minėjimo Vil
niuje programa bus įrašyta į 
video juostą ir tai vėliau bus 
galima pamatyti Čikagoje bei 
kitose vietovėse.

Kaip minėta, šių sukaktuvių 
proga bus išleista, jau seniai 
planuota, a.a. prof. Aniceto 
Armino ir Irenos Skoms- 
kienės suredaguota monogra
fija, skirta komp. VI. Ja- 
kubėnui ir jo kūrybai. Daugu
ma teksto jau buvo paruošta 
prieš 3-4 metus, tačiau dėl 
lėšų stokos užtruko jos iš
leidimas. Dabar, atėjus su di
dele finansine parama Deve
nių Kultūros fondui (pirm. 
Dalia Bobelienė), šį komp. 
Vlado Jakubėno kūrybos pa
minklą galima konkrečiai įgy
vendinti.

Šioje vietoje norisi, bent 
išvardinti kitus Lietuvoje per 
praėjusius 6 metus išleistus 
leidinius. Pirmas pasirodė 
1993 m., ir tai buyo gai^j rin
kinys — lietuvių evangelikų 
giesmių harmonizacijos — 
Jėzau, Tu mano gyvybė (spec. 
redaktorius A. Karaška). 1994 
m. pasirodė jau stambesnis 
leidinys — Už jūrų marių. Tai 
lietuvių liaudies dainų iš- 
dailos chorams. Jį sudarė, pa
rengė ir redagavo V. Juodpu
sis.

Net 5 gaidų rinkinius išleido 
J. Petronio leidykla Kaune, 
kuri jau 1943-1944 m. buvo 
pradėjusi leisti kompozito
riaus VI. Jakubėno kūrybą, 
bet dėl karo savo darbo ne
galėjo tada pabaigti. 1977 m. 
pasirodė: Dvi rapsodijos for
tepijonui, du šokiai iš baleto 
Yaivos juosta (Gintaro pily) 
fortepijonui, Melodija-legenda 
smuikui ir fortepijonui, Sere
nada violenčelei ir fortepįjo- 
nui, Vai eičiau aš, eičiau.

Daugumas šių leidinių yra 
smulkaus pobūdžio (juose tel
pa tik po vieną kūrinį), bet 
Vai eičiau aš, eičiau yra stam
bokas (92 psl.), ir jame iš
spausdintos originalios dainos 
chorams. Šį rinkinį sudarė 
Irena Skomskienė, redagavo 
prof. Povilas Gylys.

Bet stambiausias iš šio 
pobūdžio leidinių yra taip pat 
1997 m. Lietuvos Muzikų 
draugijos išleistasis — Sveti
mi kalnai (sudarė ir redagavo 
Ramutis Čepinskas). 150 pus
lapiuose yra 32 originalios 
solo dainos ar harmonizuotos 
lietuvių liaudies dainos su 
fortepijono pritarimu.

Čia taip pat dar reikėtų pa
minėti dabartinės Čikagos gy
ventojos Loretos Venclaus- 
kienės paruoštą didžiulį, dvie
jų tomų komp. VI. Jakubėno 
straipsnių ir recenzijų rinkinį, 
turintį daugiau negu 1,200 
puslapių. Pirmame tome iš
spausdintas ir sudarytojos il
gokas įvadinis straipsnis „Vla
do Jakubėno gyvenimo ir 
kūrybos metmenys” bei Vytau
to Strolios paruošta diskogra- 
fija.



DRAUGAS Literatūra • menas • mokslas 1999 m. balandžio 24d. • Nr. 80(17) — 3

NAMO Į VABALNINKĄ 
SUGRĮŽUS

Vladui Būtėnui prisiminti

„Vabalninke, miestelio bi
bliotekoje, yra muziejėlis. Ja
me išdėstyti žymesnių vabal- 
ninkiečių — Balio Sruogos, 
Aloyzo Barono, Leonardo Žit
kevičiaus — gyvenimą atspin
dintys darbai. Tarp jų ir Vlado 
Būtėno atminimui sukaupta 
kukli medžiaga: šiek tiek nuo
traukų ir visos jo parašytos 
knygos. Biržų miesto muzie
juje yra viena nuotrauka ir 
prie jos — trumpas užrašas”, 
— pasakoja Vlado žmona Da
lia.

Malonu, kad kraštiečiai, 
prisimindami savo žymesnius 
žmones, atkreipia dėmesį ir į 
okupanto iš tėvynės išvytus, į 
tolimus kraštus nublokštus 
tėvynainius, svetimos aplin
kos prieglobstyje, kartais ir 
sunkiomis sąlygomis, dirbu
sius savo tautos labui, nors 
gal ir nedaug apie jų gyve
nimą žinodami. O tas gyveni
mas — tai labai įvairi, įdomi, 
dažnai liūdna, kartais net tra
giška lietuvių tautos istorijos 
dalis. Kažin kiek vabalnin- 
kiečiai iš tikrųjt; žino apie 
savo kraštiečio V! do Būtėno 
pusšimčio metų iones po 
svetimas padanges, *ai visą tą 
laikotarpį, iki laisvėjimo pra
džios, apie jį, taip pat kaip ir 
apie mus visus kitus, arba nie
ko, arba tik blogai tebuvo gali
ma „žinoti” ir kalbėti.

Nors tik Čikagoje, anksty
vais mūsų kūrimosi metais, 
susipažinau su Vladu Būtėnu 
lietuviško kultūrinio — lietu
vybės išlaikymo darbo lau
kuose, tačiau tada atrodė, ir 
dabar tebeatrodo, kad mes 
pažįstami nuo pat užgimimo, 
nepaisant, kad jis už mane 
buvo porą metų jaunesnis ir 
tolimesnėje kaimynystėje gy
veno. Mat tose Lenktynėse su 
šėtonu, kurias Vladas labai 
vaizdžiai aprašė savo antroje 
knygoje, išleistoje Čikagoje 
1956 metais, kaip tos pačios 
Šiaurės Lietuvos sūnus pa- 
švitinietis — kas gi tokį mies
telį žino, gal ten nė bibiliote- 
kos nėra — kartu su juo ir aš 
dalyvavau. Siaubingos buvo 
tos dienos: mes vis tolyn į va
karus, o kažkur iš paskos, kar
tais visiškai netoli, dundėjo 
frontas. Žemaitijoje, prie Se
dos, tame fronte atsiradome ir 
mes patys: ir aš, ir Vladas, ir 
daugelis tokių pat nepri
klausomos Lietuvos auginti
nių, bet kokia kaina, beveik 
nuogomis rankomis, pasiry
žusių apginti tėvynę nuo rau
donojo tvano.

