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Genocidas ir satanistinė religija
K, KRYŽEVIČIUS

Pasaulio ir žmonijos istorija 
žino daug naikinančių karų, 
daug žudynių, vienokių ar ki
tokių gentinių bei rasinių 
antplūdžių. Jie daugiausia 
būdavo stichiniai, sąlygojami 
įvairiausių priežasčių, tačiau 
beveik niekada neturėjo tikslo 
žudyti ir naikinti vien tik iš 
neapykantos žmogui: žmogui 
kaip asmeniui, kaip piliečiui, 
kaip kitaip mąstančiam.

Ir štai XX a. pasižymėjo 
kaip tik tokiomis fanatiškomis 
sistemomis, ideologijomis, nu
kreiptomis prieš atskiras žmo
nių grupes, siekiant įtvirtinti 
savo grobuoniškus tikslus. Tai 
nacizmas ir ypač bolševizmas, 
kurie su kraupiu uolumu ne
sutinkančius su jų imperialis
tiniais ar pasaulėžiūriniais 
apetitais, milijonus žmonių 
siuntė į mirtį. O kaip paaiš
kinti pastaruosius teroristi
nius išpuolius rugsėjo II-ją, 
tebesitęsiančius ir sėjančius 
baimę bei nerimą įvairiuose 
pasaulio kraštuose? Kas gi ta
da tie piktadariai ar sistemos, 
pajungti vien tik aklai ir nuož
miai neapykantai, ir kokia 
dvasia yra užvaldžiusi juos?

Mūsų filosofas A. Maceina 
aiškina tai, kaip kainiškosios 
dvasios atgimimą ne tik atski
rame žmoguje, bet ir ištisose 
bendruomenėse, net tautose. 
Ir nieko negali būti siaubin- 
gesnio, kada šitoji kainiškoji 
dvasia viešpatauja tam tik
rame istorijos tarpsnyje, po 
savęs palikdama kalnus la
vonų, upelius kraujo ir ašarų. 
Pagal S. Testamentą, Kainui 
užmušus savo brolį, jame gimė 
amžina neapykanta Dievui, 
Žmogui ir žemei. „Kaino dva
sia, kaip sako A. Maceina, - 
yra amžina religinio, socia
linio ir gamtinio jausmo prie
šininkė. Ji norėtų šį jausmą 
išrauti iš žmogaus prigimties. 
Todėl ji naikina visas tas ap
raiškas, kurios iš šių jausmų 
kyla ir kurios gali šiuos jaus
mus ugdyti”.

A. Maceina šias neapykan
tos ir naikinimo apraiškas pa
vadino kainiškosios dvasios 
vardu. Mes šiandien tokį reiš
kinį vadiname genocidu. Neži
nojo šio termino nei Lietuva, 
nei pasaulis. Pirmą kartą šis 
mįslingas žodis gimė pradėjus 
atskleisti ir įvertinti siaubin
giausius ano šimtmečio nusi
kaltimus, įvykdytus nacių ir 
bolševikų. Šio termino suma
nytojas ir Genocido konvenci
jos Jungtinėse Tautose inicia
torius yra prof. R. Lemkin. Jis 
taip pat buvo vienas lietuvių 
reikalų palankiausias palaiky
tojas bei gynėjas J. Tautose.

TURINYS
Kaino dvasia — bolševizmo 
pagrindas.

Tarp Sydney ir Vilniaus. 
Atgarsiai dėl E. Juodvalkės 
straipsnio.

Rašytojų sąjungos premija
S. Parulskiui. Kalbos ir 
knygos metai.

Dar viena knyga apie Vilių 
Orvidą. Dr. Adomavičius 
skatina „atgimti gėriui”.

Nepaisant, kad Lietuva su
rengė Tarptautinį Tribunolą 
genocido pasmerkimui ir įver
tinimui, dar ir šiandien dalis 
visuomenės bei kai kurie poli
tikai vis tebesidairo į kraštą, 
iš kurio kilo siaubinga nusi
kaltimų banga ir, niekindami 
Lietuvos iškovotą laisvę, ne
priklausomybę, tebesitiki iš 
buvusio pavergėjo sotesnio 
kąsnio. Tokios nostalgiškos 
kalbos girdimos net iš Seimo 
tribūnos ar „truskinių” isto
rikų lūpų. Todėl būtina vėl 
prabilti apie genocido siaubą, 
palietusį mūsų ir kitas tautas.

Remiantis genocido apibrė
žimu („ištisų gyventojų grupių 
naikinimas rasiniais, naciona
liniais ar religiniais moty
vais”), galime drąsiai ir ne
abejodami konstatuoti, kad la
biausiai kainiškąją dvasią (ar
ba mūsiškai - genocidą, atitin
ka bolševizmas, kuris XX a. 
ryškiausius pėdsakus paliko 
politiniame, ekonominiame, 
religiniame ir net mokslinia
me gyvenime. Net ir trumpai 
pažvelgus į statistiką, ne vie
nas pajuntame kraujo skonį, 
stingstančius sąnarius ir siau
bo šiurpulį kūne ir sieloje.

Jeigu nebūtų Lietuvoje oku
pacijos, nebūtų ir genocido. 
Okupacija Lietuvoje buvo 
įtvirtinama visų sovietinės 
sistemos' struktūrų - Raudo
nosios armijos, kompartijos, 
NKVD, ČK, KGB - smurtu, 
teroru, sovietizacija. Akcijų 
planuotojai Kremliuje savo kru
vinus planus Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai jau buvo sudarę 
1939.10.11. Uolieji piktadary
bių vykdytojai: A. Sniečkus, A. 
Guzevičius, Gladkovas, Sero- 
vas, rašė įsakymus priešso- 
vietinio elemento likvidavi
mui. Žinios apie pasmerktus 
asmenis buvo renkamos ir su
darinėjami sąrašai kiekvie
noje apskrityje, valsčiuose, va
dovaujant komjaunimo, parti
jos ir saugumo vadovams.

Pagal Sniečkaus įsakymą, 
1940.07.11-12 suimta apie 
2,000 žmonių. Antroji deporta
cija 1941.06.17-18 apėmė jau 
34,260 žmonių. Prasidėjęs ka
ras nutraukė suplanuotas ma
sinių išvežimų akcijas, tačiau 
nepajėgė sutrukdyti žvėriškų 
žudynių ir kankinimų. Jau 
pirmosiomis karo dienomis 
nužudyta ir sušaudyta Pravie
niškėse 450, Červenėje 80, 
Rainių miškelyje 73, Panevė
žyje 26, Rokiškyje 30, Zara
suose 22, Ukmergėje 7, Pa
pilėje 10, Raseiniuose 20. Per 
antrąjį bolševikmetį lietuvių 
tautos genocidas buvo vykdo
mas su dar didesniu įniršiu. 
Dviejų bolševikinių okupacijų 
aukos - 473,175 Lietuvos žmo
nės.

Nacistiniai genocido vykdy
tojai ir nusikaltėliai Niurnber
go teisme gavo aukščiausią 
„apdovanojimą” - kartuves. 
Sovietiniai gi ir šiandien ci
niškai tebesityčioja iš savo au
kų, ir arogantiškai tebetvirti
na - kol nėra apkaltos rezul
tatų, niekas neturi teisės juos 
įvardyti bei pasmerkti. Šito
kias mintis tebepuoselėja 
žmonės, kuriems abi pasauĮį 
užgriuvusios genocido bangos 
neturėjo jokio nei fizinio, nei 
moralinio poveikio. Tai rodo, 
kad panašios mąstysenos indi
vidai patys yra pragaištin

gosios sistemos aukos, nepajė
giančios logiškai įvertinti pa
darytų nusikaltimų esmės ir 
padarinių. Jie žinojo tik viena: 
- taip reikia, nes to reikalauja 
neklystančioji sistema. Kita 
žmonių grupė - milijonų mili
jonai - pati buvo atsidūrusi 
naikinimo katile. Leninas juk 
įrodinėjo, kad jo kuriamoji sis
tema - bolševizmas - bus rei
kalingas ir naudingas tik ne
žymiai visuomenės daliai, o 
visa kita masė tarnaus kaip 
trąša, kaip jungo jaučiai, kaip 
beformė ir bedvasė terpė.

Gal iš tiesų laimingesni tie, 
kuriems nepavyko išsigelbėti 
iš mirties katilo. Savąja auka 
jie nežuvo amžinybei, nes ne- 
suteršė savo sielos. Šv. Raštas 
moko, kad reikia bijoti ne tų, 
kurie žudo kūną, bet tų kurie 
nužudo ir žmogaus sielą. Di
džiausias tragizmas palietė iš
likusius: sutryptus, išniekin
tus, pažemintus, praradusius 
savąją individualybę, savojo 
mąstymo ir sprendimų gali
mybę.

Todėl, grįžtant vėl prie A. 
Maceinos samprotavimų, gali
ma drąsiai tvirtinti, kad la
biausiai genocidinį pobūdį ati
tinka bolševizmas, neapykan
tos sistema, viską griaunanti, 
ardanti, žudanti. A. Maceina 
rašė: „Bolševizmas yra sata
nistinė religija, vykdoma jėga 
rr prievarta, pavergianti žmo
gų, jo sąžinę ir jo laisvę, ta
čiau patenkinanti jo norą nu
silenkti ir garbinti”.

Čia kaip tik ir glūdi esminis 
skirtumas tarp bolševizmo ir 
nacizmo. Abiejų šių sistemų 
programinė užduotis - naikin
ti, t. y. vykdyti genocidą. Ta
čiau metodai ir rezultatai ab
soliučiai skirtingi. Nacių tiks
las buvo atsikratyti tam tikros 
žmonių grupės, kaip balasto, 
galinčio pakenkti rasės ar 
vykdomos politikos intere
sams. Tai buvo naikinimas pa
čia realiausia fizine prasme. 
Naciai beveik nesinaudojo va
dinama teismine ar teisine ek
vilibristika. Žmogaus kaltumo 
įrodymas - ne kaltinamoji me
džiaga, ne prisipažinimas, bet 
priklausymas vienai ar kitai 
visuomenės grupei, tautybei 
bei rasei. Nuosprendis vienin
telis - mirtis.

