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Vysk. Motiejaus Valančiaus 
žygdarbiai

Vysk. Motiejaus Valančiaus portretas Telšių katedros zakristijoje 
(autorius nežinomas).

Lietuvos Kultūros fondas, 
knygnešio ir Blaivybės draugi
jos kartu su Rašytojų sąjunga 
Vilniuje surengė literatūros ir 
muzikos vakarą, skirtą vys
kupo Motiejaus Valančiaus 
C1SOL-1875) artėjančiam gimi- 

200 metų jubiliejui. Į 
Rašytojų klubą susirinko lite
ratūros mokslininkai, istori
kai, rašytojai, Blaivybės ir 
Knygnešių draugijų nariai, 
kultūrininkai. Užsimezgė iš
samus ir įdomus pokalbis apie 
vyskupo M. Valančiaus gany
tojišką ir švietėjišką veiklą, jo 
didžiulius nuopelnus stipri
nant lietuvių tautinį apsi
sprendimą.

Kalbėjusi vyskupo M. Va
lančiaus 200 gimimo metinių 
paminėjimo valstybinės ko
misuos narė dr. Irena Kubi
lienė pažymėjo, kad šią svar
bią datą ruošiamasi paminėti 
ne tik Lietuvoje, bet ir 
išeivijoje. Rugpjūčio mėnesį 
Vilniuje vykusio Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės X Seimo 
priimtoje rėzoliucijoje 2001 
metai paskelbti Vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus metais, 
visų kraštų bendruomenės 
paskatintos rengti šiai datai 
skirtus minėjimus, išryški
nant M. Valančiaus įtaką lie
tuvių tautinio apsisprendimo, 
charakterio ir savigarbos for
mavimui, iškelti jo propaguo
tas krikščioniškąsias ir huma
nistines vertybes, sudariusias 
pagrindą Lietuvos valstybin
gumui atkurti.

Dr. J. Kubilienė, monsinjo
ras Kazimieras Vasiliauskas, 
etnografė Gražina Kadžytė, 
kiti prelegentai ypač išryš
kino Vyskupo M. Valančiaus 
veiklą, kuriant ir plėtojant 
blaivybės sąjūdį. Paties vysku
po liudijimu, tas sąjūdis pra
sidėjo 1858 metais, kai carinės 
Rusįjos valdomoje Lietuvoje 
būvą įsigalėjęs, net skatina
ma^ girtuokliavimas, tamsu
mas. Vakare buvo priminti jo 
parašyti žodžiai Žemaičių Vys
kupijos katalikams: „Vienoj 
kelionėj 1858 metuose, ap
turėjęs įkvėpimą Dvasios Šven- 
tosios, idant apsakinėčiau 
blaivystę, pradėjau skelbti tą 
dorybę ir pats pirmas kelias 
dešimtis žmonių įrašiau Palė
venėj į knygas. Paskui drauge 
su kunigėliais savo apskelbiau 

ją po visą vyskupystę”.
M. Valančius blaivybę skel

bė per visų bažnyčių vizitaci
jas, patardamas kunigams įsi
taisyti knygas ir jose surašyti 
parapijiečius, norinčius būti 
blaiviais. Vyskupo nuomone, 
blaivybė buvo vienas iš svar
biausių būdų žadinti žmonėse 
geresnio gyvenimo viltį bei 
tautinę savimonę. Pasak va
kare kalbėjusio Vilniaus šv. 
Mikalojaus bažnyčios kunigo 
monsinjoro K. Vasiliausko, 
kur tik benuvažiuodavo M. 
Valančius — visur ragino 
žmones atsižadėti alkoholinių 
gėrimų, tapti blaivininkais. 
Jis rašė ir į parapijas siuntė 
blaivybės ganytojiškus laiš
kus, į šią veiklą įtraukdamas 
visų parapijų kunigus. To 
dėka blaivybė smarkiai plito, 
tikintieji masiškai įsirašinėjo į 
blaivininkų brolijas. Kai ca
rinės valdžios pareigūnai, ne
norėję, kad Lietuvos žmonės 
prašviesėtų, parapijų kunigai 
aiškino, kad Vyskupo nurody
mų jie negavę, o skelbia blai
vybę savo nuožiūra, nes tai 
yra jų ganytojiškoji yeikla.

Pačio M. Valančiaus duo
menimis, jau po dviejų metų 
blaivybės brolijoms priklausė 
daugiau kaip 83 nuošimčiai 
katalikiškos gyventojų dalies. 
Kaimiškose parapijose blaivi
ninkai sudarė net 90 ir dau
giau nuošimčių visų parapi
jiečių. Kalbėjusieji tai pavadi
no tikru vyskupo M. Va
lančiaus žygdarbiu. Pats M. 
Valančius tuomet pasidžiaugė, 
kad žmonės atsisakė gerti 
degtinę ir „araką”, „nebegir
dėti jau muštynių... butuose 
pargrįžo meilė tarp ūkininkų 
ir saviškių, jau nebegirdėti 
baisių atsitikimų iš arielkos, 
visi namų darbai geriau klo
jas...”

Visur, kur tik blaivybė iš
plito, žmonės iš tiesų ją suti
ko, kaip materialinį, o kartu ir 
dvasinį, gėrį. Atsidėkodami 
pradėjo statyti blaivybei skir
tus paminklus ir kryžius. Ak
meninis kryžius, sakė dr. J. 
Kubilienė, pastatytas Nevarė- 
nų kaimo kapinėse 1858 m., ir 
šiandien tebestovi. Buvo taip 
pat spausdinami blaivybės 
įtvirtinimui skirti plakatai, 
kaldinami medaliukai, kuria
mos dainos, šmaikščios sak

mės. Vieną jų „kaip degtinė 
atsirado, velniui sugundžius” 
vakarą dalyviams paporino et
nografė G. Kadžytė.

Deja, po 1863 m. sukilimo 
Rusijos generalgubernatorius 
Muravjovas uždraudė blai
vybės brolijas, už blaivybės 
skatinimą kunigus pradėjo 
bausti. Bet M. Valančiaus 
pasėta blaivybės sėkla taip 
greit nedingo, daugelis vysku
pui ištikimų kunigų blaivybės 
sąjūdį siekė tęsti.

Vakare kalbėjusieji prele
gentai nušvietė ir kitą M. Va
lančiaus svarbų veiklos barą 
— parapijinių mokyklų steigi
mą, vaikų mokymą gimtosios 
kalbos. Iki tol šviesti žmones 
gimtąja kalba klebonams at
rodė netinka, nes senosios 
kartos dvasininkija laikėsi 
unijos su Lenkija tradicijų, 
pirmenybę teikdama lenkų 
kalbai.

Įžengęs į žemaičių vyskupo 
sostą, M. Valančius pareikala
vo iš klebonų, kad prie kiek
vienos bažnyčios būtų parapi
jinė mokykla. Jan nno 1854 
m. tokios mokyklos veikė be
veik prie kiekvienos parapi
jinės bažnyčios ir dalies filijų. 
Daugiausia jose buvo mokoma 
tikybos ir skaityti lietuviškai 
bei lenkiškai.

Valančinės parapijinės mo
kyklos, veikusios 10-12 metų, 
smarkiai palietė lietuvių val
stiečių raštingumą. Nors, 
prasidėjus 1863 m. sukilimui, 
carinė valdžia parapijines mo
kyklas uždarė, ėmėsi rusinimo 
ir provoslavinimo politikos, o 
vėliau uždraudė lietuvišką 
spaudą, bet žmonės jau buvo 
prakutę, slapta patys siekė 
šviesos — atėjo slaptųjų da- 
raktorinių mokyklų metas, at
sirado poreikis lietuviškai 
knygai. Ir šioje srityje vėl ėmė 
darbuotis Vyskupas M. Va
lančius.

Valstybinės komisijos narė 
dr. J. Kubilienė pažymėjo, kad 
jis buvo knygnešystės pradi
ninkas Lietuvoje. Tai buvo 
ypač reikšmingas jo vaidmuo, 
priešinantis rusifikavimui, or
ganizuojant ryžtingą pasiprie
šinimą spaudos draudimui, 
gimtosios kalbos vartojimo 
varžymui mokyklose ir baž
nyčiose.

Kaip vyskupas, M. Va
lančius tuomet negalėjo pats 
leisti lietuviškų knygų, rū
pintis jų spausdinimu ir gabe
nimu į Lietuvą, sakė dr. J. Ku
bilienė. Šiems darbams jis 
įkūrė gana patikimą, gerai 
veikiančią pirmąją Lietuvoje 
knygnešių organizaciją, gyva
vusią 1867-1870 m. Pagrindi
nis šios organizacįjos ramstis 
buvo jo paties įšventinti kuni
gai. M. Valančius juos paskir
davo į parapijas, esančias pa
sienyje su Prūsija. Taip buvo 
suformuoti knygų gabenimo 
atramos punktai nuo Jurbar
ko ir beveik iki pajūrio. Jie 
turėjo pasirūpinti, kad lietu
viškos knygos pasiektų žmo
nes visose parapijose. .Rū
pintis lietuviškos spaudos rei
kalais Prūsijoje M. Valančius 
patikėjo Tilžės katalikų deka
nui Jonui Zabermanui. Jam 
vyskupas perduodavo ne tik 
savo rankraščius, bet ir knygų 
leidimui reikalingus pinigus. 
Buvo įkurti ir knygnešių tar

piniai punktai M. Valančiaus 
ląikais knygnešystę pradėjo 
ir garsusis Jurgis Bielinis, su 
vyskupu susipažinęs apie 
1873 m. J. Bielinis organizavo 
M. Valančiaus ir kitų knygų 
spausdinimą Mažojoje Lietu
voje. Vėliau iš ten gabeno 
draudžiamą literatūrą į Lie
tuvą, sukūrė lietūviškos spau
dos platinimo tinklą.

Beje, M. Valančius pats pa
rengė ir savo lėšomis Tilžėje 
išleido 7 politines brošiūras, 
kurios tuo metu buvo vienin
telis informacijos šaltinis apie 
visuomenėje susidariusią sun
kią padėtį.

