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Stasys Barzdukas ir 
JAV Lietuvių Bendruomenė

Nepalanki aplinka

Vaizduotėje tarsi matau į 
tolumas bėgantį purviną kelią 
ir sunkų vienratį ant jo. Vien- 
ratį stumia kantrus ir patva
rus vargdienis. Klimpsta ra
tas, bet ištvermingas žmoge
lis kapstosi pirmyn. Retkar
čiais pribėga koks pašalaitis, 
priremia petį ir vėl pasitrau
kia. Už tą gerą mostą jis susi
laukia pritarimo ir pagarbos, 
o žmogelis brenda purvu to
lyn, kol pagaliau pasiekia ge
resnį kelią. Dabar atsiranda 
pavaduojančių, o vargdienis 
sėda pakely kvapo atgauti. 
Sėda ir lieka užmirštas tų, 
kurie jau kietu keliu smagiai 
su vienračiu rieda.

Man šis vaizdas rišasi su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
(LB) pirmaisiais metais šiame 
krašte, kai sunkų LB vienratį 
stūmė Stasys Barzdukas. Kro
vinys tame vežimėly - tauti
nio išlikimo teoretinės prie
monės - jau buvo įkeltas prieš 
kelerius metus DP (Displaced 
Persons) stovyklų išminčių 
Vokietijoje. O čia daugiausia 
vargti teko St. Barzdukui. Ir 
stūmė jis pradžioje beveik vie
nas, retkarčiais susilaukda
mas laikinos paramos. Apie 
St. Barzduką, tvirtą kamieną, 
glaudžiai susispietė JAV LB 
pirmūnai. Bet šį kamieną 
greitai užstojo iškeroję gluos
niai. Net ir, minint JAV LB 
50 metų jubiliejų, apie St. 
Barzduką buvo prabėgomis 
tarti vos keli žodžiai. Jis pats 
yra anksčiau įspėjęs: „Bend
ruomenės tikėjimas ir darbai 
reikalauja didelės aukos, nuo
latinių pastangų, tvirto ryž
to, atsidavusių žmonių”. (St 
Barzduko žodis JAV LB 25- 
mečio sukakčiai.) Ne vienas 
LB entuziastas savo veikla 
sekė šiuos žodžius. Bet aukos, 
pastangų, ryžto ir atsidavimo 
pirmasis pavyzdys buvo pats 
žodžių autorius.

Pirmieji žingsniai Bendruo
menei Amerikoje buvo sun
kūs. Kai apie 1948 m. šiame 
krašte pradėjo atsiradinėti pa
bėgėliai nuo bolševizmo, pra
leidę kelerius metus DP sto
vyklose Vokietijoje, aptiko la
bai atsargiai į juos žvelgiančią 
ankstyvesnę lietuvių išeiviją. 
Ši išeivija turėjo savo tradici
jas ir gilias gyvenimo vėžes. 
Naujai atvykusieji jiems buvo 
daug kur nesuprantami. Juk 
šio krašto gyventojams dar ne
buvo gerai suprantamas ir 
bolševizmas. Ar SSRS nebuvo 
JAV sąjungininkė? Juk SSRS 
padėjo laimėti karą prieš su- 
nacintą Vokietiją, SSRS kartu 
su JAV Niurnberge teisė kri
minalinius karo nusikaltėlius 
ir ne vieną jų pakorė. Tai 
kodėl keistuoliai DP pabūgo 
JAV sąjungininko ir nuo jo 
bėgo iš Lietuvos? Gal tai buvę 
turtuoliai, vargingesnius iš
naudoję ir nuo socialinio tei
singumo pasislėpę? Juk apie 
1940-1941 m. bolševikinį te
rorą Lietuvoje amerikiečiai 
tikrų žinių neturėjo, o neofi
cialiais keliais atėjusioms ne-

Vytautas Volertas

labai tikėjo, nes ir šio krašto 
lietuviai komunistai, kurių 
čia buvo nemažai, be pertrau
kos kalbėjo apie „darbininkų 
rojų” Lietuvoje. Antra vertus, 
nauji žmonės skyrėsi nuo 
ankstesnių imigrantų. (Ar 
šiandien iš Lietuvos atvyku
sieji nesiskiria nuo buvusių 
DP?) Naujieji nepaklydę patys 
miestuose rasdavo kelius, su
sigraibė angliškai, visi mokėjo 
skaityti ir rašyti, sklaidė laik
raščius ir juos suprato. Net 
lietuviškai kitaip kalbėjo, 
be „utarnykų”, „seredų”, „čet- 
vergų”.

Jie buvo lietuviai, bet kito
kie. Senesnioje lietuvių išei
vijoje, jei lankei bažnyčią, tai 
su bažnytiniais bendravai. 
Tautininkai laikėsi tik su tau
tininkais, socialistai - tik su 
socialistais. O atvykėliai mai
šėsi, įvairių pažiūrų kalbė
davosi viename būry nesi- 
stumdydami, viską grindė lie
tuviškumu. Čia rastos orga
nizacijos jiems nepatiko, stei
gė naujas. Ar neužteko esan
čių klubų, kurie šaukėsi na
rių, kitų draugijų?

Į ateivius kreivai žiūrėjo ir 
jaunesni kunigai, jau pakliu
vę amerikonėjimo srovėn. Ma
žai palankios buvo kazimie- 
rietės seserys, nutautėjimo 
linkme sukusios. Steigiant li
tuanistines mokyklas, kurių 
čia anksčiau nebuvo, ir ban
dant glaustis seserų tvarko
mose parapijinėse mokyklose, 
naujieji joms niekaip negalėjo 
įtikti. Tai jos radusios pirma
dienį ant grindų popierėlį, tai 
ne ten buvę sudėti pieštukai, 
tai netinkamai nuvalyta len
ta. Ne vienoje lietuvių susi
būrimo vietoje teko iš parapi
jinių mokyklų išeiti ir šešta
dieniais lituanistinėms mo
kykloms patalpas nuomoti 
kur nors kitur. Net būdavo 
nemokamai gaunamos miesto 
mokyklų patalpos. Prisiminti
na, kad tuo metu dar buvo 
madingas „tirpdinimo kati
las”, kurio pavėsy augo jau
nesnieji kunigai ir jaunesnės 
vienuolės. Šiame krašte gimu
sieji manė, kad anglų kalba 
prilygsta religijai.

Naujieji žmonės pradėjo 
kalbėti apie kažkokią Ben
druomenę, kuri apimtų visus 
lietuvius. Kaip apimsi tauti
ninką ir kataliką? Ar ne Sme
tona Lietuvoje uždarė krikš
čionis demokratus ir ateiti
ninkus? Kaip kartu subursi 
tautininką su socialistu, nors 
abu lygiai nemėgtų kunigų? 
Ar ne tautininkai 1926 m. pa
grobė valdžią iš Lietuvos kai
riųjų?

Naujieji daug šnekėjo apie 
lietuvybę, apie Lietuvos lais
vinimą. Su lietuvybe čia toli 
nenueisi. Ankstesniųjų vaikai 
pakeitė vardus ir pavardes, 
viešose vietose vengia lietu
viškai kalbėti, todėl niekas 
nepažįsta, kad jie yra ateivių 
vaikeli, niekas iš jų nesišaipo, 
gauna gerus darbus. O Lietu
vos laisvinimui yra Amerikos 
Lietuvių taryba (ALT), ten su- 
sijungia visos partijos, kiek

viena jų vadovybėn siunčia 
savo pačių parinktus ir jiems 
ištikimus žmones. Ką naujieji 
kalba? Reikia Bendruomenės, 
kurios vadovybė būtų renka
ma be jokių požiūrių į parti
jas. Tokiu keliu jokios Ben
druomenės čia nebus! O jei 
atsirastų, pakeistų mūsų tvar
ką, išstumtų mūsų vadovybę 
ir patys užimtų visas pozici
jas. Tai neleistina.

Štai kodėl pradiniai LB ke
liai šiame krašte buvo sun
kūs. Priešinosi kai kurie 
ankstyvesnieji ateiviai, nes 
nenorėjo būti nustumti į šoną, 
nors jų niekas stumti nesi
rengė, tik ieškojo kalbos. Bet 
gal veikė įsitikinimas - jei 
mažai pažįstamas gražiai šne
ka, jis nori tave apgauti. Prie
šiškumas reiškėsi spaudoje, 
ypač kietai LB puldinėjo dr. 
Pijus Grigaitis, Naujienų re
daktorius. Neglostė ir kiti pe
riodiniai leidiniai, nors nuo
saikesnis buvo Leonardas Ši
mutis, Draugo redaktorius ir 
ALTo pirmininkas. LB padė
tis žymiai pagerėjo, kai jos 
pusėn stojo plačiai žinomas 
prel. Jonas Balkūnas, sutikęs 
pirmininkauti Laikinajam orga
nizaciniam komitetui (LOK), 
ir kiti svarbūs asmenys, kaip 
dr. Petras Vileišis, prel. Pran
ciškus Juras, Juozas Bolevi- 
čius, Juozas Bačiūnas, Pijus 
Žiūrys, prel. Ignas Albavičius, 
dr. Steponas Biežis bei kiti. 
Yra būtina įterpti, kad LB be- 
partiniam ir bepasaulėžval- 
giniam veidui nebuvo palan
kūs ir kietieji DP partiečiai. 
Ir jie nemanė, kad lietuvybė 
gali būti tvirta jungtis.

I JAV atvykę „dypukai” ra
do lietuviškas parapijas, jų 
pastatus, lietuvių klubus, 
draugijas ir nemažą globą at
vykėliams. Tačiau nebuvo lai
ku suprasta, kad ši padėtis 
buvo sukurta senųjų ateivių 
vargu. Naudodamiesi palan
kia aplinka, naujieji skuboti 
šoko keisti tų palankių sąlygų 
kūrėjų tradicijas. Skubotumas 
nepadėjo, bet, antra vertus, 
buvo baiminamasi, kad dels- 
dami neprarastume savo jau
nimo ir vaikų. Tomis sąly

Stasiui Barzdukui (sėdi priekyje) švenčiant gimtadienį, bendradarbiai ir visuomenės veikėjai 
(Cleveland, OH) gieda „ilgiausiu metu”. Iš kairės: V. Mariūnas, V. Kutkus, kun. G. Kijauskas, SJ, V. 
Kamantas, Cleveland LB apylinkės pirm. J. Malskis. V. Bacevičiaus nuotrauka.

Vytauto Maželio nuotrauka.Stasys Barzdukas.

gomis suktis reikėjo didelio iš
minčiaus, tačiau dideli išmin
čiai be Dievo malonės neatsi
randa.