Visiškai kitoks bolševizmo, 
kaip genocidinės-satanistinės 
sistemos ir religijos, veidas. 
Šitos religijos išpažinėjams ir 
vykdytojams rūpėjo sunaikinti 
ne tik žmogaus kūną, bet la
biausiai jo sielą. Jau anksčiau 
kalbėjome, kad komunistinės 
sistemos esmę sudaro ne vien 
politiškumas, bet vadinamo
ji kainiškoji neapykanta. N. 
Berdiajevas rašė, kad neapy
kanta ir buvo pagrindinė prie
žastis, kuri pagimdė komunis
tinės sistemos religiškumą.

„Komunizmas ir teorija, ir 
praktika yra dvasinės bei reli
ginės tvarkos apraiška. Jis tu
ri savas dogmas, savo kate
kizmą. Tai yra religija, kuri 
nori įsikūnyti jėga ir prievar
ta, nesiskaitydama su žmo
gaus laisve. Jis yra šio pasau
lio karalystės religija, galuti
nis antgamtinės tikrovės nei
gėjas, neigėjas kiekvieno dva
singumo. Jis reikalauja pagar
bos proletariatui, sudievina 
socialinį kolektyvą. Ir šitas ko
lektyvas tampa vieninteliu do
ros subjektu, dorinių veiksmų

Antanas Miškinis
ŠĖTONO ŠYPSENOS

Šėtonas papuošė gyvatei galvą, 
Minias masindams eit kartu.
Viliojamai parodė kraujo spalvą
Ir pažadėjo svetimus turtus.

Ėriuko kaileliu parėdė vilką,
Byloti ėmęs nekalta šnekta.
Minioms iš tolo jis akis apvilko —
Esą bus laisvė, išteklius, taika.

Už tos galvos nuodai, nagai ir peiliai
Su nenudžiūvančiais kraujų lašais.
Vis ciniškiau meluoja miniai meiliai 
Žudikai, pasiskelbę pranašais.

Šventvagiškai kartoja, jog nemarūs
Siekimai vien kerštaujančios minios.
Ši epidemija sunki, šis maras
Kaip voratinkliais jus pančiais apvynios.

Su auksu žadinio nuodų įleisiu 
Daugiau, daugiau, nes laikas patogus.
Jau mano karalystė netoliese -
Planetoj bus nudvasintas žmogus.

sulaužyti kryžiai, Vilnius. 1989.

autoriumi ir kiekvienos tiesos 
sprendėju bei reiškėju”. Taip 
rašė N. Berdiąjevas knygoje 
Komunizmo problema. Galima 
paklausti, ar pakito kas nors 
šiandieninėje kairuoliškoje apo
logetikoje, kad ir kokiu vardu 
besivadintų?

Bolševizmo kova su Dievu, 
kaip Aukščiausiuoju Gėriu, 
yra beviltiška. Jis tai žino. Ne
galėdamas Dievo įveikti, tam
pa negailestingiausiu Dievo 
priešu ir veikia per žmogų. 
Griaudamas ir naikindamas vi
sas religines institucijas, idė
jas bei jas išpažįstančius žmo
nes, bolševizmas tikisi pri
versti žmogų garbinti jo re
ligiją ir jai nusilenkti. Šitam 
tikslui pasiekti, kaip rašė A. 
Maceina, bolševizmas naudo
ja:

1. kovą su Dievu;
2. bandymą sukurti savąją 

religiją;
3. žmogaus įjungimą į sis

temą;
4. žmogaus įjungimą į masę;
5. žemdirbystės sukolektyvi

nimą;
6. gyventojų perkeldinėjimą.
Visi šitie bolševikinio geno

cido būdai ir buvo nukreipti 
ne vien tik kūno, bet ir dva
sios, žmogaus sielos sunaiki
nimui. Šventvagiškai skelbda
mas krikščioniškąsias žmonių 
lygybės ir brolybės idėjas, 
bolševizmas praktikoje labiau
siai neapkenčia žmogaus, kaip 
asmenybės. Žmogaus asmeni
niams įsitikinimams, jo asme
ninei iniciatyvai ir veiklai 
bolševikinėje sistemoje nėra 
vietos. Kestleris savo garsia
jame romane Nulis ir begalybė 
(„Tamsa vidudienį”) rašė:

„Kas kokiu nors būdu susi
riša su praeitimi, kas ugdo sa
vyje kažkurį jausmą ir regi gy
venimo irracionalumą, tam su 
bolševizmu nepakeliui ir tas 
anksčiau ar vėliau neteks gal
vos ne dėl to, kad savo darbais 
kenktų sistemai, bet dėl to, 
kad pati tokių žmonių egzis
tencija bolševikinei sistemai 
nepakenčiama. Bolševizmas 
tokius žmones likviduoja šal

tai ir sistemingai. Asmuo turi 
pražūti, kad gyventų sistema 
ir logika”.

Nereikia tad stebėtis, kad 
bolševizmas tokiu būdu sunai
kino ir daugybę savo pačių 
žmonių. Šitie žmonės dar te
bebuvo asmenys, jie turėjo 
praeitį, savo individualybę, 
buvo aukščiau sistemos. Siste
ma gi tokiems nedovanoja.

Įjungimas į masę - taip pat 
vienas žmogaus nuo asmenini- 
mo būdų. Tankūs gyvenamieji 
kvartalai, sąmoningas butų 
trūkumas, kaimų gyvenvietės, 
vienkiemių išdraskymas, - 
tam, kad žmogus niekada ne
galėtų pasilikti vienas su savo 
mintimis, pačiu savimi, sva
jonėmis. Gyvenimas masėje 
ugdo neapykantą vienas ki
tam, susipriešinimą. Sistemai 
tik to ir reikia. Kolektyvizaci
ja, priverstiniai susirinkimai, 
vieningos rezoliucijos, pareiš
kimai, pasmerkimai, pagyri
mai - ir vis kolektyvo vardu. 
Visos šios naudotos priemonės 
ir buvo tobuliausia neapykan
tos mokykla.

Žemės ir ūkio sukolektyvi
nimas sugriovė kaimo at
sparumą ir savarankiškumą. 
Žmogus prarado bet kokį pa
reigos ar atsakomybės jaus
mą, o svarbiausia, meilę sa
vai žemei, darbui. Žemė tapo 
jo priešu.

Dar baisesnis dalykas, kurį 
sugalvojo bolševikinė sistema 
žmogaus nudvasėjimui, tai 
nuolatiniai prievartiniai žmo
nių perkeldinėjimai. Žmogus 
nebetenka pastovumo ir sava
rankiškumo, netenka ryšio su 
žeme, su aplinka, su praeitim, 
tampa klojokliu, be savų tradi
cijų, papročių. Jo vaikai neži
no savos tėviškės, savo krašto. 
Žmogus tampa tikru skur
džiumi ir kūnu, ir dvasia.

Popiežius Pijus XIII 1946 m. 
kalbėjo: „Žmogus, kokio jo Die
vas nori ir kokį jį Bažnyčia ap
globia, be susijungimo su že
me ir be tradicijų niekados 
nesijaus įsišaknijęs erdvėje ir 
laike”.

Visi šitie ryškiausieji viską 
griaunančios ir naikinančios 
bolševikinės-genocidinės sis
temos bruožai parodo siaubin
giausių nusikaltimų mastą. 
Kyla teisėtas klausimas, - ar 
gali pasaulio visuomenė, ypač 
genocidą patyrusių kraštų 
žmonės, šiandien abejingai 
užmerkti akis milijonų nužu
dytųjų ir nukankintųjų atmi
nimui? Fiziškai ir dvasiškai 
suluošintųjų likimams? Lietu
va iš visų pavergtųjų kraštų 
gal labiausiai ir priešinosi 
prievartai ir terorui. Tačiau 
daugiausiai ir nukentėjo. Kad 
lietuvis nepanoro tapti man- 
kurtu, parodė didvyriška po
kario ginkluota partizaninė 
kova, pasipriešinimo veikla 
pogrindžio sąlygomis, k. baž
nyčios vaidmuo tautiniame- 
religiniame judėjime, LKB 
Kronikos fenomenas, sutrik
dęs represinio aparato darną 
ir pro pralaužtą geležinę 
uždangą parodęs pasauliui 
vykdomus genocidinius nusi
kaltimus, Kovo 11-os aktas, 
sudavęs mirtiną smūgį tironi
jai, pagaliau sausio, rugpjūčio 
kruvinoji auka, įprasminusi 
tautos lūkesčius, viltį ir kovą 
už laisvę, už išlikimą.

Lietuva nusipelnė ir turėjo 
tokią teisę įvertinti, pasmerkti 
ir pareikalauti atsakomybės 
už neregėto mąptę XX a. nusi
kaltimus prieš žmogų, tautą, 
amžinąsias vertybes - laisvę, 
tiesą, teisingumą. Tai ne kerš
to troškimas, ne raganų 
medžioklė, kaip kai kam vai
denasi (vagies kepurė dega), o 
tik įspėjimas ateities žmogui, 
ypač turintiems galią ir jėgą, 
kad nevalia kurti vampyriš
kas sistemas fiziniam ir dva
siniam žmonių ir tautų sunai
kinimui. Tai paraginimas ir 
įpareigojimas žmogui visada 
būti pasirengusiam beKom- 
promisinei kovai su blogiu, 

Tautodailininkas Jonas Bugailiškis savo dirbtuvėje Aušros Vartų 
gatvėje, Vilniuje. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

prievarta ir neteisybe.
Pasaulyje, ir net mūsų Lie

tuvoje, dabartinės politinės 
valdžios nuostatose vyrauja 
raginimai kurti valstybės ir 
tautos ateitį be praeities atmi
nimo, vertinimo. Todėl reikia 
būti budriems, nes blogio dva
sia dar tebegyvena greta mū
sų ir mūsų tarpe. Jinai vis dar 
tebesireiškia tribūnose, posė
džių salėse, įtvirtinama įstaty
mais, toleruojama viešojoje in
formacijoje ir vis dar tebetūno 
daugelio žmonių sielose ir pro
tuose.