Carinė valdžia persekiojo 
knygnešius, nemažai jų iš
trėmė, įkalino, o patį M. .Va
lančių iš Varnių perkėlė į ca
rinės administracijos centrą 
— Kauną, nuolat jį sekė.

Paminėjimo vakare kalbė
jęs žymusis tautosakininkas, 
prof. Kazys Grigas pažymėjo, 
kad Vyskupas M. Valančius 
lyg mūsų kalbos deimančiu
kus rinko (to reikalavo ir iš 
kunigų) lietuviškas patarles, 
priežodžius, kurių daugelis ir 
šiandien gyvos mūsų rašytojų, 
kitų rašto žmonių darbuose. 
Prof. Janulaičio duomenimis, 
iš savo surinktų patarlių M. 
Valančius sudarė ir 1867 m. 
Rusijoje išleido knygą Patarlės 
Žemaičių, žinoma, nenurodęs 
savo, kaip sudarytojo, auto
riaus pavardės.

Dr. K. Grigas kalbėjo taip 
pat apie M. Valančių, kaip 
rašytoją, pažymėdamas, kad 
Palangos Juzėje ir kitose savo 
knygose M. Valančius vartojo 
jo paties surinktas patarles, 
priežodžius, ištiktukus, tuo 
praturtindamas mūsų litera
tūrinę kalbą.

Bet ypač jautriai ir įdomiai 
apie Vyskupą M. Valančių ir 
jo ganytojišką veiklą kalbėjo 
Vilniaus Šv. Mikalojaus baž
nyčios kunigas, monsinjoras 
Kazimieras Vasiliauskas, juo 
labiau, kad jo giminė, artimieji 
susįję su M. Valančiaus asme
nybe ir veikla. Savo žodyje 
monsinjoras subtiliai nušvietė 
ginčų ir prieštaringų nuomo
nių susilaukusį M. Valančiaus 
laišką dėl 1863 m. sukilimo. 
Kadangi ši monsinjoro K. Va
siliausko kalba pateikia naujų 
duomenų ir įdomių, vertingų 
apmąstymų apie vyskupą M. 
Valančių, ji be abejo, sudo
mins Draugo skaitytojus. Tad 
ši visa kalba pateikiama atski
rai.

Vakare dr. J. Kubilienė pri
statė Lietuvos Kultūros fondo 
ir knygnešio draugijos nese
niai išleistą leidinį-plakatą 
Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus ganytojiška ir Švietėjiš
ka veikla. Šis leidinys, iš
leistas jo 200 metų gimimo su
kaktuvių proga. Jame nu
šviečiama Vyskupo įkurto 
blaivybės sąjūdžio, parapijinių 
mokyklų, knygnešystės veikla, 
pateikiamas jo svarbesniųjų 
veikalų sąrašas, literatūra ir 
moksliniai darbai apie M. Va
lančių. Dėmesį patraukia K. 
Misiaus sudarytas Žemaičių 
Vyskupystės smulkus žemė
lapis, kuriame pažymėtos M. 
Valančiaus laikais pastatytos 
ir veikusios bažnyčios, vienuo
lynas, dekanatai, filijos, para
pijinės mokyklos, draudžia
mos spaudos gabenimo į Lie
tuvą punktai ir keliai, kiti iki 
šiol neskelbti daviniai. M. Va
lančiaus laikų knygnešių ke
liai smulkiau sužymėti kitame

Žymusis Lietuvos Ganytojas
Mons. Kazimieras Vasiliauskas

Esu dėkingas šio renginio 
organizatoriams, pakvietu- 
siems mane į šį iškilmingą 
minėjimą ir pagerbimą vieno 
pačių šviesiausių mūsų tautos 
Ganytojų — vyskupo Motie
jaus Valančiaus ir už leidimą 
tarti keletą žodžių apie jo nu
veiktus darbus religinio ir 
dvasinio atgimimo veikloje.

Pirmiausiai norėčiau pasi
džiaugti, kad man teko studi
juoti toje pačioje Vilniaus ku
nigų seminarijoje, o taip pat 
ir kunigystės šventimus pri
imti toje pačioje Vilniaus ka
tedroje, o taip pat dar savo 
gyvenimo pavasaryje pajausti 
Ganytojo giliai įmintas pėdas 
mūsų brangioje sostinėje, ku
rioje nuo seniausių laikų 
koncentravosi tautos dvasinis 
bei kultūrinis gyvenimas. Esu 
laimingas ir dėl to, kad gar
bingasis Ganytojas net tris 
kartus yra aplankęs mano 
gimtąją Vabalninko parapiją, 
kurios šventovėje mano sene
lis Kazimieras ne tik priėmė 
sutvirtinimo sakramentą, bet 
ir priėmė priesaiką būti blai
vininku. Mano tėvelis ir bro
liai ne kartą labai pagarbiai 
minėjo, kad senelis visą savo 
gyvenimą buvo ne tik labai 
religingas, bet ir tvirtas, išti
kimas duotai priesaikai, o 
gundomas nors gurkšnelį 
alaus paragauti, jis griežtai 
atsisakydavo: „Aš Vyskupui 
prisiekiau. Aš negaliu priesai
kos laužyti. Už tai gali mane 
rūsčiai nubaušti Dievas”.

Gilų įspūdį man paliko ir 
poeto Eugenijaus Matuzevi- 
čiaus ištarti pagarbos žodžiai 
apie didįjį vyskupą. Kalbėjo
me mes tuomet su juo apie dvi 
iškilias tautos asmenybes: Vy
tautą Didįjį ir vyskupą M. Va
lančių. Bandėme lyginti juos: 
kuris jų yra daugiau nuvei
kęs. Ir tuomet poetas E. Ma- 
tuzevičius tvirtai ir, atrodo, 
labai pagrįstai, teigė, kad 
vysk. M. Valančiaus nuopel
nai yra nemenkesni tautos iš
likimui ir net jos atgimimui 
už Vytauto Didžiojo. Tai vysk. 
Valančius išmokė tautą skai
tyti, ištraukė iš girtuoklystės 
liūno ir viską darė, kad nebū
tų surusinta tauta. Taip jis 
paruošė dirvą ne tik religi
niam, doroviniam, bet ir tau
tiniam atgimimui.

Daugelis vysk. M. Valan
čiaus biografų yra daug para

žemėlapyje, parengtame pagal 
1994 m. išleistą prof. V. Mer
kio knygą Knygnešių laikai. 
Leidinyje-plakate taip pat pa
teikiamas M. Valančiaus laikų 
knygnešių sąrašas, smulkesni 
duomenys apie juos, taip pat 
tų laikų plakatai, skirti blai
vybės įvedimui, dokumentų 
faksimilės, blaivybės pamin
klų ir kitos nuotraukos.

Šis leidinys-plakatas skirtas 
mokykloms, bibliotekoms. Jis 
praverstų ir išeivijoje numato
miems M. Valančiaus gimimo 
200 metų sukaktuvių rengi
niams.

Literatūros muzikos vakare 
Vilniaus arkikatedros giesmi
ninkai giedojo giesmes iš M. 
Valančiaus laikų Kantiškų.

Algimantas A. 
Naujokaitis 

šę savo pagarbių atsiliepimų 
apie vysk. Valančiaus daugia- 
pusišką ganytojišką veiklą. 
„Tik viršžmogis gali tokią 
naštą pakelti”, — teigė vienas 
iš jų — Vaižgantas. Leiskite ir 
man išvardinti nors keletą jo 
ganytojiškos veiklos nuveik
tų darbų.

25 metus jis vadovavo Že
maičių vyskupijai, 350 para
pijų aplankė arkliuku. Iš 
9,200 vyskupavimo dienų, net
1,500 buvo kelionėse. Parašė 
keletą tūkstančių laiškų, apie 
600 įšventino kunigų, sutei
kė sutvirtinimo sakramentą 
apie 80,000 žmonių. Ragino 
kunigus mokyti žmones tikė
jimo tiesų, steigti parapijines 
mokyklas, statyti, atnaujinti, 
puošti bažnyčias. Jam vysku
paujant, buvo pastatyta 30 
mūrinių ir 20 medinių baž
nyčių. Vizitavo parapijas, o 
vizitų' metu sudarydavo są
rašus mokančių skaityti ir 
rašyti, taip pat veikiančių 
mokyklų ir bibliotekų. Ragino 
Gavėnios metu pravesti 3 die
nų rekolekcijas, ragino kuni
gus mokytis, studijuoti, pla
tinti knygas.

Pagal vysk. M. Valančių — 
idealus kunigas, tikras dva
sininkas yra tas, kuriam bū
dingos dvasinės vertybės: pa
reigingas, pasiaukojantis ga
nytojas ir sugebąs dirbti švie
tėjišką darbą. Taigi, jis savo 
ganytojiška veikla sugebėjo 
apsaugoti tautą nuo provos- 
lavijos (stačiatikybės) bei su
rusinimo, paruošė tautą atgi
mimui, nepriklausomybei.

Juo didesnius sunkumus jis 
sutiko savo kelyje, tuo turtin
gesnių ir stipresniu jis darė
si. Jis, kaip tikras Ganytojas 
— tikras vadovas, atsargiai 
žygiavo, laviravo, manevravo, 
laužė, stūmė, nepaprastu at
kaklumu veržėsi, viršžmogiš- 
ku valingumu kovojo.

Čia reikėtų prisiminti ir tai, 
kokios jo pastoracinio darbo 
buvo sudėtingos ir sunkios o 
kartais net ir dramatiškos są

Et—«
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Plakatas blaivybės įvedimui paminėti. Autorius 
Aleksandras Vinkus. Spausdinta Varšuvoje, 1861 m.

— raižytojas

lygos. Pagrindinės kliūtys jo 
pastoracįjos greitiems ir dide
liems laimėjimams buvo tur
būt šios: žmonių analfabetiz«- 
mas, valdžios ir baudžiavinė? 
santvarkos įvairios represv- 
jos, girtuoklystės, ekonominis 
skurdas, šviesuomenės troš
kumas.