Kas tai šiandien supras, su
voks ir įvertins? Gal, Lietuvai 
išsikapsčius iš dabartinio tvai
ko, nors ir laisvo bei nepri
klausomo gyvenimo, dėl kurio 
Vladas Būtėnas bei jo am
žininkai kovojo iki pačios pa-

Vladas Būtėnas 1992 m. Kalėdų metu su sūnumis Eugenijum (iš 
kairės) ir Gintautu.

Vladas Būtėnas-Ramojus.

skutinės savo žemiškos ke
lionės dienos, tačiau dar vis 
maišomo su bjauriais soviet
mečio nuodais, perskaityta 
Lenktynių su šėtonu istorija 
padės kuriam jaunuoliui pa
čiam susivokti, kas yra jo tau
ta, gimtoji žemė, ir kas iš 
tikrųjų turi būti tos tautos 
valstybė, kurią tada, pačiame 
jaunystės žydėjime, jo seneliai 
nuogomis rankomis gynė, des
peratiškai bandydami gelbėti 
nuo pražūties. Gal jiems pa
tiems paaiškės, kad ne kaž
kokia pilietinė, bet tik tautinė 
visuomenė gali ugdyti bei 
brandinti tautą ir kurti jai ne
priklausomą, savarankišką 
valstybinį gyvenimą.

Tokias idėjas bei mintis puo
selėja ir kitos Vlado Būtėno 
knygos: du tomai Kritusiųjų 
už laisvę — apie Lietuvos par
tizanų kovas, Draugo atkar
poje spausdintas apsakymas 
Dienai riedant vakarop. To
kiais pačiais jausmais dvelkia 
jo eilėraščių rinkinys — pir
moji Vlado parašyta knyga — 
Nuėję plotai.

Sunkus kultūros darbuotojo 
gyvenimas už tėvynės ribų. 
Kita aplinka, kiti papročiai, 
kitas mąstymas, kita dvasinio, 
net ir fizinio gyvenimo sam
prata brandina visiškai kito
kią kultūrą, į kurią įaugti sve
tur gimusiam kitataučiui be
veik neįmanoma, nors ir to 
krašto kalbą jis gerai mokėtų. 
Tokia padėtis kultūrininką 
uždaro tik savo tautinėje ap
linkoje, kurios dirvos nėra nei 
per plačios ribos, nei per gi
lios. Todėl savo vietą susirasti 
nė vienam nėra lengva net ir 
neapmokamai dirbant, o apie 
tame lauke užsidirbti pragyve
nimą nątenka nė svajoti. Tai 
karti likimo dalia, neaplenku
si nė Vlado Būtėno.

Šiaip taip gyvas ištrūkęs iš 
raudonojo pragaro, kur jam 
teko pafrontėje dar ir apkasus 
kasti, penkerius metus pa

klaidžiojęs Vokietijoje po iš- 
vietintųjų asmenų stovyklas, 
pagaliau laimės ieškoti at
plaukė į Ameriką. Jautėsi la
bai laimingas, nes ne visiems 
ir čia durys buvo atidarytos. 
Tad ir visiškai nesiskundė, 
kai plunksnakotį reikėjo pa
keisti į plaktuką, pjūklą, kirvį, 
veržeklėm sukioti raktą ar dar 
kokį įrankį, su kuriuo, ką nors 
darant, jau dolerius moka. O 
už juos jau galima batus, ko
jines ir net kaklaraištį nusi
pirkti, ir už įėjimą į kultūrinį 
renginį susimokėti, nes, ir 
žemiausiai apmokamą darbą 
dirbant, tiek dar lieka apsi
mokėjus buitinio gyvenimo iš
laidas. Tų dolerių Vladas 
pradėjo ieškoti New Yorke, 
karpydamas krūmus, pjauda
mas žolę, vėliau Čikagoje dau
giau jų pradėjo pelnytis 
„Hotpoint” gamykloje. Tai su
darė sąlygas bent vakarais ir 
prie rašomosios mašinėlės at
sisėsti. Su čia einančiais lietu
viškais laikraščiais susipaži
nęs, Vladas tuojau pat pra
dėjo į juos rašinėti, per daug 
nesipuikuodamas. Rašė kores
pondencijas, įvykių apybrai
žas, lietuvišką veiklą verti
nančius, kartais ją net pakriti
kuojančius, rašinius, istori
nius bei politinius straipsnius 
— žodžiu tai, ko tik to laiko
tarpio lietuviškos periodikos 
redaktoriai reikalavo, skaity
tojai pageidavo, renginių va
dovai bei visuomenininkai — 
politikai prašė. O tai nebuvo 
lengvas uždavinys, ypač vi
siems įtikti, pataikyti.

Tačiau Vladui sekėsi, jis 
buvo labai paslaugus. Vi
siems. Dešinės krypties žmo
gus, Fronto bičiulių grupės 
narys, tačiau jo rašomoji ma
šinėlė neužsikirsdavo, apra
šinėjant tautininkų, liaudi
ninkų ir socialdemokratų 
veiklą bei darbus, jeigu tik jie 
tarnavo lietuviškam reikalui. 
Tokia jo buvo prigimtis, tokia 
aukštaitiška trauka. Nepai
sant, ar vienas pradalgę kirto 
iš dešinės, ar kitas iš kairės, 
jeigu joje tik gulo lietuviškas 
atolas. Todėl jam, ne per daug 
amerikietiškų, nors ir labai 
pelningų, gamyklų trenksmu 

susižavėjusiam, bet vis arčiau 
prigimtinių polinkių bandan
čiam šlietis, nebuvo baišu ir 
socialistiškųjų Naujienų 
spaustuvėje padirbėti, ir ret
karčiais gal vieną kitą ra- 
šinuką paskelbti. Paskui jis 
duoną pelnė Morkūno ir 
„Draugo” spaustuvėse. Rašė 
Draugui (daugiausia), Dirvai, 
Tėviškės žiburiams, Darbinin
kui, Pasaulio lietuviui. Ra
šinius dažnai pasirašydavo 
slapyvardžiais. Labiausiai 
paplitęs buvo Vlado Ramojaus 
slapyvardis. Vienu laikotar
piu skaitytojų mėgstamiausia 
Draugo skiltis buvo jo pasi
žvalgymas „Dviejuose horizon
tuose”.

Daugiau patyrimo įgijęs ir 
specialius kursus baigęs, gavo 
jau geriau apmokamą darbą 
Čikagos vieno iš didžiųjų dien
raščių Chicago Sun Times- 
Daily News spaustuvėje. Ta
čiau ir čia Vladas nenurimo, 
kol jam pagaliau pasisekė pa

kopti gal jau ir netoli savo 
pašaukimo — laiką skirti tar
nybai Lietuvai ir įsidarbinti 
Vašingtone, „Amerikos balso” 
lietuviškame skyriuje, nors 
lietuviškam spaudos darbui 
puoselėti sąlygos čia buvo ge
rokai suvaržytos. „Amerikos 
balsas”, nors ir laužė geležinę 
uždangą — mums kartais at
rodė, kad jis ją dar daugiau 
stato — tačiau, keisto politika
vimo įtaigaujamas, stropiai 
cenzūravo okupuotų kraštų 
kalbomis į tuos kraštus per
duodamas programas ir varžė 
savo tarnautojų laisvę, net su
darydamas sunkumų jiems 
bendradarbiauti savo tautybių 
spaudoje.