Kyla klausimas, gal ir Lietu
va kažkiek pajuto šios valan
dos artėjimą, išrinkus naująjį 
prezidentą? Jo išpūstas karin
gumas, atviras žmonių apgau
dinėjimas neįvykdomais paža
dais, pasinaudojimas neaiš
kiais pinigais, jo komandos 
narių pavojingi pareiškimai 
įvesti „tvirtos rankos” prezi
dentinį valdymą (pagal Ži- 
rinovskį), noras pakoreguoti 
ES - (Europos Sąjungos) susi
tarimo protokolus kelia rimtą 
susirūpinimą, nerimą ir pa
vojų mūsų demokratiniams 
iškovojimams. Buvusių val
džių kritika, noras viską per
tvarkyti primena neseniai per 
prievartą bruktą šūkį: „...pa
saulį seną išardysim”, o tuo 
pačiu gali atsiverti kelias kai
niškosios dvasios veikimui. 
Tokie pretenzingi pareiškimai 
ES atžvilgiu rodo žmogiškos ir 
politinės išminties bei diplo
matinio nuovokumo stoką ir 
neprognozuojamų veiksmų pa
vojingumą.

Galimas kainiškosios dva
sios atsinaujinimas kelia ne
rimą tiek Lietuvos, tiek ir 
daugelio pasaulio šalių žmo
nėms. Todėl sutelktomis visų 
dorųjų žmonių pastangomis 
turi būti suduotas lemiamas 
smūgis kainiškosios dvasios 
veikimui.
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Aldona Veščiūnaitė
ERDVĖ IR LAIKAS PLĖTOJASI

Rūkas virš uosto vandenų. 
Sušvelninti kontūrai mūsojo 
miesto plaukioja erdvės aukštumose.

Erdvė ir laikas ir garsai 
net aplinka plėtojasi muzikoj 
mintis taip dėlios Eric Satie 
pokštaudamas ir ironiškai geldamas 
duonai užsidirbdavęs tarnaudamas pašte visai 
visai netoli Paryžiaus 
sukurdamas keistoką „Kriaušės formos 
kompoziciją” ir dar „Vexations” 
ilgiausiom valandom fortepijonui 
o tos valandos gali palinkti į džiazą.

Dar vis niršta jaunatviškai Poetas Aidas. 
Ir ne tik straipsniuose. Pavydėtinai. 
Pasivadinęs antai RUGSĖJO SPALIS. 
Nejučiom kartu su juo nukeliauji 
besivydamas mintį įmantriausią.

Kristina Montvidas — Kutkus anuomet 
tapanti paveikslus vakarinėj Amerikoje 
šitaip pasaulį matė:
Didžiuliai kalnai. Begalinis dangus. 
Norėta įvest karališkas figūras 
prasišviečiančias pro tūkstančius metų 
ateinančias iš gilumos iš kalbančios tylos 
kai žiedai triumfališkai atsisukę į šiandien 
visų spalvų gajumu pakerėdami akį 
o mus jaudina paslėpta energija iš kažkur atplūstanti

Mūsų koridoriuose pilna japonų. 
Daug klasių. Jų veidai derinasi 
tik tarpusavyje. Vis gi Ikuo Murata 
priimtinas išvertęs Jono Meko 
„Semeniškių idiles” į japonų kalbą. 
Sako, liūdesio pilnas Meko kalbėjimas. 
Ar tuo mes suartėjome? Ar tuo mes suartėsime?

Pojūtį esmės yra davęs Sigitas P 
Atsigręžimo į save. Be pasigailėjimo. 
Bet gi stebėtinai skirtingų siūlų 
audžia savo audinį kiekvienas 
poetas, sako Kornelijus Platelis. 
Aukštojo tono žodžio menininkas.

O Neringa Abrutytė — lieknoji 
nendrė atėjusi iš kaži kur nuo Nidos visad 
viliojančiai nedasakanti?
Nuolat besikeičiančios debesų 
formos. Sunku pagaut kuria 
kryptim šiandien keliauja — 
jie skrenda — plečiasi tamsėjančiais 
plačiais sparnais. Lietum pritvinkusiais?
Gerai, kad tebėra atsitiktinumas dienų mozaikoj —

Sydney-Vilnius 2000—2002

BLYKSTELĖJIMAI VII

Apmąstymai, sekant 
Sigito Parulskio pasisakymus

Eilėraščio vienatvė sakai 
savitos kalbėsenos prasme 
„išrankioti kaip akmenukai 
iš jūros, eilėraščiai staiga nublunka” 
o vis tik Nijolės Miliauskaitės 
keturiolika atrinktų — atrinkėjo Sigito 
sugebėjimas pritrenkiantis 
o šieji rašyti dar vėliau 
devyniolika devyniasdešimt 
antraisiais chrestomatijoj spausdinti 
net kvapą atima — kas tai?

Gerai kad pasiekė kad atradau 
nes kai kur tiek netiesos įsileidžiama 
kaip toji Marta nuolatos sekanti 
iš savojo bokštelio — užvaldanti 
ir kas iš to tik sujaukimas o čia 
„poetė, atkakliai ginanti siaurą savo 
teritoriją, ryškiu vienatvės ženklu pažymėtą 
vieno žmogaus unikalumą, drauge 
prisideda ir prie bendrųjų, visuotinių 
žmones vienijančių principų — visų pirma 
išlikti žmonėmis, jaučiančiais, kenčiančiais, siekiančiais”.

Tai labai daug — ir aš prisirikiuočiau 
bent perskaitydama kad ir retkarčiais 
tuos atrinktuosius, taipogi Kornelijaus Platelio: 
„Kasdienių darbų ritmas, sutapęs su dvasios 
harmonija, poetui atrodo bene prasmingiausia 
žmogaus veikla šioje žemėje” — penkioliktame 
puslapyje priremia naujiems apmąstymams ten pat — 
vėl gi Mūzų Malūne rugpjūčio tryliktą 
išskiria šit ką: „S. Parulskio pjesė „Nesibaigianti 
vienatvė dviem”pateko į prancūzų akiratį 
— tieji Avinjono teatro festivalyje išryškėjimai 
beveik su aikčiojimais pasitinkam 
mes lietuviai lietuviai lietuviai —

Vilnius 2002

Poetė Aldona Veščiūnaitė-Janavičienė, toliau - vilniečiai poetai 
Kornelijus Platelis, Jonas Strielkūnas, Liudvikas Jakimavičius ir 
vertėjas Juozas Mečkauskas-Meškela Vilniaus „Vagos” knygyne 
vykusiose almanacho Poezijos pavasaris sutiktuvėse.

Algimanto Žižiūno nuotr.

Sydney — Vilnius

Ar būtina nusilaužti koją, 
šokant per tvorą?

Nurodydama parašymo 
vietą ir laiką, pastaruoju me
tu po dažnu savo eilėraščiu 
Aldona Veščiūnaitė — Jana
vičienė pažymi: „Sydney — 
Vilnius”. Jau keletą metų ši 
Sydney gyvenanti poetė vasa
ras praleidžia Vilniuje, pasie
kia Kauną, kitus Lietuvos 
miestus ir miestelius, aplanko 
savo vyro, žinomo išeivijos 
prozininko romano Nevykėlio 
užrašai, apysakos Pakeliui į 
Atėnus autoriaus Vytauto Ja
navičiaus senelių dvarą Alek
sandriją, kur jis palaidotas.

A. Veščiūnaitei — Janavi
čienei patinka gimtojo krašto 
gamtovaizdžiai, žavi jauni
mas, jo veikla, užmojai. Ji da
lyvauja kasmetiniuose Poezi
jos pavasario renginiuose, 
bendrauja su Lietuvos rašyto
jais, lankosi koncertuose, teat
rų spektakliuose, dailės paro
dose, naujų knygų sutiktuvėse 
Rašytojų klube, literatūrinėse 
konferencijose.

Lietuvos ir kelionių įspū
džiai atsispindi ir jos eilėraš
čiuose, įsipina vaizdiniai iš 
dviejų kontinentų — Australi
jos bei geografinio Europos 
centro — Lietuvos, Vilniaus.

A. Veščiūnaitės — Janavi
čienės poeziją nagrinėja ir ver
tina Lietuvos literatūros tyri
nėtojai, ypač ją mėgsta jauni
mas. Apžvelgdama A. Veščiū
naitės — Janavičienės kūrybą 
savo veikale Parašyta moterų 
žymi literatūrologė prof. Vik
torija Daujotytė — Pakerienė 
pažymi, kad A. Veščiūnaitė 
— Janavičienė — kūrybingos 
prigimties moteris, sutelkianti 
gabumus dailei, muzikai ir li
teratūrai, į poeziją atėjusi iš 
dailės. V. Daujotytė nepamirš
ta paminėti, kad mokytojavu
si lituanistikos kursuose, už- 
siimdama kūrybine veikla, A. 
Veščiūnaitė-Janavičienė išau
gino penkias dukteris, iš ku
rių jauniausioji Dalia taip pat 
ėmėsi rašytojos plunksnos, 
Anglijoje anglų kalba išleido 
gerai sutiktą prozos knygą 
The Concrete Shell (Betoninė 
kriauklė).

Prie dukters kūrybos ri
kiuojasi ir mamos knygos. A. 
Mackaus knygų leidimo fon
das Čikagoje yra išleidęs tris 
A. Veščiūnaitės— Janavičie
nės poezijos rinkinius — Žo
džiai kaip salos (1977), Aidin

čios upės (1985), Medžiai ryto 
saulėj (1999). Neseniai ji A. 
Mackaus fondui išsiuntė ket
virtosios savo poezijos knygos 
rankraščius.

Aldona Veščiūnaitė 
yra išlaikiusi 

natūralią kalbą, gali 
ieškoti naujų ryšių

Prof. V. Daujotytė savo 
veikale Parašyta moterų pa
žymi, kad A. Veščiūnaitės poe
ziją vertinęs Rimvydas Šilba
joris, pastebėjo, jog „gana daž
nai ji atpalaiduoja kalbą nuo 
įprastinių sintaksės ryšių ir 
tuo kviečia skaitytojo vaizduo
tę susidaryti sau naujus, tar
tum ‘užslėptus', bet kartu ir 
atvirus naujiems daugia
prasmiams jos poetinės kalbos 
pasauliams”.