Ypač daug dramatiškų sir 
tuacijų teko veikliajam Gany
tojui patirti 1863 m. sukilimo 
metais. Mat, tiek sukilėliai, 
tiek malšintojai, reikalavo vi
siškai aiškiai pareikšti vyskur 
po nusistatymą apie vykstantį 
sukilimą. Vysk. M. Valančiu? 
stengėsi griežtai laikytis baž; 
nyčios deklaracijos: tesirūr 
pinti dvasiškais bažnyčios 
reikalais ir nesikišti į pasau
lietinius. Išleisdamas iš kuni: 
gų seminarijos auklėtinius, 
jis mokė: „Žiūrėti tik tai alto
riaus ir brevijoriaus”. Įdomus 
kad 1946 m. arkivyskupas M; 
Reinys, mus įšventinęs į kuj 
nigus, išlydėdamas į pastora
cinį darbą, pakartojo šiuos 
vysk. M. Valančiaus žodžius;, 
žiūrėti „altoriaus ir brevijo
riaus”, ir tuo būdu sėkmin
giausiai pasitarnąųti, sudė
tingoje pokario situacijoje —4 
Bažnyčiai ir tėvynei.

Būdamas blaivus ir pragma
tiškas žmogus, vysk. M. Va- 
lančius sugebėjo kritiškai ver
tinti tuometinę situacįją: ma-' 
tė, kokios nelygios yra jėgos 
sukilime kovojančių pusių ir 
neabejojo, kad sukilimai 
nulemtas pralaimėti. Vakarų 
Europos kraštų pagalba jis 
mažai tikėjo. ,

Spaudžiamas valdžios, jis 
vengė stoti prieš sukilėlius, 
raštu. Tokį raštą išleido tik, 
1863 m. rugsėjo 6 d., kai suki
limas jau buvo netekęs jėgų.

Bandymas laviruoti pastatė 
vysk. M. Valančių tarp dviejų 
jėgų. Sukilėliai jį kaltino ko
laboravimu su valdžia ir net, 
grasino vysk. I. Masalskio Ii-, 
kimu — kartuvėmis.

Nukelta į 2 psl.
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Eglė Juodvalkė skaito savo naujausios knygos Cukraus kalnas ištraukas Vilniuje, Rašytojų klube, 
suruoštose knygos sutiktuvėse. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Eglės Juodvalkės staigmena
Rudenį iš Illinois į Vilnių 

atskridusi Eglė Juodvalkė iš
krėtė smagią staigmeną. Lite
ratūros tyrinėtojo, tekstologo 
Vytauto Vanago ne taip seniai 
išleistame autoritetingame 
Lietuvių rašytojų sąvade aiš
kiai parašyta, kad ji — poetė. 
Kitokios iki šiol jos neįsi
vaizdavo ir kolegos rašytojai 
bei jos poezijos gerbėjai. O štai 
paskutinėmis viešnagės Lietu
voje dienomis E. Juodvalkė 
pašireiškė kaip gabi ir įdomi 
prozininkė. Mat niekam ir ne
garsindama, Rašytojų sąjun
gos leidykla, atrodo, nė iš šio 
nė. iš to, tomis dienomis išleido 
(ir dar gražiai!) jos gan stam
bią, •arti 300 puslapių, memu
arų knygą vėlgi intriguojančiu 
(sensacingu?) pavadinimu 
Cukraus kalnas, arba lietuvės 
cukrininkės nuotykiai Ameri
koje ir kitose egzotiškose ša
lyse”.

Žodyje „skaitytojoms ir skai
tytojams” autorė rašo: „Savo 
vyrui Henryk giliai lenkiuosi, 
nes jis protingai nepaisė mano 
dievagojimosi, kad būdama 
poete, aš jokiu būdu, jokiu at
veju, niekada nerašysiu pro
zos. Tai jis kalė ir kalė man, 
kad bandyčiau pasakoti savo 
gyvenimą rašytu žodžiu, nes 
jis galįs būti įdomus ir ki
tiems”. Kad Henryk tikrai 
buvo atkakliu gundytoju, au
torė dar kartą patvirtina 
stambiomis raidėmis šviečian
čia dedikacija (poetine, vis 
dėlto): „Tau, Henryk, vieną 
pavasario popietę padovanoju
siam man šakelę, iš kurios 
išaugo šio rankraščio medis”.

Rašytojų sąjungos klube su-

Eglė — „pasiruošusi keliauti i Hollywoodą.

PARKING °f AUTOS 
prohibited _

rengtame vakare, skirtame E. 
Juodvąlkės knygos sutiktu
vėms, jauna literatūrologė Gi
tana Vanagaitė, išsamiai pri
stačiusi Cukraus kalną, ■ irgi 
atkreipė dėmesį į tą „gun
dytoją” Henryk. Ji prinlinė 
Vytauto Kavolio pasakymą 
apie dažnus atvejus, kai lie
tuves moteris pasireikšti lite
ratūroje, tapti rašytojomis, 
dažniausiai paskatina jų vy- 
rai. Bet G. Vanagaitė tuoj pat 
pritemdė tą vyrų aureolę: 
„Nors paskata ir yra svarbi; 
bet jos įgyvendinimas, realiza
cija visada yra svarbesnė, nes 
nėra įmanoma parašyti gerą 
literatūros kūrinį, nepasiren
gusiai ar nesugebančiai ąuto- 
rei”.

O kad E. Juodvalkė tikrai 
sugebėjo parašyti gerą me
muarų knygą (kai kas tvirti
no, kad tai prisiminimai, kaip 

ir V. Pietario tokio žanro kny
ga) pripažino ne tik bene pir- 

. moji ją perskaičiusi G. Vana
gaitė, bet ir kiti literatūros 
žinovai. Tai G. Vanagaitė 
įrodinėjo ir vykusia, tarsi pa
tyrusio prozininko, gerai pa
rašyta ar surėdyta knygos 
pradžia, kuri, pasak prele
gentės, yra gana svarbus daik
tas, užmezgantis specifinius 
autoriaūs ir skaitytojo bendra
vimo ryšius. Knyga pradeda
ma autorės pokalbiu su dakta
ru — endokrinologu Arthur 
Rubenstein apie blogą progno
zę: jos silpstančius inkstus, 
sudėtingą diabeto komplika
ciją. Šis įvykis, kalbėjo lite- 
rattaroš tyrih'ėtoja, yra daug 
vėlesnis, siekiantis maždaug 
29-sius autorės gyvenimo me
tus. Apsisprendimas tuo po
kalbiu pradėti savo gyvenimo 
pasakojimą rodo, kad autorės 
gyvenimo kelyje ypač reikš
minga buvo jos diabeto liga, 
sąlygojusi ir khygos pavadi
nimą—’ Ciikraus kalnas. To
kia knygos pradžia skaitytoją 
iš tiesų suintriguoja, sudomi
na tolimesne įvykių raida.

Prelegentė daug kalbėjo 
apie cukraligės įtaką, pa
žymėdama, kad ji buvo esminė 
autorės identiteto formavimui
si. Beje, tai užsimena ir pati 
autorė, taip rašydama apie 
savo ligos pradžią: „klusnus 
vaikas tapo slapta maištau
jančia paaugle, nukrypusią į 
atvirą anarchiją studentavimo 
metais.. Tik . suaugusi šiaip 
taip prisitaikė prie ligos rei
kalavimų”. Bet mane, kone 
vienu prįsėęlimu perskaičiu
siam šią knyga, ta cukraligė 
autorės —1 knygos herojės 
gyvenime atsidūrė antraeilėje 
vietoje. Terš nepagydomos ligos 
šešėlį nustelbė herojės opti
mizmas, polinkis rhatyti tai, 
kas gera, kas skaidrina gyve
nimą. Žavi šios moters pasau
lio pažinimo, nuotykių aistra 
(kelionės po jos pamėgtą Grai
kiją, Italįją, kitas įdomias, 
anot autorės, egzotiškas šalis), 
vyriška drąsa, pasitikėjimas 
savinįį, sugebėjimas išsisukti 
net iš kebliausios padėties 
(prie.;jos, ‘patrauklios mergi
nos, besikabinėjaričių aistrin
gų italų „paguldymas ant 
mėnčių” Italijos keliuose), pa
galiau užsispyrimas būti sava
rankiška asmenybe, savo liki
mo kalviu. Patrauklus ir kny
gos herojės moteriškas iš
didumas, nepriklausomybė 
nuo bet ko, net nuo savo tėvų 
ar vyro. Tai rodo ir įdomiai 
aprašytas epizodas, kai ji su 
keliomis draugėmis, lietu
vaitėmis nepaisydama /iet A. 
Maceinos atkalbinėjimų, ne
peržengdama lietuvių kalbos 
reikalavimų, pasikeitė savo 
pavardės galūnę, kuri nero

dytų jos vedybinės padėties, 
priklausomybės nuo vyro 
(užuot Juodvalkis, Juodval- 
kytė-Juodvalkė). Vakare pri
siminusi šį epizodą, autorė ap
gailestavo, kad Lietuvoje dar 
tebedvelkia patriarchalinės 
bendruomenės žymuo — kai ji 
ėmėsi Lietuvos pilietės pasą, 
valdininkai nesutiko įrašyti 
jos pasirinktos nepriklauso
mos pavardės ir įrašė 
,Juodvalkis”.

Jaudina tie knygos pusla
piai, kuriuose ryški herojės 
lietuviškos savivokos dovana. 
Nors gimusi ir brendusi sveti
moje šalyje, ji išliko tvirta lie
tuve, savo tautos patriote. Su 
dideliu noru ir užsidegimu ji 
priėmė prof. Algirdo Lands
bergio pasiūlymą padirbėti 
Laisvės radijuje New Yorke 
(vėliau tos pareigos ilgai tęsėsi 
Laisvosios Europos radįjo Lie
tuvos skyriuje Miunchene) 
kad galėtų kasdien kalbėti ir 
rašyti lietuviškai, perduoti 
žinias savo tautiečiams už 
geležinės uždangos.