Nerimo Vladas savo „litera
tūriniame kailyje”. Prikurtų 
straipsnių gausa. lietuviškoje 

I periodikoje nebuvo atsakas į 
jo prigimtą rašytojo — kūrėjo 
talentą. Todėl, nors ir sunkio
mis, labai nedėkingomis sąly
gomis, tą talentą vystė, rašy
damas bei redaguodamas kny
gas. Šalia čia jau minėtų, kar
tu su Algimantu Keziu ir Ele
na Bradūnaite paruošė ir iš
leido stamboką istorinę — 
dokumentinę knygą Pennsyl- 
vanijos angliakasių Lietuva. 
Mato Raišupio slapyvardžiu 
parašė knygą Dabarties kanki
niai. Suredagavo leidinį Esa
me nemarūs, kuriame aprašo
mas Lietuvos Dukterų draugi
jos įkūrėjo kun. Felikso Gu- 
recko gyvenimas ir draugijos 
veikla per pirmąjį dešimtmetį.

Darbuodamasis Lietuvių 
žurnalistų sąjungos valdyboje, 
padėjo suredaguoti jos ruo
šiamą knygą — vadovą spau
dos bendradarbiams Žur
nalistika. Jo darbų dar gali 
būti ir rankraščiuose, ir būtų 
gerai, kad jie atsirastų Vabal
ninko bibliotekoje, kuri juos 
globotų, nes čia, jie vargu ar 
galės būti išsaugoti.

Vladą Būtėną man teko ne 
tik pažinti, bet dažnai bendra
darbiauti ir net kartu dirbti. 
Jis labai paslaugus buvo ir 
Lietuvių Bendruomenei, jos 
darbus mielai aprašinėdavo. 
Teko pažinti jį ii1 kaip žmogų, 
lietuvį, patriotą, kartu su 
žmona Dalia išauginusį lietu
višką šeimą: du kūnus — Gin
tautą ir Eugeniją. Abu jie dar
buojasi lietuviškoje veikloje. 
Eugenijus geras aktorius, 
mums gerai pažįstamos saty
ros teatro „Antro kaimo” vie
nas pagrindinių vaidintojų, 
rėmėjų.

Į pensiją išėjęs ir nuo tarny
binių varžtų atsipalaidavęs, iš 
Vašingtono sugrįžęs į Čikagą, 
Vladas vėl uoliai jungėsi į lie
tuvišką literatūrinį darbą, ir 
dar apie metus mudviem teko 
bendradarbiauti, man jo pa
slaugomis naudotis. Tačiau 
greitai pradėjo vystytis sunki 
liga, Vlado sveikata kasdien 
blogėjo. Darbas turėjo sustoti.

Rodos, dar taip neseniai tai 
buvo, tačiau praėjusį rudenį, 
1998 lapkričio 7, mažai kieno 
pastebėti, sukako penkeri me
tai, kai Vladas išėjo negrįžti. 
Mirė jis Čikagoje prieš pat 
savo septyniasdešimtąjį gim
tadienį, 1993 lapkričio 7 (gimė 
Vabalninke 1923 gruodžio 2), 
taip baigęs sunkų, dažnai tra
gišką, labai neramų, bet ir la
bai įdomų, turiningą, lietuvy
bei, lietuvių tautai ir lietu
viškai šeimai skirtą savo gyve
nimą. Vladas Būtėnas buvo 
tikras ir tikslus ano meto Lie
tuvos nepriklausomo gyveni
mo augintinių atspindys, lie
tuvių tautos mylėtojas, jau
nystėje kovotojas, brandoje 
darbininkas, jos kultūros puo
selėtojas, kūrėjas, laisvos lie
tuviškos tautinės — krikščio
niškos visuomenės atstovas.

Toks jis ir lieka mūsų visų 
atmintyje.

Bronius Nainys

Kūrybos aistra ir kančia...
(Atkelta iš 1 psl.)

Deja, Marijona pasirinko 
daugiau nei 10 metų už save 
jaunesnį Liudą Truikį. Fausto 
Kiršos įžeistos ambicijos ilgai 
neatsigavo. Jis ir čia pasirinko 
aukotojo kelią. Nekovojo dėl 
mylimosios. Vėliau gyvenimo 
audros išskyrė juodu galuti
nai.

Prieškarinis laikotarpis

Gyvenimo audra išblaškė ne 
tik dviejų draugų meilę, bet 
sumaišė ir ramų gyvenimą ne
priklausomoje Lietuvoje. 1940 
m. Faustas Kirša buvo pa
siųstas „Eltos” atstovu į Mask
vą, ten išgyveno visą tragediją 
— Lietuvos nepriklausomybės 
laidotuves. Grįžęs į Lietuvą, 
matė trėmimų baisumus. Dir
bo Valstybinėje bibliotekoje. 
Vėliau persikėlė gyventi į 
Šiaulius. Buvo miesto teatro 
direktorium, dalyvavo redak
cinėje kolegijoje leidžiant lite
ratūrinį almanachą Varpai 
(išėjo 2 numeriai). Buvę drau
gai prisimena, kad tais laikais 
Faustas buvo lyg koks saulės 
spindulėlis niūriame gyve
nime. Jis pats gyveno viltimi, 
kad dar kažkas pasikeis, ir 
kitus bandė jungti į tą ti
kėjimą. Artėjanti antroji bol
ševikų okupacija atėmė pas
kutinę viltį. Gražiausias ir 
kūrybingiausias inteligentįjos 
žiedas paliko gimtąją žemę ir 
iškeliavo į nežinią. Greta jų 
įėjo ir Faustas Kirša.

Vokietija

1945 m. apsigyvena Liubece, 
tremtinių stovykloje. Gyveni
mas nelepino. Sunkios mate
rialinės sąlygos nesutrikdė 
dvasinės pusiausvyros. Sun
kumai neišmušė jo iš kul
tūrinio, literatūrinio darbo 
balno. Jis redaguoja laikraštį 
Laisvės varpas, bendradar
biauja kituose tremtinių lei
džiamuose laikraščiuose Ži
buriuose, Mūsų kelyje, darbuo
jasi J. Krumino redaguoja
mame žurnale Gintaras, Lite
ratūros almanache Baltija. 
Draugai žavisi jo optimizmu, 
dvasine pusiausvyra — jis 
renkamas tremtinių stovyklos 
vadovu.

