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POETAS IR TĖVYNĖ
JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

Adomo Mickevičiaus 200-ųjų gimimo metinių paminėjimo 
vakaras įvyko Vilniuje, Lietuvos Operos ir Baleto teatre, 
gruodžio 17 d. Pagrindinę kalbą pasakė poetas Justinas Mar
cinkevičius, kuris yra Adomo Mickevičiaus 200-ųjų gimimo 
metinių paminėjimo Valstybinės komisijos pirmininkas.

1832 m. liepos 17 d.,
Strasbūro merijoje išduodant 
pasą tolimesnei kelionei 
Prancūzijoje, Adomas Micke
vičius taip aprašytas: „Ūgis 1 
m 69 cm, plaukai ir antakiai 
juodi, kakta uždengta, akys — 
pilkai melsvos, nosis — vidu
tiniška, lūpos — idem (t.y. 
taip pat vidutiniškos — J.M.), 
barzda — juoda, smakras — 
apskritas, veidas — ovalus, 
oda — sveika, ypatingų ženk
lų jokių”. Vargu, ar iš šito 
aprašymo poetą būtų atpažinę 
net patys artimiausi jo drau
gai.

Pasienio tarnybos valdinin
kas jokių ypatingų ženklų 
nepamatė, nes jie, tie ženklai, 
gulėjo Mickevičiaus kelionės 
krepšyje. Tai buvo du poezijos 
tomeliai, išspausdinti Vilniuje 
prieš dešimt metų: tremtyje 
parašyta Sonetų knyga, iš
leista Maskvoje 1826 m., ir is
torinė sakmė Konradas Valen
rodas, pasirodžiusi 1828 m. 
Peterburge. Gal tarp jo knygų 
ir popierių, šalia poemos Gra

sina, buvo ir tragedijos apie 
Barborą Radvilaitę planas ar 
koks projektas, apie kurį buvo 
kalbėjęs savo bičiuliams dar 
Maskvoje. Poetas vežėsi ir tik 

kJęą Drezdene parašytą, dar 
karštą, Vėlinių III dalies 
rankraštį — įspūdingą dva
sinės ir politinės jėgos kūrinį, 
kurio paantraštėje trumpai ir 
aiškiai nurodoma istorinio bei 
dvasinio veiksmo vieta: „Lie
tuva”. Tai ir buvo tie „ypa
tingi ženklai”, iš kurių pasau
lis štai jau daugiau nei pusan
tro šimto metų atpažįsta Ado
mą Mickevičių — skaito, ty
rinėja, vertina jo kūrybą, do
misi jo gyvenimu, moksline, 
politine ir religine veikla.

Poeto „ypatingi ženklai” yra 
jo kūryba, kurioje savo pėd
sakus įvairiausiais būdais 
įspaudžia tikrovė, laikas ir 
įvykiai, emocinė ir dvasinė 
patirtis, socialinis ir politinis 
klimatas.

Adomas Mickevičius gimė 
Naugarduke (ar Zaosėje) 1798

tuva, tėvyne mūsų”. Galė
tumėm manyti, kad istorija if 
likimas, tarsi atsidėkodamaš 
Adomui Mickevičiui už daly- 
vavimą mūsų dvasios kūj- 
ryboje, Kudirkos ranka inte,L 
gravo lietuviškai Pono Tadą 
pirmosios eilutės dalį į Tau? 
tišką giesmę.

Taigi, nė vienam poetui 
šitaip nebuvo atlyginta, kaip 
Adomui Mickevičiui. Ir vis 
bus atlyginama, kol bus gyva 
jo meilės ir ilgesio žemė — 
Lietuva, kol bus giedamas jos 
himnas.

Didžioji Adomo Mickevi
čiaus meilė Marilė, atsisvei
kindama rašė jam kadaise į 
Kauną: „Būk didis!” Poetas 
įvykdė šį savo mylimosios 
priesaką.

O, pradėjęs rūpintis prancūzų 
pilietybe, laiške broliui guo
dėsi: ..... man kažkaip gaila
nustoti buvus lietuviu”. Dėl 
politinių intrigų pilietybės ne
gavo, taip ir numirė senosios 
Lietuvos piliečiu — tos Lietu
vos, kurios žemėlapyje jau ne
buvo.

Bet ji liko poeto knygose — 
čia jinai didelė, su kiekvienu 
vertimu į kitas kalbas ji tarsi 
vis auga. Galima tarti Micke
vičių sukūrus patriotizmo ir 
tėvynės meilės pavyzdžius, 
kuriais žavėjosi lietuvių tauti
nis atgimimas 19 a. antroje 
pusėje. „Iš praeities tavo 
sūnūs te stiprybę semia”, — 
giedojo Vincas Kudirka. Iš tos 
pačios romantizuotos praei
ties, iš kurios medžiagos ir 
įkvėpimo sėmėsi ir Ad.omas 
Mickevičius. Tai unikalus at
vejis, kai kita kalba rašęs poe- 

, tas taip aktyviai dalyvavo 
mūsų tautinės sąmonės kū
ryboje. Tautinio atgimimo 
karštuoliai buvo net jo pavar
dę sulietuvinę — vadino Mic
kumi.

Patriotinės atsparos ir tau
tinės gynybos darbą Micke
vičius dirbo ir sovietinės oku
pacijos metais. Pakartotinai 
verčiama ir leidžiama jo kū
ryba plito didžiuliais tiražais. 
Nežinau, ar Europoje, į kurią 
veržiamės, kas patikėtų, kad 
stambus Mickevičiaus poe
tinės kūrybos visumos tomas 
(1987) buvo išleistas 90,000 
egzempliorių tiražu ir bema
tant išpirktas — fantastika! 
Populiarūs buvo poeto kūry
bos vakarai, jo poezijos plokš
telės. Adomas Mickevičius 
tais laikais stovėjo šalia mūsų 
tautinio atgimimo dainiaus 
Maironio. Lietuva buvo pilna 
jo dvasios, vargu, ar kur kitur 
Mickevičius buvo toks popu
liarus ir toks savas, kaip Lie
tuvoje.

Tai ir suprantama. Pasau
linės literatūros panteone yra 
tik vienas didelis kūrinys, 
prasidedantis žodžiu „Lietu
va” — tai Ponas Tadas. Skai
tant jo pirmąją eilutę „Litwo! 
Ojczyzno moja”, — atmintyje 
suskamba mūsų valstybės 
himno — V- Kudirkos tautiš
kos giesmės invokacija: „Lie

poetui Adomui Mickevičiui joŠalčininkų savivaldybės aikštėje gruodžio 19 d. 
gimimo 200-ųjų metinių proga. Nuotr. Eltos.

m. Kūčių vakarą — todėl ir 
Adomo vardą gavo. Buvo pra- 
slinkę vos treji metai nuo pa
skutinio Lenkijos-Lietuvos 
valstybės padalinimo. Didžioji 
politinė žaizda smalkiai krau
javo. Tiesą sakant, ji niekada 
neužsitraukė. Ir Mickevičių 
šeimą, ir visą Naugarduką 
gaubė senosios Lietuvos vals
tybės aureolė. Busimasis poe
tas suposi istorinių legendų, 
padavimų, sakmių ir prisimi
nimų lopšyje, jo laisvės viltys 
ir jo talentas anksti aptiko ro- 
mantizuotos ir herojizuotos 
praeities klodus ir juose įsi
šaknijo. Tam tikrą Lietuvos 
istorijos „užkratą” galėjo gau
ti, dar tebesimokydamas' Nau
garduko Tėvų Dominikonų Še
šiametėje mokykloje — čia jo 
istorijos žinios būdavo verti
namos „labai gerai”. Tarp kit- , ,
ko, 1812 m. mokykloje buvo aktualios, skausmingos, 
suvaidinta populiari to meto vyamės Lietuvos, 
dramaturgo Aloyzo Pelinskio ^u ^ia žen}e 1° santyki 
targedija Barbora Radvilaitė. gaįbūt geriausiai ir išreikštų 
Keturiolikmetis Adomas 8;U- ž0^.1,s , „tevyniškumas . tai 
kūrė joje pagrindinį —t Barbo
ros — vaidmenį.

Už Mickevičiaus talentą tu
rėtume dėkoti ir Vilniaus uni
versitetui, kur jaunas poetas 
gilėjo ir brendo, kur lankė 
garsių profesorių Leono Bo- 
rovskio, Gotfrydo Grodeko, 
Joachimo Lelevelio paskaitas 
ir seminarus. 1816 m. lite
ratūros ir laisvųjų menų fa
kultete susitiko viename kur
se su Simonu Daukantu. Abu 
juos apšvietė patekanti ro
mantizmo žvaigždė, abu idea
lizavo Lietuvos istoriją, sė
mėsi įkvėpimo ir medžiagos 
kūrybai, nors krašto ateitį, be keviciųt pakylanį nutolusioje 
abejonės, abu įsivaizdavo skir- j8torinėje Lietuvoje (poemos 
tingai: istorikas puoselėjo sa- Gražina ir Konradas Valenro- 
varankiškos valstybės viltis, das} _ ir nusiieidžiantį ne- 
poetas regėjo Lietuvą, ^unij i- nutolstančioje savo vaikys

tės bei jaunystės žemėje (poe
mos Vėlinės, Ponas Tadas).

Poetinis skrydis aprėpia ir 
tartum apkabina žodžiu visą 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės buvimą istorijoje. 
Šią erdvę gimtosiose Naugar
duko apylinkėse poetas pripil
do paslaptingų ženklų, keistų 
reiškinių, mėnesienoje iš eže
ro išnyrančių mergelių, svite- 
ziečių, vidurnaktį iš kapų 
pakylančių numirėlių — ap
gautų, suvedžiotų, klastingai 
nužudytų, atpildo ir teisingu
mo ieškančių. Gimstantis ro
mantizmas tarsi ištrynė ribą 
tarp šio ir ano pasaulio, 
Vėlinių naktį nuošalioje kop
lyčioje susirinkę kaimiečiai 
bendrauja su mirusiaisiais, jų 
pamokymus ir ištarmes su
prasdami kaip aukščiausią so
cialinį, moralinį teismą ir 
nuosprendį. Tokia yra Micke
vičiaus Vėlinių prasmė.

Česlovas Milošas (Czeslaw 
Milosz) poeto sumanymą pa
naudoti Vėlinių apeigas sce
niškai pavadino „absoliučiai 
genialiu”. O svarbiausia — 
poezija iš klasicizmo salonų 
išėjo prie žmonių. Tai buvo 
demokratinis žingsnis, kurį 
jis žengė poetinės kalbos pa
galba, ieškodamas supratimo 
ir atsiliepimo. Deklaruodamas

niais ryšiais susietą su Lenki
ja-

Dar sykį pažvelgę į Adomo 
Mickevičiaus „ypatinguosius 
ženklus”, t.y. į jo poetinę kū
rybą, pamatysime ir unikalią 
jos savybę, dvasinę suvastį: 
visa ji (arba beveik visa),

Adomo Mickevičiaus 200 gimimo metinių paminėjimo valstybinės 
komisijos pirm, poetas Justinas Marcinkevičius savo atidaro* 
mąjame žodyje pabrėžė didžiojo klasiko kūrybos aktualumą mūsų 
dienų žmogui, neretai užmirštančiam savo tėvynę. Paminėjimas 
jvyko Vilniaus Nacionaliniame Operos ir Baleto teatre gruodžio 
17 d. Nuotr. Eltos

pradedant apysakaite Živile, 
paskelbta Vilniaus savait
raštyje Tagodnik Wilenski 
1819 m., ir baigiant didžiąja 
epopėja fonas Tadas, išleista 
Paryžiuje 1834 m. — visa ji 
yla iš čia: iš senosios istori
nės Lietuvos. Poetui gyvos, 

tė-

meilė, prisirišimas, ilgėjima
sis, idealizavimas... Šios ir į 
jas panašios dvasinės būsenos 
ypač sustiprėja nelaisvėje, 
tremtyje, emigracijoje, nuto
lus ir negalint sugrįžti. Tada 
ypatingą vertę įgauna prisi
minimai, gamtos ir buities de
talės, įvairios relikvijos, vie
tos ir įvykiai, kaip nors susiję 
su tuo, kas atimta, nutolinta, 
pavęrgta, nepasiekiama, už
drausta ar sunaikinta. Tai na
tūralu, o poetui, sakytume, 
netgi privalu. Juo labiau ro
mantiniam poetui, kurio poe
zija kyla iš praradimo, meilės 
ir ilgesio. Galima regėti Mic-

litanija pradeda jis reikš
mingiausią savo, o gal ir visos 
lenkų literatūros — kūrinį 
Poną Tadą, atmintinai ir mei
le trokšdamas susigrąžinti pa
grindinį savo įkvėpimo šaltinį 
— tėvynę, pasiekti ją poetiniu 
žodžiu, atsigaivinti jos vers
mėje.

Tai buvo, galima sakyti, 
nenumalšinamas egzistenci
nis viso gyvenimo troškulys. 
1855 m. rugsėjo mėnesį (likus 
vos porai mėnesių iki mirties) 
Paryžiaus arsenale jį aplan
kiusiems guodėsi: „Aš no
rėčiau pasiekti savo lietu
viškus miškus, ten norėčiau 
būti vienas, nieko nematyti, 
gink Dieve, jokio laikraščio 
neskaityti, ir tik su ponu Die
vu, paukšteliais ir medžiais 
kalbėtis”.

Poetas iš tikrųjų turėjo galią 
kalbėtis ir su ponu Dievu, ir 
su medžiais ar paukščiais, nes 
iš Lietuvos, pats to nejausda
mas, buvo „pasisėmęs” tada 
dar labai gyvą panteistinę pa
saulėjautą, savotišką, su 
krikščionybe sumišusią, gam- 
tameldystę, neišdraskytą žmo
gaus ir gamtos bendrumą. Iš 
čia, iš Lietuvos, jam buvo vi
sai nesunku žengti į anapu
sinį vėlių ir dvasių pasaulį, 
regėti ir girdėti jas. Galima 
sakyti Mickevičių buvus pari
bio žmogumi — toks žmogus 
yra tolerantiškesnis, jo dvasia 
judresnė, paslankesnė, kūry
biškesnė, iš ją supančios tik
rovės pagaunanti ir gaunanti 
daugiau impulsų. Mickevi
čiuje telpa, sugyvena len
kiškumas ir lietuviškumas — 
jie nenaikina vienas kito, jie 
drauge kuria pasaulį.

Didelio poeto užtenka vi
siems: būtent, priklausomybė 
visiems ir daro jį dideliu: 
„Myliu visus, visus! Ir žmo
nes, ir tautas // visas jau bu
vusias ir būsimas tautas” — 
tai iš Vėlinių Didžiosios im
provizacijos. ( Be abejonės, 
šitokiu savo dvasios erdvumu 
Mickevičius aktualus ir mūsų 
laikams.

Poetas sukūrė ir užsiaugino 
savyje žemę, kuri jau nepalei
do jo. Sekė jį tremtyje, lydėjo 
vingiuotais emigracijos ke
liais, sunkiu rūpes'čiu užgu
lusi krūtinę, budino nenumal
domą ilgesį. „Šaukiuos lietu
viškų kraštovaizdžių,” — iš 
Lozanos rašė Ig. Domeikai. 
Paryžiuje, išsinuomojęs na- 

improvizuoja mėlį, prie durų pasodino šer-

tėvynę, poetas deklaravo de
mokratizmą. Tokia buvo pir
mųjų dviejų Adomo Micke
vičiaus poezijos tomelių, iš
ėjusių Vilniuje, ideologija. 
„Liokajai ir kambarinės pirko 
visų daugiausia”, — džiaugėsi 
poetas.

Į metafizinį dviejų pasaulių 
bendravimo ir bendrumo prin
cipą poetas įnešė, įrašė tė
vynės ir laisvės vietovės, jų 
tapatumo — t.y. dieviškosios 
pasaulio tvarkos — dėsnį, iš
reikšdamas jį savotiška tre- 
jybe: tėvynė — žmogus — 
žmonija. Nesunku pastebėti, 
kad poeto dvasinių ir pilieti
nių vertybių sistemoje į pirmą 
vietą iškyla tėvynė: už ją ko
voja, jos laisvei aukodamiesi, 
Gražina ir Konradas Valenro
das, Vėlinių ir Pono Tado he
rojai. Šioje vietoje aš norėčiau 
pabrėžti Mickevičiaus kūry
bos aktualumą mūsų dienų 
lietuviui, nes jau grėsmingai 
daugėja žmonių, užmiršusių 
arba užmirštančių, kad turi 
tėvynę.

Poetas niekada neužmiršo, 
kad ją turi. Nors ir iš
draskytą, ir pavergtą, tačiau 
turi. Net ir tolimajame Kry
me, suklusęs tyloje, nori iš
girsti ją šaukiančią. Iš tikrųjų 
ji ir šaukė poetą. Visą gyve
nimą šaukė herojiška praeiti
mi, ugdė ir skatino jo poetinę 
vaizduotę padavimais ir le
gendomis, papročiais ir prie
tarais, spalvingomis buities 
detalėmis, neužgesinamais 
laisvės siekiais. Kalneliais, 
kloniais, miškais, ežerais ir 
pievomis šaukė; Nemunu ir 
Nerimi, pirmąja meile, Vil
niumi, Naugarduku ir Kau
nu. Šaukė visu tuo, ką vaikas 
būdamas pirmą kartą pamatė, 
išgirdo, ką paauglystės metais 
patyrė ir įsidėmėjo, ką jau
nystėje pamilo. Paskui visa 
tai lig paskutinio atodūsio va
dino Lietuva, kalbėjo ir rašė 
apie ją, kaip apie tėvynę.

Emigracijoje įsitraukęs į po
litinę veiklą, kalbėjo apie savo 
ypatingą tėvynę — Lietuvą ir 
bendrą tėvynę — Lenkiją. Ta
čiau visa, į ką poetas panardi
na savo plunksną, vyksta čia, 
istorinėje Lietuvoje. Čia yra 
ta erdvė ir laikas, kur žmogus 
deklaruoja savo gyvenimo ir 
tėvynės likimo vienovę, čia 
žmogus kuria tėvynę, o tėvynė 
— žmogų. „Visos tautos kan
čias aš iškentėt turiu”, — 
skausmingai
poetas bazilijonų vienuolyno' mukšnį, kad šis, poeto žo- 
celėje Vilniuje. Tarsi malda ar džiais, primintų jam Lietuvą.

PAMINKLAS ADOMUI 
MICKEVIČIUI

Šalčininkų savivaldybės 
aikštėje atidengiamas pamink
las poetui Adomui Mickevi
čiui, kurio gimimo 200-osios 
metinės minimos šiemet. Iš
kilminga atidengimo ceremo
nija įvyko šeštadienį, gruodžio 
18 d.

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
Respublikos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, svečių iš 
Lenkijos. Po oficialios dalies 
Šalčininkų kultūros namuose 
buvo susitikimas prie Kalėdų 
stalo. Aktorė Virginija Ko- 
chanskytė lietuvių ir lenkų 
kalba skaitė A. Mickevičiaus 
eiles.

A. Mickevičiaus paminklo 
autorius — skulptorius Bro
nius Vyšniauskas, aikštės ar
chitektas — Rimvydas Vyš
niauskas.

Paminklo statyba kainavo 
140,000 litų. 60,000 litų iš re
zervo fondo skyrė Lietuvos vy
riausybė, po 5,000 dolerių 
pervedė Lenkijos Respublikos 
Seimo pirmininkas Maciej 
Plažinski ir Lenkijos pamink
losaugos taryba, 18,000 litų 
paaukojo Šalčininkų gyvento
jai ir organizacijos.

Aikštės rekonstrukcija, ku
rią atlieka statybos firma 
„Nalšia”. Šalčininkų savival
dybei kainuos daugiau kaip 
400,000 litų.

... ■......
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Naujas Lietuvos pašto ženklas, skirtas poeto Adomo Mickevičiaus 
200-osioms gimimo metinėms paminėti. Nuotr. Eltos.
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Rašytojų sąjungos suvažiavimas
ALGIMANTAS A. NAUJOKAITIS

suvažia-- oficialiuose

Nors per ketverius metus, 
praėjusius nuo paskutinio su
važiavimo, Lietuvos Rašytojų 
sąjunga padidėjo iki 350 na
rių, ji jungia įvairaus am
žiaus ir pažiūrų plunksnos 
darbininkus, tačiau 
vime negirdėjau nei smarkių 
ginčų, nei nesutarimų. At
virkščiai — iki vėlaus vakaro 
trukusią suvažiavimo darbo 
dieną vyravo santarvės, ra
maus, dalykiško reikalų apta
rimo dvasia. Visus gerai nu
teikė prezidento Valdo Adam
kaus apsilankymas, jo pasaky
ta kalba.

Suvažiavimo pradžioje pa
minėjęs, kad tarp skaitlingo 
Rašytojų sąjungos narių būrio 
yra ir 30 JAV, kitos šalyse 
gyvenančių mūsų rašytojų (iš 
viso užsienyje gyvena 8,3 nuo
šimčių šios sąjungos narių), 
pirmininkas Valentinas Sven- 
tickas perskaitė iš Čikagos 
atsiųstą ir visų plojimais pa
lydėtą Rašytojų draugijos pir
mininkės Stasės Petersonie
nės nuoširdų sveikinimą su
važiavimui. Apgailestavusi, 
kad ir kviečiama negali čia at
važiuoti, be kita ko, ji rašė: 
„Nors gyvename toli nuo Tė
vynės, mes esame Jūsų dalis”. 
Nesulaukusiems po pasaulį iš
blaškytų savo plunksnos se
serų ir brolių, suvažiavimo da
lyviams teko pasitenkinti bent 
tuo, kad salėje buvo prieš pat 
suvažiavimą iš Baltimorės su 
savo prisiega Kazimiera grįžęs 
šios sąjungos ir lietuvių rašy
tojų draugijos narys Kazys 
Bradūnas. Pasak V. Sventicko, 
nors dabar jis gyvena pusiau 
Vilniuje, pusiau anapus Atlan
to, bet iš įpratimo vis dėlto 
suvokiamas išeivijos poezijos 
kontekste. Iš Izraelio suvažia- 
viman atvyko .'r kitas Rašy
tojų sąjungos narys Ycchokas 
Meras, kurio čia laukė maloni 
staigmena — Rašytojų sąjungos 
leidyklos tik ką išleista jo 
nauja knyga, į kurią sudėti 
trys romanai — Lygiosios 
trunka akimirką, Ant ko lai
kosi pasaulis ir Ties gatvės 
žibintu.

Sunku atpasakoti viską (o ir 
šeštadienio priede nėra tiek 
vietos), ką pasakė savo prane
šimuose — ataskaitose ka
denciją (įstatuose numatytą 
laikotarpį) baigiantis sąjun
gos pirmininkas V. Sventic- 
kas, jo pavaduotojas E. Ali- 
šanka, sekretorius J. Liniaus- 
kas, revizuos ir etikos komi
sijų vadovai V. Girdzijauskas 
ir E. Bukelienė. Vis dėlto pa
minėsiu bent kai kurias jų 
pranešimų detales.

Pradėdamas pranešimą, V.

Rašytojų sąjungos leidyklos techninė redaktorė D. Tunkevičiūtė 
ir direktorius V. Akelis.

Sventickas pažymėjo, kad Ra
šytojų sąjunga pasirinko euro
pinį modelį, ji krypsta rašy
tojų brolijos profesinių ir so
cialinių reikalų pusėn, o są
jungos renkamieji asmenys 

renginiuose jau 
užsiima jos narių kūrybos 
vertinimu. Beje, tai savo kal
boje gerai atliko rašytojas
J. Aputis, pabrėžęs egzodo li
teratūros svarbą, čia ir užsie
niuose gyvenančių plunksnos 
brolių ir jų organizacijų suar
tėjimą, atsigręžimą veidu vie
nas į kitą.

Kas padaryta arba daroma, 
kad rašytojams būtų gerai, 
kad palengvėtų buitinių rū
pesčių našta, kad jie galėtų 
kaip reikiant atsidėti kū
rybai? Atsakydamas į šį paties 
iškeltą klausimą, V. Sventic
kas sakė, kad Rašytojų sąjun
gos galimybės čia nėra dide
lės, tačiau pastaraisiais me
tais stiprėjo įsitikinimas, jog 
meno žmogus, rašytojas vertas 
valstybės rūpesčio. Tuo reika
lu ir pats pirmininkas, ir val
dybos nariai varstė Seimo, vy
riausybės, ministerijų, įvairių 
fondų duris, atkakliai reikala
vo, patys piršo ir rašė įstaty
mų, nutarimų, kitų sprendimų 
projektus, telkė šalininkus. 
Daug kas laimėta rašytojų, jų 
knygų leidimo labui. Kelis 
kartus padidintas, (Sąjungos 
sekretoriaus J. Liniausko žo
džiais, — garbės) pirmo ir antro 
laipsnio valstybės pensįjas da
bar gauna jau 66 rašytojai. 
Vyriausybė gerokai padidino 
ir Valstybės stipendininkų 
kiekį. Dabar valstybės ir kul
tūros ministerįjos stipendijas 
gauna 46 rašytojai, tarp jų ne
mažai jaunųjų. Iš Nidoje esan
čių kūrybos ir poilsio namų 
pelno per Literatūros fondą 
priedą prie menkų pensijų 
pradėjo gauti 75 metų sulau
kę sąjungos nariai. Ištikus 
bėdai, paramos susilaukia ir 
kiti rašytojai. Beveik 12,000 
Lt išleista padedant palaidoti 
mirusius savo plunksnos bro
lius.

Nors Rašytojų sąjungos lei
dykla per pastaruosius ket
verius metus išleido 150 kny
gų, tarp jų nemažai egzodo li
teratūros, tačiau tiek paties 
pirmininko, tiek sąjungos na
rių nuomone, valstybės para
ma čia dar menka, o kultū
riniams leidiniams valstybės 
biudžeto lėšos sumažintos be
veik milijonu litų. Rašytojų 
sąjungos savaitraštis Lite-. 
ratūra ir menas ne tik veja
mas iš patalpų, bet ir nėra iš 
ko mokėti ir taip menkas al
gas bei honorarus redakcijos 

darbuotojams bei autoriams. 
Pasak V. Sventicko, kultūros 
leidiniai paverčiami susigū
žusiais elgetomis. Rašytojai 
tik grašius gauna ir už jų 
išleistas knygas. Visa tai at
sispindėjo ir prieš suvažia
vimą išsiuntinėtose anketose, 
kuriose Rašytojų sąjungos 
valdyba pakvietė rašytojus iš
reikšti savo pasiūlymus ir pa
geidavimus. Kelių istorinių 
romanų autorius P. Dirgėla 
anketoje tiesiai—šviesiai išrė
žė: nebeleisti knygų autorius 
žeminančiomis sąlygomis! Kai 
V. Sventickas suvažiavime 
apžvelgė šios ir kitų anketų 
turinį, prisiminiau Alės Rūtos 
išsakytus žodžius jos romano 
Skamba tolumoj išleidimo 
Lietuvoje proga: „Bet argi 
autorius už savo darbą pats 
turi apsimokėti?”

Suvažiavimas priėmė atvirą 
laišką Seimui, pradėjusiam 
svarstyti įstatymo projektą 
dėl autorių teisių. Laiške pra
šoma deramai pataisyti šį įs
tatymą taip, kad būtų įtei
sinta kitose šalyse galiojanti 
nuostata — įvesti autorinį at
lyginimą už kūrinių atgami
nimą reprografijos (daugini
mo, kopijavimo) būdu ir už jų 
panaudojimą bibliotekose. Tai 
būtų reali pagalba autoriams, 
lig šiol gaunantiems labai 
menkus honorarus.

Suvažiavimas nenutylėjo ir 
kitų skaudžių problemų, pri
ėmė valdžiai adresuotą rezo
liuciją dėl kultūrinės spaudos 
varganos būklės, prašė 1999 
m. valstybės biudžete bent jau 
atsatyti atimtą 800,000 Lt su
mą.

Savo pranešime V. Sventic 
kas, revizįjos komisijos pirmi
ninkas V. Girdzijauskas nea
pėjo ir kitų šiandieninės lietu- 
vos gyvenimo šešėlių — korup
cijos, iš sovietmečio išlikusių 
ir dar neužgydytų kitų „no
menklatūrinių” ligų. Pasak V. 
Sventicko, ir šiandien yra 
žvitruolių, dosniai sėmusių iš 
anos valdžios ir to paties 
geidžiančių dabar. Griuvėsių, 
kolaboravimo sąvokomis kar
tais sumenkinama literatūros 
atsvara. Tos atsvaros įgūdžių 
reikia ir dabar — pigaus sko
nio, bulvarinių leidinių, masi
nės kultūros, kitų svetimumų 
akcijų ir instaliacijų bangose. 
Pasakęs šiuos žodžius, V. 
Sventickas kvietė atsparumo 
pasimokyti iš mūsų išeivijos, 
daužytos šių ir kitų bangų, bet 
atsispyrusiai, išlaikančiai lie
tuviškumą, aukštos kokybės 
kūriniais praturtinusios mūsų 
literatūrą.

V. Sventickas taip pat pri
pažino, kad visus turtinantis 
yra jau susiklostęs Lietuvos 
Rašytojų sąjungos bendravi
mas su užjūrio kolegomis, su 
Lietuvių Rašytojų draugija. 
Savo pranešime jis išreiškė 
pasitenkinimą, kad plačiau 
apie tai jam buvo leista pa
samprotauti ne tik jam besi
lankant Los Angeles, bet pa
sisakyti ir užsienio lietuvių 
dienrašyje Drauge (čia turėta 
galvoje jo pasikalbėjimą, išs
pausdintą 1998 m. birželio 6 d. 
šeštadieniniame priede). V. 
Sventicko nuomone, jau atėjo 
laikas, kad Lietuvos valstybė 
realiai padėtų ir egzodo ra
šytojams, tarkim, duodant lė
šų bent literatūrinių archyvų

tvarkymui ir jų atgabenimui 
namo, į Lietuvą.

Šiltai visų sutiktas, suva-
žiavime kalbėjo poetas Kazys 
Bradūnas. Turėdamas galvoje 
savo narystę Rašytojų sąjun
goje ir draugijoje, jis pasakė, 
jog esąs tarsi dviejų litera
tūros respublikų pilietis. K. 
Bradūnas padėkojo suvažia- 
viman susirinkusiems rašyto
jams, kad jie neužmiršta už 
jūrų — marių gyvenančių 
savo kolegų, kad Lietuvoje 
išleista daug egzode parašytų 
knygų. Jis pritarė V. Sven
ticko siūlymui dėl valstybės 
paramos uįūryje tvarkant 
lietuviškus archyvus. „Saky
čiau, kad bendras abiejų , čia 
ir užjūryje esančių lietuvių 
rašytojų, sambūrių susijungi
mas jau įvykęs”, — pasakė K. 
Bradūnas. Jis taip pat pridū
rė ir apgailestavo, kad prieš 
suvažiavimą literatūrinėje ži- 
niasklaidoje daug rašant ir 
kalbant apie mūsų literatūrą 
ir knygas, liko nepaliesta eg
zodo literatūra.

Apie tėvynės ilgesį gyve
nant tolimame krašte kalbėjo 
Icchokas Meras. Jis norėtų 
būti ko nors vertas šiame ra
šytojų sambūryje, kurio na
riu yra. Pasidžiaugė, kad Vil
niuje štai vėl išėjo jo nauja 
knyga. Be abejoji bus ne pas
kutinė .

Pranešime V. Sventickas 
padėkojo kitose valstybėse gy
venantiems mūsų rašytojams 
už anketose ar kitaip išsa
kytas ir atsiųstas mintis bei 
pasiūlymus Rašytojo sąjungos 

veiklai gerinti. Į juos bus at
sižvelgta. Suabejota V. Volerto 
atsiųstu raginimu Lietuvoje 
rengti išeivijos rašytojų kūry
bos vakarus. Bet juk tų vaka
rų, naujų egzodo rašytojų kny
gų pristatymų berods netrūko 
nei Rašytojų klube, nei kitose 
vietose. Atsivertę suvažiavimo 
proga išleistą išsamią Lite
ratūrinio gyvenimo kroniką, 
suskaičiuokime vien 1998 me
tų išeivijos rašytojų kūrybos 
vakarus, kitus panašius ren
ginius. Buvo vakarai, litera
tūrinės popietės V.Tamulaičio, 
A. Vaičiulaičio, V. Krėvės, V. 
Daugirdaitės — Sruogienės, J. 
Aisčio atminimui ir jų kūry
bai. Buvo surengta pora A. 
Nykos — Niliūno kūrybos va
karų, įvyko susitikimai su M. 
Stankus — Saulaite, Kaune — 
su A.Veščiūnaite. Ne tik Rašy
tojų klube, bet ir kitur su
rengtas B. Pūkelevičiūtės jubi
liejinis literatūrinis vakaras, 
Alės Rūtos naujo romano pris
tatymas. Suvažiavimo dalyviai 
mielai sutiko V. Volerto pa
siūlymą Lietuvos rašytojams 
atvykti į tokius vakarus Ame
rikoje (žinoma, jei pakviestų).

Į artimesnius kraštus Lietu
vos rašytojų išvykos vis daž
nėja. Rašytojų sąjungos pirmi
ninko pavaduotojas E. Ali- 
šanka savo pranešime sakė, 
kad plečiasi tarptautiniai ry
šiai. Rašytojų sąjunga jau 
yra didžiausios Europoje rašy
tojų organizacijos — Europos 
rašytojų kongreso narė, akty
viai dalyvauja Baltijos’ rašy
tojų tarybos veikloje. Šios ta
rybos rūpesčiu įsteigtame ra
šytojų ir vertėjų centre Vis- 
byje (Švedija), gavę stipendi

jas, pabuvojo 33 Lietuvos ra
šytojai ir vertėjai. Daugėja už
sienyje išleistų Lietuvos rašy
tojų knygų.

Suvažiavime dar buvo daug 
įdomių kalbų, tarp jų ir apie 
siūlomus kandidatus į Rašy-

Diskusijos suvažiavimo pertraukos metu. Iš kairės — trys poetai: A. Marčėnas, K. Platelis (jis taip 
pat yra Švietimo ir mokslo ministras) ir E. Kelmickas.

tojų sąjungos pirmininko pos
tą — A. Baltakį, D. Kąjoką ir 
V. Sventicką. Absoliučia balsų 
dauguma (čisl prisidėjo ir 13 
egzodo rašytojų atsiųstų bal
savimo biuletenių), pirminin
ku vėl išrinktas Valentinas 
Sventickas. Mažai kuo pakito 
ir Rašytojų sąjungos valdyba. 
Į ją išrinkti E. Ališanka, J. 
Aputis, O. Baliukonytė, A. 
Baltakis, V. Daujotytė, P. Dir
gėla, S. Geda, J. Liniauskas , 
M. Martinaitis, V. Martinkus, 
A. Mikuta, D. Mušinskas, J. 
Strielkūnas ir J. Vaičiūnaitė.

Valentinas Sventickas, suvažia
vime vėl išrinktas Lietuvos 
Rašytojų sąjungos pirmininku.

Nuotr. Ričardo Šileikos

Sėti tikėjimą, viltį ir humaniškumą
Lietuvos Respublikos prez. Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 

Lietuvos Rašytojų sąjungos suvažiavime.

Lietuvos prez. V. Adamkus kal
ba Rašytojų s-gos suvažiavime.

Su nuoširdžia pagarba krei
piuosi į šią auditoriją, kaip į 
senų tradicijų vienijimą ir 
bendrų dvasinių pastangų tel
kiamą broliją, kurios narių 
balsai buvo ir lieka .svarbūs, 
svarstant pamatinius tautos 
kultūros ir Lietuvos valstybės 
klausimus.

Tai nėra vien malonus kom
plimentas gražaus renginio 
proga. Tai — nesenos istorijos 
patirtis, liudijanti jūsų žodžio 
potencialą, kuris prieš dešimtį 
metų kėlė tautą laisvei ir kū
rybai, kuris ir šiandien gali 
pozityviai įtakoti Lietuvos pi
lietinės savimonės raidą.

Prisimenu jūsų kolegas, 
mano likimo brolius emigraci
joje. Šviesios atminties Vy
tautas Kavolis, Henrikas Na- 
gys, Antanas Škėma, Algi

mantas Mackus, Marius Kati
liškis — pačių įvairiausių li
kimų, pažiūrų bei įsitikinimų

žmonės buvo jungiami meilės 
tėvynei ir intelekto savai ben
druomenei, jos likimui.

Kiekvienas savaip kūrė Lie
tuvą, tarnavo savajai jos vizi
jai ir puoselėjo istoriškai tei
singos ateities viltis. Manau, 
kad šie kriterijai ir šiandien 
yra gyvi, aktualūs, būtini mū
sų minčių bei darbų palydo
vai. Juk esame tiesioginio ry
šio tarp tautinės kultūros 
brandos, šios kultūros kūrėjų 
moralinės atsakomybės ir 
valstybės civilizuotumo.

Norėčiau, kad ir šiandienos 
uždavinius sprendžiant, atstu
mas tarp politikos ir kultūros 
žmonių būtų kuo mažiausias. 
Natūralu, kad, ūkinių sun
kumų akivaizdoje, intelektua
lams rūpi Lietuvos žmonių gy
venimo kitos kryptys ir per

Veidu vienas i kitą
Juozas Aputis

Dešimtys mėnesių, praėju
sių nuo 1994-ųjų metų rašy
tojų suvažiavimo — tai ne tas 
ypatingos prasmės dešimt
mečių ir šimtmečių laikas, 
kurį neseniai skaičiavome 
nuo 1547-ųjų, Pirmosios lietu
viškos knygos, nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės aštuonias
dešimtmečio, nuo Vinco Ku
dirkos Tautiškos giesmės ar
ba nuo šiomis dienomis pla
čiai paminėto Adomo Micke
vičiaus dušimtojo gimtadie
nio.

Prabėgęs ketverių metų lai

spektyvos, nes į inteligentiją 
dažnai krypsta žmonių akys, 
ieškančios moralinės paspir
ties. Norėčiau kviesti bendrai 
veikia! — kuriančiai ir tobuli
nančiai, stiprinančiai pasiti
kėjimą piliečių ir tautos galio
mis.

Tikiu, kad dar ne kartą Ra
šytojų sąjunga Lietuvos visuo
menei primins moralios kul
tūros bei politikos, moralaus 
gyvenimo priedermę, kurios 
atsisakyti, nepriminti jos sava
jai visuomenei būtų tikroji is
torinė klaida.

Tikiuosi, kad esami ir būsimi 
jūsų tekstai kuria naują am
žių, kurs mūsų ateitį garbingų 
tautos tradicijų ir. modernių 
šiandienos idėjų dvasią. Naiki
nimo akivaizdoje kažkas turi 
sėti tikėjimą, viltį ir huma
niškumą.

Garbingam Lietuvos rašyto
jų forumui linkiu rimto ir 
našaus darbo.

kas nėra pilkas lietuvių kūry
bos kelias. Prieš ketverius 
metus po anuometiniais Me
nininkų rūmų skliautais dar 
gyvenome istorinio pasikeiti
mo, perversmo akivaizdoje. 
Laisvės pojūtį lydėjo beribis 
džiaugsmas, nuostaba ir sal
dus nerimas. Tada visur, taip 
pat ir suvažiavimo salėje, 
buvo kalbama apie iki tol ne
žinomų rašytojų tekstus, iš
spausdintus žurnaluose ir 
knygose. Buvo savotiškas to
kios literatūros potvynio me
tas. (Nukelta į 2 psl.)
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Vilkaviškyje gruodžio 18 d. atidengtas paminklas dr. Vincui Ku
dirkai, pagerbiant Lietuvos Himno autorių jo 140-ųjų gimimo me
tinių proga. Nuotr. Eltos.

VINCO KUDIRKOS IDEALAI 
GYVI IR ŠIANDIEN

Lietuvos himnu — Tautiška 
giesme gruodžio 28 d. pra
dėtas dviejų 'žymių jubiliejų — 
Vinco Kudirkos gimimo 140- 
ųjų ir Tautiškos giesmės 100- 
ųjų metinių iškilmingas mi
nėjimas Lietuvos valstybi
niame Operos ir baleto teatre. 
Minėjime dalyvavo Lietuvos 
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus, Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
Seimo vicepirmininkas Arvy
das Vidžiūnas, žymūs lite
ratūrologai.

Prezidentas V. Adamkus 
savo kalboje sakė, kad garbin

Dr. Vinco Kudirkos klėtelė Paežeriuose, Vilkaviškio rajone. 
Nuotr. Romo Eidukevičiaus.

gas jubiliejus glaudžiai sieja 
mūsų tautos bei valstybės 
praeitį su šiandiena ir rytdie
na. „Didžias asmenybes lemtis 
paverčia epochos ženklais, 
telkiančiais šalies piliečius vi
sais istorinės svarbos momen
tais. Visais laikais tie, kurie 
neužmiršo Tautiškos giesmės 
žodžių bei dvasios, buvo ir lie
ka siejami kuriančios jėgos. V. 
Kudirkos gyvenimas kelia da
barčiai tautinės ištikimybės ir 
tėvynės meilės idealus. Kartu 
įspėdamas, jog tėvynės meilė 
bus tikra tik tuomet, kai ją 
lydės tiesos meilė bei pagarba 

ir meilė žmonėms”, — sakė V. 
Adamkus.

Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkas, V. Kudirkos jubi
liejinių renginių valstybinės 
komisijos pirmininkas Vytau
tas Landsbergis pavadino mi
nėjimą Nacionaliniame ope
ros ir baleto teatre pagrindi
niu valstybiniu renginiu. V. 
Landsbergis priminė, kad ne
seniai atidengti du paminklai 
Šakiuose ir Vilkaviškyje, ypač 
reikšmingas naujasis puikus 
muziejus Kudirkos Naumies
tyje. Tačiau, pasak Seimo pir
mininko, V. Kudirkos pamink
lai neturi virsti jo idėjų 
antkapiais. Jie turi skelbti

Tautiškos giesmės šimtmetis

Lietuvos prez. Valdo Adamkaus kalba, pasakyta 1998 m. gruo
džio 28 dieną Vilniuje, Operos ir baleto teatre minint Vinco Ku
dirkos Gimimo 140-ąsias ir „Tautiškos giesmės” 100-ąsias me
tines.

Palydime senuosius metus, 
minėdami garbingą jubiliejų, 
glaudžiai siejantį mūsų tautos 
bei valstybės praeitį su šian
diena ir rytdiena. Tautiška 
giesmė mums primena devy
nioliktojo ir dvidešimtojo am
žių tautos laisvės kovas, na
cionalinės kultūros ir val
stybės kūrimo darbus. Šie dar
bai tautos sąmonėje neatsie
jami nuo Vinco Kudirkos var
do.

Didžias asmenybes lemtis pa
verčia epochos ženklais, tel
kiančiais krašto piliečius vi
sais istorinės svarbos momen
tais. Prieš dešimtį metų Lietu
vos Sąjūdis kilo, prisiminda
mas Vincą Kudirką, remda
masis jo idėjomis, plėtodamas 
šias idėjas naujoje tautos gy- lietuvybės galia”.

Ta galia vienijo, telkė Sibiro 
tremtinius, karo pabėgėlius ir 
okupuotos Lietuvos žmones. Ji 
niekad neleido užgesti vilčiai, 
kad tėvynę užgriuvusios tam
sumos bus prašalintos.

Ką reiškia Vinco Kudirkos 
vardas ir Tautiška giesmė lais
vai, valstybę atkūrusiai Lietu
vai?

Neabejoju, kiekviena Gies
mės eilutė išlieka mums reikš
minga ir svarbi, kuriant 
šiuolaikinės visuomenės ver
tybines nuostatas, stiprinant 
dorinius dabarties gyvenimo 
pamatus. Vinco Kudirkos as
muo — tai laisvo žmogaus 
įsipareigojimo tiesai ir tautos 
gerovei ženklas. Jo gyvenimas 
kelia dabarčiai tautinės išti
kimybės ir tėvynės meilės

Skulp. Antanas Žukauskas, 
sukūręs dr. V. Kudirkai pa
minklą, atidengtą Vilkaviškyje 
1998.12.18 d.

apie žinomą, suprantamą 
žmogų, kurio idėjos nepriklau
so praeičiai. „Tautiška giesmė 
— tai susipratusiųjų giesmė. 
Berods, nė viena kita tauta to
kio prasmingo ir prakilnaus 
himno neturi. Tai — V. Kudir
kos mums paliktas Lietuvos 
vaikų moralinis kodeksas. 
Kiek jo laikysimės, tiek mūsų 
ir tebus”, — pabrėžė V. Lands
bergis. Seimo pirmininkas for
tepijonu paskambino V. Ku
dirkos mozūrą „Sudiev”.

Minėjime skaitytos V. Ku
dirkos eilės. Šv. Kristoforo ka
merinis orkestras atliko V. 
Kudirkos muzikinius kūri
nius. (Elta)

venimo situacijoje. Tautiškos 
giesmės sugrįžimas tuomet ta
po reikšmingu Lietuvos atgi
mimo simboliu.

Šiandien švenčiame Gies
mės šimtmetį. Giesmės, kuri 
ir carinės, ir sovietinės prie
spaudos metais kvietė tautą 
laisvam ir garbingam gyveni
mui. Ji žymėjo ir žymi pagrin
dines tokio gyvenimo gaires, 
ragindama pasitikėti ir remtis 
žmogaus morale, tautiniu so
lidarumu, istorine tradicija.

Visais laikais tie, kurie 
neužmiršo Tautiškos giesmės 
žodžių bei dvasios, buvo ir lie
ka siejami kuriančios jėgos. 
Šią jėgą iškilus mūsų intelek- kyje; jau skambėjo siūlymų 
tualas knygoje Žmogaus ge
nezė yra pavadinęs „slaptąja

Iškilmės Vilkaviškyje dr. Vincui Kudirkai paminklo atidengimo proga. Nuotr. Romo Eidukevičiaus.

Kudirkos prisiminimas, 
Kudirkos reikmė

t
Lietuvos Seimo pirm. Vytauto Landsbergio kalba, minint Vinco 

Kudirkos 140-ąsias gimimo metines Vilniuje 1998.12. 28 d.

1998 metų pabaigoje Lietu
voje blykstelėjo Vinco Kudir
kos prisiminimas. Taip rašys 
vėliau, o dabar mes patys 
esame to blyksnio dalyviai. 
Šiandien ir čia, štai vyksta pa
grindinis valstybinis Vinco 
Kudirkos ir Lietuvos Himno 
jubiliejinis renginys. Jų jau 
buvo ir dar bus, kiekvienas sa
vaip gražus ir įsimintinas da
lyviams. Atidengti du pamink
lai — Šakiuose ir Vilkaviš- 

mąstyti ir apie paminklą Him
no autoriui jo darbu prikel
tos valstybės sostinėje. Ypač 

tiesos 
meilė

Varpo

idealus. Kartu įspėdamas, jog 
tėvynės meilė bus tikra tik 
tuomet, kai ją lydės 
meilė bei pagarba ir 
žmonėms.

Aušros auklėtinio, 
įkūrėjo darbai buvo skirti de
vynioliktojo amžiaus Lietuvai 
moderninti, žadinti ir burti jos 
žmones gyvenimui bei kūry
bai. Šiandien išgyvename pa
našią situaciją: po ilgų prie
spaudos metų iškovojome ir 
apgynėme savo laisvę, ku
riame savo gyvenimą, tikime 
savo tėvynės rytdiena. Tegu 
šimtametė Vinco Kudirkos 
Giesmė rodo mums ateities 
takus, moko dirbti Lietuvos 
„naudai ir žmonių gėrybei”. 

reikšmingas yra naujasis pui
kus muziejus Kudirkos Nau
miestyje. Ir vis dėlto viena 
mintis man grįžta į sąmonę iš 
kokių trisdešimties metų pra
eities. Tada kilo Lietuvoje — 
kaip artėjančio Atgimimo toli
mas apyaušris — folklorinių 
ansamblių sąjūdis, išreiškęs 
tikrųjų vertybių pasiilgimą. 
Mintis buvo ta, kad liaudies 
dainų lobynas neturi likti vien 
surinktas, sukauptas ir gra
žiai palaidotas muziejų sarko
faguose būsimiems tyrinėto
jams; ne, daina turi skambėti, 
gyventi visu autentišku gro
žiu, gaivinti tautą ir liudyti 
apie gyvą tautą. Tai buvo jun
tama kaip šviežio oro reikmė; 
nereikėjo daug nė aiškinti, 
sąjūdis plito.

Taip ir dabar Kudirkos pa
minklai neturi virsti jo idėjų 
antkapiais, tarkim, iš praei
ties liudijančiais apie buvu
sią žmonių stiprybę. Jie turi 
skelbti apie žinomą, supran
tamą žmogų, kurio idėjos ne
priklauso praeičiai. Su jomis 
per visą XX a. atgimsta Lietu
vos valstybė, vis nori atgimti 
žmogaus dvasia. Tai šiandien 
svarbu ne mažiau, nei vakar. 
Ne prisiminti mums reikia, 
kad buvo Vincas Kudirka, bet 
suvokti, kad jis reikalingas.

Žinia, jei pats ateitų ir 

Dr. Vinco Kudirkos paminklas-kapas Kudirkos Naumiesčio ka
pinėse, Šakių rajone. Užrašas ant paminklo: „Daktaras Vincas Ku
dirka; gim. 21.XII.1858, m. 16.XI.1899.

prašnektų, pamėgintų rašyti 
ir siūlyti šen ten savo Tėvynės 
varpus, tai turbūt greit su
voktų, kad reikia iš naujo leis
ti Varpą — tokios pačios jėgos, 
tokio poveikio kaip anas.

Apie žmogaus vertybes V. 
Kudirka kalbėdavo tiesiai, ir 
laisvo žmogaus tiesi šneka 
„maniesiems” tuomet buvo pri
imtina netgi poezijoje. Dirbk 
žmonių gerovei, turėk dorą 
idealą, ir tegul meilė Lietuvos 
nušviečia mūsų vieningą ke
lią. Gerokai vėlesnio soviet
mečio rašytojai, vėl ieškoję 
žmogaus vertybių ir skelbę 
jas, turėjo išrasti ezopinę kal
bą. Kas žino, kokią kalbą 
reikėtų išrasti šiandien? Tai 
tuo atveju, jeigu suprantame, 
kad vertybes vėl reikia ir 
skelbti, ir ginti nuo agresy
vaus nihilizmo.

Vincas Kudirka sielojosi dėl 
įvairiausių konkrečių dalykų 
anuometinėje Lietuvoje, badė 
juos pirštu ir daugelį kalti
ninkų barte barė. Tai buvo ne 
tik svetimi engėjai, bet ir baisi 
nusigėrusių, kits kitą žanda
rams skundžiančių tautiečių 
tamsybė. Skundikus jis tiesiog 
vadino šungalviais; inteligen
tams diagnozavo nesiliaujantį 
kinkų drebėjimą. O sykiu 
kvietė į aukštesnius žmonijos 
tikslus kaip tikras idealistas, 
tikintis net ir tuo, kas daugu
mai atrodė neįmanoma; todėl 
i* dabartinių, kaip anuometi
nių, pragmatikų būtų pana
šiai supeiktas.

(Nukelta į 2 psl.)

Dr. Vinco Kudirkos muziejus Kudirkos Naumiestyje, Sakių rajone Nuotr. R. Eidukevičiaus
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Istorija ir legenda maceiniškoje 
„Didžiojo inkvizitoriaus” 

interpretacijoje
FELIKSAS JUCEVIČIUS

Atrodo, kad Didžiojo inkvi
zitoriaus legendą laikė Dosto
jevskis pačiu geriausiu savo 
kūriniu. Tikriausiai ir Anta
nas Maceina galvojo panašiai 
apie savo knygą Didysis In
kvizitorius, nes jos dvi laidos 
pasirodė lietuviškai ir viena 
laida vokiškai. Nėra abejonės, 
kad Didžiojo inkvizitoriaus le
genda kaip ir Maceinos inter
pretacija tebeturi gyvenimiš
kąją vertę, nes čia svarstomi 
klausimai, kurie keliami vi
sais laikais, tačiau į tai pa
teiktieji atsakymai gerokai 
reikalingi išlygų. Ir tai lengva 
suprasti: Broliai Karamazo- 
vai, kur įterpta Didžiojo in
kvizitoriaus legenda, pasirodė 
XIX amžiaus paskutiniame 
ketvirtyje, o Maceinos Di
džiojo inkvizitoriaus laidos 
išleistos apie šio amžiaus vi
durį — 1946 ir 1950 metais. 
Kaip viską, taip ir filosofines 
idėjas suvienodina ir griauna 
laikas, ir manyti, kad jos at
sispiria laikui, tai gyventi iliu
zijomis. Šio amžiaus paskuti
nius dešinjtmečius dominuoja 
visai skirtingo idėjos, negu 
anuomet, minties pasaulis 
išgyvena konvulsingus laikus 
— balsiai skelbiama ideologijų 
pabaiga, filosofijos pabaiga, 

teoretinės fizikos ir mokslų 
pabaiga, net krikščionybės pa
baiga, niekas šiandien nesi
piktina, kai išgirsta kalbant, 
kad jau gyvenama pokrikš- 
čioniškais laikais.