Iš tiesų LB padėtis šiame 
krašte panašėjo į sugautą lau
kinį arkliuką, pakliuvusį ne
pažįstamoje aplinkoje. Jis vis
ko bijojo, dėl visko krūpčiojo 
ir strykčiojo. Bijojo suameri- 
konėjusių dvasininkų ir kito
kių vadų, partijų, ALTo, spau
dos. Šiuo nedraugišku laiku 
tą laukinį arkliuką, LB, kant
riai vedė ir jaukino Stasys 
Barzdukas. Arkliukas įsidrą
sino. Ėjo metai, St. Barzduką 
pakirto amžius ir negalavi
mai. Drąsaus Bendruomenės 
vadovo mūsų tarpe jau seniai 
nėra. Jo auka, pastangos, pa
siaukojimas retai prisimena
mas.

Visuomet yra lengviau pa
miršti, kaip prisiminti. Juk 
prisimename tik tai, kas 
mums patiems naudinga. Iš 
Anapus žmonės prakalba tik 
tada, kai juos, pagalbos ieško
dami, pakalbiname iš čia.

Ryžto ir pareigos žmogus

Prabylant apie Stasį Barz
duką, prieš akis tuojau pa

šoka visuomenininko sąvoka. 
Ji, lyg sunkiai permatoma 
uždanga, temdo kitus St. 
Barzduko darbus. Kalbininką, 
mokytoją, LB teoretiką, dery
bininką galime pajausti tik po 
ilgėlesnio žvalgymosi. Turbūt 
labai reta St. Barzduko diena, 
bent antroje jo amžiaus pu
sėje, prabėgdavo be galvos 
skaudulių, sukeltų bendrinių 
reikalų. Šiuos skaudulius jis 
turėjo nešiotis visuomeninėje 
vienumoje. Vienuma jo negąs
dino. Žinoma, nesidžiaugė ja, 
bet ir nesiskundė.

Pasekę Amerikoje pirmau
jančias asmenybes, akimis 
permetę nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpį, susipažinę 
su tuolaikiniais lietuvių išei
vijos elementais, matysime 
apie iškilius žmones, ypač po
litinius, besišlaistančias gru
peles. Kasdien, visur. Šių 
grupelių nariai savo tarpe bi- 
čiuliuojasi, svečiuojasi, net 
susigiminiuoja. Politika ar vi
suomeniniai klausimai kelia
mi prie vaišių stalo. Jie nepa
mirštami ir kartu atostogas 
leidžiant, teatruose lankantis, 
vaikus apvesdinant, išsiba
rant ir taikantis. Vien savo 
jėgomis vadovai iškyla retai.

Anatolijus Kairys
VYTURIO LIKIMAS

/
Giesmė gražiausia buvo tų, 
Kuriems akompanavo vėjas — 
Kurias giedojo be gaidų
Iš nežinios į nežinią nuėję.

Nuo jų giesmių pražysta sodai, 
Laukai apsipila žiedais — 
Skaistybės saulė pasirodo, 
Iš džiaugsmo šoka spinduliai.

Jie gieda savo mylimiesiems, 
Ir tiems, kas bunda su aušra — 
Kažkas nugirdo ir užrašė: 
Čia gieda vyturių pora.

Deja, ne gieda, o giedojo, 
Nes buvo tai labai seniai, — 
Nebėr nei arklo, nei artojo, 
Nutraukė giesmę vyturiai...

Juos daugiausia pagimdo 
tampriais ryšiais supančioti 
grupių žmonės. Aptartos min
tys, priimti planai įduodami į 
reprezentanto rankas. Priža
dama pagalba ir vieša parama 
su pagarba, išsiderama nauda 
ateityje. Taip bendromis pas
tangomis apipavidalinamos 
institucijos, o bendromis pas
tangomis viršūnėn įkeltas as
muo netenka didelės dalies 
savarankiškumo.

Stasys Barzdukas apie save 
skriejančio rato neturėjo.

Jau Alytuje, prisimenu, jis 
išsivertė be nuolatinių paly
dovų ir pats nebuvo kieno 
nors palydoje. Svarbios gim
nazijos vienas pagrindinių 
mokytojų, vėliau vyriausia jos 
galva, direktorius, nesimaišė 
apskrities viršininko, miesto 
mero, ulonų pulko vado, že
mės ūkio ir miškų mokyklų 
direktorių bei kitų svarbių ti
tulų ir pavardžių draugijoje. 
Gal menkas jiems buvo, kad 
ne dvare augęs? Gal nepriim
tinas, kad ne tautininkas? Bet 
tuo metu Alytuje gyveno gar
sus atsargos pulkininkas Jo
nas Petruitis, sumanus karys, 
žurnalistas, autorius. Ten lai
kėsi atitremtas buvęs minist
ras Leonas Bistras, dirbo kun. 
Augustinas Vaitiekaitis, para
šęs kelias knygas, klebonavo 
įtakingas kun. Baltrušaitis, 
savo kabinetą turėjo labai ger
biamas dr. V. Kudirka visi 
buvę anksčiau ir tada esą ak
tyvūs katalikų žymuoliai, su
einą, išsišneką. Stasys Barz
dukas su jais nesiglebėkščia- 
vo. Atvykę į JAV, negirdėjome 
apie jo artimus ryšius su pa
siturinčiais lietuviais, su bet 
kokiomis garsiomis ir pasigar
sinusiomis pavardėmis. Tiesa, 
jis greitai susipažino su prel. 
J. Balkonu ir J. Bačiūnų, bet 
ryšiai buvo atsitiktinai visuo
meniniai.

Žinoma, pažįstamų St. Barz
dukas turėjo daug - buvę 
mokiniai, bendradarbiai, seni 
ir nauji kaimynai, Lietuvių 
Bendruomenei pritarią. Su 
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jais šnekos pakako. Tik kalbos 
vystydavosi ne svečiuojantis. 
Vieši susirinkimai, pertrau
kos tarp jų, gatvė prie baž
nyčios buvo jo darbų planavi
mo bei sutarimo vietos, ne
dangstančios paslapčių. Jį rė
mė daug talkininkų, kurie 
ateidavo gelbėti, bet ne 
uždarose patalpose posė
džiauti. St. Barzdukas daug 
dirbo su žmonėmis be nuolati
nių „apaštalų”, kurie jį lydėtų 
ir į „vestuves Kanoje”, ir 
.Alyvų darželin”.

Šis veiklos stilius turbūt 
kilo iš jo būdo ir apsisprendi
mo. Taupus laike, taupus kal
boje, kuklus, linkęs į ramybę, 
nemėgęs nikotino su alkoho
liu, laisvai nesijautė triukšmo 
ir apytuščių valandų aplin
koje. Bet svarbiausia, jis at
sidūrė ant ribos, žymėjusios 
du lietuvių išeivijos laikotar
pius.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
(1918-1940 m.), sprendžiant 
iš jo pasisakymų, jau tada po
litinės pozicijos ir opozicijos 
kasdienybė be tolumos siekių, 
žaidžiant vien įprastus žaidi
mus, jam atrodė pasenusi. 
Idealoginis ateitininkas, St. 
Barzdukas nesijungė į politi
nius maišalus. Ne išdidumas 
lėmė, kaip retkarčiais išgirs
tame šiomis dienomis tvirti
nant: esu kūrybingas, politika 
ėda laiką, ten vardų neįamži
na, tad toje maišalynėje te- 
plaukioja nevykėliai. Aš pa- 
mušiu sparnais ir padangėje 
garsiai užgiedosiu. St. Barz
dukas politiniuose ginčiuose 
nematė prasmės, todėl nuo jų 
stovėjo atokiai. Vokietijoje jis 
netapo nei „vilkiniu”, nei „vla- 
kiniu”. Net Lietuvių fronte, 
būdamas jo nariu, tvirtų nuo
monių ir dažnai nereiškė.

St. Barzduko dėmesį pagavo 
Lietuvių Bendruomenė. Teo
retikų sukurtą Bendruomenės 
sąvoką priėmė beveik be pa
taisų, nors dėl aplinkos są
lygų ją vėliau modifikuodavo. 
Jis buvo pirmasis, puolęsis 
LB prigydymo darban.

Nukelta į 2 psl.
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Jaunatviškas tarpšventinis jaunimo šurmulys. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Senovinės tarpušvenčio 
pramogos

Laikas nuo šv. Kalėdų iki 
Trijų Karalių kaime būdavo 
vadinamas tarpušvenčiu. Tai 
tikrad poilsio metas, žinoma, 
— ir pramogų! Jaunimas tą 
tarpsnį, kaip rašo Balanos ga
dynėse autorius Mikalojus Kat
kus, vadindavo kalėduškomis 
ar bernelių metu.

Jeigu kurią dieną oras kiek 
gražesnis, savo piernepėlius 
aplankydavo kerdžius. Tuos, 
su kuriais ganė vasarą. Džiu
gus susitikimas! Kerdžius lie
pia šilčiau apsirengti, - lauke 
darys labai smagią išmonę. 
Vaikai susikabins į virti
nę, Aukštaitijoje vadinamą 
„švykštu” ar „varmasu”. Pir
masis joje kerdžius, į jo skver
nus kits už kito - visi kaimo 
vaikui. Ir vinguriuoja virtinė 
vaikų sodžiaus ulyčia, nuo tvo
ros iki tvoros. O linksmybių, o 
klegęsio! Gal senovėje šitaip 
vaizduotas koks mitinio po
žemio žaltys ar jūrų valdovas 
Žilvinas, iš kurio nelaisvės jau 
išsprūdo saulė... Prisimintina, 
kad kerdžius senajame kaime 
buvo ne tik piemenų prižiū
rėtojas, bet ir vaikų mokyto
jas. persakydavo jiėnis įvai
riausių žinių apie gamtą, gy
vūnus, pamokydavo darbelių, 
dainų bei muzikavimo. Ir ti
kėtina, kad kerdžius užėmė 
garbingą senojo tikėjimo žynio 
vietą kaimo bendruomenėje, 
išlaikydamas daugelį jo funk
cijų. Nereta, kad žmonės 
kerdžių pavadintų raganiumi 
ar burtininku, - mat pažinojo 
gydomąsias žoles, mokėjo 
užkalbėti nuo gyvatės įkir
timo. Todėl ir vaikų folklore 
yra labai archajiškų dalykų, 
senoviškų apeigų nuotrupų, 
virtusių žaidimais.