Faustas Kirša nepaleidžia 
plunksnos ir rankų. Nors ne
turėdamas tvirto materialinio 
pagrindo po kojomis, turi di
desnį turtą — laisvę. Jis rašo 
apie tėvynės netekimą. Sto
vykloje gimsta poezijos knyga 
Tolumos (1947 m.). Šioje kny
goje - išsakytas visų tremtinių 
skausmas ir ilgesys. Su patrio
to tremtinio jausmu kalba 
apie tėvynės meilę, puoselėja 
viltį sugrįžti į ją. Palikta 
tėvynė, namai ryškiomis ilge
sio spalvomis suspindi eilė
raščiuose. Jis sukuria jaukią 
idilišką laisvo gimtojo kaimo 
nuotaiką; nelaimės, netekties 
nuojautą. Eilėraščiuose ats
pindėta skaudi išeivio dalia, jo 
pilka buitis, yra vilties, 
išlikimo ir stoicizmo gaidos. Jo 
lyrikai svetimas pesimizmas 
ir tragiškas sąmyšis. Jis nuo
lat ieškojo vidinės harmonijos. 
To optimizmo šaltinis — tai 
poeto pasaulėžiūros pobūdis. 
Jis ieško harmonijos tarp žmo
gaus ir visatos. Si knyga lyg 
dvigubas solo — dailininko V. 
Petravičiaus sukurtos (1946- 
1947 m.) iliustracįjos, o Faus
to Kiršos poezįja. 1948 m. va
sario 15 d. Fellbache už šią 
knygą Faustui Kiršai įteikta 
Švietimo valdybos premija. 
Tai buvo įvykis tuometiniame 
tremtinių stovykliniame gyve
nime.

Amerika

1949 metais jam pavyko pa
siekti Bostoną. Čia teko dirbti 

įvairius darbus. Iš rašytojo 
plunksnos negalėjo pragyventi
— reikėjo užsidirbti duonai ir 
stogui virš galvos. Sunkus 
darbas atėmė daug laiko. Jis 
rašė: „Dirbdamas fabrikuose, 
jaučiuosi taip atsilikęs dvasi
niame gyvenime, kad darosi 
tragiška. Reikia daug knygų 
perversti, kad būtų šviesiau 
širdyje ir ramiau galvoje...” Po 
sunkaus fizinio darbo jis ran
da laiko knygai, daug skaito. 
Dalyvauja Amerikos lietuvių 
skautų veikloje. Už šią veiklą 
buvo apdovanotas Geležinio 
vilko ordinu. Aukščiausias ap
dovanojimas. Gyvendamas 
Bostone, buvo Rašytojų klubo 
pirmininku. Vėliau šį klubą 
pavadino Kultūros klubu. 
Kartu su Stasiu Santvarų, B. 
Brazdžioniu, A. Gustaičiu 
ruošdavo įvairius literatūri
nius, kultūrinius renginius. 
Organizuodavo subatvaka- 
rius. Dalyvauja radijo valan
dėlėse. O ir žurnalistikos ne
apleidžia. Bendradarbiauja 

Aiduose, Gabijoj, Drauge, Lie
tuvių dienose ir kitur. Gy
vendamas Bostone „paruošia 
savo vienuoliktąją poezijos 
knygą ir 1951 metais išleidžia 
pavadinimu Šventieji akme
nys. Antanas Vaičiulaitis pa
rašė: „Net ir kukliausiu juodu 
darbu sau duoną pelnydamas, 
jis ligi amžiaus galo paliko 
džentlemenas ir kūrėjas”.

Laiškai apie Ameriką

Atvykęs į Ameriką, dirbda
mas fabrike, rašo 1950 m.: 
„Tamsu pasauly, Amerikoj 
taip pat. Aš papurtau galvą 
nuo fabriko dulkių ir vėl imu 
galvoti apie literatūrą, apie 
kultūrą ir panašius reikalus. 
Vadinūsi, ir kitur yra žmonių, 
kurie galvoja apie abstrak
tines vertybes, nors iš tikrųjų 
jos yra parindinės žmogaus 
vertybės... Dėl Pelenų kurį 
laiką sirginėdamas apipavida
linau tik dvi giesmes trečiųjų 
pelenų. Viso jų yra keturios...” 
1950 m.: „Aš savo raštais ne
besidomiu. Nuo to niekas ne
nukentės. Iš inercijos dar kar
tais pasilypėju ant kalno ir vėl 
nuslenku. Nuo kalno daug 
plačiau matosi, bet klonyje ra
miau...”

Dėl pasiūlymo išleisti jo sa
tyrinę poemą Pelenai atskira 
knyga: „Tai visai neįvyk
doma... Reikia laisvo laiko, 
meditacijos ir susikaupimo. 
Nieko tokio aš neturiu. Ačiū 
už pasiūlymą. Lygiai tą patį 
galiu pasakyti apie galimą 
savo rinktinę knygą. Kam 
nors užsiminti nedrįstu. O 
pats nepajėgiu. Be to, nėra 
reikalo su tokiomis knygomis 
lįsti visuomenei į akis, kada 
jai be sotaus gyvenimo nieko 
nereikia”. 1950 m.: „Aš esu 
tiek paveiktas naujo gyveni
mo, kad darosi viskas ne
įdomu, net bereikalinga. Kai 
gyvenime reikia kabintis už 
šiaudo (čia ne Lietuva, gim
tinėn nenuvažiuosi), ir. neži

nai, kas ryt bus, visi žygiai 
praranda prasmę. Pati Ameri
ka — šiurpulingas jaukinys. 
Ji turi žūti kaip kiekvienas 
konglameratas, arba atgimti 
ir formuotis į didingą kultūros 
pastatą. Čia dar tebevyrauja 
kolonistų dvasia griebti, nau
dotis, iščiulpti, numesti, smal- 
suoliškai tenkintis, tenkintis. 
Toks mano galvojimas...” 1954 
metais rašo: Mano gyvenimas
— fabrikas, oras (kiek jo pa
gaunu) ir kambarys. Vieno 
tipo vienatvė, vienuma, vie
nišumas. Bendravimas su 
mintimis ir medžiaga. Žavu.” 
1956 metais: ... „Mano galvoji
mas apie literatūrą — kartais 
paskaitytas ir tebūnie nuai