Izraelio tautos ir Jėzaus 
gundymai

Kadangi legendoje disku
tuojamieji klausimai siejasi su 
Jėzaus gundymais, apie ku
riuos kalba Evangelįjos, tai 
verta pirmiausia su jais susi
pažinti. Vietoj Morkaus trum
pos pastabos apie tai, Matas ir 
Lukas pateikia išsamų pasa
kojimą. Apsiribosiu tik Mato 
tekstu, nes tik juo remiasi 
Dostojevskis ir Maceina.

Po krikšto Jėzus buvo Dva
sios išvestas į dykumą, kad 
būtų velnio gundomas, ir Ma
tas tai pasakoja taip: „Išpas
ninkavęs keturiasdešimt die
nų ir keturiasdešimt naktų, 
Jėzus buvo labai alkanas. Prie 
jo prisiartino gundytojas ir ta
rė: ‘Jei tu Dievo Sūnus, liepk, 
kad šie akmenys pavirstų duo
na.’ Bet Jėzus atsakė: ‘Para
šyta: Žmogus gyvas ne vien 
duona, bet ir kiekvienu žo

Profesorius Antanas Maceina kasdieninėje savo aplinkoje Muenster’yje, 
Vokietijoje.

džiu, kuris išeina iš Dievo 
lūpų’.” Tada velnias jį paima į 
šventąjį miestą, pastato ant 
šventyklos šelmens ir sako: 
„Jei tu Dievo Sūnus, pulk že
myn”, nes parašyta: „Jis lieps 
savo angelams globoti tave, ir 
nešios tave ant rankų, kad 
neužsigautum kojos į akme
nis. „Jėzus jam atsakė: Taipo
gi parašyta: Negundyk viešpa
ties, savo Dievo.” Velnias vėl 
paima jį į labai aukštą kalną 
ir, rodydamas viso pasaulio 
karalystes bei jų didingumą, 
taria: „Visa tai aš tau atiduo
siu, jei, parpuolęs ant žemės, 
pagarbinsi mane”. Tada Jėzus 
atsako: „Eik šalin, šėtone! Juk 
parašyta: Viešpatį, savo Dievą, 
tegarbink, ir jam vienam te
tarnauk.” Tuomet velnias nuo 
jo atsitraukė; štai angelai pri

siartino ir jam tarnavo”.
Tai labai keistas tekstas, 

tikras unikumas visoje 
Evangelijoje. Tačiau gundymų 
tema nėra svetima Vakarų 
menui ir literatūrai, ji turi 
šaknis antikos dvasiniame pa
saulyje ir S.T. pranašystėje. 
Tik kitaip, negu pas graikus, 
Izraelio pranašas nepraranda 
savo valios ir sąmonės, kaip 
graikiškoji pitįja, jis sąmo
ningai atstovauja Dievui, ir 
ką sako, ir ką daro, jis yra tik 
Dievui atsakingas. Todėl pra
našas nepatiria jokio apriboji
mo, jis turi tik pritarti Dievo 
pašaukimui ir jam paklusti. 
Paklusnumo šviesoj reikia su
prasti ir Jėzaus gundymus, 
kurie vyksta trijose skirtin
gose vietose — dykumoje, ant 
šventyklos šelmens ir kalno 
viršūnėje, ir tai suteikia visam 
pasakojimui dramatinį foną.

Nors nėra lengva suprasti 
gundymų pasakojimo, bet jo 
negalima ignoruoti. Jau pati 
jo vieta pabrėžia jo reikš
mingumą — jis patalpintas 
tarp Jėzaus krikšto ir jo 
viešosios veiklos pradžios. 
Ryšys tarp krikšto ir gun
dymų yra ne tik chronolo
ginis, bet ir dalykinis: ta Dva
sia, kuri nužengia ant Jėzaus 
krikšto metu, yra ta pati, kuri 
nuveda jį į dykumą, ir tai 
reiškia, kad gundymai yra 
Dievo leisti. Abu pasakojimus 
sieja dar Dievo Sūnaus pre
dikatas. Krikšto metu pasi
girsta balsas iš dangaus: „Ši
tas yra mano mylimasis Sū
nus, kuriuo aš gėriuosi” (Mt 
3, 17), o gundymuose velnias 
kreipiasi į Jėzų sąlyginai: „Jei 

tu Dievo Sūnus...” Apskri
tai, Jėzus, kaip Dievo Sū- 
nąus, pabrėžimas yra bū
dingas visai Evangelįjai.

Pirmasis gundymas vyksta 
dykumoje, kuri turi Šv. Raš
te dažnai simbolinę prasmę. 
Kaip simbolis ji nurodo 
paslėptą tikrovę ir jos reikšmė 
įvairuoja pagal tai, ar ji sim
bolizuoja geografinę vietovę ar 
istorinę epochą. Geografiniu 
požiūriu, dykuma yra žemė, 
kurios nepalaimino Dievas: 
ten beveik nėra vandens, aug
menija skurdi, užuot lytų lie
tus, siaučia smėlio pūgos, gy
venti neįmanoma, bet Išrink
toji tauta turėjo pereiti dy
kumą, kad pasiektų Paža
dėtąją žemę. Dykuma, kaip is
torinės epochos simbolis, nuro
do Dievo malonės laiką. Nors 
buvimas dykumoje yra ban
dymų laikas, bet kartu jis yra 
privilegijuotas metas, nes 
veda į geresnį rytojų, atveria 
duris Dievo malonei. Dyku
moje buvo paskelbti Dievo 
įsakymai, kurie tapo gairėmis. 
Išrinktajai tautai istorijos ke
lyje, o po gundymų Jėzus 
pradėjo skelbti žmonijai Dievo 
karalystę. Tačiau, norint gerai 
suprasti pirmąjį gundymą, 
reikia atkreipti dėmesį į Pa
kartoto įstatymo knygos teks
tą, kurio dalį cituoja Jėzus: 
„Atsiminsi visą kebą, kuriuo 
Viešpats, tavo Dievas, tave 
vedė keturiasdešimt metų per 
tyrus, kad tave vargintų ir 
išmėgintų, ir kad būtų ži
noma, kas yra tavo širdyje, ar 
tu vykdysi jo paliepimus ar 
ne. Vargino tave alkiu ir davė 
tau valgyti maną, kurios ne
žinojote nei tu, nei tavo tėvai, 
kad tau parodytų, jog žmogus 
yra gyvas ne viena duona, bet 
kiekvienu žodžiu, kuris išeina 
iš Dievo burnos”. Taipogi išė
jimo knyga pasakoja, kaip 
tauta pažadėjo Mozei atsiųsti 
iš dangaus duonos, bet per
spėdamas: skundėsi alkiu, ir 
Viešpats pažadėjo Mozei at
siųsti iš dangaus duonos, bet 
perspėdamas: „Žmonės teeina 
ir tegul kasdien renkasi, kiek 
pakanka vienai dienai, kad 
juos išbandyčiau, ar jie elgiasi 
pagal mano įstatymą, ar ne”. 
Kaip matome, šis Jėzaus gun
dymas susiejamas su Izraelio 
gundymu, bet Izraelis suklu
po, o Jėzus pasipriešino gun
dytojui.

Antrasis gundymas užmena 
taip pat Izraelio istoriją. Ci
tuodamas vienos psalmės iš
trauką, kur sakoma, kad Vieš
pats lieps savo angelams glo
boti savo Sūnų, ir jie nešios 
ant savo rankų, kad neužsi
gautų kojos į akmenis, (Ps 90, 
11-12) gundytojas liepia Jėzui 
šokti žemyn nuo šventyklos 
šelmens. Kad velnias šaukiasi 
Raštų, atrodo keistai, bet be 
šios citatos gundymas liktų vi
sai nesuprantamas. Jėzus at
sako, cituodamas Pakartoto 
įstatymo knygos ištrauką, 
„Negundysi Viešpaties, tavo 
Dievo, kaip gundei Gundymo 
vietoje”, ir tai primena Masos 
epizodą. Kankinama trošku
lio, tauta reikalavo vandens,

Nuotr. Algio Jakšto

nesidrovėjo gundyti Viešpa
ties, sakydama: „Ar yra Vieš
pats tarp mūsų ar ne?” Gun
dyti Viešpatį čia reiškia ne ką 
kita, kaip reikalauti iš jo 
ženklo, versti jį padaryti ste
buklą, liudijantį jo buvimą, jo 
protekciją savajai tautai. Tai
pogi velnias reikalauja iš Jė
zaus stebuklo, patvirtinančio 
jo dieviškąją įsūnystę. Kai 
Jėzus kabojo ant kryžiaus, to
kio stebuklo iš jo reikalavo 
aukštieji kunigai ir Raštų 
žinovai: „Jeigu jis Izraelio ka
ralius, tenužengia dabar nuo 
kryžiaus, ir mes juo tikėsime”. 
Kaip matome, Jėzaus gundy
mai turi artimą ryšį su jo visu 
gyvenimu ir Izraelio istorija.

Tretysis gundymas savo įžū
lumu pralenkia du pirmuo
sius. „Viena akimirka” (Lk 
4,5) šėtonas parodo Jėzui viso 
pasaulio karalysčių galin
gumą ir didingumą, ir už
tikrina, kad jos yra jam ati
duotos ir todėl gali jas duoti, 
kam nori. Nors gal tai yra tik 
šėtoniško išdidumo prasi
veržimas, nes politinė galia, 
kaip matysime vėliau priklau
so nuo Dievo, bet evangelistas 
Jonas vis dėlto vadina jį 
„pasaulio kunigaikščiu” (Jo 
12, 31; 14, 30; 16, 11), o Paulius 
— „pasaulio dievaičiu”. (2 Kor 
4,4) Kiekvienu atveju, būtų vi
sos karalystės atiduotos Jėzui, 
jei jis būtų pagarbinęs šėtoną. 
Jėzaus atsakymas griežtas: 
„Šalin, šėtone! Juk parašyta: 
Viešpatį, savo Dievą tegar
bink ir jam vienam tetar
nauk’!” Citata paimta taip pat 
iš Pakartoto įstatymo knygos 
(6,13). Čia gundytojas išduoda 
save, pareikšdamas tikrąją 
savo intencįją: jis nori, kad 
Jėzus atliktų savo misįją, kaip 
pasaulio valdovas, jau zelotų 
tarpe buvo paplitęs orakulas, 
skelbiantis, kad žydų krašte 
kils vadas, kuris užviešpataus 
pasaulį, ir tai vaidino rolę 
žydų kare prieš romėnus. 
Tačiau Jėzūs žino, kad Dievo 
valia yra kita — jis turi atlikti 
savo misiją, ne kaip pasaulio 
Viešpats, o kaip „kenčiantis 
Tarnas”, kuris neša tautoms 
tiesą ir teisingumą. (Iz 42,1-4) 
Tai patvirtina ir kita Jėzaus 
gyvenimo detalė: po atsimai
nymo, jis aiškino savo moki
niams, jog reikia jam eiti į Je
ruzalę ir daug iškentėti, bet 
Petras sušuko, kad jokiu būdu 
taip negali jam atsitikti. 
Jėzaus atkirtis Petrui prime
na tretįjį gundymą: „Eik iš 
mano akių šėtone! Tu man pa
piktinimas, nes mąstai ne Die

vo, o žmonių mintimis”. Kaip 
pirmieji du, taip ir šis gundy
mas turi ryšio su Izraelio isto
rija. Išėjimo knyga (32,1-35) 
pasakoja, kaip izraelitai atkri
to nuo savo Dievo ir parpuolė 
ant kelių prieš aukso veršį. 
Kai išrinktoji tauta suklupo ir 
neliko ištikima Viešpačiui, tai 
Jėzus tegarbino tik savo Tėvą 
ir jam vienam tetarnavo.

Trumpai susumuojant, evan- 
gelinius gundymus reikia pa
radigminiai interpretuoti. Dy
kumoje Jėzus išgyveno išrink
tosios tautos gundymus, kurie 
buvo jai siųsti, bekeliaujant 
per dykumą į Pažadėtąją že
mę. Išrinktoji tauta ne kartą 
tapo gundymų auka, Jėzus 
visad užsitikrino pergalę, ir 
kitaip būti negalėjo, nes jis 
pasirodė istorijoje tam, kad 
„velnio darbus sugriautų”. Be 
to, gundymų istorįja turi dar 
ir žmogiškąją dimensiją. Jė
zaus laikysena yra pavyzdys 
žmogui, kai patenka į gun
dymų verpetą. Gundytojas mė
gina žmogų atplėšti nuo Die
vo, bet, kaip Jėzus liko 
ištikimas Dievui, taip turi lik
ti ištikimas savo Tvėrėjui ir 
kiekvienas žmogus.

Dostojevskis gundymus 
interpretuoja 

inkvizitoriaus lūpomis

Kaip gundymų pasakojimą 
supranta ir aiškina Didžiojo 
inkvizitoriaus legenda? Pir
miausia krinta į akis tai, kad 
Dostojevskis interpretuoja gun
dymus, kuriuos jis vadina 
klausimais, inkvizitoriaus lū
pomis, ir dar labiau stebėtina, 
kad šis palaiko ne Jėzaus 
pusę, o gundytojo. Pagal ink
vizitorių, anų trijų gundymų 
dieną įvyko „tikras, griaus
mingas stebuklas” pasaulyje, 
patį gundytoją vadina „baisia 
ir protinga dvasia, susinaiki
nimo ir nebūties dvasia”. Gun
dymų sukrečiantis gilumas 
rodo, kad čia turima reikalo 
„ne su pastoviu žmogišku pro
tu, bet su amžinu ir abso
liučiu”. Kodėl tie gundymai 
yra toks griausmingas stebuk
las? Štai atsakymas: „Šiuose 
trįjuose klausimuose yra tar
tum susilydžiusi į vieną vi
sumą, tartum nusakyta visa 
tolimesnė žmonijos istorįja ir 
apreikšti trys keliai, kuriuose 
susieis visi neišsprendžiami 
žmogiškosios prigimties prieš
taravimai visoje žemėje”. (I 
t.,p.423)

Girdint tokius superliatyvus 
apie gundytoją ir gundymus, 

savaime kyla klausimas: kas 
yra iš tikrųjų tas inkvizito
rius? Ar tai neduoda pagrindo 
jo asmens įtarimui? Legendos 
tekstas aiškiai sako, kad didy
sis inkvizitorius įkūnija Ro
mos Bažnyčią, jis yra katali
kybės simbolis, vilki kaip 
kardinolišką sutaną, taip ir 
vienuolio abitą, jo kalba insce
nizuoja Romos Bažnyčios kal
bą, pristato ir gina pastangas 
taisyti Kristaus mokslą kaip 
Romos užsiangažavimą. Kad 
inkvizitorius atstovauja iš 
tikrųjų Romos Bažnyčiai, su
prato iš karto Alioša — baigus 
kalbėti Ivanui, legendos taria
mam autoriui, sušuko: „Tai 
Roma, bet ir Roma ne visa, tai 
netiesa, — tai blogiausi katali
kybės atstovai, inkvizitoriai, 
jėzuitai! ...Bet ir tokia fantas
tinė asmenybė, kaip kad tavo 
inkvizitorius, yra visai negali
ma. Kas tai per žmonių nuo
dėmės, kurias jie prisiėmė? 
Kokie ten paslapties saugoto
jai, prisiėmę kažkokį prakei
kimą dėl žmonių laimės? 
...Mes žinome jėzuitus, apie 
juos blogai atsiliepiama, bet 
argi jie tokie, kaip tau atrodo? 
Jie visai ne tokie, visai ne... 
Jie tėra Romos armija bū
simai visuotinei šios žemės 
karalystei, su imperatoriumi, 
vyriausiuoju Romos kunigu 
priešakyje”. (I t.,p.436)

Kad legendoje inkvizitorius (Bus daugiau)
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simbolizuoja Romos Bažnyčią, 
tai dar ne visa tiesa, jis yra 
dar kažkas kita. Jis kaip Ro
mos Bažnyčios atstovas yra 
tik priedanga, tik kaukė, 
kurią užsideda Dostojevskis, 
kad galėtų be įtarimo kriti
kuoti Romos Bažnyčią, ir rei
kia pridurti, kad jo kritika pa
siekia dažnai karikatūros ri
bas. Dostojevskis yra gryno 

. kraujo rusofilas, kuris nesu
prato ir nenorėjo suprasti nei 
Romos Bažnyčios, nei jos 
mokslo, nei Vakarų apskritai. 
Inkvizitoriaus lūpomis jis 
skelbė rusų ortodoksų tezę, 
kad tai, ką gundytojas siūlė ir 
Kristus atmetė, Romos Baž
nyčia priėmė. Todėl ji nėra 
tikroji Bažnyčia, tikroji Baž
nyčia yra trečioji Roma— 
Maskva, nors atvirai to ir ne
sakė. Taipogi jis nepramatė, 
kad ta trečioji Roma taps 
vieną dieną krikščionybės prie
šų sostine. Kad legenda yra 
katalikybės kritika, tai pri
pažino ir Maceina, bet manė, 
kaip Rozanovas, jog tai yra 
kartu „visos žmonijos išpažin
tis, viso jos likimo apmąsty
mas, visos jos istorijos teis
mas”. (p.46) Su tuo sunku su
tikti. Skaitant legefidą, susi
daro įspūdis, kad jos autorius 
turi pasąmonėje labiau rusus, 
negu žmoniją apskritai.

Kalbėti apie Rusiją yra var
ginantis dalykas, nes jos isto
rija išsisako rusų 'romano 
šaradomis. Būtų klaida rusus 
laikyti aziatais, kaip kinus ir 
indus, geografijos nereikia 
imti rimtai, ir Rusija nėra nei 
Europoje, nei Azijoje, o Rusi
joje, kuri eina nuo Baltijos iki 
Ramiojo vandenyno. Tai nepa
neigia fakto, kad ją valdė 
dažnai aziatinio tipo tironai. 
Kiekvienu atveju Rusija nėra 
Vakarai, ji neturėjo nei Atėnų 
Periklio ir Romos Augusto, nei 
renesanso ir šviesos laikotar
pio, ji pasirodė Vakarų ci
vilizacijoje tik XIX amžiuje su 
muzika ir literatūra, tai gana 
vėlokai matuojant vakarietiš
kosios civilizacįjos matu. Tai 
atsispindi ir rusų galvojime: 
nors jie išmoksta kalbėti pran
cūziškai, vokiškai ar angliš
kai, bet jie nesupranta ir ne
nori suprasti Vakarų.
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Istorija ir legenda maceiniškoje 
„Didžiojo inkvizitoriaus” 

in terpretacijoje
Tęsinys

Ryšys tarp filosofijos ir 
poezijos

Savo knygos Didysis In
kvizitorius pradžioje Maceina 
svarsto filosofijos ryšį su poe
zija, ir tai daro tikriausiai 
todėl, nes prileidžia legendą 
esant savo rūšies poetiniu 
kūriniu ir savos rūšies filosofi
ja. Ivanas vadina legendą poe
ma. Reikia nepamiršti, kad 
Maceina yra ir filosofas, ir 
poetas. Ne tik prileidžia ryšį 
tarp filosofijos ir poezijos, bet 
dar pabrėžia, kad jis yra gilus. 
Kodėl? Kadangi filosofas ir 
poetas kuria sakydami, tai 
abu yra priversti naudoti žodį, 
jos abi išsiskleidžia žodyje ir 
per žodį. Pagal jį, „žodis slepia 
savyje ne tik poezijos, bet ir fi
losofijos branduolį”, ir „žodis 
yra pirmystė filosofijos ir poe
zijos-jungtis” (p. 14). Nors šie 
teigimai nėra visai klaidingi, 
bet jie reikalauja pataisų. Ma
ceina, teisinai pastebi, kad fi
losofija ir poezįja naudoja žodį 
kaip savo objektyvacįjų pavi
dalą, bet nepasako, ką jos ob- 
jektyvuoja. Iš tikrųjų, jos abi 
žodžiu išreiškia mintį, kuri su
vokia tą ar kitą objektą, tą ar 
kitą reiškinį. Žodis yra iš 
esmės tik simbolis, kalbinis 
ženklas, kuriuo žymima minti
mi suvoktasis objektas ar 
reiškinys. Todėl ne tiek žodis, 
kiek mintis yra ta jungtis, 
kuri susieja filosofiją su poezi
ja. Taip pat reikia nepamiršti, 
kad mintis niekada tiksliai 
nesuvokia savo objekto, ir žo
dis niekada visai neišsako 
minties. Ir poezija, kuri igno
ruoja minties įžvalgas, yra tik 
žodžių žaismas. Mefistofelis 
su pagrindu sako Faustui, kad 
tam, kas žvelgia esmėn, reikš
mės neturį tuščias žodis. Taip 
pat filosofų a niekada neapsiri
boja tik žodžiu, jai daug svar
biau minties ryšys su jos ob
jektu, ji domisi žodžiu tik kaip 
minties išraiška ir mintimi, 
kiek ji suvokia kokį nors ob
jektą.

Tačiau mums daug svar
biau, ką Maceina galvoja apie 
legendą, kaip filosofinį kūrinį. 
Jis pritaria Berdiąjevui, kuris 
vadina Dostojevskį genialiu 
dialektiku ir didžiausiu rusų 
metafiziku. Maceina mano, 
kad žmogaus papildymas idė
jiniu pradu yra būdingiausias 
Dostojevskio meno bruožas. 
Čia idėjinį pradą supranta 
turbūt kaip metafizinį žvilgs
nį. Ar tai reiškia, kad legenda 
yra ne tik poetinis kūrinys, 
bet kartu istorijos filosofija? 
Atrodo, kad taip, nes, kaip 
Dostojevskis, taip ir Maceina, 
mano, kad šiuose gundymuose 
atsispindi visa žmonįjos istori
ja, kuri yra šių trįjų gundymų 
konkretus apsireiškimas. Ma
ceinos išvada aiški: „Legendos 
galutinė metafizinė prasmė 
yra atskleisti žmonįjos istori
jos vaizdą ir parodyti joje 
siaučiančias žmogiškosios pri
gimties priešingybes” (p. 53).. 
Ir toliau priduria: „Savo esme 
legenda yra ne kas kita kaip 
poetiškai išreikšta Dostojevs-
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kio istorijos filosofija” (p.54).
Kaip yra iš tikrųjų? Galima 

prileisti, kad taip suprato le
gendą ir pats Dostojevskis. 
Man atrodo, kad ši legenda 
yra rusiška istorijos fikcįja, 
nes stokoja istorijos pažinimo 
ir apsilenkia sii filosofiniais 
principais.

Dostojevskio poezinė 
fantazija ir istorinė 

tikrovė

Legendos pradžioje pasako
jamasis įvykis nukeliamas į 
XVI amžiaus Ispaniją, Sevili
jos miestą. Vieną dieną, ku
rios išvakarėse inkvizitorius 
sudegino gal šimtą eretikų, 
pasirodo Kristus „tuo pačiu 
pavidalu, kuriuo trisdešimt 
trejus metus vaikščiojo tarp 
žmonių priėš penkioliką am
žių” (I t., p. 457). Toliau pasa
kojama, kaip inkvizitorius sui
ma Kristų, uždaro jį į 
kalėjimą, bet naktį ateina pas 
jį ir jam įrodinėja, kokią 
didžiulę klaidą jis padarė, at
mesdamas gundytojo pasiūly
mus. Maceina mano, kad le
genda perkeliama į Ispaniją 
todėl, kad čia Bažnyčia buvo 
ypatingai susieta su valstybe. 
Gal tai tiesa, bet kartu paro
do, kad Dostojevskis visiškai 
ignoravo ispanų istorįją. Kas 
yra XVI amžiaus Ispanįja? Tai 
ispaniškosios kultūros aukso 
amžius,, kada klestėjo ispa
niškasis humanizmas, kurio 
meditacįjų centre buvo digni- 
tas hominis, ispaniškoji lite
ratūra didžiavosi Cervantesu 
ir Lope de Vega, jos sostinėje 
Tolede EI Grco kūrė meno 
šedevrus, kurių vienas yra 
Grafo Orgazo laidotuvės, reli
ginis gyvenimas buvo pasiekęs 
stebėtinas aukštumas, kaip 
tai byloja jos didieji mistikai 
— Kryžiaus šv. Jonas ir šv. 
Teresė Avilietė bei tokie krikš
čionybės apaštalai, kaip šv. Ig
nacas Loyola ir šv. Pranciškus 
Ksaveras. Reikia nepamiršti 
ir Lepanto mūšio, kurį laimė
dami, ispanai išgelbėjo Eu
ropą nuo turkų invazijos. Viso 
to Dostojevskis nematė poe
tinės fantazijos vardan.

Sunku taip pat sutaikyti su 
istorijos filosofija legendos te
zę, kad Jėzus, pervertinęs 
žmones, jie esą silpnesni ir 
menkesni, negu jam atrodė, ir, 
nors buvę sutverti maištinin
kais, bet esą iš tikrųjų vergai. 
Inkvizitoriui aišku, kad „iš 
pasigailėtinų maištininkų, nie
kuomet neišaugs milžinai” (I 
t. p. 437), kad „tik didžios ir 
baisios dvasios patarimai ga
lėjo daugiau ar mažiau padėti 
mažąjėgiams maištininkams” 
(I t, p.438).Klausantis šių ta
riamojo ispano kardinolo sam
protavimų kažkaip kyla įta
rimas, kas iš tikrųjų kalba: ar 
ispanas kardinolas, ar pats 
Dostojevskis, turįs pasąmo
nėje savo tautą, kurią klaidin
gai sutapatina su visa žmo
nija? Ką skelbia Rusįjos istori
ja? Liaudies vergišką padėtį 
per šimtmečius, o XIX amžiuje 
ten pasirodė maištininkai, ku

rie buvo vadinami nihilistais. 
Tiesa, jau Nietzschė pra
našavo, kad nihilizmas bel
džiasi į Vakarų Europos duris, 
bet čia ši liga nebuvo taip pap
litusi kaip Rusijoje. Nihilizmo 
siautėjimą savo krašte giliai 
išgyveno ir pats Dostojevskis 
ir vaizdavo tai tamsiomis spal
vomis savo romane Demonai. 
Nihilistai buvo tikri maišti
ninkai, jie neigė viską — 
šeimą ir valstybę, meną ir poe
ziją, tradiciją ir tikėjimą. I. 
Turgenevo romano Tėvai ir 
vaikai vienas herojus apibū
dina nihilistą taip: ^Nihilistas 
yra žmogus, kuris nenusilen
kia jokiam autoritetui, kuris 
netiki aklai jokio principo, 
nors ir kokia pagarba tasai 
principas bebūtų apgaubtas”.

Tačiau faktiškai ruso nihi
listo tipą įkūnijo Leonidas An
drejevas. Apsvaigintas Scho- 
penhauerio filosofijos ir vod- 
kos, ekspresionistas prieš ek
spresionizmo atsiradimą, jis 
suprato nihilizmą, kaip savig- 
riovos susinaikinimo meną. 
Tokias idėjas kaip Dievas, mo
ralė, nemirtingumas, laimė, 
pomirtinis gyvenimas, laikė 
fikcįjomis ir apgailestavo, kad 
šios fikcijos neleido žmonijai 
matyti gyvenimo beprasmiš
kumo. Ar apsilenkiu su tiesa, 
kai įtariu, kad Dostojevskis 
turėjo pasąmonėje savo tautos 
vergišką padėtį bei nihilistus, 
kai kalbėjo apie žmoniją kaip 
maištininkus ir vergus. Kaip 
kas beatsakys į šį klausimą, 
viena aišku, kad Romos 
Bažnyčia ir Vakarai turėjo vi
sai skirtingą nuomonę apie 
žmogų ir žmoniją apskritai, 
nes tikėjo Raštų žodžiams, ku
rie skelbė, kad „Dievas 
sutvėrė žmogų pagal savo pa
veikslą”.

Ne kaip maištininkas ar ver
gas, bet kaip visos tvarinijos 
viršūnė buvo sutvertas žmo
gus, kuriame atsispindi Tvė
rėjo paveikslas, štai kodėl Iz

Nuotr. Kazio Ambrozaičio

raelio poetas drįsta tvirtinti 
apie žmogų: „Jį padarei ne ką 
menkesnį už angelus, garbe ir 
grožiu jį vainikuoji. Jis vieš
patauja tavo rankų sukurta
jam pasauliui, jam po kojų 
visa paklojai”. Žmogus, kaip 
tikras stebuklas, atrodė ir an
tikinės Graikijos poetui Sofok- 
liui: „Daug nuostabių dalykų 
pasauly, bet nuostabiausias iš 
jų — žmogus”. Kai Jėzus pasi
rodė istorinėje scenoje, jis ne 
tik nepaneigė žmogaus didin
gumo, bet tai dar labiau pa
brėžė — jis nurodė dieviškąjį 
tobulumą bei dieviškąjį gai
lestingumą kaip aukščiausią 
idealą, kurį žmogus turi siek
ti, ir to siekti būtų neįma
noma, jei jis neslėptų savyje 
kažką dieviška. Todėl nereikia 
stebėtis, kad krikščionybė 
Bažnyčios Tėvų lūpomis skel
bė beveik neįtikimą dalyką, 
būtent, kad Dievas tapo žmo
gumi, idant žmogus taptų Die
vu. Kaip tik todėl krikščio
niškuose Vakaruose įsišaknijo 
mintis, kad žmogus turi visa
da veržtis pirmyn, į aukš
tumas, ir tai žinojo Dantės 
herojus, kuris sako, kad jis, 
kol gyveno, tetroško vieno 
dalyko — neprilygstamumo, 
aukščiausios tobulybės — 
mentre ch’io vissi, per lo gran 
disio dell eccellenza ove mio 
core intese M-

Laisvės problema — 
legendos centras

Tačiau legendos centre yra 
laisvės problema, kuri disku
tuojama trijų gundymų švie
soje, ir tai paskui susiejama 
su laimės klausimu. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad čia ink
vizitorius kritikuoja Kristų, 
bet iš tikrųjų inkvizitoriaus 
lūpomis Dostojevskis kaltina 
Romos Bažnyčią. Inkvizito
riaus tezė yra paprasta — at
mesdamas visus tris gundy
mus, Jėzus išėjo į pasaulį 
tuščiomis rankomis su „kažko
kiu laisvės pažadu”, bet žmo
gui ir žmonįjai nėra nieko la
biau nepakenčiamo, kaip lais
vė. Pagal jį, šios žemės 
maištininkus ir vergus težavi 
tik trys jėgos — stebuklas, 
paslaptis ir autoritetas, ir jis 
leidžia tylinčiam Jėzui žinoti, 
kad Romos Bažnyčia suprato 
ir įvertino tas tris galias ir jo
mis pagrindė savo politiką.

Bažnyčia pasisakė už stebuk
lus, nes žmonės ieško daugiau 
stebuklų, negu Dievo. Ji pasi
sakė taip pat už paslaptį, ir 
kardinolas paaiškina, kad ji 
padarė tai jau prieš aštuonis 
šimtmečius. Aišku, jis turi 
mintyje Karolio Didžiojo dona- 
ciją popiežiui Hadrianui. 774 
m. Romoje imperatorius pa
dėjo tos donacįjos tekstą ant 
šv. Petro kapo ir tuo pačiu 
užleido Petro įpėdiniui tris 
ketvirčius Italuos ir taip buvo 
padėti pagrindai pontifikalinei 
valstybei. Inkvizitorius sako: 
„Lygiai prieš aštuonis šimtus 
metų mes priėmime iš jo tai, 
ką tu pasipiktinęs atmetei, 
priėmėme tą paskutinę do
vaną, kurią jis siūlė tau, paro- 
•dęs tau visas žemės kara
lystes, mes priėmėme iš jo 
Romą ir ciesoriaus kalavįją ir 
tik save paskelbėme šio pa
saulio valdovais” (It., p.4311 
Ne tik tai: priimdama tą do- 
nacįją ir užsitikrindama politi
nę galią bei politinį autoritetą, 
Bažnyčia nusisukusi nuo Jė
zaus ir nuėjusi su gundytoju, 
ir jis tai pabrėžia Jėzui: „...mes 
ne su tavimi, o su juo, štai 
mūsų paslaptis” (I t.,p.431). 
Šis mestas kaltinimas Romos 
Bažnyčiai nėra kokia gili filo
sofinė įžvalga, o rusiškas fan
tazavimas. Visų pirma, nors 
gundytojas gyrėsi, kad jam 
atiduotos visos žemės kara
lystės, bet Raštai aiškiai sako, 

kad politinė galia pareina nuo 
Dievo. Išminties knyga prime
na tai karaliams ir tautų val
dytojams: „Valdžia duota jums 
Viešpaties ir jėga — Aukš
čiausiojo”. Kai teismo metu Pi
lotas tvirtino, kad jis turi 
galią Jėzų paleisti ir turi galią 
jį nukryžiuoti, tai Jėzus at
sakė: „Tu neturėtum man jo
kios galios, jeigu tau nebūtų 
jos duota iš aukštybių”. Antra, 
per tūkstančius metų žmonija 
instinktyviai jautė esant in
tymų ryšį tarp politinės galios 
ir religijos. Kai šumerų miesto 
valdovas zigaruto laiptais kop
davo aukštyn atnašauti die
vams, tai jis tai darydavo taip 
pat kaip to miesto aukščiau
sias kunigas. Egipto faraonai 
jungė savo asmenyje ne tik 
politiką ir religiją, bet save 
laikė dar dievais. Periklis 
buvo ne tik Atėnų respublikos, 
bet taip pat ir Akropolio šven
tyklų valdytojas. Romos im
peratorius buvo ne tik prin- 
ceps, bet ir pontifex maximus. 
Politika buvo pradėta skirti 

nuo religijos tik po prancūzų 
revoliucijos, bet ne visur: dar 
XX amžiaus pabaigoje Angli
jos karalius ar karalienė 
tebėra kaip valstybės, taip ir 
anglikonų, Bažnyčios galva.

Ar laisvė žmogui našta?

Istorįją yra iš esmės žmo
giškosios dvasios istorija, nes 
žmogiškoji veikla vadovaujasi 
mintimi, bet tai anaiptol ne
reiškia, kad jos vyksmą saisto 
filosofinės teorijos apriorinės 
kategorįjos. Buvo, tiesa, filo
sofų, kaip Fichtė, kurie manė, 
kad svarstymas yra tuomet 
filosofinis, kai suveda ne tik 
istorinę įvairovę į sąvoką, bet 
kartu išveda iš sąvokos isto
rinį įvairumą. Šiuo atveju fi
losofija ne tiek pasinaudoja is
torija, kiek palenkia ją tar
nauti savo tikslams, istorija 
sukonstruojama aprioriškai 
tam tikromis kategorijomis. 

Kadangi tokia konstrukcija ig
noruoja istorinius faktus, tai 
istorijos filosofija, kuri ja re
miasi, yra tik fikcija. Istorijos 
vyksmą saisto istorinės jėgos, 
o ne filosofinės apriorinės ka
tegorijos, ji yra ne filosofinių 
idėjų spektaklis, bet kon
krečių istorinių jėgų kovos 
laukas. Laisvė yra istorinė 
jėga, laimė taip pat, ir tai su
prato Amerikos Nepriklauso
mybės Deklaracijos signata
rai: „Mes laikome savaime 
akivaizdžiomis tiesomis, kad 
visi žmonės yrą sutverti lygūs, 
kad jų Tvėrėjas apdovanojo 
juos tam tikromis nepaneigia
momis teisėmis, tarp kurių 
yra gyvenimas, laisvė ir 
laimės siekimas”. Tačiau le
gendoje laisvė ir laimė suvo
kiamos kaip priešingybės. Čia 
sakoma, kad inkvizitorius nori 
padaryti žmones laimingais, 
jis pabrėžia, kad jo sukurtoje 
karalystėje „visi bus laimingi” 
(I t., p.434). Tik kol vieš
patauja Jėzaus laisvė, žmonės 
negali būti laimingi, ir kaip 
tik todėl, jie turi padėti savo 
laisvę prie inkvizitoriaus kojų, 
ir tai padaryti nėra jokia 
auka, nes žmonės, kaip menki 
padarai, visai nesidomi laisve, 
net laiko ją baisia našta. Kad 
laisvė ir laimė yra nesutaiko
mi dalykai, kad jos yra 
priešingybės, ta legendos tezė 
yra ne tik sunkiai supranta
ma, bet ir mažiausiai raciona
liai pagrįsta.

Jei Dostojevskiui atrodė 
laisvė kaip nepakenčiama 

našta, tai Hėgelis savo Pa
skaitose apie istorijos filosofiją 
suprato pasaulio istoriją kaip 
laisvės progresą sąmonėje. 
Tas progresas vyko pamažu, 
bet palaipsniui: orientalai ži
nojo tiktai, kad vienas yra 
laisvas, graikiškasis ir romė
niškasis pasaulis žinojo, kad 
keli yra laisvi, krikščioniš
kasis pasaulis žinojo jau; kad 
visi žmonės yra laišvi. Laflsvės 
idėja buvo jau gyva antiki
niame pasaulyje, ir tai byloja 
graikų kova prieš persus Ma
ratone, prie Termopilų ir Sala- 
mio įlankoje. Kas yra XIX, t.y. 
Dostojevskio, amžius? Tai pa
vergtųjų tautų kovos už savo 
laisvę amžius, ir Benedetto 
Croce su pagrindu vadina tą 
amžių laisvės religijos am
žiumi. Ir žinote, kodėl laisvės 
idėjos negalima atsieti nuo 
žmonijos istorijos? Kadangi 
jos negalima atsieti nuo žmo
gaus, laisvė, kaip protas, yra 
žmogiškosios prigimties inte
gralinės dalys. Žmogus yra 
laisvė, jis yra ir protas, bet 
reikia nepamiršti, kad žmogus 
yra baigtinė ir ribota būtybė, 
todėl ir jo laisvė nėra absoliu
ti, nei jo protas visažinantis.

Kai žvelgiame į mūsų am
žiaus minties pasaulį, paste
bime, kad visos žmogiškosios 
problemos, kurios karščiau
siai diskutuojamos, siejasi su 
laisvės klausimu. Šiandien kai 
kam atrodo, kad erdvės ir lai
ko koordinatės, fiziniai bei 
cheminiai konstantai, medžia
gos procesų dinamika, psichi
niai bangavimai, socialinės 
struktūros, informacijos greit
keliai yra tie veiksniai, kurie 
sąlygoja ir apsprendžia žmo
giškąją tikrovę. Žmogiškoji 
laisvė esanti taip pat įausta į 
šio komplikuoto pasaulio au
deklą. Reikia nepamiršti kul
tūros bei istorinių procesų, ku
riems laisvė turinti sumokėti 
savo duoklę. Aišku, žmogus 
yra visada tam tikros epochos 
pasaulyje ir kultūroje, bet tai 
anaiptol nereiškia, kad jį gali
ma nusakyti to pasaulio ir 
kultūros terminais, nes dar 
yra jo prigimtis, kuri prašoka 
visa tai.

Kiti ignoruoja visus minėtus 
pažyminčius veiksnius ir su
absoliutina laisvę taip, jog 
prileidžia, kad jos galios bei 
jos dinamizmo ribose vystosi 
ne tik istoriniai procesai, eko
nominės, socialinės ir kultū
rinės vertybės, bet ir žmogaus

Nukelta į 4 psl.
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„KONFLIKTAS SU PAČIU SAVIMI — 
TAI MANO GYVENIMO BUDAS”

Apibūdindamas savo maiš
tingą sielą, šios citatos auto
rius dailininkas Adomas Var
nas (1879-1979) kartu įvar
dino ir amžinąją kūrybos tie
są, menininko moto. Konflik
tas su savimi — tai žmogiškos 
egzistencijos pojūtis, kurį iš
imties dėka, kūrėjas sugeba 
išreikšti spalvos ir linijos pa
galba. Juk kūrybos žmogus 
yra dvasinės patirties iš
minčius, atskleidžiantis pa
sauliui slaptingąją būties 
prasmę. Jos aistringu ieško
toju buvo žymus lietuvių 
kultūros puoselėtojas, tapyto
jas bei grafikas, lietuviško lito 
autorius, profesorius Adomas 
Varnas.

1999 m. sausio 6 d. Nacio
nalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus A. ir P. Galaunių 
namai (Kaune, Vydūno ai. 2) 
pakvietė į šio lietuvių dailės 

A. Varnas. Vytautas Didysis.

klasiko 120-ųjų gimimo meti
nių paminėjimą. Didelė rengi
nio puošmena buvo dailė
tyrininkės Zitos Žemaitytės 
parengta išsami ir gausiai 
iliustruota monografija Ado
mas Varnas. Gyvenimas ir 
kūryba. Žvelgdama į šio kū
rėjo pasaulį, dailėtyrininkė 
pastebėjo, kad tai būta verž
lios ir maištingos asmenybės. 
„Nuo pat vaikystės jo širdyje 
virė kažkoks nerimas. Ieško
damas atsakymo į likimo 
užduotus klausimus A. Var
nas buvo apsisprendęs tapti 
kunigu, bet po kelių metų pa
liko kunigų seminariją ir at
sidūrė Peterburge — mokėsi 
A. Štiglico dailės mokykloje, 
vėliau studįjavo ir dirbo Kro
kuvoje, Ženevoje, Sicilijoje ir 
Zakopanėje. Nė vienos moky
klos dailininkas nebaigė, nors 
mokytojų buvo vertinamas.

Jo bastūniškas būdas pastū
mėdavo vis naujoms klajo
nėms ir susitikimams su 

nepažįstamu pasauliu” — sa
kė Z. Žemaitytė.

1918 m. paskelbus Lietuvos 
nepriklausomybę, su dideliu 
užsidegimu dailininkas imasi 
spręsti kultūros ir meno 
įstaigų steigimo problemas. 
Tokiu būdu kūrėsi Lietuvių 
meno kūrėjų draugija (1920), 
M. K. Čiurlionio galerija 
(1925). Noras matyti Lietuvos 
valstybę laisvą ir demokra
tišką, atverti pasauliui jos 
meno, mokslo ir kultūros loby
nus, pasireiškė įvairiuose A. 
Varno darbo baruose.

Renginyje dalyvavusi etno- 
logė Aldona Rimdeikienė A. 
Varną pristatė kaip aistringą 
lietuviškų pakelių kryžių ir 
koplytstulpių kolekcionierių ir 
jų rūpestingą globėją. Šiais 
„mediniais stebuklais” susi
žavėjo, dar gyvendamas Len
kijoje. Vėliau Lietuvoje tam 
tikslui įsigijęs automobilį, tri
kojį fotoaparatą ir net septy
nis objektyvus, leidžiasi į ke
liones po gimtąjį kraštą, ku
rios metu sukaupia 2,000 stik
lo ir filmo juostos negatyvų. A. 
Varnas visą gyvenimą svajojo 
įkurti Kryžių galeriją. Po karo 
buvo manyta, kad negatyvai 
dingę. Ir net pats Varnas iki 
mirties nesužinojo, kad juos 
ilgą laiką saugojo dailininko 
pusseserė gydytoja Sofija Mik- 
niūtė. Vėliau jie buvo perduoti 
M. K. Čiurlionio dailės muzie
jui.

Per visą nepriklausomybės 
laikotarpį A. Varnas dalyvavo 
29 parodose kaip tapytojas, 
grafikas, scenografas — visa
da aktyvus, nenuilstantis, pil
nas kūrybinių minčių, ne
įgyvendintų idėjų. Lituanistė 
Liucįja Kerelytė, kilusi iš 
Joniškio, pasidalino prisimini
mais apie 1938 m. surengtą A. 
Varno parodą jo gimtajame 
miestelyje. Organizatoriai — 
„Spaudos fondo” direktorius 
Balys Žygelis ir Joniškio pašto 
viršininkas, lituanistės tėvelis 
Pranas Kerelis surengė pa-

Adomas Varnas. Kunigaikštienė Birutė. Aliejus. 1967 m.

rodą, skirtą dailininko artė- įamžintas ir jo motinos portre- 
jančiam 60-čiui. Greitu laiku tas. A. Kerelytė papasakojo 
Joniškio Upytės gatvę, kur gy- paveikslo „Adomo Mickevi- 
veno A. Varnas, pavadino dai- čiaus slėnis”, dovanoto po pa- 
lininko vardu. Jos fone yra rodos B. Žygeliui, istoriją,

užsiminė apie dailininko atmi
nimo įamžinimą šiandieni
niame Joniškyje.

Nors A. Varnui sėkmingai 
pavyko suburti lietuvišką sa
lelę milžiniškame Amerikos 
žemyne, tačiau mintimis daili
ninkas dažnai sugrįždavo į 
išsiilgtąją Lietuvą. „Jis visą
laik buvo tarsi neišvykęs iš 
Lietuvos, labai jos ilgėjosi, čia 
likusiems bičiuliams rašė il
gus laiškus” — sakė muzieji
ninkė, poetė Marįja Macijaus
kienė, menanti dar gyvą A. 
Varną. Ir iš tiesų, jam rūpėjo 
visa, kas vyko Lietuvoje, koks 
gyvenimas virė kultūros ba-

Adomaa Varnas. Kunigaikštis Gediminas.

ruošė. Savo nuomonę ar su
sirūpinimą dažnai išsakydavo 
laiškuose bičiuliams. 1962 m. 
A. Varnas rašo Pauliui Galau
nei: „...Bet svarbiausia tai, 
kad bepiešdamas daug galvo
jau, ar yra kas daroma Lietu
voje, kad Čiurlionio veikalus 
išgelbėjus nuo galutinio jų 
išblukimo. Iš gautų dabar 32 
jo darbų reprodukcijų gaunu 
įspūdį, kad originalai yra la
bai pasidavę (...) blankti. 
Mums tas labai rūpi. Ar ne- 
malonėtum, brėžtelti keletą 
žodelių įmanomai greičiau.”

Renginio metu buvo galima 
įsigyti atvirukų su dailininko 
pieštais Lietuvos kunigaikščių 
bei žymių kultūros veikėjų 
portretais, išleistų iš privačios 
Domo Akstino kolekcijos. Čia 
buvo eksponuojami ir A. Var

no laiškai bei nuotraukos, taip 
pat jo Kryžių albumas su auto
riaus dedikacįja P. Galaunei.

Ilgą laiką A. Varno ir kitų 
Lietuvos dailininkų, pasitrau
kusių iš Lietuvos 1944 m. į 
Vakarus, tolimesnė kūryba 
buvo nutylima. Bet kuriame 
rašytiniame šaltinyje po nuro
dytos išvykimo datos arti
miausia data būdavo pa
žymima dailininko mirtis. So
vietmečio spaudoje apie A. 
Varną surasime vos keletą 
straipsnių. Apie jį neleido pa
miršti ir P. Galaunės pulicis- 
tinė plunksna. Tačiau šian
dien galime pasidžiaugti, kad 
sutrūkinėjusią mūsų dailės is
toriją galime suraišioti į vien
tisą laiko srautą.

Renata Vaičekonytė- 
Kepežinskienė

Šią ir kitą vasarą
Novelė

JUOZAS APUTIS

Juozas Aputis — vienas žy
miausių dabartinių Lietuvos pro
zininkų, ypač pasižymintis nove
lių žanru. Yra išleidęs keletą no
velių rinkinių. Pernai už novelę 
Su peteliške ant lūpų J. Apučiui 
buvo paskirta Antano Vaičiulai
čio premija. Yra taip pat išleidęs 
apysakų knygų. Literatūros kri
tikų ir skaitytojų dėmesį atkreipė 
paskutinė J. Apučio knyga — ro
manas Smėlynuose negalima sus
toti.

J. Aputis dirba Rašytojų sąjun
gos žurnale Metai. Mėgsta pabū
ti savo sodyboje sename, miškin
game Dzūkijos kaime — Zervy- 
nose.

Draugui pasiūlydamas savo 
dar niekur nespausdintą novelę, 
autorius paaiškino, kad ji para
šyta dar anais, sovietiniais lai
kais, todėl joje ir atsispindi tų 
metų nuotaikos, „nuspalvintos” į 
Lietuvą atvykusių ir apsigyvenu
sių rusų buvimu. Kokios tos spal
vos ir atspalviai — tesprendžia 
skaitytojai. AJV.

Juozas Aputis.

„Veročka, suradusi kiek 
laisvesnio laiko, sumaniau 
Tau parašyti. Atsirado mažu
mėlė naujienų. Visų pirma, 
gavom naują butą (tai gali 
matyti ir iš adreso). Butukas 
visai nieko, trijų kambariu, 
visi atskiri, atskirai nuo vo

nios ir „būdelė”. Taigi dabar, 
galima sakyti, kiekvienas tu
rime po savo kambarį, Tolikas 
savo, aš irgi savo. O Lena su 
Igoriu išsitenka viename, Igo
ris gerai mokosi, Lena į mo
kyklą pradės eiti kitą rudenį. 
Antra naujiena — Toliką pa
aukštino darbe. Girdėjai? Da
bar jis — skyriaus viršininko 
pavaduotojas, gauna, žinai 
kiek — daugiau kaip du 
šimtus, dar primeta premįjų, o 
šiaip irgi pasitaiko progelių, 
betgi tai jau, kaip sakoma, ne 
telefoninis pokalbis... Ką čia 
smulkiai berašysi, toks jo dar
bas, vis su žmonėmis... O su 
jais — jeigu sutarti, tai... Tre
čia —jau šį mėnesį turim gau
ti mašinėlę, sakykim, jei šie
met taip nebus, tai kitais me
tais — tikrai. Veročka, širdis 
sąla pagalvojus, kaip pagyven
sim ateinančią vasarą — su 
Toliku mudu jau nusprendė
me: pasiimsim atostogų rug
pjūtį, turime viename kaime
lyje pažįstamus senukus, ap- 
sigyvensim pas juos, ims dygti 
grybai, sirpti spanguolės... Te
nai yra atskiras kambarėlis, 
ką ten sakau, bene tik du 
kambariai, mudu su Toliku 
juk ne kokie seniai, supran
ti?.. Tai mudu su Toliku nu
tarėm pasikviesti ir jus, at

važiuokit rugpjūčio mėnesį, 
pavažinėsim po gražias apy
linkes, pasipukšim ežeruose, 
pasimaudysim ir pasigaudy- 
sim, žmonės čia puikūs, be rei
kalo kai kas šneka, na, kad 
nacionalistai... Geri žmoneliai. 
Būk sveikutėlė, tavęs nieko 
neklausinėju, susitiksim ir pa
sišnekėsim, ilgai nelaukdama, 
atsakyk man, kaip jūs galvo
jate dėl mūsų pasiūlymo. Būtų 
labai smagu, kad atvažiuotu- 
mėt, galite ir visi — pasiimkit 
vaikus, susitalpinsim.

Tavo Ania”.

Parašiusi datą, Ania Pavlov- 
na šyptelėjo, toks gerumas už
liejo jai širdį, norėjosi dainuoti 
iš džiaugsmo. Lena buvo dar 
darželyje, o Igoris mokykloje. 
Vieno dabar norėjo Ana Pav- 
lovna, kad tik Tolikas nepa
reitų išgėręs, kad nesumautų 
geros nuotaikos. Taip norėjosi 
pasišnekėti apie šį ir tą.

Tolikas, skyriaus viršininko 
pavaduotojas, grįžo laiku ir 
gerai nusiteikęs. Seniai taip 
bebuvo: Tolikas kažką laikė 
už nugaros ir liepė Aniai 
atspėti.

— Pasakyk, mažyte, ką Toli
kas tau parnešė? Na, pasa
kyk? Ania šoko Tolikui ant 
kaklo:

— Tolikai, megztuką! Megz
tuką, seniai buvai pažadėjęs.

— Ne.
— Oi, oi! Ką tu čia galėtum? 

Vengrišką chalatuką?
— Tai ir ne, Ania! Neatspėji.
— Karolius?
— Eik jau, ir taip neturi kur 

dėti.
Ania dar tebekybo Tolikui 

ant kaklo, tas jau pailso ją lai
kyti, tačiau ji spardosi, nešda
ma į viršų kojas.

— Tolikai, jau žinau: bate
lius!

— Atspėjai, Ania! Prašom. 
Prašom, šviesioji karaliene.

Tolikas nuneša žmoną į jos 
kambarį, dailiai pasodina ant 
sofos, numauna šliures, mė
gina naujuosius batelius.

— Na. kaip?
— Ak tu, mielasai! Nuo

stabūs bateliai! Kur gavai?
— Krautuvėj.
— Ir eilių nebuvo?
— Ne. Paliko. Juk žinai, kad 

ten vedėja dirba bendradarbio 
žmona, aš jam pernai padėjau 
susitvarkyti tokius reikaliu
kus, dabar prisiminė ir pa
siūlė. Sako, pravers prie naujo 
buto...