Prof. V. Daujotytės nuo
mone, A. Veščiūnaitė-Janavi
čienė yra išlaikiusi natūralią 
kalbą, gali ieškoti naujų ryšių. 
Jos eilėraščiai akvareliški, im- 
presionistiškai skaidrūs, nuo
lat pasikartoja mergaičių 
įvaizdžiai, susieti su vandeniu 
(„sulytus šimtmečius glosto 
mergaitės plaukai”). A. Veš
čiūnaitės eilėraščiuose taip 
pat atsispindi šviesus poezijos 
pasaulis, nekomplikuota, pu- 
siausvyri laikysena. V. Daujo
tytė primena taip pat egzodo 
literatūros tyrinėtojos I. Gra
žytės — Maziliauskienės pa
sakytus žodžius apie A. Veš
čiūnaitės kūrybą: „Tai lengva 
poezija teigiamiausia to žo
džio prasme”..

Paminėjęs, kad A. Veščiū
naitė — Janavičienė yra mini
malistinės poetikos kūrėja, ki
tas žymus literatūros tyrinėto
jas dr. Vytautas Kubilius Lie
tuvių literatūros enciklopedi
joje rašo, jog A.Veščiūnaitės — 
Janavičienės „lakoniška daik
tavardinė kalba, be epitetų ir 
istorinio laiko ženklų, atveria 
mįslingą poetinio išgyvenimo 
nepabaigiamumą”.

Būdama Vilniuje, A. Veš
čiūnaitė-Janavičienė Draugo 
kultūriniam priedui perdavė 
porą savo dar niekur ne
spausdintų, Sydney ir Vilniuje 
parašytų eilėraščių.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Noriu atsiliepti į Eglės 
Juodvalkės straipsnį „Šokinė
jimas per tvorą”, išspausdintą 
š. m. spalio 18 dieną Draugo 
dienraštyje.

Kas to straipsnio neprisime
na, priminsiu, jog jame yra 
kritikuojamas Maironio lietu
vių literatūros muziejaus lei
dinys Išėję sugrįžti. (Lietuvių 
išeivių kultūrinis literatūrinis 
gyvenimas Austrijoje ir Vokie
tijoje DP stovyklose 1944- 
1950 m., archyvinė muziejaus 
medžiaga).

Nežinau, ar Eglė Juodvalkė 
pati matė ir skaitė šį leidinį, ji 
informuoja, kad recenzijas, 
spausdintas Literatūroje ir 
mene, rado internete, jas 
perspausdina ir Drauge. Tokiu 
atveju turėčiau atsakyti tarsi 
trims asmenims - pačiai E. 
Juodvalkei ir recenzijų auto
rėms: D. Striogaitei ir G. 
Širvytei-Saladžiuvienei.

Mažoje Lietuvoje tarpusavio 
simpatijos ir antipatijos, visos 
srovės ir srovelės mums yra 
aiškios, bet Draugo skaityto
jai, kaip sakoma, viską priims 
už gryną pinigą. Iš karto noriu 
pasakyti, kad esame apie šį 
leidinį girdėję ir teigiamų atsi
liepimų, bet čia nesigirsime.

Štai D. Striogaitė, literatū
ros tyrinėtoja ir mokslininkė, 
iš tikrųjų pastebėjo klaidų ir 
niekas jų neišsigina. O buvusi 
muziejininkė G. Širvytė-Sala- 
džiuvienė pati buvo leidinio 
Išėję sugrįžti autorė. Šiai dar
buotojai, dirbusiai mūsų mu
ziejaus išeivių literatūros sky
riuje, iš pradžių vedėja, vėliau 
muęiąjįninke, buvo pavesta 
parengti šį leidinį, parašyti 
tekstą. Ji tam darbui turėjo 
beveik metus laiko, jai talkino 
dar viena darbuotoja. Bet per 
pusę metų G. Saladžiuvienė 
nieko nedarė ir nepadarė, o 
kai 2002 metų rugpjūčio 11 d. 
išsidarbino, paliko tik tuščią 
popieriaus lapą. Tad kitam 
žmogui jau reikėjo labai sku
bėti, nes vis tik darbas buvo 
didžiulis. Kritikuoti, nepada
rius darbo, labai lengva, tą 
mes visi mokame. Galėčiau 
daugiau apie tai ir nekalbėti, 
tik noriu buvusiai muziejinin
kei priminti, kad V. Paplaus
kienė žodį „kolekcija” pavarto
jo teisingai, nes Muziejų įsta
tyme šis žodis aiškinamas taip: 
„bendrais požymiais susietos 

Praėjusių metų gruodžio 9 d. Lietuvos ir Lenkijos konsulatų New Yorke, Lenkuos konsulato patal
pose, suruoštame koncerte, dainininkė Marija Krupoves atliko programą, keliomis kalbomis, pa
dainuodama įvairių tautų dainas. Iš kairės: Marųa Krupoves, Lietuvos generalinis konsulas New 
Yorke Mindaugas Butkus ir Lenkijos generalinė konsule New Yorke Magdziak Miszewska.

Lenkijos gen. konsulato nuotrauka

ir susistemintos vertybės”. 
Toks ir yra vieno kurio nors 
rašytojo archyvas arba kolek
cija, arba lietuviškai - rinki
nys. Ar reikia, kad toks žodžio 
aiškinimasis pasiektų net 
Ameriką? Bet ką gi - spauda 
galingas ginklas, parankus su
vesti sąskaitas, kurios iš tik
rųjų buvo tuščios...O dėl 
klaidų - taip. Jų, deja, pasitai
ko visur, net minėtame E. 
Juodvalkės straipsnyje. Štai 
Virginija Paplauskienė pava
dinta muziejaus direktore, kai 
tuo tarpu jau 14 metų direk
toriauja šio rašinio autorė. 
Virginija daugiau nei pora de
šimtmečių dirbo muziejininke 
ir tik 2002 metais grįžusią iš 
Amerikos ją paskyriau išeivių 
literatūros skyriaus vedėja, 
nes buvo tuo metu šis etatas 
laisvas. Ir į Ameriką V. Pap
lauskienė važiavo visai ne 
minimam leidiniui medžiagos 
rinkti, apie leidinį tada ji net 
sapne dar nesapnavo, nes, 
kaip minėjau, šis darbas buvo 
pavestas G. Širvytei - Sala- 
džiuvienei. V. Paplauskienę 
kvietė Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro vadovas dr. Jo
nas Račkauskas pagelbėti 
tvarkant jų archyvus. Kadan
gi muziejininkams tikrai sun
ku išvažiuoti į Ameriką, tuo 

pačiu Virginijai „sugretinome” 
ir kitą veiklą - rinkti medžia
gą muziejaus fondams. Juoba, 
jog ji jau anksčiau yra buvusi 
keletą kartų Amerikoje ir turi 
šio darbo patirtį. Kad Kultū
ros ministerija skyrė V. Pap
lauskienei keturių mėnesių 
stipendiją - tuo reikia tik 
džiaugtis. O kad išeivijos ra
šytojai ją šiltai priėmė ir ap
dovanojo archyvine medžiaga, 
širdingai jiems dėkoju. Su 
daugeliu rašytojų esu ir aš as
meniškai pažįstama, jie viešėję 
mūsų muziejuje, mes vieni ki
tus gerbiame ir bendravimą 
labai branginame.

Iš komandiruotės Amerikoje 
V. Paplauskienė parvežė į mu
ziejų daug vertingos medžia
gos, kuri jau įeina į muziejinę 
apyvartą: eksponuojama pa
rodose, išspausdinta leidinyje 
Išėję sugrįžti.

Taigi - V. Paplauskienė, vi
siškai nuo nulinės situacijos, 
likus trims mėnesiams iki 
metų pabaigos, ryžosi pareng
ti planuotą leidinį. Bėda yra 

ta, kad Kultūros ministerijos 
skirtos lėšos turi būti panau
dotos kalendoriniais metais, 
antraip jos grąžinamos į biu
džetą ir kitais metais nebe
skiriamos. Galiu didaktiškai 
klausti - ar iš tikrųjų būtų ge
riau, jei leidinys išvis nebūtų 
išėjęs?

Pripažįstu, leidinys turi trū
kumų, bet ar būtina dėl to 
šokti per tvorą ir nusilaužti 
koją? Nieko nenoriu įžeisti, 
bet kas galėtų šiandieną teig
ti, jog bostoniškėje enciklope
dijoje nėra klaidų? Mes savo 
darbe šia enciklopedija kas
dien naudojamės, tačiau kar
tais tikriname ir kitus šalti
nius. Suprantama, ta enci
klopedija parengta tremties 
sąlygomis, galbūt nebuvo šal
tinių pasitikslinti. Mums taip 
pat būna sudėtinga. Nesis
tebėkite, kad tarp tūkstančių 
muziejuje saugomų fotografijų 
pažįstame ne visų veidus. 
Juk esame jau kita karta, o 
išeivijos gyvenimo tiesiogiai 
nepažįstame. Mes, muziejinin
kai, būtume labai dėkingi, jei
gu, vartydami leidinį, rastute 
mūsų neįvardintus, bet jums 
pažįstamus asmenis, parašy- 
tute mums laiškutį - taip tik
rai padėtute mūsų darbe.

Nuskamba priekaištas, jog 
archyvinė medžiaga kiek vien
pusiška - daugiausia iš S. 
Santvaro, A. Vaičiulaičio, J. 
Jankaus fondų. Taip, nes šių 
rašytojų fondai gausiausi, tur
tingiausi. Muziejaus leidiniai 
nėra monografiniai, jie yra ar
chyviniai, kataloginiai, siekia
ma supažindinti su medžiaga, 
esančia muziejuje, o ne para
šyti mokslinę studiją apie 
vieną ar kitą laikotarpį ar au
torių. Iš tikrųjų leidinio prin
cipas ir buvo toks - pagal mu
ziejuje saugomų archyvų tu
rinį. Jeigu nebūtume turėję to 
laikotarpio archyvalijų, negi 
būtume sugalvoję tokį leidinį?

Dėl stiliaus, kalbos. Sutinku 
- tai svarbut tačiau leidinyje 
svarbiausia yra informacija ir 
eksponatai.

Taip, įsivėlė keletas korek
tūros klaidų - dėl skubėjimo. 
Patikėkite, mes tikrai žinome, 
kada yra gimęs Marius Kati
liškis ar miręs Antanas Vilku- 
taitis. Ką tos klaidos žeidžia, 
labai atsiprašome.

Nukelta į 3 psl.



Premija S. Parulskiu! Poezija iš įvairių pastraipų

lankų”

Lietu- 
prizas 
skiria-

Sausio 4 d. Lietuvos Rašy
tojų sąjungos premija buvo 
įteikta rašytojui, savaitraščio 
Šiaurės Atėnai vyriausiajam 
redaktoriui Sigitui Parulskiu! 
už jo pirmąjį romaną Trys se
kundės dangaus. Knygą prieš 
metus išleido „Baltų 
leidykla.