dėjusiu žodžiu, ruošti spaudai 
reikia laiko ir korektūrų... Ir 
galvojančių yra daug, kurių 
teiginiai virsta dogmatiniais 
ramsčiais. Dėl to aš noriu būti 
tik pašalinis. Jau senokai gy
venu Bostone, tokioj vietoj, 
kur per langą stebiu jūrą, ban
gas, vėtras ir tylą. Čia nuolat 
raižo laivai ir lėktuvai. Nuolat 
dengia saulėti ar žvaigždėti 
dangaus plotai. Taigi mano 
credo, kaip Jūs siūlote patiek
ti, būtų be galo menki ir ne
reikšmingi prieš gamtos har
moniją. Geriau tegul jie lieka 
nekaltybėje...” 1951 metais: 
„...Po visų karų ir vargų mano 
praeitis tėra man pačiam tik 
istorija. Man pačiam dabar 
pilku akmeniu stovi širdy. Ten 
yra apsamonojusių dienų, 
džiaugsmo ir nesąmonių. Lie
tuvos nepriklausomybė pasili
ko iškiliu paminklu mūsų isto
rijai. Naujas gyvenimas — 
naujas pastatas. Kas įvyko — 
įvyko nepakeičiamai. Tą pa
minklą galima vertinti viso
kiais požiūriais. Su meile ir su 
pagieža. Bet jau dabar daug 
klaidingų minčių nusakoma 
apie tuos laikus. Partiniai po
žiūriai suprantami. Kultūri
ninkai turėtų eiti maksimalu- 
mo aiškumo keliu...” 1963 
metais: „Dėl Keliuočio. Jis yra 
man tiek artimas... Tolimi 
sentimentai... Kiek jis jaunų 
rašytojų, dailininkų, kurių re
tas turi pagarbos atsiminimų. 
Man gaila žmogaus (ten) 
išstumto iš gyvenimo ir pa
niekinto (..,) Su savo Pelenais 
neturiu galvoj premijų, rašau, 
kad kirminas dūšioje nurimtų. 
O stalčius taupus. O Amerika 
toks mielas kraštas, kad visus 
graužikus — nenaudėlius pa
naikino. Kai kas gali likti ne- 
sugraužta. Tarp jaunosios 
kartos reiškiamų auksinių 
minčių ir berniukiškų... neno
riu maišytis. Dvasines .ligas 
gydo ne policinė prievarta, bet 
laikas...”

Paskutinis Kiršos gyvenimo 
penkmetis buvo praskaidrin
tas Juozo Keliuočio laiškų. Jis 
nepaprastai apsidžiaugė, kai 
gavo laišką iš savo artimo 
draugo, bendraminčio, gyve
nančio jo išsvajotoje Lietuvoje. 
Jis jautė daug sentimentų J. 
Keliuočiui. Maironio muzie
juje saugomi šie laiškai ir 
daug galim sužinoti apie poeto 
gyvenimą. Vienas laiškas ra
šytas 1957 m. Jis teiraujasi 
apie gyvenimą Lietuvoje, apie 
savo artimus draugus: „Aš 
norėčiau žinoti, kur randasi 
Miltinis. Girdėjau, kad jis aki
mis nesveikuoja. Negirdėjau 
apie Truikį. Nugirdau kas tai 
bloga su Rakauskaite. Ar 
jiems galiu šį tą padėti. Mano 
geriausi linkėjimai draugams. 
...Deja, aš neturiu nei namo, 
nei automobilio, nei žmonos. O 
pavargęs eisiu į prieglaudą 
karšinčiumi...”

Kaip matome ir po daugelio 
metų Marijonos paveikslas 
liko jo širdyje.

Kitame laiške rašo: „...Apie 
lietuvių literatūrą sunku api
brėžti keliais sakiniais. 
Bendras įspūdis — vieni eina 
prancūzų, kiti vokiečių pra
trintais keliais, tūlas stveriasi 
Amerikos modernizmo. Daug 
nauju vardų ateina su už
simojimais... Pačių jauniausių 
taip pat netrūksta. Gausu. Tik 
skaitytojų tai tikrai trūksta. 
Ir rašytojai, ir skaitytojai tik 
idealistai...”

Nenuilstančio artojo, ver
čiančio kultūros, literatūros 
dirvonus, širdis sustojo plaku
si 1964 m. sausio 5 d. Jis taip 
ir neišvydo nepriklausomybės 
saulėtekio gimtojoje žemėje. 
Palaidotas Bostone, Forest 
Hills kapinėse, kuklus pa
minklas su iškaltais žodžiais: 
„Aš liudiju keliaujančią per 
žmones kūrybos aistrą, laimę 
ir Golgotą...
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Leidiniai
LIETUVOS STOMATOLOGIJOS 

ISTORIJA

Prieš porą savaičių besilan
kantis Lietuvoje, Romas Brič- 
kus iš Cape Cod, Massachu- 
setts, kalbėjosi su naujai pasi
rodžiusios odontologijos istori
jos (Lietuvos stomatologijos is
torija) autore dr. -Irena Bal
čiūniene.

— Dirbate kelis darbus, 
daug važinėjate po pasaulį 
profesiniais reikalais, kaip 
kilo idėja tokią knygą pa
rašyti? Kur radote laiko?

— Taip, dirbti tenka iš tiesų 
daug, prie rašomojo stalo ne
retai būnu ir sekmadieniais, 
nes paprastomis dienomis 
kūrybiniam darbui lieka tik 
vakarai. O juk ne kiekvieną 
vakarą gali prisėsti prie kny
gos rašymo, paskaitų ar pra
nešimo konferencijai ruošimo, 
nes tam reikia atitinkamos 
nuotaikos, susikaupimo, paga
liau neįrėminto laisvo laiko. 
Niekada negalėjau ir negaliu 
kūrybiniam darbui skirti pri- 
bėgomis pusvalandį ar va
landą, kai to laisvo laiko tik 
tiek tėra.

Idėja parašyti Lietuvos sto
matologijos istoriją kilo dėl to, 
kad aš apskritai domiuosi isto
rija, o stomatologijai, kaip 
mokslui Lietuvoje, jau vos ne 
200 metų. Ne tiek jau daug 
tautų, kur disertacijos iš sto
matologijos būtų pradėtos gin
ti nuo 1811 metų. Tad nusi
kalstama būtų apie tai tylėti. 
O kokių šviesių asmenybių 
buvo! Stomatologiją studijuo
jantiems studentams Vilniaus 
uiiivėrišitete yra dėstoma me
dicinos ir stomatologįjos istori
ja, tad norisi, kad jaunimas 
suvoktų nors dalelę didžiųjų 
medikų stiprybės, išeitų iš 
siauro amatininkiškumo, su
prastų ir atjaustų savo pa
cientą, susimąstytų apie savo 
vietą gyvenime, pasisemtų 
nors kiek altruizmo.

— Kam šis leidinys skir
tas?

— Knyga Lietuvos stomato
logijos istorija skirta plačia
jam skaitytojų ratui. Ja domi
si ir dirbantys, ir busimieji gy
dytojai stomatologai; ja domisi 
žmonės, kuriems įdomu mūsų 
istorija ir stomatologija.

— Kokius svarbiausius is
torinius momentus norė
jote iškelti?