— Dievulėliau! Kokie batu
kai! Kiek mokėjai?

— Nemažai. Bet Ania, bran
gute, dabar šito daikto, tų pi

nigėlių, mums ne taip ir 
betrūksta. Ir tu bibliotekoj 
šiek tiek uždirbi, o aš — visai 
neprastai. Šiandien vėl gavau 
trisdešimt rublių.

—Tolikai, ar nebus kas ne
gerai? Kaip tu čia vis gauni tų 
kažkokių pinigų?

— Ką tu, Ania! Aš juk nei 
vagiu, nei kokiais neteisingais 
keliais. Aš paprasčiausiai ga
liu, pavyzdžiui, žmogui pagrei
tinti, padėti ko nors gauti be 
eilės, parūpinti kokį deficitinį 
daiktą. Šitaip, Ania.

— Tu mielas, Tolikai. O 
kaip mes gyvensime, kai tu
rėsim automobilį! Tolikai, tu 
tik pagalvok: apvažinėsim vi
są Pabaltijį, man taip patinka 
Talinas, toks jaukus, švarus 
miestukas, nelygink su kokia 
Maskva...

— Pašnekėjai: su Maskva! 
Maskva — tai Maskva...

— O Ryga jau kitokia, jau 
didesnė už Taliną, ten kir
binės žmonių, bet irgi nieko, 
jautiesi kažkaip lyg namie, 
viskas artima, pažįstama. Ap- 
lankysim Leontjevus, Bara- 
novskius, Klimovus, Ostrovs- 
kius...

— Petrovskius... O Taline 
būtinai užsuksim pas Firso- 
vus. Nuostabūs žmonės! Ypač 

Andrejus. Jo žmona man nela
bai, kažkokia surūgusi, bet 
Andrejus — aukso žmogus. 
Girdėjau, jis irgi aukštyn pali
po.

— Matai, Tolikai, kaip sma
gu bus. O dabar ir pasakyk, 
kas visą laiką ragino čia 
važiuoti ir kas visą laiką spy- 
riojosi?

— Tu, Ania...
— Tai aš spyriojausi?!
— Ne, ne, erzinu, tu visą 

laiką graužte graužei, kad tik 
važiuotume į Pabaltijį...

Abu ilgai juokiasi, Ania ke
lis kartus nulekia prie ilgo vei
drodžio, žiūri į batelius.

—Ačiū, dar kartą ačiū, Toli
kai.

Vakare, sugu 'ę vaikus, abu 
ilgai užsibūna Ai.ios kambary 
ir tik tada, kai jau Tolikas 
pradeda snūduriuoti, Ania iš
drįsta pasakyti:

— Tolikai, nepyk, parašiau 
šiandien laišką sesutei, Ve- 
ročkai, ir žinai...

— Jau ką nors ne taip pada
rei?

— Tolikai... Ne, bet sakyk, 
ar nepyksi? Na, pasakyk.

— Jau kokį velnią iškrėtei?
— Tolikai, nepyksi?..
— Sakyk, ko čia erzini!

(Nukelta į 2 psl.)
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Vakaras su Bradūnais
Be Kazimieros ir Kazio 

Bradūnų vilniečiai jau neįsi
vaizduoja nė vieno reikšmin
gesnio renginio. Visur juodu 
kartu — literatūros vaka
ruose, knygų pristatymuose, 
koncertuose, bažnyčioje, paga
liau sostinės senamiesčio gat
vėse, iš kurių vienoje jiedu da
bar apsigyvenę:

Turbūt dauguma vilniečių 
Bradūnus pažįsta bent jau iš 
matymo. Pažįsta ir gerbia — 
ne tik už visuomenės pamėg
tą, dar anais, sovietiniais lai
kais pro geležinę uždangą 
mus pasiekusią aukšto ly
gio Kazio Bradūno poeziją, 
bet ir už juodviejų nuoširdų, 
geraširdišką būdą, toleranciją, 
dėmesingumą pažįstamiems ir 
nepažįstamiems žmonėms. To
dėl, kai sausio pabaigoje Mo
kytojų namai surengė susiti
kimą su Kazimiera ir Kaziu 
Bradūnais, prigužėjo, prisi
grūdo kupina salė. Vakare 
taip pat dalyvavo Rašytojų 
sąjungos pirmininkas, lite
ratūros kritikas Valentinas 
Sventickas, mūšų poezijos 
šulai — Sigitas Geda ir Mar
celijus Martinaitis, Bradūnų 
bendramokslis vertėjas Alber
tas Dilys. Buvo surengta K. 
Bradūno knygų parodėlė. Joje 

.— išsirikiavusios kelios eilės 
išeivijoje ir čia išleistų K. 
Bradūno knygų — nuo pir
mosios 1943 metais Kaune 
išspausdintos sonetų knygos 
Vilniaus Varpai iki 1997 m. 
Vilniuje išleisto paskutinio rin
kinio Apie dangų ir žemę. 
Veikė įdomi fotografės Onos 
Pajėdaitės nuotraukų paroda, 
atspindinti Bradūnų šeimą. 
Gerai nuteikė Zitos Kelmic- 
kaitės vadovaujama folkloro 
ansamblio „Ratilio” dainos, 
tarp kurių skambėjo ir 1949 
metais išeivijoje prof. Jono Ba
lio užrašyta lietuviška daina.

Vakarą vedęs Mokytojų na
mų renginių organizatorius 
Juozas Žitkauskas, atsisakęs 
tokių vakarų tradicinės dar

Kazytė ir poetas Kazys Bradūnai, savo gerbėjų apdovanoti 
gėlėmis. Stovi poetas Marcelijus Martinaitis. Nuotr. Algimanto 
Žižiūno

botvarkės, tiek Bradūnams, 
tiek poetams uždavinėjo įvai
rius, net netikėčiausius klau
simus, iš pokalbių dalyvių 
laukdamas panašių atsaky
mų. Būdingesnius vakaro ve
dėjo ir publikos klausimus bei 
atsakymus, dėl vietos stokos 
laikraštyje gerokai sutrumpi
nęs, pamėginsiu čia pateikti.

* * *
— Jūs, Kazimiera, be abe

jo esate pirmoji savo vyro 
eilėraščių skaitytoja ir ver
tintoja. Ar jis atsižvelgia į 
jūsų pastabas?

K. Bradūnienė: — Nesu li
teratūros kritikė, bet, kai 
skaitydama jo parašytą eilė
raštį pamatau ką nors abejoti
no, — pasakau. Jis pagalvoja, 
pamąsto ir sako: „Tavo tiesa”.

K. Bradūnas: — Kazimiera 
įvertina kiekvieną mano eilė
raštį, kiekviertą rinkinį. Bet ji 
nė apie vieną mano eilėraštį 
nėra pasakiusi, kad jis blogas. 
Įvertinimo kategorijos tik dvi 
— geras ir šiaip sau. Bet aš 
puikiai žinau, ką reiškia tas 
„šiaip sau”. Gavęs šitokį Ka
zimieros įvertinimą, eilėraštį 
arba pataisau, arba atidedu į 
šalį. Jau turiu tų atliekų.

Iš tiesų, prie mano poezijos 
kelio tiesimo ir lyginimo Kazi
miera daug prisidėjo. Juk abu 
esame suvalkiečiai, abu kartu 
Vilniuje studijavom lituanis
tiką, sėdėjom tose pačiose au
ditorijose, kartu klausėmės 
Putino, Sruogos, Maciūno, Krė
vės, Salio, kitų profesorių ir 
dėstytojų paskaitų.

— Kalbėdami apie savo 
mokslo ir kūrybos kelią, 
dažniau minite Vilnių. Ko
dėl vis apeinate Kauną?

K. Bradūnas: — 1937 me
tais baigęs Vilkaviškio gimna
ziją, rudenį įstojau į Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetą 
studijuoti lietuvių kalbą ir li

teratūrą. Kiek pasimokęs, vie
nerius metus turėjau atlikti 
katro prievolę. Ją baigus, Hu
manitarinių mokslų fakultetą 
perkėlė į Vilnių, kur ir susiti
kau Kazimierą. Paskui Lie
tuvą viena po kitos užgriuvo 
okupacijos. Bet abu suspėjom 
baigti Vilniaus universitetą. 
Mudviejų karta laiminga, kad 
vienintelė iš išeivijos mokslus 
nuo pradžios mokyklos iki uni
versiteto galėjo baigti Lietu
voje. Ta karta vėliau, jau eg
zode, sudarė pagrindą žemi
ninkų, lankininkų sambū
riams.

— Klausimas Kazimierai: 
— Ar pati rašėte, užsiėmėte 
literatūrine veikla?

K. Bradūnienė: — Ne, 
nerašiau, bet pamėgau lite
ratūrą, kol Kazys parašydavo 
eilėraštį, aš jį išmokdavau at
mintinai. Gal todėl vyro poezi
ja man artimiausia. Dar prieš 
vedybas jo kūrybą matydavau 
Ateities spinduliuose, Ateityje 
Naujoje Romuvoje, Židinyje.

— Ar j akį krito ir vedy
bas nulėmė jo poezįja, ar 
jis pats?

K. Bradūnienė: — Mudu 
rišo Suvalkijos duonelė, pa
pročiai.,.

Klausimas A. Diliui: — 
Kartu studijuodami, abu — 
ir Kazimierą, ir Kazį — ste
bėjote iš šalies. Kuo jiedu 
skyrėsi nuo kitų studentų?

A. Dilys — Kaune — ateiti
ninkų šatrįjiečių veikla. O Vil
niuje Kazys, be kita ko, su 
prof. V. Mykolaičio-Putino pri
tarimu organizuodavo univer
sitete labai populiarias lite
ratūrines popietes. Antroji 
rusų okupacija mus išsky
rė. Miela būdavo bent per 
trukdomą, ūžesių slopinamą 
„Amerikos Balso” radįją pa
gauti ir išgirsti Kazimiero
balsą, jo eilėraščių posmus — 
guodžiančius, stiprinančius.

— Kaip Bradūnui gimsta 
eilėraštis, kokiu metu atei
na įkvėpimas?

K. Bradūnas: — Vienu pri
sėdimu joks eilėraštis nepasi
rašo. Svarbu nuotaika, nuo
jauta. Man eilėraštis praside
da, kai galvoje švysteli pirmoji 
eilutė. Dažniausiai rytais ji 
ateina nejučiomis, nežinia iš^ 
kur. Ta pirmoji eilutė — tai 
lyg eilėraščio šerdis, paskui 
vedanti toliau ir toliau. Kol 
gimsta visas eilėraštis. Nie
kad neturiu išankstinio plano, 
kada ir kaip parašyti. Vienin
telis kartas, susijęs su tokiu 
planu, pasitaikė, kai Lietuvos 
krikšto šeštojo šimtmečio pro
ga norėjau parašyti šešių sky
rių kūrinį — kiekvienam 
šimtmečiui — po skyrių. Ta, iš 
anksto susiplanuota ir 1987 
metais Čikagoje išleista poe
zįjos knyga — Krikšto vanduo 
Joninių naktį. Apskritai kiek
vienoje knygoje pasitaiko ir 
geresnių, ir silpnesnių eilė
raščių. Ir guodžia per vieną 
literatūrinę popietę Putino ka
daise pasakyti žodžiai. Pasak 
profesoriaus, jei knygoje yra 
bent 6-7 geri eilėraščiai, tai ta 
knyga jau labai gera.

— Išeivijoje jums teko

Poetas Kazys Bradūnas su Draugu. Nuotr. V. Korkučio

dirbti juodus darbus. Ar 
tie nekūrybiniai darbai 
kliudė kurti poeziją?

K. BradūAas: — Man tie 
darbai nekliudė rašyti eilė
raščių. O juodadarbiu teko 
dirbti gana ilgai. Pirmasis 
Baltimorėje man pakliuvęs 
buvo kapinių duobkasio dar
bas. Likimo broliams lietu
viams tuomet pajuokaudavau: 
ar ne prasminga būti panašiu 
į Shakespeare Hamleto duob
kasį? O kai pradėjau dirbti 
statybinių akmenų apdailos 
įmonėje, prie bjauriai ūžian
čios mašinos, vėl sakydavau: 
kuo aš blogesnis už Michelan- 
gelo su jo skulptūromis ir pa
minklais? Beje, tas sunkus 
darbas prie akmenų apdailos 
man padėjo parašyti eilėraščių 
knygą Moreno ugnys.

Tik nuo 1961 metų gavau 
mano profesijai artimą darbą
— daugiau kaip 20 metų reda
gavau Čikagoje leidžiamo už
sienio lietuvių dienraščio Drau
gas šeštadieninį kultūros prie
dą.

Paprastus, sunkius darbus 
tekdavo dirbti ir kitiems į 
Vakarus pasitraukusiems lie
tuviams rašytojams. Juk rei
kėjo pragyventi, išlaikyti šei
mą. Laiko rašyti belikdavo tik 
laisvalaikiu. Tad, galima sa
kyti, kad visa lietuvių egzodo 
literatūra parašyta laisvalai
kiais.

— Jūs ir Salomėja Nėris
— kaimynai, kilę iš Kiršų 
kaimo. Ir abiejų poezijos 
rinkinių pavadinimai pa
našūs. Jūsų — Pėdos ari
muos, Nėries Pėdos smėly. 
Ar tai sutapimas?

K. Bradūnas: — Tik vieną 
kartą iš toli, scenoje, man teko 
matyti Salomėją Nėrį, kai už 
rinkinį Diemedžiu žydėsiu jai 
įteikė valstybinę premiją. O 
artimiau su ją bendrauti nete
ko. Juk ji buvo trylika metų 
vyresnė už mane. O jaunystėje 
tai labai daug. Dėl eilėraščių 
knygų panašių pavadinimų 
galiu pasakyti tiek: ji vasaras 

praleisdavo Palangoje ant smė
lio, o man, atostogų parva
žiavusiam į Kiršus, tėtis liep
davo ūkio darbus dirbti, ari
mus versti. Tad Salomėjos Nė
ries pėdos įsispaudė smėlyje, 
mano — arimuose.

— Klausimas M. Marti
naičiui ir S. Gedai. Kada 
pirmąsyk judu pasiekė Bra
dūno poezįja, ką ji tuomet 
jums reiškė?

M. Martinaitis: — Tais so
vietiniais metais Bradūno ir 
kitų į Vakarus pasitraukusių 
mūsų rašytojų knygos nuo 
mūsų buvo užrakintos devy
niomis spynomis. Vis dėlto kai 
kurie atvažiuojantys tautie
čiai sugebėdavo atgabenti kny
gų iš užatlantės. Tokiu būdu 
1964 ar 1965 m. Bradūno poe
zija pasiekė ir mane. Atmenu, 
viena pirmųjų tokių knygų 
buvo Sidabrinės kamanos. Tos 
knygos studentijoje ėjo iš ran
kų į rankas, eilėraščius per- 
sirašinėdavom, perduodavom 
viens kitam. Atsimenu, naktį, 
užsidaręs vienas, tuometinėje 
žurnalo Jaunimo gretos redak
cijoje, kurioje aš dirbau, persi
rašiau daug Bradūno eilėraš
čių. Tuomet atmintinai žino
jau rinkinį Morenų ugnys. 
Skaitant Bradūno, kitų išei
vijos poetų kūrybą, mums, 
jauniesiems, atsiverdavo nauji 
poezijos klodai. Bradūno poe
zijoje man patiko nauji 
santykiai su tautosaka, už
čiuopdavau giesmių intonaci
jas.

S. Geda: 1966 metais, 
berods iš Martinaičio, gavau 
Bradūno rinkinį Pėdos arimuos, 
paskui iš intelektualo Tal- 
manto — Krikšto vanduo Jo
ninių naktį. Mums, jaunie
siems, Bradūnas atrodė savu 
lietuvių poezijoje. Mano dėme
sį atkreipė tragiką, mitologija 
jo poezijoje, kas buvo varžoma 
ir ko trūkdavo tuometinėje 
mūsų poezįjoje. Be abejo, Bra
dūno, kitų egzodo rašytojų 
kūryba mums, Lietuvoje gy
venusiems poetams, turėjo ir 
tebeturi teigiamos įtakos.

K. Bradūnas: — Išeivijoje 
stebėdavau, kaip čionykščių 
mūsų rašytojų knygos pasie
kia Lietuvą, domėdavausi, ką 
apie jas šneka, kaip vertina. 
Tuomet Čikagoje veikė sovieti
nis knygynas. Sykį tarp ne
tvarkingai suverstų leidinių 
aptikau, berods, žurnalą Per
galė, kuriame užtikau Marti
naičio eilėraštį apie mano gim
tuosius Kiršus. Tuos posmus 
širdyje priėmiau kaip mielą 
laišką man. O kitą sykį, be-

KAZYS BRADŪNAS

BALADĖ APIE DIEVIŠKĄ ŽMOGŲ

Žmogau, kaip čia atsiradai? 
Milijonų, bilijonų veidai ,

Vienas į kitą panašūs, 
Visi dieviškai gražūs —

Tartum daugybė dievų 
Plaukia žemės laivu

Per beribę visatą — 
Viską žino, viską mato ...

Tik žiūri: vairo nėra!
O kyla bangos ketera.

DIEVAI, POEZIJA IR...

Dievus graikam sukūrė Homeras — 
Išrikiavo ilga eile.
O man ir Perkūnas geras, 
Trenkiantis rankele.

Taip, kad net dažnas išvirto... 
Ir aš išdrikas jau guliu — 
Perkūnėlis nemėgsta girto, 
Pasigėrusio nuo eilių.

O guliu sau ant lokio kailio.
Iš tikrųjų ant žolės...
Ir Dievuliui manęs pagailo — 
Reik eilėraščių pagalvės.

vartydamas Vilniuje leidžia
mą savaitraštį Gimtasis kraš
tas, maloniai nustebau, užti
kęs Sigito Gedos parašytus 
šiltus žodžius apie mano poe
ziją. Pagalvojau, kad šis vyras 
turėjo drąsos parašyti apie 
mane, tuometiniam režimui 
nepriimtiną asmenį.

— V. Sventickas: — Teko 
girdėti, kad Kazys Bra
dūnas anksčiau negu To
mas Venclova yra susiti
kęs ir bendravęs su Czes- 
law Milosz. Ar tai tiesa?

K. Bradūnas: — Tai buvo 
trumpas momentas. Kai 1939 
metais Hitleris ir Stalinas pa
sidalino Lenkiją, nemažai 
lenkų pabėgėlių atsidūrė Lie
tuvoje, tarp jų ir Milosz. Vieną 
kartą Kaune mes, keli studen
tai — literatai, užsukome į 
Naujosios Romuvos redakciją, 
pas Juozą Keliuotį. Žiūrime — 
kažkoks džentelmenas sėdi ir 
skaito prancūzišką laikraštį 
Figaro. Keliuotis mums tą ne
pažįstamąjį pristatė. Sako, čia 
lenkų poetas Czeslaw Milosz. 
Jis mums ištiesė ranką, lietu
viškai paklausė, ką mes dabar 
rašome, ar nebįjom prąside- 
dančio karo. Tuo ir pasibaigė 
tas trumpas pokalbis, man 
palikęs įspūdį, kad poetas Mi
losz dar nepamiršęs savo 
gimtųjų vietų kalbos.

Kiek vėliau išgirdom, kad 
Milosz emigravęs į Angliją. 
Tik vėliau paaiškėjo, kad jis 
per Suvalkįją pasitraukė į 
Lenkiją pogrindinei veiklai. O 
gandai apie emigracįją į Ang
liją tikriausiai bus paskleis
ti priedangai, vokiečių sek
liams sumėtyti pėdas.

— Klausimas V. Sventickui. 
Kuo, jūsų nuomone, Kazys 
Bradūnas išsiskiria iš kitų 
rašytoju?

V. Sventickas: — Pirmiau
siai tuo, kad jo nepamatysi 
vieno — visur jis kartu su 
Kazimiera: Rašytojų klube, 
Menininkų rūmuose, Filhar
monijoje, bažnyčioje, kavinėje. 
Mums tai daro pamokantį 

gražios, darnios lietuviškos 
šeimos įspūdį. Tą patį galiu 
pasakyti apie Bradūnų vaikus 
— Jurgį, Elenutę, Lionytę ir 
anūkus. Kokia puiki šeima ir 
kaip gražiai visi jos nariai kal
ba gryna, svetimybių nepalies
ta lietuviška kalba!

Malonu, kad Kazimiera ir 
Kazys Bradūnai sugrįžo į Lie
tuvą. Nemanau, kad jiems 
lengviau ir paprasčiau čia gy
venti, negu Amerikoje. Anaip
tol! Bet vis dėlto sugrįžo ir gy
vena. Tai turime vertinti.

— Klausimas iš salės K. 
Bradūnui: — Jau ilgokai 
čia gyvendami, gal galite 
pasakyti, ar Lietuva išbris 
iš vargų?

K. Bradūnas: — Po truputį 
viskas gerėja. Mano galva, 
kokia valdžia bebūtų, ste
buklų staiga nepadarys. Juk 
per 50 okupacijos metų visur 
buvo griauta, naikinta. Vienu 
momentu neįmanoma viską 
atstatyti. Bet, kai su Kazimie
ra grįžtame į Vilnių, kurį 
laiką pabuvę, Amerikoje, ma
tome: čia pataisyta, ten pa
dažyta. Vilnius gražėja žmo
nių pastangomis ir iniciatyva. 
O kartas nuo karto mudviem 
tenka išvažiuoti į Ameriką — 
pasiilgstame vaikų, anūkų. 
Bet, ten kiek pabuvę, pasi
ilgstame ir Lietuvos. Tai vėl 
abu kraunamės kelionės krep
šius — ir atgal į Vilnių...

• * *
Vakare K. Bradūnas pa

skaitė pluoštą eilėraščių iš 
savo knygų. Jų priskaičiavo 
per 20, iš kurių kelios išleistos 
jau Lietuvoje. K. Bradūnas 
dar pridūrė, kad jau gal jų 
užteks. Bet, pasirodo, poetas 
dar nepadėjo plunksnos. Rašo 
eilėraščius ir Vilniuje, juos 
spausdina čionykščiuose lei
diniuose. Vakare paskaitė 
pluoštelį nauju, Vilniuje para
šytų eilėraščių. Du jų — gana 
šmaikščius, dar niekur ne
spausdintus, jis perdavė Drau
go kultūriniam priedui. Tuos 
eilėraščius čia pridedu.

Algimantas Antanas
Naujokaitis
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Prano Mašioto portretas. Dail. Adomas Varnas.

Pranui Mašiotui — 135
HABIL. DR. ALGIRDAS AŽUBALIS

Šiais metais pažymime Pra
no Mašioto gimimo 135-ąsias 
metines. Pranas Mašiotas Lie
tuvos skaitančiąjai visuome
nei žinomas kaip vaikų rašy
tojas. Prasidėjus Lietuvos at
gimimui, jis pristatytas Lietu
vai, kaip vienas lietuvių tauti
nio atgimimo XIX a. pabaigoje
— XX a. pradžioje veikėjų ir 
pedagogas —, matematikas. 
Tačiau Mašioto, kaip pedago
go — matematiko, veikla kol 
kas pristatyta tik labai ben
drais bruožais.

Trumpai apžvelgsime jo bio
grafiją. Pedagogas, vaikų ra
šytojas, kultūros veikėjas Pra
nas Mašiotas gimė 1863.12.19 
dabartinio Vilkaviškio rąj. 
Pūstelninkų k. 1883 m. jis 
baigė Marijampolės gimna
ziją, 1887 m. — Maskvos uni
versiteto matematikos fakul
tetą. Kaip lietuvis ir katalikas 
pagal represinius spaudos drau
dimo meto įstatymus P. Ma
šiotas darbo Lietuvoje negavo. 
1887-1889 m. dirbo finansų 
įstaigoje Lomžoje (Lenkija), 
1889-1891 m. — Rygos moks
lo apygardos kanceliarijoje. 
1891-1915 m. P. Mašiotas dės
tė matematiką Rygos vokiečių 
realinėje gimnazijoje, 1915- 
1918 m. buvo Voronežo lietu
vių gimnazijos direktorius. 
1918 m. jis grįžo į Lietuvą, 
1919-1923 m. buvo švietimo 
viceministras, 1923-1929 m.
— Klaipėdos Vytauto Didžiojo 
lietuvių gimnazijos direkto
rius.

Dirbdamas Rygoje, P. Ma
šiotas suorganizavo lietuvių 
scenos mėgėjų draugiją „Kan
klės” (1904), švietimo draugiją 
„Žvaigždė” (1906), kuri steigė 
ir išlaikė lietuviškas pradines 
mokyklas. Voroneže P. Mašio
tas dirbo Lietuvių draugijoje 

nukentėjusiems dėl karo šelp
ti. Ašakos, Pranio Ašakaičio, 
Čiabuvio, Dvylio, Niekatauš- 
kos, Rygiečio ir kt. slapy
vardžiais bendradarbiavo pe
riodinėje lietuviškoje spaudoje 
Aušroje, Varpe, Rygos garse, 
Lietuvoje, Švietimo darbe, Lie
tuvos mokyklose, Gimtojoje 
kalboje). Straipsniuose rašė 
lietuvių švietimo organizavi
mo, pedagogikos ir jos istori
jos, mokymo metodikų, etno
grafijos, kalbos kultūros, ter
minijos kūrimo ir norminimo 
klausimais. Straipsniuose pro
pagavo pozityvizmo filosofijos 
idėjas, smerkė gyvenamojo 

meto socialines buitines nege
roves (lietuvių nutautėjimą, tam
sumą, girtuokliavimą ir kt.).

P. Mašiotas parengė ir iš
leido apie 150 knygų vaikams 
(iš jų apie 30 — originalios, ki
tos — sulietuvinti žymiausių 
vokiečių, rusų, anglų ir kt. 
tautų vaikų rašytojų kūriniai). 
Savo mokslo populiarinimo 
knygelėse P. Mašiotas akcen
tuoja gyvenamosios aplinkos 
pažinimo klausimus, supažin
dina su geografuos, žmonijos 
ir mokslo istorijos klausimais, 
aukština darbą, kaip žmonijos 
egzistencijos, progreso ir civi
lizacijos pamatą. P. Mašioto 
kelionių aprašymų knygelėse 
poetizuojama Lietuvos gamta, 
pateikiama geografuos, istori
jos ir etnografuos žinių. Savo 
atsiminimų knygose P. Mašio
tas pateikė lietuvių nacionali
nio judėjimo, kovų prieš ca
rizmą, kaimo buities vaizdų.

1940 m. P. Mašiotas „išva
duotojų” išvaromas iš buto, 
nes jis buvo prie pat Kauno 
NKVD, kuri nemėgo savo 
darbų liudininkų, būstinės. 
Persikelia gyventi į sūnaus 
vasarnamį Kačerginėje. Pati
ria ir dar didesnį smūgį: į Ru
siją bovo ištremta dūkra Ma
rija su žentu Juozu Urbšiu, 
paskutiniu nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministru. Tai pagrei
tino P. Mašioto mirtį. Jis mirė 
Kačerginėje 1940.09.14.

P. Mašioto matematiko — 
pedagogo, veikla

1904 m. buvo panaikintas 
40 metų trukęs lietuviškos 
spaudos draudimas. Imta 
steigti lietuviškas pradines 
mokyklas (jos buvo privačios, 
išlaikomos „Žiburio”, „Saulės”, 
„Ryto”, „Žvaigždės” ir kt. lietu
vių kultūros ir švietimo drau
gijų), valdinių mokyklų pir
mame skyriuje, jei dauguma 
vaikų buvo lietuviai ir moky
tojas mokėjo lietuviškai, buvo 
galima visus dalykus mokyti 
lietuvių kalba. Todėl tam pri
reikė lietuviškų vadovėlių ir 
uždavinynų. Pradžioje, netu
rint konkrečių mokymo pro
gramų, imta rengti lietuviškai 
pradinei mokyklai arba moky
mui valdiškoje mokykloje ir 
orientuojantis pagal jos pro
gramą aritmetikos vadovė
lius. „Dar 1904 metais ar 1905 
m. pradžioje, — rašo savo au

tobiografijoje P. Mašiotas, — 
buvau gavęs iš Vilniaus, iš Ja
blonskio gana griežtą laišką, 
kad aš būtinai ir skubiai turįs 
parašyti aritmetikos vadovėlį 
pradžios mokyklai. Paprakai
tavęs artimiausias vasaros 
atostogas, parašiau „Aritme
tikos uždavinyno pradedama- 
jai mokyklai” I dalį ir iš
siunčiau į Vilnių. Paprakaita
vęs kitas vasaros atostogas, 
turėjau ir II dalį”. 1906 m. I 
dalis Vilniuje, o II dalis Ry
goje jau buvo išspausdintos. 
Jos greitai paplito Lietuvos 
privačiose, draugijų išlaiko
mose mokyklose, o taip pat ir 
valdiškose, kur buvo mokoma 
lietuviškai. Pirmoji P. Mašioto 
uždavinyno dalis nuo 1913 m. 
buvo išleista 13 kartų (iki 
1935 m.), o antrosios paskuti
nis IX leidimas išėjo 1931 m. 
Abi knygos nuolat buvo tobuli
namos, taisomos. 1937-1938 
m. jos, pertvarkytos pagal 

naują programą, buvo išleistos 
kaip keturi uždavinynai I, II, 
III ir IV skyriams.

P. Mašiotas išskiria 4 arit
metikos mokymo koncentrus: 
„10”, „100”, „1000” ir „Visokio 
didumo skaičiai”. Jau pirma
jame koncentre mokoma visų 
keturių veiksmų, nuo repro
dukcinių užduočių greitai per
einama prie rekonstrukcinių 
ir variacinių (sudėtinių pra
timų ir uždavinių), įvedamos 
elementariosios lygtys, patei
kiama ir kūrybinių užduočių. 
Kituose koncentruose visa tai 
plečiama. Daug dėmesio ski
riama mintiniam skaičiavi
mui. Tobulindamas savo užda- 
vinynus, P. Mašiotas vienas 
pirmųjų Lietuvoje įvedė metri
nę matų sistemą, ėmė sieti 
matematikos mokymą su rea
liu gyvenimu, tekstiniuose 
uždaviniuose panaudodamas 
geografijos, istorijos, fizikos ir 
kt. mokomųjų dalykų žinias.

Aritmetikos mokymo tobuli
nimui skirti 6 P. Mašioto 
straipsniai prieškarinės ne
priklausomos Lietuvos peda
goginėje periodinėje spaudoje. 
Aptardamas aritmetikos mo
kymo problemas gimnazijų ir 
progimnazijų pirmosiose kla
sėse, jis rašo: „Atsiverskime 
mūs uždavinyno skyrių sudė
tiniams matiniams skaičiams. 
Tenai rasime tokių skaičių, 
kaip antai: 3 pūdai 17 sv. 21 
lot. 1 zol. 91 dolia. Vargu kam 
teko praktikoje su tokiais 

skaičiais susidurti. Jis yra 
prasimanytas, kad besipainio- 
dami tokiuose skaičiuose, mo
kiniai geriau įgustų veikti ke
turis veiksmus su sudėtiniais 
matiniais skaičiais. Manau, 
kad šis argumentas per silp
nas pateisinti tradicinei ten
dencijai pramanyti moki
niams kuo painiausių pink
lių”. Siūlo atsisakyti periodi
nių trupmenų mokymo, per
kelti jas į algebros kursą, prie 
progresijų, kritikuoja negyve
nimiškus uždavinius citatoje 
minimoje tuomet nepriklau
somybės pradžioje vartotame 
P. Bugailiškio uždavinyne, ko
pijuojančiame carinės Rusuos 
atitinkamus uždavinynus. Siū
lo jau aritmetikoje vartoti lyg
čių metodą.

Nepriklausomybės pradžioje 
aritmetikos mokymo metodi- 
joje buvo daug diskutuojama 
trupmenų mokymo metodikos 
klausimu. Du svarius straips
nius šia tema paskelbė ir P. 
Mašiotas. Pirmąjame jis pa
brėžė, kad „(...] trupmenų dau
gybos ir dalybos prasmė ir tai
syklės [...] gaunamos dviem 
keliais: einant iš tų veiksmų 
apibrėžimo ir einant iš už
davinių”. Pirmą būdą jis visai 
pagrįstai laiko netinkamu, nes 
vaikams galima įteigti, kad 
trupmena yra skaičius, trup
menoms tinka tie patys 
veiksmai, bet vaikas tik pa
tikės, o ne įsitikins, todėl re
komenduoja antrą būdą: „[...] 
sprendžiamas vienveiksmis 
uždavinys [...] tuo būdu, koks 
vaikui įmanomas. Išsprendus 
eilę tokių uždavinių, klau
siame, kurio veiksmu tie už
daviniai būtų sprendžiami, jei 
trupmenų vietoje būtų jame 
sveikieji skaičiai [...] Paskui 
žiūrima, kas daroma sū trup
menomis, tiksliau su jų skai
tikliais ir vardikliais [...], pas
tebima ir formuluojama veiks
mo taisyklė. Kitame straip
snyje P. Mašiotas pradinėje 
mokykloje siūlo po „Šimto” 
koncentro nagrinėti papras
tąsias trupmenas su vardik
liais 2,3,4,6, jų sudėtį, atimtį 
ir daugybą bei dalybą iš na
tūraliojo skaičiaus. Po „Tūks
tančio” koncentro — nagrinėti 
paprastąsias trupmenas su 
vardikliais iki 12-15, veiksmai 
atliekami tie patys. Po to na
grinėti dešimtaines trupme
nas, neperžengiant 0.01 ribos, 
veiksmai — tie patys, kaip ir 
su paprastosiomis trupmeno
mis.

P. Mašiotas pirmasis arit
metikos mokymo lietuviškoje 
mokykloje metodikoje pasi
sakė apie apytikslio skaičia
vimo metodų tobulinimą.

Algebros uždavinynai

Pirmąjame nepriklausomy
bės dešimtmetyje P. Mašiotas 
išleido ir du algebros užda
vinynus. Pagal tuo metu 
įprastus aukštus reikalavimus 
mokinių žinių kokybei uždavi
niai juose — nelengvi. Užda- 
vinynuose buvo tuo metu dide
lių metodinių naujovių: funk
cijos, jų „grafikos”, simbolis 
f(x), ribos sąvoka ir simbolika, 
funkcijų tolydumas, išvesti
nės, tikimybės sąvoka. P. 
Mašiotas ištikimas ir matema
tikos mokymo susiejimo su 
realiu gyvenimu principui. I 
uždavinyno dalyje randame ir 
Lietuvos, gyventojų skaičiaus 
kitimo nuo 1915 m. lentelę, ir 
lenteles — uždavinius, ku
riuose prašoma apskaičiuoti 

kai kurių Lietuvos apskričių 
ir didžiausių miestų gyvento
jų tankumą. Kitose lentelėse 
duoti Lietuvos pasėlių plotai 
ir derlius, reikia rasti vidutinį 
įvairių kultūrų derlingumą 
skirtingais metais. II dalies 
progresįjų skyriuje randame 
uždavinį apie laisvą kūnų kri
timą, istorinio pobūdžio užda
vinių apie šachmatų išradėją, 
apie kalvį, užsiprašiusį iš ka
raliaus už pakaustytą arklį 
„nedidelio” užmokesčio: su
naudojo 16 vinių, už pirmą 
vinį — 1 moneta, už antrą — 
3 monetos, už trečią — 9 ir t.t. 
P. Mašiotas uždavinynuose 
realizuoja ir savo mintis, pa
reikštas straipsniuose: apie 
grafinį uždavinių sprendimą 
geometrinį algebros lygybių 
interpretavimą.

P. Mašiotas paskelbė pir
muosius lietuviškus straips
nius apie algebros mokymą. 
Pirmąjame straipsnyje jis 
analizavo grafinį uždavinių 
sprendimą. Kitame tvirtina
ma, kad viso matematikos 
kurso cementuojanti jėga — 
skaičiaus sąvoka. Rekomen
duojama įvesti: trupmenas — 
kaip „neatliktos dalybos” re
zultatą; neigiamuosius skai
čius — kaip atimties a - b, kai 
a - b, rezultatą; iracionaliuo
sius skaičius — kaip šaknų 
traukimo rezultatą; mena
muosius skaičius — per pro
porciją 1 : i = i : -1. Pateikia
ma įdomių istorinių faktų: Eu
ropoje dar XVII a. neigiamieji 
skaičiai vadinti numeri ab- 
surdi”, „nombres faux”: „Nu
statyti taisykles keturiems 
veiksmams su trupmenomis 
turėjo būti nelengvas darbas, 
nes ligi šiol dar vokietis, pate
kęs į painią situaciją, sakosi į 
trumpmenas įbridęs”. Poroje 
straipsnių P. Mašiotas aptaria 
lygčių sprendimo mokymą: 
viename kritikuoja algebros 
vadovėlius už tai, kad juose 
per anksti įvedami formalūs 
apibrėžimai, mokant lygčių, 
užuot daug ką paaiškinus 
konkrečiais pavyzdžiais, o ki
tame aptaria lygčių šaknų 
praradimą ir pašalinių atsira
dimą, rekomenduoja šį klau
simą imti nagrinėti tik iš
mokus spręsti kvadratines 
lygtis.

Aptardamas nepriklausomy
bės pradžioje vartotus Lietu
vos gimnazijose L. Daukšos ir 
M. Bagdono parengtus bei ru
sišką N. Šapošnikovo ir N. 
Valcovo uždavinynus, P. 
Mašiotas kritikavo du pirmuo
sius, kurie yra atitinkamų 
rusiškų uždavinynų kompilia
cijos rezultatas: „Jei visi yra 
atsiradę ne visai sveikose są
lygose [...] Tuomet Rusų aukš
tesniosiose mokyklose [...] daž
nai mokslas būdavo be reikalo 
sunkinamas, ypač iš matema
tikos. Tatai būdavo daroma 
dėl sunkaus konkurso į aukš
tąsias visokios technikos mo
kyklas [...], mokytojai taikyda
vosi prie konkursinių egza
minų keistumų, o tų keistumų 
egzaminatoriai [...] prasima
nydavo tokių, kad juos į anek
dotus dėdavo (...) Ir rusai (...) 
buvo sukėlę protestą prieš to
kios rūšies uždavinius". Straips
nyje pateikiama keletas tokių 
dogmatiškų, painių uždavinių 
ir daromas išvada: JKbb nori 
patarnauti matematikai mūsų 
aukštesniosiose mokyklose, te
gu paieško užsieniuose moder- 
niškesnių uždavinynų”.

(Nukelta į 2 psl.)

”...................

BALYS AUGINĄS

AISČIŲ DVASIA

Baladė

— Išskobtoj medžio karnoj, 
Pakastas prie senkapių tako, 
Nekantriai jis laukia 
Vidunakčio —

— Surinka pabudęs apuokas 
Išsprūdęs padangėn, 
Pamišęs šikšnosparnis 
Vanoja sparnais 
Pilnaties nutukusį Žandą —

— Juodžemio kauburį 
Jis nužeria rieškutėmis — 
Ir iš susivėlusių garbanų 
Išpurto medžio dulkes — 
Ir jo plaukai žvilga —
Kaip laukinės liepos medus — 
Tik akių aklose olose — 
Tamsi amžių gelmė —

— Iš atvėsusio 
Vaikystės ugniakuro 
Pirštais išsikapsto
Seniai mirusių dienų žarijas. 
Prikeltos, jos nubunda: 
Sužyra praeitim —

— Ir eina jis be šešėlio — 
(Kaip užgesusi vaško žvakė) 
Žolė nubąla, nudeginta pėdų — 
Drebulė bejėgiai nuleidžia rankas. 
Ant kupsto miršta kurmis:
Jam plyšta širdis.
Ir prie mano lovos Laikrodį trenkia stabas — 
Laikas įrėmina sapną 
Į kadaise sudužusį 
Veidrodį —

— Rusinčių smalkių dūmuose — 
Šviesiaplaukė aisčio dvasia: 
Veidas — pavargusio vėjo spalvos. 
Ji verkia. Tyliai. Kaip vaikas. 
(Paklydęs, nuskriaustas, neišklausytas) — 
Gėla žemėtuos skruostuos,
Ir ašarų šerkšna 
Šarmoja mano širdį —

Su mano pirmuoju šnabždėjimu, 
Ji tirpsta — lyg violetinis sniegas — 
Kaip grimztanti valtis, 
Paliekanti pėdsaką: 
Sudrumstą tikrovės tėkmę, 
Virpantį tolimų dimencijų aidą, 
Būties ir nebūties rūką, 
Iš Anapilio atsineštą ilgesį, 
Atkastą kapo paslaptį —

J iš mano pasąmonės liūnu 
Brenda kliedėjime nužudytais 
Žodžiais:
Senolių miegančią smiltį 
Sujudinau kaip potvynio vilnis!
— Ar užsidegs laukimo spindulys?
— Ar įsižiebs gyvenimo aušra?
— Ar mano žemė prisikels iš sapno?

* * * ' ♦

Už lango kosėdama vaikšto dulkina realybė: 
Ir mane prikelia
Šarmotom akim vasario rytas —

ANGELAI UŽ GROTŲ

Sukaustę geležim, užgrotų 
Jie laiko angelus mažus, 
Kad laisvė dangiška kraujuotų, 
Ir širdys jų sudžiūtų į medžius, 
Kurie žiedams nebedainuotų 
Ir negimdytų žemei pumpurų —

Vergijoj angelai už grotų 
Vis ilgis saulės žiburių — 
Jie dieviška kantrybe laukia, 
Kad pagaliau ir jiems užgrotų 
Trimitai

Laisvės
Vyturių! —

i
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Pilkšvosios ląstelės ir 
spalvoti rašikliai

Įčiuoždamas į baigminę šio 
tūkstantmečio atraižą, stora
sis mūsų kultūrinis žurnalas 
Metai ryžosi mažytei kosmeti
nei operacijai. Redakcijai at
rodė svarstytinas jos tarnauto
jo Gintaro Bleizgio pagei
davimas parodyti mėnraštyje 
daugiau susidomėjimo žmo
nėse populiaria vadinamąja 
„pažintinės vertės” raštija. (Ir 
aptarti ją, pridėkim, nebūtinai 
kabalistiniu „aukštojo stiliaus” 
valapiuku.)

Taip atsirado žurnale „Svars
tymų” skyrelis su iškabintu, 
kaip pridera, transparantu: 
„Ar reikia aktualizuoti lite
ratūrą?” Į tą šūksnį atsiliepė 
jau net trys asmenys, rasit, ne 
visai apsižiūrėję, jog iš esmės 
Gintaro Bleizgio požiūris į 
grožinę kūrybą yra ikonoklas- 
tinis ir eretiškas. Kaip ži
nome, visame kultūriniame 
pasaulyje tikroji literatūra yra 
toji, kuri dėstoma universite
tuose. Šiuo gi „aggiornamen- 
to” būtų praveriamos durys 
visokiausiai nešvarybei: „best- 
selleriams”, memuaristikai, 
turistiniams aprašams ir kito
kiai paraliteratūrai. Tuo pa
čiu pąsikasama po akademi
nio „Establishment’o” pama
tais, kėsinamasi į jo prigimti
nę teisę nustatinėti, kokio 
nuobodumo raštija laikytina 
maistinga sielai, analizuotina 
įr aukštintina.

Tikriausiai atsiras balsų, 
kurie duos atkirtį šiai klaida- 
tikystei. Iš viso esame dar 
svarstymų stadįjoj. Neaišku, 
ar šiuo siūlymu norima vertin
ti būsimąją raštiją, ar naujai 
pervertinti literatūrinį pavel

dą. Tačiau kai kurie Gied
riaus Viliūno samprotavimai 
atrodo beveik logiški ir priim
tini. Jis, pavyzdžiui, rašo:

„Šiandieniškai literatūros 
sampratai plačiąjam skaity
mui nelabai svarbu, ar gera 
knyga atitinka tradicinius 
žanrų kanonus, ar ne? Ar 
Marcelijaus Martinaičio laiš
kai, Alfonso Nykos-Niliūno 
dienoraščiai, Viktorijos Daųjo-

Balio Sruogos biustas, sukurtas skulptoriaus Giedriaus Plechavičiaus, 1997 m. spalio 16 d., minint 
rašytojo 50 metų mirties sukakti, atidengtas Birštone. Nuotr. Gedimino Svitojaus

VYTAUTAS A. JONYNAS

tytės estetika yra mažiau 
iškalbūs, meniški, negu kokie 
romanai, pjesės, -eilėraščiai? 
Neabejotina, kad ši kita, ki
tokia literatūra taip pat vi
suomet buvo ir yra nemažiau 
už tikrąją reikšminga mūsų 
kultūrai, tik mes, „literatūros 
lauko žmonės”, vis sugebė- 
davom prisidengti akis ir bur
nas. Užtenka prisiminti B. 
Sruogos Dievų mišką, tremties 
ir partizanų memuarinius 
tekstus, Jurgio Savickio ke
lionės aprašymus, Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės karo metų 
užrašus. Su jais mūsų lite
ratūra daug erdvesnė, turtin
gesnė, negu atrodo, žvelgiant į 
grynųjų formų rėžį” (Metai, 
1999 sausis).

Kas be ko, autorius neap
sižiūri, kad, sakysime, me
muarinė raštija ne vienodai 
patraukli visoms amžiaus gru
pėms, bet jo užuomina į Dievų 
mišką yra neabejotinai taikli. 
Šio kūrinio kelias į skaitytoją 
buvo pažymėtinai vargingas 
nuo pat pradžios, ir tikrai jis 
labiau nei koks kitas vadina
mosios „paraliteratūros” vei
kalas, nusipelno reabilitacijos. 
Bent išeivijoje, kur jis igno
ruojamas. Nors Dievų miško 
ištraukos buvo skelbiamos 
išeivijos spaudoj gana anksti, 
nedaug kas turėjo visą tekstą, 
o dar mažiau suvokė jo savi
tumą, išskirtinumą. Daugu
mai atrodė jis dar vienu publi
cistinės kacetinės raštijos, ku
rios anuomet, 1957 m., buvo 
apsčiai, pavyzdžiu.

Neužmirština taip pat, kad 
savaip Dievų miškui užbėgo 
už akių Stasio Ylos memua
rinė knyga Žmonės ir žvėrys. 
Nors joje Sruoga buvo mini
mas su didele pagarba, toji 
knyga buvo pirmuoju doku
mentu apie įkaitų už Lietuvos 
laisvę likimą ir patenkino žmo
nių smalsumą. Užtat, jei pasi
taikydavo kokių atgarsių iš 
žmonių, skaičiusių Dievų miš
ko ištraukas, jų reakcijos bū
davo maždaug tokios: arba 
pasisakydavo skaitę Ylos kny

gą ir to jiems pakakę, nes jų 
organizmas nepakeliąs apra
šomųjų baisybių, arba prasi
tardavo, jog juos neigiamai 
veikęs Sruogos tekstas, šai- 
pokiškas jo tonas ir ne- 
kvapnūs žodžiai. Vienas kitas 
bambteldavo, kas be ko, kad 
esą būtina išversti Dievų miš
ką į anglų kalbą, idant susi
pažintų su juo svetimtaučiai.

To lūkesčio patenkinti, deja, 
nepaskubėjo nei lengvai Šek
spyro kalbą kramsnojantys 
Lietuvoj, nei išeivijos jauno
sios kartos atstovai. Kaip ži
nom, Forest of Gods (vertė 
Aušrinė Byla) pasirodė tik 
1996 metais. Nors vertimai į 
rusų, lenkų, latvių, estų, pran
cūzų ir ispanų kalbas buvo 
išėję anksčiau (rusiškasis jau 
1958 metais).

Dabar angliškasis tekstas 
lengvai prieinamas tiek Lietu
vos, tiek išeivijos skaitytojui 
— pakanka kreiptis į vertėją 
šiuo adresu: Aušrinė Byla, 134 
Haven Avė. 5 G., New York,
N.Y. 10032-1124.

Keista, neteko aptikti jokio 
jo aptarimo nei čionykštėj, nei 
tenykštėj spaudoj. Ir toliau 
Sruogos protestą prieš totali
tarinių santvarkų smurtą te
belydi tylos boikotas ir ben
druomenės apatija. O gal tai 
vadinti nesusivaikymu ir net 
tautinio išdidumo stoka? Juk 
niekam ne paslaptis, kad vien 
vertimai į anglų kalbą, tą 
nūdienę „linga franca”, sutei
kia mažų tautų kūrybai 
užsienio pasą į plačiojo pasau
lio saulėtąją pusę. Nei Isaac 
Bashevis Singer, nei Josif 
Brodsky, Czeslaw Milosz, pa
galiau graikų poetai nebūtų 
laimėję Nobelio premijų, jei jų 
kūryba nebūtų buvusi įso
dinta į anglų kalbos važį, jei 
jų vertimai nebūtų buvę pa
skleisti po platų bibliotekų 
tinklą. Kodėl viso to neprisi
minti? Kaip esu rašęs, aptar
damas šio dienraščio skiltyse 
Eidinto Žalio Lietuvos istoriją 
anglų kalba (Lithuania in Eu- 
ropean Politics), tokia inicia-

Balys Sruoga

tyva vargu ar pareikalautų iš 
telkinių nepakeliamų naštų. 
Šiuokart ji būtų dar tuo pras
mingesnė, kad, rasit, pa
sitarnautų ne vieno nusveti- 
mėjusio grįžimui į savo ben
druomenę. Juk, kaip bebūtų, 
istorijos vadovėliai, nepaisant, 
kaip gabiai ir lakiai surėdyti, 
vis vien sprangoka skaityba. 
Atsiminimų literatūra nepaly
ginamai pranašesnė. O Dievų 
miško atveju, tikrai nėra jokio 
pirkimo katės maiše. Ši knyga 
unikali, viena tokia ne vien 
mūsų raštijoj, bet, kaip teigia 
garsus mūsų kritikas Vytau
tas Kubilius, — „Vienas origi
naliausių veikalų gausioj Eu
ropos memuaristikoje apie 
konclagerius”.

Ne atsitiktinai jos rank
raščiui prireikė pratūnot dau
giau kaip dešimt metų tam
soje, nors tie kryžiaus keliai 
faktiškai buvo nežinomi iš
eivijos skaitytojui. Sruogos ga- 
linėjimąsi su veikalo peržiūros 
komisija 1946 metais atsklei
džia Algis Samulionis naujoj 
Sruogos raštų laidoj ir teks tą 
jo kovą su žemažiūrės, viena- 
kryptės pasaulėvokos pada
rais aptarti kiek vėliau.

Kaip žinome iš dviejų ben- 
dratemių veikalų (Balys Sruo
ga mūsų atsiminimuose ir Ba
lys Didysis), kontroversiškai 
Sruogos asmenybei buvo lem
ta turėti gyvenime visą būrį 

priešų, bet taip pat ne ma
žesnį būrį draugų. Bet už vis 
nuostabiausias dalykas yra 
tai, kad atidžiausio ir išti
kimiausio gerbėjo jisai susi
laukė po mirties Algio Samu- 
lionio asmenyje. To kruopš
taus literatūros tyrinėtojo dė
ka Sruogos įnašas į mūsų lite
ratūros plėtrą nebuvo už
mirštas ir, rasit, įžvalgiausią 
bei paveikiausią Dievų miško 
aptartį aptinkam neseniai pa
sirodžiusio IV-ojo tomo pa
aiškinimuose. Viešpaties va
lia Algis Samulionis spėjo už
baigti prieš mirtį visą septy
niolikos tomų redagavimą. Jo 
ketvirtasis tomelis talpina be 
Dievų miško neužbaigto roma
no Sanvarta rankraštį, apysa
ką Kas bus, kas nebus, o že
maitis nepražus ir pačios an

kstyviausios Sruogos prozos 
fragmentus.

Palyginus D.M. tekstą su 
1957 metų laida, jokių įvai- 
ravimų nėra. Pradingo nebent 
kažkodėl turinio lentelė, nors 
skyrių pavadinimai išliko tie 
patys. Savaime suprantama, 
kad skiriasi vien įvadai. 1957 
metų laidoje Šarmaičio pra
tarmė „Kaltinamasis aktas fa
šizmui” aidėjo, kaip derėjo 
anuomet, retorikos dūdų or
kestru ir katutėm Didžiajai 
rusų tautai (antraip leidinys 
nebūtų praėjęs pro cenzūrą). 
Nūdien laidoj tų aukštų gaidų 
nėra, nors Samulionio pa
aiškinimuose skaitytojo ausį 
teberėžia nuolatinis žodžio „fa
šizmas” linksniavimas. Šiaip 
neužginčijamai juntama, kad 
komentuotojo akyse komunis
tinė ir fašistinė santvarka yra 
dvynės, abi labi tokios.