Rytų Aukštaitijoje po kaimą 
vaikščiodavo ir Senis Kalėda, 
apsirengęs išvirkščiais kaili
niais, su kupra, pasiremda
mas dideliausia krivulę. Senį 
lydėdavo būrys „avinėlių”. Kiek
vienos sodybos šeimininką Se
nis pasveikindavo iškilminga 
prakalba: „Aš - Kalėda! Atė
jau iš ano krašto, kur miltų 
kalbai, midaus upės, alaus 
ežerai; saldainiais ten lyja, ba- 
ronkom sninga. Nešu tarbų, 
pilną skarbų: laimę, derlių ir 
visokį labą. Mergaitėms nešu 
prausylų ir baltų baltylų, kad 
būtų gražios. Prašau dureles 
atidaryti ir į aną kraštą neva
rytu” Pakviestas į trobos vidų, 
Kalėda pirmiausia berdavo

Libertas Klimka

saują javų mišinio krikšta
suolės link, paskui vaikus ap
dalydavo riešutais. „Avinėliai” 
gi Sugiedodavo kokią links- 
rriešhę kalėdinę dainelę:

Tūf gaspadine, kalėda, 
Ko guli miegi, kalėda, 
Otų nežinai, kalėda, 
Kas dedas kluone, kalėda. 
Dirselės dirgsi, kalėda, 
kdi ' pelės jas skaito, ka

lėda...
■)

Šiaurės rytų Lietuvos pak
raštyje, buvusioje Sėlijos teri
torijoje, po kaimus važinėdavo 
netikri čigonai su čigoniukais. 
Dar su savimi vežiodavo ir 
„mešką” bei „ožį”. Čigonai at
seit derėdavo mainyti arklius, 
burdavo ateitį, pasakodavo vi
sokius juokingus nutikimus 
apylinkėje. O čigoniukai tuo 
tarpu stengdavosi ką nors tro
boje nugvelbti, žinia, juoko
mis. Meška kviesdavo vyrus 
išbandyti jėgas imtynėse, o 
ožys vis kam nors taikydavosi 
ragu bakstelėti.

Vidurio Lietuvoje taip pat 
būdavo vedžiojama „meška”. 
Aprengdavo vieną vaikiną kuo 
•storiausiai, kokią gauruotą 
kepurę užmaukšlindavo. Jei 
kuri mergina atsisakytų su ja 
eiti šokti, gali būti išsuodinta 
iheŠkos nosimi. Dar juoko dė
lei, du pusbernius aptaisydavo 
„kralikais”: apvilkdavo suaugu
sių marškiniais, bet atbulai: į 
rankoves sukišdavo kojas, o 
marškinių apačias surišdavo 
virš galvos, ir tegu strikinėja!

Suvalkijoje labai smagiai 
būdavo šokdinamas „šyvis”. 
Šis paprotys bus atėjęs iš Ma
žosios Lietuvos. Į kurią kaimo 
sodybą suguža visas pulkas 
jaunimo. „Paklausikui” gavus 
šeimininko leidimą linksmy
bėms, „šluočius” didžiule ber
žine šluota nušluoja taką tro
bon, kur savo miklumą jau 
turi rodyti „šyvis”. Tai vaiki
nas, tarsi jojąs ant arklio, pa
daryto iš dviejų rėčių, pak
lodės, medinės išdrožtos gal
vos, pasirišęs prie šonų če- 
batus. Jei juokingai šokinėja, 
gauna „avižų” - vaišių ar do
vanų. Bet būtinai turi per
šokti per suolą. Tas šokinė
jimas kadaise turbūt reiškė 
laiko ribos įveikimą.

Dzūkijoje bene daugiausia 
prisimenama senovinių kalė
dinių giesmių. Jas nesunku 
atskirti iš priedainio žodžių

„lėliu kalėda”. Štai vienos 
žodžiai:

O ir atbėga juodas kudlotas, 
oj kalėda, kalėda,

Juodas kudlotas, šleivas 
vyžotas.

O ir paėmė ant baltų rankų, 
oj kalėda, kalėda,

O ir nunešė in žalių girių.
O ir pastatė po ievarėliu, oj 

kalėda, kalėda.
O ir apipylė auksu, sidabru.
Tyrinėtojai, bandydami įsi

gilinti į šių žodžių prasmę, 
spėlioja ar nebus čia metafo
riškai minimas lokys, totemi
nis žvėris, genties pranokėjas. 
O ievaras - ar ne Pasaulio me
dis, laidas tarp mūsų realio
sios ir dieviškosios sferos. 
Beje, šią dainą apie 1860-sius 
metus Simno apylinkėse už
rašė Oskaras Kolbergas, gar
sus lenkų tautosakininkas ir 
etnografas. Dabar yra įsteigta 
jo vardo kasmetinė premija, 
teikiama už svariausią indėlį į 
etninės kultūros tyrinėjimą ir 
saugojimą. O Kolbergo premi
jos laureatu yra ir mūsų tau
tietis Juozas Vaina, įkūręs 
Punske kraštotyros muziejų ir 
surinkęs bei spausdinęs to 
krašto lietuvių tautosaką. 
Juozo Vainos darbai lietuvy
bei išsaugoti prieš keletą metų 
buvo įvertinti ir Jono Basana
vičiaus vardo premija. Štai 
koks gražus faktas, kai abi 
kaimyninės valstybės, Lietuva 
ir Lenkija, vienodai įvertina 
nuopelnus etnokultūrai.

Žiemos saulėgrįžos papročiai 
yra aiškiai išlaikę proseno- 
viškų apeigų atmintį. O ką gi 
galėtų reikšti pats žodis Ka
lėda? Tyrinėtojai vis tik linkę 
manyti, kad tai savas žodis, 
gal žymiai senesnis negu kar
tu su krikščionybe atėjęs „ka
lendorius”, Romos valstybėje 
reiškęs skolų knygelę. Kitas 
paaiškinimas - tai esanti ka
ladė, kurią, kaip vadinamąjį 
blukį, žemaičių jaunimas val
kioja po kaimą tarpušvenčiu. 
Pamenate M. Valančiaus Pa
langos Juzę? Ten tokios ei
lutės: „Blukvilkiai, vilkdami 
medžio kaladę, mušdami ta
balus ir dainuodami, Tabalai, 
tai, tai, tai! Judink, seni, kau
lus, sudaužk rankų delnus!, 
eidavo per kiemus. Pabrazdi
nus į langą, gaspadorius prisi
kišęs klausė: Kas čia? Atsakė: 
Mes, susiedai blukvilkiai, argi 
rodą bernelį giedoti?, Šis at
sakė: Rodą, rod”. Mat Že-

Stasys Barzdukas
Atkelta iš 1 psl.

Šiame krašte nesiliaują 
svarstymai apie LB, pridedi- 
nėjant ir atimdinėjant parti
jas, siautė virš vyresniųjų ir 
jo amžiaus žmonių. Jaunesnių 
balsų tada niekas neklausė. 
(Įdomu, kiek jų klausoma 
šiandien?) O St. Barzdukas, į 
JAV atvykęs, jau buvo įsi
tikinęs Bendruomenės neat- 
šaukiamumu ne tik Lietuvių 
chartoje, bet ir gyvenime. Ta
čiau stigo bendradarbių, nors 
ir bičiulystės, kaip anksčiau 
minėta, rišamų. St. Barzduką 
remti vyresnieji vengė dėl 
ankstyvosios išeivijos prieši
nimosi, o jaunesnieji mažai 
įstengė. Kai įsismagino mano 
amžiaus žmonės (tada buvome 
žemiau trisdešimties), jie tapo 
talkininkais, bet ne artimais 
asmeniškais draugais. Juk St. 
Barzdukas, brandesnio am
žiaus ir didesnės patirties, 
mus lenkė visuose gyvenimo 
svarstymuose. Ryšiai liko ofi
cialūs, nors jis mielai daly
vaudavo po suvažiavimų ir ta
rybos sesijų draugiškose at
gaivose, jaunesniems susibū
rus viešbučiuose ar restora
nuose. Tačiau ir čia jam buvo 
rodoma ryški pagarba. Savo 
apaštalų neturėjęs St. Barz
dukas prisišaukė didoką būrį 
jam palankios, jau spėjusios 
geriau įsidarbinti ir jaunos 
„visuomeninės liaudies”.

Kai prieš daugel metų Bal- 
timorėje šiaip taip sulipdėme 
LB apylinkę, entuziazmas vos 
plūduriavo ant pesimizmo 

maitijoje anksčiau buvęs toks 
įdomus paprotys. Dvylika kai
mo vyrukų pasirėdydavo kuo 
keisčiausiai. Raudonomis kel
nėmis, švarkus atbulai apsi
vilkę, kepures nusukę į už
pakalį, su ilgomis lazdomis 
rankose. Tai ir yra tie „berne
liai”. Eina pliauškindami bota
gais, kiti skambina varpeliais, 
tarškina surištais raktais. 
Taip gena piktąsias dvasias 
toliau nuo kaimo į miškus, 
krūmynus, klampynes, - ten, 
kur veriasi vartai pragaran. Q 
viskas pas juos atbulai todėl, 
kad laumės raganos nepa
kenktų, mat jų žvilgsnio nie
kas negali atlaikyti. Vakarop 
nuvargę, jie patraukia link 
geriausio apylinkėje ūkininko 
trobos, tikėdamiesi ten būti 
maloniai sutikti. Tačiau durų 
skląstis užšautas, ir vidun 

kūdros. Vienam metiniam su
sirinkimui, kad padidėtų oru
mas, siūliau atsikviesti JAV 
LB centro valdybos pirminin
ką. Apylinkės valdybos nariai 
kilnojo pečius: kelionei apmo
kėti nėra pinigų, susirinki- 
man ateis gal keliolika žmo
nių, bus nepatogu, gal geriau 
nekviesti. Prisikalbinau juos 
pabandyti. 1961.03.12 St. 
Barzdukas atvažiavo iš Cleve- 
land, OH, traukiniu, susirin
kimas įvyko sekmadienio po
pietę. Žmonių buvo gal dvi 
dešimtys, St. Barzdukas nak
vojo pas mane ant sofelės. O 
mūsų vaikai tada buvo ma
žyčiai, naktimis verkaudavo, 
žmogus tinkamai pailsėti ne
galėjo. St. Barzdukas, kuklus 
žmogus, už viską padėkojo, 
sekmadienio naktį sėdo į trau
kinį kelionei atgal, kur pirma
dienio rytą laukė tarnyba. 
Reikėjo padėti naujai apylin
kei - jis atidavė ištisą savait
galį, traukiniu belsdamasis ir 
tinkamai nemiegojęs, o ke
lionės išlaidos Baltimorei nie
ko nekainavo. Jis tada dirbo 
juodą darbą geležinkelio ben
drovei ir galėjo keliauti nemo
kamai. Tad ir keliavo, ir var
go LB naudai.