Knygoje ryškūs brolio Uosio 
(pasiūliusio savo inkstą, kai 
Eglei prireikė jį persodinti), 
tėvo, motinos portretai. Kny
goje ypač atsispindi pagarba ir 
meilė motinai (nors vaikystėje 
ir jaunystėje daugeliu atvejų ji 
buvo nepaklusni priešgyna). 
Kai Eglė sunkiai susirgo, nuo 
šalčio drebėdavo ir po kalnu 
antklodžių, motina ją užklo
davo savimi. „Tikriausiai jos 
kūnas šildė mane, bet aš esu 
įsitikinusi, kad tai buvo jos 
meilė”, — prisiminusi šį epi
zodą savo knygoje rašo autorė. 
Beje, knygos sutiktuvių va
kare, užuot perskaičiusi frag
mentą iš savo knygos, E. 
Juodvalkė perskaitė motinai 
skirtą jautrų, .jeilėraštį, pa
rašytą suėjus dvejiem metam 
nuo jos mirties. O apie savo 
tėvą pasakė, kad, matyt, savo 
optimizmą ji paveldėjo iš jo.

Vis dėlto pro knygoje ap
rašytus smagius, įdomius he
rojės gyvenimo epizodus (net 
jos kelionę į Hollywoodą, sva

Kornelijus Jazbutis ir Eglė Juodvalkė (abu iš Čikagos) 
skaitė savo poezija poetiniame „Druskininku rudens” ren
ginyje 2000 m. rudenį. Jie savo kūrybą skaitys ir Čikagos 
Jaunimo centre gruodžio 9 d., 7:30 vai. vak., Lietuviu ra
šytojų draugijos ruošiamame literatūros vakare

riš > iri '

Kornelijus Jazbutis
KREGŽDĖS

Norėjau dar kartą per Bartuvą perplaukti ant seno Bėrio 
Ir paglostyti savo šuniuką Margį
Bet Čikagos dangoraižiai užstojo dangų
Ir didžiulio erelio sparnai saulę.

Kažkur kažkaip gyvenimas eina 
Ir aš seku jo pėdsakus
Sniegas susimaišo su smėliu 
Užpustydamas viską.

Vaiku būdamas
Laukiau kada užaugsiu t 
Užaugęs grįžau į vaikystę
Ir nepastebėjau kai laikas pralenkė mane.

t'
Dūmai rūko iš krematorijaus ,
Paskutinis žydas šaukė „guiali"
Bombos palengva krito ant Berlyno
Ir kregždės tą pavasarį baisiai greitai skraidė.

jojant tapti kino aktore) pasi
reiškia šios knygos intencįja: 
norėjosi kuo nors padėti Lietu
vos cukrininkams, kad jie su
prastų, jog cukraligė — tai dar 
ne pasaulio galas. „Jei diabetą 
cukrininkas laiko priešu, jis 
tokiu ir tampa... Gal geriausia 
cukraligę laikyti gyvenimo ke
lionės bendru, su kurio nepa
stoviu ir ne visados iš anksto 
nuspėjamu elgesiu reikia no
rom nenorom susigyventi”, — 
pataria autorė.

Šį rašinį pradėjau E. Juod
valkės iškrėsta staigmena. Jos 
vakaras Rašytojų klube man 
suteikė progą sensacingai, 
nuotaikingai šį rašinį ir baig
ti. Spaudai rengęs šią knygą, 
Rašytojų Sąjungos leidyklos 
redaktorius V. Girdzijauskas 
pareiškė, jog jis atsisakė me
trikoje pasirašyti savo, kaip 
redaktoriaus, pavardę. Prie
žastis — autorės užsispyrimas 
(tik, gink Dieve, neskandalin- 
gas, nepiktas) savo knygoje 
neiškraipyti, nesulietuvinti 
tiek savo vyro, tiek kitataučių 
vardų ir pavardžių, beje kas 
įprasta Lietuvos leidyklose, 
periodinių leidinių redakci
jose. Aš tariu valio! Eglei 
Juodvalkei — seniai laikas 
mūsų leidėjams, rašytojams ir 
žurnalistams atsisakyti šio, 
bala žino iš kur atsiradusio 
(tikriausiai nuo sovietmečio) 
būtinai sulietuvinti, sulinks- 
niuoti, o teisingiau — sudaryti 
kitataučių asmenvardžius bei 
vietovardžius.

Dar kitas geras knygos 
bruožas, kurį pažymėjo vaka
ro vedėja poetė Paulina 
Žemgulytė — tai gryna, švari 
mūsų gimtoji, iš senelių ir 
tėvų, iš anos nepriklausomos 
Lietuvos mokytojų išmokta 
kalba. Pati autorė pasakė, kad 
kaip autentiškumo įrodymą 
knygoje paliko tokią kalbą, 
kurią iš anos Lietuvos at
sivežė ir kurią vartoja išeiviai. 
Mano galva, tai graži, ne vi
suomet naujybių teigiamai pa
veikta, kalba.

E. Juodvalkė taip pat pri

dūrė, kad pirmiausiai knygą 
parašė anglų kalba, tikėda
masi ją išleisti Amerikoje. O 
šią, Vilniuje pasirodžiusią, ji 
atskirai parašė lietuviškai. 
Abu tekstai gerokai skiriasi: 
pasak autorės, kai kurie daly
kai lietuviams aiškūs, o ame
rikiečiams — visiškai nežino
mi, ir apie tai jiems reikia ki
taip rašyti. Beje, savo dieno
raščių knygas rašydamas ir 
leisdamas svetimomis kalbo- 

1 mis, skirtingai rašo ir J. Me
kas.

Dar viena, bene paskutinė 
naujiena: savo vakare E. 
Juodvalkė pasakė, kad užsi
mojusi parašyti kitą prozos 
knygą apie buvusį lietu
viškiausią Čikagos rajoną — 
Marąuett Parką, kuriame jau
nystėje ji praleisdavo daug sa
vaitgalių. Algimantas 

A. Naujokaitis

ŽYMUSIS GANYTOJAS...

Atkelta iš 1 psl. „ ,.M.
Valdžia, 

savo ruožtu, laikė vysk. M. 
Valančių dviveidžiu ir savo 
priešu. Nepaisant vysk. Va
lančiaus diplomatįjos, tiek per 
sukilimą, tiek po sukilimo, 
valdžios akyse jis buvo vienas 
svarbiausių idėjinių sukilimo 
inspiratorių. Iš tikrųjų jis pri
tarė sukilėlių siekimui išsi
vaduoti iš tautinės priespau
dos, bet neparėmė jų praktine 
savo veikla, nes buvo saisto
mas savo pareigų bei padė
ties, ir matė sukilimo bevil
tiškumą. Bet pasirašytas atsi
šaukimas, raginantis sukilė
lius padėti ginklus ir atsiduo
ti caro malonei, tapo istoriniu 
faktu. Vysk. M. Valančius ti
kėjosi, kad taip bus išvengta 
aukų, kurios, susidariusiomis 
aplinkybėmis, jam atrodė be
prasmiškos ir sumažės repre
sijos. Tolimesnė vyskupo švie
tėjiška veikla ir tautos suge
bėjimas dvasiniai atgimti, 
vyskupo teisingą apsisprendi
mą pateisino.

Labai teisingą didžiojo 
Ganytojo paveikslą yra mums 
nupiešęs tuometinis Kauno 
Kunigų seminarijos profeso
rius busimasis vyskupas, 
„Anykščių šilelio” autorius A. 
Baranauskas, savo pamoksle, 
kurį pasakė 1875 m. gegužės 
20 d. Kauno arkikatedroje 
prie vysk. M.Valančiaus kars
to laidotuvių išvakarėse:

„Nustojome vyskupo, mūsų 
geradėjo ir globėjo. Mirė mū
sų tėvas, užgeso mūsų žibin
tas, krito mūsų stulpas.

Kiekvieną parapiją po kele
tą kartų aplankė, per ištisas 
nedėlias nuo ryto ligi vakaro 
ant kojų tarp žmonių buvo: 
juos aptarnavo, dirmavojo, 
mokė šv. tikybos.

Per likusias nuo vyskupiš
kų darbų valandas sėsdavosi 
kartu su kunigais ir adinomis 
klausydavo išphžinčių.

Žiemos vakarais rašydavo 
ganytojiškus laiškus arba 
knygeles, kurias išspausdinęs 
skleidė tarp žmonių.

Sodiečiai nuoširdžiai jo žo
džiu ir darbais paraginti, iš
moko skaityti. Prasiplatinus 
apšvietimui, visi prietarai iš
nyko. Šiandien jie supranta 
tikėjimo pamatus ir krikš
čioniškas pareigas. Pamilo 
Dievo namų rimtį ir grožį. Bet 
už visas kitas iškadas buvo 
seniai tarp žmonių įsikero
jusi girtuoklystė. Toje pelkėje 
skendo žmonių santarvė, žuvo 
viso amžiaus prakaitavimo 
vaisiai ir visos krikščioniškos 
dorybės. Iš girtuoklystės iš
plaukęs visas medžiagiškas ir 
dvasiškas skurdas labiausia 
neramino ganytojišką vysku
po širdį. Ilgai ir karštai dir
bęs, išvydo gausius ilgo savo 
amžiaus darbavimosi vai
sius. Per jį V. Dievas iš savo 
vynyno išravėjo pagedimo us-

Vysk. M. Valančiaus medalio
nas. Autorius — P. Rimša. 1904.

nis ir iš piktų įpročių ištrau
kė.

Todėl jo atsiuntimas anuo
se apverktinuose laikuose: ti
kybos nupuolimo, dievobai
mingumo atšalimo, pagedusių 
papročių viešpatavimo yra 
viena didžiausių Dievo gera- 
dėjysčių.

Keldavosi Ganytojas labai 
anksti ir po šv. Mišių kiekvie
noje valandoje ir kiekvienas 
galėjo prie jo prieiti. Matyda
vo jį po keliolika kartų laip
tais nulipantį į koplyčią, kad 
ką nors padirmavotų, iš- 
spaviedotų ar kokia kita mi- 
lista aprūpintų. Neatstumda
vo nė vieno, nors būtų pats 
vargingiausias, nesilaikė jokio 
etiketo. Jo durys buvo visuo
met atdaros kiekvienam. Ne
žiūrint į jo sudėtingą pasto
racinę veiklą ir nepaliaujamą 
triūsą ir gausias lankytojų 
gaujas, niekas jo neregėjo ne
kantraus ar nenoriai ątvyk- 
stančius priimant. Visuomet 
kiekvieną su tėvišku gerumu 
priimdavo besišypsodamas. 
Valgydamas užimdavo labai 
mažai laiko, špaceras kokią 

' adyną, o likusį laiką skyrė 
darbui, tarnavimui irithhldai. 
Nepraleido progos ką iiors 
paraginti ar apšviesti. Jau 
būdamas ligonis vis dar tar
navo žmonėms: persišaldė ir 
mirė, krito kaip karžygys, 
kaip darbo ir uolumo auka”.