Jau tryliktąjį kartą 
vos Rašytojų sąjungos 
ir laureato diplomas 
mas už didelės vertės lite
ratūros kūrinį, išleistą per 
pastaruosius dvejus metus. 
Laureatą renka Rašytojų są
jungos valdybos sudaryta ko
misija, o premija tradiciškai 
įteikiama Trijų karalių dieną. 
Laureatas apdovanojamas 
2,000 Lt ir dar 1,000 Lt hono
raru už kūrybos skaitymą va
karo metu.

Nuo 1991 m. teikiamą Rašy
tojų sąjungos premiją yra pel
nę rašytojai: Leonardas Gu
tauskas, Antanas A. Jonynas, 
Jurgis Kunčinas, Henrikas 
Čigriejus, Nijolė Malinaus
kaitė, Onė Baliukonytė, Do
naldas Kajokas, Romualdas 
Granauskas, Valdemaras Ku
kulas, Judita Vaičiūnaitė, Si
gitas Geda ir Petras Dirgėla.

S. Parulskis debiutavo 1990 
m. poezijos knyga Iš ilgesio

2004-ieji: Kalbos ir 
knygos metai

K. Trimako knyga apie 
jaunimą ir tėvus

Šiemet, 2004-aisiais me
tais, Lietuva ir išeivija pami
nės spaudos atgavimo 100 me
tų sukaktį. Lietuvos Respubli
kos Seimas sudarė plačią šio 
šimtmečio paminėjimo progra
mos komisiją, pirmininkau
jamą Seimo pirm. Artūro. 
Paulausko. Išeivijos — JAV 
ir Kanados — Lietuvių Bend
ruomenių renginių kordina- 
tore paskirta JAV LB Tarybos 
pirm. Regina Narušienė.

Išeivijos spauda palaiko ry
šius su po pasaulį išsiblaš
kiusiais tautiečiais, o taip pat 
su tautos kamienu Lietuva. 
Išeivijoje spauda palaiko tau
tinę gyvybę. Kai neliks lietu
viško laikraščio ar knygos, iš
eivija pasiliks be ateities. JAV 
Lietuvių Bendruomenė gerai 
supranta spaudos reikšmę, 
tad 2003 m. rugsėjo 12—13 d. 
XVII tarybos sesijoje, vyku
sioje Omaha, NE, nutarė 
skelbti 2004-uosius metus 
Lietuviškos spaudos atgavimo 
metais ir įgaliojo LB Kultūros 
tarybą skatinti bei padėti LB 
apylinkėms tinkamai šią su
kaktį paminėti.

Kultūros taryba supranta, 
kad neužtenka tik skelbti 
spausdinto žodžio reikšmę, bet 
reikia ir kultūros, ir meno. Ar
timai bendradarbiaudama su 
Lietuvos menininkais ir kul
tūrininkais, Kultūros taryba 
jau pakvietė žodžio menininką 
Egidijų Stanciką, o taip pat 
jauną dainininką, liaudies in
strumentalistą Mindaugą Jan
kauską, kurie ruošia meninę 
programą šiai sukakčiai.

Minėjimai prasidės balan
džio 18 d. ir tęsis iki gegužės 

16 d. Bus aplankyta 12 LB 
apylinkių. Be to, planuojama 
atsikviesti iš Lietuvos gerai 
angliškai kalbantį profesio
nalą, kuris aplankytų 5-6 
JAV universitetus su paskai
tomis apie šią, Lietuvai reikš
mingą sukaktį, įtrauktą į 
UNESCO 2004-2005 m. svar
biųjų sukakčių kalendorių.

Spaudos lotyniškais rašme

visa tai. Yra išleidęs eilėraščių 
rinkinius Mirusiųjų, Mortui 
sepulti sint, 50 eilėraščių, ei
lėraščių albumą su garso įra
šu Dangaus durys dažytos, 
2002 m. - esė rinkinį Nuogi 
drabužiai. Jis yra vienas gar
siausių šiuolaikinių lietuvių 
dramaturgų. Įvairiuose Lietu
vos teatruose pastatytų pjesių 
Iš gyvenimo vėlių, P. S. Byla
O.K., Vienatvė dviese, Barboros 
Radvilaitės testamentas, sce
narijaus Oskaro Koršunovo 
teatro spektakliui pagal Mi- 
chail Bulgakov Meistrą ir Mar
garitą autorius.

S. Parulskis yra pelnęs Zig
mo Gėlės premiją už geriausią 
pirmosios poezijos knygos de
biutą, Jotvingių premiją už 
eilėraščių rinkinį Mirusiųjų, 
„Kristoforo” apdovanojimą už 
geriausią jaunojo menininko 
debiutą teatre.

S. Parulskio romano Trys 
sekundės dangaus herojus — 
buvęs desantininkas, tarnavęs 
tuometinėje Vokietijos De
mokratinėje Respublikoje dis
lokuotame dalinyje, kankina
mas bjaurios nuojautos, kad jo 
tarnyba vis dar nesibaigia, jis 
nuolatos verčiamas tarnauti 
Dievui, tėvynei, moteriai ir al
koholiui. (Elta) 

nimis draudimą caras Nikalo- 
jus II panaikino 1904 m. ge
gužės 7 dieną. Carinė admi
nistracija suprato, kad per 40 
metų jai nepavyko palaužti 
mažos, bet ryžtingos tautos 
pasipriešinimo rusifikacijai. 
Per tuos knygnešystės „gady
nės” metus Lietuvoje kūrėsi 
knygnešių organizacijos, ku
rios, šviesdamos tautą, kovojo 
prieš pavergėjus. Draudimo 
metu buvo išspausdinta ir po 
Lietuvą paskleista apie 5,5 
mln. egzempliorių lietuviškų 
raštų. JAV lietuviai daug pa
dėjo lėšomis, net persiųsdami 
knygas per Suomiją į Tilžę, iš 
kur knygnešiai skleidėjas Lie
tuvoje. Gegužės 7-oji Lietu
voje minima, kaip spaudos at
gavimo, kalbos ir knygos die
na.

Išeivijoje niekas taip nesu
jungia tautiečių, kaip sava 
spauda. Tautinę gyvybę palai
kančios spaudos reikia kiek
vienam tautiečiui — kaip 
praeityje, taip ir šiandien. 
Junkimės ir visi kartu, visose 
apylinkėse švęskime savo kal
bos bei laisvos spaudos ver
tybes.

JAV LB Kultūros tarybos info.

Kompozitorius Rimvydas Žigaitis apdovanojo operos solistą Vy
tautą Juozapaitį premija „Auksinis diskas 2003” už pasižymėjusį 
darbą tėvynėje ir garsinant Lietuvos vardą užsienyje.

Solistas Vytautas Juozapaitis, kuriam buvo įteiktas žymuo 
„Auksinis diskas 2003". Abi nuotraukos Indrės Tijūnėlienės

Sigitas Parulskis. Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotr.

Leidiniai

2003 m. lapkričio mėn. gale 
Lietuvoje buvo išspausdinta 
nauja psichologo kunigo Kęs
tučio A. Trimako knyga, penk
toji religijos psichologijos kny
gų serijoje, pavadinta Jauni
mas apie tėvą ir motiną. Turi
nyje: 77 Lietuvos akademinio 
jaunimo pasakojimai apie jų 
patirtį su tėvais ir autoriaus 
tų pasakojimų analizė bei iš
vados, atsakant į keturis klau
simus: 1. jaunimo pastangos į 
savarankiškumą; 2. tėvų vaid
muo sūnų vyriškumui ir duk

rų moteriškumui; 3. religijos 
įtaka ir 4. dukrų ir sūnų as
meninis brendimas.

Knygoje nemaža įžvalgų: 
pvz., kadangi moterys yra kal
besnės, tai ir tarp motinos ir 
tinkamai bręstančios dukros 
gali išsivystyti toks pokalbis, 
koks tarp tėvo ir sūnaus labai 
retai tepasitaiko. Pastebėti du 
charakteringesni motinų tipai: 
jaukintojos sūnui daro teigia
mą įtaką, o dresiruotojos jame 
iššaukia pyktį ir pasiprieši
nimą. Motinai, žymiai labiau 
negu tėvui, rūpi, kai sūnus ar 
dukra atsiduria klystkelyje.

Tėvas dažnai stovi atokiai 
nuo vaikų. Jo įtaka jiems pro
blematiška, dažnai daugiau ar 
mažiau neigiama, ypač jei jis 
svaiginasi alkoholiu ar pikt
naudžiauja savo jėga.

Nenuostabu, kad, kaip ap
klausos duomenys rodo, pro
porcingai daugiau dukrų nori 
būti panašios į savo motiną, 
negu sūnų - į savo tėvą; taip 
pat proporcingai daugiau sū
nų nori turėti į savo motiną 
panašią žmoną, negu dukrų - 
turėti į savo tėvą panašų vyrą.

Kęstutis A. Trimakas. Jau
nimas apie tėvą ir motiną.

Kalėdų išvakarėse atskrido 
naujausias žymaus poeto Sigi
to Gedos rinkinys Po aštuo
niolikos metų: atsisveikinimas 
su Jabaniškėmis. Ilgas pava
dinimas! Bet toks jau šio poeto 
polinkis: net ir dažną eilėraštį, 
lyg dienoraščio naujieną, ap
vainikuoti suįdominančiu sa
kiniu. Būtent 28 psl., „Viskas 
yra nesklandi, bet dieviška, 
dievobaiminga žmonių kever
zonė”.

Žodis „keverzonė” turi kiblią 
sąsają su šia knyga. Pirmu 
paskaitymu daugelis tų eilė
raščių savo sąranga bei siu
žetu pribloškia tokia jau „gė
diškai” sukeverzota laisve, 
kad imi dūsaudamas stebėtis: 
kur dingo tas subtilusis 26 va
saros ir rudens giesmių (1972) 
arba Žydinčios slyvos Snaigy- 
no ežere (1881) lyrikas - Na
cionalinės ir Baltijos Asam
blėjos premijų laureatas? Su
prantama, niekur nedingo. 
Tapo rambesnis, žemiškesnis, 
atviresnis, gal įžūlesnis, pa- 
nūdęs į eiles drėbti rupią tik
rovę. Nei kiek neidealizuoti 
erotikos, kadangi ne žmonijos 
tradicinė kultūra, bet paprasti 
žmonės, juolab gyvūnija, yra 
šio vyksmo teisingiausi reiš
kėjai.