St. Barzduko negaubė klika, 
bet vis daugiau jį apsup
davo paprasti, be išdidumo, be 
turto žmonės, norėję pareikšti 
savo nuomonę, pagirdami ar 
papeikdami. Jis pats buvo pa
prastas, be išdidumo, be turto, 
pats reiškė nuomonę, bet dar 
daugiau klausė kitų galvoj i- 

juos įsileis ne iš karto. Teks 
gerokai liežuvį pamiklinti, 
šmaikštesniu žodžiu prajuo
kinti. Tik tada durys atsivers, 
nors svečius priimti pasiruoš
ta iš anksto. Įėję vidun, „ber
neliai” pagieda šventų gies
mių. Tada pavakarieniauja, 
pripasakodami visokiausių 
linksmų nutikimų. Po šitomis 
vaikštynėmis, tikėtina, slypi 
taip pat žilos senovės atmin
tis. Berneliai su ilgomis lazdo
mis atrodo kaip kokie senų 
laikų kariai. O gal duoklių 
rinkėjai, tikrieji kalėdotojai? 
O gal jiems reikia kažkokius 
išbandymus atlikti, juk seno
vėje būta jaunimo iniciacijų 
apeigų - įšventinimo į suau
gusius. Ir jų skaičius dvylika, 
- neabejotinai bus susijęs su 
būrimais dėl ateinančių metų 
visų dvylikos mėnesių sėkmės.

mo.
Pagerbiant prel. J. Balkūną 

jo 70 metų amžiaus proga, St. 
Barzdukas išsitarė: „Mano ke
liai su J. Balkūnu taip pat su
sitiko Bendruomenės darbų 
laukuose. Kai jis pirmininka
vo LOKui, aš kartu su savo 
bendradarbiais iš pradžių or
ganizavau LB Cleveland apy
linkę, o nuo 1952 spalio 26 
pirmininkavau jos valdybai”. 
(Vakaras su prelatu Balkūnu; 
1974.06.23, Lietuvių pran
ciškonų spaustuvė). „Šiais lai
kais dėl visko kalti ‘frontinin
kai’. Betgi LOKas buvo su
darytas koaliciniu ‘srovių arit
metikos’ pagrindu. Vadinasi, 
destrukcijos šaknų reikia ieš
koti giliau, pačiame mūsų 
būde. Kai vieni ką kuriam, 
kiti būtinai turim tai griauti. 
Ir taip darom nuo istorinių 
Mindaugo laikų” ...„Pats LO
Kas taip pat susidūrė su kai 
kuriais vidaus sunkumais. 
Pvz., Bendruomenės idėjai 
populiarinti buvo sudaryta 
speciali informacijos komisija. 
Bet ta komisija nepajudėjusi 
nė iš vietos. Buvo sudaryta 
Bendruomenės veiklos komisi
ja. Bet ta komisija nepa
judėjusi nė iš vietos. Buvo su
daryta Bendruomenės veiklos 
komisija. Ir ši komisija taip 
pat nepajudėjusi iš vietos”. 
(Ten pat)

Šiame krašte teisinį LB pa
grindą sudarė prel. J. Balko
nas su Barzduko pagalba. 
Balkonas už tai buvo smer
kiamas kai kurių kunigų, par
tiečių katalikų, partiečių tau
tininkų, o ypač partiečių so
cialdemokratų. Prel. J. Bal
konas buvo oficialus JAV LB 
kūrėjas, o St. Barzdukas - 
praktiškasis jos augintojas. 
Jis ant kojų pastatė JAV ir 
Pasaulio Bendruomenes, Vo
kietijoje VLIKo apibendrinto
mis gairėmis vadovaudama
sis. Jo pastangomis nuo po
pieriaus lakštų gyveniman pa
kilo lietuvių išeivijai svarbios 
mintys. Bet jas jis skraidino 
sunkiu darbu, net incidentais. 
(Pvz., St. Barzduko apstumdy- 
mas prie Cleveland bažnyčios 
po Mišių, net jam akinius nuo 
veido ant žemės numušant. 
Tai įvykdė senosios lietuvių 
išeivijos vyrai). Bendruomenę 
jis vedė nepailstančiu atkak
lumu, praktiškais, rimtais 
svarstymais.

Šitokia yra praeitis. Nors 
vėjų pašiurpinta, bet žadėjusi 
vilčių, daug jų išpildžiusi, at
nešusi naujovių, Stasio Barz
duko, tarsi vyriausio darži
ninko, rankomis želdžiusi, au
ginusi ir subrandinusi mūsų 
išeivijos svarbų ir lemtingą 
sąjūdį. Kai šis sąjūdis, JAV 
LB, jau pradėjo pats ateitin 
veržtis, St. Barzdukas nuo 
šios žemės pasitraukė.

Biografinės žinios

Kad St. Barzdukas neliktų 
atminty vien tik kaip visuo
menininkas, pažinkime jo bio
grafiją. Gimė 1906 m. ba
landžio 23 d. Marijampolės 
aps. Meškučių km. Baigė Ma
rijampolės gimnaziją ir Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune lituanistiką. Vėliau ją 
dėstydavo gimnazijose.

Nuo 1928 m. dirbo Tauragės 
mokytojų seminarijoje, tada 
Prienų ir Alytaus gimnazi
jose. Į Alytaus gimnazįją atvy
ko 1935 m. rudenį. Tada, bū
damas šios gimnazijos moki
nys, pirmąkart jį pamačiau. 
Jaunas, aukštas, lieknas, mo
kytojui labai tinkamų, ramių 
veido bruožų. Dėstė lietuvių 
kalbą ir literatūrą. Nors jo 
mokinys nebuvau, tačiau su 
juo susidūriau literatūros bū
rely, kurį jis globojo. Net ir 

nebuvę jo mokiniai, žinojome, 
kad jis savo klasėse daugiau 
pabrėždavo kalbinius daly
kus. 1941-1944 buvo Alytaus 
gimnazijos direktorius. Pasi
traukęs nuo sovietinės okupa
cijos į Vokietiją, pabėgėlių sto
vyklose 1945-1949 m. vėl 
dėstė gimnazijoje ir buvo 
Švietimo valdybos inspekto
rius lietuvių kalbai bei lite
ratūrai. Atvykęs į Ameriką 
(Cleveland, Ohio), 1949-1951 
m. buvo lituanistinės mokyk
los vedėjas, vėliau visą laiką 
jos mokytojas.

Tai St. Barzduko pedagogi
nis darbas. Bet jau nuo 1924 
m. jis bendradarbiavo spau
doje, vėliau daugiausia rašy
damas kalbiniais ir kultūri
niais klausimais. (Ateity, XX 
amžiuje, Židiny, Naujoje Ro
muvoje, Gimtoje kalboje, Lie
tuvos mokykloje, Aiduose, 
Drauge.) Buvo Lietuvių kal
bos draugijos centro valdybos 
narys, kartu su Pr. Skar
džiumi ir J. N. Laurinaičiu 
parengė Lietuvių kalbos va
dovą (1950), įsteigė ir reda

gavo Pasaulio lietuvį, sureda
gavo Jaunimo metų kalendo
rių (1966), parengė knygelę 
Lietuvis savo tautoje, valsty
bėje ir bendruomenėje (1974).

Labai didelę St. Barzduko 
energijos dalį pasiėmė visuo
meninis gyvenimas, tiksliau - 
JAV LB. Ateitininkijos žmo
gus, buvęs sendraugių sąjun
gos pirmininkas ir vyr. valdy
bos narys, dalyvavo ir fronti
ninkų veikloje, tačiau dau
giausia jėgų atidavė LB. Vo
kietijoje stovykliniuose svars
tymuose įtikėjęs Lietuvių 
charta, jos mintis atsivežė į 
JAV ir be nuovargio stengėsi 
jas čia įgyvendinti. Jam pavy
ko, St. Barzdukas buvo JAV 
LB pradininkas. Nuo 1952 m. 
Cleveland apylinkės pirmi
ninkas ir Ohio apygardos 
LOKo pirmininkas. Pirmosios 
ir vėlesnių JAV LB Tarybos 
narys, 1955-1961 tarybos pir
mininkas, 1961-1964 JAV LB 
centro valdybos pirm., pirmo
jo PLB seimo (1956) atstovas 
ir prezidiumo pirm., 1963- 
1968 PLB vykdomasis vicepir
mininkas, faktiškai vadovavęs 
PLB, J. Bačiūnui esant dau
giau reklaminiu, nei tikruoju 
vadovu. Už visuomeninę veik
lą 1956 m. apdovanotas Ohio 
Lietuvių gydytojų draugijos
l, 000 dol. premija. Mirė 1981
m. rugsėjo 13 d. Cleveland, 
Ohio, ligos ilgai nuvargintas, 
tačiau iki mirties domėjęsis 
LB gyvenimu. Nors negalėjo 
ilgėliau pasitraukti nuo lovos 
ir prarado regėjimą, tačiau vi
suomeniniai reikalai jam 
rūpėjo iki paskutinės valan
dos. Ligonį lankydavo Cleve
land lietuvių visuomenės dar
buotoja Milda Lenkauskienė 
ir garsiai jam paskaitydavo 
svarbiausias laikraščių žinias. 
Išgirdęs ką nors svarbaus apie 
LB, reikšdavo savo nuomonę, 
ją padiktuodavo, o M. Len
kauskienė užrašydavo ir iš
siųsdavo spaudai. Taip išliko 
jo dėmesys JAV LB iki pasku
tinio šio pirmūno atsikvė
pimo.

Visiems laikams rūpesčius 
baigęs, St. Barzdukas suglau
dina praeitį su ateitimi. Pra
eitis, ar būtų skaudi, ar didi, 
yra neatgaivinama. Seniau ji 
nuskęsdavo staiga, palikdama 
šaltus pavienus ženklus. Da
bar technika padeda nuo 
išnykimo išgelbėti ne vieną 
nuotrupą. St. Barzduką ga
lime stebėti filme ir pajusti šį 
žmogų, kuris pakreipė likimą 
nemažos tautos dalies, esan
čios šiame krašte. Nors nu
tautėjimo jis nesustabdė, ta
čiau labai sulėtino. Be LB 
būtume visiškai pakrikę.
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Žvilgsnis į ateitį, mintys 
apie praeitį

Catherine Jacobi

Rimas VisGirda.