Nemažiau įspūdingą Gany
tojo paveikslą galime matyti 
ir iš paties vyskupo testa
mentinio laiško, parašyto 
prieš pat mirtį tikintiesiems:

„Visą savo gyvenimą dirbęs 
dėl jūsų išganymo, malonios 
mano avelės, jei kuriai iš jū
sų padėjau įeiti į dangaus 
karalystę, jei kuriai nors gera 
padariau, dėkoju V. Dievui, 
nes ne aš, o Jėzaus Kristaus 
malonė tai padarė. Aš galėjau 
būti jūsų vadovu, nes jūs 
mane mylėjote ir manęs 
klausėte. Lygiai ir aš jus my
lėjau ir vien tik to žiūrėjau, 
kad jūs nė vienas nepražū- 
tumėte. Patys žinote, kad tik 
to vieno norėjau iš jūsų: kad 
tik padoriai/ gyventumėte, o 
taip gyvendami laimingi bū
tumėte.

Mylimosios mano avelės, ži
nokite, jog aš jau pasenai!. 
Ateina valanda, kada turėsiu 
jus palikti ir persikelti į tą 
vietą, kurią man paskyrė V. 
Dievas.

Norėčiau iki pat mirties bū
ti jums naudingas. Žinau, kad 
ir mirtis nesumenkins mūsų 
meilės. Būdamas aname pa
saulyje aš melsiuos už jus, 
kaip už savo vaikus, taip, 
kaip meldžiaus gyvas būda
mas. Su Dievu, mano avelės. 
Jau nebesulauksite įmanęs at
važiuojant, nebebargtysite žo
lelių... po mano kojų. Pasima
tysime paskutiniąją teismo 
dieną. O dabar sąvo^ nuo
dėmingą sielą pavedu \jūsų 
karštoms maldoms”.- \

Koks tvirtas tikėjimas Die
vu, amžinuoju gyvenimu, ben
dravimu gyvųjų ir mirusiųjų.. 
Kokia nuostabi ir nuoširdi 
meilė malonioms avelėms! 
Koks kuklus savęs vertini
mas! Tokius žodžius, artėjant 
mirčiai, gali ištarti tik turtin
gos sielos Ganytojas.
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Poetės pokalbis su savim Vitalija Bogutaitė
Vėlų rudenį išeivijos poetė 

Vitalija Bogutaitė su savo vy
ru, literatūros kritiku Kęstu
čiu Kebliu viešėjo Vilniuje. Tai 
buvo gera proga Rašytojų klu
bui surengti jos kūrybos va
karą, juo labiau, kad atsirado 
dingstis — bendromis Vil
niaus „Aidų” leidyklos ir Či
kagoje tebegyvuojančio „Atei
ties” literatūros fondo pa
stangomis buvo išleista nauja 
poetės lyrikos knyga Apmąs
tymai, arba pokalbis su savi
mi.

Į Rašytojų klubą gausiai su
sirinko V. Bogutaitės kolegos 
poetai ir prozininkai, litera
tūros mylėtojai. Pristatyda
mas Vitaliją Bogutaitę, jos kū
rybinio vakaro vedėjas, Lietu
vos Rašytojų sąjungos pirmi
ninkas literatūros kritikas, 
poezijos žinovas Valentinas 
Sventickas paminėjo, kad dar 
1960m. išeivijoje ta pati „Atei
ties” leidykla išleido pirmąjį 
V. Bogutaitės poezijos rinkinį 
Veidrodis jūros dugne. Paskui 
išleistos kitos šios poetės kny
gos — Lietus ir laikas (1969), 
Po vasaros (1976). Kita rink
tinė Kelionė, pi. sudėjus Atgi
mimui, buvo i" a jau Vil
niuje, ,Vagos” . kloję. Ši, 
penktoji poezijos knyga 
Apmąstymai, arba pokalbis su 
savimi taip pat išėjo Vilniuje.

Plačiau apsis’odamas prie 
šios knygos, V. Sventickas 
pradėjo, perskaitydamas Vio
letos Bogutaitės eilėraštį iš 
naujosios rinktinės. .

— Šis eilėraštis tinka pri
minti, kad V. Bogutaitės poe
ziją Antanas Vaičiulaitis visai 
teisingai yra pavadinęs trum- 
pasake,— kalbėjo V. Sventic
kas, pridurdamas kad trumpą 
kalbą girdime ir poetės nau
jos knygos eilėraščiuose. Be 
to, pasak prelegento, pirmais 
to eilėraščio žodžiais V. Bogu- 
taįtė sako teisybę: esam dabar 
plepiai,' klausytis nemokam. 
Turėdamas galvoje knygos 
skoningą 'apipavidalinimą, V. 
Sventickas pašmaikštavo, kad 
jon sudėti poetės žodžiai tapo 
ganėtinai grakščiu kūnu — 
gražia knyga. Tai pagyrimas 
rinkinio apipavidalinimu, iš
spausdinimu besirūpinusiai 
„Aidų” leidyklai ir dailininkui 
Tomui Vyšniauskui.

V. Sventickas pabrėžė kny- 
gos antraštės žodžius „pokal
bis su savimi”. Tais žodžiais 
nujaučiamas maždaug toks 
poetės nusiteikimas: kartais 
aš parašau eilėraščių, man 
pačiai tai svarbu, o jeigu svar
bu ir kam nors kitam, —; te
paskaito. Autorei nėra polin
kio lipti ant pakylos ir ora
toriškai byloti miniai.

— Bogutaitės lyrika yra ne 
tik mažakalbė, bet palyginti 
paprasta, žemiška,’ tęsė V. 
Sventickas. — Kalbėjimas ne-

Po vakaro Rašytojų klube. Iš kairės: Rašytojų sąjungos pirm. V. Sventickas, K. Keblys, V. Bogutaitė, 
„Aidų” leidyklos vadovas V. Ališauskas. Algimanto Žižiūno nuotrauka

nudailintas, o status, tiesus,, 
griežtas, net šiek tiek kam
puotas. Egzodo kritika, maty
dama jos eilėraščius ten rašy
tos poezijos atskirame lauke, 
dėl tokios kalbėsenos, nerimo 
bei svetimumo motyvų, bemat 
susiejo V. Bogutaitės poeziją 
su „nauja poetinės kūrybos 
samprata” (Juozas Girnius), 
su „modernios tarmės poe
tais” (A. Vaičiulaitis), lipdė 
jos eilėraščius prie Algimanto 
Mackaus ir Lionės Sutemos 
iškeltų gairių (Rimvydas Šil
bajoris). Chemijos mokytoją — 
poetę tokia stačiakaktiška ele
mentų jungtis akivaizdžiai 
erzino, sakė V. Sventickas. Jos
1992 metų pokalbyje su vil
niškiu literatūros kritiku Ri
čardu Pakalniškiu galime pa
sigėrėti išties unikalia fech- 
tuote — Pakalniškis atkakliai 
nori įsiūlyti Bogutaitei A. 
Mackaus mokyklą, o ji tris
kart atkakliai tvirtina, kad 
kiekvienas poetas kalba savo 
kalba.

V. Sventicko nuomone, kū
rybos sąlyčiai, giminiškumas 
tikrai negali būti pernelyg 
paprastai suvokiami. Bet ir 
kūrėjas, matydamas, kaip kri
tika grupuoja pavardes, gali 
suprasti, kad ji siunčia tik 
atpažinimo ženklus, klasifi
kuoja, teikdama paslaugų 
mažiau įsigilinusiam skaity
tojui. Šaltas *’ tipologinis 
žvilgsnis į septintojo dešimt
mečio lietuvių poeziją V. Bo
gutaitę leidžia matyti, tar
kim, greta Lietuvos poetų V. 
Šimkaus, A. Mikutos, J. Vai
čiūnaitės, ir čia bus tiesos, — 
nesvarbu, ar jie tada vienas 
kitą skaitė, ari riė. Turėda
mas galvoje ne problematiką, 
o poetiką. V. Sventickas sakė, 
kad knygoje jaučiasi laiko 
bangos, šiek tiek panašūs po
ezijos atnaujinimo impulsai, 
literatūros raidos nejautimai.

— Kažin kaip šiais laikais 
nejauku, beveik netinka, lyg 
ir per daug senoviška kalbėti 
apie romantišką pasaulėvaiz
dį, bet neturiu kitos išeities, 
— kalbėdamas apie naująją V. 
Bogutaitės knygą prisipažino 
V. Sventickas. — Štai bent 
keletas jos eilėraščių, kuriuose 
poetė susitapatina su jūra ir 
nerimo būsena, Štai ji eina į 
kovą su vėjo malūnais ir jau 
čia esanti panaši į Ikarą, štai 
kalba, kad reikia „pusiau iš
protėti”, jeigu nori suprasti 
gamtos kalbą, atpažinti save 
ir prabilti eilėraščiu. O dar 
kituose rinkinio eilėraščiuose 
ji sako, jog krūtinėje kunku
liuoja lava, prabyla apie skry-: 
dį iškilia gramatika ir tonaci
ja:

Nelieski ranka.
Pavirsiu paukšte 
ir išskrisiu.
Pasak prelegento, tai kone

pavyzdinė kasdienybės ir dva
sios pasaulio sankirta. Taigi 
susidvejinimo, nesutapimo su 
pasaulio svetimybe motyvas, 
žinomas iš ankstesnių V. Bo
gutaitės knygų, naujajame 
rinkinyje turi naujų raiškių 
ypatumų.