Nežinau, kaip visą šį pos
linkį pavadinti? Šiuolaikiš
kumu? Poetiniu natūralizmu? 
Arba, prisimenant F. Rabelais, 
„pantagruelizmu”? Gal pasku
tinis terminas būtų teisingiau
sias, nes dažname S. Gedos 
eilėraštyje glūdi kokia nors 
anekdotiška istorijėlė. Pokal
byje su Mūzų malūno (gruo
džio 2 d.) rašėju Ramūnu Ger
butavičiumi, jis sako: „Aš 
nemėgstu fiktyvios literatū
ros, man atrodo, kad ji turi 
būti išgyventa, susidėti iš pa
tirtų detalių”.

Iš tiesų, patirtis poetinėje 
vaizduotėje yra lyg ledas čiuo- 
žėjui. Ar ne Achmatova de
tales priskyrė karališkam luo
mui? Jų S. Geda laikosi nesi
varžydamas. Net susidomi, 
kad „Bernui iš dvylikaaukščio 
- keiksmažodžių kolekcionie
riui daugiausia keiksmų (...) 
atneša panos, tos mažuliukės, 
/ neįmanomos gatvių kekšy-

Antroji dalis. Santykiai su tė
vais. Leidėjas: Katalikų teolo
gijos fakultetas prie Vytauto 
Didžiojo universiteto. Spaudai 
paruošė Marijonų talkininkų 
centro leidykla. Knyga išleista 
autoriaus ir jo bičiulių lėšo
mis, paremiant Lietuvių fon
dui. 294 puslapiai. Užsakymo 
Nr. 3633; adresas: Laisvės ai. 
101 a, Kaunas; ei. paštas: aus- 
ra@ausra.lt 

tės!” Arba eilėraštyje „Kvaila 
yra tai, ką jie daro”, kaip 
„dulkinasi šiukšlynuose” (...) 
„Vyrai ir bobos, katės /, 
šuniukai, žvirbliai jiems iš 
paskos...”

Kad ten, Gedos pašieptame 
Justiniškių rajone - Jaba- 
niškėse, klestėjo tokia veikla, 
abejoju. Esu ir pats gyvenęs 
prastuolių ir keistuolių tarpe, 
bet nieko panašaus nemačiau. 
Tame pokalbyje su R. G. poe
tas postringauja, lyg ir save 
pateisindamas: „Dar knygoje 
Skrynelė dvasioms pagauti 
esu rašęs apie tokią keistą ja- 
banų tautą. Tai - šūdo žmonių 
tauta. Justiniškėse tokių žmo
nių prisižiūrėjau į valias. Tai 
buvo žmonės, kuriuos aš my
lėjau. Šiaip ar taip, rašytojas 
privalo mylėti visus - ir patin
kančius, ir nepatinkančius - 
žmones. Tai buvo be galo sim
patiški žmonės iš, kaip sako
ma, padugnių. Jų kuitimasis 
šiukšlėse man buvo didžiulė 
poezija”.

Vis dėlto iš meilės vadinti 
mylimuosius ekskrementais, 
mano atžagariu protu, yra 
žiauriai nedemokratiškas tro
pas. Taip sakydamas, jokiu 
būdu neketinu neigti S. Gedos 
rinkinyje sukauptos įtaigios 
poezijos. Jo liaudiškumas, kad 
ir gerokai senstelėjęs, čia 
tampriai supintas su religija. 
Dievas ir Viešpats turbūt mi
nimi dažniau nei B. Braz
džionio knygoje Šiapus ir ana
pus mūsų laiko. Žinoma, Ge
dos tekstuose šios sąvokos 
nėra abstrakčiai liturgiškos.

Jos, sakyčiau, šeimyniškai 
dalyvauja mūsų paprastuolių 
gyvenime, koks jis bebūtų - su 
visa poeto vaizdinių originalia 
įvairove, su naiviu pamorali- 
zavimu, aforistine išmintimi, 
na, ir satyrišku moterų (mer
gų) pajuokimu. Kai kam ga
li atrodyti, kad tai senojo 
prancūzų „Fabliaux” atgarsiai.

Genocidas ir satanistinė 
religija

Atkelta iš 2 psl. TJ. .
Įdėsime į 

knygą klaidų atitaisymo la
pelį. Tačiau „didelių faktinių, 
logikos ir stiliaus klaidų” tik
rai nėra. Leidinyje daug ver
tingos, įdomios medžiagos, 
skelbiamos pirmą kartą: laiš
kų, fotografijų, dokumentų. 
Tai mūsų pirmas toks leidi
nys, kaip sakiau, dėl objekty
vių priežasčių skubotas. Atei
tyje dar labiau viską tikrin
sime ir tikslinsime. Banalu, 
bet kas dirba, tas ir klysta. 

«Patys žinote.
E. Juodvalkės straipsnyje 

paminėtas Bern. Brazdžionis, 
kuris nepakęsdavo nė vienos 
korektūros klaidos. Bet nė vie
na knyga neišeina be tos klai
dos. Kada nors, rengiant lei
dinius iš Brazdžionio archyvo, 
irgi bus problemų. Šį pavasarį 
aš ir vyriausia fondų saugoto
ja Jūratė Zalubaitė mėnesį lai
ko triūsėme Brazdžioniu na
muose Los Angeles, CA. (Bu
vome labai maloniai ir šiltai 
priimtos!) Sutvarkėme ir su
krovėme visą didžiulį poeto 
palikimą, dabar rengiame mu
ziejuje pirmąją parodą. Braz
džionis buvo pakankamai 
tvarkingas, jo rankraščiai, 
laiškai pagrupuoti, tačiau fo
tografijos, deja, nemetrikuo
tos, dauguma be užrašų an
troje pusėje. Kaip reikės nu
statyti įvykius, datas, asme
nis? Poeto karta jau iškeliauja

Šią 68 psl. knygą išleido, 
keistavardė „Priesvika” Vil
niuje, su keistoka, antikos 
piešinius menančia, nuogalių 
grafika - dailininkė Daiva 
Kairevičiūtė. Paantraštėje nu
rodoma, jog tai „pavasario 
knyga”. Tad pavasariškai gaji 
ir sintaksė, strofų bei eilučių 
sudėliojimas. Ne vien tik iš
kalbios eilėraščių antraštės, 
bet ir pradžios iš karto sudo
mina skaitytoją. Štai, „Dėko
jimo: mergų ir vandenio” pra
džia: „Būk maloningas man, 
vanduo! / Parodyk gerą valią! 
Aš daugiau negersiu, / o at
silyginsiu, aš tau užfundysiu, 
vanduo!” Įsiminė šio kūrinio 
komiškos eilutės: „Daugiau 
jau nemąstysiu, tik mylėsiu, / 
arba mylėdamas mąstysiu”. 
Eilėraštis „Padėkokite aly
voms” prasideda klausimu: „O 
kodėl gi mums netikėti tuo, 
kas atėjo pas mus/ iš tiesos?” 
Eilėraštyje „Nieks negali pa
vaizduoti pasaulio” pirmos ei
lutės pažymi terorizmo be
prasmiškumą: „Kas nori nu
bausti savo tautą, / tesprogdi- 
na Niujorko dangoraižius”. Ir 
kokia naiviai įstabi po kelių 
mįslingų strofų pabaiga: „Tie, 
kurie nori sugrįžti, / Namo, / 
tepasirenka kojas!”

S. Gedos religingumas, nesi
varžąs nei erotikos, nei vulga
rumo, išplaukia iš jo ilgamečio 
dėmesio įvairiems pasaulio 
tikėjimams. Šioje knygoje mi
nimas Koranas ir indų suros, 
ir krikščionių Jėzus. Eilėraš
tyje „Vasara prie tvenkinių”, 
kur pasigendama „dangiškoji 
sfera” ir minima žmonijos „di- 
nozauriškoji prigimtis”, pas
kutiniame posme meistriškai 
suglaudžiama kai kurių Va
karų mąstytojų ne sykį dės
tyta galimybė: „Viskas verktų 
iš naujo, / jeigu Viešpačiui kas 
/duotų duonos ir kraujo / į pri
kaltas rankas”.

Pranas Visvydas

Anapilin. Žinoma, konsultuo- 
simės su vyresniaisiais, kurie 
gyvena Lietuvoje ar iš Ameri
kos atvažiuoja svečiuosna, bet 
visų atmintys dyla, ir muzieji
ninkas, deja, nėra visagalis, 
bet, kaip matome, visada kal
tas.

Ne, nėra jokių nuoskaudų, 
man patinka tiesa. Leidinys 
Išėję sugrįžti turi nemažai trū
kumų, kai jų dar rasite, para
šykite mums į muziejų, no
rime žinoti.

Bendraukime, mes sten
giamės, kad viskas būtų kuo 
geriau, per tvorasr galime ir 
nešokinėti, o paprasčiausiai 
vieni kitiems ištiesti ranką.

Pabaigoje turiu labai ne
kuklų prašymą - mes, muzie
jininkai, norėtume skaityti 
Draugą, gal daugiau į jį ir 
parašyti, bet neturime lėšų 
užsiprenumeruoti, žinau - el
getauti negražu, bet jeigu atsi
rastų žmogus, kuris galėtų 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejui šį dienraštį užprenu
meruoti, būtume dėkingi. Be
je, mums užtektų šeštadieni
nių numerių, kai būna skiltis 
apie literatūrą, meną, mokslą! 
Norime kuo daugiau žinoti 
apie išeivijos kultūrinį gyve
nimą.