Tiesa, Samulionis nebando 
lyginti Dievų miško su kitų 
buvusių Štuthofo kalinių kny
gomis. Pavyzdžiui, su Fiodoro 
Supronovo Svoim putiom, ku
rią Samulionis mini savo 
Sruogos monografijoj (Balys 
Sruoga. Vilnius, „Vaga” 1986). 
Tačiau jis vykusiai apčiuopia 
patį esminį Dievų miško 
bruožą, išskirianti jį iš dauge
lio holokausto aprašų, būtent 
nebuvimą joje jokių savigailos, 
sentimentalizmo apnašų:

„Ryškindamas savo beteisio 
katorgininko situaciją hitle
riniame lageryje, — rašo Sa
mulionis, — Sruoga beveik 
niekur nepraveria vidinių per
gyvenimų. O tai gana ne
įprasta memuarinėje litera
tūroje (p.607).

Beveik nekalbama apie tė
vynės ir šeimos ilgesį, kurį, 
sprendžiant iš laiškų, B. Sruo
ga išgyveno labai stipriai” (p. 
607).

Samulionis nepabrėžia dar 
kitų teksto dorybių, kitaip 
sakysim, išvengimo publicisti
nio įrodinėjimo ar hitlerininkų 
demonizavimo, bet jis įžval
giai pripažįsta, kad, vaduo
damasis iš visų būdingų ka- 
cetų žmonėms traumų, Sruoga 
nusikalė jam vienam, jo tem
peramentui tinkamą pasako
jimo manierą — realizmo, iro-

BALYS SRUOGA
Kas vakarą tylų su skausmu žiūriu, 
Kaip slepiasi saulė už girių tolių!

It vystančio žiedo, it ryto rasos
Taip gaila, taip gaila, taip gaila man jos!

Saulutė vis kilo ir kilo aukščiau —
Manoji dainelė skambėjo plačiau...

Užudegė dangų ugnis — pažarai — 
Suvirpo dainelės gailingi skardai...

Bepiga dainuoti, kai saulė aukštai, 
Kai šypso kaip saulė mergelės skruostai...

O saulė užgęsta ir verkia varpai — 
Dainelė — kaip tolimo dalgio skardai...

Pavydžiu aš saulei skaisčiosios buities: 
Tai visą pasaulį žemčiūgais nuties,

Tai vėtrą pašėlusią tyčia pakels, 
Ir dangų, ir žemę vienaton suvels...

Tai šypsosis vėlei, it deivė spindės — 
Tamsiausias bedugnes kaip dangų nušvies...

O man bedūmojant po lauką dūmas — 
Tai kas palydės in mėlynę godas!

Sparnuotasis rūkas... Plati vienuma! 
Sudie tau, saulute! keliauki viena!

Keliausiu ir ašei... Kai marės užkaukus, 
Daina mana ašaroms tai pasidžiaugs!

* * *

Palšas rūkas slegia žemę...
Vientisi takai!
Tik prašvitę, jau sutemę 
Liūdną dalią žemei lemia 
Sukaupti skliautai...

Tartum niekas nemylėjo 
Išlaisvos takų...
Tartum vienos raudos vėjo 
Liūdną žemę telydėjo, 
Gundė prie sapnų...

Lauksi ryto!... Ims blaivytis 
Slegiantys rūkai?..
Tik žiedai tie nuraškyti,
Tik jutimai išaižyti — 
Neprigis, sakai?..

Gi išauš kita gadynė, 
Dievina, skaisti... 
Ar, tiek lūkesių pažinę, 
Tiek siekimų užauginę, 
Būsim užmiršti?..

Gal kiti, dausas pajutę, 
Vienumoj nebekalės... 
Ir nustos verpetai siutę, 
Ir švitrėjimai prakiutę 
Išguituosius pamylės!..

Balys Sruoga. Raštai. 11., 1957

nįjos ir satyros samplaiką. Sa- 
mulionį stebina veikalo vien
tisumas, impulsyvumas, tary
tumei jis būtų pasirašęs „vie
nu prisėdimu”. Jį žavi Sruo
gos kalbos versmynai, sąmo
jaus blyksniai. Tolygaus spon
taniškumo, žaismės ir prozos 
talpumo tikrai netenka aptikt 
jokiam svetimtaučio kaceti
nės tematikos kūrinyje. Dievų 
miškas aiškiai nėra antrarūše 
raštįja.

A. Samulionis pastebi ir kitą 
paradoksalų reiškinį. Būtent, 
kad Sruogos užmojus iš esmės 
nebuvo išsipasakot, pasiskųst 
savo nedalia, bet panaudot 
visą savo žodžio galią reik
liam ir objektyviam nacių to
talitarizmo sistemos skrodi
mui. Tai liudijanti, pasak Sa
mulionio, pati Dievų miško są- 
rėda. Jos skyrelių antraštės, 
kuriose sistemingai, kruopš

čiai ir nuosekliai bandoma ap
tarti stovyklos hierarchįją, vi
sas tarnybas bei vadybas, mir
tininkų ir pareigonių san
tykius, kalinių grupes ir viso
kią sąveiką. Mažiau gabaus 
rašeivos rankose tokia analizė 
galėjo išvirst į kažką baisaus, 
vokiškai pedantiško, bet Sruo
ga išvengia tiek ištęstumų, 
tiek monotonįjos. Jau yra pra
ėję pusė šimtmečio nuo jo 
rankraščio užbaigimo dienos, 
tačiau daug scenų scenelių 
tvyro atmintyje.

A. Samulionis atkreipia 
skaitytojo dėmesį dar į kitą 
būdingą knygai bruožą:

„Knygoje daugiau kaip šim
tas veikėjų, neįprastai didelis 
skaičius net memuariniams 
kūriniams, literatūrologų kar
tais palyginamiems su portre
tų galerija.

Nukelta i 2 psl
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Prelato Rubšio didžioji dovana 
lietuvių tautai

ANTANAS KLIMAS
Po 600 metų Dievo Žodis 

prabilo lietuviškai: gražiai, 
puošniai, sklandžiai ir iškil
mingai prakalbo Senasis ir 
Naujasis Testamentas. Visas 
Šventasis Raštas vienoje di
džiulėje knygoje — XIX ir 
2,024 puslapiai.

Kai pirmą kartą paėmiau šią 
brangią knygą į rankas, tai 
pirmiausia persižegnojau ir 
padėkojau Dievui, kad Jis 
man leido pamatyti šią Dievo 
Žodžio Knygą. Tada šią di
džiulę prelato Rubšio dovaną 
lietuvių tautai pabučiavau. Ir 
tik tada pradėjau vartyti ir 
skaityti su didžiausiu dėkin
gumu gerbiamam prelatui: pa
gal Senąjį Testamentą — aš 
jam lenkiuosi ligi žemės.

Biblįjos vertimų į lietuvių 
kalbą yra buvę ir anksčiau, 
tačiau jie visi buvo versti ne iš 
originalo kalbų, o iš vertimų 
— iš lotynų kalbos , iš vokiečių 
kalbos ir pan. Į smulkmenas 
čia nesileisime.

Dabar gi lietuvių tauta labai 
praturtėjo šiuo didžiuoju kal
bos paminklu: mes čia turime 
labai grąžų ir tįkslų vertimų iš 
hebrajų, aramėjų ir graikų 
kalbų. Senasis Testamentas 
buvo rašomas hebrajų, aramė
jų ir graikų kalbomis, o Nauja
sis Testamentas — (senąja) 
graikų kalba.

Naująjį Testamentą iš grai
kų kalbos jau prieš kelioliką 
metų vertė a.a. Sibiro tremti
nys kun. Č. Kavaliauskas. 
Apie tai jau buvo nemažai ra
šyta, ir mes jau keliolika metų 
tuo skambiu vertimu naudo
jamės Mišių maldose ir kitur.

Bet visą Senąjį Testamentą 
pirmą kartą iš originalo kalbų 
išvertė prel. prof. Antanas 
Rubšys, tam milžiniškam dar
bui paskyręs kone visą savo 
gyvenimą. Atskiromis knygo
mis jo vertimai jau buvo iš
leisti ir anksčiau, bet tik da
bar, 1998 ir 1999 metų sąvar
toje, pasirodė visas Šventasis 
raštas vienoje knygoje.

Skaitau ir beveik verkiu iš 
džiaugsmo, taip gražiai liejasi 
Dievo Žodis grakščia, puoš
nia, meilia lietuvių kalba. Ne

Kai kurių Šv. Rašto knygų titulinio 
puslapio vinjetės

Knygų knyga Giesmių giesmės knyga

Antroji Makabėjų knyga Išėjimo knyga

rasime čia nei Maižiešiaus, 
nei Kaipošiaus, nei Veliori- 
bės... Vėl kartoju: lenkiuosi li
gi žemės ir sakau: ačiū Jums, 
gerbiamas Prelate!.

Tik tas, kas nors truputį su
sipažinęs su Šv. Rašto pro
blemomis, gali suprasti, koks 
tai nežmoniškai sunkus dar
bas. Senasis Testamentas bu
vo kuriamas ir užrašomas ke
liolika ir keli šimtai metų 
prieš Kristų, kai Vidurio Rytų 
tautų gyvenimas buvo visiškai 
kitoks. Tuomet šios tautos 
daugiausia buvo pusiau kla
jokliai, piemenys, gyvulių au
gintojai. Tik vėliau atsirado 
anie garsūs miestai: Jeruzalė, 
Damaskas, Ninerė, Tėbai ir 
daug kitų miestų, miestelių ir 
kaimų. Įvairių tautų gyveni
mas, papročiai, valdymo for
mos labai skyrėsi vieni nuo 
kitų. Vertėjas dažnai turėjo 
surasti sprendimus, kaip ver
sti tuos dalykus į lietuvių 
kalbą, kurių lietuvių kalboje 
nėra ir niekad negalėjo būti. 
Pvz., psl. 1,461 skaitome, kad 
hebrajų kalboje buvę devyni 
atskiri žodžiai įvairioms skė
rių rūšims pavadinti. O lietu
vių kalboje — tik vienas: skė
rys. Paklausykime, kaip čia 
įdomiai verčiama:

Kas liko nuo skėrių vikšrų, 
Suėdė skraidantys skėriai.
Kas liko nuo skraidančių

skėrių, 
Suėdė šokinėjantys skėriai.
Kas liko nuo šokinėjančių 

skėrių
Suėdė skėriai rijikai.
(1,461 p.)
Aš šia proga norėčiau pers

pėti tuos, kurie iš viso nėra 
skaitę Senojo Testamento: kai 
kurios vietos yra baisios — žu
dynės, ištvirkavimas, baisūs 
žiaurumai. Tėvai žudo vaikus. 
Žmonės išnaudoja vergus. Be
veik visi meluoja, apgaudinė
ja, sukčiauja. Be paliovos visi 
su visais mušasi, kariauja ir 
vieni kitus žudo: vyrus, mo
teris ir vaikus. Reikia visa tai 
suprasti cum grano salis, nes 
tai anų laikų gyvenimo vaiz
dai, išreikšti Senojo Testamen
to legendomis, pasakomis, pa

davimais, dainomis, maldo
mis, raudomis ir puikia poezi
ja.

Senajame Testamente yra 
daug perdėjimų, vad. hiperbo
lių. Sakysime, čia rašoma, kad 
karalius Saliamonas turėjęs 
700 žmonų ir dar 300 sugulo
vių! Tais laikais tūkstantis 
moterų nebūtų jokiu būdu su
tapusios net ir gražiausiuose 
karaliaus rūmuose. Čia daug 
kartų padauginta, kad būtų 
parodoma, koks turtingas ir 
galingas esąs tas karalius!

Paimkime vieną trumpą pa
vyzdį. Tai, ką dabar vadiname 
4-ju Dievo įsakymu.

Hebrąjų kalbos tekstą aš — 
su leidimu pasiskolinau iš 
savo seno bičiulio prof. dr. Wil- 
liam R. Schmalstieg (PSU) 
straipsnio Lituanus (William 
R. Schmalstieg „Martynas 
Mažvydas and John Wycliffe”, 
Lituanus, vol.44, No.l, p. 10).

Hebrajų kalboje šis įsaky
mas skamba taip:

4. Kabbid ’at ’abi=ka w’=’ 
at ’immi-ka. Pažodžiui: 
„Gerbk tėvą — tavo ir motiną- 
tavo”. Prelatas Rubšys verčia: 
„Gerbk savo tėvą ir motiną”, 
(psl. 101)

O jau „giesmių giesmės” 
gražumėlis!

Tarp kitko, daug kas galvo
ja, kad „giesmių giesmė” yra 
iš viso gražiausia visų laikų 
poezija. Čia tik trumpa išt
raukėlė:

B. Antroji giesmė (psl. 
1,025)

Klausykis! Mano mylimasis! 
Štai jis ateina, 
šokinėdamas per kalnus, 
liuoksėdamas per kalvas.
Mano mylimasis panašus į 

gazelę 
ar jauną briedį.
Štai jis stovi už mūsų sienos, 
žvelgia vidun pro langus, 
bando įžiūrėti pro pinučius. 
Mylimas mane kalbina!
Jis man taria:
„Kelkis, mano meile 
mano gražioji, 
eikš!
Juk žiema jau pasibaigė, 
lietūs praėjo ir nuščiuvo. 
Žemė nuberta žiedais, 
tuojau metas vynmedžius 

genėti,
• ir purplelis jau burkuoja 

mūsų šalyje”.
Arba paskaitykime (pagiedo

kime!) beveik visiems žinomą 
psalmę.

46-ji Psalmė (psl.871)
„Dievas — mūsų prieglau

da ir stiprybė, 
visad arti pagalba varguose. 
Todėl nebijome, nors ir žemė 

sverdėtų, 
nors kalnai griūtų į jūrų gel

mę, 
net jei jų vandenys šėltų ir 

putotų, 
kalnai drebėtų nuo jų 

šėlimo”.

Iš viso Psalmyne yra 150 
psalmių, viena gražesnė už 
kitą!

Ateinančios .lietuvių tautos 
kartos jas skaitys, deklamuos, 
giedos ir džiaugsis jų kalbos 
grožiu.

Tekstas spausdinamas 
dviem skiltimis, o apačioje — 
.daug labai reikalingų pa
aiškinimų, išnašų. Senajame

1999 m. kovo 6 d.

Prelatas Antanas Rubšys.

Testamente yra labai daug 
vardų, pavadinimų: žmonių, 
šalių, upių, kalnų, vietovių ir 
kt. Be tų paaiškinimų jie 
mums nieko nesakytų.

Čia gal reikėtų priminti, kad 
prel. Rubšys ne tik puikiai 
išmoko hebrajų, aramėjų ir 
(senųjų) graikų kalbas, bet jis 
kelis kartus yra apkeliavęs be
veik visas vietas, kurios mini
mos Senajame ir Naujajame 
Testamente. Apie tai jis yra 
parašęs kelias labai įdomias 
knygas. Taip pat ir „Raktus” į 
Senąjį ir Naująjį Testamentą.

Spaudos darbas yra puikus. 
Labai rūpestingai buvo skaito
mos korektūros: tai yra baisiai 
sunkus ir nuobodus darbas. 
Čia jau reikia galvą lenkti Sa
lomėjai Narkeliūnaitei, kuri 
narsiai grūmėsi su korektūro
mis. Labai malonu pripažinti 
(ar prisipažinti), kad Senojo 
Testamento 1,546 puslapiuose 
aš nesuradau nė vienos spau
dos klaidos! Tai tikras stebuk
las! Savo bičiulei ir kolegei 
Salomėjai rašau A+.

Rašyba, skyryba — be prie
kaištų. Neteko pastebėti nė 
vieno paklydusio kablelio ar 
taško! Tai vėl tikras stebuk
las!

Žinoma, sena lietuvių patar
lė sako: „Norint šunelį mušti, 
visuomet galima surasti laz
dą”. (Kadangi aš visą gyve
nimą labai mylėjau šunelius, 
tai man ta sena patarlė eina 
prieš šerstą!)

Aš čia paminėsiu kelias la
bai menkas smulkmenas.

Psl. 11 skaitom: „Žmogus 
pavadino savo žmoną Eva, nes 
ji buvo visų gyvųjų motina”.

Aš po ranka neturiu visų 
kitų Senojo Testamento ver
timų, bet man atrodo, kad jau 
keli šimtmečiai lietuvių kal
boje buvo vartojama Ieva, ne 
Eva. Tarp kitko, Ieva visuo
met yra ištariama Jieva. Gal 
Eva yra arčiau hebrajų kal
bos, nežinau. Bet mano viena 
močiutė buvo Ieva (ištarėme: 
Jieva, kaip Jieznas, mano pa
rapija. Bet čia jau kitas klau
simas).

Keistoka, kad nevienodai 
rašomas pranašo Zacharijo 
vardas: p. VI: „Zacharijo kny- Kun. Egidijus Arnašius (centre); iš kairės: M. Januška, V. Paplauskienė, E. Jonavičius Iš Tavo rankų 
ga, o jau 1,525 psl. „Zecharijo sutiktuvėse.

gerai 
visus 

reikia

knyga”. (Tai gal čia vienintelė 
korektūros klaida).
, O ar hebrajų Jahvė geriau 
visur versti Viešpats, aš neži
nau, nes čia jau gal teologų 
problema.

Norėčiau taip pat vertėją ir 
jo padėjėjus pagirti už gerą 
taisyklingą Šventojo Rašto 
vardų rašybą.

(Apie kitus vardus parašy
siu Drauge atskirai).

Kitaip sakant, labai 
padarė vertėjas, kad 
vardus rašė — kaip ir 
— tik lietuviškai, tai yra, su 
visomis lietuvių kalbos galū
nėmis.

Versdami Bibliją (Šventąjį 
Raštą), taip daro visų senes
nių (archaiškesnių) kalbų 
vertėjai: graikai, lotynai (ro
mėnai), šen. pumanai, slavai 
ir pan. Tik pačios moderniš
kiausios (analitinės) kalbos 
(anglų, vokiečių, prancūzų...) 
galūnes jau beveik praradu
sios.

Taigi gerai, kad rašoma - 
Adomas, Izraelis, Nebudchane- 
žaras, Holifernas, Saliamonas, 
Dovydas, Judita, Habakukas, 
ir tūkstančiai kitų.

Ligi pat žemės lenkiame 

I

(Nukelta į 3 psl.)

galvas šio didžiulio darbo kar 
žygiui, labai kukliam prel. 
prof. Antanui Rubšiui. Dėko
kime Dievui, kad jis šiam kil
niam žemaičiui davė sveika
tos ir laiko tokį milžino darbą 
atlikti. (Kitur tokius vertimus 
daro didelės komisijos, skait
lingi komitetai...) Iš jo puikaus 
vertimo mūsų ateinančios kar
tos mokysis gražiai melstis, 
giedoti ir visaip lietuviškai 
Dievą garbinti.

Labai daug nusipelnė ir kiti 
darbštieji prelato padėjėjai — 
talkininkai: raš. Jurgis Jan
kus, jau minėta Salomėja 
Narkeliūnaitė, Albina Pribu- 
šauskaitė ir Sigita Papečkie- 
nė.

Dailininkas — Edmundas 
Saladžius. Žemėlapius pa
ruošė Ramūnas Blažys.

Knygos apdaila — dr. Jono

„Iš Tavo rankų” —
sutiktuvės

Vasario 8 d. Maironio lietu
vių literatūros muziejaus salė 
negalėjo sutalpinti norinčių 
susitikti su kunigu, kompo
zitoriumi, dainininku, gitaris
tu Egidijum Amašium. Vaka
ro metu buvo pristatomas 
naujas kompaktinis albumas 
ir garso juostelė pavadinimu 
„Iš Tavo rankų”. Koncerte 
dalyvavo trys žemaičiai — 
mokytojas lituanistas Marty
nas Januška, S. Šimkaus 
konservatorijos dėstytojas 
Eugenijus Jonavičius ir pats 
kunigas. Vakarą surengė šio 
straipsnio autorė.

Mokytojas M. Januška pa
pasakojo apie jauną ir talęn- 
tingą kunigą, o taip pat atsk
leidė visas paslaptis, kaip 
buvo įgyvendintas muzikinis 
projektas. Manau, skaityto
jams bus įdomu susipažinti 
su Mažeikių Švenčiausios Jė
zaus Širdies bažnyčios vika
ru, Merkelio Račkausko vidu
rinės mokyklos kapelionu 
Egidijum Arnašium ir jo kom
paktiniu albumu. Praėju
siais metais Mažeikiuose jis 
buvo išrinktas „Metų žmogų- 
mi .

Egidijus Arnašius gimė 
Tauragėje, penkių vaikų 
šeimoje. Tėvai rūpinosi vaikų 
religiniu doroviniu auklėji
mu. Tėvai mėgo muziką, bu
vo dainingi, deja, patys nega-

Bogutos — Boguta Design, Ci
cero, IL, U.S.A.

Leidykla „Katalikų pasau
lis”, 1998.

Aš prisipažinsiu, kad tuos 
XIX ir 1,546 puslapius pers
kaičiau kai kur skubėdamas. 
Kai pabaigsiu šį straipsnelį, 
vėl pradėsiu iš naujo atidžiai 
skaityti visą Šventąjį Raštą. 
Pamažu, pasigardžiuodamas 
puikia kalba.

Dar kartą — ačiū! Ačiū ger
biamas Prelate! Ir visiems 
Jūsų talkininkams! Visa lietu
vių tauta yra Jums didžiai 
dėkinga ir skolinga.

Ad multos anos!
Šventasis Raštas. Sena

sis ir Naujasis Testamen
tas. Vertimas iš hebrajų, 
aramėjų ir graikų kalbų. Lie
tuvos Katalikų Vyskupų Kon
ferencija. Vilnius, 1998.

Įėjo gauti muzikinio auklėji
mo. Gal todėl mamutė pasi
rūpino, kad visi vaikai mo
kytųsi muzikos. Jaunėlis Egi
dijus baigė muzikos mokyklą, 
violončelės klasę. Kunigas su 
didele pagarba ir meile kal
bėjo apie savo tėvus. Jie jam 
buvo didžiausias autoritetas. 
Štai ką jis sakė apie tėvą: 
„Aš niekad jo nemačiau iš
gėrusio ar netinkamai elgian
tis. Tai retas atvejis, ypač da
bar, kai daug kas skendi al
koholio liūne. Jis parodė man 
kelią į Dievo namus. Juo ir 
dabar žengiu”. Jis pasidžiau
gė, kad galėjo studijuoti Tel
šių kunigų seminarijoje. Čia 
jį sutiko daug nuostabių dva
sios vadų, subrendo kaip ku
nigas. Su didele pagarba jis 
minėjo monsinjoro J. Kaunec- 
ko, Telšių vyskupo A. Vai
čiaus vardus. Šie žmonės pa
liko pėdsakus jo širdyje. Jis 
dėkingas vyskupui A. Vaičiui 
už pamokymus ir paskatini
mus: „Neužkasti savo ta
lentų, o tobulinti juos, plėsti”.

Gal todėl jis ir pradėjo kurti 
muziką. Nors su violončele 
buvo atsisveikinęs, bet grojo 
gitara, bandė kurti savo me
lodijas. Jis tvirtai žinojo, kad 
gali sukurti muziką. Ir štai 
atsirado poreikis kurti.
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Iš arkivysk. Mečislovo Reinio 
gyvenimo

Reinio 
metines,

Tokio plataus spektro asme
nybės veiklai atskleisti buvo 
skirti 1994 metai — minint 
arkivyskupo M. 
110-ąsias gimimo 
įvairiuose Lietuvos miestuose 
buvo suorganizuota 13 konfe
rencijų. Šiais metais vėlgi pla
čiau pradedame kalbėti apie 
arkivyskupą M. Reinį — ti
kėjimo kankinį, ne tik mi
nėdami jo gimimo 115-ąsias 
metines, bet ir rengda
miesi sutikti Kristaus Gimimo 
2000-uosius metus. Siekdami 
šį Kristaus jubiliejų sutikti ty
resnėmis širdimis, sunkesniu 
gyvenimo momentu nejučia 
žvalgomės aplink, ieškodami 
atramos, žvelgiame ir į pra
eitį, ieškodami pavyzdžių... Ir 
čia arkivyskupas Mečislovas 
Reinys visiems galėtų būti pa
vyzdžiu: meilės, ištikimybės ir 
pasiaukojamo darbo Dievui, 
tėvynei, žmonėms pavyzdžiu. 
Galėtų būti... jeigu mes dau
giau žinotume apie šį Lietuvos 
ganytoją ir dažniau mintimis 
būtume su Juo, tikėdami Jo 
šventumu, į Jį kreiptumėmės 
malda. Trims Lietuvos dvasi
ninkams: arkivyskupams Me
čislovui Reiniui, Teofiliui Ma
tulioniui ir vyskupui Vincen
tui Borisevičiui užvestos Bea
tifikacijos (Kėlimo į altorių 
garbę) bylos. Tad kuo plačiau 
garsinti arkivyskupo M. Rei
nio veiklą, Jo dvasingumą ir Jo
— kankinio už tikėjimą — 
gyvenimą — turėtų būti kiek
vieno tikinčiojo pareiga.

Arkivyskupas Mečislovas 
Reinys — didi asmenybė. Ryš
kus, kupinas pasiaukojimo jo 
gyvenimo kelias nuo vikaro iki 
arkivyskupo; nuo pedagoginio 
darbo gimnazijoje Vilniuje iki 
profesoriaus Lietuvos (vėliau
— Vytauto Didžiojo) universi
tete; nuo profesoriaus — Teo
logijos-filosofijos fakultete iki 
Lietuvos katalikų universiteto 
steigėjo ir šios institucijos rek- 
toriaus-kanclerio; nuo populia
rių mokslinių straipsnių iki 
išsamių darbų ir studijos 
„Rasizmo problema”; nuo mo
kslininko iki Lietuvių kata
likų mokslo akademijos Cen
tro valdybos nario bei aka
demiko; nuo žymaus visuo
menininko (parašė naują 
Krikščionių demokratų parti
jos programą, kuri 1917 m. 
buvo išleista) iki užsienio rei
kalų ministro; nuo bolševikų 
paimto įkaito 1919 m. iki so
vietinio saugumo 1947 m. 
suimto, aštuoneriems metams 
nuteisto ir išsiųsto į Vladimiro 
kalėjimą, kur beveik po še- 
šerių kankinystės metų Aukš
čiausiasis užbaigė jo žemiš
kąją kelionę.

Arkivyskupas M. Reinys, 
pirmasis lietuvis — Vilniaus 
arkivyskupo lenko R. Jalbžy- 
kovskio padėjėjas, daug sten
gėsi, kad Vilniaus kraštas 
visiškai nesulenkėtų, kad Vil
niuje, nacių okupacijos metais 
būtų atkurta Vilniaus kunigų 
seminarija, kad bažnyčiose šv. 
Mišios būtų aukojamos lietu
vių kalba, lietuvių kalba 
vyktų katekizacija ir pan.

Aukštaitijos sūnus, gimęs 
Utenos apskrityje, Daugailių 
parapijoje esančiame neįpras
to pavadinimo Madagaskaro 
vienkiemyje, buvo jauniausias

DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ

11 vaikų šeimoje. Nuo mažens 
gabus, darbštus, stropus, mė
go mokyti vaikus — vien
mečiams sakydavo pamokslus. 
Tad vyresnieji (tėvas mirė, kai 
Mečys buvo visai mažas, o ūkį 
ėmė tvarkyti vyriausias brolis, laikotarpis 
Izajošius) nutarė jį leisti į 
mokslus. Mokėsi Antalieptės 
ir Mūrinės Ašmenos pradžios 
mokyklose, aukso medaliu 
baigė Aleksandro III gimna
ziją Rygoje, o 1905 m. baigęs 
Vilniaus kunigų seminarįją, 
gavo valdžios stipendiją to
lesnėms teologinėms studijoms 
Petrapilio dvasinėje akademi
joje. 1907 m. birželio 10 d. Pe
trapilyje buvo įšventintas ku
nigu, o Daugailių bažnyčioje 
laikė primicijas.

Petrapilio dvasinę akade
miją baigęs teologuos ma
gistro laipsniu, M. Reinys stu
dijų tęsti išvyko į Vakarus. 
1912 m. už disertacįją „VI. So
lovjovo dorovės pagrindai” 
Liuveno universitete (Belgija) 
jam buvo suteiktas filosofijos 
daktaro . laipsnis. Tačiau jis 
dar negrįžo į Lietuvą, dar ne
sijautė pakankamai sukaupęs 
žinių. 1926 m. vasario 7 d., jau 
būdamas Užsienio reikalų mi
nistru, rašydamas biografiją 
pažymi, kad 1912-1913 m. stu
dijavo biologinius mokslus Gam
tos fakultete Liuvene, o 1913- 
1914 m. — religijos filosofiją 
Strasburge.

Studijuodamas Vakaruose 
vasaros atostogų metu, M. 
Reinys keliavo po įvairias ša
lis (Angliją, Olandiją, Švediją, 
Prancūziją, Šveicariją, Aust-

pįjos valdymą. Kaip Apaš
tališkasis administratorius jis 
valdė lietuviškąją Vilniaus ar
kivyskupijos dalį...

1947-1953 metai — pasku
tinysis arkivyskupo gyvenimo 

nužmoginimo 
laikotarpis Vladimiro kalėji
me, iš kurio jis jau nebepa
matė laisvės.

Vilniuje jis 1916 m. sutelkė 
pirmąją ateitininkų kuopelę, o 
ir vėliau visą gyvenimą daly
vavo ne tik ateitininkų, bet ir 
pavasarininkų veikloje. Jaus
damas psichologinių žinių po
reikį mokytojams* 1921 m. iš 
rusų kalbos arkivyskupas iš
vertė prof. J. Čelpanovo „Psi
chologijos vadovėlį”, sukurda
mas lietuviškąją psichologijos 
terminiją. Šiuo vadovėliu Lie
tuvos gimnazijose naudotasi 
per visą tarpukarį. Jau mi
nėta ir naujoji jo parengta 
„Krikščionių demokratų parti
jos programa”.

Iš pirmojo darbo laikotarpio 
itin svarbus įvykis — M. Rei
nio suėmimas. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio užrašuose 
1919.11.27 d. pažymėta: „Ne
beatsimenu, kurią dieną prof. 
kun. Reinys ir paskui kun. 
Bielauckas atėjo klaustus kas 
daryti. Bolševikai ieškoję jų 
suimti: ar bėgti, ar liktis? — 
Darykite, Tamstos, kaip tin
kami, atsakiau. — Aš, Tamis- 
,ta dėtas, nebėgčiau — pasike- 
tino liktis. Kun. Reinį jau 
suėmę nubaugdė bolševikai 
kalėjiman”.
, O kun. M. Reinys bol- 

. _.. ševikams užkliuvo todėl, kad
riją, Italiją), o Danijoje dirbo jis ne tik dalyvavo minint 

pirmąsias Lietuvos nepriklau
somybės metines, bet ir kal
bėjo. Kalbėjo ir poetas Liudas 
Gira, kuris irgi buvo suimtas.

Balandžio 22 d. traukdamie
si iš Vilniaus, raudonarmie
čiai pasiėmė įkaitais kunigus ninkais stiprino jų dvasią ir 
J. Vailokaitį, M. Reinį ir P. 
Dogelį, pasauliečius Stašins
ką, L. Girą ir F. Bortkevi- 
čienę. Daug kelio įkaitai kelia
vo pėsčiomis. Teko eiti ir pro 
Daugailius, deja, pasimatyti 
su namiškiais M. Reiniui ne
leido. Be abejo, nakvojant ne
toli gimtųjų vietų M. Reinys 
galėjo pabėgti, tačiau to ne
darė, kad nenukentėtų jį sau
gojęs sargybinis.

Tik liepos 24 d. buvo pasi
keista įkaitais Zarasų — Dau
gailių plente.

Keletą dienų pailsėjęs tė
viškėje, M. Reinys grįžo į Vil
nių prie savo darbų. Vėliau 
rašė: „Teko pamatyti ir patirti 
keletą kalėjimų, tačiau galų 
gale visa tai išėjo į naudą... 
teko patirti, kaip kiti žmonės 
gyvena ten, kur yra sunkiau
sios bausmės vieta;... daugiau 
branginti savo ir kitų žmonių 
laisvę, geriau įvertinti bruta
lios prievartos bjaurumą, ge
riau atjausti Dievo sutvertojo 
pasaulio gražumą ir malo
numą. Šių pamokų ir už dide
lius pinigus neatiduočiau”.

Dirbdamas Kauno universi
tete, M. Reinys 1925 m. rug
sėjo 25 d. — 1926 m. balan
džio 21 d. ėjo Lietuvos už
sienio reikalų ministro parei
gas.

1923-1925 m. Šventojo Raš
to vertėjas, tada dar vyskupas

pastoracinį darbą — atei
viams darbininkams sakė lie
tuviškus ir . lenkiškus pamo
kslus. M. Reinys mokėjo lo
tynų, italų, prancūzų, anglų, 
danų, vokiečių, rusų, lenkų 
kalbas, o karo metu išmoko is
panų kalbą.

Prieš pat Pirmąjį pasaulinį 
karą sugrįžęs į Lietuvą, M. 
Reinys apsistojo Vilniuje. Čia 
prasideda pirmasis jo darbo 
laikotarpis, kuris tęsėsi 8 me
tus (1914-1922 m.), antrasis jo 
darbo laikotarpis — Kauno 
universitetas (jame dirbo 18 
metų 1922-1940 m.), trečiasis 
darbo laikotarpis — Vilka
viškio vyskupijos vyskupo An
tano Karoso padėjėjas — 
koadjutorius (1926-1940 m.) ir 
paskutinysis darbo laikotarpis 
— 1940-1947 m. — Vilniaus 
arkivyskupija. 1940 m. liepos 
18 d. vysk. M. Reinys buvo 
paskirtas tituliniu Cypselos 
arkivyskupu ir Vilniaus arki
vyskupo Romualdo Jalbžy- 
kovskio padėjėju. 1942 m. 
kovo 22 d. suėmus arkivys
kupą R. Jalbžykovskį (iš Mari
jampolės į Vilnių jis sugrįžo 
tik 1944 m. rugpjūčio 8 d.), M. 
Reinys, remdamasis anksčiau 
duotais įgaliojimais, perėmė 
arkivyskupijos valdymą kaip 
Apaštalinis administratorius 
su reziduojama vyskupo teise. 
1945 m. sausio 27 d. arkivys
kupą R. Jalbžykovskį areštavo 
NKVD (apkaltintas talkinin
kavimu lenkų partizanams). 
Po mėnesio paleistas, jis repa
trijavo į Lenkiją. Tad 1945 m. 
arkivyskupas M. Reinys antrą 

kartą perėmė Vilniaus vysku-

Arkivyskupas Mečislovas Reinys

Juozapas Jonas Skvireckas, 
sudarinėjęs Lietuvos bažny
tinės provincijos projektą bei 
planus, šį darbą perdavė arki
vyskupui Jurgiui Matulaičiui, 
kuris kartu su prof. M. Reiniu 
projektą sėkmingai užbaigė. 
1926 m. balandžio 4 d. po
piežius Pijus XI paskelbė bulę 
apie Lietuvos bažnytinės pro
vincijos sudarymą. M. Reinys 
buvo pakeltas vyskupu naujai 
Vilkaviškio vyskupijai ir pa
skirtas vyskupo A. Karoso 
padėjėju-koacįjutoriumi.

Vyskupas M. Reinys ir to
liau dirbdamas pedagoginį 
darbą Lietuvos universitete 
ypatingą dėmesį telkė vysku
pijos dvasingumo kėlimui: ne 
tik pasauliečių, bet ir kunigų. 
Tai liudija ir archyvinis doku
mentas — 41 kunigo padėkos 
laiškas už Gižuose vestas re
kolekcijas.

Reikia manyti, kad per 14 
Ganytojiškojo darbo metų Vil
kaviškio vyskupijoje M. Reinio 
rekolekcijos, vizitacijos, indi
vidualus pokalbiai su dvasi

pasiryžimus, tarsi rengė sun
kiam išbandymų laikui karo ir 
okupacijų metais. Ne vienas 
kunigas, dvasia nepalaužtas, 
dėkingas savo vyskupui ne tik 
už žodį, bet ir už gyvą pa
vyzdį.

Vilkaviškyje, kartu su vys
kupu dirbęs K. Aleksa rašė, 
kad M. Reinys tenkinosi pa
prastu dviejų kambarėlių bu
teliu — neturėjo jokio sve
čiams priimti kambario, puoš
nesnių baldų, brangesnių pa
veikslų, radijo ar kurių nors 
kitų naujausios technikos 
įrankių. Drabužius dėvėjo la
bai paprastus. Pirmuosius, la
bai paprastus kailinius įsi
taisė tik tuomet, kai pajuto 
rimtą inkstų ligą ir daktaras 
įsakė šilčiau rengtis.

Svarbi vyskupo veikla ku
riant Lietuvos katalikų uni
versitetą. Dar 1918 m. pirmo
joje „Lietuvos mokyklos” kny
goje jis rašė apie aukštosios 
katalikiškos mokyklos steigi
mo Lietuvoje būtinumą ir ga
limybes. 1931 m. rugpjūtyje 
tautininkų valdžiai apkarpius 
Teologijos-filosofijos fakultetą 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Lietuvos Episkopatas 1931 m. 
spalio 9 d. nutarė steigti Lie
tuvos katalikų universitetą. 
Tuo rūpintis buvo pavesta 
vysk. M. Reiniui. Buvo pa
rengtas statutas, mokymo pla

nai ir jie pateikti Bažnyčios 
vadovybei Romoje. 1932 m. 
birželio 18 d. gautas Šventojo 
Sosto leidimas. 1932 m. rug
pjūčio 5 d. aukštoji mokykla 
Lietuvos Episkopato oficialiai 
buvo įkurta, kancleriu-rekto- 
riumi patvirtintas vysk. M. 
Reinys. Tačiau rugpjūčio 28 d. 
įvyko tik pirmoji k italikiško 
universiteto atidarymo dalis 
— šv. Mišios, akademinės 
iškilmės buvo neribotam lai
kui tautininkų valdžios ati
dėtos. Vysk. M. Reinys, šven
tai tikėdamas, kad greitu lai
ku Lietuvos katalikų universi
tetas bus atidarytas, norėjo, 
kad tam momentui būtų jau 
pasirengusių žmonių, galinčių 
toliau tęsti darbą. Todėl 1932 
m. gruodžio 27 d. buvo įre
gistruota Draugija Katalikų 
universitetui remti (ji iki 1939 
m. gruodžio pradžios suorgani
zavo įvairiausių paskaitų cik
lus, įvairiausiomis aktualio
mis temomis).

Svarbi vyskupo gyvenime ir 
1937 metų vasara. Vasaros 
atostogų metu Kunigų Vieny
bės centro kvietimu, jis lan
kėsi Amerikoje. Vizitavo para
pijas, sakė įspūdingus pa
mokslus, dalyvavo įvairiuose 
seimuose, skaitė detalius pra
nešimus, kalbėjo radijo lai
dose, davė interviu ne tik lie
tuvių spaudai, bet ir kitomis 
kalbomis leidžiamų laikraščių 
korespondentams. Jam lan
kantis Čikagoje, iškilmingai 
paminėtas 550 metų Krikš
čionybės jubiliejus. Vyskupas 
yra pateikęs tokią dviejų su 
puse mėnesių veiklos atostogų 
metu statistiką: aplankytos 52 
lietuvių katalikų bažnyčios 
(viena iš jų Kanados Montrea- 
lyje) ir 16 kitų miestų, kur ne
buvo lietuvių parapijų, pasa
kyti 67 pamokslai bažnyčiose, 
46 kalbos salėse apie Lietuvos 
religinę, tautinę ir kultūrinę 
padėtį. Teko dalyvauti lietu
viškųjų katalikiškųjų organi
zacijų seimuose: Darbininkų, 
Studentų ir Profesionalų, Var
gonininkų muzikų, Vyčių, 
Katalikių moterų ir ALRK Fe
deracijos kongrese.

1940-1947 metų arkivysku
po M. Reinio veikloje būtina 
išskirti tris svarbias politines 
kryptis: santykiai su lenkais, 
santykiai su nacių okupan
tais, santykiai su sovietine 
okupacine valdžia. Tam rei
kėjo geros diplomatijos bei po
litinės orientacijos.

Arkivyskupas M. Reinys ge
rai žinojo klastingą arkivysku
po Romualdo Jalbžykovskio 
būdą, prievartinį gyventojų 
lenkinimą. Daug nemalonumų 
patyrė dėl savo viršininko 
rašytų skundų į Vatikaną. Vi
sas nuoskaudas pergyveno su 
krikščionišku kantrumu ir ar
timo meile. Jo iniciatyva pra
dėjo veikti Vilniaus kunigų 
seminarija, daugelyje parapijų 
šv. Mišios pradėtos aukoti lie
tuvių kalba, stengtasi parapi
jas aprūpinti lietuviais kuni
gais... Taigi, arkivyskupas M. 
Reinys tirpdė storus lenkiš
kumo ledus, gynė ir plėtė lie
tuvių teises.

Tačiau buvo itin sunku de
rinti santykius su sovietų 
valdžia. Arkivyskupui nuo
lat reikėjo aiškintis dėl savo 
straipsnių spaudoje vokiečių 
okupacijos metu („Kova su 
bolševizmu — kultūros parei
ga visam pasauliui”, „Bolše
vizmas ir skurdas”, „Bolševi
kinė dresūra”, „Komunistų 
pažadų vertė”, „Dvasios ir jė
gų frontas prieš komunizmą” 
ir kt.). M. Reinys pamoksluose 
nuolat kritikavo sovietinę val
džią dėl pasisakymų prieš re
ligiją, dėl administracinių 
priemonių, laužančių sekma
dienio poilsį, o 1946 m. ge
gužės mėnesio pamaldose 
Aušros Vartų koplyčioje viešai 
kritikavo darvinizmą, 1947 m. 
— marksistinę filosofiją.

Arkivyskupas atsisakė pasi
rašyti raštą-kreipimąsi į tautą 
dėl bendradarbiavimo su oku
pantais, atsisakė kurti baž
nytinius komitetus, kurie bū
tų pavaldūs DŽDT vykdomie
siems komitetams.

Galima manyti, kad 1947 m. 
gegužės 6 d. arkivyskupo M. 
Reinio raštas Religinių kultų 
reikalų tarybos įgaliotiniui A. 
Gailevičiui (dokumentas Nr. 
258/47), paskutinis oficialus 
dokumentas, turėjęs lemiamos 
reikšmės tolesniam arkivys
kupo likimui — sovietiniai 
okupantai, nepajėgdami pri
versti paklusti, nutarė susido
roti — suimti ir nuteisti... 
Minėtas raštas — tai pa
grįstas ir giliai motyvuotas 
15 punktų atsakymas į raštą, 
reikalaujantį registruoti kata
likų Bažnyčią, parapijas, do
kumentus, įkuriant visą baž
nyčią tvarkančius komitetus:

„Gavęs Tamstos raštą Nr. 36 
š.m. balandžio 26 d., jį įdėmiai 
ir nuodugniai juridiniu at
žvilgiu išnagrinėjau ir pri
eitąjį nusistatymą čia patei
kiu.

1. Žinodamas Lietuvos TSR 
Konstitucijos nuostatą 96 str. 
apie Bažnyčios atskyrimą nuo 
valstybės, stropiai vengiu kel
ti bereikalingą nesusipratimą 
ir į visus raštus, gautus iš 
Kultų reikalų įgaliotinio ar 
Karinių pajėgų ministerijos, 
teigiamai savo laiku atsakau. 
Dabar gavau raštą, kurio tei
giamam atsakymui yra esm:- 
nių kliūčių.

5. Pagal Tamstos raštą, su
daromas sakytasai vardinis 
dvidešimties piliečių sąrašas, 
ir jie parapijos vardu vienu 
raštu prašo įregistruoti para
piją ir bažnyčią, o kitu raštu 
prašo įregistruoti išrinktąjį 
parapijos vykdomąjį komitetą 
bei revizijos komisiją. Šie 
raštai įteikiami Kultų reikalų 
įgaliotiniui per parapijos ko
miteto pirmininką, kuriam ir 
būsią įteikti registracijos 
pažymėjimai. Iš šios proce
dūros eina, kad „dvidešimties” 

vykdomasis komitetas ir revi
zijos komisija bus tikrieji pa
rapijos ir bažnyčios šeimi
ninkai. Tačiau Tamstos rašte 
nėra pateikta įstatymų ar 
privalomų įsakymų, iš kurių 
būtų matyti, kokios pareigos 
ir kokia atsakomybė saky
tiems asmenims užkraunama. 
Juk kviečiant asmenis į saky
tuosius organus, pnvalu jiems 
išaiškinti jų pareigas ir atsa
komybę.

11. Siūlomieji dvidešimties 
ar parapijos vykdomasis komi
tetas yra visai svetimas Ka
talikų Bažnyčiai, jos struk
tūrai, jisai nepriklauso nuo 
vyskupo, jisai iš esmės nesu
geba (incapax) tarnauti tam 
tikslui, kuriam jis gautų 
bažnyčią: negali nei šv. Mišių 
laikyti, nei teikti sakramentų, 
nei turi pasiuntinybės mokyti 
tikėjimo tiesų. Taigi jisai ne
gali reprezentuoti Katalikų 
Bažnyčios kurio nors vieneto.

15. Rusų Pravoslavų Cerkvė 
turi savo tikinčių ir organiza
cinių vienetų ne tik Tarybų 
Sąjungoje, bet ir kituose kraš
tuose ar kontinentuose. Cerk
vės vyriausias vadas patriar
chas Maskvoje gali laisvai su
sirašinėti su visais savo ti
kinčiaisiais, net siuntinėti 
jiems savo delegatus į kitus 
kraštus ar iš ten atvykusius 
priimti. Tuo tarpu Tarybų 
Sąjungoje esantiems Katalikų 
vyskupams neleidžiama ne tik 
atsilankyti į Katalikų Baž
nyčios centrą, pas popiežių, 
bet ir susirašinėti Bažnyčios 
reikalais su popiežiumi. Kuo 
paremta tokia diskriminacija 
katalikams ir pravoslavams? 
Kadangi vyskupų valdžia yra 
kanonų apribota, tai susiži
nojimas su aukščiausia Baž
nyčios instancija yra daug kur 
reikalingas.

Suglaustai išnagrinėjęs Tams
tos minėtąjį raštą ir susijusius 
su juo klausimus, būdamas 
Bažnyčios kanonų suvaržytas, 
negaliu duoti parapijos klebo
nams ir bažnyčių rektoriams 
įsakymo paruošti sakytojo tu
rinio ir formos dokumentus 
parapijų bei bažnyčių registra
cijai, nes reikalaujamų rašte 
komitetų, priklausomų nuo 
pasaulinės valdžios ir nepri
klausomų nuo vyskupijos val
dytojo ar ordinaro įsteigimas, 
išimdamas bažnyčias ir para
pijas iš dvasinės valdžios ir 
atiduodamas jas pasaulinei 
valdžiai, paneigtų kanonus, 
nustatančius Bažnyčios hie
rarchinę struktūrą ir ordinaro 
valdžią. Taip pertvarkius arki
vyskupiją, būtų panaikinta 
Katalikų Bažnyčia ir įsteigtos 
naujos religinės bendruome
nės, kurių nebūtų galima va
dinti Katalikų Bažnyčia.

Todėl prašau Tamstą, Reli
ginių kultų reikalų įgaliotini, 
paveikti kompetentingus Ta
rybinės Vyriausybės organus, 
kad siūlomoji registracija, jei 
ji yra būtina, būtų pakeista ir 
pritaikyta esminiams bažny
tinės teisės reikalavimams.

Tituliarinis Arkivyskupas 
Vilniaus Arkivyskupijos 

Apaštališkasis 
Administratorius

Kurijos Kancleris”
Paveikė... 1947 m. birželio 

12 d. arkivyskupas Mečislovas 
Reinys, apkaltintas įvairiais 
„nusikaltimais” buvo suimtas, 
o prieš pat šv. Kalėdas iš
gabentas 8 metams į Vladimi
ro kalėjimą, esantį apie 100 
km. į rytus nuo Maskvos.

(Nukelta į 2 psl.)
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Žmogus yra laisvas
KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC

Ar žmogus turi būti valdo
mas šalia savo prigimties? 
Tačiau žmogus iš tikrųjų nėra 
uždarytas vien savo prigim
ties ribose. Tas mūsų tikėjimo 
faktas yra paliudytas pirmuo
se mūsų tikėjimo šaltiniuose. 
Kai Dievas sukūrė žmogų, Jis 
šalia to davė žmogui ir įsa
kymą, kuris išėjo ne iš paties 
žmogaus prigimties. Dievas 
žmogui uždraudė valgyti vai
sius nuo vieno medžio.

Kodėl toks dvilypumas? Ar 
Dievas, kurdamas žmogų, ne
galėjo pačioje žmogaus pri
gimtyje patalpinti tokį įsaky
mą, ir Dievui nebūtų reikėję iš 
šalies tai žmogui pasakyti.

Bet koks tada būtų buvęs 
žmogus? Jis būtų panašus į 
kiekvieną gyvulį, kuris yra 
uždaras savo paties prigim
tyje. Nei kiškis, nei vilkas ne
girdi šalia jo paties esančio 
bet kokio Dievo įsakymo Vis
kas yra uždaryta paties gyvu
lio ar žvėries prigimtyje. Dievo 
įsakymas jame veikia automa
tišku būdu. Ir gyvulys, ir au
galas yra apspręstas pačia sa
vo prigimtimi.

Žmogus nėra tokioje užda
rumo būklėje. Be savo tobulos 
prigimties Uždarumo, jis yra 
paliktas atviras Dievo veiki
mui iš šalies, turėdamas galią 
Dievo įsakymą priimti arba jo 
nepriimti. Taip reikia supras
ti pilnutinį žmogaus buvimą. 
Nepaisant to, kad žmogaus 
būsena yra palenkt biologinės 
prigimties būtinumams, jis tu
ri atskirą langą — santykį su 
pačiu Dievu.

Pirmoji išvada, kurią mes 
turime padaryti iš šio Dievo 
draudimo pirmiesiems tė
vams, yra ne tai, kad Dievas 
žmogaus veikimą susiaurino, 
bet kad Jis žmogaus veikimo 
lauką praplėtė. Šiuo įsijungi
mu į žmonijos gyvenimą Die
vas praplėtė žmogaus veiki
mo lauką, o šiuo įsakymu 
Dievas praplėtė žmogaus 
būseną.

Kas tad yra žmogus? Jis yra 
savaiminga būtis, save pačią 
apvaldanti, bet kartu jis yra 
išstatytas tam tikroje atviry
bėje, kuria jis pats gali nau
dotis. Tai yra filosofinė išvada 
iš Šv. Rašto pradžios knygos 
aprašymo, kad Dievas žmogų 
sukūrė į save panašų, nes tai 
pasako, kad žmogų Dievas 
sukūrė kaip kažką, anapus jo 
paties prigimties uždarumo.

Tai yra Dievo draudimo 
žmogui prasmė — kad žmo
gus ne vien savo prigimties 
būdu suprastų, kas yra gera 
ir kas yra bloga.

Joks gyvulys tokio ar pa
našaus draudimo iš Dievo 
nėra susilaukęs. Jis yra už
daras savo prigimtyje, kuri 
jam pasako, kas gera ir kas 
bloga.

Šiuo draudimu žmogus yra 
sugretinamas su pagrindine 
buvimo prasme, kuri yra tai, 
kas yra gera. Žmogus tokiu 
būdu nėra paliekamas aklas, 
tarsi gyvulys, kokioje būse
noje jis stovi.

Dievo draudimas žmogaus 
nenužemina, bet išplečia jo 
būseną: ji yra išimama iš vien 
Dievo kūrinio būsenos ir per
keliama į Dievo sąjungininko 
būseną.

Kad galėtų būti Dievo 
sąjungininku, yra būtina 
sąlyga: žmogus turi būti lais
vas ir galėtų Dievo įsakymą 
priimti arba jo nepriimti. Ir 
kad žmogus tokią galią iš sa
vo Kūrėjo tikrai yra gavęs, tai 
liudija net pirmųjų tėvų — 
Adomo ir Ievos — sąmonin
gas nusikreipimas nuo Dievo 
įsakymo.

Duodamas įsakymą žmogui, 
Dievas reiškiasi ne kaip žmo
gaus susiaurintojas, bet kaip 
jo gilios prasmės atidengėjas. 
Tai, žinoma, nereiškia, kad 
Dievas liaujasi buvęs žmogaus 
kūrėju, bet įsakymą Jis duoda 
kaip tik tokiam kūriniui, ku
ris yra savaime pajėgus jį pri
imti.

Nuotr. Algimanto Žižiūno.

Lietuvos kultūros 
naujienos

Aldona
T7 V V • — 9j •Vesciunaite

NIEKS NENUSAKĖ

Kodėl ta rimtis 
medžiuose 

saulei leidžiantis?