V; Sventicko nuomone, pasi
traukimo iš tėvynės išgyveni- 
pių V. Bogutaitės poezija pri
vengia arba labai ją bendrina. 
Turbūt ji nenori kartoti tų 
jausmų, kuriuos daugsyk iš
kalbėjo kiti. O gal ir stoiška 
laikysena čia turi reikšmės: 
sutinku su tokiu gyvenimų, 
koks jis susiklostė, praradimų 
gėlą gal net reikia slopinti:

Vamystę palikau ■ ,j 
už durų,
kad galėčiau
užaugti be ,
atsiminimų.
— Šiek tiek pažindamas Vi

taliją, kaip sutinkamą žmogų, 
galėčiau sakyti, kad ji ąjškį, 
kategoriška, tiesioj-t-- sakė y . 
Sventickas. — Yra to ir eilė
raščiuose, bet yra ir kitko. Eg
zistencinio sutrikimo būsenų 
(„Mano burlaivio stiebas nu
lūžo”), vienatvės išgyvenimų, 
jautrios dvejojančios širdies, 
žodžių „turbūt”, „tikriausiai”.

— Jau sakiau apie papras
tumo polinkį Bogutaitės poezi
joje, — tęsė V. Sventickas. — 
Jis stiprėjantis. Ankstesnėse 
knygose girdėjome raudoto
jos balsą, matėme mitologinių 
įvaizdžių, tautosakos ataudų. 
Naujuose eilėraščiuose tokie 
balsai prislopinti. Išpurtyti 
kai kurie žodžiai, anksčiau 
keliavę iš vienos V. Bogutai
tės knygos į kitą, kaip įprasti 
jos „poetizmai”. Eilėraščiai 
naujojoje knygoje nebijo pasa
koti, klausinėti, tvirtinti. Ap
mąstymai gali persikelti iš 
vieno teksto į kitą — rinkinyje 
yra tokio tęsimo, jungčių.

Pripažindamas, kad V. Bo
gutaitė vis atkakliau kratosi 
Jiteratūros darkymo”, kalba 
vis asmeniškiau, V. Sventic
kas vis dėlto pripažino, kad 
poetė galėtų labiau paisyti 
profesinės meistrystės. Tada 
neliktų tokių senoviškai traš-

Kai po žiemos, 
po gruodo, kalasi 
pirmas daigas, 
pirmasis žodis, 
heraldika ir 
tautinė giesmė — 
many užsidega 
tokia keista nostalgijos 
ugnis, toks 
skausmas, 
egzistenciškai kankinantis 
iki pat gyvybės pamatų.

Mano broliai išėjo 
ir negrįžo,
Mano sesės išėjo 
ir sugrįžo.
O aš — 
nei išeiti, 
nei sugįžti negaliu.

♦♦♦

Mes kalbam per daug.

kančių negrabių posakių, kaip 
„skausmas, egzistenciškai 
kankinantis (iki pat gyvybės) 
pamatų” arba „surakinta lai
ko tėkmėje”. Bet V. Bogutaitės 
jėga yra žodžio saikas ir san
tūriai ištartas dramatizmas.

Kalbėjęs „Aidų” leidyklos
vadovas V. Ališauskas pa
žymėjo, kad išleistame rinki
nyje V. Bogutaitės poezija yra 
vientisa, ji daug brandesnė 
negu ankstesnėse knygose. O 
vakare dalyvavusi poetė Biru
tė Pūkelevičiūtė priminė, kad 
V. Bogutaitė parašė libretą 
Čikagoje, Pasaulio lietuvių 
jaunimo pirmojo kongeso pro
ga 1966 m.’ ‘ pastatytai operai 
„Lokys” pagal P. Merimme 
novelę. Tai buvo pirmoji lietu
viška opera Amerikoje.

Kreipdamasis į Kęstutį 
Keblį, vakaro vedėjas užklau
sė, ar jis mato, pastebi, kada 
jo „prisiega” rašo eilėraščius? 
Gal įkvėpimas ateina prie 
ežero Šiaurėje, Mičigane, kur

Dešimtojo teatro festivalio 
vertinimo komisijos nutarimai

Vertinimo komisiją sudarė: 
Julįja Dantienė (Philadelphia, 
Penn.), Nijolė Martinaitytė 
(Chicago, III.), Petras Venslo-, 
vas (Kaunas, Lietuva).

Komisija nutarė skirti šiuos 
apdovanojimus:

1. daugiausia žadančiai ak
torei — Čikagos teatro studi
jos „Žaltvysklė” dukters vaid
mens atlikėjai, M. Ivaškevi
čiaus pjesėje „Kaimynai”, Ri
mai Žukauskaitei;

2. už geriausiai' atliktą an
traeilį vaidmenį — Vytautui 
Taseckui, vaidinusiam Jurgį 
Švilpą V. Alanto komedijoje 
„Šiapus uždangos” (Hamilto
no teatras „Aukuras”);

3. už geriausiai atliktą an
traeilį vaidmenį Giedrei 
Griškėnaitei-Gillespie, vai
dinusiai Aureliją M. Ivaškevi
čiaus pjesėje „Kaimynai” (Či
kagos teatro studija „Žalt
vykslė”);

4. geriausio aktoriaus žy
muo skiriamas Toronto dra
mos teatro „Aitvaras” ir Ha
miltono teatro .Aukuras” Ag
nės vyro ir dailininko vaid
mens atlikėjui Laisviui Šir- 
vinskui;

5. geriausios aktorės žymuo 
skiriamas Vaidai Kiškytei, 
vaidinusiai Liucijos vaidmenį 
A. Škėmos dramoje „Žvakidė” 
(Los Angeles Dramos sam
būris);

6. geriausiu spektakliu De-
šimtajame teatro festivalyje 
pripažinta Los Angeles Dra
mos sambūrio atlikta A. 
Škėmos drama „Žvakidė”;

Žodžiai prarado prasmę. 
Ausys nebegirdi.
O kaip norėčiau, 
kad žodis tapęs kūnu 
lėtais žingsnįais, 
kaip pavasario 
šiltas lietus, 
ateitų pas mane.

♦♦♦

Neapleisk manęs, o vasara. 
Išsižadėjau savęs, 
išsižadėjau vakar, 
šiandien ir rytojaus.

Atverkite plačiau duris. 
Sapnų žirgai atjoja ir 
išjoja.

Išsižadėjau visa,
kas mane čia rišo su daiktais, 
vardais, 
žemėlapiais,— 
atidaviau raktus 
ir seną krikšto rūbą.

abu kasmet važiuoja vasaroti?
K. Keblys, pripažindamas, 

jog yra tiesos, kad šiaurėje Vi
taliją dažniau aplanko poezi
jos mūza, vis dėlto visos jos 
„kūrybinės paslaptys” at
skleisti nepanoro.

V. Sventickui užklausus,

Geriausios aktorės žymeniu už Liucijos vaidmenį A Škėmos 
„Žvakidėje” (Los Angeles Dramos sambūris) apdovanota Vaida 
Kiškytė ir žymenų vakaro programai vadovavęs akt. Petras Vens- 
lovas. Edvardo Šulaičio nuotrauka.

kur juodu gyvena, K. Keblys 
atsakė trumpai — drūtai:

— Kai atskrendam čia — 
Vilniuje, Šv. Mykolo gatvėje. 
O šiaip — Louisiana valstijoje, 
Baton Rouge mieste (lietuviš
kai išvertus — Raudonam 
kuole), kur daug daugiau sau
lės negu Vilniuje, ir šilčiau.

Leidyklos „Aidai” vadovas 
V. Ališauskas informavo, kad 
200 egzempliorių V. Bogutai
tės knygos Apmąstymai, arba 
pokalbis su savimi jau pasiųs
ta į Čikagą, į „Ateities” litera
tūros fondą”. Tad naujoji kny
ga turbūt greit atsiras ir 
Draugo knygyne.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

7. speciali svečio iš Lietu
vos, aktoriaus Petro Venslovo 
padėka ir paskatinimas Čika
gos teatro studijos „Žaltvyks
lė” režisierei Audrei Budry
tei;

8. Hamiltono teatro .Auku
ro” režisierė Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė pagerbta 
specialiu žymeniu už 50 metų 
teatrinę veiklą išeivijoje.

JAV LB Kultūros taryba

Geriausiu X teatro festivalio aktoriumi pripažintas Toronto dra
mos teatro „Aitvaras” ir Hamiltono sambūrio .Aukuras” akt. Lais- 
vis Širvinskas (dešinėje). Jam žymenį įteikė Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas (kairėje). Edvar
do Šulaičio nuotrauka.

Dešimtojo teatro festivalio žymenų įteikimo šventėje lapkričio 26 d. Jaunimo centre. Iš kairės: JAV 
LB Kultūros tarybos pirm. Marįja Remienė, X festivalio ruošos komiteto pirm. Leonas Narbutis ir 
už 50 metų teatrinę veikla išeivijoje žymeniu pagerbta .Aukuro” (Hamilton, Canada) režisierė Ele
na Dauguvietytė-Kudabienė. Edvardo Šulaičio nuotrauka.
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Talentingos dailininkės dovana Paminėjo Vytautą Mačiuiką
The Art of Sister Mercedes. 

Paintings and Drawings. Re
dagavo ir paveikslus fotogra
favo Algimantas Kezys kartu 
su sės. Mercedes. Išleido „Ga
lerija”. Spausdino „Draugo” 
spaustuvė Čikagoje.

Knyga kietais viršeliais, su 
aplanku. Labai puošniai iš
leista, nemažo formato, 104 
psl. Didžioji iliustracijų dalis
— spalvota. Parašai ir įvadai
— anglų kalba. Tai tikrai 
prasminga ir vertinga dova- 
ninė knyga: Kalėdų ar bet ku
ria kita proga. Gaunama ir 
„Draugo” knygynėlyje.