Aldona Ruseckaitė
Maironio lietuvių literatūros 

muziejaus direktorė

mailto:aus-ra@ausra.lt
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Leidiniai
Dr. J. Adomavičius:

„Atgimkime gėriui...”
Kinų posakis teigia, kad 

„geras yra tas gydytojas, kuris 
gydo ligą, bet geresnis tas, ku
ris ją pasitinka, o geriausias,
- kuris ligai užbėga už akių”. 
Čikagoje gyvenantis dr. Jonas 
Adomavičius yra gydytojas, 
kuris ne tik gydo žmones, bet 
deda labai daug pastangų pa
tardamas kaip būti sveikam 
kūnu, psiche ir dvasia. Jo 
straipsnių bei radijo paskaitų 
rinkinys yra spausdinamas 
Valstiečių laikraščio Lietuvoje 
knygų serija Kvieslys sveika- 
ton. Ketvirtas tomas, pavadin
tas Žmogaus tapimo žmogumi 
pamatai, yra skirtas psichinės 
ir dvasinės sveikatos puo
selėjimui.

Dr. Adomavičius teigia, kad 
žmogus turi rūpintis visoke
riopa savo sveikata, kuri Pa
saulinės sveikatos organizaci
jos aptariama kaip „visiška 
kūno, proto ir socialinė gerovė, 
o ne vien nebuvimas ligos ar 
silpnumo” (11 p.).

Dvasinė sveikata

Dvasinė sveikata neateina 
savaime. Ją reikia ugdyti. 
Ypač reikalinga jausmų svei
kata, tobulėjanti asmenybė, 
žmoniškas charakteris. Kiek
vienas žmogus turi imtis at
sakomybės. Geriausia - vai
kus pradėti nuo mažens gerai 
ir sveikai auklėti - tai pirmoji 
tėvų pareiga.

„Žmoniškumo, taigi jausmų 
darnos, mums .visiems trūks
ta” (47 p.). Tad turime pažinti 
save ir taisytis. „Šiandieninė 
mūsų vergija yra dvasinio 
pobūdžio ir didžia dalimi nuo 
mūsų pačių apsileidimo pri
klauso” (57 p.).

Kiekvienam žmogui reikia 
žvelgti į savo vidų. Ar paste
bime nepasitenkinimą, ar ne
ramumą, ar įtampą, ar pyk
tį, ar pavydą? „Neramumas
- tai įrodymas, kad mūsų 
jausmai, emocijos nėra tinka
mai susiklosčiusios”. Reikia 
išaiškinti priežastį ir atitinka
mai reaguoti - pataisyti save.

Nepakanka šalinti nege
roves. Reikia atgimti gėriui. 
Dr. Adomavičius pataria: „Nau
dokimės gerų žmonių muzi
kos, mokslo, dailės ir religijos 
palikimu. Tai dvasinės sveika
tos ugdytojai” (17 p.). Reikia 
sugebėti rinktis. „Kiekvienas 
žmogus gimsta turėdamas po
traukį maistui, seksualiniams 
dalykams ir dvasiniam penui. 
Tik nereikia nuo mažens po
linkį dvasiniam penui nu
stelbti. Priešingai, gėrio, gro
žio daigus žmoguje reikia ug
dyti. Kasmet vyksta gėlių pa
rodos. Veskime savo vaikus į 
jas ir gėrėkimės žiedų archi
tektūra, spalvų deriniais. Pa
mils tada gėrį ir grožį mūsų 
vaikai” (323 p.).

Dr. Adomavičius pripažįsta 
asmenybių pavyzdžio svarbą: 
„Šviesaus Tumo, Kudirkos, 
Pečkauskaitės, Griniaus, Šal
kauskio, Žemaitės, Lipniūno 
ar kurio kito daugiau dvasia 
apsveikusio lietuvio remiami 
bei tarptautinio dvasinės svei
katos pavyzdžio - gydytojo ir 
misionieriaus Alberto Šveice- 
rio darbų paskatinti, pirmiau
sia kiekvienas savo dvasinę 
sveikatą tvarkykime” (30 p.).

Didesni ar mažesni psichi
niai sutrikimai paveikia kūną. 
Remdamasis medicina, dr. 
Adomavičius nagrinėja dau
gelį psichinės kilmės fizinių 
poveikių; ypač didelis dėmesys 
skiriamas odos ligoms.

Ne tik neigiamos, bet ir tei
giamos psichologinės priežas
tys gali paveikti kūną. Gvil
dendamas šią temą, dr. Ado
mavičius pateikia tyrimais 
įrodytą tiesą, kad malda gali 
būti sveikatos šaltinis. Visa 
tai išaiškinti autorius skiria 
keletą skyrių: „Mediciniška 
maldos reikšmė”, „Moksliškai 
patvirtinta maldos galybė”, 
„Mediciniški tyrimai patvirti
na maldos reikšmę”, „Tikra 
malda - geras vaistas”. Stebi
na tai, kad malda gali padėti 
pasveikti ne tik tam, kuris 
pats meldžiasi už savo svei
katą, bet ir kai kiti meldžiasi 
už jį jam visiškai nežinant.

Dr. Adomavičius nemažą 
dėmesį skiria pavydui. „Pap
rastai pavydas būdingas dva
siniams ligoniams. Kaip šal
tinis trykšta iš požeminės 
versmės, taip pavydas apima 
žmogų jam dvasiškai - savo 
jausmais labai pairus (...) Pa
vydumu pasireiškia labai sun
ki dvasios liga. Tai ligos simp
tomas. Dėl to ne su pavydu 
reikia kovoti, bet reikia gydyti 
pavyduolio menką asmenybę. 
Tada pavydumas pranyks 
taip, kaip kosulys dingsta iš
gydžius džiovą” (207-208 p.).

Geravališkumas, 
žmoniškumas

Prie žmogaus sveikatingumo 
priklauso ir geravališkumas, 
t. y. gera valia visiems žmo
nėms. Dr. Adomavičius šią sa
vybę vadina visuomeniškumu: 
gebėjimu su visais gerai sugy
venti. Tai ne vien gera nuotai
ka, bet geri darbai: 1. nuo
širdūs linkėjimai („džiaugtis 
kiekvienu artimo džiaugsmu” 
ir „paguosti jam liūdint”; 324 
p.) ir 2. kiek tik galime, daryti 
kitiems gera.

„Neatsisakykime gėriui tar
nauti” (342 p.). „Be tiesiog ver
giško pasiaukojimo gėriui ne
sitikėkime savo aplinkos pa
gerėjimo. Stenkimės nusiteik
ti ir gėrį įgyvendinti savyje ir 

aplinkoje. Rūpindamiesi kūno 
sveikatingumu, nepamirškime 
dvasios peno: koncertų, kny
gų, laikraščių, muzikos, mal
dos ir susiorganizavusių as
menybe žmonių draugystės” 
(344 p.).

Dvasinę ir psichinę sveikatą 
dr. Adomavičius sieja su žmo
niškumu bei geravališkumu. 
Todėl jis tvirtina: „Gerasis 
Evangelijos samarietis buvo 
ne kas kita, o jausmais sub
rendęs žmogus” (42 p.). O taip 
pat jis paaiškina: „Artimą 
taip, kaip save gerais darbais 
mylėti, pajėgia tik dvasiškai 
gerai išauklėtas žmogus (322 
p.).

Aiškindamas žmogaus dva
sinę sveikatą, žmoniškumą bei 
geravališkumą dr. Adomavi
čius neretai sieja juos su 
žmogaus Kūrėju, Dievu; pa
vyzdžiui: „Žmogaus brendimas 
- Dievo duotų jėgų kiek gali
ma visapusiškesnis vystymas” 
(354 p.).

Tačiau niekur kitur taip ryš
kiai knygos autorius neapta
ria pačios religijos reikšmės 
dvasinei sveikatai, kaip sky
riuje, pavadintame „Religijos 
reikšmė žmogaus dvasinei 
sveikatai” (65 p.). Jis įvardija 
„visą tuziną religinių gėrybių 
teikiamų žmogui”:

1) tai išpažinties gydomoji 
reikšmė (...) kaip dvasinės, 
emocinės įtampos mažintoja;

2) tai visuomeniškėjimas. 
Žmogaus asmenybė bažnyčioje 
keliama į idealistines aukš
tumas;

3) tai žmogui teikiama pa
guoda... visa tai žmonės gau
na būdami nusiteikę, kai jie 
bendrauja su visus guodžian
čiu Dievu;

4) tai meilės evangeliją. Reli
gija, ypač Kristaus įkurtoji, re
miasi meile; tikroji krikščio
nybė visiems skelbia Dievo 
gerumą - tai skatina žmogų 
visokeriopai tvarkytis;

5) tai pagalba žmogui sun
kiausiais gyvenimo etapais. 
Nei moksliškumas, nei bedie
viškumas negali lygintis su re
ligijos teikiama žmogui paguo
da ir stiprybe;

6) tai gerojo samariečio elge
sio propagavimas',

7) tai, kad žmogui nurodo
mas svarbiausias jo gyvenimo 
tikslas;

8) tai dinamiška nuotaika 
bei įsitikinimai... Aukštesnė 
religinė būsena yra kūrybin
gumas ir dinamiškumas;

9) ji sumažina gyvenimo 
smūgių poveikį. Religija pra
plečia galvosenos ribas ir pra
turtina mūsų gyvenimo sam
pratą;

10) tai žmogaus asmenybės 
suvienijimas. Religinis idealiz
mas ne tik skatina tikin
čiuosius siekti jų asmenybės 
aukštumos, bet ir tarnauja 
kaip stipriausias žmogaus as
menybės suvienijimo veiks
nys;

11) tai, kad Užtikrinama 
nuolatinė palaima;

12) tai šiame krašte ir kitur 
tremtyje lietuvybės išlaikymo 
ir ateinančioms kartoms per
davimo priemonė... Tačiau 
reikia: dvasiškai brandžių ir 
lietuviškai nusiteikusių religi
jos skelbėjų ir tokių pat religi
jos gėrio priėmėjų.

Šiame straipsnyje buvo pa
minėta tik maža dalis knygoje 
sutelktos išminties, dėl kurios 
knygų vertinimo komisija ją 
apdovanojo specialiu žymeniu. 
Kaip pats knygos autorius tei
gia: žodžių nepakanka; reikia 
darbų. Tad komisija šią knygą 
ir rekomenduoja mums vi
siems - ne tik ją skaityti, bet 
ir joje sutelktą išmintį mūsų 
pačių gyvenime įkūnyti.

Atgimkime Gėriui! Gerės 
Lietuva...

Kun. dr. Kęstutis 
Trimakas

Vilius Orvidas maldininkų žygyje iš Vilniaus į Žemaičių Kalvarijų 
1989 m. Romualdo Požerskio nuotrauka.