Kodėl
plačianugarės prūdo žuvys 
šešėlius virpina

kalbina tylą
staiga giliai nuskęsta 
su šviesiaplaukiais

medžiais

o rūsčiaveidės kalvos 
giraitėm violetiniais žiedais 

krūmokšniais 
vis kopia nenuilstamai 

vis nedvejodamos 
į tamsiasparnius 

artėjančius 
nakties aukštus šešėlius 

kopia?

ŽALSVOS 
ŽIEŽIRBOS

PRAGYDĘ MEDŽIAI IR ŽALSVOS 
ŽIEŽIRBOS

Aldona Veščiūnaitė. Me
džiai ryto laisvėj. Eilėraš
čiai. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų leidimo fondas, 
1999 m. Chicago. Aplankas ir 
skyrių iliustracijos Viktoro Si- 
mankevičiaus; 70 psl., gauna
ma AM&M Publications, 218 
Brookside Lane, Unit A, Wil- 
lowbrook, Illinois 60514-2907.

Algimanto Mackaus Knygų 
leidimo fondas yra davęs mū
sų literatūrai nemažai vertin
gų leidinių: A. Mackaus, K. 
Ostrausko, A. Nykos-Niliūno 
(1998 m. išleista jo knyga Die
noraščio fragmentai susilaukė 
ypatingo įvertinimo Lietuvo
je), V. Kavolio, M. Katiliškio, 
L. Sutemos ir kt.

Australijoje gyvenančios 
poetės Aldonos Veščiūnaiės 
poezija vykusiai įsirikiuoja į 
kitų šios leidyklos knygų 
eiles. Rinkinio turinys suskir
stytas į keturias dalis: Melsvo 
skambesio lietus; Debesų lais
vėj; Kodėl ta rimtis medžiuose 
saulei leidžiantis; Nesibaigia 
medžių kalbėjimas. Didžioji 
dalis tematikos — gamta, jos 
ryšys su žmogumi, kuris toje 
gamtoje mato daug giliau, 
negu kūno akis gali aprėpti. 
Eilėraščiai — kaip taupūs, bet 
daug pasakantys dailininko 
teptuko brūkštelėjimai: trum
pomis eilutėmis, taikliai pa
rinktomis (jokiu būdu nedirb
tinėmis) metaforomis išsako
ma ir mintis, ir jausmas.

TEN KALA ŽALVARĮ

Kepuraitė audeklinė papuošta 
žalvariniais spurgeliais, 
karolių apvara su kabučiais 

žalvario 
plokštinė rombo pavidalo segė 
užraitytais dobilo lapais 

ir ragas 
įmantriais ornamentais

tai ten dar kalbas lietuvaičiai 
gal devintam amžiuj 
gal prieš tūkstančius metų 

žemdirbių gentys dainuoja 
aria, 

eina per tviskančią žemę.
Meistrai kala žvilgantį žalvarį.

žalsvos žiežirbos 
žalsvam žėrėjime 

žaliam kalnelyje 
žali beržai 

debesų samanos 
net žalios

nuo žalsvo 
žėrėjimo 

ore ir žemėj

MIESTAS AUGA

stebiu kaip miestas auga 
rytais 

pratrūksta — plyšta gatvės 
ir lipa 

aukštais, plečiasi 
betonais, vamzdžiais 

išjaustais uoloje 
požeminiais aukštais 

beldžiasi

DAILĖ IR TEATRAS

Vilniuje, Šiuolaikinio meno 
centre, iki kovo 7 d. vyko di
delė paroda Scenos akis. Dailė 
ir teatras. Savo kūrinius, na
grinėjančius problematišką 
teatro ir dailės santykį, ekspo
navo 19 pagarsėjusių Vakarų 
Europos dailininkų.

Parodos rengėjai — Šiuolai
kinio meno centro, Vokiečių 
kultūros institutas — pakvie
tė Lietuvos dailininkus pradė
ti dialogą su teatrais ir mąs
tyti apie režisūros, insceniza
cijos, scenos, aktorių ir publi
kos ansamblį.

Parodoje eksponuoti užsie
nio dailininkų darbai, orien
tuoti į literatūrinę medžiagą. 
Autoriai tai grindžia savom, 
originaliom sąvokom. Naujų, 
savitų impulsų pateikė nema
žai parodos eksponatų.

Parodoje buvo darbų, kurie 
nepranoksta žinomų mūsų 
teatro dailininkų darbų, daug 
ko nauja jiems nepasako. Bet 
buvo ir kūrinių, galinčių pa
skatinti Lietuvos scenografus 
ieškoti naujų, dar neišbandytų 
išraiškos priemonių, galinčių 
padėti paįvairinti, pagilinti 
vaizdinę spektaklių dalį. Šiuo 
atžvilgiu atkreipė dėmesį Flu- 
xus meną primenantis Wolf 
Vostell kūrinys — Modelis su 
integruota garso juosta. Be 
kitų įdomių detalių, jame yra 
ir nauja liudijantis dailininko 
įrašas „Fluxus Har Fe”.

Rengėjų nuomone, ši paroda 
— tai kvietimas dailininkams 
naujai pamąstyti apie teatrą, 
nekaitoti seniai žinomų da
lykų, atmesti šablonus; kad 
galėtų atsirasti kažkas nauja.

EKSLIBRISŲ 
KONKURSAS

Šiemet sukanka 400 me
tų kai Vilniaus universiteto 
spaustuvė išspausdino lietu

vių raštijos pradininko kunigo 
Mikalojaus Daukšos parengtą 
ir į lietuvių kalbą išverstą 
lenkų jėzuito Jakobo Vujeko 
Postilę (Postilių Catholi-.ka, 
1599 m.).

Kėdainių M. Daukšos viešoji 
biblioteka, dalyvaujant Šiau
lių ekslibrisų muziejui, pa
skelbė tarptautinį ekslibrisų 
(knygos ženklų) konkursą Ex 
libris. Daukšos Postilei — 400.

Konkurso tikslas — įpras
minti lietuvių raštijos pradi
ninko kanauninko Mikalojaus 
Daukšos asmenybę, jo gyveni
mo, ganytojiškos ir literatūri
nės veiklos vietas.

Ekslibrisai gali būti „in me- 
moriam” arba skirti dabar
tinėms mokslo, meno, kultū
ros ir kitoms žymioms asme
nybėms, bibliotekoms ar lietu
viškoms organizacijoms.

Konkurso komisijai siun
čiant ekslibrisus būtinas įra
šas Ex libris. Daukšos Postilei 
— 400, o taip pat pasirinkto 
pavaizduoti asmens ar organi
zacijos, institucijos vardas. 
Ekslibrisai be knygos ženklo 
savininko ar organizacijos įra
šo į konkursą nepriimami.

Ekslibrisų kiekis neriboja
mas. Ilgiausia kraštinė — 15 
cm. Ekslibrisai turi būti atlik
ti grafikos technika. Juos kon
kursui reikia atsiųsti iki šių 
metų rugsėjo 1 d. tokiu adre
su: Tarptautiniam ekslibri
sų konkursui. Kėdainių M. 
Daukšos viešoji biblioteka, 
Didžioji rinka 11, LT-5030, 
Kėdainiai.

Konkurse kviečiami daly
vauti išeivijos dailininkai.

Algimantas A. 
Naujokaitis

• Ir niekuo kitu tauta neap- 
reikš savo širdį, sielą ir dva
sią taip, kaip savo kalba.

Vydūnas

KAS PASKRIDO
DEBESŲ NEŠAMAS?

Gal tai medis neišlaikęs žemės 
knibždėsią?

Prisiragavęs žemės skonio staiga 
išsinėrė?

Pakilo su visom šaknim garbanotai 
susiraizgiusiom?

Margi lapai mirguliuoja tvyksčioja 
vėjo purtomi — kedenami ūžteli tūkstančiais 

lapelių
visoj šaknų gausybėje mazgais-mazgeliais 

apsiraizgydami 
žybteli prieš saulę

Bet kas toliau?
Ar tik pradings debesų jūroj?

trenksmų nenuramins 
švelniausios muzikos, 
skaidriausios Telemano

sonatos 
aukštai klarnetais besiliejančios, 
net Šuberto Piemenaitės dainos 

lyrišku sopranu, 
nuklystančios 
iki užmiesčio kalvelių, 
nubyrančios — nušokinėjančios 
nuo medžio iki medžio 
plačiųjų sodų ūksmingiausiose 
šakų-šakelių pynėse, 
raibuliuojančiose žalių 

žaliausiose 
pievutėse ir pievose sklindančios

Medžiai ryto laisvėj
1999 m. Chicago

Nuotr. Algimanto Kezio.



Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas
Saturday supplement March 27, 1999

1999 m. kovo 27 d. Nr. 61 (13)

No. 61 (13)

Svetimi tikriniai
vardai

ANTANAS KLIMAS

Drauge mes neseniai skai
tėme kelis laiškus, kuriuose 
„trokštama” lietuvių kalbą iš 
karto suprastinti ir „sumo
derninti” ta prasme, kad visi 
svetimi vardai botų rašomi, 
kaip rašoma kitose kalbose: 
anglų, vokiečių, prancūzų, is
panų ir pan.

Žinoma, niekas mums nega
li uždrausti rašyti Clinton, 
Blair, Schroeder, Pavarotti, 
Jordan, Seattle, Miami Beach, 
Munchen, Salt Lake City ir t.t. 
Tačiau reikia neužmiršti 
mūsų sesių ir brolių Lietuvoje. 
Sakysime, ir mano senutė ma
mutė (96 m.) dar gali ir nori 
laikraštį paskaityti...

Lietuvoje jau nuo 19-jo 
šimtmečio pradžios išsivystė 
tam tikra tradicija, kurios 
laikėsi mūsų didieji kalbinin
kai K. Būga ir J. Jablonskis, 
kurios buvo laikomasi ir 1918- 
1940 metais, iš dalies ir oku
pacijų (1940-1990) metais, o 
nuo 1990 metų — ir vėl ne
priklausomoje Lietuvoje.

Noriu čia taip pat priminti, 
kad tai nėra rusų kalbos 
įtaka, kuri, aišku, buvo dau
giau jaučiama okupacijos me
tais.

Dar kartą primename: di
delė dalis Lietuvoje gyve
nančių žmonių nemoka sve
timų kalbų, ir nemokėtų nė iš 
tolo ištarti tokių vardų, kaip 
Seattle ar Malraux, ar Wor- 
cester...

Bet svarbiausia yra tai, kad 
pati lietuvių kalbos sandara to 
reikalauja, nes kiekvienas 
svetimas tikrinis vardas iš 
esmės yra daiktavardis, o visi 
daiktavardžiai lietuvių kal
boje yra kaitomi linksniais ir 
skaičiumi, kitaip sakant, jie 
turi būti linksniuojami, jie turi 
„priimti” lietuvių kalbos ga
lūnes. Vieną kitą išimtį pa
minėsime vėliau.

Todėl čia mes nurodysime 
tuos pagrindinius lietuvių kal
bos rašybos dėsnius, kurių da
bar laikomasi Lietuvoje: .taip

JURGIO MAČIŪNO KABINETAS 
KAUNE

Jau treti metai Vilniuje, 
Šiuolaikinio meno centre, 
veikia mūsų tautiečio išeivio, 
Fluxus meninio judėjimo pra
dininko Jurgio Mačiūno (1931- 
1978) kabinetas. Jis įrengtas 
Fluxus fondo globėjų Gilbert 
Silverman (JAV) ir kurato
riaus, kolekcininko John Hen- 
drix paramos dėka. Kauniečiai 
menininkai, Fluxus šalinin
kai, sielojosi, kad panašaus 
kabinet .) nėra J. Mačiūno gim
tajame mieste — Kaune. Jie 
ėmėsi žygių, kad name, kur 
prieš karą augo ir su tėvais 
gyveno J. Mačiūnas, būtų 
įrengtas jo muziejus. Kadangi 
iš to namo nepavyko iškeldinti 
nuo sovietmečio apgyvendintų 
gyventojų, prie sienos bent 
buvo iškabinta atminimo len
ta su užrašu, kad čia iki 1944 
metų vasaros gyveno J. Ma
čiūnas. Tačiau greta esančioje 
Kauno paveikslų galerijoje ne
seniai įrengtas Jurgio Mačiū
no kabinetas.

Šio kabineto ekspozicijų glo

rašoma spaudoje, vadovėliuo
se, vyriausybės raštuose ir vi
sur, kur rašoma lietuviškai — 
net ir kompiuteriais!

1. Visi senųjų laikų (Šv. 
Rašto, senovės, viduramžių...) 
vardai jau keli šimtmečiai 
rašomi lietuviškai — su galū
nėmis ir specialiais liet. k. raš
menimis (ė,ę,į,ū,ų,ą,č,ž,dž...).

Keli pavyzdžiai: Mozė, Aro- 
nas, Kainas, Abelis, Adomas, 
Abraomas, Judita, Cezaris, 
Vergilijus, Horacijus, Home
ras, Petras, Jonas ir tūks
tančiai kitų.

Viena kita išimtis: Ai (mies
tas S.T.), Romeo, Al-šeki (gy
venvietė) ir dar keli vardai ku
rie baigiasi — i, arba — o.

2. Po Viduramžių (454-1492) 
į lietuvių kalbą atėję vardai 
irgi rašomi lietuviškai ir su 
galūnėmis. Pvz., Volteras, 
Šekspyras, Šileris, Novalis, 
Baironas ir tūkstančiai kitų.

Išimtys: Hugo, Ruso (ir 
Roussena}, Malrauz, Fourner 
ir pan.

3. Ir šių dienų svetimi tikri
niai vardai lietuvių kalboje 
vartojami taip, kaip ir senieji. 
Pvz., Klintonas, Bleras, Hitle
ris, Musolinis, Čerčilis (ir 
Čiorčilis), Jelcinas, Koklis (ir 
Kolis), Ulmanis, Širakas ir t.t.

Išimtys: Bilbao, Borneo, 
Peru, Tartu, Ali (ir Alis), Paa- 
sikivi, Sibelius, Silampaa 
(suomių raš.) ir pan.

4. Tikriniai vardai, atėję iš 
tų kalbų, kurios rašomos ne 
lotynų abėcėle, irgi yra, gali
ma sakyti, perrašomi pagal 
ištarimą, kaip jis atėjęs per ki
tas (kaimynines) kalbas. Pvz., 
Pekinas, Šanghajus, Tibetas, 

Meka, Medina, Jeruzalė, Cian- 
kaišekas, Kadafis ir tūkstan
čiai kitų.

Išimtys: Timbuktu, Tokyo (ir 
Tokijo), Hirohito, Hitači, Ikuo 
Murata (japonų kalbininkas), 
New Delhi (ir Niudelis) ir pan.

5. Sunkiausia yra ilgi, su
dėtiniai vardai: Salt Lake 
City, Daytona Beach, Miami 

bėja — muziejininkė Eglė Bal- 
tušnikienė sakė, kad M. K. 
Čiurlionio muziejaus, Kauno 
dailininkų, kitų J. Mačiūno ir 
Fluxus gerbėjų bei pasekėjų 
pastangų dėka, jau surinkta 

arba nupirkta nemažai ekspo

dCu

K. Grigaliūnas. ,JDear Joseph”, Kartonas, tempera. 96x120.1996.

Verbų sekmadienis Arkikatedros aikštėje, Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Beach, Sunny Hills, Port-au- 
Prince, Los Alamos, Los An
geles ir pan.

Net ir Lietuvoje dabar link
stama tokių vardų nekeisti, 
nelietuvinti, bet kai kuri spau
dos dalis čia gal ir persisten
gia.

6. Skaitytojai gal klaus: o 
kaip su mūsų beveik kasdien 
vartojamais vardais: Chicago, 
Washington, Boston, Cleve- 
land, New York, Rochester, 
Worchester, Idaho, Ohio, Wyo- 
ming ir pan.

Čia jau geriausia laikytis 
šiuo metu Lietuvoje vartoja
mos tradicijos: Čikaga, Va
šingtonas, Bostonas, Klyvlen
das, Niujorkas, Ročesteris, 
Vusteris (!), Aidahas, Ohajas 
(ir Ohio), Vajomingas ir t.t.

7. Mokslo žurnaluose ir kny
gose vartojamos originalo for
mos, kartais nurodant ir išta
rimą, paprastai skliausteliuo
se. Pvz., Antoine Meillet (An
tuanas Mejė) ir pan. Citatose 
ir bibliografijose, žinoma, var
tojami tik originalai.

8. Kadangi lietuvių kalba 
yra labai senoviška (archaiš
ka), mes niekados negalėsime 
šių dalykų visiškai išlyginti, 
nes kai kuriais klausimais ir 
kalbininkai nesutaria. Bet 
Lietuvoje gyvenantys puikiai 
sugeba išsireikšti taip, kaip 

natų. Lankytojai kabinete jau 
gali pamatyti Fluxus meni
nio judėjimo kodekso kopiją, 
eksponuojamus kai kuriuos 
Fluxus žaidimus, kitokius šio 
judėjimo dalyvių padarytus 
objektus. Tarp jų dėmesį at
kreipia J. Mačiūno Fluxus 
New Yorke 1972 m. išleista ir 
originaliais, iš lentelių (kaž
kodėl visuomet medžiu kve- 

buvo priprasta 1918-1940 
metais, ir vėl nuo 1990.

Vienas pavyzdėlis. Univ. of 
Wyoming, Laramie, WY, šiais 
metais studijuoja lietuvaitė 
studentė J.S. iš Vilniaus. Ji 
gerai moka anglų kalbą, bet 
laiške visai natūraliai rašo: 
„Man Vajomingas patinka”. Ir 
kodėl gi ne?

9. Dar kartų primenu, kad 
lietuvių kalba yra labai seno
viška, archaiška; kai kurie 
mūsų žodžiai yra apie 5000 
metų senumo, pvz., sūnus. 
Lietuvių kalbos negalima gul
dyti į kitų kalbų Prokrusto 
lovą. Reikia prie jos ilgo 
amžiaus prisitaikyti, kiek ga
lima.

Tarp kitko, ir tokios „mo
derniškos” kalbos kaip anglų, 
prancūzų, olandų kadaise 
turėjo pamestas galūnes, kaip 
dabar dar yra lietuvių kalboje.

10. Draugas, man atrodo, 
neblogai rašo tikrinius var
dus, nors ir ne visiškai vie
nodai. Paimkime Draugo 
1999.03.04 numerį (Šv. Kazi
mieras!). Pirmame puslapyje: 
Varšuva, Vašingtonas, Mask
va. Paskutiniame puslapyje: 
Čikaga, Cicero, Marųuette 
Parkas, Miami, Suomija, Švei
carija, Vokietija, Berlynas, Ota
va, Kanada, Švedija, Stock- 
holmas. Bet ir (tame pačiame 

piančių) padarytais, metali
niais varžteliais sutvirtintais 
viršeliais Jono Meko poezijos 
knyga Reminiscensijos. Kitas 
vertingas eksponatas — dar ir 
dabar New Yorke gyvenančio 

garsaus menininko, aktyvaus 
Fluzus judėjimo dalyvio, Nam 
June Paik, o taip pat J. Ma
čiūno žmonos Billie kabinetui 
dovanota Fluxus kortų dėžu
tė, Mick Shiumi turėti kūri
niai — daiktai. Yra ir J. 
Mačiūno bičiulio, jo bendra
darbio, garsaus filmų kūrėjo 
ir poeto Jono Meko pernai Vil
niuje išleista knyga Trys drau
gai. Ši knyga padeda suvokti 
ne tik J. Mačiūno, bet ir Flu- 
xus garsios dalyvės Yoko Ono, 
svarbiausio „The Beatles” gru
pės nario John Lennon asme
nybes ir veiklą. Beje, muzieji
ninkė E. Baltušnikienė sakė, 
kad jie nori, tik kol kas 
neišdrįsta kreiptis į J. Meką ir 
paklausti, gal jis turėtų ir mu
ziejui perleistų ką nors, kas 
primintų J. Mačiūną ir Fluxus 
judėjimą ir kas praturtintų, 
papildytų kabineto ekspona
tus. Kabineto globėjai taip pat 

puslapyje): Washingtone, Cle- 
velandas, New Yorke. Išvada: 
nėra 100% vienodumo, bet 
„gyventi galima”.

Pastabos.
1. Apie kai kurių vardų 

rašybą net ir kalbininkai ne
sutaria. Pvz., Sydney, Sidnis, 
Sidnėjus; Teksas, Teksasas, 
Texas; Tokyo, Tokijo, Tokijas; 
ir pan. (Plg., angliškai trejopai 
rašoma Rumunija: Romania, 
Rumania ir Roumania). .

2. Lietuvos spaudoje daug
maž laikomasi čia nurodytų 
dėsnių, nors visiškos vienybės 
taip pat nėra. Paimkite ir pa
lyginkite keturis svarbiausius 
Lietuvos dienraščius: Lietuvos 
rytą, Lietuvos aidą, Res
publiką ir Kauno dieną.

Tarp kitko, „tvarkingiau
siai” svetimus tikrinius var
dus rašo Kultūros barai, nes 
jų vyr. redaktorius yra kalbi
ninkas dr. Bronys Savukynas.

3. Netrukus bus išleista Lie
tuvių kalbos rašyba ir skyryba 
— 3-ji laida. Ten bus smulkiai 
nurodyta, kaip rašyti sveti
mus tikrinius vardus.

4. Kas turi Lietuvoje išleistą 
didesnį (50,000 žodžių) lietu
vių — anglų kalbų žodyną, 
jame gali rasti (žodyno gale) 
ilgoką geografinių vardų są
rašą.

NIJOLĖ GRAŽULIENĖ

PAKLYDUSI ALYVA

Alpsta vazoje trys alyvų kekės.
Išgelbėsiu, sakiau, atradusi 
pamotės audros prie žemės purvo priplaktas 
pavasario kvapniąsias karalaites.

Taip troškau 
kambarėlyje kad skleistų 
dangiškąjį kvapą! —

nuolat ir nuolat viliojantį
vėl ir vėl panerti veidą tarp kvapniųjų 
keturlapių žiedelių piramidžių —

nuolat ir nuolat masinantį
giliai įalsuoti tą nepaprastą pavasario, 
tiktai pavasario dalinamą palaimą —

nuolat ir nuolat skatinantį
tarp vienveidžių, vienodai spalvintų lapų 
ieškoti lelijiško kvapo.

Taip trokštu
kad išdrįstum 
įbrist į mano širdį:

kartu, gal rastume —
kaip randa peteliškė
sodelio užkampyje 
pasiklydusią pražydusią alyvą.

DREBULIŲ DIENA
* • 'J ■ 1 • ■ > i > xi

Išėjus, nuo pirmo žingsnio, žvilgsnio, 
pirmas skambesys: drebulių daina.

Ir ko taip įaudrino orą
ilgesinga daina
upeliuko pakrantėj nerimaujančios 
trys virpuliuojančios drebulėlės?

Vakar jos — lyg nerangūs milžinai, 
užsisvajoję ir palengva svyruojantys,

šiandien — lanksčios sielos sesės,
saulės žadinančios šypsenos palytėtos, 
vėjui palietus arfą, suskambo, 
lyg iš mano sielos išklydusiom gaidom —

. garsingesnės už žąsų kasrytinį gagenimą 
besirengiant pusryčiavimo kelionėn

iš kuklios pelkutės miesto pašonėj
į tolimesnius, kukurūzais apsėtus laukus, 
miesčionims dar besiraivant, bedrybsant lovose 
prieš darbdienį išskubėjimą.

labai norėtų turėti J. Meko fil
mo Zefiro Toma or Scenes 
from the Life o f George Ma
ciūnas (Zefiro Torna arba sce
nos iš Jurgio Mačiūno gyveni
mo) kopiją.- Šį filmą galėtų 
žiūrėti kabineto lankytojai.

Kabinete yra ir dabartinių 
lietuvių dailininkų — Fluxus 
judėjimo šalininkų bei gerbėjų 
darbų. Tarp tokių dailininkų 
bene ryškiausias — grafikas 
Kęstutis Grigaliūnas. Kabine
tui jis perdavė ne vieną savo 
darbą. Tarp jų — kartono 
raižiniu ir tempera atliktas 
darbas Dear Joseph. Jame tei
giama: „Mačiūnas mirė, bet 
Fluxus — ne”. K. Grigaliūnas 
sukūrė ir specialius degtukus, 
skirtus J. Mačiūno kabineto 
atidarymui.

Muziejininkai sakė, kad 
kabineto (Donelaičio g.16) 
ekspozicija dar nėra baigta, ji 
bus papildoma. Gal tų papil
dymų kabinetui atsiųstų, per
leistų ir lietuviai išeiviai, 
pažinoję J. Mačiūną, su juo 
bendravę?

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

Skalauja sielą drebulių daina: 
Drebulių diena.
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LEONARDAS ANDRIEKUS
Kai alyvmedžiuos paukščiai sučiulbo

VIEŠPATIES RANKOS

Jau dangus ant alyvmedžių švinta — 
Dievo žvilgsnis palies ir mane 
Nebegrįš, nebegrįš su žibintais 
Kristaus rankų surišti minia...

Mano Viešpaties rankos jau laisvos 
Ir iškeltos iki debesų.
Jo mirtis miniai buvo tik žaislas — 
Žaislas kryžiaus baisus.

O dabar žiūri ji lyg apstulbus 
Į galybę mirties ir kančios, 
Kai alyvmedžiuos paukščiai sučiulbo, 
Bėga judai tų rankų bučiuot.

Kurios laimino žmones bei žvėris 
Ir visas nuodėmingas minias, 
Žemę, dangų iš nieko sutvėrė
Ir giedoti prikėlė mane.

Šitas rytmetis dar toks ankstyvas — 
Bėkim Viešpaties rankų bučiuot. 
Tuoj aušra atsivers ant alyvų, 
Ant mirties, ant kančios...

MES TRYS

Mes trys keliavome į Emaus miestą — 
Aš, tu ir jis.
Ten su mumis kartu keliavo
Ir liūdesys.

Ąk, manėm, kad visi gi esam lygūs — 
Tamsos vaikai,
Keliaudami iš Dievo švento miesto 
Savais takais.

Tik laimė, kad pasikvietėme jį nakvynėn 
Į užeigos namus,
Kai tas baugus saulėlydis grasino
Nuo jo atskirti mus.
Ten radom padengtą dailiausią stalą,
Gražiai sudėstytas žuvis,
Ir laužiant duoną, mes surikome:
Tai Jis, tai Jis!

PALENGVĖS

Palengvės, palengvės — 
Nebelauksim ilgai: 
Po Velykų nakties 
Džiūti baigia takai.

Nuo Judėjos šlaitų 
Jėzus Kristus ateis 
Tomui rodyt žaizdų, 
Išdavėjui atleist;

Su mumis pakeliaut 
Iki Emaus kartu, 
O paskui eit toliau 
Palydėti kitų.

Ir tave Jis atras, 
Ir mane Jis paguos, 
Pirm nei ryto žara 
Aleliuja giedos.

Kristaus Prisikėlimas. Medis, aliejus. Magnasco Alessandro (Lis- 
sandrino). 1667-1749.

Mieli Broliai, Sesės
Šiandien, kartu su atgims

tančia gamta, kartu su viso 
pasaulio krikščionimis, šven
čiame didžiojo džiaugsmo 
šventę — Kristaus istorinį ir 
mūsų visų viltingą busimąjį 
prisikėlimą pasaulio pabaigo
je.

Kristaus prisikėlimu yra 
pagrįstas mūsų tikėjimas į šio 
gyvenimo kančių, vargų pras
mę ir amžinosios laimės už
tikrinimą.

Velykų paslapties dėka, 
krikščionybė išsiplėtė visame 
pasaulyje ir po kiekvieno ta
riamo žlugimo keliasi su nau
ju gyvastingumu.

Kai žydų aukščiausioji tary
ba svarstė, kaip sustabdyti 
apaštalų liudijimą, kad Jėzus 
Kristus yra Žadėtasis, tūks
tančiais metų lauktasis Mesi
jas, pasaulio Išganytojas, gar
susis jų senatorius ir Šv. Raš
to aiškintojas Gamalielis pa
reiškė: „ Jei šis mokslas paei
na iš žmonių, jis pats savaime 
išnyks, bet jei jis yra iš Dievo, 
jūs negalėsite jo sustabdyti” 
(Ap D 5,38-39).

Didžioji pasaulinė spauda 
religijai neskiria daug dėme
sio, tačiau laikas nuo laiko, 
ypač didžiųjų švenčių proga, 
išspausdina gana gerų straip
snių apie religinį gyvenimą.

1997 metų Kalėdų proga du 
įtakingiausi Amerikos žurna
lai — Newsioeek ir US News 
and World Report pateikė 
įdomių duomenų apie žmonių 
reikalingumą. Newsiveek rašo, 
kad nepaisant tariamo religi
jos išnykimo, žmonijos gyveni
me religija tebėra gyva ir 
veikli.

Prancūzijos revoliucija at
metė religiją, kaip protą ap- 
temdantį prietarą; marksistai 
religiją vadino žmonių opijui 
mu; „pažangiųjų” armijos ža

dėjo išsiaiškinti gyvenimo pas
laptis. Visos jos dabar yra 
griuvėsiuose, rašo Neuisuveek. 
„Mes, sekuliaristai, sako vie
na iš žurnalistų pašnekovų, iš
gyvename pasitikėjimo krizę, 
kai tuo tarpu tikinčiųjų eilės 
netikėtai auga! Mes juokda- 
vomės iš žmonių, kurie pažan
gos amžiuje buvo reikalingi 
religinių ramentų, dabar mes 
patys esame užsikrėtę miglotu 
spiritualizmu...”

Šiandien negalima įeiti į 
knygyną, tęsia Neuisiveek, ne
atsitrenkus galvos į knygą, 
užvardintą Siela. Religijos 
nepraktikuojanti Amerika yra 
priversta pripažinti transcen
dentinę antgamtinę realybę. 
„Amerika išgyvena didelį at
budimą. Religija atlieka dides
nę rolę negu kad galėjome ti
kėti” (Neivsiveek, 1997 XII 15).

Antrasis žurnalas — US 
Netvs and World Report iš
kelia faktą, kad tikinčiųjų 
skaičius į Jėzaus Kristaus pri
sikėlimą ir antrąjį atėjimą — 
grįžimą į pasaulį — per pas
kutiniuosius tris metus pa
didėjo nuo 61 proc. iki 66 
proc., įskaitant trečdalį, kurie 
sakosi niekuomet nėra lankę 
bažnyčios. „Žmonės tiki, rašo 
žurnalas, jog žmogiška egzis
tencija ir istorija turi tikslą, ir 
kad ateinantis auksinis am
žius užbaigs blogį ir neteisy
bę” (US News and World Re
port, 1997 XII 15).

Kristaus prisikėlimas yra ne 
vien jo dievybės patvirtini
mas, bet įrodymas, kad Jėzus 
yra, kaip Šv. Raštas teigia, 
žmonijos pirmgimis ir mūsų

JULIJA ŠVABAITĖ
KAI ŠVENTRAŠČIAI NUTYLA

Kai šventraščiai nutyla, 
ir nusidėjėliai 
nesuklumpa, 
valgydami duoną, 
gerdami padaugintą 
vyną,

ištroškę apsisvaiginti, 
užsivilkti drabužiu 
išduoto
ir nukankinto,

Prisikėlimą atneša 
stipriui; — 
kančias ištvėrę jų kūnai 
pavasario rytą 
drauge su
Kristumi...

PRISIKĖLIMUI AUŠTANT NEPYK ANT PAŠA ULIO

Puodžiaus dirva, Viešpatie, Viešpatie,
Kraujo dirva, nepyk ant pasaulio,
Aukštieji Kunigai, neteisk,
Seniūnai, nebausk,
Rašto Žinovai, paglostyk, 

atleisk!
Trys dešimtys 
sidabrinių... Nuo maro, bado 

ir ugnies
Ar bus jam gelbėk tėvynę,
atleista? alkanus jos kūdikius 

pamaitink
Prisikėlimui auštant, 
giliai giliai

gerųjų rankomis...

širdy, Velykų rytą
mažam sielos kampelyje Kristoforo vandeniu
vilties sielas
žvakelė... nuplauk...

Atsiminki te!
Kaip kukliai Velykų istorįja 

prasideda! Evangelijos pamini 
prisikėlimo įvykį anksti Ve
lykų rytą, aušrai brėkštant. 
Skubančios prie kapo su kve
palais patepti Jėzaus kūną, 
moterys pamatė, kad didysis 
akmuo buvo nuristas ir 
Jėzaus kūnas dingęs. Kaip tai 
įvyko ir kur Jėzaus kūnas 
buvo padėtas, jos nežinojo. Ne
tikėto įvykio pritrenktos, jos 
nieko nebejaučia ir nieko ne
beprisimena po Didžiojo Penk
tadienio; jos tik atėjo atlikti 
tai, ko anų laikų papročiai rei- 

kelias į laimingą amžinybę: 
„Aš esu gyvenimas ir prisi
kėlimas, kas tiki mane... turi 
amžiną gyvenimą, ir aš jį pri
kelsiu paskutiniąją dieną” (Jn 
11,25; 6,54).

Kuo gamtoje yra šalta, gyvy
bę apmarinanti žiema, tuo 
mums yra gyvenimo vargai, 
kančios ir kūniška mirtis. 
Kaip žiema nesunaikina gyvy
bės, o tik ją laikinai apmari
na, kad pavasarį su nauja jė
ga ir gyvastingumu prasi
veržtų, taip ir mūsų laikinoji 
mirtis, kurią Šventraštis vadi
na „miegu” mūsų nesunaiki
na, o tik apmarina, kad pa
saulio pabaigoje galėtume 
prisikelti su išaukštintu ir su
dvasintu kūnu naujam, nesi
baigiančiam gyvenimui. „Jei 
su Kristumi kenčiame, su Juo 
būsime ir išaukštinti” (plg. 2 
Tim. 2,12).

Pasitikėdami Kristaus prisi
kėlimu, jo pergale prieš blogį 
ir mirtį, viltingai žvelkime į 
savo asmeninę, tautos bei vi
sos žmonijos ateitį.

Džiugių Šv.Velykų linkiu vi
siems!

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM 

kalavo mirusio laidojiųiui. Mo
kytiniai tuo tarpu klaidžioja 
panašioj migloj. „Tuščios šne
kos” yra jų išvada, kai išgirsta 
moterų pranešimą apie tuščią 
kapą ir prisikėlusį Viešpatį.

Ši kukli pradžia, kuria 
Evangelijos aprašo didžiausią 
Dievo įvykį, yra daugiau negu 
įdomios detalės. Jos rišasi su 
panašiais momentais mūsų 
gyvenime, kada mirtis išplėšia 
iš mūsų tarpo mylimą žmogų 
ir mes vaikštome lyg apstulbę. 
Įvairūs klausimai tada spau
džia mus: ar kapinėse vieta 
parūpinta?, ar kunigui pra
nešta, ar laidojimo direktorius 
užsakytas, ar karstas išrink
tas, ar giminėm mirties žinia 
pranešta, ar testamentas pa
tikrintas? Jeigu žinote visa, 
kas reikalinga pasakyti ir pa
daryti mirties atveju, supran
tate, kad kukli Velykų Evan
gelijos pradžia įjungia mus vi
sus į jos istoriją.

Moterų ir mokytinių liūde
sys yra pervertas dviejų an
gelų atėjimu. „Kam ieškote gy
vojo tarp mirusiųjų?” (Luko 
24:5), yra jų klausimas, kuris 
savyje išreiškia svarbų, mirtį 
naikinantį skelbimą apie 
Kristaus prisikėlimą. O tada 
pasakomas dar svarbesnis 
veiksmažodis: „Atsiminkite...”

Šis žodis Velykų Evangelijoj 
prašosi mūsų dėmesio. .Atsi
minkite!” Kreipimasis čia yra į 
mūsų nuostabų pajėgumą, ku
riuo Viešpats mus apdovanojo, 
būtent, mūsų atmintį: Atsi
minkite, ką jis yra jums sa
kęs...” (Luko 24:6). Mokiniai 
pakartoja tuos pačius žodžius, 
kuriuos Viešpats jiems kalbėjo 
anksčiau apie savo ateinantį 
kentėjimą, mirimą ir prisi
kėlimą. Asmenišku skelbimu 
Jėzus kartotinai aiškino mo

kytiniams savo artėjantį ken
tėjimą ir mirtį. Bet Velykų 
rytą nei vienas jų neprisiminė 
šių aiškių Jėzaus pranašavi
mų. Kodėl jie neprisiminė? 
Kodėl mes jų neatsimename?

Atsakymas gali būti sudė
tingas, bet pagrindinė prie
žastis aiški: nuodėmė užgro
bia Dievo pažado prisiminimą 
ir lygiai tada, kada jis mums 
labiausiai reikalingas prisi
minti. Tačiau, nepaisant ko
kių pasekmių mirtis turėtų 
mūsų atminčiai, mes negalime 
akių nukreipti nuo mūsų tik
rojo priešo, kuris yra mūsų 
užuomaršos pagrindas — pik
tasis, kuris pažadina „senąjį 
Adomą” mumyse. Aišku, su
krėtimas padaro mūsų at
mintį tuščią; tai padaro ir 
baimė, ir pyktis, ir didelis 
rūpestis. Jie visi apmarina 
mūsų atmintį.

Kristaus prisikėlimo nepri
siminimas taip pat kyla iš to, 
kad mes gal niekad iš tikrųjų 
negirdėjome Dievo pažado, ne
bent prieš mus ištinkant kri
zei. Mokiniai, be abejo, klau
sėsi Jėzaus žodžių apie Jo ar
tėjantį kryžių, bet jie niekados 
jų negirdėjo, nes neatvėrė 
savo širdies šitam Jo žodžiui. 
Kad Mesijas turės kentėti pa
skutinį pažeminimą ir kry
žiaus gėdą, jiems buvo neįma
noma suprasti, nes jie, kaip ir 
mes, labai rimtai ųęyęrtino 
savo nuodėmės.

Mums irgi sunku patirti pri
sikėlimo džiaugsmą, jeigu ne
keliavome Gavėnios metu su 
Jėzum dvasioje link Jeruzalės 
ir nepatyrėme Didžiojo Penk
tadienio tamsumos.

Bet stebėkime, ką Dievo gar
binimas per Velykas padaro 
mūsų atminčiai. Galingi jaus
mai mūsų sielose, kuriuo Pri
sikėlimo šventė sužadina, tar
nauja mums Jo prisikėlimą 
prisiminti — ir vis iš naujo 
prisiminti, ne vien tik Velykų 
švenčių iškilmingose pamal
dose. Didelio Dievo veiksmo 
atsiminimas Jo Sūnaus pri
sikėlime nereiškia vien su
grįžti prie Jo tuščio kapo Ve
lykų rytą, bet prisiminti Jo 
prisikėlimą tokiu būdu, kada 
mes žiūrime pirmyn į rytojų ir 
į kiekvieną mūsų gyvenimo 
dieną, kurią Jis lydi, būdamas 
mūsų amžinu Palydovu.

Prisiminkime tad Kristaus 
prisikėlimą, kada gyvename ir 
dirbame Viešpaties pasaulyje. 
Sujunkime Jo prisikėlimą su 
savo gyvenimu ir savo kasdie
niniu darbu. Būdami pašaukti 
Dievo Dvasios krikštu, mes tu
rime pašaukimą savo kasdie
niniam darbui. Prisiminkime 
Jo prisikėlimą, kada einame į 
darbą. Atkreipkime savo dė
mesį pakartotinai į Kristaus 
gyvybingą veiklą pasaulyje. 
Tiesa, pasaulyje daug kas 
išblaško mus ir nukreipia nuo 
tikslo. Tačiau prisiminti Kris
taus prisikėlimą, reiškia prisi
minti, kad Jis prisikėlė su pa
saulio nuodėmių išgydymu. 
Visa, kas trukdo Kristaus dar
bui pasaulyje, pagaliau išnyks, 
nors tai ne visuomet mums 
akivaizdu. Bet visa, kas liudi
ja prisikėlusio Kristaus darbą 
pasaulyje per Jo bendradar
bius, išliks amžinai. Mes esa
me Velykų švenčių žmonės. 
Mes negalime su neviltimi 
žvelgti į pasaulį, kurį Dievas 
mylėjo per Kristų.

(Nukelta į 2 psl.)
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SĖS. ONA MIKAILAITĖ

Istorinis įvykis

Prieš pat 1998 m. Kalė
das Lietuvoje pasirodė naujas 
Šventasis Raštas. Pirmą kartą 
lietuvių kalba viena knyga iš
leistas visas Šventasis Raštas 

'— Senasis ir Naujasis Testa
mentas — verstas iš originalo 
kalbų — hebrajų, aramėjų ir 
graikų.

Šis yra Lietuvos Katalikų 
Vyskupų Konferencijos pri
pažintas Šventojo Rašto verti
mas, kurį išleido „Katalikų 
Pasaulio” leidykla Vilniuje.

Tai didelė ir svari 2,050 pus
lapių knyga, savo išvaizda 
primenanti Jeruzalės Bibliją. 
Senąjį Testamentą vertė Ame
rikoje gyvenantis prof. prel. 
Antanas Rubšys, taip pat 
parašas pratarmę, įvadus į 
kiekvieną Senojo Testamento 
knygą, teksto paaiškinimus 
bei biblinių sąvokų žodyną. 
Naująjį Testamentą vertė ir 
įvadus bei paaiškinimus pa
rašė Lietuvos kunigas Česlo
vas Kavaliauskas, kuris, deja, 
1997 m. iškeliavo amžinybėn, 
šio leidinio nefeulaukęs.

Knygos tekstas malonus 
akims ir itin gražiai išdėstytas 
dr. Jono Bogutos iš Cicero, IL., 
iliustruotas Edmundo Sala- 
džiaus graviūromis ir Ramūno 
Blažiaus parengtais žemėla
piais. Spausdino Adomo Jakš
to spaustuvė Kaišiadoryse 
10,000 egzempliorių tiražu.

Lietuvoje šios knygos buvo 
laukiama, ir ji sutikta su dide
liu džiaugsmu, lyg Kalėdų 
žvaigždė tamsioje padangėje 
sušvitusi.

Gruodžio 17 d. Vilniaus šv. 
Juozapo kunigų seminarijoje 
įvyko naujo Šventraščio pri
statymas. Dalyvavo apašta
linis nuncijus arkiv. Erwinas
J. Enderis, Vilniaus arkiv.,me
tropolitas Audrys J. Bačkis, 
Kauno arkiv. metropolitas Si
gitas Tamkevičius bei kiti Lie
tuvos vyskupai, Švietimo ir 
mokslo ministerijos vadovai, 
mokslininkai ir kultūros vei
kėjai, Šventojo Rašto redakto
riai ir leidėjai. Iš Niujorko at
vyko prel. Antanas Rubšys.

Įžangos žodyje arkiv. Aud
rys Bačkis pareiškė, jog šis 
naujas Šventojo Rašto leidi-

Šv. Rašto Senojo Testamento vertėjas prel. Antanas Rubšys 
uždega žvakę knygos sutiktuvėse Kultūros židinyje. Stebi 
Apreiškimo parapijos klebonas emeritus V. Palubinskas.

Nuotr. S. Narkeliūnaitės

Ses. Ona Mikailaitė.

mas yra „mūsų tautai nepa
prastai reikšmingas įvykis. 
Tai didelis dvasinis ir kul
tūrinis laimėjimas, graži dova
na Lietuvos tikintiesiems, ku
rie kartu su visu krikščio
nišku pasauliu rengiasi švęsti 
Jėzaus Kristaus — Dievo 
Žodžio tapusio kūnu — 2000 
metų jubiliejų”. Jis ypač pa
sidžiaugė, kad Šventraštį ren
giant ir leidžiant, glaudžiai 
bendradarbiavo Lietuva su 
išeivija.

Prof. prel. Antanas Rubšys 
savo kalboje apibūdino Šven
tąjį Raštą taip: „Tai pokalbio 
žmogaus su Dievu kelionė. 
Būtina išgirsti, kaip Dievas 
žmogų pašaukia per džiaugs
mą, per nuosprendį — ir tas 
pašaukimas lieka amžinai”. Jį 
patį Dievo žodis patraukęs ir 
užbūręs nuo pat jaunystės, ir 
jis visą gyvenimą pašventė 
Šventojo Rašto studijoms bei 
dėstymui. Pasisakė esąs dė
kingas Lietuvos hierarchijai 
už paramą šiame darbe ir taip 
pat tiesiogiams talkininkams, 
padėjusiems išlyginti kalbą 
bei suredaguoti tekstą: JAV 
padėjo rašytojas Jurgis Jan
kus ir žurnalistė Salomėja 
Narkeliūnaitė, o Lietuvoje — 
Albina Pribušauskaitė ir Sigi
ta Papečkienė. Savo klausyto
jams linkėjo šią knygą imti ir 
skaityti, kad ji „būtų ne plyta 
iš dangaus, bet Dievo laiškas 
mums”.

Po kelių dienų, gruodžio 21 
d., Vilniaus universiteto teat
ro salėje surengtas seminaras: 

„Šventasis Raštas lietuvių kal
ba”. Apžvelgta Šventraščio 
vertimo į lietuvių kalbą istori
ja, aptarti bei įvertinti žy
mesnieji vertėjai, į kurių 
darbą atsiremia ir dabartinis 
leidinys.

Lietuvos spauda gausiai ir 
plačiai aprašė naujos Biblijos 
pasirodymą, jos sutikimą ir 
jos vertėjus. Ypač susidomėta 
prel. Antanu Rubšiu, kuris 
Lietuvoje tampa vis plačiau 
žinomas. Per paskutinius pen- 
keris metus dėstė visose Lie
tuvos kunigų seminarijose bei 
Vilniaus ir Kauno universite
tuose. Visi jo parašyti „Rak
tai” į Naująjį bei Senąjį Testa
mentą ir šventraštinių kelio
nių knygos, anksčiau išleistos 
JAV, jau perspausdintos lietu- 
voje ir skaitomos.

Žymesni Šventojo Rašto 
vertėjai

Tik atsivertus Šventraščio 
knygą, akį pasitinka graviūra, 
primenanti žymius praeities 
vertėjus: Joną Bretkūną, vysk. 
Juozapą A. Giedraitį ir arkiv. 
Juozapą Svirecką. Tai dabarti
nio leidinio pirmtakai.

Jonas Bretkūnas, XVI a. 
Mažosios Lietuvos rašytojas ir 
evangelikų reformatų dvasi
ninkas, pirmasis užsimojo visą 
Bibliją versti į lietuvių kalbą. 
Jis buvo susipažinęs su Šv. 
Rašto graikiškais ir lotyniš
kais tekstais, tačiau versda
mas sekė Liuterio vokiškuoju 
Biblijos vertimu. Dirbo dau
giau kaip dešimtį metų ir ga
lop baigė 1590 m. Bretkūnas 
ilgai kovojo su tuometine baž
nytine ir pasauline valdžia dėl 
to vertimo išleidimo, bet iš
leisti jam nepavyko. Jo rank
raštis išliko iki mūsų lai
kų. Vėliau būrys protestantų 
pastorių, Kvanto vadovauja
mi, parengė naują vertimą 
pagal Liuterio Bibliją, pasi
naudojant ir Bretkūno rank
raščiu. Pirmasis Šventasis 
Raštas leituvių kalba buvo 
išspausdintas Karaliaučiuje 
1735 m. Nuolat taisoma ir to
bulinama, ši Biblija susilaukė 
net devyniolikos laidų.

Žemaičių vyskupas Juoza
pas Amulfas Giedraitis iš
vertė visą Naująjį Testa
mentą, kuris 1816 m. buvo 
išleistas Vilniuje. Katalikams 
šis tapo pagrindinis Naujojo 
Testamento tekstas, naudoja
mas iki 20-ojo amžiaus pra
džios. 1906 m., kone šimtą 
metų nuo pirmojo vysk. J.A. 
Giedraičio „lietuviškon kalbon 
išguldyto” vertimo, kurio iš
spausdintų egzempliorių be
veik nebuvo likę, jo perspaus
dinimu rūpinosi Amerikoje gy
venantys lietuviai, nes tuo 
metu Lietuvą slėgė spaudos 
draudimas. Prie vysk. Gied
raičio teksto kun. Antanas 
Staniukynas pridėjo paaiš
kinimus ir ši nauja laida 
buvo išspausdinta „Žvaigždės” 
spaustuvėje Shenandoah mieste, 
Pennsylvanijoje.

Lietuvoje 20-ojo amžiaus pra
džioje kun. Juozapas Skvi
reckas, baigęs aukštuosius 
teologijos mokslus ir pradėjęs 
dėstyti Šv. Raštą žemaičių ku-

Nuotrauka iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios New York

nigų seminarijoje Kaune, su
vokė naujo Šv. Rašto vertimo 
reikalingumą. Pats sėdo versti 
Naująjį Testamentą iš loty
niškos Vulgatos (tai buvęs ofi
cialus Katalikų Bažnyčios ver
timas). Skvirecko vertimas 
išleistas Kaune 1911 m. Už
simojęs versti- visą Šventąjį 
Raštą, tam darbui pašventė 
savo gyvenimą ir jį tęsė, tapęs 
vyskupu bei arkivyskupu. Ne
priklausomoje Lietuvoje iki 
1937 m. vienas po kito Kaune 
išėjo šeši tomai. Tai buvo 
milžiniškas darbas, atliktas 
kruopščiai, gilios Dievo Žo
džio meilės skatinamas. Savo 
bendrame įvade į visą Šv. 
Raštą arkiv. Skvireckas ragi
no skaitytojus pažinti Dievo 
žodį, nes tai „maloningiausiojo 
Tėvo laiškas į mus, šios ašarų 
pakalnės keleivius”.

Pasitraukęs į Vakarus, ar
kiv. Skvireckas taisė, tobulino 
savo vertimus ir paaiškini
mus. Paskiri tomai išleisti Vo
kietijoje ir JAV. Visas jo pa
rengtas Šv. Raštas išleistas 
Romoje 1955 m. 1990-91 m. 
Senąjį Testamentą su pataisy
ta lietuvių kalba trimis tomais 
išleido „Pasaulinės literatūros 
biblioteka” Vilniuje.

Lietuvos Katalikų Bažnyčiai 
sunkiais sovietinės priespau
dos metais, mažam pogrindi
ninkų būreliui tik pradėjus 
leisti Kroniką, tais pačiais, 
1972 metais, pasirodė ir kun. 
Česlovo Kavaliausko iš seno
vinės graikų kalbos verstas 
Naujasis Testamentas. Teks
tas papildytas jo paties pa
rašytais įvadais į kiekvieną 
knygą bei teksto aiškinimais 
išnašose pagal šiuolaikinius 
biblinius mokslus. Prie Kalbos 
lyginimo ir redagavimo pri
sidėjo kun. Vaclovas Aliulis, 
MIC. Sklandi šiuolaikinė lie
tuvių kalba ypač maloniai 
pasitiko Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių akis bei ausis. Kelioli
ka metų šis tekstas buvo nau
dojamas atnaujintoje liturgi
joje. Jo dėka naujai galėjome 
išgirsti Dievo žodį, skirtą ir 
mums, lietuviams, drąsiau pa
tys pasiimti į rankas jį skaity
ti ir mąstyti.

Teko asmeniškai susipažinti 
su kun. Česlovu Kavaliausku 
Kaišiadoryse, kur jis 1993 m. 
dėstė Šv. Raštą katechetų kur
suose.

Jo asmeninio gyvenimo odi
sėja nelengva. Buvęs Sibiro 
lageriuose ir grįžęs į Lietuvą 
po Stalino mirties, atsidėjo 
teologijos ir biblistikos studi
joms. Išmoko anglų, vokiečių 
ir kitas užsienio kalbas, kad 
galėtų skaityti mokslines kny
gas ir straipsnius. Tokiu būdu 
pasiruošė vertimo darbui. 
Pats pasakojo ir rodė, kaip ir 
kur dirbęs prie Naujojo Testa
mento vertimo: gyveno Kaišia
doryse mažame mediniame 
namelyje, apsikrovęs knygo
mis. Namelis be jokių pato
gumų, pačiam teko atsinešti 
vandenį iš lauko šulinio. Pasi
sakė, jog sunkaus darbo metai 
toje trobelėje buvę patys lai
mingiausi jo gyvenime. Kuni
gišku darbu, pamokslais, vė
liau dėstymu palaikęs gyvą 
ryšį su žmonėmis. Savo gyve
nimo būdu tikrai ėjo Kristaus 
pėdomis, todėl ir jo sulietuvin
tas Dievo žodis nuo pat pra
džios kažkaip labai natūraliai 
pasiekė mūsų širdis. 1991 m. 
jis išleido antrą, pataisytą 
Naujojo Testamento lietuvišką 
laidą. Šiuo atveju pasiprašė ir 
kun. Rubšio pagalbos tiksliau 
išversti vietas, susijusias su 

Senuoju Testamentu. Ši galu
tinė redakcija ir pateko į da
bartinę Šventojo Rašto knygą, 
apie kurios išleidimą žinojo, 
bet nesuskubo pamatyti, 1997 
m. vasario 24 d. iškeliavęs 
amžinybėn.