Pamatyti meno kūrinį įma
noma, tik žengiant vieną 
žingsnį atgal. Tai prilygsta 
bandymui suvokti tėvynę, gy
venant toli nuo jos. Abu būdai 
yra atskaitos taškai: vienas 
padeda suvokti kūrybos feno
meną, kitas - paremtas at
mintimi. Tai galima palyginti 
su perspektyva, kai dailinin
kas ištiesia ranką - vienu ir 
kitu atveju atstumas tampa 
atskaitos tašku.

Pirmąsyk Rimas VisGirda 
trumpam užsuko į Vilnių, kai 
lankėsi Rusijoje pagal daili
ninkų mainų programą. Tai 
tapo pirmąja iš daugelio kelio
nių į tėvynę, kurioje gimė ir iš 
kurios 1944 m. su tėvais pasi
traukė. VisGirda augo abie
jose Amerikos pakrantėse - 
Bostoner ir Los Angeles. Dėstė 
daugelyje Amerikos miestų - 
nuo Bemidji iki Dės Moines - 
ir nukeliavo tūkstančius my
lių kaip vizituojantis meninin
kas.

1966 metais VisGirda baigia 
fizikos studijas Kalifornijos 
valstybiniame universitete, 
Sacramento mieste. Po trum
pos fiziko karjeros ir darbo 
keramikos dirbtuvėse Sierra 
mieste, jis grįžo į universitetą 
studijuoti keramikos ir skulp
tūros. Pirmieji VisGirdos kū
riniai, kuriuose jis sprendžia 
esminius keramikos uždavi
nius, paveikti ankstesniųjų 
studijų. To meto VisGirdos 
kūrybai įtaką darė ir jo moky
tojai - Ruth Rippon bei Robert 
Arneson. R. Rippon buvo 
žinoma dekoravimo specia
listė. Kūrinio paviršiui deko
ruoti ji meistriškai naudojos 
grafito techniką, vašką, an- 
gobą. Porceliano ar šamoto 
dirbiniai, padengti baltu ango- 
bu, nuspalvinti oksidais, dega

Rimas VisGirda. „Indai”.

mi aukštoje temperatūroje. 
Metodas, kai piešiama ango- 
bu, spalvomis, o vėliau pa
viršius padengiamas vašku, ir 
jis dar išraižomas linijomis, 
kurios pripildomos intensy
vaus juodumo angobo, teikia 
daug galimybių eksperimen
tuoti. Siekdamas efektingumo, 
VisGirda pradėjo naudoti 
liustrus ir komercines spal
vas, kurias mėgo R. Arneson. 
Šis kūrybos tarpsnis VisGir- 
dai buvo vienas svarbesnių. 
Nors dailininkas puikiai iš
manė techniką, tačiau jam 
teko mokytis įveikti kompozi
cijos sunkumus.

Tuo metu VisGirda sukuria 
seriją darbų, kuriuose akivaiz
di amerikietiška tematika ir 
siekis atskleisti egzistencines 
problemas. Pagal komiksus 
stilizuoti piešiniai, charakte
ringos juodos ir dekoratyvios 
linijos byloja apie Crumb, 
Moscos, ar ispanų meno įtaką. 
Šie technologiniai sprendimai 
ir temos dominuoja pastarųjų 
dvidešimties metų VisGirdos 
kūryboje.

Praėjus metams po pirmo
sios VisGirdos kelionės į Vil
nių, 1989-aisiais, jis buvo 
pakviestas dalyvauti I tarp
tautiniame keramikų simpo
ziume Panevėžyje. Kai vyko 
pirmasis Panevėžio simpoziu
mas, Lietuva dar nebuvo atsi
kovojusi nepriklausomybės ir 
gauti įvažiavimo vizą buvo ne
lengva. VizGirda ir jo kolega 
Philip Cornelius, pirmieji va
kariečiai, besilankantys Pa
nevėžyje, savo dokumentus 
gavo tik simpoziumo išvaka
rėse. VisGirda sugrįžo į kas
dienybę, dar nespėjęs įsisą-' 
moninti, kaip unikalu būti lie
tuviu, žvelgiant iš kultūrinės, 
socialinės ir psichologinės per
spektyvos, ir kartu suvokti, 
kokią įtaką tai gali padaryti 
kūrybai. Keramikui, kuris iki 
tol kūrė nedidelės apimties 
darbus ir naudojo žemo degi
mo molį, pramoninės Pane
vėžio stiklo fabriko aukšto de
gimo krosnys galėjo atrodyti 
per didelės. Tačiau pradėti 
kurti monumentalius darbus 
buvo neišvengiama.

Taigi VisGirda galėjo imtis 
didesnės apimties darbų, ta
čiau turėjo apsispręsti dėl 
įprastų savo kūrybos motyvų: 
juk jį veikė specifinė erdvė ir 
kultūrinė simbolika. Krovini
niai sunkvežimiai ir šunys toli 
gražu nėra kasdieninė lietu
viško peizažo dalis. Į jo kū

rybą įsiliejo nauji religiniai ir 
politiniai simboliai. VisGirda 
kūrė tarsi svetimtautis, tačiau 
ne visai svetimas... Paukščių, 
gyvačių motyvai, pagoniški 
ženklai - saulė, mėnulis ir 
ąžuolai, įsitvirtinę ir krikš
čioniškoje ideologijoje, užėmė 
svarbią vietą gausioje VisGir
dos vaizdų simbolikoje.

Kai į sutapimus žvelgi iš 
tam tikro atstumo, pamatai, 
kad šis tarpsnis dailininko kū
ryboje tampa lemtingas. Įkė
lęs koją į tėviškės žemę, jis 
grįžo prie savo šaknų, prie 
savo kultūros savitumo, o Lie
tuva tuo pat metu grįžo prie 
naujos pradžios. Kalba, kurią 
VisGirda išmoko vaikystėje, 
skiriasi nuo šiandieninės lie
tuvių kalbos, kuri penkias
dešimt metų buvo rusinama. 
Asmeninis dailininko gyveni
mas ir nepriklausomos Lietu
vos egzistencija ypatingu bū
du surado sąlyčio taškus. Vis
Girda ir jo šalis, ieškantys 
savo lietuviškumo po daugelio 
suvaržymo metų, bando atras
ti kultūrinį, socialinį ir psi
chologinį tapatumą. Nelengvi 
atradimai, kurių negali pa
miršti ar ignoruoti netgi tuo
met, kai jie praeityje.

Po pirmojo apsilankymo Lie
tuvoje 1988 m. VisGirda jau 
spėjo pabuvoti tėvynėje šešis 
kartus. Jis sakosi esąs „ofi
cialiai atgimęs lietuvis”. Tai, 
kad Panevėžio simpoziumas 
tapo kasmetinis, yra ir VisGir- 
d6fe nuopelnas. Žinomas dailės 
pasaulyje, jis kvietė dailinin
kus iš svetur, o lietuviai galėjo 
išvykti į kitų šalių panašius 
renginius. 2000-ųjų spalį Lie
tuvių dailės muziejuje Le
monte, VisGirda eksponavo sa
vo naujausius kūrinius. Rody
ti darbai pasižymi elegancija 
ir harmonija. Menininko kū
ryboje atsispindi ir subyrėju
sios Sovietų Sąjungos absur
das, perteikiamas, pasitelkus 
juodąjį humorą, ir kartu žmo
giškosios prigimties išmintis. 
Visa tai liudija apie autoriaus 
vidinę kovą ir susitaikymą.

Ankstesniuose kūrinuose vy
ravęs seksualumas ir gyvybin
gumas, perauga į melancho
liją. Tačiau VisGirdos kūri
niai, kad ir kiek į juos sudėta 
asmeninių išgyvenimų, nėra 
memuarai. Jie talpina savy 
suvokimą apie kosminę jėgą ir 
žmogišką būtį - kiekvienas 
neišvengiamai grįžtam namo.

Pagal Noros Aušrienės 
vertimą

Rimas VisGirda. „Pokalbis”. Keramika, medis.

Rūta Marija

Iš meilės ir skausmo 
gimusios eilės

Panevėžyje netikėtai gimė 
dar viena poetė. Netikėtai ir 
pačiai sau, ir aplinkiniams 
žilstelėjusi moteris, niekada 
iki šiol nerašiusi eilių, staiga 
ėmė rimuoti, ir tos eilės tarsi 
pačios liejosi srautais ir 
prašėsi užrašomos. Sakoma, iš 
meilės tampama poetais. Rūta 
Marija Urbonavičiene poete 
tapo iš meilės ir skausmo. Jos 
gyvenimas iš tiesų neglostė. 
Laimingą jos šeimos gyvenimą 
anksti sudrumstė neganda — 
gimus pirmajam sūnui, pasili
gojo vyras. Pareiginga žmona 
ir motina daug metų slaugė 
sunkų ligonį. Paskutiniaisiais 
metais tegalėjo gyventi pri
jungtas prie aparatų. Jį du
kart per savaitę teikėjo vežti 
procedūroms. Reikėjo turėti 
daug sveikatos ir kantrybės 
pakelti šią ilgametę naštą, bet 
ji ištvėrė. Ir gal už tai moteris 
buvo apdovanota dieviškais 
patyrimais.

Kai pareigos našta jau buvo 
tapusi nepakeliamai sunki, 
vieną dieną kažkas tarsi at
siuntė žmogų, kuris jai pasi
siūlė padėti. Gyvenimo kry
želis tapo daug lengvesnis dar 
ir ta prasme, kad moteris rado 
sielos brolį ir draugą, su ku
riuo buvo galima pasikalbėti 
apie idealius dalykus ir kuris 
mąstė bei jautė panašiai. Bet 
Rūtos Marijos laukė dar vie
nas išbandymas — ligos nu
kankintas mirė vyras, o po 
kelių savaičių širdies smūgis 
ištiko ir jos gyvenimo šviesa 
bei kelrodžiu tapusį draugą.