Daugybė nuomonių ir 
"'■sos tinka

uiuiogo Kunurus institutas pristato naują knygą ki
toks Vilius Orvidas. Sudarė Daina Parulskienė.

Apie turinį
Ši knyga parodo unikalią ir 

įvairiapusę liaudies meninin
ko sodybos," tapusios neforma
liu dvasiniu centru kūrėjo, Vi
liaus Orvido asmenybę.

Knygoje pateikiamas žurna
listės Jūratės Grabytės ir kino 
operatoriaus ^eonardo Surgai- 
los pokalbiai su pačiu Viliumi 
Orvidų ir kelios dešimtys jį 
artimai pažinojusių žmonių 
(tarp jų - Jadvygos Bieliaus
kienės, Vlado Vildžiūno, Jono 
Meko, pranciškonų Juozo Dap- 
šausko, Gedimino Numgau- 
džio, Giedriaus Šarkos, Ju
liaus Sasnausko) liudijimų.

Tarp gausių knygos iliustra
cijų - geriausios Viliaus por
tretinės nuotraukos, jo užrašų 
faksimilės.

Iš sudarytojos Dainos Pa- 
rulskienės pratarmės Kny
gai:

Vilius Kazimieras Gabrie
lius Orvidas buvo kitoks. My
lėjo visa, kas gyva - akmenis, 
medžius, žmones, Kartais te- 
padėdamas išryškėti tam, kas 
tikro ir gero jau glūdėjo jų pri
gimtyje.

Buvo kitoks. Į pyktį neatsa
kinėjo pykčiu, smerkiamas 
riesiteisino, kaltinamas nesi
gynė.

Buvo kitoks. Nesijautė esąs 
teisus, didesnis už kitus, ga
lintis teisti „klystantį”.

Buvo kitoks. Labiausiai 
troško būti savimi, atsilaiky
damas prieš žmdnių sukurtas 
sistemas, tradicijas, normas.

Buvo kitoks. Kūrė ne taęi, 
kad išgarsintų savo vardą.

Buvo kitoks. Duodamas ne
laukė atlygio.

Buvo kitoks. Neatstūmė, ne
pažemino, nepasmerkė nė vie
no žmogaus.

Buvo kitoks. Nebijojo toks 
būti. Nesuprastas ir nepriim
tas daugelio savų ir svetimų, 
suprantantis ir priimąs dau
gybę kitokių.

Buvo kitoks. Tokiu nebūtų 
tapęs be Dievo, kuris ir pada
ro Jo trokštančius, Jį my
linčius, prie Jo artėjančius 
truputį arba gerokai ne šio pa
saulio žmonėmis - kitokiais.

Genijus, beprotis, mistikas, 
šventasis, paprastas kaimie
tis... Daugybė nuomonių apie 

Vilių Orvidą ir visos tinka. 
Būtų neprotinga mėginti jį 
kišti į kokius nors vienus 
rėmus, kurių pats Vilius ne
pakentė.

Vilius nebuvo šventasis ir 
buvo šventas, buvo silpnas ir 
stiprus, kasdieniškas ir ypa
tingas, labai daug atradęs ir 
niekada nežinojęs galutinių 
atsakymų.

Tiesa apie žmogų negali būti 
vienpusė. Vienos ar kitos pu
sės nutylėjimas - melas, pasi
tyčiojimas iš žmogaus ir jo 
Kūrėjo. Tiesa yra vienintelė - 
meilė, su kuria žvelgdami į 
žmogaus ydas ir silpnumą, su
vokiame tai, kas svarbiausia - 
kad Dievui mūsų žmogišku
mas nėra kliūtis.

Viliaus Orvido biografija
Liaudies menininkas, skulp

torius Vilius Orvidas gimė 
1952 m. rugpjūčio 18 d. 
Gargždelės kaime (Kretingos 
rajonas). Buvo penktas šešių 
vaikų (keturios seserys ir du 
broliai) šeimoje.

Apdirbti akmenį išmoko iš 
savo tėvo akmentašio Kazi
miero Orvido (1905-1989), ku
riam akmenoriaus amatą per
davė jo tėvas Jonas Orvidas,

Vilius Orvidas. „Švč. Mergelės Marijos Lurdas”. Apie 1985 m. Garždelės kaimas, Salantų rajonas.
Nuotr. Jono Danausko

S.

1937 m. atsikėlęs į Salantus ir 
šalia jų įsigijęs 16 arų žemės. 
Šioje žemėje Kazimieras Orvi
das ir pasistatė sodybą, vėliau 
tapusią muziejumi.

Kurį laiką Vilius Orvidas 
kartu su tėvu kūrė antkapi
nius paminklus, o 1973 m., 
grįžęs iš sovietinės kariuo
menės ir matydamas meliora
cijos naikinamą gamtą, tėvo 
padedamas, į sodybą ėmė vež
ti raunamus medžius ir skal
dyklai pasmerktus akmenis, 
siekdamas jiems suteikti me
ninę išraišką ir taip apsaugo
ti. Taip ėmė formuotis unika
lus Orvidų sodybos muziejus, 
pritraukęs ir daugiau kūrėjų, 
„neformalaus” jaunimo, ne
norėjusio tarnauti sovietų 
valdžiai.

Muziejui įgaunant vis ryš
kesnį religinį pobūdį, sovietų 
valdžia įvairiom priemonėm 
stengėsi sustabdyti jo kūrimą, 
sunaikinti tai, kas buvo pada
ryta. 1983 m. sodybą apžiūrė
jusi, vyriausybinė liaudies me
no specialistų komisija kons
tatavo, kad tai antimeniško, 
absurdiško, net antisanitari
nio sodybos tvarkymo pavyz
dys. Buvo nurodyta likviduoti 
religinės tematikos atributiką, 
išvežta 24 savivartės akmenų 
ir kryžių. Suorganizuotas ir 
pasikėsinimas į šeimininkus. 
Tik rusų menotyrininko L. Ba- 
žanovo, kiek anksčiau sukū
rusio filmą apie sodybą, pas
tangomis iš Maskvos buvo 
gautas nurodymas nutraukti 
sodybos naikinimą.

Prasidėjus Atgimimui, Viliui 
kurti pasidarė lengiau, nors 
ir tuomet jo sodyba- muziejus 
Lietuvos žmonių buvo vertina
mas labai skirtingai.

Vis didesnius mastus įgau
nanti, Viliaus kuriama sodyba 
palaipsniui virto neformaliu 
dvasiniu centru. Čia daugelį 
metų lankydavosi, dažnai ir 
gyvendavo, nemažai dvasinės 
pusiausvyros šiame pasaulyje 
ieškančių, prie visuomenės ne
pritampančių, jos atstumtų 
žmonių. Vilius Orvidas, be jo
kių išskaičiavimų ir reikala
vimų, suteikdavo jiems pasto
gę, padėdavo atrasti dvasinius 

dalykus, pakeisti gyvenimo 
kryptį ir kokybę.

1989 m. Vilius Orvidas davė 
pirmuosius Lietuvos Mažes
niųjų brolių pranciškonų vie
nuolio įžadus, pasirinkdamas 
brolio Gabrieliaus vardą. Pa
vargusių nuo pasaulio, dva
sios ramybės ir tikrumo ieš
kančiųjų srautas dar labiau 
padidėjo. Viliui Gabrieliui tal
kino kartu su juo apsigyvenę 
krikščioniškų pažiūrų jaunuo
liai.

Daugėjant sodybos lankyto
jų bei gyventojų ir Viliui neat- 

sirinkinėjant jų pagal pažiū
ras, tikėjimą, įtampa santy
kiuose su šeimos nariais (tė
vas jau buvo miręs) ir su pran
ciškonų brolija didėjo. Gi
minėms siekiant išstumti Vi
lių iš sodybos, atšalus jo san
tykiams su pranciškonais, Vi
lius, taip ir nesuskubęs su
rūšiuoti žmonių į „tinkamus” 
ir „netinkamus” bei pastatyti 
Saulės miestą, kuriame galėtų 
gyventi dvasinio gyvenimo 
gamtoje besiilgintys žmonės, 
1992 m. rugpjūčio 5 d. mirė 
savo sodyboje, plyšus širdžiai. 
Palaidotas Salantų kapinėse.

Kelios mintys iš liudi
jimų:

Jis pasidarė kvailiu iš 
išorės, kad pas jį galėtų ateiti 
tokie pat kvailiai.

Irmantas Indrašius,
meistras

Jis solidarizavosi su visa 
kūrinija, nevengė kartu kęsti 
šaltį, alkį, visas kitas žemiš
kosios kelionės bausmes, ne
ieškojo patogumų, išskirtinu
mo ar privilegijų - jis tikrai 
buvo mažesnysis brolis.

Kun. Gediminas Numgau- 
dis, pranciškonas

Vilius kentėjo ir dėl val
džios, ir dėl Bažnyčios, ir dėl 
šeimos. Ir galbūt tai jam leido 
pajusti, kad dogmos, filosofija, 
žinojimas, kas yra teisinga, iš 
tikrųjų įrėmina ir neleidžia 
priartėti prie tiesos. Kad tik
roji tiesa, tikroji meilė ne 
šiuose dalykuose, o kažkur vi
sai kitur.

Sigitas Baltramaitis,
fotografas

Netikiu net ir dabar, jog Lie
tuva tiki, kad Orvido sodyba 
yra vienas iš trijų ar keturių, 
ar penkių didžiausių XX 
amžiaus meno kūrinių. Lietu
va yra maždaug kaip Orvido 
motina. Orvido motina tarsi 
juokais tą reikalą leidžia, ir 
Lietuva juokais leidžia. Aš 
nesuprantu to. Lietuvos aš 
nesuprantu visiškai.

Jonas Mekas,
poetas, kino režisierius

Visur tu turi būti arba kata
likas, arba krikščionis, arba 
dar kažkoks - turi būti sufor
muotas pagal kažkokį modelį. 
O čia nebuvo jokio modelio. 
Nors buvo daug krikščionybės, 
daug pranciškonų dvasios, mei
lės gamtai, meilės žmogaus 
natūralumui, meilės... Ir tu 
galėjai būti bet koks.

Anonimas,
buvęs narkomanas

Mūsų adresas: Vilniaus 39- 
403, LT -2600 Vilnius. Tel. 8- 
5- 212 78 12; dki@delfi.lt

mailto:dki@delfi.lt
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