Ilgai lauktas ST vertimas

Prieš 25-erius metus naujo 
Šv. Rašto vertimo reikalą pir
masis pradėjo kelti šviesios at
minties vyskupas Pranas Bra
zys. Tik pasibaigus Vatikano 
II susirinkimui, 1965 m. jis 
jau buvo suorganizavęs darbo 
grupę Vokietijoje, į kurią buvo 
įjungtas ir kun. Antanas Rub
šys, dėstantis Šv. Raštą kata
likiškoje Manhatten kolegi
joje. Tuos planus nutraukė 
staigi vysk. Brazio mirtis 1967 

m. Vėliau šią mintį vėl iškėlė 
vysk. Antanas Deksnys. Galop 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
labai ragino kun. Rubšį imtis 
Senojo Testamento vertimo į 
lietuvių kalbą iš originalo, nes 
tam jau tikrai pribrendęs lai
kas.

Prof. Antanas Rubšys taip 
pasakoja apie Šio milžiniško 
darbo pradžią: „Jau buvau 
parašęs *Raktus’ į Naująjį ir 
Senąjį Testamentą (viso 5 to
mai išleisti „Krikščionis gyve
nime” leidyklos 1978-1984 
m.), kai iš Lietuvos gavau 
pluoštą popierių naujo Biblijos 
vertimo. Manęs prašė jį sure
daguoti. Paaiškėjo, kad tai 
vokiškos Biblijos interpretaci
jos lietuviškas vertimas. Tokį 
antrinį vertimą redaguoti bu
vo neįmanoma...” Tuomet, pa
siėmęs vieną trumpiausių Se
nojo Testamento knygų, Rūtos 
knygą, ją išvertė tiesiog iš 
originalo. Tai buvo pirmasis 
bandymas.

Pradžioje prie vertimo darbo 
padėti pasikvietė neseniai 
mokslus baigusį, jauną kunigą 
Domininką Valenti. Jau buvo 
pasiskirstę ir knygomis, kuris 
kurią vers, kai Valenti išvyko 
į Lietuvą ir ten paskendo 
įvairiuose darbuose.

„Teko man versti vienam, — 
pasakoja prel. Rubšys. — Tu
riu prisipažinti, jog darbo 
ėmiausi nenoromis, nes niėka-. 
da nebuvau vertėjas. Dirbda
mas pamačiau, jog labai man 
praverčia dėstytojo patirtis, 

archeologinės ekspedicijos, se
novės ir dabartinių kalbų 
mokėjimas. Tada supratau, 
jog Apvaizda mane visą gyve
nimą ruošė savais tikslais”.

Pradėjęs vertimo darbą 1990 
m., baigė 1995 m., stebėtinai 
trumpu laiku. Šis pirmasis 
vertimas išleistas keturiais to
mais, kuriuos spausdinimui 
parengė dr. Jonas ir Teresė 
Bogutos „Kovas Desktop 
Publishing” įmonėje Cicero. 
Knygos, išspausdintos JAV 
mažu tiražu, atkreipė Lietu
vos hierarchijos dėmesį. Ši pir
moji laida buvo taisoma ir to
bulinama, į darbą įjungiant 
įvairius talkininkus Lietuvoje, 
kol dabartinė knyga parengta 
spaudai.

Vertimas atspindi vertėją

Prof. Antanas Rubšys savo 
patirtimi itin gerai pasiruošęs 
Senojo Testamento vertimo 
darbui. Daugiau kaip tris
dešimt metų dėstęs Šv. Raštą 
aukštosiose mokyklose, jis 
taip pat apkeliavo biblipius 
kraštus — Iraną, Iraką, Egip
tą, Graikiją, Turkiją, o Izrae
lio žemę skersai ir išilgai 
išvaikščiojęs, ten nuvykdamas 
per 20 sykių. Senovės tautų is
toriją ir jų kultūras gerai 
pažindamas, jas įdomiai ap
rašęs knygose Šventojo Rašto 
kraštuose. Poetas Stasys San
tvaras, tas knygas aptarda
mas, kai jos pasirodė JAV, 
taikliai pastebėjo, kad Rubšys 
tose biblinėse šalyse „nardo 
kaip sakalas”.

„Šventajame Rašte minimas 
vietas nelengva pasiekti, nes 
jos slypi žemėje — piliakal
niuose, — su jam charakterin
gu užsidegimu kalba prel. 
Rubšys. — Norint tas vietas 
surasti, reikia raustis ir sijoti 
dulkes... Mūsų laikais biblinė 
archeologija iš esmės pakeitė 
požiūrį į Šventąjį Raštą. Ji at
kasė senovę: senųjų kultūrų 
bei civilizacijų likučius ir pa
rodė, kad Šventraštyje ap
rašomi asmenys, vietovės ir 
įvykiai buvę tikri, istoriški, ne 
kažkoks pramanas..."

Jo senovinių kalbų paži
nimas yra gilus, nepaviršu
tiniškas. Dar klierikas bū
damas jas studijavo, o ke
lionėse ir dėstydamas dar la
biau įsigilino. Prel. Rubšys 
Senąjį Testamentą skaito heb
rajų kalba ir graikiškąją Sep- 
tuagintą .gerai žino. Keliauda
mas po Izraelį, sugebėjo skai
tyti žydiškus laikraščius bei 
knygas ir galėjo su žmonėmis 
susikalbėti nūdiene hebrąjų 
kalba. ,Apskritai, — sako jis, 
— hebrajų kalba labai stipri, 
aštri, tiesi, kaip dviašmenis 
kardas... Ji nėra tokia su
dėtinga kaip graikų; iš jos 
versti lengviau”. Tačiau lietu
viškai išversti hebrajų kalbos 
žodžių niuansus buvo sudė
tinga. „Nė nežinau, — sako 
vertėjas, — kiek sykių versdai- 
mas esu sugriovęs Šventovę. 
Išverti, griauni, vėl iš naujo 
verti. Dievo žodis labai taiklus 
ir dalykiškas”.

Hebrajų kalba, būdama se
mitų kalba, gerokai skiriasi 
noo mūsų indoeuropietiškų 
kalbų ir savo alfabetu, ir gar
sais. Dar nėra nusistovėjusio 
hebrajų raidžių lietuviškai 
perrašymo būdo. Ir Šventraš
čio žodžiai bei sąvokos neleng
vai sutelpa į lietuviškus 
žodžius.

(Nukelta į 2 psl.)



Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas
Saturday supplement April 17, 1999

1999 m.balandžio 17 d. Nr. 75 (16)

No. 75(16)

Lituanistikos instituto 
įkūrimas ir veikla Čikagoje

ALGIMANTAS KATILIUS

Noriu pradėti citata iš 1954 
m. Aidų Nr. 9 paskelbto 
straipsnio, kuriame JAV lietu
vių šviesuomenė buvo ragina
ma prisidėti prie Lituanistikos 
instituto veiklos. Čia rašoma:

„Lituanistikos Institutas tu
rės puoselėti mūsų būdingąją 
kultūrą, atskleisti ir ryškinti 
ją mums patiems, ypač priau
gančiam jaunimui, kuris da
bartinėmis sąlygomis maža 
arba nieko apie ją nepatiria, o 
taip pat ir svetimiems. Bet 
ypač svarbus instituto užda
vinys yra šiuo metu, kada 
mūsų tautai gresia ne tiktai 
fizinis, bet ir dvasinis žudy
mas, genocidas. Todėl laisvojo 
pasaulio lietuvių pareiga yra 
išsaugoti ir plačiau paskleisti 
tikrą supratimą apie lietuvių 
tautos bei Lietuvos valstybės 
istoriją, lietuvių kalbą, lite
ratūrą, mūsų mokslinę ir kul
tūrinę pažangą, kada mūsų 
žemėje tai nebėra galima, ir 
viskas yra šališkai nušvie
čiama.

Tai daryti laisvojo pasaulio 
lietuviai yra atsakingi ne tik
tai prieš savo pavergtuosius 
brolius, bet taip pat ir prieš 
svetimtaučius, kuriems turi 
pateikti okupanto nesužalotą 
lituanistinį mokslą”.

1954 m. pasakyti žodžiai yra 
tada įsivaizduotos veiklos gai
rės, bet pagal savo turinį ši 
citata galėtų būti ir apibendri
nančia išvada arba teze, tin
kančia Lituanistikos instituto 
veiklai apibūdinti nuo įsikū
rimo 1951 m. iki 1990 m., t.y. 
iki tada, kai iš esmės pasi
keitė Lietuvos padėtis, o tuo 
pačiu pakito instituto paskir
tis ir veiklos pirmumai.

Kas ėmėsi iniciatyvos 
įkurti Lituanistikos 

institutą emigracijoje?

1944 m. vasarą ir rudenį, so
vietinei kariuomenei užimant 
Lietuvą, pasipylė pabėgėlių 
banga. Iš pradžių jie vargo 
pabėgėlių stovyklose Vokieti
joje, o vėliau emigravo į JAV, 
Australiją ir kitus kraštus. 
Tarp pabėgėlių buvo daug 
mokslo žmonių, profesorių, 
rašytojų, žurnalistų ir kitų in
telektualinio darbo atstovų. 
Jau pabėgėlių stovyklose pra
dėjo organizuotis lietuviai 
mokslininkai. 1947 m. gegu
žės 3 d. Niurtingene, Vokieti
joje, buvo įkurta Lietuvių pro
fesorių užsienyje sąjunga, bet 
ji aktyviai veikė tik apie me
tus, nes, prasidėjus masinei 
emigracijai į JAV, pairo šios 
sąjungos darbas. Persikėlę į 
JAV, mokslininkai Čikagoje 
1950 m. vasario 18 d. Įkūrė 
Lietuvių profesorių draugiją 
Amerikoje. Ši draugija ir ėmėi 
si iniciatyvos įkurti Lituanisti
kos institutą Čikagoje.

Lietuvių profesorių draugi
jos Amerikoje metiniame su
važiavime 1951 m. vasario 17 
d. vienbalsiai buvo nutarta 
steigti Lituanistikos institutą 
JAV ir buvo sudaryta komisija 
jo organizavimui. Komisijos 
pirmasis posėdis įvyko 1951 
m. balandžio 7 d. Jame daly
vavo dr. Petras Jonikas, dr. 
Domas Krivickas ir df. Vladas 

Viliamas. Komisijos pirminin
ku išrinktas P. Jonikas, o sek
retoriumi — VI. Viliamas. Pir
majame posėdyje buvo nu
tarta paruošti anketą, kurioje 
potencialūs nariai ir bendra
darbiai atsakytų apie „in
stituto pobūdį, skyrius, bran
duolį, narių sudėtį, organiza
ciją, lėšas ir kt.”. Matyt, pats 
svarbiausias šios anketos 
klausimas iš dešimties buvo 
pirmasis: „Ar Lituanistikos in
stitutas turėtų būti vien 
mokslinė tiriamoji, mokomoji 
ar abejopa, ar gal dar ir kito
kio pobūdžio institucija?”

Vilniaus universiteto biblio
tekos rankraštyne saugoma
me dr. J. Gimbuto fonde yra 
10 atsakymų į anketos klausi
mus. Tai K. Avižonio, M. 
Biržiškos, L. Dambriūno, A. 
Šapokos, J. Jakšto, A. Salio, 
V. Krėvės-Mickevičiaus ir V. 
Maciūno (bendras atsakymas), 
S. Kolupailos, J. Balio ir V. 
Trumpos. Atsakymai į anke
tos pirmąjį klausimą rodo, kad 
Lituanistikos instituto pa
skirtį įsivaizdavo nevienodai. 
Dauguma pirmiausia pasisakė 
už mokslo institucijos statusą. 
Bendrame V. Krėvės-Mickevi
čiaus ir V. Maciūno atsakyme 
pasisakoma už visiškai aka
deminę instituciją: „Institutas 
turėtų būti grynai mokslinio 
pobūdžio. Tai būtų savotiškas 
Lietuvių mokslo akademijos 
pakaitalas. Žinoma, jo uždavi
nių tarpe galėtų būti taip pat 
ir tam tikra mokomoji veikla, 
kuri tačiau bent dabartinėmis 
sąlygomis tegalėtų reikštis 
siaurokai, būtent atskiromis 
lituanistinėmis paskaitomis 
ar jų ciklais: juoba, kad ir In
stituto nariai yra išsibarstę po 
įvairias vietoves. Neuniversi

Magnolijoms žydint. Nuotr. Vytauto Maželio.

tetinio lygio lituanistinių da
lykų dėstymo reikalai (pvz., 
šeštadieninės mokyklos ir t.t.) 
priklausytų kitoms organizaci
joms, pvz., mokytojų ir t.t. 
Aišku, kad Instituto nariai 
galėtų (ir turėtų) tą veiklą ak
tyviai remti”.

Už abejopą paskirtį, t.y. 
mokslinę ir mokomąją, aiškiai 
atsakyme į anketos klausimus 
pasisakė A. Šapoka. Jis rašė: 
„Tautinės kultūros tyrinėjimo 
bei jos puoselėjimo problema 
išeivijoje yra labai sunkiai 
sutvarkoma, bet jokiu būdu 
neužmestina. Lit.įuanistikos] 
Instituto mintis, mano galva, 
labai sveikintina ir jau dabar 
darytina kas įmanoma. Į tie
sioginį pirmąjį klausimą at
sakyčiau — abejopos, nes gre
ta tiriamojo visada bus ak
tualus mokįyjmosi darbas ir 
vargu ar būtų tikslu dvi insti
tucijas kurti, kai žmonės 
dažniausiai bus tie patys. Ne- 
paskęskime organuose!”

Apie savitą Lituanistikos in
stituto paskirtį J. Jakštas taip 
samprotavo: „Mūsų emigra
cinėse sąlygose institutas tu
rėtų būti ne tiek tiriamoji ir 
mokomoji institucija, kiek lie
tuviško švietimo palaikytoja ir 
skatintoja mūsų plačiuose 
emigracijos sluoksniuose. Be 
to, jis turėtų būti tautinių 
kultūrinių vertybių saugoto
jas”.

Iš pateiktų kitų anketos 
klausimų pažiūrėkime, kokius 
apklaustieji įsivaizdavo insti
tuto skyrius, kokios turėtų 
būti mokslinės narių kvalifi
kacijos ir kokie svarbiausi 
uždaviniai. Atsakymuose pa
minėti tokie skyriai: Lietuvių 
kalbos, Literatūros, Lietuvos 
istorijos, Proistorės, Lietuvių
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etnografijos (tautosakos ir 
tautodailės), Etnografijos, 
Tautotyros, Lietuvių buities 
išeivijoje, išeivijos gyvenimo 
tyrimo bei tautinės kultūros 
puoselėjimo išeivijoje skyrius, 
Lietuvos geografijos, Biblio
grafijos, Archyvistikos, Muzi
kos, Architektūros, Meno, 
Teatro, Teisės ir socialinių 
mokslų, Lietuvos Teisės istori
jos ir ekonomikos, socialinių 
klausimų, Ūkio, technikos ir 
pramonės. Žodžiu, gausi įvai
rovė. Įdomią schemą pateikė 
bendraautoriai V. Krėvė ir V. 
Maciūnas, kurie siūlė įsteigti 
du pagrindinius skyrius: 
„Dvasinių ar Humanitarinių 
(drauge ir visuomeninių) 
mokslų ir Gamtos”. Pastarieji 
dalintųsi į mažesnius posky
rius. Dauguma pasisakė už 
tai, kad nariai turėtų moksli
nius laipsnius arba bent būtų 
baigę aukštąją mokyklą, bet 
narių skaičius neturėtų būti 
griežtai ribojamas. Kalbėdami 
apie uždavinius, kėlė ne tik 
mokslo tiriamuosius, populia
rinimo, organizacinius ar lei
dybinius, bet ir siūlė steigti 
atskiras institucijas: lietuvių 
muziejų, centralinę lietuvišką 
biblioteką ir archyvą (J. Ba
lys); pasaulio lietuvių biblio
teką ir archyvą (J. Jakštas).

Rinkdami anketinius duo
menis, Lituanistikos instituto 
sumanytojai ėmėsi konkrečių 
organizavimo darbų. Jau mi
nėtos komisijos antrame po
sėdyje buvo priimti Lituanisti
kos instituto statuto metme
nys ir nutarta spaudai pa
ruošti bendro pobūdžio aplink
raštį. Trečiame šios komisijos 
(vietoj VI. Viliamo dalyvavo 
dr. Antanas Gylys) posėdyje 
bendrais bruožais buvo aptar
tas lėšų telkimo klausimas, ir 
tai statuto forma apsiėmė pa
ruošti D. Krivickas. 1951 m. 
spalio 6 d. įvyko Lietuvių pro
fesorių draugijos Amerikoje 
valdybos pasikalbėjimas su 
spaudos atstovais dėl Litua
nistikos instituto organizavi
mo, kuriame dalyvavo 19 as
menų. 1951 m. lapkričio 17 d. 
buvo priimtas statutas, kurį 
parengė D. Krivickas. Lietu
vių profesorių draugijos Ame
rikoje valdyba savo 1951.12.15 
d. posėdyje, remdamasi Litua
nistikos instituto statuto 24 
straipsnio b. pastraipa, nutarė 
paskirti pirmuosius Lituanis
tikos instituto tikruosius na
rius: Leonardą Dambriūną, 
Alfredą Senną, Joną Puziną,

Konstantiną Avižonį, Juozą 
Jakštą, Antaną Kučą, Joną 
Matusą, Simą Sužiedėlį, Adol
fą Šapoką, Vincą Trumpą, An
taną Vasiliauską, Aleksandrą 
Broel-Platerį, Juozą Ambraze
vičių (J. Brazaitį), Vincą Ma
ciūną, Kazį Pakštą, Vladą Vi
liamą, Antaną Bendorių ir 

Mariją Alseikaitę-Gimbutienę. 
Tuo pačiu nurodė, kad į JAV 
lietuvių kultūros istorijos sky
rių paskirs, kai paaiškės kan
didatai. Jurgis Gimbutas 
įvardija, kad 1951 m. gruodžio 
30 d. komisija pakvietė 26 as
menis būti tikraisiais Litua
nistikos instituto nariais, iš 
kurių 25 sutiko. Be jau anks
čiau minėtųjų, išskyrus J. Am
brazevičių ir A. Bendorių, J. 
Gimbutas dar pamini devynis 
asmenis: Kazį Alminą-Al- 
minauskį, Petrą Joniką, An
taną Salį, Praną Skardžių, 
Zenoną Ivinskį, Mykolą Bir
žišką, Vaclovą Biržišką, An
taną Vaičiulaitį ir Joną Balį. 
Tad šiuos 25 žymius mūsų 
mokslininkus reikia laikyti Li
tuanistikos instituto Čikagoje 
steigėjais arba branduoliu. 
1952 m. kovo 2 d. įvyko 
iškilmingas instituto atidary
mas. Juridiškai iki galo Litua
nistikos institutas buvo įtei- 
.sintas 1953 m. rugpjūčio 31d., 
kada buvo įregistruotas Illinois 
valstijoje kaip pelno nesie
kianti draugija.

Lituanistikos instituto 
struktūra

Gaila, kad nepavyko aptikti 
1951 m. Lituanistikos institu
to statuto. Vėliau šis statutas 
ne kartą buvo pertvarkomas ir 
tobulinamas. J. Gimbuto fon
de yra nuo 1953 m. vasario 1 
d. įsigaliojęs Lituanistikos in
stituto statutas, 1964 m. 
gegužės 2 d. statuto projektai 
ir galutinis variantas, 1973 m. 
spalio 1 d. redakcija. Priimti 
statuto variantai buvo ne kar
tą papildomi atskirais punk
tais. Ideologine prasme įdomu, 
kad 1966 m. buvo pasiūlyta 
statuto 6 str. papildyti tokia 
formuluote: „Instituto nariais 
negali būti asmenys ar orga
nizacijos, nepritarią nepri
klausomos Lietuvos idėjai”. 
1975 m. statutas išspaus
dintas anglų kalba ir jau 1976 
m. bei 1977 m. jo tekstas tai
somas.

Visose statuto redakcijose 
nurodoma, kad Lituanistikos 
institutas yra mokslo įstaiga 

arba mokslinių tyrinėjimų 
įstaiga. Tikslas 1973 m. statu
to redakcijoje taip apibrėžtas: 
„Lituanistikos instituto tiks
las, nustatytas jo inkorporaci
jos akte, yra rinkti, sisteminti 
ir studijuoti dokumentus ir 
mokslinius duomenis, liečian
čius lieCuvių kalbą, literatūrą, 
folklorą, Lietuvos istoriją bei 
geografiją ir visą kitą moksli
nę medžiagą, turinčią ryšį su 
Lietuva, o taip pat studijuoti 
ir skelbti lietuvių istoriją 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse”.

Veiklos pirmumai apspren
dė ir skyrių struktūrą. Pagal 
1953 m. statutą, buvo sudary
ti septyni skyriai: Lietuvių 
kalbos, Lietuvių literatūros, 
Lietuvių tautotyros, Lietuvos 
proistorės, Lietuvos istorijos, 
Lietuvos geografijos, JAV lie
tuvių kultūros istorijos. Vė
liau skyrių skaičius (daugiau
sia buvo 9, o mažiausia — 6) 
ir pavadinimai dar keitėsi. 
Vieni buvo panaikinami arba 
sujungiami, steigiami nauji, 
bet pagrindiniai, t.y. grynai li
tuanistiniai (kalbos, literatū
ros, istorijos) skyriai, išlik
davo.

Lituanistikos instituto na
riai buvo kelių pakopų, bet 
svarbiausi — tai tikrieji na
riai. Tapti tikruoju nariu svar
bi sąlyga, kad kandidatas 
būtų baigęs aukštąjį mokslą ir 
pasiruošęs dirbti mokslinį 
darbą (išimtinais atvejais gali 
būti ir nebaigę aukštojo 
mokslo). Kandidatus į tikruo
sius narius pasiūlydavo sky
riai, o tvirtindavo Lituanisti
kos instituto taryba. Kitų ka
tegorijų nariai statutuose api
brėžiami nevienodai — tai na
riai korespondentai, garbės 
nariai, nariai talkininkai, na
riai globėjai, nariai fundato
riai, nuolatiniai nariai, nariai 
rėmėjai, metiniai nariai, na
riai pritarėjai, kviestiniai na
riai ir taip toliau. Pažvelgus į 
tikrųjų narių skaičiaus dina
miką, pastebėsime, kad iš pra
džių narių skaičius didėjo 
nežymiai, o vėliau pastebimas 
narių skaičiaus išaugimas. 
1963 m. buvo 24 tikrieji na
riai, 1964 m. — 32, 1965 m. — 
50, 1973 m. pabaigoje — 85, 
1978 m. — 120, o daugiausiai 
narių buvo 1983 m. — 138, o 
jau 1988 m. — tik 105. 
Kalbėdami apie tikruosius na
rius, galime pacituoti ištrauką 
iš J. Gimbuto kalbos 1974 m. 
visuotiniame narių susirin
kime. Čia apie kokybinę narių 
sudėtį rašoma: „70 narių (iš 
108 — A.K.) turi daktaro 
laipsnį, 48 dabar dėsto univer
sitetuose ar kolegijose pilnų 
profesorių ar asistentų profe
sorių pareigose. Dar 23 nariai 
yra buvę profesoriai ar moksli
nio personalo nariai”.

Lituanistikos instituto vado
vybė yra dviejų dalių — insti
tuto taryba, kurią sudaro in
stituto prezidiumas ir skyrių 
vedėjai, ir instituto prezidiu
mas. Lituanistikos instituto 
pirmininkas ir prezidiumo na
riai renkami trejiems metams 
visų narių slaptu balsavimu. 
Renka sudaryta komisija, bal
suojama paštu, užpildant rin
kimų lapelius. Skyrių vedėjai 
renkami atitinkamo skyriaus 
tarybos trejiems metams. Re
vizijos komisiją skiria institu
to taryba trejiems metams. 
Per visą laikotarpi Lituanistir 
kos instituto pirmininku buvo 
išrinkti aštuoni asmenys: Pet

ras Jonikas, Jonas Balys, 
Aleksandras Plateris, Vincas 
Maciūnas, Jnrgis Gimbutas, 
Rimvydas Šilbajoris, Bronius 
Vaškelis, Violeta Kelertienė. •

Baigdami aptarti Lituanisti
kos instituto struktūrą, gali
ma pasiremti 1974 m. J. Gim
buto pasakytais žodžiais, ku
rie atspindi tikrąsias instituto 
egzistavimo sąlygas: „Insti
tutas nėra įstaiga, neturi savo 
patalpų, nei bibliotekos. Jo 
adresas yra pirmininko adre
sas. Prezidiumas, komisijos, 
leidinių bendradarbiai ir su
važiavimų prelegentai dirba 
be atlyginimo, savanoriškai”.

Atlikti darbai

Vertindami Lituanistikos in
stituto darbus, kaip ir kitos 
panašios organizacijos veiklą 
išeivijoje, pirmiausia turime 
prisiminti, kad darbas vyko 
tam tikra prasme nepalankio
mis sąlygomis, t.y. šiam dar
bui žmonės galėjo pasišvęsti 
tik šalia ko kito (reikėjo 
uždirbti duoną). Antra vertus, 
atlikti tyrinėjimams buvo ri
botos galimybės (pvz., istori
kams buvo daug sunkiai priei
namų šaltinių). Trečia, visada 
jaučiamas lėšų trūkumas.

Jau 1953 m. statute buvo 
numatyti būdai, kaip Litua
nistikos institutas įgyvendins 
savo tikslus. Vieni daugiau 
akademinio pobūdžio, kiti — 
daugiau tinkami populiarini
mui. Šiuokart paminėsime 
akademines iniciatyvas. :

Statuto 1953 ir 1964 m. re
dakcijose buvo numatyta dar
bo tikslais steigti biblioteką ir 
archyvą, bet nepavyko įgy
vendinti šio sumanymo. Ta
čiau ketinimų įkurti biblio
teką buvo ir net įdomių. 1966 
m. balandžio 15 d. prezidiu
mas nutarė:

„Institutas renka ir saugo 
visas lietuviškas knygas ir ki
tus spaudinius, pirmoj eilėj 
išleistus išeivijoje. Tam tikslui 
Instituto prezidiumas nutaria 
įsteigti Lituanistikos Biblio
teką ir Archyvą, kur visa ši 
medžiaga bus tvarkingai lai
koma ir padaryta prieinama 
naudojimui. Kadangi šiuo me
tu Institutas negali tam reika
lui skirti daug lėšų, todėl nu
taria visus Instituto narius 
siųsti LI Bibliotekai po vieną 
egz. visu savo knygų, straips
nių atspaudų ar iškarpų, jei 
tik autoriai jų turi. Tuo tarpu 
Bibliotekos ir Archyvo tvarky
mu rūpinasi pats Prezidiu
mas.” Toliau buvo aptarta ir 
tokia skaudi situacija, kai po 
mirties knygos sunaikinamos. 
Dėl to „Instituto nariai yra 
prašomi iš anksto savo testa
mentuose užrašyti, kad litua
nistinės knygos ir archyvinė 
medžiaga po jų mirties palie
kama Lituanistikos Institutui. 
Jau turime vieną pažadą apie 
1,000 lietuviškų knygų ir 
žurnalų komplektų bus testa
mente užrašyta LI Bibliotekai. 
Tuo tarpu ji turi tik 22 kny
gas, 42 smulkesnius spaudi
nius ir keletą papkių su laik
raščių iškarpomis. Yra paža
dėtos ir dvi naujos didokos 
knygų lentynos. Viskas tuo 
tarpu telpa viename privataus 
pusrūsio kampe”. 1967 m. Li
tuanistikos instituto bibliote
ka turėjo 442 knygas, 2,000 
žurnalų egz., bet pabrėžiama, 
kad „trūksta knygų lentynų, 
pirmosios dvi jau prikrautos.”

(Nukelta į 2 psl.)
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Kūrybos aistra, laimė ir 
kančia

VIRGINIJA PAPLAUSKIENĖ

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

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

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

Jis atėjo į lietuvių literatūrą 
kartu su tokiais kūrėjais kaip 

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

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

Jaunystė, mokslas

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

Kultūrinis — 
visuomeninis gyvenimas

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

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

Žurnalistika

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

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

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

„Netrukus Lietuvoje jau gėda 
bus vadintis menininku, nes

Faustas Kirša.

dabar kiaulių pirklys turi di
desnę pagarbą...”

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

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

Kūryba

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAUSTAS KIRŠA

AŠ LIUDIJU KŪRYBĄ

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

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

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

Šventieji akmenys, 1951

PAVASARIO GIESMĖ

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

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

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

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

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

NE KARTĄ PARKRITAI, LIETUVI..

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

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

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

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

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

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

Meilė
Jo gyvenimui bei kūrybai 

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

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

Jis kuria eilėraščius ir dedi
kuoja atskirus skyrius Marijo
nai.

(Nukelta į 3 psl.)
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Novelės apie doną Aistį
Robertas Keturakis

ŽODIS TAPO KUNU

Kol jis kopė plynaukštė, 
užklota parudavusia žole, dan
guje subolavo plunksniniai de
besys, rytinėse pusėse užtam
sinti drumzlinu pilkšvumu. 
Vėjo šuoras, pasivijęs viduke- 
ly, stumtelėjo nugaron, vos 
girdimai sušvilpė pernykščių 
smilgų šluotelės. Niaukėsi.

Paspartino žingsnį, stebė
damas švyluojančią žolę, ku
rios smulkiai virpantys raibu
liai pasivydavo, apsemdavo 
kojas ir trūkčiojančiu plūsmu 
verždavosi aukštyn. Padvelkė 
sausa šilta žeme, o paskui ir 
artėjančiu lietumi.

Ūmai savyje išgirdo eilė-* 
raščio muziką. Žengė, steng
damasis nepamesti tylaus 
dūzgimo, sklindančio iš visų 
pusių. Norėjosi lėkti pastogėn, 
prisitraukti popieriaus lapą ir 
rašyti. Nesvarbu, apie ką ir 
kodėl, ir kaip — kad tik būtų 
nepamesta muzika, diktuojan
ti nekantravimą ir atsidavimą 
žodžiams, kuriuose kažkas 
išgirs lygiai tokią pačią pil
natvę.

Pradėjo lynoti.
Vėjas vos neišplėšė iš rankų 

durų. Šmėstelėjo užuolaidos, 
nusklendė 7 ant grindų po
pierėliai. Kambario prieblan
da buvo kupina lūkesčio. At
rodė, kad šitas lūkestis pii
klauso nuo to, ką jis išreikš 
greit bėgančiais ženklais.

Lietus ošė nelyg giria ar se
nas tankus sodas.

Keli popieriaus lapai buvo 
prislėgti durpių spalvos aplan
ku. Atsivertė jį ir pasilenkė.

Aplankas į jo rankas pateko 
prieš mėresį. Trumpai buvo 
paaiškinta, jog tai Lietuvos 
partizanų kūryba, ketinama 
išleisti atskira knyga. Pa
aiškinta ir tai, kad kiekviena 
eilutė, kiekvienas žodis buvo 
perrašomas, slepiantis nuo 
okupanto, tuo negeros akies, 
nuo per da .g smalsaus svečio. 
Perrašoma i prieblandoj, bun
kerių tamsoj, prie žibalinės ar 
žvakės, drėgmės, pelėsių ir 
laiko suėstas vietas užpildant 
nujaustom, gal jau kitur 
girdėtom eilutėm ir žodžiais. 
Vadinasi, tikrasis variantas 
gali būti iškreiptas, sužalotas, 
nutolęs nuo autoriaus suma
nymo. Reikėtų atidžiai skaity
ti, ir ten, kur būtina, restau
ruoti, atstatyti, išgirsti.

Toks prašymas ir įparei
gojimas. Tada, prieš mėnesį, 
jis pervertė tuos lapus: ne
grabūs, švepluojantys, trafa
retų ir sentimentų apsemti 
kūrinėliai, mėgėjiškos pastan
gos į žodžius įsprausti istorįją 
— žmogaus ir tautos.

Tada, pamena, jį nuo1 atides- 
nio skaitymo sulaikė kaip tik 
kūrinėlių sentimentalumas. 
Graudūs kreipiniai — į mer
gaitę, motiną ar tėvynę. Aša
ros atsisveikinant su bičiu
liais. Kūkčiojimas prie kapo.

Jis žinojo, kad sentimentalu
mas yra žiaurumo brolis.

Tada užvertė aplanką, nu
sprendęs surasti kai kuriuos 
paaiškinimus. Pirmiausia no
rėjosi suprasti, kodėl tuose 
puslapiuose neužtiko amži
nybės dvelksmo. Laikina lais
vė. Laikina meilė. Laikina gy

vybė. Laikinas pasiaukojimas.
Per daug atsitiktinumų, pa

galvojo, per daug beprasmy
bės. Kažkokios likimų skevel
dros. Kažkokios trumpalaikės 
būsenos. Laikinumo dvelks
mas nelyg prie pilių griuvėsių. 
Pasmerktinumo ženklai.

Įrangų bliaukė vandens sro
vės. Buvo matyti, kad debesys 
vis greičiau lekia į šiaurę ir 
nuo jų apspurusių kraštų 
žemyn svyra kietos, balzganai 
melsvos drūžės.

Aš pernelyg ilgai nesupra
tau kančios prasmės, pagalvo
jo. Per ilgai tėvynė liko kaip 
simbolis, per greitai jinai pra
rado konkretumą, lengvai 
užmiršta jos empirinė ir meta
fizinė istorija.

Simboliais paverčiama tėvy
nė. Simboliais, nelyg maltu 
cukrumi, apibarstoma būtis.

Abstrakcijų abstrakcija. Ta
da nesunku lyginti, kas ken
čia daugiau, kieno likimas ne
gailestingas, o kas žengia lyg 
archangelų vedamas.

Tačiau neįmanoma suvokti, 
kam priklauso sielos begalybė, 
žmogaus paslaptis.

Poezijai?
Taip, jei poezija atsiremia į 

dvasinį kilnumą.
Bet čia iškyla tankmė abejo

nių.
Ne viskas yra istoriškai ak

tualu. Ką pasakyti teigian
tiems, jog būna kasdienybė, 
pranokstanti istorinius ak
tualumus?

Tai štai kas įvyko: jis, o, re
gis, ir jo karta, nepaliko dra
matiškiems išbandymams at
ramos savo kūryboje.

Nepaliko poezįjos, kuri ga
lėtų būti atsišaukimuose, gre
ta ginklo, mirtininko testa
mento, greta maldos arba pa
laiminimo. Jis nedalyvauja 
tautos žūtbūtinėse kovose už 
save. Tai štai kuo Maironis di
desnis už mane, pagalvojo, ir 
pasitaisė: didesnis už mus. Jis 
dalyvauja!

Maironis įaugo į mūsų būtį, 
kurioje yra vienintelis — 
tėvynės dangus ir vienintelė 
— tėvynės žemė.

Nei poetinės mokyklos aukš
tumos, nei poetinės raiškos 
turtingumas, nei estetiniai ho
rizontai čia nesureikšminami.

Sureikšminamas dalyvavi
mas, buvimas kartu su gim
tine — per amžių amžius, 
neatsisukant į išrinktuosius, 
nenusigręžiant nuo gyvenan
čių ir mirštančių šešėliuo
tuose slėniuose.

Robertas Keturakis.

Už langų pratisai ūkė vėjas, 
stambūs reti lašai skimb- 
telėdavo į stiklą, tarytum pa
žerta žvyro sauja.

Dabar žinau, ką būtina pa
rašyti, šmėstelėjo mintis.

Tačiau, ar manyje dar budi 
galia, kuri atsilieps į šitą ži
nojimą? — pagalvojo jisai. Kai 
kada nusmelkia baimė — ar 
ūmai neišnyks sielos atidu
mas paslaptingai muzikai, iš 
kurios išnyra, nelyg žvaigž
džių kekės, švytintys ženklai?

Jis atsivertė durpių spalvos 
aplanką, tikėdamasis sutikti 
vieną žodį — nuo kurio pri
klausytų viskas, vadinasi, ir 
likimas. Greta budėjo neri
mas: jei šitai neįvyks, jis gali 
išnykti, nes bus praradęs 
smingantį per šimtmečius 
spindulį, suteikiantį tą pačią 
atsakomybę, tą patį bendrumo 
jausmą kartų kartoms.

Aš nieko neturiu — nei dei
mantų, nei aukso,

Nei milžino jėgų tironams 
išblaškyti!..

Gal veltui tėviške, tu ties ma
nim suklupusi,

Gal veltui tavo akys vėl ra
som sidabro švyti?..

Dar kartą skaitė žodžius, 
kurie buvo įprasti, bet juose 
glūdėjo jam dar nežinoma pa
tirtis, dar nežinoma tiesos va
lia, kiaurai veriantis įparei
gojimas.

Tėvynė turi vienintelę išeitį 
— tave. Paskutinę.

Tada jis pąjuto, kaip žodžiai 
pradėjo tapti žmonėmis: jie 
gulėjo atviromis akimis po 
medžių šaknimis, spaudė žaiz
das, žvelgė į žvaigždes, 
užtaisinėjo ginklus — šoviniai 
tyliu šnarėjimu slydo į apka
bas. Žodžiai pradėjo virsti 
daiktais — neobliuotų lentų 
stalai, gultai, praviras sekly
čios langas ir žvakių lieps
nelės, kepalas duonos ir pasvi
rę vartai, už kurių — sau
lučių prisėta žolė...

Ir žodis tapo kūnu.

MIRTIS
Vasara slinko į pabaigą. 

Medžių žalumoje ryškėjo 
pilkšvai rusva migla, lapų 
šiugždėjime prasimušė šiurkš
tūs priebalsiai. Paukščiai 
skraidė nenoriai: tik pakilę, 
vėl tūpė ant nusvirusių šakų, 
tamsėjančių stogų ar tvorų, už 
kurių tvyrojo išrautų žliūgių 
salsvas gaižumas, vystančių 
moliūgų lapų prikluma.

Gamta baigė dar vieną 
karštligiško triūso dieną. Gal 
ir ribotas esu, šyptelėjo, su 
savo sąsąjiniu mąstymu. Reiš
kiniai, daiktai, spalvos, jude
siai, formos visados stumte
lėdavo vaizduotę, ir ji iš
skleisdavo atsiminimų vė
duoklę — ten mirgėjo šimtai 
vaizdų, įvykių, žodžių, pei
zažų. Tuojau pat atminties 
gelmės iškeldavo netikėčiau
sius reginius, ir imdavo dūgzti 
vos vos girdima muzika.

Keista ir įdomi ta stichiškai 
metaforiška vaizdo ar būsenos 
sudėtis. Kažkur išnykdavo vis 
lendanti akysna simbolika ir 
buvo galima žvelgti, lyg ką tik 
atsimerkus nežinomame pa-

Jonas Aistis.
šaulyje.

Iš naujo įeiti pasaulin, pa
galvojo jisai. Tada pąjunti, 
kaip ima klostytis sunkiai nu
sakoma potekstė ar nenusako
mas įtaigumas — regis, buvo 
įspėta paslaptis, toji dvasia, 
kuri glūdi visur — saulėje ir 
žodyje, akmenyje ir ašaroje. 
Gera laukti, kol per tą pa
slaptį nušvis neįtikėtinas vais
kumas, švelnus graudulys, 
primenantis tą, kurį išgirsti, 
stebėdamas grožį.

Ne save aš regiu Dievo pa
saulyje, tarė sau, tarytum 
kažkam prieštaraudamas. Gal 
ir nereikia šios savybės vadin
ti altruizmu, gal užtenka pa
tvirtinti įsitikinimą, kad ap
linka man atskleidžia neįti
kėtiną vaiskumą.

Gal...
Bet žinau, kad tas vaisku

mas, kuris vis dar man dova
nojamas, padeda nugalėti gilų 
maudulį, nes imu tiesiog 
fiziškai jausti, kaip slysteli 
pro pat veidą, rankas, sielą 
pasaulis ir tolsta, ir tolsta... 
Kurį laiką dar matai Nemuno 
krantą, karklus, parugę su 
laukinių aguonų rausvais taš
kais, bažnytėlės bokštą, pe
rėmusį sidabrinį vidudienio 
debesį, o po kurio laiko tai 
vien spalvų ruožai, blankūs si
luetai, sapno realybė. Skau
džiausia tolsta veidai — ką tik 
galėjai stebėti akių kibirkš
čiuojančią rainelę, ant kaktos 
užkritusią vėsią plaukų sruo
gą, vyšnines lūpas, šviesą, 
gaubiančią švelnų ovalą, o štai 
—jau tik šešėliai.

Sapne jis plaukė, įsitvėręs 
plačiadugnio luoto kraštą, 
balzganą nuo druskų, aplipusį 
žvynais, iškirptais iš žėručio. 
Irklų nebuvo, luotą stūmė vė
jas, nors vandens platybės ne
raibuliavo, švietė lyg stiklas 
su keliais baltų debesiūkščių 
atspindžiais ir tarp jų sustin
gusiu didelio paukščio siluetu, 
panašiu į kryžių. Jį nestebino, 
kad, bandant panardinti del
nus vandenin, pirštai atsi
mušdavo į ledą. Nestebino, 
kad kairėje dunksojo audros 
debesio spalvos ledų kalnai, 
garankštėti, niūrūs, sunkūs, 
retsykiais apsupami gūdaus 
grumėjimo, tarytum toje juo
dai melsgano ledo gilumoje 
kauptųsi šiurpios jėgos, ieško
damos išsilaisvinimo. Ties 
pačiu kalno pakraščiu driekėsi 
lyguma, vienu pažvelgimu 

panaši į vandenis, nors pirštai 
užčiuopdavo ledą, skaidrų, 
nekliudantį akims pastebėti 
gelmėj mieguistai praslen
kančias plieno spalvos bang- 
žuves, perlamutro kiaukutais 
apaugusius padarus, vilny- 
jančius vyšninius čiuptuvus, 
ilgas, geltonas, lėtai ban
guojančias juostas, — nuo 
jų įlinkimų kaskart tvyk
stelėdavo akinantys žybsniai. 
Tuos žybsnius atkartodavo au
dros debesio spalvos ledo kal
nai, tik čia žiaudrios šviesos 
blūsčiojimas gesdavo pamažu, 
šviesai pereinant iš žilpi- 
nančio baltumo į elektriškai 
melsganą, aukštumoje susi
geriančią į tamsą ir išblės- 
tančią.

Dabar ne tik jautė, bet ir 
matė, kad luotas slysta žemyn 
ir žemyn, tarytum galingas 
kirtiklis smigtų į skaidrų 
luitą. Štai jis atsiduria tary
tum tarpeklyje, ledo briaunos 
skaido šviesos blūsčiojimus į 
vaivorykščiuojančius pluoštus, 
šmėsteli baisinga kardžuvė, 
ant kurios nugaros siūbuoja 
jodo spalvos jūržolės, praneria 
apsikabinęs gumbuotais čiup
tuvais tridaknos formos gyvis. 
Valtis sustoja staigiai, nelyg 
atsimušusi į sieną. Jo kūnas 
skrenda tamsiu urvu, kol nu
krinta ant nugludintų vėsių 
akmenėlių. Šviesos pulsavi
mas siekia ir čia, ir jis mato 
antracito juodumo okeaną, 
virš kurio, didėdami perspek
tyvoje, kybo ultramarininiai 
stalaktitai. Tyla spengia. Tyla 
įžvelgiama, kaip tie stalakti
tai, antracito juodumo okea
nas. Tyla išsigaubia, telkia 
vienan taškan kiaurai ve
riantį spengimą ir nukreipia jį 
tai į smilkinius, tai į žemyn 
svyrančius, druskų kristalais 
apaugusius, gražiai smailė
jančius mineralų kūnus.

Čia, prie pat kranto, vienam 
ultramarininiam smaigalyje 
mato kraujo spalvos lašą. Jis 
sunkėja, palengva — atomas 
po atomo — atsiskirdamas 
nuo tobulos stalaktik) vertika
lės, sutelktos tūkstantmečių 
lėto alsavimo ir paslaptingos 
laiko apytakos iš kūnų į erdvę 
ir iš erdvės į kūnus. Siela jo 
susigūžia, stebėdama aki
mirką, per kurią viena trauka 
įveiks kitą, vienas prisi
rišimas įveiks kitą prisi
rišimą, ir tada kuriam laikui 
— akimirkai ar milįjonui 

metų — nesvarbu — nusis
tovėjusi pusiausvyra bus pa
žeista. Kažkas grėsminga, 
skaudu, liūdna įvyks per tą 
akimirką, ir jokios sielos ga
lios, joks meldimas, joks valios 
sutelkimas nieko nepakeis, 
neįtakos, nepadės.

Tai nebuvo bejėgiškumas, o 
tik vaidmenų paskirstymo su
vokimas, kada visuotinis, uni
versalusis vyksmas nieko 
nepažemina, bet ir neleidžia 
keisti to, kas yra nulemta 
Pradžios, kurioje slypi Pabai
ga, ir Pabaigos, kurioje tarps
ta Pradžios branduolys.

Kraujo spalvos lašas staiga 
atitrūko nuo ultramarininio 
smaigalio ir, vis greitėdamas, 
krito į antracitinį okeaną. Tą 
mirksnį, kada jis palietė ne
įsivaizduojama įtampa išlai
komą stichįjos rimtį, jį sukrėtė 
tarytum elektros srovė — 
skausmas pervėrė ne tik kiek
vieną ląstelę, bet ir sielą, ku
rios kančia ėmė siaubti, 
turbūt ne jam priklausančią, o 
vien laikinai patikėtą, kantrią 
ramybę. Matė, kaip antraci- 
tine blizgančia begalybe ėmė 
sklisti raibuliai, vis didėdami 
ir didėdami, kol stalaktitus 
laužanti milžiniška banga už
griuvo ir jį, ir jo kančios prisi
pildžiusi riksmą.

Po septynių dienų jis gavo 
laišką: mirė uošvis.

Žinią priėmė taip, tarytum 
būtų mirusi jo paties dalis.

Eilėraštis atsidengė, kaip at
sidengia žvaigždynas, nuslin
kus debesims. Teliko užrašyti, 
vis jaučiant, kaip giluminė at
mintis, vyresnė už visą žmo
nijos istorįją, atsargiai prisi
liečia sapno vaizdų.

Netyčiom, nejučiom lašely
tis,

Nei metalas gūdus stalakti-
• tuos,

Vienų vienas, apleistas, ma
žytis

Sudejuoja, kiaurymėn nukri
tęs...

Ir kai juodą, tartum kinų 
laką,

Ežerėlio paviršių palyti, 
Ratiliukai pakrantėse šneka 
Ir išbalę virpėdami švyti...

Kai šis eilėraštis pasiekė 
mane, pagalvojau: Aistis aš- 
tuoniose eilutėse pirmą ir pa
skutinį kartą mums atsivėrė 
taip pažeidžiamai, kad supras
tume nepermaldaujamą amži
nybės liūdesį.

PAVYMUI 
IŠEINANČIO 
NEMUNO

Iki Nemuno teliko ranką 
paduoti.

Vakarėjo. Nė nepastebėjo 
kaip šešėliai susiliejo su pilka 
blanda, ir smagiau pradėjo 
griežti žiogai. Sausas jų 
čirpimas sklido pažemiu, ir 
tarpais atrodė, jog tai ny
rančių į tamsą žolių balsai. 
Prisimerkus, virš medžių guo
to, tarytum iškirpto iš tam; 
saus debesies, galima buvo 
įžiūrėti pasvydusią žvaigždę.

Ji turėtų atsispindėti ra
miame upės užutekyje, apsto
tame karklų ir šnabždančios 
švendrių tankmės. Ten mėgs
ta prisiglausti gervės. Paukš
čio geriantis snapas ir surai
buliavusiame vandenyje įsisu
pantis žvaigždės atspindys...

Maldauji paslapties ir tikie

si keitimosi — nelaukto min
čių ir jausmų šuoro, iš
draikančio kasdienybės nuo
bodį... Tokia mintis vis su
grįždavo, tarytum ruošiantis 
kažkam teisintis, gintis, įro
dinėti norų rimtumą.

Kam teisintis?
Jis žinojo, kokia sena šita 

žemė, paklojusi jam po kojo
mis juodalksniais ir lazdynais 
apstotą taką. Senesnė už Ne
muną. Gal ir už žvaigždę, at
sispindinčią užutekyje. Sena 
jo meilė šitai žemei. Ir prisi
rišimas senas. Senesnis už 
mane, pagalvojo. Kokia laimė 
šitaip žingsniuoti, užuodžiant 
didelės upės kūną progumose, 
kur vienoj vietoj jau driekiasi 
rūkas. Jis dar tik prasi
skverbė pro rasa aplimpančius 
žolynus, dar laikosi už jų pa
linkusių viršūnių, ir nesunku 
įsivaizduoti, kaip didėja žali 
lašai ištiestuose rasakilos del
nuose.

Kaip atsargiai, tarytum bi
jodamas prisišaukti šešėlius, 
žvilgsnis liečia žaros tolimus 
atspindžius aukščiausiuose 
debesyse, kalveles, pasipuo
šusias saulėtom katpėdėlėm, 
vargu ar atsimenančias, kas 
pro jas praėjo, kas užkopęs 
sėdėjo, atrėmęs smakrą į ke
lius, netikėtai šmėstelėjusiu 
graudumu paliesdamas buvu
sius, kurie taip pat žvelgė į 
pasvydusią žvaigždę virš alks
nyno ir rūko potvynio slėnio 
dugne, kur nedrąsiai bando 
balsą griežlė. Ėjo, sėdėjo, gal
vojo — gyvi, paslaptingi, savi 
savo graudžiu susikaupimu. 
Kur tada tu buvai? Kur dabar 
keliauja jie, neprisišaukiami 
ir nematomi? O juk ir jiems 
artėjo Nemunas — tik ranką 
paduoti, ir jie užuodė didelį 
upės kūną, ir sualsuodavo už- 
snūstantis vėjas, ir švendrių 
švylavimas buvo toks jaukus 
ir migdantis. Tada nuo jų bu
vome taip toli, kad nė nenu
jautėm, kas pasikartos, o kas 
vis dėlto skirsis, kaip skiriasi 
kas pavasarį to paties medžio 
lapai.

Jis vis stengėsi atsikratyti 
minties, kad žmogaus gyveni
mas per trumpas visumą su
vokti, savo ir pasaulių bendru
mo nuojautoms, nors žinojo, 
kad daug ko nesuspės, kaip 
milijonai nesuspėjo iki jam 
skirto laiko. Per trumpas gy
venimas, atsiduso jis, gal tik 
poezįja gali viltis, jog užteks 
akimirkų apkabinti brangiau
sius ir nusakyti nuostabią sie
los ir žvaigždės, dulkės ir min
ties, upės ir balso sąjungą...

Brolau, brolau, tik sielos pri
glaustas pasaulis yra tikrai 
tavo, visa kita — šmėsteli ir 
išnyksta, nelyg tas didelis pa
tamsių paukštis, nėręs pro pat 
veidą ir palikęs prieblandos 
sūkurius ir erzinantį skrie
jančio kūno dvelksmą — sve
timą, su niekuo nepalygina
mą.

Sena šita žemė. Toks tvirti
nimas uždengia Lietuvos vai
kystę, tą sunkiai pasiekiamą 
tėvynės laiką, kur buvo pa
sėtas didingumas ir nuopuo
liai, laisvė ir vergija, geležis 
kalavijo, kuris perskrodė ka
raliaus Mindaugo kūną, ir 
kažkur molinėje urnoje pa
slėpti kunigaikščio Kęstučio 
pelenai. Be abejonės — Že
maitijoje, kur krikštą stebėjo 
stiklėjančios akys nukirsdintų 
didikų atšiauriose kaktose.

(Nukelta į 2 psl.)
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Dievo Motina Žemaičių Kalvarijoje.

Skiriu Tau, o mano Motina!

XX amžiaus pabaigos Motina Sopulingoji.

BALYS AUGINĄS

' C'
*

LEONARDAS ANDRIEKUS

MANO MOTINAI

O motina,' aš po visų maldų 
Kas vakarą kalbu dar vieną,
Kad tau miegoti būtų miela ir saldu
Tamsoj bei mėnesienoj,
Kad neramus senelės obelies šešėlis, 
Siūbuodamas ant sienos,
Negąsdintų tavęs išbudus.

Neišsigąsk, neišsigąsk — tai aš esu, 
Nekoks šešėlis — tavo vaikas.
Aš sugrįžtu, lyg paukštis iš dausų, 
Pavasariu apsvaigęs.
Esu be kūno, kraujo ir be kaulų,
Bet ne šešėlis — tavo vaikas.
Neišsigąsk — nebus baisu, 
Kai lūpomis paliesiu kaktą.