Žudyki žodžiais 
Niekada nepasakytais 
Kiekvieną rytą 
Viltimi į pasimatymą 
Pakelk mane

Šiuo metu Lietuvoje yra 
paplitęs išsireiškimas „stogas 
važiuoja”. Šie žodžiai reiškia 
kritinę dvasios būseną, kada 
žmogus atsiduria arti ribos. 
Kaip sako pati Rūta Marija, 
jai po dviejų laidotuvių ėmė 
„stogas važiuoti”. Nuėjusi į ka
pines ir rymodama po tujomis 
prie kapo, staiga ji pajuto, kad 
mintys ėmė rimuotis. Tai ją 
išgąsdino. Kur ji beėjo, ta 
būsena jos neapleido, ji mąstė 
eilėmis. Ypač stiprus postūmis 
būdavo atsidūrus kapinėse. 
Jai netgi atrodė, kad tas min
tis eilėmis jai siunčia kažkas 
kitas, kad ji tapo kažkieno me
diumu. Ji ėmė tas mintis 
užrašinėti. Moteris, kaip jai 
pačiai atrodė, iki šiol buvusi 
buitiška, virusi, vaikus augi
nusi, staiga tarsi išprotėjo. Jai 
ši naujoji būsena atrodė ne
normali, nes buvo neįprasta. 
Bet ir tiesų čia nieko keisto 

nėra. Ji iš prigimties yra filo
logiško mąstymo, kitaip ne
būtų jaunystėje pradėjusi stu
dijuoti rusų kalbos ir lite
ratūros. Tiesa, buities našta 
studijų neleido tęsti, bet jau
trios prigimties niekas ne
galėjo užgesinti. Ir gyvenime 
Rūta Marija Urbonavičienė 
yra žodinga, kupina jaunat
viškų idėjų ir nestandartiškų 
minčių.

Toji būsena — mąstymas ei
lėmis tęsėsi dvejus metus. 
Gimė keli šimtai eilėraščių, 
kuriuos autorė ketina išleisti 
knyga. Eilėraščiai kol kas dar 
nėra literatūriškai brandūs, 
bet branda ateis metams 
bėgant, atsirandant patirčiai. 
Kol kas tai daugiau sielos 
šauksmas, skausmas prara
dus dvasios draugą, sielos 
brolį. Juose — moters meilė, 
tegu ir pavėluota, slaptos sva
jonės, kurių ji sau negalėjo 
leisti draugui esant gyvam. Ir 
vieną, ir kitą varžė savoji pa
reiga. Iki tol slėpti žodžiai ir 
jausmai liejosi, kunkuliavo 
srautais. Valėsi, lengvėjo per- 

sipildžiusi siela. Autorei 
pačiai dar sunku prisipažinti, 
kad tai jos žodžiai. Jai 
nedrąsu prieš aplinkinius 
žmones, jie jos tokios nepa
žinojo. Jai buvo lyg ir gėda 
išeiti į viešumą su savo jaus
mais, su slapčiausiomis minti
mis, bet ^kūrybos šauksmas 
nugalėjo — jis buvo neuž
gniaužiamas. Kūriniai ieškojo 
skaitytojo, klausytojo, ir kū
rėjas tam šauksmui pakluso.

Praėjus dvejiems metams 
šie poetinių žodžių srautai 
liovėsi. Žmogus atgavo savo 
pirminę būseną, bet ant stalo 
jau buvo susikaupęs kalnas 
prirašytų lapų. Jų autorė 
nedrąsiai, bijodama pajuokos,' 
nes vis dar negalėjo patikėti, 
kad tai, ką ji daro, yra kas 
nors rimta, pravėrė vienos, ki
tos Panevėžio redakcijos du
ris. Eilėraščiai pasirodė spau
doje. Ją ėmė kviesti į poezijos 
vakarus, savo eiles jai teko 
skaityti net Amerikoje, kur 
buvo nuvykusi lankyti gimi
naičių. Jos eilių klausėsi Cice
ro lietuvių parapijos tradi
cinės sekmadienio kavutės 
lankytojai.

Pasklaidykime Rūtos Mari
jos — taip ji pasirašinėja po 
savo kūriniais — eiles. Tvar
kingai kompiuteriu surinktų 
eilėraščių rinkinį ji pavadino 
„Laiškai šeštadieniui”. Kodėl 
šeštadieniui? Mat tą dieną, po 
savaitės darbų, Kauno tech
nologijos universiteto Pa
nevėžio instituto administra
torė lanko kapus.

A. V. Škiudaitė

Norėjau angelui pažvelgti į akis 
Kai jis į žemę nusileido 
Tik nejučia suklupo jis 
Ir leido man bučiuoti savo veidą

Sparnų švelnumas — lyg iš marių atnešta puta 
Prisiglaudė prie mano kūno 
Tik lūpas degino ugnis karšta
Toks bučinio lyg krdujo paliktas sūrumas

Per skruostą ašara riedėjo lietumi 
Kada liečiau aš jo blakstienas 
Graudi melodija vingiavo viltimi 
Kad nepamirštamos aistringos mūsų dienos

Norėjau angelui pažvelgti į akis 
Bet jis tiktai suvėlė mano plaukus 
Aš paskendau lyg pelkės dubury 
Taip išsvajotos meilės nesulaukus

Vėlyvas vakaras 
Aukštai sužibo žvaigždės 
Lapai pabirę sukasi su vėju 
Dangus jiems groja fleita 
Esi toli, lyg danguje žvaigždynas 
Mažytis spindintis vilties lašelis 
Aš negaliu prišaukt tavęs 
Rankas ištiesusi meldžiu 
„Atskrieki kometa, ūku"

Sustojo laikas
• ♦ *

Sudie — aš negaliu net mintyse ištarti šito žodžio 
Sudie — galvoju, nepaliki, nepamesk 
Sudie — tu kuo greičiau man pasirodyk 
Sudie — duok ranką man ir išsivesk

Sudie — tai tiktai išskrendantiems paukščiams 
Kurie pavasarį namo sugrįš
Sudie — tai tik žiemos piktosios šalčiui 
Kuris trumpai pabus ir nelauktai ištirps

Sudie tik debesėliui
Kuris pamojęs pas tave nulėks 
Sudie — saulužės spindulėliui 
Kuris mane paglostys ir tave pasieks

• • «

Žiūriu į tavo nuotrauką 
Kalbėk su manimi, kalbėk 
O tu tik tyliai pažvelgi 
Tarsi praeinantis pro šalį 
Ant kelių aš parklupusi prašau 
Tu netylėk 
Paliki man vilties lašelį

♦ • •

Vyturėlis kels į dangų 
Tavo vardą brangų 
O gegutė kiek dar liko metų iškukuos 
Po langais konvalijos varpeliais skambins 
Pamiškėj pušelė vieniša raudos

Tik lakštingala
Užmiršus, kad jos trelės 
Klaidžiojančių širdį tik kankins 
Tik mažytė Dievo boružėlė 
Mūsų pasimatymus primins

♦ • •

Kalendorius nuplėšia vasario lapus 
Sako — žiema 
O už lango lietus

Aš kviečiu
Praeini tu pro šalį 
O lietau
Nenuplauki tu pėdsakų šitam takely

Pažvelk 
Žibuoklių akys ką norėjo pasakyti 
Klausyk
Konvalijų varpeliai skamba ką
Ir perskaityki 
Ką užrašė debesėliai 
Giliam ir mėlynam dangaus skliaute

Tu paklausyk
Ką šaukia pakelėj aguonos
Ką paukščiai nori savo giesmėmis tau išsakyt 
Išgirsk
Ką ošia vėjas, atskubėjęs liepos mėnesį 
Ir kokį laišką ant v/andens
Bangelės rašo 
Pamatyk
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Prisimintas Juozas Brazaitis
Išeivijos lietuviai, be abejo, 

žino Juozą Ambrazevičių-Bra- 
zaitj labiau kaip visuomenės 
veikėją, politiką, nuo 1951 m. 
gyvenusį JAV. Jis dalyvavo 
VLIKo, Lietuvių fronto, Lietu
vių fronto bičiulių veikloje, 
dirbo leidinių Darbininkas, Į 
laisvę redaktoriumi. 1964 m. 
išleido knygą apie Lietuvos 
partizanus Vienų vieni, ne
mažai straipsnių parengė Lie
tuvių enciklopedijai ir En- 
cyklopedia Lituanica. Tačiau 
svarbiausi literatūrologiniai 
Ambrazevičiaus-Brazaičio dar
bai, sukurti Lietuvoje. Lietu
vių literatūros mokslui jis klo
jo pamatus, išugdė stiprią lite
ratūrologų kartą. 1931-1932 
m. literatūros studijas buvo 
gilinęs Bonnos universitete. 
Tad, dirbdamas dėstytoju Lie
tuvos universiteto Teologijos- 
filosofijos fakultete, studentus 
orientavo į Vakarų kultūrą.

Šių metų gruodžio pradžioje 
Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institute dr. Ramutis 
Karmalavičius suorganizavo 
mokslinę konferenciją, skirtą 
pedagogo, literatūros kriti
ko, visuomenės veikėjo Juo
zo Ambrazevičiaus-Brazaičio 
100-osioms gimimo metinėms 
paminėti. Konferenciją pradė
jo Naujosios literatūros sky
riaus vadovas - dr. Rimantas 
Skeivys, supažindinęs su Juo
zo Ambrazevičiaus-Brazaičio 
gyvenimu, kultūrine bei vi
suomenine veikla. Pasak R. 
Skeivio, Juozo Ambrazevi
čiaus-Brazaičio Raštų tomai 
Lietuvoje sunkokai prieinami, 
nes buvo išleisti Čikagoje. Vie
nas šios konferencijos suma
nytojų ir organizatorių dr. 
Ramutis Karmalavičius keti
na rūpintis pakartotiniu Am
brazevičiaus-Brazaičio Raštų 
leidimu. Mokslininko R. Kar- 
malavičiaus manymu, Juozas 
Ambrazevičius-Brazaitis - 
idealus literatūros istorikas. 
Pranešime „J. Brazaitis-Am- 
brazevičius: integrum kultūra 
ir vertė” Karmalavičius akcen
tavo, jog literatūros kritikas 
rašė apie Maironį, Adomą 
Jakštą, Motiejų Valančių, 
Faustą Kiršą, Šatrijos Raga
ną, Jurgį Savickį, jų kūrybai 
taikydamas naują - etinį - 
matą. Giedrius Viliūnas pra-

Veidai ir mintys
Lietuvoje, o taip pat iš 

Drauge spausdinamų nuo
traukų žinomas fotomeninin
kas Algimantas Žižiūnas nuo 
1977 metų kuria fotografijų 
ciklą „Veidai ir mintys”. Tai 
žymių Lietuvos ir pasaulio 
kultūros, meno, mokslo žmo
nių portretai su pačių ranka 
užrašytomis mintimis apie 
save, kūrybą, gyvenimą.

A. Žižiūnas jau yra sukau

Algimantas Žižiūnas savo nuotraukų parodoje. 
Antano Ališausko nuotrauka.