Sės. Mercedes gimė 1915 m. 
Čikagoje. Jos tėvai buvo imi
grantai iš Lietuvos. Lankyda
ma seselių kazimieriečių vado
vaujamą Šv. Kazimiero mer
gaičių akademiją (darbar — 
Maria gimnazija) Čikagoje, 
įstojo į Sv. Kazimiero seserų 
kongregaciją. Ji įsigijo dokto
ratą DePaul universitete Či

Fragmentas iš Eglės Juodvalkės 
knygos

Atsiradusi Čikagoj ir už
siregistravusi klinikoje susi
dėjau kelis skudurus į kelion
maišį ir išdardėjau pas Judy į 
Niujorką, kur ji apsigyveno, 
grįžusi iš Hidros. Vieną va
karą, man aiškinant jai, kaip 
ilgai gali tekti laukti, su
skambėjo telefonas. Mama. 
„Ligoninė skambino. Turi 
inkstą. Nori, kad tu prisistaty- 
tum šiandien. Operacįja ryt 
rytą”. Viską irtečiau ir, 
nespėjusi apsisukti, vėl buvau 
Čikagoj. Ligoninėje man pa
skyrė,palatą, liepė nusiprausti 
po dušu ir miegoti. Dar net 
neaušo, kai mane prikėlė 
uždegta šviesa. Atėmė aki
nius, nuskuto kur reikėjo, 
'davė raminančią tabletę ir 
paguldė ant lovelės su ratu
kais. Kai mane vežė pro tėvus 
ir Marįją, kuriuos tumparegės 
akys matė kaip pro miglas, 
linksmai mojavau, drąsin
dama likusius budėti. Vežė 
koridoriais, bet netoli, o tada 
jau buvau operacinėje ir daug 
žalsvai vilkinčių būtybių triū
sė aplink mane. Kažkas įleido 
anestetiką, kažkas kitas pa
pasakojo anekdotą. Aš pra
dėjau kikenti, ir uždanga nu
sileido.

Nebuvau vienintelė, kuriai 
persodino inkstą tą dieną. Do
noras turėjo du sveikus inks
tus — vieną padovanojo man 
ir vieną mano „dvynukei”, jau
nesnei merginai. Jai pasisekė 
ne taip gerai. Kūnas prie
šinosi naųjąjam inkstui. Ke
letą metų varginama dializės, 
ji nuo perpilto kraujo už
sikrėtė venerine liga.

Operacįja, kurią atliko dak
taras Stuart, truko tris valan
das. Kai atsibudau, velniškai 
skaudėjo. Tokia buvo pirmo
ji mintis. Skauda. Dejavau, 
aikčiojau, unkščiau, šaukiau 
medicinos seserį. Vėl ir vėl. 
Pagaliau staiga atsisėdau lo
voje ir paleidau nasrus. Medi
cinos sesuo atlėkė tekina, ga
vau injekciją ir vėl užsnūdau. 
Šį kartą, kai praplėšiau akis, 
šalia manęs šypsodamiesi sto
vėjo mama ir tėtis, Marytė už 
jų-

Prieš įsirašydama į inksto 
laukiančiųjų sąrašą, aš palau
žau, kad Amerikos Maisto ir 
vaistų administracįja, FDA, 
po ilgų tikrinimų paleistų į 
rinką naujus imunitetą slopi
nančius vaistus. Tikėjausi, jog 
jie veiksmingiau padės kūnui 
neatmesti inksto negu senieji. 
1983 m. lapkričio mėnesį su
laukiau. Pirmos trys Ilinojaus 
valstijos „inkstininkės”, kurios 
gavo naująjį imunodepresantą 
— ciklosporiną A, Europoje, 

kagoje, studįjavo meną Ro- 
sary, Alvemo, Cardinal 
Stritch kolegijose, Art Insti
tute of Chicago, kur jai suteik
tas magistro laipsnis, ir Kata
likų universitete, Washington, 
DC. Lankėsi Europoje, Šven
tojoje Žemėje. Daug metų me
ną dėstė Maria gimnazijoje 
Čikagoje.

Daug kartų dalyvavusi per
sonalinėse ir grupinėse paro
dose, laimėjusi premijas, ilius
travusi įvairius žurnalus, kny
gas, kalėdinių sveikinimų ir 
kt. atvirutes. Milžiniškas sės. 
Mercedes paveikslas — Šilu
vos Mergelė Marija — puošia 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios Čikagos Mar- 
ąuette Parke sieną virš šo
ninio altoriaus.

Šiuo metu sės. Mercedes gy
vena motiniškame Šv. Kazi
miero vienuolyno name, Čika
goje, kur ji turi savo studiją ir 
tebetęsia savo kūrybinį darbą.

beje, vartojamą jau penkerius 
metus — buvome trys Čika
gos universiteto ligonės. Be to, 
kasdien gėrėme kortizolio ta
bletes ir savaitę gavome kaž
kokio trečio vaisto labai skau
džias injekcijas. Kortizolio do
zė buvo mažinama palaips
niui, bet po šešių mėnesių jau 
Vokietijos gydytojai juos visai 
nutraukė ir pagaliau išsipūtęs 
nuo vaistų „mėnulio veidas”, 
kurio negalėjau pakęsti, at
slūgo. Taigi po šešių mėnesių 
liko tik ciklosporinas, kurį ir 
dabar, praėjus šešiolikai 
metų, geriu kasdien. Kaip ir 
kada pasireikš jo šalutiniai 
poveikiai — dar neaišku.

Po operacijų visi „palaimin
tieji” kasdien įsitempę laukda
vo kreatinino tyrimo rezultatų. 
Prieš persodinimą mano krea
tinino lygis buvo 4,6. 1,5 laiko
mas jau nenormaliai aukštu. 
Tuoj po operacijos rezultatas 
nukrito iki 0,8. Trumpą laiką 
skraidžiau ‘ kažkur padebe
siuos, kaip helio pripūstas balio
nas. Gydytojai malšino mano 
entuziazmą, įspėdami, kad 
kreatininas pakils ir nusistos, 
kai vaistų terapeutinis lange
lis bus pasiektas. Ciklospori- 
nui tas langelis labai nedide
lis. Kitaip sakant, jei ligėniui 
duodama per daug vaistų, 
užuot padėję išlaikyti inkstą, 
vaistai ima jį naikinti, o jei 
vaisto per mažai, kūnas 
inkstą atmeta. Svarbiausi 
žodžiai — tikslus kiekis.

Gydytojai bandė visiems, 
net ir bukiausiems, įkalti, kad 
vaistus gerti būtina, kad 
kūnas niekada negalės apsiei
ti be jų, kad net ir po daugelio 
metų inkstas bus atmestas, jei 
imunitetas nebus slopinamas. 
Jie pasakojo apie vieną gu
dročių, kuris vaistus rytą va
karą gėrė šešiolika mėnesių, o 
po to nusprendė — gana. Pra
ėjus penkioms dienoms, kūnas 
inkstą atmetė. Daug metų 
reikėjo laukti naujo inksto. 
Dėl kvailumo.

Apskritai po persodinimo 
daug kas įgijo naują prasmę. 
Žodžiai — gyvybė, džiaugsmas 
— įgauna ypatingą reikšmę 
kiekvienam naujo organo savi
ninkui, gyvybės dovanos ga
vėjui, gavusiam ar gavusiai 
širdį, kepenis, inkstus, kasą, 
plaučius, akį ar kaulų čiulpą.

Ligoninėje praleidau devy
niolika dienų. Dabar poope
racinis laikas ligoninėje maži
namas net iki penkių dienų, 
jei nebūna komplikacijų. Man 
labai, labai pasisekė. Kūnas 
inksto atmesti nebandė, jokių 
uždegimų nebuvo, inkstas tuo
jau pradėjo veikti. Kai išleido
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Sės. Mercedes. „Šiluvos ŠvČ. Mergelė Marija”. 1957 m.

Rokiškio kraštas: Padavi
mai, legendos, vietovardžiai. 
Sudarytoja Vanda Leščiova. 
Leido ir spausdino ,UAB Ute
nos spaustuvė, Utena, 1999. 
252 psl., minkštais viršeliais, 
tiražas 1,000 egz. Kaina ne
pažymėta.

Knyga išleista Rokiškio 500 
metų jubiliejaus proga. Ro
kiškio dvaras istoriniuose 
šaltiniuose pirmą kartą pa
minėtas Lietuvos didžiojo ku
nigaikščio privilegijoje 1499
m. rugsėjo 21 d. Kunigaikštis 
Aleksandras Merkinės ir 
Anykščių vietininkui Grigui 
Astikui dovanojo žemę šalia 
Susiejos upės (Latvija) su vi
sais žmonėmis. Vietovė ir dva
ras perėjo per daug rankų. 
Nuo 1715 m. Rokiškis atiteko 
Kupiškio seniūnui Jonui Ty
zenhauzui. Atrodo, kad tos 
šeimos rankose Rokiškis ilgai 
išbuvo. 1797 m. Rokiškyje per
sodintas parkas, užveistas so- 

namo pas tėvus, iš pradžių 
reikėjo kasdien, vėliau tris
kart per savaitę lankytis ligo
ninėje kreatinino kiekio tyri
mams, dar vėliau užteko du 
kartus kraują tikrintis Švento 
Kryžiaus ligoninėje Marąuette 
Parke, arčiau tėvų namų. Pas 
tėvus sveikau puikiai. Du 
mėnesius prašiau amerikiečių 
gydytojų leisti man grįžti į 
darbą Miunchene, galų gale 
jie davė leidimą. Tačiau Miun
cheno priemiesčio Groshader- 
no (Grosshadern) klinikos or
ganų persodinimo skyriaus 
gydytojai vis dėlto nenorėjo, 
kad tuojau pradėčiau dirbti. 
Vokietijoje tuo metu inkstinin- 
kai ilsėjosi šešis mėnesius po

i ką parodyti
das ir, ko gero, pradėta dvaro 
rūmų statyba.

Rokiškis miesto teises gavo [ 
1920 m. ir liko apskrities cen
tras. 1923 m. buvo pradėta 
grįsti centrinė aikštė, klojami 
šaligatviai, sodinami medžiai. 
Aikštėje prieš bažnyčią 1931 
m. buvo pastatytas R. Antinio 
paminkląs Nepriklausomybei 
atminti. Knygoje rašoma, kad 
apie. 1950 ra. Rokiškio aikštė 
buvo perplanuota ir užsodinta 
medžiais. „Jie užgožė aikštės 
tūrius, paslėpė svarbiausius 
išilginės ašies pastatus — 
dvaro sodybą ir bažnyčią. Nuo 
to nukentėjo graži ir originali 
klasicistinė Rokiškio archi
tektūra, aikštė prarado savo 
buvusį žavesį” (psl. 14). 1998 
m. prasidėjo aikštės pertvar
kymas. Jau išretinti medžiai, 
išrauti krūmai. Dėl to atsivėrė 
Rokiškio miesto architektūri
nės erdvės.