Miegok ramiai. Kas vakarą meldžiuos, 
Kad balsiai mano ašaros nekristų 
Ir nepajustum širdyje sūnaus kančios, 
Kad laimintų gerasis Kristus 
Tave iš apdulkėjusio paveikslo, 
Ir mano kūdikystės
Žaisliukai juokintų sapnuojant.

pasilikau tik dangų mėlynų, 
1991 m.

*9*

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

MOTINOS VARPSTĖ

„Vardan Dievo Tėvo”, Dieve, šiuos žodžius 
Laistyk savo meile, te jie nenudžius 
Pakeliui į Tavo ausį eidami 
Pateptieji mūsų meilės medumi.

Bėga siūlai motės pirštais vakarais, 
Rytą pro langelį nerami dairais, — 
Ar sūnus, išėjęs, grįžta tuo taku, 
Ar plačiam pasauly laimę rast sunku?

Dieną rūpestėlį darbu malšini, 
Naktį pasapnuoji, kad tremtin eini.
Tėvas nesugrįžo tremtinio keliais,
Ar gyvent namieje broliai broliui leis?..

Broliai, it vilkai tie, alkani, pikti, 
Seserys kaip lapės, ragana marti...
Mama, niekur neikim iš gimtų namų — 
Dievas duos ir vėliai bus namie ramu.

Šiapus ir anapus mūsų laiko,
1997 m.

Atominio amžiaus lietuvės motinos rauda

UVERTIŪRA MOTINOS ŠVENTEI

Dvidešimtas amžius, atnešęs atominės bombos grėsmę, net ir 
savo elektroniniais išradimais, karais ir žudynėmis, žmogaus 
dvasinei kultūrai nieko nedavė — tik parodė visišką žmogaus 
dvasinį nuosmūkį.

Mūsų tauta, išgyvenusi dvi priešų okupacijas, tautinį geno
cidą — neteko ne tik savo valstybės, bet ir daugelio geriausių 
savo tautos sūnų, dukterų ir motinų.

Šiandien, kai su viltimi stovime prie dvidešimt pirmojo 
amžiaus slenksčio, kai švenčiame paskutinę šio atominio 
amžiaus Motinos dienos šventę, parodome ir lietuvės motinos 
siaubingą gyvenimo tragediją, išgyventą atominiame amžiuje. 
Šventės puokštėje atsklendžiame lyg kruviną tulpę: lietuvės mo
tinos siaubingą gyvenimo tragediją dvidešimtojo amžiaus 
žudynių dūmuose.

Pagerbdami lietuvės motinos kančią, šios uvertiūros paskuti
niajam akordui, duodame Nobelio premijos laureato Isaac 
Bashevis Singer žodžius:

„Poetas visada ieško amžinųjų tiesų ir būties esmės. Jis ban
do atspėti laiko ir kaitos mįslę, ir rasti atsakymą į skausmo 
problemą, atskleisti meilę skriaudų ir žiaurumų bedugnėje”.

...Žuvo jis... Ir nesulauks jo ginklo broliai, 
Kaip nesulaukiu grįžtančio ir aš į degančius namus... 
Mane seniai tie kraugeriai jau pasmerkė, 
Ir jų sprendimas, tarsi veidas Giltinės — baisus. 
Išvijo jie mane, pražilusią, su skaudama širdim dėl žuvusio 

sūnaus 
Ir namą padegė — beliko pelenai iš mūs taikaus lizdelio, 
Ir tuos gal vėjas išnešios ir išsklaidys...
Ir išėjau sena aš elgetos keliais į tolimą Sibirą... 
Su geliančia širdim ir amžiaus slegiančia našta... 
Kas man beliko dar gyvenime brangaus — 
Nebėr tėvynės sodo, nei namų, nei mylimo sūnaus!

Sudiev, tėvų namai, kuriuos buvau laiminga — 
Dar jūsų sienose man skamba pirmas riksmas mano kūdikio 

lopšy. 
Čia lieka tiek mergautinių svajonių ir moters troškimų, 
Vilčių, sudegusių, kaip šitos šaltos pienės...
Sudiev, tėvų ir protėvių kapeliai kaimo tylūs — 
Bučiuoju žemę gimtą —jos dulkelė aš esu. 
Man prieš akis — vergų kapais žymėtas kelias — 
Atgulsiu aš ne juodžemy lietuviškam puriam — 
Man vėjas šaltas ir ledinis
Atneš nuo taigų, stepių kenčiančių mūs brolių šauksmą! 

priešmirtinį 
Ir tik mirties ranka ledinė man akis begęstančias užspaus — 
Iš degančių namų tik nuodėgulį juodą, kaip savo skausmą, 
Rankoj drebančioj nešu. Aš jį įsmeigsiu žemėje vergų, 
Prakeiktoj, nesvetingoj žemėj.
Kad jis pavasarį sužystų gležno pumpuro daigu. 
Paliesiu ašarom aš jį kiekvieną dieną vargo — 
Nes jos — kelionės palydovės man senai — 
Tos tylios sopulio, kančios nebylės ašaros 
Gležnutį daigą išsprogdins gražiais viltingais! Laisvės 

lūkesčio žiedais.
O, Visagali Viešpatie Dangaus ir šio mažyčio gintarinio 

krašto, 
.Te vėjas šiuos žodžius tiesiog į Tavo gailestingą širdį neša... 
Uždėk ant mūsų žemės laiminančią ranką — 
Mažoms išvargusioms širdims bausmės užtenka: 
Laimink Laisvės karį, žengiantį takais pirmųjų savanorių — 
Ak, didis Dieve — ne verge, laisva savojoj žemėj mirti noriu —

Lietuvė motina — be skarelės ir raukšlėtų rankų, bet su tokia pat 
gilia meile savo vaikeliui. Nuotr. Eltos

JANINA DEGUTYTĖ
MŪSŲ MOTINŲ KALBA

1

Tarsi po vasaros lietum — 
po tavimi kvėpuoju.
Tavo žodžiai 
liečia mano kūną 
gyvybės vandeniu. 
Jie įsisunkia į kraują, 
įsišakniję audiniuose, 
jie pirštų galuose pulsuoja 
ir tylos danguje 
puikuojasi paukščiais 
prieš tolimą nežinomą kelionę. 
Arba — iš patamsėjusių randų 
prasiskleidžia erškėtrožėm...

...Ąsotis, pintinė, pelynas, 
auksinis šešėlis... Aš galiu 
išvardinti visus daiktus, 
užmirštus prieklėčio kampe, — 

• ir tai bus maldos žodžiai.

Ir mėlynu varpu skamba erdvė, 
kai žiūriu į tave 
kaip į veidrodį, 
kuriame 
atrandu 
savo pradžią.

2

Nuolat sugrįžtu prie jos — 
po Sofoklio tragedijų, 
pro Vijono Didįjį testamentą, 
po Rembo, Adomo Mickevičiaus, Rilkės 

ir Cvetajevos — 
sugrįžtu 

lyg iš kelionių po svetimus kraštus 
prie žodynų ir pasakų, 

prie „ūžė girelė, ūžė”...
Įsiklausau — ausim ir akim, rankom, 

viso kūno porom — 
kiekvieną garsą noriu paliesti, 

įsiklausau 
į tą neapsakomą skambėjimą, 
į tą likimą, 
kuris man duotas kartu su ja.

Pavydžiu jo sau.

Gal šitos žolės šnekasi tarpusavy lietuviškai? 
Gal šitaip susišaukia upės?

Kaip ją pernešti 
į kitą tūkstantmečio krantą — 
per tą degantį laiką?

Kokiam eglės šlamėjime įkalbėtą? 
Kokioj meilės giesmėj įrašytą?

Tarp saulės ir netekties, 1980 m.
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Poezijos žodis — lakus 
kaip pienės pūkas

Kažkada Poezijos dienos 
Čikagoje buvo tarytum tikroji 
pavasario pradžia, nešanti at
gaivą, įkvepianti naujos kū
rybinės gyvybės ir programos 
dalyviams, ir klausytojams. 
Kai kurį laiką jų eiga buvo 
nutrūkusi, dailiojo žodžio 
mylėtojai skaudžiai išgyveno 
susidariusią tuštumą. Belieka 
sveikinti JAV LB Kultūros ta
rybą, kad lietuvių visuome
nei vėl padovanojo populia
riausią pavasario renginį — 
Poezijos dienas.

Šiemet šią pavasario šventę 
buvo užklupusi „šalna”, ta
čiau Kultūros tarybos pirmi
ninkės Marijos Remienės už
sispyrimas nepasiduoti jo
kioms kliūtims pagaliau iš
sprendė atsiradusias proble
mas. Kaip daugelis žino, nu
matytas svečias-poetas iš Lie
tuvos, Kornelijus Platelis, ku
ris kartu yra Mokslo ir 
švietimo ministras, dėl susi
dariusios krizės vyriausybėje, 
atsistatydinus premjerui, tu
rėjo kelionės į Ameriką atsisa
kyti. Po kelių nesėkmingų 
bandymų buvo gautas puikus 
pakaitalas: kino ir teatro re
žisierius, poetas, publicistas 
Vytautas Landsbergis, kuris 
kartu su Vietiniais poetais at
liks programą šiemetinėse 
poezijos dienose.

Trumpai susipažinkime su 
juo ir kitais programos Čika
goje bei Lemonte dalyviais.

Julija Švabaitė.

Julija Švabaitė. Jos poezi
ja artima kiekvienam skaity
tojui, ypač moterims. Gal dėl 
to, kad J. Švabaitės eilėraščiai 
rišasi su buitimi, tačiau tą 
kasdienę pilkumą ji išsako in
tensyviai, intymiai. Poetės 
įvaizdžiai konkretūs, be senti
mentalių puošmenų, kalba iš 
širdies į širdį.

Julija Švabaitė yra išleidusi 
keturis poezijos rinkinius, 
„Draugo” romano konkurse 
premijuotą romaną Stikliniai 
ramentai ir prozos knygą jau
nimui apie lietuviuko Gabriu
ko nuotykius Australijoje.

Alfonsas Šešplaukis-Ty- 
ruolis: poetas, vertėjas, lite
ratūros mokslininkas, nagri
nėjęs Lietuvos ir lietuvių lite
ratūros ryšius su kitomis lite
ratūromis. Jis — pasaulinių 
enciklopedijų bendradarbis, 
antologijų redaktorius, eseis- 
tas, kritikas, recenzentas... A. 
Šešplaukio įnašas į lietuvių 
literatūros lobyną yra milži
niškas. Tai retas šviesuolis, 
pašventęs didžiąją savo gyve
nimo dalį vien literatūrai.

Vytautas V. Landsbergis.

Vytautas V. Landsbergis 
(g. 1962 m.) — poetas, publi
cistas, teatro ir kino režisie
rius. Vilniaus universitete 
baigęs lietuvių kalbą ir lite
ratūrą. Studijavo kino re
žisūrą Tbilisio teatro insti
tute, Jono Meko antologinių 
filmų archyve New Yorke; 
kino studijos „A Propos” 
režisierius ir kūrėjas. Tarp jo 
paruoštų filmų yra: Tėvas 
(1993), Koncertas (1990), Pra
garas (1992), Perlojos Respu
blika (1992), Petras Repšys 
(1993), Penkios novelės apie 
Stasį (1994), Baladė apie Dau
mantą (1995), Vilties Prezi
dentas (1996), Apie Apreiš
kimus (1998), Epitafija ant 
poeto kapo (1998), o paskutin
ysis — apie Henriką Nagį (su
kurtas kartu su Sigitu Paruls
kiu).

Susitikimuose Clevelande, 
Čikagoje ir Lemonte taip pat 
išgirsime V. Landsbergio poe
zijos ir matysime du jo filmus.

« Eglė Juodvalkė.

Eglė Juodvalkė yra trijų 
poezįjos rinkinių autorė. Jos 
eilėraščiuose atspindi uždaru
mas ir vidiniai prieštaravi
mai, išsakoma baimė, ilgesys. 
Poetė pasižymi turtinga, lakia 
lyg pienės pūkas vaizduote. 
Nepaisant netradicinės for
mos, Juodvalkės poezija yra 
tvirtai įaugusi į lietuviškas 
tradicijas ir dažnai atspindi 
lietuvių tautos problemas.

Poezijos žodžiai — lengvi kaip pienės pūkas... Nuotr. Viliaus Kelero

Kad nenugrimztų į nežinomybę
Virginija Paplauskienė

Išeivijos poetai, rašytojai 
vienas po kito sugrįžta į Lietu
vos žemę. Vieni parvyksta 
pasidžiaugti Lietuvos nepri
klausomybe, kiti jau parve
žami artimųjų ir giminių dė
ka, atgulti amžinam poilsiui 
savo numylėtoje tėvynėje, o 
kitų tik kūrybos vaisiai mus 
pasiekia. Liūdna pripažinti, 
bet yra ir tokių kūrėjų, kurių 
vardus retai kas pamini, o dar 
retesnė dovana mums yra jųjų 
kūrybos vaisiai. Būtų graudu, 
jeigu gyvenimo smiltys ne
grįžtamai užpustytų jų pėdas. 
Visi kūrėjai — tiek didesni, 
tiek mažesni, savo talentu su
daro mūsų lietuvių literatūros 
istoriją. Be vieno ar kito vardo 
istorija būtų iškreipta. Vienas 
tokių, nugrimzdusių į nežino-

Liūnė Sutema yra viena 
pirmaujančiu užsienio lietu
vių poečių. Išleidusi šešis poe
zijos rinkinius. Jos poezija 
nėra žaismingų rimų dainuo
tinė, o didelės įtampos, net 
kraupių išgyvenimų intymus 

atvėrimas. Tačiau poetė moka 
parodyti iš pelenų, sausros, 
degėsių kylančią naują gyvy
bę, tad Liūnės Sutemos daly
vavimas Poezijos dienose, 
simbolizuojančiose kūrybos ir 
gamtos pavasarį, yra ypač 
prasmingas.

Liūnė Sutema.
Poezijos dienos vyks gegu

žės 21 d., penktadienį, 7 vai. 
vak., Jaunimo centro kavi
nėje, Čikagoje; gegužės 22 d., 
šeštadienį, taip pat 7 vai. 
vak., Lietuvių dailės muzie
juje, Lemonte, o sekmadienį, 
gegužės 23 d., Dievo Motinos 
parapijos salėje, Cleveland, 
OH. Visi kviečiami dalyvauti, 
nes be skaitytojų arba klausy
tojų net jautriausi poezijos 
žodžiai yra tik sausų žirnių 
barškėjimas į sieną...

mybę, kūrėjų yra poetas, ra
šytojas Juozas Kruminas. 
Šiais metais vasario 8 d. (sau
sio 26 d. senuoju stiliumi) jis 
būtų šventęs savo 85 gimta
dienį. Deja, jo gyvenimo siūlas 
nutrūko gan anksti, esant jam 
pačiame jėgų žydėjime, su
laukus 37 metų. Jo trumpas 
gyvenimo kelias nebuvo leng
vas.

Gimė Palionės vienkiemyje, 
Ukmergės apskrityje. Mokėsi 
Ukmergėje ir Kauno gimnazi
joje. Sunki finansinė padėtis 
privertė verstis korepetito
riaus darbu. Studijavo VDU 
humanitariniame fakultete. 
Bestudijuojant teko dirbti 
įvairius darbus — ir buhalte
ris, ir konduktorius, ir kino
filmų recenzentas, žurnalis
tas, redaktorius, radiofono 
tarnautojas. Literatūra domė
josi nuo gimnazijos suolo, 
bendradarbiavo mokyklinėje 
spaudoje. Pirmieji eilėraščiai 
spausdinti, sulaukus 24 metų 

Prošvaistėje. Vėliau dirbo įvai
riose redakcijose: Kultūroje, 
Prošvaistėje, Naujojoje Romu
voje, Karyje, Lietuvos žiniose, 
Savaitėje. Vienas ir kartu su 
kitais autoriais pateikė nema
žai vertimų. Kartu su K. Boru
ta yra išvertęs K. Korolenko 
Giria gaudžia (1937 m.), kar
tu su K. Jakubėnu A. Tolsto
jaus Auksinis raktelis (1937), 
kartu su N. Mazalaite A. Ma- 
karenkos Pedagoginė poema, 
K. Čiukovskio Kapitonas Ku
kas (1941), S. Lagerloef Lil- 
jenkronos tėviškė (1938), S. 
Lagerloef Antikristo stebuklai 
(1944), K. Hamsuno Rožė ir 
kitus kūrinius. Jis vertė tiek 
poeziją, tiek prozą. Jo vertimų 
sąrašas yra išties ilgas. Jie 
buvo spaudinami periodikoje 
ar pateikiami radiofonui.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
J. Kruminas pagarsėjo kaip 
poetas, lyrikas. Jis kalba apie 
visiems žmonėms gerai ži
nomus meilės jausmus, savo 
patirtus išgyvenimus. Poetinis 
žodis jam atplaukdavo leng
vai. Tą patvirtina toks nutiki
mas: kartu su taip pat mažai 
žinomu poetu Danu Pumpučiu 
nusprendė kurti ekspromtu 
eilėraščius. Kažkas iš šalies 
pasakydavo temą, o jie, 
sėdėdami „Konrado” kavinėje, 
vienas per kitą kūrė. Taip 
išėjo bendra knyga, pavadinta 

Eksperimentai (1939 m.). At
skira jo paties poezijos knyga
— Kibirkštys naktį (1940 m.). 
Daug poezijos spausdinta pe
riodikoje. Už savo eilėraščius 
yra laimėjęs Naujosios sody
bos, Žiburėlio, Dariaus ir Gi
rėno komiteto premijas (1941- 
1944).

Lietuvoje Juozas Kruminas 
sutiko ir sau artimą sielą — 
rašytoją Nelę Mazalaitę. Abu 
priklausė Lietuvių rašytojų 
draugijai, kūrė bendrus pla
nus. Artėjanti antroji rusų 
okupacija paskatino jaunuo
sius palikti tėvynę ir iške
liauti į nežinią. Jaunųjų laukė 
daug išbandymų. Juozas Kru
minas buvo silpnos sveikatos
— turėjo problemų su plau
čiais. Gyvenimas Lietuvoje ne
buvo lengvas, o tremtyje dar 
sunkesnis. Atvykę į svetimą 
šalį, rašytojai, poetai neturėjo 
išskirtinių sąlygų .kūrybai. 
Reikėjo pelnyti duoną juo
du darbu. Gyvendamas sto
vyklose, jis parašo keletą vie
naveiksmių vaidinimų su dai
nomis ir šokiais — Pabaig
tuvės, Piršlybos, Stovykla kal
nuose ir kt. Taip pat jis ben
dradarbiauja spaudoje: Į Lais
vę, Ateityje ir kituose poka
rio Vokietijoje leidžiamuo
se laikraščiuose bei žur
naluose. To meto pokario 
Vokietijoje jis pats sumano 
leisti literatūrinį žurnalą Gin
taras. Šis žurnalas tapo svar
biu įvykiu mūsų literatū
riniame gyvenime. Jis bene il
giausiai Vokietijoje išsilaikė. 
Pirmieji numeriai pasirodė
1945 metais Hafikruge. Metus 
laiko išeidavo be sutrikimų,
1946 metais Juozas Kruminas 
persikėlė į Neustadtą ir čia ro- 
toprintu išspausdino 8 nume
rius. Po to žurnalas kurį laiką 
nepasirodė, o 1948 metais vėl 
keletas numerių pasirodė iš 
Spakenbergo prie Hamburgo. 
Šis žurnalas buvo reikšmingas 
įvykis literatūriniame ir kul
tūriniame išeivių gyvenime. 
Redaktoriaus ir jo žmonos 
dėka, šiame leidinyje bendra
darbiavo nemažai talentingų, 
pasitraukusių iš Lietuvos, kū
rėjų. Redaktorius kartu su 
savo žmona rašė laiškus įvai
riems kūrėjams ir prašė at
siųsti straipsnių, poezijos ar 
prozos veikalų. Žurnalas tapo 
laukiamu ir labiausiai skaito
mu literatūros žurnalu.

Leidžiant ir redaguojant 
žurnalą, Juozas Kruminas pa
sireiškė kaip gabus redakto
rius. Savo žurnalisto karjerą 
jis tęsė, po karo bendradarbia
vo Tremties almanache, o taip 
pat Amerikoje leidžiamoje 
spaudoje — Aiduose, Drauge, 
Sv. Pranciškaus Varpelyje, 
Žvaigždėje ir kt. spaudoje.

Tremtyje jis kūrė poeziją, 
išgarsėjo kaip baladžių meis
tras. Jo poezija išleista atski
ra knyga Sugrįžimo laivas 
(1946). Po karo jis pradėjo 
bandymus prozos žanre. Pir
mas rimtesnis kūrinys — apy
saka Tolimas draugas, iš
spausdinta 1947 metais Žibu
riuose. 1950 metais spaustuvė 
„Gabija” išleidžia jo romaną — 
Naktis viršum širdies (1950 
m.). Jis dirbo prie savo auto
biografinės apysakos, kurios 
taip ir nebaigė.

Rankraštyje liko romanas 
Šeštasis medis, kuris išvydo 
šviesą Amerikoje, praėjus 12 
metų (1963 m.) po rašytojo 
mirties. Šiame romane jis 
sprendžia žmogaus, nuėjusio 
tarnauti priešams, vidines 
problemas. Jis bando psicholo
giškai pateisinti tokį pasi
rinktą kelią: gal tas žmogus 
vertas pasigailėjimo ir užuo
jautos...

Juozas Kruminas visą trum
pą gyvenimą buvo atsidėjęs 
literatūriniam darbui. Silpna 
sveikata neleido jam išvykti į 
Ameriką kartu su žmona, taip 
jųdviejų keliai išsiskyrė. Šiek 
tiek sustiprėjęs, apsigyveno 
Spakenbergo stovykloje ir mo
kytojavo gimnazijoje. Čia juo 
rūpinosi artima draugė su 
savo dukrele. Po metų jis jau 
gauna dokumentus išvykti į 
JAV. Didelės abejonės dėl 
savo sveikatos ir ateities 
Amerikoje sulaikė nuo ke
lionės. Juozas Kruminas ti
kėjosi dar metus praleisti sto
vykloje, sustiprėti, o po pu
santrų metų — 1951 birželio 1 
d. liga išsivedė jį iš gyvenimo. 
Palaidotas Spakenbergo pa
baltijiečių kapinėse. Ten jis ir 
liko amžiams ilsėtis. Lietuvių 
rašytojų draugijos nariai pas
tatė savo plunksnos broliui 
paminklą.

Kiek vėliau Amerikoje Lie
tuvių rašytojų draugija plana
vo išleisti jo poezijos ir prozos 

Juozas Kruminas.

knygas, bet tai liko tik 
pažadais. Sunkios materiali
nės sąlygos ir laisvo laiko sto
ka neleido to padaryti.

Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje pradėta rinkti me
džiaga apie rašytoją, poetą, 
žurnalistą Juozą Kruminą. 
Šio straipsnio autorė rengia 
ekspediciją, skirtą jo atmini
mo įamžinimui. Prašyčiau vi
sų, galinčių suteikti papildo
mos medžiagos (gal turite 
nuotraukų, laiškų, jo paties 
rašytų eilėraščių, ar prozos 
kūrinių ištraukų, o gal galite 
parašyti atsiminimus apie jį), 
rašyti ar siųsti turimą me
džiagą šio straipsnio autorės 
vardu, Maironio lietuvių lite
ratūros muziejus, 3000, Kau
nas, Rotušės a. 13.

Labai norėčiau padėkoti 
žurnalistei Salomėjai Narke- 
liūnaitei už praeitais metais 
perduotą Nelės Mazalaitės ar
chyvą, kuriame buvo ir Juozo 
Krumino archyvo dalis. Nuo
širdus ačiū, ši medžiaga bus 
panaudota rengiant parodas, 
rašant paskaitas, tyrinėjant 
kūrėjų asmenybes.

Nuoširdūs ačiū ir Joanai 
Vaičiulaitienei už perduotus 
muziejui kai kurių rašytojų ir 
poetų laiškus, rašytus Anta
nui Vaičiulaičiui. Tai neįkai
nojamas turtas, išsaugotas 
mūsų kultūros literatūros is
torijai.

SUSIDOMĖTA 
DAINININKĖS BALSU

Dar viena kylanti lietuvių 
muzikos žvaigždutė gavo pa
kvietimą tobulintis užsienyje. 
Tai — pernai Lietuvos muzi
kos akademiją baigusi daini
ninkė Lina Marija Laivytė. 
Žinomas Vakarų Europoje mu
zikos pedagogas, Miuncheno 
(Vokietija) ir Graco (Austrija) 
aukštųjų muzikos mokyklų pro
fesorius Josef Loibl susido
mėjęs išskirtiniais šios daini
ninkės vokaliniais duomeni
mis, pasiūlė jai magistro stu
dijas tęsti užsienyje.

L.M. Laivytė jau yra dalyva
vusi vokalistų konkursuose, 
tobulinosi užsienio pedagogų 
meistriškumo kursuose. Lietu
voje ji pažįstama iš koncertų 
bažnyčiose, mokyklose. Baž
nyčios chore ji giedojo nuo vai
kystės. (Elta)

*
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Įteiktos valstybinės kultūros 
ir meno premijos *

Algimantas A. Naujokaitis
Iškiliausiems Lietuvoje ir 

išeivijoje gyvenantiems kūrė
jams kasmet skiriamos Nacio
nalinės kultūros ir meno pre
mijos — reikšmingas ir įsi
mintinas įvykis. Šios svar
biausios valstybinės premijos 
(diplomas ir 40,000 Lt) atspin
di literatūros, muzikos, tea
tro, dailės ir kitų menų svar
biausius ir reikšmingiausius 
pasiekimus. Pagal nuostatus 
šias premijas visuomet įteikia 
pirmasis, svarbiausias valsty
bės vadovas — prezidentas.

Vasario 16-sios išvakarėse 
dalyvauti šiose iškilmėse, pa
gerbti laureatus į puošnią Vil
niaus Rotušės salę gausiai su
sirinko sostinės šviesuomenė, 
aukšti prezidentūros, Seimo 
vyriausybės pareigūnai.

Premijas ir diplomus laurea
tams įteikė prezidentas Val
das Adamkus, o šių metų pre
mijų komiteto pirmininkas 
poetas Sigitas Geda įtaigiai 
apibūdino kiekvieną laureatą 
ir jų kūrinius.

O ką apie save ir savo kūry
bą, apie visos mūsų kultūros 
it. meno šiandieną ir rytdieną, 
priėmę apdovanojimus, išreiš
kė patys laureatai? Štai svar
biausios mintys.

Tekstilininkas Feliksas 
Jakubauskas: „Šis aukštas 
mano kūrybos įvertinimas la
bai įpareigoja, bet kartu ir su
teikia tvirtybės bei įkvėpimo 
tolesnei kūrybai. Kai jauti, 
kad tavo geriausi darbai dar 
nesukurti, tada gali vėl ir vėl 
sėsti prie savo audimo staklių 
ir dirbti... Tuomet, kai tave 
užburia kūrybos džiaugsmas, 
gyvenimas tampa prasmingas, 
o pasaulis atsiveria savo ste
buklinga pilnatve.

Savo kūriniuose visada sten
giausi kalbėti paprasta, vi
siems suprantama ir artima 
jausmų kalba, kuri kildavo iš 
mano vidinių būsenų. Esu dė
kingas savo mokytojams, ku
rie formavo mano meninį pa
saulį. Gerus žodžius norėčiau 
tarti kompozicijos dėstytojai 
Filomenai Ušinskaitei, tapyto
jai Janinai Pleškūnienei, o 
taip pat Dailės instituto dės
tytojams — Vladui Daujotui, 
prisiminti Rimtautą Gibavi- 
čių.

Dėkoju‘likimui, kad visada 
— ne tik šią džiaugsmo minu
tę, bet ir kasdien šalia jaučiau 
ir jaučiu brangius, mylimus ir 
mylinčius žmones, kurie man 
teikė stiprybės ir išminties, į 
kuriuos visada galėjau remtis

Dail. tekstilininkas Jakubauskas (kairėje) po premijos įteikimo 
rašo autografą Kultūros ir meno instituto direktorui Arvydui Ma
tulioniui. Nuotr. Algimanto Žižiūno

ir sunkiomis gyvenimo akimir
komis. Svarbiausi jų buvo 
mama ir tėtis. Dėkoju šiai že
mei, kurioje aš užaugau”.

Algimantas Kimčius.

Fotomenininkas Algi
mantas Kunčius: „Fotogra
fuodamas premijuotą nuotrau
kų seriją Tolių vaizdai, netu
rėjau tikslo Lietuvą pagra
žinti. Labiausiai traukė tos 
vietos, kur mažiau kliuvinių 
begaliniam žiūrėjimui, kylan
čiam iš ilgo nerimo, negandos 
valandų, iš sielos ilgesio, vie- 
natvinės išpažinties, atsivėri
mo ir nusiraminimo”.

Aldona Jonuškaitė-Šaltenienė.

Keramikė Aldona Jonuš
kaitė-Šaltenienė: „Esu dė
kinga likimui, kad tapau kera
mike. Aš jaučiu ir suvokiu erd
vinį meną geriau... Kūryba 
man yra kaip malda, kaip 
išpažintis...

Mano sukurti žvėrys gyvena 
giliai širdyje. Jų nerasite nei 
miškuose, nei enciklopedijose. 
Kokį pavidalą jie įgauna rea
lybėje, priklauso nuo mano 
dvasinės būklės, nuotaikos, 
aplinkos, nuo mano rankų ir 
akių, kartais net nuo molio ir 
krosnies. Labai dažnai aš no

riu jiems sukurti namus ir 
laukus... Bet pats nuostabiau
sias dalykas, kad aš galiu ben

drauti su ugnimi, kuri gali at
leisti arba nubausti.

Mokau ir kitus keramikos. 
Bet tai pats sunkiausias, ne
dėkingiausias ir paslaptingas 
darbas.

Mes — savo laiko vaikai. Ir 
nieko nepadarysi, kad vieni 
kitus šitaip paišom, aprašom 
ar lipdom”.

Režisierius Algimantas 
Galinis pasakė, kad valsty
bine premija apdovanota ketu
rių kūrėjų grupė — tai tik da
lis tų, kurie prisidėjo prie te
levizijos laidos Būtovės slėpi
niai. Jis paminėjo ir padėkojo 
istorijos mokslų daktarui Vy
tautui Sideravičiui, Zenonui 
Butkui, Vilniaus universiteto 
profesoriams Mečislovui .Ju
čui, Stanislovui Lazutkai, kal
bininkams Zigmui Zinkevičiui, 
Broniui Savukynui ir kitiems 
mokslininkams, o taip pat mu
ziejininkams, menotyrinin
kams. Tarp užsienio moksli
ninkų, padėjusių kurti tele
vizijos laidą, paminėjo lenkų 
profesorių Aleksandrą Geišto
rą, Julijų Bardachą, Vokietijos 
istorikus Helmutą Olkę, Kwe- 
dlinburgo analų saugotoją dr. 
Loašą ir kitus, padėjusius 
gauti iki tol mūsų neturėtą 
analą, kuriame pirmą kartą 
aptiktas beveik prieš 1000 
metų paminėtas Lietuvos var
das.

Ko gero didžiausią įspūdį 
paliko poeto Marcelijaus Mar
tinaičio, sakyčiau, poetine pro
za išsakyta gili, nuoširdi, kiek
vieno sielos gelmes suvirpi
nanti, kalba. Matyt, ji įspūdį 
paliko ir prezidentui V. Adam
kui. M. Martinaičiui įteikęs 
apdovanojimą, jis nuoširdžiai 
su juo pakalbėjo.

Kompozitorius V. Bartulis.

Marcelijus Martinaitis.

Užuot įprastos laureato kal
bos, kompozitorius V. Bartulis 
netikėtai perskaitė savo suei
liuotus tekstus. Jo bičiulis, 
jaunas kompozitorius L. Pau- 
lauskis man pašnibždėjo, kad 

V. Bartulio kolegos, naujos 
muzikinės išraiškos ieškotojai 
— praėjusių metų Naciona
linės premijos laureatė O. 
Narbutaitė, kompozitorius A. 
Martinaitis (poeto M. Marti
naičio brolis) ir V. Bartulis 
tarpusavyje neretai kalbasi 
poezijos kalba.

Valstybinių kultūros ir meno premijų laureatai su prez. Valdu Adamkum (stovi II eil. antras iš 
kairės). Paskutinis toje pat eilėje — Valstybinių premijų komiteto pirm. Sigitas Geda.

Nuotr. Algimanto Žižiūno

Trumpu, bet imliu, savitu, 
netikėtu žvilgsniu į poeziją, 
priėmęs apdovanojimą, prabi
lo ir literatūrologijos profeso

rius D. Sauka. Man nekilo 
ranka ir plunksna jo kalbą 
bent sakiniu sutrumpinti, nu
traukti jo originalią mintį apie 

poeziją kultūros magistralėse, 
idėjų sferose. Mano galva, D. 
Saukos samprotavimai turėtų 
sudominti tiek praėjusių metų 
Nacionalinės premijos lau
reatą A. Nyką-Niliūną, tiek 
kitus egzodo intelektualus, ki
tus šeštadienio priedo skaity
tojus.

Donatas Sauka.

Apskritai, šiemetinės Nacio
nalinės kultūros ir meno pre
mijos, mano supratimu, nuo 
ankstesniųjų išsiskiria naujų, 
dar nepramintų meno kelių, 
modernesnių išraiškos prie
monių drąsiai ieškančių kūrė
jų rėmimu ir pripažinimu. Tai 
ypač pasakytina ne tik apie D. 
Saukos, bet ir apie naujo, ne
nusakomo žanro, į pasaulinį 
avangardą besilygiuojančių 
kūrinių autoriaus V. Bartulio 
įvertininimą. Tradicinę, įpras
tą Lietuvos istorijos sampratą 
keičia, laužo Būtovės slėpinių 
kūrėjai. Premijų įteikimo iš

kilmėse kalbėjęs kultūros mi
nistras S. Šaltenis net išreiš
kė abejonę, ar Būtovės slėpi
nių autoriai iš viso būtų susi
laukę premijos, jei ne komite
to pirmininko S. Gedos pas
tangos ir užsispyrimas. O ma
no galva, už tokią drąsą ir 
įžvalgą naujasis Nacionalinių 
kultūros ir meno premijų ko
mitetas ir jo pirmininkas nu
sipelno pagyrimo.

Vidmantas Bartulis daž
nai apibūdinamas kaip uni
versaliausias mūsų kompozi
torius. Jo rankai paklūsta 
opera, simfoninis veikalas, ka
merinės muzikos žanras, cho
rinė kantata, kūrinys etnogra
finiams ansambliams, dainos 
vaikams, muzika teatrui ir ki
nui, dailės instaliacijoms, 
džiazo festivaliams... Didelė 
kompozitoriaus patirtis (yra 
parašęs muziką daugiau kaip 
šimtui spektaklių) leidžia jam 
surengti unikalius, nenusako
mo žanro pasirodymus, ku
riuose sutinkame muzikuo
jančius personažus su kau
kėmis, užgriūva siurrealis- 
tiška scenografija, elektroni
nių skambesių lavina, radijo 
triukšmas ir fejerverkai... 
Savo režisuojamose garsinėse 
„dramose” neretai į sceną 
išeina jis pats, atlikdamas pa
grindinio personažo vaidmenį. 
Viename reikšmingiausių sa
vo kūrinių operoje Pamoka (li
bretas paties kompozitoriaus 
pagal E. 
Bartulis 
keistam 
trui” bei 
toriams, savo vidine energija 
ir įtaigiais gestais teigdamas 
stiprią įtaigą. Ne kartą kolegų 
pavadintas „renesansinių už
mojų asmenybe”.

V. Bartulio kūryba nepa
prastai aktyviai veikia mūsų 
sąmonėje susiklosčiusius mu
zikos stereotipus: kas jinai, 
šioji mūza, kaip ji funkcionuo
ja, kaip atstovauja didžio
sioms ir amžinosioms ver
tybėms? Kartais jis tiesiog ap
verčia mūsų sampratas ir kon
vencijas. Tikru „fantazijos 
teatru” iškart buvo pavadinta 
čia minėtoji opera. Pamokos 
pastatymas susilaukė didžiu
lio pasisekimo, projektas išsyk 
gavo labai daug pasiūlymų 
dalyvauti įvairiuose muzikos 
bei teatro festivaliuose. Vie
nas iš pagrindinių šiuolai
kinės muzikos pasaulio žmo
nių, Varšuvos rudens festiva
lio organizatorius Krzystofas 
Knittelis, pamatęs spektaklį, 

Ionesco dramą) V. 
sumaniai diriguoja 
„virtualiam orkes- 
dainuojantiems ak-

susižavėjęs jo genialumu, ne
galėjo atsistebėti „kodėl nie
kas tokių dalykų nėra daręs! 
Juk tai paprasta ir genialu!” 
V. Bartulio atvertoji kūrybos 
erdvė yra ištisas naujos muzi
kos srautas, kurio paveika 
kyla ir iš niekad neaplei-, 
džiančio aštraus ir sveiko hu
moro. Dar įdomiau, kad tas 
humoras reiškiasi sykiu su 
baugiais, net šiurpinančiais 
egzistencinių gelmių atvėri
mais. Stulbina tos muzikos 
jungtys — šėlsmas ir kontem
pliacija, skausmas ir palaima, 
lengvabūdiškumas ir vidinė 
sukauptis, intymumas ir dra
matiškumas, sarkazmas ir 
nuoširdumas.

Tekstilininką Feliksą Ja
kubauską taikliausiai galima 
būtų apibūdinti kaip eksperi
mentuojantį klasiką. Tokį tei
ginį patvirtina jo gobelenai — 
tradiciškai nuausti, primenan
tys senųjų meistrų kilimus, 
bet naujoviškos tematikos ir 
plastinės išraiškos.

Jau pora dešimtmečių, kai 
menininkas su savo darbais 
dalyvauja tarptautinėse paro
dose. Nuo 1988 m. jo kūriniai 
eksponuoti Lodzėje, Kyoto, 
Budapešte, Bratislavoje, Min- 
neapoly, Pitsburge (čia pra
ėjusiais metais už kilimą Lie
tus saulėtoje pievoje dailinin
kas įvertintas pagrindiniu pri
zu). Vien 1998 m. F. Jaku
bauskas dalyvavo 15 parodų. 
Jo kūrinių rasime Lietuvos 
Dailės, Lietuvos Istorijos ir et
nografijos, Kauno M. K.

Čiurlionio dailės muziejuose, 
Šaržos Meno muziejuje Jung
tiniuose Arabų Emiratuose, 
Meno muziejuje Šombateli 
Vengrijoje. F. Jakubausko go
belenai yra dovanoti ne vienai 
karalienei ir prezidentui, Lie
tuvoje jie puošia Vilniaus Jau
nimo teatrą, Lietuvos Kul
tūros institutą, Visagino ato
minę elektrinę, o taip pat pa
saulio banką Vašingtone, 
Šveisvango gimnaziją Norve
gijoje.

Daugelis apdovanojimų pa
saulinėse parodose F. Jaku
bauskui skiriama būtent už 
profesionalumo jungtį su audi
mo naujovėmis ir tautinės tek
stilės pajauta. Jo kūryboje or
ganiškai dera klasikinis go
beleno audimas ir abstrahuota 
liaudies meno ornamentika.

F. Jakubauskas kuria klasi
kinį gobeleną, naudoja tradi
cines natūralias medžiagas 
(dažniausiai vilną ir šilką), bet 
jo darbai tokie šiuolaikiški, jog 
galutinis rezultatas, regis,'nie
ko bendra neturi su akade
mine tradicija. F. Jakubaus
kas tvirtai laikosi pagrindinių 
klasikinio gobeleno principų: 
monumentalumo, plokštumos 
vientisumo, tankaus gobeleni- 
nio audimo. Jo gobelenuo
se neišnyksta vaizduojamasis 
pradas, tačiau renesansinio ar 
baroko „paveikslo”;i:fiiUlis.tiką 
keičia abstrakčiosios-"dailės 
principai.

Apie profesorių Donatą 
Sauką ir jo knygą Fausto 
amžiaus epilogas nesuradau 
taiklesnių žodžių, kaip,;kltos 
profesorės, maloniai talkinin
kavusios mums šioje ,/byloje”,
— Vandos Zaborskaitės įžval
ga.

Tokios knygos, kaip Fausto 
amžiaus epilogas rašomos visą 
gyvenimą — kaupiant erudi
ciją, literatūrinę ir gyveni
mišką patirtį, jos randasi iš 
susikaupimo ir atsakomybės, 
didžiulėmis proto ir valios pa
stangomis. Jų ieškojimo iš
eities plotmė yra goethiškasis 
pasaulis, jose atsiskleidžianti 
vidinė saviugdos jėga, populia- 
riškumas — kaip visos asme
nybės gaivinantis principas; 
Faustas, kaupiantis viso gyve
nimo kaip nuolatinio, nepabai
giamo tapsmo dvasinę ener
giją ir 
vverde!”
— kaip 
pas.

išmintį „Stirb und 
— Numirk ir tapki! 
būties gilusis princi-

(Nukelta į 3 psl.)

TV laidos „Būtovės slėpiniai” apdovanoti autoriai. I eil. iš kairės: 
Alfredas Bumblauskas, Edvardas Gudavičius; II eil. Albertas 
Žostautas, Algimantas Galinis. Nuotr. A. Žižiūno



Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas 1999 m.gegužės 29 d. Nr. 105 (22)

Saturday supplement May 29,1999 No. 105 (22)

Vilius Orvidas — maldininkų žygyje pėsčiomis iš Vilniaus i 
Žemaičių Kalvariją 1989 m. Nuotr. Romualdo Požerskio

Viliaus Orvido skulptūrų muziejaus fragmentas. Nuotr. Aleksandro Kastelnicko

Vilius Orvidas
f •

Vaidotas Žukas
Po skulptoriaus Viliaus Or- 

vido mirties 1992 m. rugpjūčio 
5 d. liko keli jo paties vai
kiškomis raidėmis surašyti 
sąsiuviniai. Ant vieno viršelio 
užrašas: „Dabar tesusirenka 
visi pasiilgę rojaus, poilsio ir 
ramybės vietos, amžino lai
mingumo vietos, kur nebėra 
ko bijoti Barbarų...”

Ir Viliaus senelis Jonas Or
vidas, ir tėvas Kazys buvo ak
mens meistrai. Motina Morta 
Orvidienė sako: „Anie ir dan
guj akmeninių paminklų pri
dirbs”.

V. Orvidas nesimokė profe
sionalaus meno, nėjo akademi
nių mokslų, net ir aštuonmetę 
baigė, tarnaudamas sovieti
nėje armijoje, saugodamas ka
linius Sibire, Vorkutoje. Vė
liau, įgavęs gyvenimo patir
ties, skaitydamas Rytų išmin
čius, Evangelijas, apaštalų 
laiškus, taip pat kai ką iš 20 
a. rusų ir lietuvių religinių 
mąstytojų, be to, turėdamas 
pagavų ir jautrų žvilgsnį, Vi
lius tapo šviesiu, protingu, gi
lios dvasios žmogumi.

Neįmanoma kalbėti apie 
Vilių Orvidą, nevartojant reli
ginių sąvokų. Visas aktyvusis 
ir vaisingasis, apie 20 metų 
trukęs skulptoriaus kūrybos 
periodas buvo kartu ir Die- 
voieška. Tai subrandino jo 
psichinę ir fizinę savitvardą, 
retą dvasinį tobulumą. Jis 
buvo uolus maldininkas, reli
ginių švenčių dalyvis, ma
lonėmis pagarsėjusių vietų, 
bažnytinių paveikslų lankyto
jas. 1989 m. įstojo į atgims
tančios Lietuvos Mažesniųjų 
brolių pranciškonų vienuoli
ją, gavo Gabrieliaus vardą. 
Skulptorius kurį laiką bandė 
gyventi ir „įsikomponuoti” 
Kretingos pranciškonų vienuo
lyne, bet pajutęs ir čia tam 
tikrą vienuolišką „užtikrin
tumą”, „sotumą”, gavo leidimą 
grįžti į tėviškę, prie savo 

skulptūrų. V. Orvidas buvo 
įsikūnijęs neformalumas: sa
vęs išsižadėjęs, atsidavęs kū
rybai ir kitiems — kitiems 
netgi labiau nei plastinei 
kūrybai, ypač jeigu jautė, 
kad žmonėms reikia ne jo 
skulptūrų, bet žmogiškos, dva
sinės pagalbos. Ne tik besiva
duojantiems nuo alkoholizmo, 
narkomanijos ar kitų ydų bei 
ligų žmonėms, bet ir šiaip gy
venimo prasmės ieškantiems 
ar paprasčiausiems nepri
tapėliams — visiems jis suras
davo laiko, maisto, vietą na
kvynei. Gargždelės muziejuje 
jie visi buvo priimami kaip 
lygūs tarp lygių, buvo skati
nami ką nors nuveikti, pade
monstruoti savo meninius, 
muzikinius, aktorinius ar dar 
kokius sugebėjimus, statė jų 
kūrybą sodyboje kaip pilna
vertę, šalia savo skulptūrų. 
Jei iš kūrybinių bandymų nie
ko neišeidavo, Vilius duodavo 
užsibuvėliams elementariau
sio darbo: kasti griovius ir 
tvenkinius, nešioti ar vežioti 
lengvesnius akmenis, sodinti 
medelius, krūmus, gėles ir 
pan.

Viliaus sukurtasis muziejus 
yra tarsi kelių lygių: apatinė 
požeminė katakombinė dalis
— dabar daug kur užgriuvusi; 
vidurinė — „normalioji”, nors 
ir čia laukia įvairiausios relje
fo kliūtys, laiptai, pylimai, 
grioviai; ir aukštutinė, pasie
kiama tik užsiropštus ant 
velėna užkrautų stogų, pira
midžių, didžiųjų akmeninių 
terasų, rietuvių, ant storų, 
penkiametrių kelmų. Ilgainiui 
visa sodyba įgavo milžiniško, 
taisyklingo trikampio formą. 
Ši krikščioniškoje ikonografi
joje tradicinė Apvaizdos akis
— V. Orvido sąmoningai kom
ponuota, apjuosta kanalais, 
akmenų ir žemių pylimais — 
aiškiai matoma tik iš lėktuvo.

Būdamas gana trapios svei
katos — turėjo įgimtą .širdies 

reumatą — V. Orvidas veikė 
neįtikėtinai plačiai. Soviet
mečiu pasamdydavo kranus, 
sunkiuosius savivarčius, bul
dozerius. Jo užsakymu sody
boje kurį laiką dirbo ir Ša
teikiuose stovėjusio sovietinės 
armijos poligono technika, 
visą laiką padėdavo aplinki
nių kolchozų mechanizatoriai. 
Kelis kartus, norėdamas pa
kelti itin aukštus ąžuolus ar 
didelius akmenis, V. Orvidas 
iš Klaipėdos uosto parsisamdė 
japonišką kraną „Kato”.

Viliaus bičiulius, o ir patį 
skulptorių dažnai stebino ir 
skaudino valdžios pareigūnų, 
žurnalistų, dailės ir kino kri
tikų, spaudos ir televizijos 
žurnalistų pateikiama nuo
monė (mėgstama iki šiol!), kad 
Gargždelės kaimo sodyba — 
tai absurdo, nesąmonių mu
ziejus. Vis dėlto „kvailysčių”, 
„absurdo” apibūdinimas nebu
vo vien sovietinio oficiozo, 
miesčioniško skonio ar tiesiog 
neišmanėlių pramanas. Dau
guma V. Orvido kūrybinių 
paradoksų (gal žemaitiškų, 
gal pranciškoniškų) buvo lyg 
tyčia provokuojami: skulp
tūros sustatytos tvarte — tarp 
karvių, kiaulių gardų, vištų 
laktų; sūpynės vaikams įreng
tos virš gilaus, aviliais pa
puošto tvenkinio; melioratorių 
išrauti šimtamečiai ąžuolai, 
pastatyti šaknimis į viršų; ant 
penkių metrų aukščio kelmo 
užkeliama skulptūra, o ant ki
tos drūtos, kelių metrų ka
ladės užkeltas poros metrų 
skersmens akmuo; į antrąjį, 
džiunglėmis vadinamos patal
pos aukštą, kuriame įrengti 
gultai svečiams ir koplyčia, 
nėra laiptų — gali ropštis kaip 
moki; kaimiškas brikelis ar 
aerorogės įtaisytos kelis met
rus virš žemės (ankstyvojoj 
jaunystėj Vilius pats tomis 

aerogėmis lakstydavo po ap
snigtus apylinkių laukus). 
Muziejuje tarp skulptūrų ir 
pastatų laisvi vaikštinėjo po
vai, fazanai, bėginėjo pentar- 
dos, po akmenynus šokinėjo 
ožkelės, aptvaruose ar pie
velėse ganėsi didžiaragis 
kalnų ožys, asilai, avinėliai, 
sodyboje nuolat buvo laikomi 
triušiai ir keli gražūs šunys. 
Vasarą sulapodavo, sužymė
davo gausybė įprastų ir retų 
gėlių, krūmų, medžių.

Nuostabu tai, kad autorius 
to nesugalvodavo sąmoningai, 
siekdamas nustebinti ar šo
kiruoti namiškius, žiūrovus, 
valdžią. Tai buvo natūraliai 
ekspresyvi, pritvinkusi auto
riaus būsena, galinti poetinį ir 
religinį mąstymą paversti 
realiais gamtos ir meno objek

tais, bendravimo būdu.
Norint patekti į sodybos- 

muziejaus centrinę dalį, reikia 
pralįsti pro žemus akmeninius 
vartus, apie 130 cm aukščio 
angą, paliktą po didele ak
menų rietuve. Vilius sakė: 
„Lai žmonės nusižemina...”. 
Lyg perspėjimas, įvadas, 
ženklas, kad čia egzistuoja ki
tas mąstymas, kitas tempas.

Viliaus Orvido kūryba daž
niausiai yra tematiškai an
gažuota, aktyvi ir plastiniu, ir 
idėjiniu požiūriu. Šio skulpto
riaus fenomenas — tai su
gebėjimas kartais keliais kalto 
kirčiais, vien neaukštu reljefu 
„uždegti” akmenį, prašnekinti 
jį ekspresyvia meno kalba. 
Skulptorius išmoningai ir iš
mintingai panaudojo per mili
jonus metų susidariusią au
tentišką akmens formą, spal
vą, toną, visas šventas ir vel
nio „pėdas”, iškilimus, spalvo
tas siūles, kiaurymes. Natū
rali, ledynmečius menanti 
riedulio forma arba iš marmu
ro kaijerų atskelta nuolauža 
kartais padiktuodavo pačią 
naujos skulptūros idėją. Kur
damas savo skulptūras, V. Or
vidas galėdavo pasinaudoti ir 
menkaverčiais bažnytiniais 
paveikslėliais, šventoriuose 
pardavinėjamomis fotografijo
mis. Užtekdavo „pasiskolinti” 
tik kokios karūnos ar lelijos 
piešinį, nukryžiuotojo krūti
nės ląstos formą, šventosios 
smakro ar užmintos gyvatės 
žandikaulio liniją, ašarotą vie
nos ir bauginantį kitos žvilgs
nį.

V. Orvido kūiybos viršūnė 
— keliasdešimt Svč. Mergelės 
ir Motinos Marijos akmeninių 

Vilius Orvidas. „Švč. M. Marijos Lurdas”. Apie 1985 m. Gargždelės 
km., Salantų raj. Nuotr. Jono Danausko

skulptūrų: su kūdikėliu ir be 
jo, su angelais, karūnomis, 
aureolėmis, Rožynais, širdį 
pervėrusiais kalavijais ir pan. 
Didžioji dalis jų yra pačioje 
sodyboje, kitos išvežiotos po 
Lietuvos bažnyčių šventorius, 
kapus. Dažniausiai tai liūdnos 
Dievo Motinos tipas, artimas 
pusę amžiaus trukusios sovie
tinės okupacijos nuotaikoms ir 
apskritai visam lietuviškajam 
etnosui.

Dar gyvam esant, apie V. 
Orvidą sklido legendos. Mu
ziejuje nuolat matydavai 
vaikščiojančius lankytojus, va
saromis prie įvažiavimo sto
vėdavo dešimtys automobilių, 
autobusų. Kai sovietinė val
džia uždraudė oficialų marš
rutą, žmonės juo labiau 
veržėsi aplankyti savo auto
mobiliais. Sodybos patalpose 
ant stalų dažnai gulėdavo sto
ros atsiliepimų knygos. Pvz., 
vienoje jų — 3,229 atsiliepi
mai: atskirų žmonių, šeimų, 
grupių, klasių, stovyklautojų, 
komjaunuolių, darbo kolek
tyvų, sovietinių kareivių, kito
kių ekskursijų.