J. Ambrazevičius-Brazaitis

nešime „J. Brazaitis-Ambra- 
zevičius lietuvių literatūros 
mokslo tradicijoje” teigė, jog 
Brazaitis-Ambrazevičius - 
vienas įdomiausių bei ryškiau
sių teorinio mąstymo litera
tūros tyrinėtojų. Anot Dalios 
Čiočytės, skaičiusios praneši
mą „J. Brazaitis - Ambraze
vičius klasikinės literatūro
loguos principai,”, Ambraze- 
vičiūs-Brazaitis kūrybą su
vokė kaip savimonės formą 
menine ir plačiąja prasme. 
Jadvyga Bajarūnienė skaitė 
pranešimą „J. Brazaitis-Am
brazevičius Visuotinės lite
ratūros istorijos koncepcijos 
sumanytojas ir bendraauto
rius”, nurodydama šio vadovė
lio, išleisto 1931-1932 metais, 
privalumus bei trūkumus. Vi
suotinė literatūros istorija - 
pirmoji originali visuotinė li
teratūra, pateikianti tam tik
rų interpretacijų modelius. 
Akademikas Leonardas Sauka 
pranešimą „J. Brazaitis-Am
brazevičius - tautosakos ty
rinėtojas” išskyrė skirtingus 
Ambrazevičiaus-Brazaičio, so
vietmečiu nutylėto tautosaki
ninko, domėjimosi folkloru ra
kursus. Pasak L. Saukos, jis 
tautosaką laikė žodine lite
ratūra. Pranešime „J. Bra- 
zaičio-Ambrazevičiaus vaiž- 
gantiana” Ilona Čiužauskaitė 
teigė, jog studijoje „Vaižgan
tas” Ambrazevičius-Brazaitis 
atsisakė istorinio biografinio 
metodo, nes jį labiau domino 
kūrybos esmė. Nauja, kad jis 

pęs apie 1,500 tokių fotopor- 
tretų. Šis A. Žižiūno ciklas, jo 
fotoportretų kolekcija įrašyta į 
agentūros „Factum” leidžiamą 
2003 metų Lietuvos rekordų 
knygą. Taigi, Algimantas Ži
žiūnas tarp visų gausių Lietu
vos fotomenininkų, sukūrė 
daugiausia originalių portre
tų su portretuojamų asmenų 
įrašais, autografais. Lietuvoje 
ir užsienyje jis yra surengęs 

Vaižganto kūrybai apibūdinti 
vartojo „baroko” terminą. Da
nutė Krikštopaitienė pateikė 
kruopščią tekstologinę Ambra
zevičiaus-Brazaičio parengtų 
Kristijono Donelaičio poemos 
Metai analizę („J. Brazaitis- 
Ambrazevičius K. Donelaičio 
Metų (1940-1941) rengėjas”). 
Ambrazevičius-Brazaitis pir
masis iš rengėjų Donelaičio 
rankraščius skaitė Karaliau
čiaus archyvuose. Pranešėja 
Dalia Kuizinienė pranešime 
„J. Brazaičio-Ambrazevičiaus 
literatūrinė kritika DP Vokie
tijos laikotarpio diskusijų kon
tekste” pabrėžė, kad Ambraze
vičius-Brazaitis estetinį ver
tės kriterijų išlaikė šalia kitų 
kūrėjo pareigų bendruomenei. 
Vokietijoje jis nemažai rašė 
recenzijų: palankiai vertino 
Prano Naujokaičio Lietuvių 
literatūra, Balio Sruogos Tau
tosakos skaitymai, Fausto Kir- 
šos, Jono Aisčio, Antano Vai
čiulaičio kūrybą. Įdomu, kad 
Juozas Ambrazevičius-Bra
zaitis nedalyvavo garsioje po
leminėje diskusijoje dėl Vinco 
Ramono romano Kryžiai. Vik
torija Skrupskelytė („J. Bra
zaičio-Ambrazevičiaus litera
tūros kritika nūdienos aki
mis”) teigė, kad Ambraze
vičiaus-Brazaičio požiūris į 
literatūrą bei kritiką susifor
mavo apie 1936 m. ir vėliau 
nesikeitė. Amerikoje jis ne
turėjęs tiesioginių kontaktų 
su naujomis kritikos krypti
mis, jų nepažinęs - jo kritika 
pokarinė. V. Skrupskelytė ver
tina pliuralistinį Ambraze
vičiaus-Brazaičio priėjimą 
prie kūrinio: gebėjimą naudo
tis ne vienu metodu. Elina 
Naujokaitienė sudomino pra
nešimu „Bendras paslėptas 
įvardijimas J. Brazaičio-Am
brazevičiaus ir Philippe Sol- 
lerso tekstuose apie Maironį ir 
Dantę”.

Diskusijoje dalyvavo žymūs 
literatūrologai: Vytautas Ku
bilius, Elena Baliutytė, Vanda 
Zaborskaitė ir kiti. Profesorė 
Zaborskaitė pasidžiaugė, kad 
Juozas Ambrazevičius-Bra
zaitis (1903-1974) pirmąkart 
po daugelio metų buvo su
grąžintas į lietuvių literatū
rologuos savimonę.

Laimutė Tidikytė

daugiau kaip 30 parodų.
Dalis ciklo „Veidai ir min

tys” nuotraukų buvo rodoma 
A. Žižiūno darbų parodoje, vei
kusioje Vilniaus Technikos 
bibliotekoje. Čia matėme Aus
tralijoje gyvenančios lietuvių 
poetės Aldonos Vesčiūnaitės, 
rašytojų R. Granausko, J. Er
licko, jauno, talentingo pianis
to, dabar studijuojančio New 
Yorke, Edvino Minkštimo, ki
tų kultūros ir meno žmonių 
portretus su jų pačių užrašy
tomis mintimis.

Štai ką po savo portretu, A. 
Žižiūno padarytu Vilniuje, 
prie Adomo Mickevičiaus pa
minklo, kur 1987 m. rugpjūčio 
23 d. įvyko pirmasis antisovie- 
tinis mitingas prieš Molotovo- 
Ribbentropo aktą, parašė šio 
mitingo organizatorius, Sibiro 
kalinys, drąsus kovotojas už 
Lietuvos nepriklausomybę An
tanas Terleckas. „Kodėl, čekis
tų žargonu tariant, dažnai 
kėliau ranką prieš tarybų 
valdžią. Jaučiau didelę atsa
komybę prieš istoriją ir 
Tautą.”

Parodoje yra dvi Nobelio 
premijų laureatų nuotraukos: 
Tai Vilniuje viešėjusių airių 
poeto Seamus Heahey ir vo
kiečių fiziko R. Z. Moesbauer 
atvaizdai. A. Naujokaitis

Jonas Daniliauskas. „Moteris su avinėliu”. 1985. Drobė, aliejus.

Tapytojai
in di vi d ualistai

Lietuvos dailininkų sąjun
gos galerijoje „Arka” įdomią 
parodą surengė prieš dešimtį 
metų suburta, individualistais 
pasivadinusi, dailininkų gru
pė, taip paminėjusi šią su
kaktį.

Tada (1993 m.) visuomenių 
įvykių skatinami, dailininkai 
būrėsi į įvairius sambūrius, 
siekdami sugriauti okupacijos 
metais buvusias meno valdy
mo struktūras, vienijami ar
timų kūrybos principų ir tra
dicijų. Individualistų grupė, 
kuriai nuo jos susibūrimo 
vadovauja žinomas tapytojas 
Aloyzas Stasiulevičius, savo

Jurgio Baltrušaičio pavardė 
visiems girdėta. Žinoma kaip 
poeto, vertėjo, už vis labiau 
diplomato, ilgamečio Lietuvos 
pasiuntinio Maskvoj. Nuo 
1920 iki 1939 metų. Apie jo 
karjerą Petras Klimas rašė:

„Baltrušaitis išaugo į diplo
matą, net prašmatnesnį už 
kitus. Pažindamas rusų gyve
nimą, pastabus, mokąs daug 
kalbų, greitai įsitraukė į sub
tilų darbą su aplombu ir auto
ritetu. Paskyrėm kaip nu
sidėvėjusį alkoholiką ir ūka
notą poetą, beveik nelietuvį, o 
jis atsiskleidė, kaip blaivus ob- 
servatorius ir lietuvių ra
šytojas (...) Tarp diplomatų 
Baltrušaitis tapo ekspertu. Jis 
vienas tegalėjo anglams, ame
rikiečiams ar prancūzams iš
aiškinti bolševikų paslaptis ir 
kultūringam žmogui neįmano
mus keistumus. Jis pasidarė 
korpuso seniūnu, nes niekas 
negalėjo taip ilgai ištverti 
tame poste”.

Pacitavus šią, visiems dau
giau mažiau žinomą, Bal
trušaičio atestaciją, Atgimimo 
bendradarbė Edita Škirkaitė 
staiga metasi savo straipsnyje 
žurnalo birž. 20 d. numery 
įrodinėti, kad toji poeto repu
tacija esanti išpūstas mitas, 
kadangi jos manymu „net šis 
odiozinis Lietuvos diplomatas 
‘neperkandęs’ tikrosios bolše
vikų politikos Lietuvos at
žvilgiu ir kartais savo rapor
tais bei patarimais netgi klai
dinęs Lietuvos vyriausybę”.

Kiekvienai kartai, kaip ži
noma, yra būdinga įžiūrėti 
praeityje kitus dalykus ir nus
tumti nuo pjedestalų vyresnės 
kartos aukštinamų asmenybių 
biustus. Toji šventa teisė pri
klauso, savaime aišku, ir Edi
tai Škirkaitei. Tai nereiškia, 
kad norėtųsi jos rašiniui pris
kirti rimto istorinio svarstalo 
kategoriją. Jis veikiau prime
na senamadiško sukirpimo 
tekstą. Autorė nenurodo nau
dotų istorinių šaltinių, niekur 
neužsimena apie kitų autorių 
rašytas Baltrušaičio biografi
jas, pagaliau apsiriboja vien 

pavadinimą sieja su prieška
rio metais veikusia taip pat 
pavadinta grupe. 1939 m. jai 
priklausė daugiausia tapyto
jai, studijavę Vakarų Europos 
šalyse. Tai M. Bulaka, V. Ei
dukevičius, A. Gudaitis, R. 
Kalpokas, V. Petravičius, A. 
Petrulis, Č. Percikovičiūtė, V. 
Vizgirda ir kiti dailininkai, ta
rytum jungę, anot J. Ke- 
liuočio, kūrybos modernumą ir 
tradiciją.