— Knyga Lietuvos stomato
logijos istorija sudėta lyg iš 
apybraižų. Joje aprašyta dan
tų ligos nuo seniausių laikų 
(pradedant akmens amžiumi 
Lietuvoje), aprašytas dantų 
skausmo gydymas senovės lie
tuvių liaudies medicinoje, sto
matologinės pagalbos teikėjai 
senovės Lietuvoje ir apskritai 
stomatologinė pagalba nuo 
seniausių laikų iki šių dienų, 
stomatologija senajame Vil-

LIETUVOS

Irena Balčiūnienė. Lietuvos sto
matologijos istorija. (Apybraižos). 
„Infopolis”, Vilnius, 1998.

niaus universitete, Medicinos 
ir stomatologijos draugijos ir 
jų istorįja bei įtaka Lietuvoje, 
odontologijos ir stomatologijos 
aukštojo mokslo studijos Vil
niuje ir Kaune, stomatologinė 
pagalba sovietų okupuotoje 
Lietuvoje.

— Knygų leidimas Lietu
voje dabar labai brangus, 
kaip sugebėjote finansiškai 
išspręsti problemą?

— Knygų leidyba, ypač jei 
norima gerai išleisti knygą, 
yra labai brangi. Šios, iš tiesų 
labai gražiai išleistos, knygos 
leidybai padėjo 9 rėmėjai, tarp 
kurių yra ir Jūsų dantų gydy
mo kabinetų bei klinikų steigi
mo firma (Medical Technolo- 
gies LBI, Kaune), už ką aš 
labai dėkoju. Nemažai finan
siškai teko prisidėti ir mano 
šeimai. Gerai, kad turiu gerą 
ir visaip suprantantį gyve
nimą vyrą.

— Kaip būtu galima šį lei
dinį įsigyti JAV, Kanadoje 
arba kitur užsienyje gyve
nantiems lietuviams?

— Kol kas ši knyga yra tik 
Lietuvoje, ją galima įsigyti 
Kauno Medicinos universiteto, 
Kauno centriniame ir Vilniaus 
centriniame knygyne.

— Knygose užsimenate, 
kad, apginant doktoratą 
Maskvoje, pasirinkote ne 
tik kontroversišką, bet ir 
profesiniu požiūriu pavo
jingą temą?

— Iš tiesų, brežneviniais lai
kais nagrinėti Lietuvos isto
riją, lietuvių kilmę, jų sąsajas 
su kitomis tautomis, metisaci- 
jos problemas nebuvo papras
ta. Aš asmeniškai šias proble
mas tyrinėjau pagal gene
tiškai tvirtai paveldimą dantų 
kramtomųjų paviršių raštą.

O buvo taip. Kai rusifikacija 
Lietuvoje ypač įsisiautėjo, 
tuometinio Vilniaus universi
teto Medicinos fakulteto deka
no a.a. prof. S. Pavilionio paa
kinti, aš ir prof. Gintautas 
Česnys ėmėmės tirti antropo- 
logiškai lietuvių kilmės ir bū
ties problemą. Šiame darbe be 
galo daug padėjo Lietuvos 
Mokslų akademijos Istorijos 
instituto archeologijos sky
riaus mokslininkai. Vedini bu
vome idealizmo, kažką norė
jome palikti šaltiniuose apie 
lietuvių tipą, kad nepasikar
totų jotvingių ar kitų mūsų 
genčių likimas, kur neišliko 
nieko apie juos.

Nenoriu plėstis, nes tai iš 
tiesų atskira knyga, bet dirbti 
buvo sunku, pavojinga kaip 
universiteto dėstytojai, ir apie 
tai trumpai užsimenu savo 
monografijoje Lietuvos stoma
tologijos istorija. Darbą apie 
lietuvių kilmę ir jų tipą padėjo 
dirbti žemaitiškas užsispy
rimas, labai intelektuali 
Maskvos Lomonosovo univer
siteto profesūra (ten ir buvo 
apginta disertacija) bei neda
rantis kliūčių šiam darbui Vil
niaus universitetas.

— Širdingai ačiū už po
kalbį. Tikiuosi, kad di
džiausio užsienio lietuviš
ko dienraščio Draugo skai
tytojams bus ši informacija 
įdomi.

Apie autorę:
Irena Balčiūnienė — profesorė, 

habilituota daktarė, Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto Sto
matologijos klinikos vadovė.

1959 metais baigė Šiaulių 5-ąją 
vidurinę mokyklą, 1964 m. — Kau
no medicinos institutą. 1975 metais 
Kauno medicinos institute apsi
gynė medicinos m. kandidato (dr.)

Dr. Irena Balčiūnienė.

KLUPČIOJIMO DŽIAUGSMAS
Naują Rinktinės lietuvių 

poezijos serįją „Baltų lankų” 
leidykla pradėjo Henriko Ra
dausko Eilėraščiais ir Tomo 
Venclovos Rinktine drauge su 
Josifo Brodskio straipsniu 
„Poezija kaip pasipriešinimo, 
realybei forma”. H. Radausko 
knygoje įdėtas Rimvydo Šil- 
bajorio straipsnis „Henrikas 
Radauskas”. Beje, H. Radaus
ko Eilėraščiai — pakartotinis 
1965 m. Čikagos leidimas. Šią 
knygą sudaro keturi rinkiniai: 
Žaibai ir vėjai, Žiemos daina, 
Strėlė danguje, Fontanas. T. 
Venclovos Rinktinėje — 
Veidrodis, Kalbos ženklas, 
Achilo skydas, Tankėjanti švie
sa, Reginys iš alėjos ir Nauji 
eilėraščiai.

Rizikinga skaityti šių kla
sikų kūrybą, nes gan ilgam 
gali įstrigti gelsvų puslapių 
stačiakampiuose. Nėra sal- 
džiausiojo skaitymo lengvumo, 
nėra poilsio arba atvirkščiai 
— jis nesiliauja, esi nuolat 
stabdomas, užkliūni už kiek
vienos kietai suregztos eilutės. 
Klupčiojimo džiaugsmas ir 
tiek.

Galbūt dėl to paties klup
čiojimo džiaugsmo H. Radaus
ko poezija yra itin pamėgta 
semiotikų ar dėl „pasakos” 
pasaulio, magnetinio lauko, 
susidūrimo su „tikruoju”, ku
ris, pasak R. Šilbąjorio, — su
plakta su humoru katastrofa; 
pasaulių tarpusavio kova — 
poezijos aktas: „Jiems susikir
tus, pasaulis toks nepajėgus 
absorbuoti ‘pasakos’ kūry
binės fantazijos, kad sutrupa 
triukšmingoj katastrofoj, o

disertaciją „Gilaus karieso gydy
mas propolio ir aloe pastomis”, 
1987 metais Maskvos valstybi
niame M. Lomonosovo universitete 
apgynė biologuos m. dr. (habil. dr.) 
disertaciją Senųjų ir dabartinių 
Lietuvos gyventojų odontologija. Su 
bendraautoriais parašė monografi
jas Senųjų Lietuvos gyventojų an
tropologija (1988), Lietuvių antro
pologijos metmenys (1991), vadovėlį 
gydytojui praktikui Dantų kariesas 
(1992), vadovėlį gyventojams Dan
tų ligų profilaktika (1998). Spau
doje paskelbė per 330 straipsnių. 
Už darbų ciklą Lietuvių etninės an
tropologijos pagrindų sukūrimas 
1989 m. suteiktas Liętuvos valsty
binės premijos laureatės vardas. 