Rengiant šį leidinį sudaryto
ja naudojosi įvairiais šalti
niais: knygomis, žmonių pasa
kojimais, žinynais, enciklope
dijomis ir žodynais. Knyga su
sideda iš keletas skyrelių: 
Pratarmė, Rokiškio herbas, 
Medžiai, Parkai ir dvarai, Pi
liakalniai, Ežėrai, Upės, Miš
kai, Vietovardžiai. Gale duo
dama naudotos literatūros są
rašas ir smulkesnis turinio 
paaiškinimas, kur sutelkta 
padavimų ir legendų nurody
mas. Padavimų-legendų apie 
akmenis yra 5: apie dvarus — 
3; apie kalnus ir piliakalnius
— 31; apie ežerus — 17; apie 
balas 9; apie upes ir versmes
— 12; apie miškus — 3; apie 
kaimus ir miestelius — 66.

persodinimo, bet man niežtėjo 
pirštai ir baigiau iš proto 
išsikraustyti iš nuobodumo. " 
Be to, truputį baiminausi, kad 
po šešių mėnesių rasiu kitą, 
sėdintį už mano rašomojo sta
lo. Amerikoje žmogus greitai 
išmoksta nepiktnaudžiauti li
gomis. Teoriškai darbo sąlygos 
Vokietijoje buvo kitokios, bet 
nenorėjau bandyti viršininkų 
kantrybės. Gydytojai patraukė 
pečiais ir nusileido. „Norite 
dirbti? Prašom”.

Po inksto persodinimo ope
racijos praėjus trims mėne
siams, aš jau sėdėjau prie 
mikrofono:

— Kalba Laisvosios Europos 
radijas. Klausotės Eglės Juod
valkės.

Knygoje apstu nuotraukų, 
išspausdinta keletas temati
kai tinkančių eilėraščių, trys 
dainos su gaidomis miesto 
schema bei. žemėlapiai. Iš
vardintos devynios seniūnijos 
(Juodupės, Jūžintų, Kamajų, 
Kazliškio, Kriaunų, Obelių, 
Pandėlio, Panemunėlio ir Ro
kiškio kaimiškoji) su joms 
priklausančiais kaimais, pa
žymint šeimų ir gyventojų 
skaičių. Pateikiami upių ir 
ežerų pavadinimai. Rokiškio 
rajone yra 23 upės. Jų ben
dras ilgis yra 566 km. Apskri
tai, knygoje sutelkta daug en
ciklopedinės medžiagos, nors 
ji savitai išdėstyta.

Kiekviena knyga, aprašyda
ma kurią krašto vietovę, anks
čiau ar vėliau pamini ir vie
tovėje gyvenusias garsenybes. 
Kokie būtų garsieji rokiš
kėnai? „Rokiškis — Antano 
Strazdelio, Pauliaus Širvio, 
brolių Juozo ir Alfonso Ke- 
liuočių kūrybos įkvėpimo že
mė. Ši žemė išsupo viltis ir 
svajones dailininko Justino 
Vienožinskio, skulptoriaus Ro
berto Antinio, tapytojų Alfre
do ir Mato Remerių. Laikas 
išsivedė kūrėjus milžinus — 
Didžiulienę-Žmoną, čeką mu
ziką R. Lymaną, kompozito
rius Miką Petrauską, J. Tal- 
lat-Kelpšą, J. Gruodį... Čia 
šaknys aktorių Onos ir Bi
rutės Kurmyčių, Monikos Mi- 
rortaitės, Vaivos Mainelytės, 
dainininkės Irenos Jasiūnai- 
tės. Čia meilę gimtam žodžiui 
išsiaugino kalbininkai: Vytau
tas Mažiulis, Jonas Balke
vičius. Čia užaugo Nepriklau
somos Lietuvos ministrai 
pirmininkai: Juozas Tūbelis, 
Antanas Tumėnas, Vladas Mi
ronas... Prezidentas Algirdas 
Brazauskas, dainininkė Nijolė 
Ščiukaitė, aktoriai Ferdinan
das Jakšys, Vaiva Mainelytė, 
šalies bokso rinktinės treneris 
Vilnis Buika, Socialdemokratų 
partijos atsakingasis sekreto
rius' Romas Turonis — tai tik 
maža dalelė tų, kuriuos galė
tume vadinti mūsų šalies 
garsenybėmis. Visus šiuos 
žhioriės jungia vienas dalykas 
— jie rokiškėnai, gimę ir au
gę pačiame mieste ar rajone” 
(psl. 3).

Sudarytoja Pratarmės pa
baigoje teigia, kad šiandien, 
kaip ir prieš daugelį metų, 
Rokiškis traukia svetur nukly
dusius rokiškėnus, kviečia 
pasižvalgyti kitų kraštų žmo
nes, turi ką parodyti visai Lie
tuvai, ypač 500 metų miesto

Šį rudenį sukako metai nuo 
skulptoriaus ir rašytojo Vy
tauto Mačiuikos staigios mir
ties, nuo dienos, kai velionio 
valia žmona ir kiti artimieji 
išbarstė jo pelenus į Baltijos 
bangas.

Vytauto Mačiuikos atmini
mo vakaras, žmonos Marijos 
noru, surengtas Vilniaus Dai
lės galerijoje „Vartai”. Vakaro 
vedėjas, poetas Mykolas 
Karčiauskas priminė Vytauto 
Mačiuikos gyvenimą, apžvalgė 
rašytinį palikimą, sudėtą į 
poezijos knygas Neglūdinti ak
menys, Ritmai, Prorėžos, Du
buriai, romaną Savi ir sve
timi, novelių rinkinį Šiaurės 
novelės. Nuoširdžiais prisimi
nimais pasidalijo kančių sovie
tiniuose lageriuose liudininkai 
ir bendražygiai Viktoras Pet
kus, Albinas Šukelis, Algis Ta- 
landis, tremtinė žurnalistė 
Jadvyga Godunavičienė, ilga
metis bičiulis architektas Vy
tautas Brėdikis. Eilėraščius 
skaitė lituanistė Nijolė Kva- 
raciejūtė. Skambėjo dainos, 
sukurtos Vytauto Mačiuikos 
poezijos tekstais. Primintos 
skulptoriaus sukurtos skulp
tūros, medaliai, paminklai Da
riui ir Girėnui Kaune, Herkui 
Mantui Klaipėdoje, kiti dar
bai.

JAV lietuviams Mačiuikų 
šeimos istorija žinoma, nes 
Antanė Mačiuikienė u vyres
niuoju sūnumi Benediktu — 
viena iš jų. Po motinos mirties 
palaikai pervežti į Lietuvą.

O Vytautas tada, kai bai
giantis karui motina susiruošė 
trauktis į Vakarus, važiuoti iš 
Lietuvos, kur yra jo tėvo ka
pas, atsisakė ir liko vienui vie
nas, teturėdamas keturiolika 
metų. Nuo tada ir įsijungė į 
pasipriešinimo okupacijai da
lyvių gretas. Kelis kartus 
areštuojamas, pabėga iš sau
gumo areštinės Vilniuje, pas
kui net iš nepilnamečių kalini
mo stovyklos prie Seligerio 
<žero. Tad, sugavę trečią kar
tą, atvykusį pogrindžio tero
ristiniais tikslais į Klaipėdą,’ 
nuteisia ir išveža į tolimą Ma
gadaną, laiko karceryje, kad 

jubiliejaus proga. Jubiliejinės 
iškilmės, be abejo, jau pasi
baigė, bet Rokiškis tebetrau
kia.

Romualdas Kriaučiūnas

Sės. Mercedes knygos aplanko užpakalinis viršelis.

vėl nesugalvotų'bėgti.
Po Stalino mirties, atgavęs 

šiokią tokią laisvę, lagerio bi
čiulių padedamas, mokosi 
Maskvoje, vėliau visgi priima
mas į Vilniaus Dailės institu
tą studijuoti skulptūros. Atkū
rus Lietuvos nepriklausomybę 
nuvažiuoja pas motiną į Ame
riką. Tą kelionę aprašo vie
noje novelių. Nepasilieka, vėl 
skrenda į tėvynę, rašo. Vieni 
gražiausių posmų skiriami 
mylimi alsiam žmogui — mo
tin .. ’ jam labai daug
padėjo, . ios visą gyvenimą 
ilgėjos

Vyta.. .< Mačiuika buvo iš
didus ir gražus žmogus, po 
tariamo kampuotumo šydu 
slėpęs trapią ir jautrią sielą. 
Ir dar bb o drąsus, nebįjantis 
pasakyti, parašyti pavp nuo
monę, jei ji kai kam ir nepa
tiktų. Tai ryšku jo romane 
Savi ir svetimi, parašytame, 
remiantis autobiografiniais 
faktais ir prisiminimais. Ža-\ 
dėjo tęsti romane pradėtas 
mintis ir tolesniųosę; .prozos 
kūriniuose, tačiau nespėjo — 
mirė staigiai, belikus keletui 
dienų iki 70-šimtojo gimtadie
nio. Bet ir taip daug padaryta 
per gyvenimą, kurio nemaža 
dalis prabėgo, kovojant už 
laisvę ir esant nelaisvėje.

Vakaro metu pristatytas 
žurnalo formato leidinys 
Skulptorius, rašytojas, Vytau
tas Mačiuika. 1930-1999, kurį 
išleido meno kultūros žur
nalas „Krantai”. Leidinį, ku
riame daug iliustracįjų, pri
siminimų, eilėraščių, sudarė 
žmona Marija Mačiuikienė ir 
brolis Benediktas Vytenis Ma
čiuika. Meninis redaktorius 
Helmutas Šabasevičius, re
daktorė Nijolė Kvaraciejūtė.

Jadvyga Godunavičienė
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