Simboliška, kad, atidarant 
dabartinę parodą, jos dalyvius 
pasveikino vienas anuometi
nių individualistų - Algirdas 
Petrulis, pasakęs, kad jam 

Sučičinskintas Baltrušaitis
diplomatine jo veikla, net ne
pagalvodama, kad ir joje 
galėjo būti tam tikros raidos. 
Kaip nurodo straipsnio pava
dinimas: „Tarpukario diplo
matai neperkando Rusijos”, 
akivaizdu, kad visi žurnalistės 
išvedžiojimai pajungti jos vie
nos atskalūniškos tezės apaš
talavimui.

Kuo neįtinka Baltrušaitis 
žurnalistei? Daugeliu dalykų, 
kuriuos Škirkaitė išvardina, 
nepaisydama chronologijos. Vi
sų pirma Baltrušaitis perdėtai 
jautriai reagavęs į Lenkijos ir 
Lietuvos santykius, pernelyg 
sureikšminęs Rusįjos ir bolše
vikų vaidmenį Baltijos valsty
bių likimui. Sovietų Rusįją di
plomatas laikęs pagrindine, 
patikimiausia Lietuvos sąjun
gininke byloje dėl Vilniaus su
sigrąžinimo. Baltrušaitis su
pratęs, kad Vilniaus problema 
akivaizdžiai vertė niekais dau
gumą Vakarų valstybių inicia
tyvų Rytuose sukurti Baltijos 
valstybių bloką, savotišką bar
jerą tarp Rytų ir Vakarų.

Diplomatas planavo pasi
naudoti SSRS santykiais su 
Vakarų Europos valstybėmis, 
ypač Didžiąja Britanija, pade
dant Rusijai tarptautinėse 
konferencijose, keliant Vilni
jos grąžinimo Lietuvai klau
simą. J. Baltrušaitis nuolat 
skelbė apie Lietuvos baimę dėl 
Lenkijos ginkluotos interven
cijos grėsmės. Tai leido bol
ševikams suvokti, kad dėl Vil
niaus Kauno diplomatai pa
siryžę labai didelėms nuolai
doms bei kompromisams.

Editos Škirkaitės nuomone, 
apsukrūs sovietų politikai 
greit perprato lietuvių baimę 
dėl Lenkijos teritorinių pre
tenzijų, užsispyrimą bet ko
kiomis sąlygomis prisijungti 
Vilnių, ir išnaudojo savo po
litiniams tikslams siekti. 
Akindami Lietuvą jokiu būdu 
nesudaryti sąjungos su Lenki
ja, žadėjo pagalbą, jei pastaro
ji bandytų jėga primesti Lietu
vai nepalankią sutartį, patys 
skleidė gandus, kad Lenkįja 

džiugu matyti tiek daug geros 
tapybos, kurioje ryški pagarba 
spalvai ir minčiai.

Anot menotyros daktarės 
Nijolės Tumėnienės, nepai
sant bendrų estetinių prin
cipų, kiekvieną šiandieninių 
individualistų atpažinsi pagal 
individualų, savitą braižą.

Lietuvoje, o ir toli už jos ribų 
būtent dėl šios savybės indi
vidualistų Svajūno Armono, 
Ričardo Bartkevičiaus,, Rimo 
Zigmo Bičiūno, Jono Čeponio, 
Jono Daniliausko, Andriaus 
Giedrimo, Gintaro Palemono 
Janonio, Algimanto Jusionio, 
Romualdo Lankausko, Vido 
Pinkevičiaus, Raimondo Sa
vicko, Aloyzo Stasiulevičiaus, 
Leonardo Tuleikio, Gintarės 
Uogintaitės, Juozo Vosyliaus, 
Aleksandro Vozbino vardai ne
blogai žinomi. Aišku, vienų la
biau, kitų mažiau, nes tai le
mia amžiaus skirtumai, kū
rybos sklaidos galimybės ir 
daug kas kita.

Grupė yra surengusi dau
giau kaip 20 parodų Lietuvoje, 
Anglijoje, Vokietijoje. Jų kūri
nių yra įvairių šalių dailės 
muziejuose bei galerijose. Tai 
P. T. Tretjakovo galerija 
Maskvoje, P. Sezano galerija 
Prancūzijoje, Zimmerli dailės 
muziejus JAV ir kt.

Kalbėdamas parodos atida
ryme, jai vadovaujantis A. 
Stasiulevičius prisiminė, jog 
prieš dešimtmetį pasigirsdavo 

rengiasi Lietuvą okupuoti jė
ga, patys ir pagalbą žadėjo to
kiu atveju.

Diplomatui atrodė, kad už 
Vilnių jokia kaina nėra per 
didelė. Jis ilgai buvo įsiti
kinęs, kad bolševikų valdžia 
greitai žlugs ir Rusijoje bus 
įvesta bent jau „radikali de
mokratija,” o neišvengiamas 
karas su Lenkija Lietuvai 
sugrąžins Vilniaus kraštą.

Objektyviai neįvertinęs bol
ševikų užsienio politikos pir
mumų ir tikslų, J. Baltru
šaitis dažnai tikėjo tuščiomis 
jų deklaracįjomis ir pažadais 
suteikti tarptautinę politinio 
ir diplomatinio pobūdžio pa
ramą. Poetiški atstovo pasisa
kymai ir pranešimai Lietuvos 
URM sudarydavo įspūdį, kad 
rusai yra palankiausiai Lietu
vos interesams ir žygiams nu
sistačiusi valstybė.

Ir E. Škirkaitė baigia savo 
filipiką šiais žodžiais: „Tačiau 
Lietuvos atstovas Maskvoje il
gai — maždaug iki 1925 m. — 
tikėjo bolševikų santvarkos 
žlugimu ir stūmė Lietuvą į 
Maskvos glėbį”.

Kaip lengva jausti iš autorės 
tono, ji kalba autoritetingai, 
absoliučiai įsitikinusi savo 
neklaidingumu. Kodėl, nepai
sant to, jos teiginiai kelia abe
jones, nepasitikėjimą, net ir 
niekados nebuvusiam Bal
trušaičio gerbėjui? Paaiški
nimo tektų ieškoti fakte, kad 
Škirkaitė niekur necituoja 
kitų autorių (išskyrus P. Kli
mą), rašiusių apie Baltrušaitį, 
o pastarojo penkmečio būvyje 
pasirodė stambi Laimono Ta
pino studija, kurios jokiu būdu 
neleistina nepaminėti.

Tai išsamiausia iki šiol Bal
trušaičio biografija ir L. Tapi
nui parašyti tą poeto ir diplo
mato Jurgio Baltrušaičio gy
venimo kroniką, pavadintą 
Imk, klajokli, žibintą pilties 
(2002 m.) prireikė septynerių 
metų, plušant archyvuose, 
tiek savuose, tiek privačiuose, 
naršant laiškų kolekcijas, ap- 

priekaištų, kad jie negalėję sa
vintis 1939 m. dailininkų pasi
rinkto pavadinimo, o ir vėliau 
būta visokiausių atsiliepimų, 
bet individualistai jų nepaisė 
ir liko ištikimi estetinėms ver
tybėmis bei tapybos meno tra
dicijai. Skirtingas individua
lybes jungia ištikimybė spalvų 
menui, harmonijos paieška, 
vengimas stebinti, profesinės 
meistrystės tobulinimas.

Visu tuo įsitikino parodos 
lankytojai, pajutę tikrą tapy
bos spalvų ir galimybių ma
giją. Vienoje iš salių visi stab
telėdavo prie nevystančių puokš
čių, stovinčių šalia dviejų ne
seniai mirusių tapytojų Jono 
Čeponio nė 50 metų nesu
laukusio Algimanto Jusionio 
spalvingų paveikslų. Atida
rymo iškilmėse pagerbtas šių 
ir dar dviejų gyvenimo kelionę 
užbaigusių talentingų daili
ninkų Ievos Labutytės ir Algi
manto Švažo atminimas.

Dailininkai išeina, bet jų 
kūryba lieka ir, anot šios paro
dos rengėjų, tampa lietuvių 
dailės istorijos dalimi.

Į klausimą, kas grupės lau
kia ateityje ir ar nebūsianti ši 
paroda jos atsisveikinimas, A. 
Stasiulevičius atsakė, jog tai 
priklauso nuo visų jų - ir 
kiekvieno atskirai - t. y. indi
vidualiai. O dešimt metų - tai 
jau irgi nemažas tarpsnis.

Jadvyga Godunavičienė

klausinėjant liudininkus. E. 
Škirkaitės rašinyje tokių nuo
rodų nesama.

Tapino biografija neapsiribo
ja vien diplomatinės veiklos 
analize. Autoriui rūpi parody
ti, kokiais dvasiniais intere
sais Baltrušaitis buvo gyvas, 
kas buvo jo draugai ir bendra
darbiai, kaip jis gebėjo ginti 
Lietuvos žmonių interesus ar 
gelbėti Čiurlionio palikimą. 
Nemažai kalbama ir apie su
tartį su Sovietų Sąjunga. L. 
Tapino nuomone, Baltru
šaičiui pavykę išsiderėti pa
lankias mums sutarties są
lygas. Minima ir Vilniaus 
byla, nors niekur nėra pabrė
žiamas taip vienašališkai Bal
trušaičio užsikirtimas dėl sos
tinės netekties ir polinkis eiti 
į kompromisus. Žinoma, nėra 
jokių užuominų apie vedžio
jimus Kauno valdžios už no
sies sovietų propagandos pa
kartojimais. Nevyniojant į 
vatą, aptariamas ir 1938 m. 
lenkų ultimatumas. Tapinas 
neslepia, jog sovietai tada 
davę suprasti Baltrušaičiui, 
kad neisią mums į pagalbą 
lenkų agresijos atveju. Žodžiu, 
piešiamas kur kas niuansuo- 
tesnis mūsų diplomato portre
tas, o tačiau jokios užuominos, 
kad tokio esama, nėra Škir
kaitės tekste. Šis savo lite
ratūros istorijos ignoravimas 
skaitytojui, atvirai kalbant, 
yra nelauktas ir arogantiškas. 
Nėra taip pat jokių nuorodų, 
kokių dokumentų pagalba 
Škirkaitė susilipdė tokį či- 
činskinį Baltrušaičio įvaizdį, 
kaip naivaus poetėlio, lengva
tikio rusofilo ir pragaištingos 
mūsų vyriausybei pilkosios 
eminencijos.

Nerimta, žinoma, ir pati 
užmačia įrodinėti, kad mūsų 
nepriklausomybės meto diplo
matai buvę tokie apkiautėliai 
ir negebėję „perkąsti” blogio 
imperijos. Jau pats faktas, 
kad svetimšaliai išsirinko Bal
trušaitį diplomatijos korpuso 
dekanu, šį tą reiškia.

VA. J.
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