poezija tokia nepajėgi įsileisti 
‘pasaulio’ kategorijų (meilė ir 
gailestis žmogui, pagarba 
tėvynei, filosofinės ar kitokios 
idėjos ir t.t.), kad niekados 
negali funkcionuoti kaip pa
saulio uždavinių vykdytoja, 
pavaldi jo reikalavimams ir 
juose randanti savo prasmę”. 
Tai aliuzįja į poezįjos poe
ziją, sukurtą hermetiško 
žodžio principu, vaizdo ryšku
mu, žodžių žaismu, ironija. 
Skaitydamas klupčioji, esi mo
komas radauskiškai vaikš
čioti, klausyti „fioletinio” pasa
kos stebuklo, dodekafoninės 
mėnulio muzikos, elektros lai
dų ugnies, skrendančių alyvų, 
lunatiko, madonos su muse 
žingsnių, fontano čiurkšlių, 
stalų ir kėdžių giedojimo, 
ūžiančių debesų, mūro akmenį 
skrodžiančio žodžio; esi mo
komas kvėpuot laboratoriniu 
didmiesčio oru, mėtinio saldai
nio juoku, vakaro sapnu, žie
mos pasaka (...1 Pasaka, gieda 
kaip lakštingala, — bet tik 
„vaizduotės šventovėje” (R.Š.). 
Tasai „tik” — ir yra triukš
mingoji katastrofa, įvaizdinta 
ir apgyvendinta popieriuje:

Ir kaip žarijos žėri strofos 
Tarp peteliškių ir gėlių, 
Bet nieks nemato katastro

fos,
Kuri ateina iš eilių.
(„Poetai, arba Katastrofa”,

p. 133)

T. Venclovos poezija kaip 
pasipriešinimo realybei forma 
nėra svetima H. Radausko 
„pasakos” ir „tikrovės” pasau
lių susidūrimui. Katastrofa tę
siasi, yra kartojama kitoje di
mensijoje. Anot J. Brodskio: 
„Tiksliausia būtų iškylantį 
šiuose eilėraščiuose žmogų pa
lyginti su suklususiu stebėtoju 
— seismologu ar meteorologu, 
registruojančiu atmosferines 
ir dorovines katastrofas: savo 
ir aplinkos. Čia reikėtų tik 
pridurti, jog stebi ir registruo
ja ne jo akis ar sąmonė, o kal
ba — lietuvių ar bendra- 
žmogiška, nesvarbu. Tomo 
Venclovos atveju tai tas pat.” 
„Nepaprastai formalaus poe
to” (J.B.) kalba, įcentrinta poe
tinėje realybėje, save valganti 
ir savimi užsigerianti, poezįją

LIETUVOS PASIPRIEŠINIMAS SOVIETŲ' 
IR NACIŲ AGRESIJAI

Tai yra autoriaus dr. Adolfo 
Damušio penkerių metų dar
bas, išleistas angliškai. Studi
ja labai kruopščiai parengta, 
ne atsiminimų forma, kaip 
daugelis, save iškeldami, ra
šinėja, bet viskas yra paremta 
dokumentais, paimtais iš so
vietinių, vokiškų ir amerikie
tiškų šaltinių. Bibliografijos 
skyriuje nurodyta 70 šaltinių, 
prie įvairių dokumentų ir 
įsakymų įdėtos faksimilės. Da
bartiniu metu, kuomet Lietu
va ir visi lietuviai esame puo
lami iš visų pusių, šis darbas 
laiku išleistas ir labai naudin
gas. Juo pasiremiant, bus ga
lima daugelį puolimų atrem
ti.

Knygos turinys

Knyga susideda iš šių sky
rių:

1. Įžanga; 2. Trumpa Lietu
vos istorijos apžvalga; 3. An
tram pasauliniam karui artė
jant; 4. Pirmoji sovietų okupa
cija; 5. Sovietinis genocidas ir 
priešsovietinė rezistencija; 6. 
Lietuvių sukilimas prieš so
vietinę okupaciją; 7- Vokiečių 
okupacija; 8. Lietuvių rezis
tencija prieš nacių režimą; 9. 
Vokiečių imperialistiniai sie
kiai; 10. Holokaustas ir galuti
nis išsprendimas (solution);
11. Lietuviai boikotavo SS le
gionų organizavimą; 12. Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
komitetas (VLIKas); 13. Gin
klai šešioms lietuvių pogrin
džio divizijoms; 14. Tautiniai 
kariuomenės daliniai; 15. Tau
tinių kariuomenės dalinių lik
vidavimas; 16. Lietuvos gy
ventojų nuostoliai nacių oku
pacijos laiku; 17. Antroji so
vietinė okupacija; 18. Lietuvos 
laisvės kovotojų ginkluotas 
pasipriešinimas; 19. Sovietinio 
genocido aukos Lietuvoje; 20. 

Bendras Lietuvos gyventojų 
nuostolis Antrojo pasaulinio 
karo ir pokariniais metais; 21. 
Pasipriešinimas, nepaisant te
roro; 22. Lietuvos kelias į ne
priklausomybę.

„priverčia” skambėt (kalbėt). 
Žodis, apgyvendintas kul
tūroje, skaitantįjį gan sanda
riai uždaro poetinėje formoje, 
kuri įtrūksta tik autoriaus 
paaiškinimais (knygos gale); 
esi tarsi saugomas nuo rea
lybės formų, praryjamas me- 
takalbos. Juk „poezija yra im
peratyvus menas, primetantis 
skaitytojui savo realybę” (J. 
Brodskis). Bet be tos primes
tos realybės demokratinės vi
suomenės smegenyse turbūt 
įvyktų dar viena katastrofa — 
kalbos praradimo katastrofa.

Pirmiausia, nors tai ir sun
ku, mylėti kalbą, 

pažemintą laikraščių skiltyse, 
melo pilnuos nekrologuos, 

tvankių miegamųjų tamsoj, 
skundiko mašinrašty, 

turgaus riksme, 
apkasuos, palatų dvoke, tre- 

čiaeiliuos teatruos,

tardytojų kabinetuos, ant 
išviečių sienų.

Pilkuos pastatuos, kur 
laiptinės dugną sergi 

plieniniai tinklai, idant ne 
žmogus, bet amžius 

parinktų mirksnį, kada bus 
leista numirti;

beveik suirusią, kimią, 
prišnerkštą triukšmo 

ir įniršio.
(„Komentaras”, p. 177)

O kurią katastrofą rinktis 
skaitytojui antiliteratūrinia- 
me laike? Ar tą, kuri ateina iš 
skaitymo?

Skaistė Vilimaitė

Papildymai: I. Sukilėliai žu
vusieji laike Kauno gynimo;
H. Brolių globėjai; III. Gesta
pas tardo Adolfą Damušį; IV. 
Amerikos karo medžiagų ir 
kiti pristatymai; V. Atlanto 
Charta.

Įžanga

„Niekuomet nebuvau numa
tęs įsivelti į politiką. Būdamas 
chemijos inžinierium, tikė
jausi rasti vietą akademinia
me gyvenime, turėti galimybę 
vykdyti tyrimus ir prisidėti 
prie Lietuvos pramonės atsta
tymo. 1940 m. birželio 15 d. 
Rusįja nelegaliai okupavo Lie
tuvą, taip pat ir kitas Baltijos 
valstybes. Okupantai nedels
dami įvedė naikinimo sistemą 
prieš Lietuvos žmones. Jų 
planuose buvo priverstinė ru
sifikacija ir lietuviško tautinio 
palikimo sunaikinimas. Tai 
iššaukė pasipriešinimą. Gru
pė studentų ir patriotiškai nu
siteikęs jaunimas pradėjo 
rengtis sukilimui prieš impe
rializmą ir jo tikslus.

1941 m. birželio 22 d., pra
sidėjus Vokietįjos — Sovietų 
Sąjungos karui, Lietuva pa
skelbė nepriklausomybės at
statymą ir sudarė Laikinąją 
vyriausybę, kurioje, nors ir ne
noromis, teko priimti pra
monės ministro pareigas. Kaip 
buvo tikėtasi, naciai nenorėjo 
mūsų vyriausybės pripažinti 
ir bandė įbauginti Lietuvos 
Laikinosios vyriausybės na
rius, kad jie pasiduotų vo
kiečių kontrolei. Jų reikalavi
mas buvo vieningai atmestas. 
Dėl to vokiečių administracija 
Laikinąją vyriausybę pakeitė 
savo sudaryta Civiline valdžia 
(Civil Venvaltung). Grįžau į 
universitetą ir įsijungiau į an- 

tinacinę rezistenciją. Kaip 
veiklus dalyvis pogrindžio 
veikloje, tapau Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo komiteto 
pirmininko padėjėju. Tačiau 
šio komiteto veikla tragiškai 
pasibaigė.

Jau buvo minėta, kad buvo 
sudarytas planas įsigyti gink
lus šešioms divizijoms. Pa
siuntinys pulk. Ambraziejus 
buvo siunčiamas į Švedįją už
megzti ryšius su Bofors ginklų 
gamybos bendrove. Taline jis 
buvo Gestapo areštuotas. Po 
intensyvaus tardymo jie su
žinojo Vyr. Lietuvos Išlaisvi
nimo komiteto narių pa
vardes. Tuomet prasidėjo 
areštai. Buvau areštuotas kar
tu su kitais komiteto nariais. 
Buvome vežiojami iš kalėjimo 
į kalėjimą Vokietijoje. Išlaisvi
nimo sulaukėme Bayreuth, 
Bavarijoje”, — taip įžangoje 
rašo autorius.

Būdama tarp Vokietįjos ir 
Sovietų Sąjungos, Lietuva 
buvo trįjų okupacijų auka An
trojo pasaulinio karo metu.

Sovietinė Lietuvos okupacija 
1940 m. birželio 15 d., 1941 m. 
birželio 22 d. lietuvių sukili
mas prieš okupacines pajėgas, 
birželio 22-25 d. Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo pa
skelbimas ir sudaroma Laiki
noji vyriausybė.

Vokiečių okupacija ir panai
kinama Laikinoji vyriausybė. 
Nacių okupacija 1941 m. bir
želio 26 d. — 1944 m. žiema.

Antroji sovietinė okupacija. 
Vokiečių kariuomenei trau
kiantis 1944 m. gale, Lietuva 
buvo raudonarmiečių užimta. 
Okupacija tęsėsi iki 1990 m. 
kovo 11 d., kuomet Lietuva 
padarė ryžtingą sprendimą. 
Pirmoji nutraukė okupacinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga. 
Išrinko Aukščiausiąją Lietu
vos Tarybą ir paskelbė nepri
klausomybės atstatymą.

Dr. Adolfas Darnusis

Karo metu Lietuva vedė pa
syvų pasipriešinimą, nes akty
vus pasipriešinimas tik būtų 
padėjęs kitam Lietuvos prie
šui. Abi kovojančios pusės turi 
ilgą i. kru rią istoriją, kaip 
Lietuvos p’ ešai. 1943 m. sau
sio mėn. > didelis ir svar
bus pasip ..mimas nacių pla
nams. Lietuviai boikotavo 
Gestapo suplanuotą SS legio
no organizavimą.

Kitas smūgis okupantų pla
nams buvo suduotas, kuomet 
Vietinės rinktinės karininkai 
ir kariai atsisakė prisiekti 
Adolfui Hitleriui ištikimybę. 
Lietuviai norėjo turėti kari
nius dalinius Lietuvos terito
rijoje, kad, abiem kovojan
čioms pusėms nusilpus, galėtų 
atstatyti Lietuvos nepriklau
somybę. Tačiau Amerikai, 
Didžiąjai Britanijai ir Kana
dai remiant ginklais ir 
medžiagomis Sovietų Sąjungą, 
1918-1919 metai nepasikarto
jo.

Nacių ir sovietų vykdytas 
Lietuvos žmonių genocidas su
naikino apie 683, 185 žmones. 
Tai yra 18,5 proc. visų gyven
tojų. 1944-1954 m. laikotar
pyje Lietuvos laisvės kovotojai 
vedė ginkluotą kovą prieš so
vietinius okupantus. Toje ko
voje žuvo daugiau kaip 30,000 
laisvės kovotojų. Prieš KGB ir 
Raudonąją armiją kovoti pa
skatino Atlanto Chartos pa
žadai, kuriais buvo žadama, 
kad, karui pasibaigus, visos 
valstybės bus laisvos. Tie 
pažadai buvo duoti, kad oku
puotų kraštų gyventojai pasi
priešintų okupantams, kenktų 
jų karinei mašinai. Daugelis 
laisvės kovotojų tais pažadais 
patikėjo. Laisvės kovotojai 
žymiai pristabdė rusifikaciją 
ir rusų kolonizaciją, bet už tai 
buvo sumokėta labai aukšta 
kaina. Čia tėra tik trumpas ir 
labai suglaustas susipažini
mas su knygos turiniu. Knyga 
yra 342 psl.

J. Žygas

Adolfas Damušis. Lithuania 
Against Soviet and Nazi Aggres- 
sion. The American Foundation for 
Lithuanian Research, Ine., 1998.
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