Vėliau po Lietuvos Atgimi
mo 1988 metais, o ypač po ne
priklausomybės paskelbimo 
1990 metais ir atsivėrus sie
noms su Vakarų pasauliu, 
žymiai padaugėjo muziejaus 
lankytojų iš Vakarų Europos, 
JAV ir kitur. Absoliuti daugu
ma — tai nuostabos ir su
sižavėjimo žodžiai: lietuvio ro
jus; Eldorado šalis; Meka; ak
mens karalystė; žemaitiškas 
„cūdas”; Gyvenimas ir Mirtis; 
neprastai kerta per smegenis; 
trūksta lėktuvo; ir t.t. Keli il-

Vilius Orvidas. Švč. Trejybė, fragmentas. Apie 1989 m.

gesni įrašų pavyzdžiai:
„Po to, ką pamatai čia, 

atsiranda viltis, kad šiandien 
ne vien tik debilai sudaro 
mūsų visuomenę” (Andrius, 
1987.08.07).

„Thank you very much for a 
really magnificant Show. It’s 
unbelievably. It’s a uniąue 
place. There is nothing similar 
in the world” (Akira Momonoi, 
California, USA, 1987.07.17).

„Žmogus stipresnis už ak
menį, ir Jūs tai įrodėte” (Kau
nas, „Suktinis”).

Nepaisant sodybos lanky
tojų susižavėjimo, Orvidų so
dyba sovietmečiu buvo Lietu
vos komunistinės valdžios pju
doma, muziejui nuolat grėsė 
pavojus būti sunaikintam, iš
ardytam. Gargždelės sodyba 
buvo virtusi tam tikru pasi
priešinimo komunistiniam re
žimui simboliu ir konkrečia 
neprisitaikiusių žmonių, ypač 
jaunimo, susitikimo vieta.

LKP CK sekretoriaus L. 
Šepečio pavedimu 1983.11.25 
sodybą apžiūrėjo speciali ko
misija, sudaryta iš CK 
Kultūros skyriaus, kultūros 
ministerijos, ministrų tarybos, 
CK propagandos ir agitacijos 
skyriaus, dailininkų sąjungos 
ir kitų institucijų narių. Komi
sijos išvadose sakoma:

„1. Tokio tipo organizacinė 
savivalė nesudaro idėjinių ir 
meninių prielaidų visuomeni
nio muziejaus juridiniam įtei
sinimui.

2. Esama sodybos muziejinė 
kryptis žalinga ideologiniu ir 
estetiniu požiūriu.

3. LKP Kretingos rajono 
komitetui pasiūlyta nedel
siant likviduoti religinės te
matikos atributiką.

4. Būtina kontroliuoti, kad 
objektas nebūtų lankomas.

5. Uždrausti Klaipėdos ir 
Palangos kelionių ir eks
kursijų biurams nukreipti į 
sodybą ekskursijas...” ir t.t.

Nuo persekiotojų Viliui ir vi
sai Orvidų šeimai teko gintis 
ir apsimetant kvailiais, ir ofi
cialiems vizituotojams' du
ndant akis, ir net ieškant bei 
gaunant užtarimą Maskvos 
Kremliuje. Neapsikentęs nuo
latinio lietuviškųjų komunisti
nių ideologų plūdimo tėvas

Nuotr. Jono Danausko
Kazys Orvidas nuvyko Mask
von ir gavo Michailo Gor
bačiovo užtarimą, kuris, dar 
nebūdamas Sovietų sąjungos 
generaliniu sekretoęiumi^bu- 
vo lankęsis Orvidų. sodyboje 
Žemaitijoje.

Be šių oficialių ir pusiau ofi
cialių naikinimo pastangų, 
buvo aktyvus ir samdytų ar 
savarankiškų nusikaltėlių vei
kimas. Sodyboje nuolat išvar
tydavo kryžius, sudaužydavo 
skulptūras ar nors galūnes 
numušdavo.

Nors po V. Orvido mirties 
jau praėjo 7 metai, nepriklau
somoje Lietuvoje kol kas taip 
pat nėra sutvarkyta nei 
skulptūrų, nei viso muziejaus 
valstybinė apsauga. Nyksta 
ūkiniai pastatai, maurais ir 
šiukšlėmis baigia užakti tven
kiniai, dekoratyviniai medžiai 
ir krūmai baigia užgožti Vi
liaus Orvido skulptūras. Ne
gana to, skulptūrų mažėja, jos 
vagiamos, išvežamos, • o liku
sios nuolat išvartomos ar su
skaldomos. Taigi, jei gelbstint 
nebus surasta lėšų, jei nebus 
imtasi valdžios žmonių, kultū
ros specialistų ir Bažnyčios at
stovų ryžtingų ir vieningų 
veiksmų, po kelerių, daugiau
siai po keliolikos metų nebe
bus ko gelbėti.

Vilių Orvidą be jokių avansų 
galima statyti šalia kelių kitų 
iškiliausių 20-jo amžiaus lie
tuvių dailės meistrų — šalia 
JAV gyvenusio grafiko Viktoro 
Petravičiaus ir Prancūzijoje 
kūrusio skulptoriaus Antano 
Mončio. Šių trijų modernių 
menininkų darbuose be origi
nalios formos labai ryškus ir 
pirmapradis pagoniškas gai
valas, krikščioniškos minties 
polėkis, suteikęs temai naujos 
prasmės, gilumos ir laisvės. 
New Yorke gyvenantis poetas 
ir kino režisierius Jonas Me
kas sako, kad 20-me amžiuje 
Lietuva turėjo tik du genijus: 
Mikalojų Konstantiną Čiur
lionį ir Vilių Orvidą.

Rašinio pradžioje minėti keli 
sąsiuviniai, surasti po skulp
toriaus mirties. Vieno jų pir
majame puslapyje, šalia evan
gelijų citatų, įrašytas Viliaus 
Orvido šūkis: „Padorūs lietu
viai, vienykimės!”
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Lietuvos muziejininkų 
konferencija

Virginija Paplauskienė
Lietuvoje muziejų tinklas 

yra platus. Paskutiniu metu 
muziejai" pertvarkomi — for
muojasi, stambesni regioniniai 
muziejai, kuriasi nauji mu
ziejų padaliniai. Beveik kiek
vienas Lietuvos miestas ir 
miestelis turi savo kraštotyros 
muziejų. Žmonės suvokia, kad 
reikia saugoti ir branginti 
mūsų kultūrinį, literatūrinį, 
istorinį, visuomeninį palikimą 
ateities kartoms. Be praeities 
žinpjimo, negali būti ateities. 
Žmonės, dirbantys muziejuo
se, yra idealistai, šventai ti
kintys savo darbo svarba ir 
reikalingumu. Kuriamos nau
jos ekspozicijos, renkama ir 
tvarkoma gauta įdomi ir pras
minga medžiaga. Jau antri 
metai, Lietuvos muziejų drau
gijos dėka, muziejininkai susi
renka. į.konferenciją. Skaitomi 
moksliniai pranešimai, dalina
masi ^patirtimi, sprendžiamos 
iškilusios problemos, kalbama 
apie muziejininkystės ateities 
planus Lietuvoje. Praeitais 
metais muziejininkai buvo su
sirinkę. Rokiškio muziejuje, 
šiemet?. gausų n muziejininkų 
būrį priglaudė Kretingos mu
ziejus. Iš visos Lietuvos, tik iš 
62 muziejų (o jų yra žymiai 
daugiau) atvyko 96 atstovai. 
Svetingi žemaičiai maloniai 
sutiko ir .priėmė savo kolegas.

Daugelis atvykusių pirmą 
kartą lankėsi šiame nuosta
biame ir retame Kretingos 
muziejuje. Norėčiau keliais sa
kiniais apibūdinti. Kiekvienas 
Lietuvoje esantis muziejus 
įdomus savaip, bet šis muzie
jus yra bene vienintelis toks. 

Muziejus įkurtas 1935 metais. 
Jo įkūrimo iniciatyva priklau- 

> so.1 kraštotyrininkui, mokyklų 
inspektoriui Juozui Žilvičiui 
(1903-1975). Jo turtinga asme
ninė kolekcija ir tapo muzie
jaus archyvo pagrindu. Dabar 
muziejuje saugomi archeologi
niai radiniai, tarp jų gintaro 
dirbiniai iš neolito gyven
viečių, kapinynų, piliakalnių, 
vertingi XV-XIX a. taikomo
sios dailės ir tapybos kolekci

jos, liaudies skulptūros, tek

Maironio Lietuvių literatūros muziejaus darbuotojos (iš kairės): 
Nijolė Raižytė ir Regina Mažukėlienė Kretingos muziejaus 
oranžerijoje.

stilės, etnografijos ir istorinės 
buities eksponatų rinkiniai, 
įkurtos dvarų kultūros, ar
cheologijos ir miesto istorijos 
bei senojo liaudies meno ek
spozicijos. 1992 metais muzie
jus įsikūrė grafų Tiškevičių 
XIX a. dvaro rūmuose. Tai 
išties nuostabi vieta įpras
minti, saugoti, eksponuoti 
tokią turtingą kolekciją. Pa
statas yra architektūros pa
minklas. Rūmus supa gražiai 
sutvarkytas, prižiūrimas par
kas. Šalia muziejaus (įėjimas 
iš vidaus) yra nuostabus, akį 
džiuginantis žiemos sodas ir 
oranžerija. Čia auga daugiau 
nei 1,500 vertingų dekoratyvi
nių krūmų ir medžių. Šis 
žiemos sodas yra unikalus, tai 
muziejaus pasididžiavimas. 
Čia įsikūręs jaukus resto
ranas. Iš tolimų kampelių at
vykę lankytojai gali pabūti 
ramioje, žalumoje skendinčioje 
aplinkoje, pasiklausyti klasi
kinės muzikos ar tiesiog 
pasėdėti prie čiurlenančio fon
tano. Oranžerįjos žaluma ir 
žydinčių gėlių žiedai suteikia 
šventinę nuotaiką, palaimos 
jausmą...

Taigi vienoje šio gražaus 
muziejaus salėje ir vyko dvi 
dienas trukusi konferencija 
tema — „Lietuvos muziejų rin
kiniai. Tyrinėjimų metodika”. 
Konferencijai buvo parengti 
26 pranešimai. Konferencijoje 
buvo daugiau kalbama apie 
muziejuose esamų rinkinių, 
kolekcijų tyrinėjimą. Visiems 
dalyvavusiems buvo įdomu iš
girsti, kuo turtingas vienas ar 
kitas muziejus, kas ir kaip 
saugoma, kaip tyrinėjama. 
Sužinota daug naudingos ir 
prasmingos informacijos. Ma
nau, ir ne muziejininkams bus 
įdomu susipažinti su kai ku
riais pranešimais.

Visiems Lietuvoje ir už jos 
ribų gerai žinomas, gausiai 
lankomas Rumšiškių buities 
muziejus. Jis įkurtas 1966 
metais. Ekspozicijoje po atviru 
dangum visų Lietuvos regionų 
— Dzūkijos, Aukštaitįjos, Sū
duvos, Žemaitijos kaimų bei 

miestelių XVIII-XX a. sody
bos, pavieniai pastatai, liau
dies technikos paminklai, tvo
ros, šuliniai, bitynai, sodai ir 
gėlių darželiai. Ekspozicijoje 
atspindėta valstiečių ir mies
tiečių buitis. Su kaimo amati
ninkų aplinka ir darbu supa
žindina veikiančios puodžių, 
medžio tekintojų, drožėjų ir 
kitų amatininkų dirbtuvės. 
Šiame muziejuje rengiamos 
kalendorinės, šeimos ir vaikų 
šventės. Atvykęs į konferen
ciją, šio muziejaus darbuotojas 
V. Stanikūnas papasakojo 
apie savo muziejaus turtus, 
jame saugoma apie 80,000 ek
sponatų. Eksponatai yra įvai
rių rūšių tekstilės kolekcija 
(staltiesės, užuolaidos, ser
vetėlės, lovatiesės, skaros ir 
t.t.); namų apyvokos daiktai — 
brauktuvės, vežimai, rateliai; 
ūkio padargai (įdomi vežimų 
kolekcija). Muziejuje saugoma 
per 800 įvairių baldų, o taip 
pat laikrodžių, pintų daiktų, 
rogių ir kitos vertingos kolek
cijos. V. Stanikūnas apgailes
tavo, kad nėra tinkamų sąlygų 
deramai išsaugoti eksponatus 
— drėgmė didžiausias priešas. 
Jis kalbėjo apie svarbą turėti 
muziejuje dinaminius ekspo
natus (tai tokie daiktai, ku
riuos gali čiupinėti, naudoti, 
vaikai — žaisti). Reikia, kad 
lankytojas pats galėtų pąjusti 
tą dvasią, kurioje gyveno jo 

protėviai. V. Stanikūnas 
iškėlė muziejų kompiuterizaci
jos problemą. Baigiantis 
dvidešimtam amžiui, ši pro
blema Lietuvoje yra labai opi 
ir svarbi.

Savo pranešimu muzieji
ninkus sudomino ir Etnokos
mologijos (esantys Kulionių 
kaime, Molėtų rąjone) muzie
jaus darbuotojas R. Laužikas. 
Šis muziejus jaunas, įkurtas 
1990 metais. Sukauptos me
teorologijos eksponatų, senųjų 
kalendorių, meno kūrinių kos
moso tema kolekcijos. Ekspo
zicijoje pasakojama apie lietu
vių liaudies kalendorius ir 
archeoastronomiją, astrono
miją bei astronautiką. Šiame 
muziejuje vyksta mėgėjiški as
tronominiai stebėjimai, pa
skaitos, seminarai, kalendo
rinės šventės.

Prelegentas kalbėjo apie ek
sponatus, atspindinčius žmo
gaus ryšį su visatos pasauliu 
(emociniai, dvasiniai, etni
niai). Muziejaus fonduose sau
gomi buities daiktai su kos
mologijos motyvais (tekstilė, 
medžio dirbiniai, žvakidės su 
visatos elementais). Taip pat 
saugoma nemažai meno kūri
nių — grafikos darbai, tapyba. 
Yra įdomių kalendorių. Prele
gentas prašė muziejininkų pa
sidalinti informacija, kokie ek
sponatai, susįję su visata ir 
astronomija, saugomi jų mu
ziejuose. Čia pat jis išdalino 
anketą, kurioje atsispindėjo 
šie klausimai ir prašė kolegų 
atsakyti. Manau, ką sudomino 
„žvaigždžių muziejus”, ras lai
ko aplankyti jį.

Įdomią statistiką pateikė 
Lietuvos Dailės muziejaus, 
Palangos Gintaro muziejaus 
darbuotoja L. Vaičiulytė. Pa

langos Gintaro muziejus — vie
nintelis Lietuvoje, turintis 
unikalią gintaro kolekciją. Jis 
įkurtas grafo Felikso Tiš
kevičiaus rūmuose, pastaty
tuose 1897 metais pagal archi
tekto Franso Švechteno pro

jektą. Rūmus supa Eduardo 
Andrė nuostabiai suprojektuo
tas parkas su tvenkiniais, ro
zariumu, skulptūromis. Šis 
muziejus atidarytas 1963 me
tais. Ekspozicijoje pateikiami 
pamario kapinynuose ir gy
venvietėse rasti akmens, žal
vario, geležies amžių gintaro, 
stiklo, o taip pat žalvario ar
cheologiniai radiniai, XVII- 
XIX a. gintaro dirbiniai, XIX 
a. gintaro dirbtuvė, XX a. 
pradžios ir nepriklausomos 
Lietuvos gintaro dirbtuvių ir 
meistrų dirbiniai ir kt. O 
rūmų koplyčioje įrengta Felik
so Tiškevičiaus ir jo šeimos fo
tografijų, jų aplinkos daiktų 
paroda. Muziejaus darbuotoja 
papasakojo apie inkliuzų ko
lekcijos tyrimą. Inkliuzas — 
gintaro gabalėlis, kurio viduje 
įsiamžinę įvairūs gyviai. Gin
taro muziejuje saugoma 
15,000 tokių gintaro gabalėlių, 
kuriuose ne po vieną, ir net ne 
po du, yra įvairių gyvių.

Muziejininkė dar yra zoo- 
logė-biologė. Ji turi nustatyti 
— kas tai per gyvis ir iš
tyrinėti šios unikumus. Tur
būt daugeliui gintaro gaba
lėlis primena Lietuvos saulėtą 
žemę. Apsilankę Gintaro mu
ziejuje, galėsite susipažinti su 
šia įdomia kolekcija, o pasi
vaikščiojimas gražiame parke 
suteiks ramybės ir džiugins 
akį.

Lietuvos Dailės muziejaus 
P. Gudyno restauravimo cen
tro darbuotoja L. Vedrickienė 
pasidalino mintimis apie res
tauravimo problemas. Tai yra 
vienas brangintinų ir svarbių 
darbų muziejininkystėje. La
bai daug priklauso nuo švel
nių, supratingų restauratorių 
rankų. Tik jų dėka eksponatas 
(ar kilimas, ar sietynas, ar 
knyga, ar metalo dirbinys, ar 
baldas ir kt.) gali būti prikel
tas antram gyvenimui. Ilgu, 
sunkiu, kruopščiu darbu res
tauratoriai įpučia gyvybę ek
sponatui. Nuo restauratorių 
priklauso, ar eksponatas džiu
gins lankytojus, ar ne.

Šiaulių „Aušros” muziejus 
įsteigtas 1923 metais. Jo įkū
rimo iniciatorius — kultūros ir 
spaudos veikėjas, kraštoty
rininkas Peliksas Bugailiškis 
(1883-1965), o taip pat daug 
inteligentų paaukojo savo ko
lekcijas šiam muziejui. 1928 
metais muziejų savo globon 
perėmė ir atidarė visuomenei 
Šiaulių kraštotyros draugija. 
Šiame muziejuje turtinga nu
mizmatikos, archeologijos, et-

Vytauto Didžiojo muziejus Kaune. Panevėžio kraštotyros muziejaus pastatas.

Zanavykų muziejus Šakiuose. Nuotr. Gedimino Jokūbaičio.

nografijos, dailės, fotografijos 
kolekcija. B. Salatkienė, Šiau
lių .Aušros” muziejaus dar
buotoja, pasidalino mintimis 
apie archeologinių radinių re
konstrukcijas kaip apie muziejų 
rinkinių mokslinio tyrimo me
todą. Prelegentė papasakojo 
apie seną architektūrinį ty
rinėjimų objektą, esantį Lie
poją vietovėje. Ji pasakojo 
apie atrastus, paskandintus 
šuliniuose, iš liepos žievės pa
gamintus kibirėlius. Visus su
domino prelegentės pasakoji
mas, kaip ji pagamino pa
našius kibirėlius. Muziejuose 
svarbu turėti eksponatų kopi
jas, kad galėtum eksponuoti, 
leisti paliesti, pačiupinėti juos 
lankytojams. O taip pat labai 
svarbu perteikti ir daikto pa
gaminimo technologįją. Tai 
prelegentei buvo svarbu. Ji 
dalyvavo ne vienoje archeolo
ginėje konferencijoje. Birutė 
Salatkienė yra Lietuvos mu
ziejų , draugijos pirmininkė. 
Jos dėka ir iniciatyva rengia
ma ši antroji konferencija Lie
tuvoje.

Kitas įdomus pranešimas 
buvo taip pat Šiaulių .Auš
ros” muziejaus darbuotojos B. 
Lukošiūtės tema „Memoria
linio palikimo tvarkymas”. 
Buvo kalbama apie visuome
nininko, kultūros veikėjo An
tano Ulpio palikimą. 2,000 
vertingų eksponatų saugoma 
jo atskirame fonde. Didelę dalį 
eksponatų padovanojo Antano 
Ulpio žmona. Eksponatai su
skirstyti grupėmis ir vyksta jų 
tyrinėjimas. Buvo kalbama 
apie šiame fonde esamą ver
tingą senų spaudinių kolek
ciją. Didelis dėmesys skiria
mas ir įvairiems dokumen
tams — jų yra net 217 vie
netų. Daug dokumentų, susi
jusių su 16 divizijos vardu, 
daug karo dokumentų. Foto

grafijos fonde gausu senų retų 
nuotraukų. Taip pat saugomi 
ir asmeniniai daiktai.

To paties muziejaus darbuo
toja V. Šiukščienė papasakojo, 
kaip yra skelbiama rank
raštinė medžiaga. Šiaulių 
,Aušros” muziejus, turėdamas 
gerą leidybinę bazę, drąsiai 
leidžia knygas iš savo archy
vų. Taip išleisti F. Bugailiškio 
atsiminimai, V. Putvinskio at
siminimai bei kt.

Kitiems muziejininkams be
liko pasidžiaugti kolegų sėk
me bei galimybe spausdinti ir 
leisti viešumon esamą me
džiagą. Išties kiekvienas mu
ziejus turėtų ką pateikti skai
tytojui, bet, kaip visada, geri 
norai atsiremia į menkas fi
nansines galimybes.

Lietuvoje puoselėjamas ir 
branginamas mūsų didžiųjų 
muzikų atminimas. M. ir K. 
Petrauskų lietuvių muzikos 
muziejaus darbuotoja V. Bin- 
gelienė papasakojo apie me
morialinio palikimo tvarkymą. 
Šis muziejus įkurtas Miko ir 
Kipro Petrauskų name. Mu
ziejuje saugomi lietuvių mu
zikų nuotraukų, dokumentų, 
gaidų bei memorialinių daiktų 
rinkiniai. Išlikusi sukaupta 
Kipro Petrausko lietuvių daili
ninkų kūrinių kolekcija, asme
ninės kompozitorių Juozo 
Gruodžio, Stasio Šimkaus bib
liotekos. Parengtos dainininko 
Kipro Petrausko ir kompozi
toriaus, chorvedžio, pedagogo 
Miko Petrausko memorialinės 
ekspozicijos. Prelegentė pa
sidžiaugė, kad jiems pavyko 

išsaugoti fisharmoniją, kuria 
prieš 100 metų Palūšėje grojo 
Petrauskų tėvas. Ji apgailes

tavo, kad suremontuoti šią fis
harmoniją trūksta lėšų... 
Šiame muziejuje taip pat sau
gomi ir Adelės Galaunienės, 
Juozo Babravičiaus, Antano 
Sodeikos, Antano Kučingio, 
Vladislavos Grigaitienės ir 
kitų muzikų gyvenimąir 
kūrybą atspindintys eksponatai. 
Prelegentė papasakojo apie šio 
muziejaus skyrius — Stasio 
Šimkaus muziejų, įkurtą 1972 
metais. Šiame name kompozi
torius ,gyveno.nuo 19‘į$ inę-tu- 
Muziejuje yra įrengta graži ir 
turininga ekspozicija. Kitas 
muziejaus skyrius — Juozo 
Gruodžio, taip pat įsteigtas jo 
name, kuriame jis gyveno nuo 
1932 metų. Šio namo architek- 
tas Feliksas Vizbaras. Namą 
gaubia gražus sodas. Ekspozi
cija autentiškai atspindi kom- 
pozitoriaus gyvenimą. Šiuose 
muziejuose vyksta koncertai, 
muzikos vakarai.

Lietuvoje įamžinti ne tik 
muzikos pasaulio žmonės. De
ramai pagerbti ir aktoriai. 
Lietuvoje yra Teatro, muzikos 
ir kino muziejus. Jis buvo 
įkurtas 1924 metais rašytojo 
Balio Sruogos ir Vinco Krėvės 
iniciatyva prie Valstybės tea
tro Kaune. Pirmuoju šjo mu
ziejaus direktorium (dirbo vi
suomeniniais pagrindais) bu
vo gerai užsienyje žinomaą ak
torius Stasys Pilka (mirė 1974 
metais JAV). 1940 metais mu
ziejuje jau buvo 40,000 ekspo
natų. Po karo muziejus — 
archyvas perduotas Teatro 
draugijai, o 1964-1992 metais 
jis buvo Lietuvos Dailės mu
ziejaus padalinys. Dabar mu
ziejuje yra penki skyriai, sau
goma daugiau nei 200,000 ek
sponatų.

(Nukelta į 2 psl.)
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Laužas ant Salduvės kalno
1998 m. birželį sukako lygiai 

pusė amžiaus, kai ant Sal
duvės kalno prie Šiaulių sovie
tiniai okupantai ir jų talkinin
kai sudegino „Žiedo” kny
gynui ir jo savininkui Feliksui 
Maksvyčiui priklausiusias 
knygas — iš viso- per 200,000 
egzempliorių. Apie tą nepa
prastą laužą, negesusį keletą 
dienų, yra pasakoję senesnieji 
šiauliečiai.

Liudo Jakavičiaus 
pavyzdys

F. Maksvytis — suvalkietis, 
zanavykas. Knygų leidyboje 
bei prekyboje šis žmogus yra 
nuveikęs bene daugiausia. 
Pradedant 1933 m., kai Šiau
liuose įkūrė „Žiedo” knygyną, 
jo iniciatyva buvo spausdina
mos ir platinamos maldak
nygės, žodynai, literatūra vai
kams, kalendoriai, kitokio po
būdžio knygos.

Savo verslą pradėjo, baigęs 
gimnaziją ir kiek pasimokęs 
Klaipėdos prekybos institute. 
„Žiedo” knygyną atidarė, šiek 
tiek sutaupęs pinigų bei pa
ėmęs kreditą. Dalį knygų 
spausdino Šiaulių „Titnage”, 
dalį — Telšių vyskupijos 
spaustuvėje^ Vien maldakny
ges F. Maksvytis leido šešių 
pavadinimų, jos buvo skirtos 
vaikams, jaunimui, inteligen
tijai, senesniems. Jas rašė 
Telšių kurijos kancleris Rapo
las Kuodis, buvęs vienuolis do
minikonas Kazimieras Du- 
nauskas. Maldaknyges tvir
tindavo Telšių vyskupas Justi
nas Staugaitis.

Tuo metu jaunajam F. Mak
svyčiui Šiauliuose didžiausias 
konkurentas buvo Liudas Ja- 
kavičius-Lietuvanis. Jis čia 
persikėlė 1919 metais iš Ry
gos, kur apie dvidešimt metų 
turėjo knygyną ir spaustuvę. 
Laikraščio Rygos naujienos, 
įvairių kalendorių ir knygų 
leidėjas, aktyviai kovojęs dėl 
lietuviškos spaudos atgavimo 
carizmo metais, neslėpė savo 
patirties nuo jaunojo kolegos, 
išmokė nemažai naudingo. L.

Nuotr. Balio Buračo.

Jakavičiaus knygynas „Lietu
va” 70 metų sukakties proga 
pelnė valstybinį apdovanojimą 
už aktyvią veiklą dėl lietu
viško spaudos atgavio ir pro
duktyvią lietuviškų knygų lei
dybą. Gedimino ordiną įteikė 
pats prezideųtas Antanas 
Smetona.

F. Maksvytis perima 
leidybinę veiklą

Likimas buvo palankus F. 
Maksvyčiui. Tuo metu su
bankrutavo ne vienas knygy
nas, jam sekėsi. Tai matyda
mas senasis L. Jakavičius 
1938 metais perleido F. Maks
vyčiui ir knygyną, ir savo pen
kių kalendorių bei knygų lei
dybą. L. Jakavičius apie savo 
gyvenimą parašė atsimini
mus, juos pavadindamas Lie
tuvos dievai dėkoja, kad pa
dėjote kovoti už lietuvišką 
spaudą su rusų žandarais.

Istoriniu požiūriu vertingus 
atsiminimus F. Maksvytis iš
leido 10,000 egzempliorių tira
žu. Deja, tik nedaug to tiražo 
knygų spėta išplatinti — jos 
pasirodė labai nepalankiu 
metu — 1940 m. birželį. Teko 
jas paslėpti, tikintis geresnių 
laikų. O pats L. Jakavičius 
tais metais su šeima išsikėlė į 
Anykščius, neilgai begyveno 
— mirė 1941 m. liepos 12-ąją.

Per dešimtmetį — beveik 
pusės milijono tiražas

Tik atsitiktinumo dėka 
1940-siais F. Maksvytis išven
gė Sibiro. Karo metais jis tęsė 
pamėgtą knygiaus darbą. Yra 
išlikęs įdomus dokumentas — 
kauniškiame laikraštyje Atei
tis 1943 m. lapkričio 29-tąją 
išspausdintas Myk. Ryliškio, 
poeto Fausto Kiršos tekstas 
apie tai, ką Šiauliuose per de
šimt metų pavyko nuveikti 
knygyno „Žiedas” savininkui 
bei knygų leidėjui F. Maks
vyčiui. Jame, be kita ko, ra
šoma: „F. Maksvyčiui per de
šimt metų dirbant labai įvai
riose sąlygose ir permainose 
vis dėlto pasisekė išvaryti 

platų darbą spaudos dirvoje. 
Atspaudinta: 1. Maldaknygių 
— 17,1200 egz. 2. Įvairių kny
gų — 28,500 egz. 3. Vaikų lite
ratūros — 28,000 egz. 4. Žo
dynų — 17,000 egz. 5. Kalen
dorių — 179,000 egz. Iš viso 
424,050 egz. Visas minėtų 
knygų tiražas išplatintas. Ki
tų leidyklų leidinių „Žiedas” 
išplatino apie 800,000 egz. Tas 
rodo nemenką „Žiedo” pajėgu
mą, skirtą kultūrai. Kaip dau
gelis knygynų „Žiedas” vertėsi 
ir rašomųjų dalykų prekyba. 
Senais laikais F. Maksvytis 
savo prekybos reikalais pa
laikė santykius su Vokietija, 
Čekoslovakija, Prancūzija, Ita
lija ir kitomis valstybėmis”.

Pats F. Maksvytis prisime
na, kad „Žiedo” dešimtmetis, 
vykęs jo namuose Vaisių gat
vėje 26, buvo labai iškilmin
gas. Jame dalyvavo daug bi
čiulių, visai Lietuvai žinomų 
garbingų žmonių: rašytojai — 
Faustas Kirša, Alfonsas Šeš- 
plaukis-Tyruolis, Jonas Mar- 
cinkus-Tauronis, Anatolijus 
Kairys, dr. Domas Jasaitis, 
Varpų almanacho mecenatas, 
svečiai iš Kauno — Operos ir 
baleto teatro — solistas Anta
nas Kučingis ir E. Kardelienė 
bei kiti.

Degančias knygas 
saugojo rusų kareiviai

Tai buvo paskutinė šventė 
šiuose namuose. Matant, kad 
vėl gresia rusų okupacija, da
lis knygyno turto buvo išvežta 
paslėpti į Luokę pas Kazimie
rą Dunauską. Nors knygyno 
pastato bombos nesunaikino, 
nemaža dalis knygų, čia apsi
lankius jau naujiems „tvark
dariams”, buvo sutrypta, su
mindyta, suplėšyta. Apie pre
kybą maldaknygėmis arba ne
priklausomos Lietuvos laiko
tarpiu išleistomis knygomis 
nebebuvo nė kalbos. Jas išda
lino į namus ir išslapstė.

Tą 1948-ųjų birželio vakarą, 
prieš baisiojo vežimo pradžią, 
pas F. Maksvytį užsuko kai
mynė Guzinskienė iš tos pat 
Vaisių gatvelės. Pas ją antra-

Nuotr. Juozo Kregždžio.

jame namo aukšte gyveno en
kavedistas, jis ir šnipštelėjo: 
„Naktį veš”.

Žmona su vaiku nedelsdama 
išsiruošė į kaimą prie Arioga
los, o F. Maksvytis su jų name 
gyvenusiu nuomininku inži
nieriumi naktį praleido ligo
ninėje pas pažįstamą gydy
toją.

Rytą gatvėje šalia banko su
stabdo nepažįstama moteriškė 
ir sako: „Ponas Maksvyti, į na
mus neikit. Jūsų namas ap
statytas kareiviais”.

Namuose likusi dukra. Ką 
daryti? Nueina pas bičiulį — 
buvusį Mokytojų seminarijos 
direktorių Tarvydą, paprašo, 

kad šis surizikuotų ir nuėjęs 
prie jų namų šnibšteltų: „Tė
vas laukia pas Motiejaičius”. 
Dukra netruko atbėgti. Per
nakvoję išvažiavo į Mažeikius. 
Savo namuose daugiau neteko 
nakvoti.

Tai, kas atsitiko po to, pa
pasakojo kaimynai, bičiuliai, 
pažįstami. Jo bandytas išsau
goti knygas dvi dienas vertė į 
sunkvežimius ir vežė į Sal
duvės kalną. Paskui apipylę 
benzinu degino. Žmonių arti 
neprileido. Degančias knygas 
saugojo rusų kareiviai.

Tarp tų maždaug 200,000 
egzempliorių buvo nemažai 
itin vertingų. Ypač tos, kurios 
buvo iš L. Jakavičiaus kolekci
jos: Aušros, Varpo, Tėvynės 
sargo komplektai, 11-os metų 
Rygos naujienos, Valančiaus, 
Daukanto knygos. Degė ir L. 
Jakavičiaus Lietuvos dievai 
dėkoja, kad padėjote kovoti už 
lietuvišką spaudą su rusų žan
darais, dailiais odos viršeliais 
įrištos maldaknygės, knygos 
vaikams, nemažai leidinių 
apie spaudos draudimo laiko
tarpį, knygos, turėjusios di
delės reikšmės lietuvių kultū
ros istorijai ir tautinei savimo
nei.

Maksvyčių namus 
užėmė M. Šumauskas

Netrukus po baisiojo knygų 
laužo Salduvės kalne Maks
vyčių namuose apsigyveno 
Motiejus Šumauskas su šei
ma, atvykęs čia kaip srities 

kompartijos pirmasis sekre
torius.

F. Maksvyčiui vis dėlto pa
vyko išsisukti nuo Sibiro. Jis 
mano, kad todėl, jog vis kėlėsi 
iš vieno miestelio į kitą.

L. Peleckis-Kaktavičius „Lie
tuvos aide” Nr. 88 išspaus
dino straipsnį „Dar ir dabar 
senasis knygius sapnuoja de
ginamas knygas Salduvėje”. 
Prisimenu ir aš. Atrodo, kad 
dar vakar mano tėvas padė
davo knygyno savininkui pa
ruošti vaikų žaidimams spal
votus „kauliukus” („Žmogau 
nepyk”). Mat po karo sunku 
buvo gyventi ir tėvui teko už
siimti medžio tekintojo darbu, 
kad išmaitintų savo šeimą. 
1948 m. degė ne tik Salduvės 
kalne padegtos knygos — pir
miau degė ir pats „Žiedo” kny
gynas. Į Salduvės kalną dides
ni vaikai valtimi persikeldavo 
per ežerą. Dažnai iš degančio 
laužo iškrapštydavome ir dar 
nespėjusių sudegti vaikiškų 
knygučių. Atsimenu vieną to
kią — ploną, spalvotą, apie 
stirniuką. O kaip būdavo sma
gu žiemos vakarais leistis su 
rogutėmis nuo Vaisių gatvės 
kalno... Nr. 26, tai iš ten buvo 
išvežamos knygos sudegini
mui ant Salduvės kalno.

Apie žmones, apie 
atmintį

Nepaprastas dalykas atmin
tis. Bėga metai, didindami 
mus supančiu žmonių būrį, o 
ji tebesergsti anksčiau sutik
tuosius, su kuriais lemtis su- 
saistė ypatingai. Ir įvykius, 
susijusius su praeityje sutik
taisiais, prisimename geriau
siai. Taip mintiju klausyda
masi senų laikų knygiaus Fe
likso Maksvyčio, „Žiedo” kny
gyno savininko, dorai dirbusio 
dar ir leidėjo darbą. Kad toji 
veikla buvusi naši, liudija jos 
dešimtosioms metinėms skir
tas Ateities dienraštyje iš
spausdintas Fausto Kiršos 
straipsnis, pabrėžęs į kad vo
kiečių okupacijos metais kny
gynas nebuvo užsidaręs, o Fe
liksui Maksvyčiui per dešimt 
metų pavykę išspausdinti 
171,200 egzempliorių maldak

KAZYS BRADŪNAS

BARBARAI BIJO RAIDĖS

Barbarai bijo raidės:
Teisyno degintam moly
Maldos pergamente,
Eilėraščio knygoje
Ir Šventraščio ištraukos nuorašo 
Skiautelėje.

Barbarai dreba prieš raidę,
Kuri išmuša durklą,
Švelniai užgauna lyrą
Ir moko žodį skanduoti
Giesmei.

Ir barbarai iš pasalų
Raidę pasmaugia,
Kanopom sutraiško sąnarius
Ir įmeta ugnin.

O raidė vėl gyva —
Lyg legendinis paukštis,
Kyla liepsnų sparnais
Ir nusileidžia
Kalėjimo sienoje
Laisvę šaukiančiu įrašu.

nygių, 28,5Q0 egz. įvairių kny
gų, 17,000 egz. žodynų, net 
179,000 egz. kalendorių, kad 
„Žiedas” išplatino net 800,000 
egz. kitų leidyklų leidinių. Ta
čiau kalbai nukrypus į anas 
jaunas, sumanymų pilnas die
nas, niaukiasi pašnekovo vei
das. Yra dalykų, kurių negali 
neprisiminti, apie kuriuos ne
gali nekalbėti. Knygos žmogui 
Feliksui Maksvyčiui — toks 
skaudus prisiminimas. O tas 
skaudus prisiminimas yra 
laužas ant Salduvės kalno, ku
ris visai prie Šiaulių. Nepa
prastas tai buvęs laužas, nes 
jame degė knygyno turtas, jo 
perimto iš Liudo Jakavičiaus, 
iš Lietuvanio slapyvardžiu pa- 
sirašinėjusio varpininko — 
žurnalisto ir redaktoriaus. 
Savo veikla Liudas Jakavičius 
spartino ir artino lietuviškos 
spaudos atgavimą, o 1904- 
1918-aisiais Rygoje redagavo 
ir leido įvairiausius lietuviš
kus spausdinius. Būtent šis 
žmogus, jausdamas, jog mąžta 
jo jėgos, dairydamasis darbo 
tęsėjo, numatė, kad juo galėtų 
būti Feliksas Maksvytis — 
žmogus, gimęs po knygos 
ženklu.

— Ar įsivaizduojate aštuonis 
sunkvežimius knygų, kurios 
virto pelenais? — klausia Fe
liksas Maksvytis, ūmai kim
telėjusiu balsu. Ir nuo to klau
simo nėra kur dėtis, — šitiek 
metų — nuo 1948-jų — žmo
gus sielvartauja. Sielvartauja 
ne dėl materialinės netekties, 
o dėl kur kas didesnio praradi
mo: juk degė Varpo, Aušros, 
Tėvynės sargo rinkiniai, dau
gybė retų leidinių, turėjusių 
išskirtinę tautinės savimonės 
žadinimo misįją.

Įspėtas apie pavojų, F. Mak
svytis kurį laikį slapstėsi, 
dažnai keitė darbovietes. Jo 
namą Šiauliuose nusižiūrėjo 
vienas partinių šulų, — jam, 
beje, daug kas tiko tuose na
muose...

Tiesa, likimas buvo malo
ningas F. Maksvyčiui — jam 
pavyko išvengti tremties, ka
lėjimų. Iki šiol Valeruos ir Fe
likso namuose dažnai kalba
ma apie knygas, vėl susikaupė 
biblioteka, vaišinga namų šei
mininkė pasiūlo visada svečiui 
kvapnios kavos, pyragaičių. 
Greičiausiai šiuose svetinguo
se namuose vyraujančios at
mosferos pasiilgtos tėvynės 

ramybę atranda ir senieji dar 
Šiaulių laikotarpio bičiuliai — 
Čikagoje gyvenantis - poetas 
vertėjas profesorius Alfonsas 
Šešplaukis-Tyruolis, rašytojas 
Anatolijus Kairys. Jų knygos 
leidžiamos ir mūsų leidyklose.. 
Labai dalykiškai prie tautie
čių kūrybinio sugrįžimo gim
tinėn prisideda ir Feliksas 
Maksvytis, —ne viena jų pir
miausia ir buvo apsidžiaugta 
šiuose namuose. Čia buvo 
skaitoma spaustuvės dažais 
kvepianti prof. Alfonso Tyruo- 
lio-Šešplaukio sudaryta ir iš
versta Vakarų poezijos antolo
gija, kuri, kaip ir antologija 
Nemarioji žemė, pristatė 
mums nepažįstamo kūrėjo 
kraitį, kauptą Vakaruose. 
Šiose knygose — daugybės 
metų kantrus triūsas, kurio 
dėka viena po kitos rodėsi ir 
Anatolijaus Kairio knygos..., o 
pačiam Feliksui Maksvyčiui 
labai rūpi priminti šviesųjį 
Liudą Jakavičių, pats kaupia 
apie jį prisiminimus. Tiesa, 

metai, jau šlubuojanti sveika
ta daugelio darbų atsisakyti 
verčia. Tad ir šie žodžiai te
būna paskatinimas Liudo Ja- 
kavičiaus-Lietuvanio gyveni
mu ir veikla susidomėti praei
ties tyrinėtojus. O pats Felik
sas Maksvytis vis prisimena jo 
žodžius: „Aš jau praeities 
žmogus ir gyvenu tik praeiti
mi. Šių dienų gyvenimas yra 
jūsų rankose. Mano noras, 
kad jūs bent kiek pasimoky
tumėte iš mūsų darbų tėvynės 
meilės ir dirbti jai”.

Felikso Maksvyčio 
atsiminimai. 

Maldaknygių, knygų ir 
žurnalų laužas. Kaunas.

.Aušra”, 1998
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Poezijos pavasaris Lietuvoje
Algimantas A. Naujokaitis

Paskutinę gegužės savaitę- 
per visą Lietuvą nuvilnijo, nu
skambėjo jau trisdešimt penk
tasis Poezijos pavasaris. Ne 
tik Vilniuje, Kaune, kituose 
didžiuosiuose miestuose, bet ir 
tolimiausiuose rajonuose, pa- 

..giskirstę grupėmis lankėsi 
kone visi Lietuvos poetai. Jų 
eilių ir kalbų klausėsi šimtai 
ir tūkstančiai žmonių. Atvyko 
nemažai svečių iš užsienio — 
Austrijos, Amerikos, Islandi
jos, Ispanįjos, Latvįjos, Šve
dijos, Rusijos. Iš Čikagos, tie
siai iš ten vykusių poezijos 
dienų, atskubėjo Eglė Juod
valkė. Iš Kalifornijos atskrido 

.Bernardas Brazdžionis. Poezi
jos pavasario renginiuose da
lyvavo ir kiti išeivijos poetai ir 
literatai —• Vitalija Bogutaitė, 
Kęstutis Keblys, iš tolimos 
Australijos — Aldona Veščiū- 
naitė ir Lidija Šimkutė. Tarp 
jų buvo malonu matyti dabar 
Vilniuje gyvenantį Kazį Bra- 
dūną su savo prisiega Kazi
miera, paskaitas Lietuvos 

-Aukštosiose mokyklose skai
tantį .Rimvydą Šilbajorį.

Renginių ir įspūdžių — dau
gybė. Bet apsiribosiu tik ben
drais brūkšniais, įdomesniais, 
labiau įsiminusiais Poezijos 
pavasario vaideliais. 1 

-TOJM ,8'. d - '' ' ■>’
Poezijos pavasario 

almanachas

„Vagos” knygyne buvo pri
statytas tik ką išleistas alnia- 
naęhas Poezijos Pavasaris — 
.99.;'

Mano galva, verta pagyrimo 
šio almanacho sudarytojo, jau
no poeto Benedikto Janu- 
ševičiaus . drąsa, parenkant 

.ąųtoęįus ir jų tekstus. Greta 
Žinomų poetų — daug naujų, 
dar negirdėtų vardų, moder
nistinių ieškojimų.» Pirmą 
-kartą šiame kasmetiniame al- 
■manache įdėta net kompiuteri- Literatūros vakaras vyko Vil
nių, o taip pat iš pardųo- riiaus priemiestyje Marku- 
tuvėse, kavinėse gaunamų čjuose, kurie 'kažkada pri- 
čekių bei sąskaitų' Manto klausė rusų literatūros klaąi-

; Gimžausko sukurtų eilėrfeš- ko Aleksandro Puškino sūnui 
• Ain žiru irlA+aa it* n.t*irr/At*iiiii

Savo eilėraščius Kaune, Maironio literatūrinio muziejaus sode
lyje, skaito Bernardas Brazdžionis. Nuotr. Justino Lapinsko

Šių metų Poezijos pavasario laureatas Jonas Juškaitis. 
Nuotr. Justino Lapinsko

vilniečio Kęstučio Rastenio 
anglų kalba parašytas eilė
raštis. -

— Dėl stilistinių konversijų 
anglų kalba man pavyksta at
viriau, aiškiau išsakyti savo 
mintis, — tvirtino K. Rastenis.

Švedų išleista antologija

Prieš Poezijos pavasario ren
ginius sukviestoje spaudos 
konferencijoje Rašytojų są
jungos pirmininkas Valenti
nas Sventickas žurnalistams 
parodė Švedijos leidyklos 
„Ariel” neseniai išleistą lietu
vių poezijos antologiją. V. 
Sventickas tai pavadino ypač 
svarbiu įvykiu, skleidžiant lie
tuvių literatūrą pasaulyje.

Pavartęs šią gražiai išleistą 
antologiją, tarp 16 švedų lei
dyklos parinktų lietuvių auto
rių, aptikau ir keturių egzodo 
poetų — A. Nykos-Niliūno, Bi
rutės Pūkelevičiūtės, Lionės 
Sutemos ir,Tomo Venclovos į 
švedų kalbą, išverstus eilė
raščius. • ' ■

Kartu su kitais paplojau į 
Vilnių atvykusiai svarbiausiai 
šios antologijos vertėjai Anai 
Harison, kai baigiamajame 
Poezijos pavasario vakare V. 
Sventickas jai įteikė premiją 
už lietuvių poezijos vertimus į 
kitas kalbas.

Kai apsilankiusi pas Punsko 
ir Seinų lietuvius poetų grupė 
grįžo į Vilnių, Lidijos Šim
kutės paklausiau, koks buvo 
didžiausias įspūdis.

Tenykščiai lietuviai nėsu- 
lenkėjo, o nuostabiai gerai 
išlaikė lietuvybę — savo gim
tąją kalbą, tarmę, dainas, net 
archainius papročius, — at
sakė iš Australijos atvykusi 
poetė. - ' > i

Prisimintas Puškinas

Pievelėje prie čia veikiančio
A. Puškino muziejaus ir pa
minklo šio poeto eilėraščių 
vertimus į lietuvių kalbą skai
tė Justinas Marcinkevičius, 
Sigitas Geda, Algimantas Bal
takis, Jonas Strielkūnas, Vla
das Braziūnas. Šio klasiko 
poezijos vertėjų pagausėjo, sa
vaitraščiui Literatūra ir me
nas paskelbus konkursą, sk /- 
tą A. Puškino 200-sioms gimi
mo metinėms.

Šio savaitraščio redakto
riaus pareigas einantis poetas
B. Januševičius į Markučius 
susirinkusiai publikai pa
skelbė šio konkurso rezulta
tus. Pirmosios trys premijos 
paskirtos V. P. Bložei, S. Ge
dai ir V. Šimkui.

„Baltų lankų” staigmena

Neįprastą staigmeną Poezi
jos pavasariui parengė leidy
kla „Baltos lankos” — išleido 
tos pačios generacijos poetų 
Aido Marčėno ir Sigito Pamiš
kio bendrą rinktinę 50 
eilėraščių. Šią knygą parengė 
patys autoriai — jie patys iš 
vienas kito poetinio kraičio 
atrinko po pusšimtį eilėraščių.

Pavasario žaluma nutvieks
tame leidyklos kiemelyje su
rengtame šios knygos prista
tyme literatūros kritikas 
Liudvikas Jakimavičius pra
našavo šios knygos populia
rumą ne tik dėl jon sudėtos 
geros poezijos, bet ir dėl dai
lininkės V. Kuraitės įdomaus 
bt; žaismingo apipavidalini
mo. Tai knyga — korta: 
žvilgteli į vieną knygos viršelį 
— išvysti S. Pamiškio veidą, 
atverti kitų pusę — į tave 
aukštyn galva lyg kortoje 
žvelgia jaunosios kartos poezi
jos juodabarzdis karalius A. 
Marčėnas.

Linksmai nusiteikę abu au
toriai jų bendros knygos pri
statyme vienas kitam ne
šykštėjo kandžių, bet bičiu
liškų replikų. Pakeisdami 
publiką linksminusį džiazo 

muzikantą, būgną mušė ir tie
du poetai.

Muzikos netrūko ir kituose 
renginiuose. Sostinės Užupio 
rajono kavinėje surengtame 
poezijos vakare kompozitorius 
Vytautas Juozapaitis kelis 
savo kūrinius gana jautriai ir 
išraiškingai atliko paprasčiau
siu pjūklu.

Viename Poezijos pavasario 
renginyje Rašytojų sąjungos 
pirmininkas V. Sventickas 
pranešė, kad naktį buvo api
plėštas Antakalnyje esantis 
šios sąjungos knygynas .At
žalynas”.

Sunerimęs dėl šio įvykio, V. 
Sventickas kartu išreiškė ir 
teigiamą nusistebėjimą: jau 
pradeda vogti ne tik auksą, si
dabrą — vertybe, lobiu tampa 
ir knyga.

Vilnietiškas Monmartas

Užupyje, ant Vilnelės kran
to, surengtame poezijos va
kare filologė dr. Genovaitė 
Dručkutė, perskaičiusi į pran
cūzų kalbą jos išverstą poeto 
Antano A. Jonyno eilėraštį, 
pacitavo fragmentą iš paryžie
čio literato F. Jugeau impresi
jos Vilniaus kiemai. 'Užupio 
namų ir gatvių išvaizda, meni
ninkų trauka ir autonomija 
toje impresijoje lyginama su 
Monmartu. Juokaujama, kad 
Vilniaus centro gyventojai į 
Užupį gali patekti tik su viza.

Ne bet kam buvo leista skai
tyti savo poeziją ir Užupyje 
surengtame poezijos vakare. 
Poetus atrinko šio rajono pa
triotas poetas Antanas A. Jo
nynas. Tarp išrinktųjų buvo ir 
Eglė Juodvalkė. Iš Kauno 
buvo pakviesta dabar bekylan
ti poezijos žvaigždė Daiva Če- 
pauskaitė, iš užsienio svečių 
— Švedijoje gyvenantis kinie
tis poetas Li Li, slovėnas Aleš 
Debeljak, dar kai kurie. Kabi
nete palikęs ministro portfelį, 
kaip lygus su kitais poetais 
savo poezįją skaitė Kornelijus 
Platelis.

Mano galva, Užupyje skam
bėjo gera, aukštos vertės poe
zija. Pasiklausyti jos atvyko ir 
prezidento patarėjas Raimun
das Mieželis.

Poetai, savo eilėraščius skaitę Kaune, Maironio literatūrinio muziejaus sodelyje. Priekyje su ąžuolo 
lapų vainiku — laureatas Jonas Juškaitis; I eil. viduryje sėdi Bernardas Brazdžionis.

Nuotr. Justino Lapinsko

Provinciją sudomino 
poezija

•
Sujaudinta provincijos gy

ventojų susidomėjimu poezija, 
iš Šiaulių ir Joniškio rajono 
kartu su kitais plunksnos 
broliais grįžo poetė Vitalija 
Bogutaitė. Ji tai ypač pajutusi 
Skaistgirio miestelio moky
kloje. Gausiai susirinkę mo
ksleiviai įdėmiai klausėsi po
etų žodžių, jų skaitomų eilė
raščių.

O kiek daug žmonių, pasak 
prozininko ir poeto Jurgio 
Kunčino, ne varu varomų, o 
vien savo noru, į poezijos skai
tymus sugužėjo Varėnos, Rad
viliškio, Mažeikių, Pakruojo, 
Pasvalio, kituose rąjonuose, 
miestuose ir miesteliuose!

Pusė Lietuvos — poetai?

Kartais man atrodė, kad 
Poezįjos pavasario dienomis 
poetais tapo bent jau pusė Lie
tuvos gyventojų. Rašytojų klu
be vykusioje vakaronėje „Eilė
raščiai per naktį” savo eilė
raščius iki išnaktų skaitė ne 
tik žinomi poetai, bet ir darbi
ninkai, tarnautojai, mokytojai, 
verslininkai, bedarbiai, jauni 
ir žilagalviai.

Kitą dieną pilna Rašytojų 

Vilniaus Monmarte-Užupyje savo poezįją skaičiusi Eglė Juod
valkė iš Čikagos. Nuotr. Justino Lapinsko

klubo salė prigužėjo mokslei
vių. Visi norėjo paskaityti sa
vo sukurtas eiles. Suskaičia
vau net šešiolika premijų, ku
rias iš žinomų poetų sudaryta 
vertinimo komisija įteikė ge
riausius eilėraščius parašiu
siems moksleiviams.

Jonui Strielkūnui skirtas 
vakaras

Jau tampa tradicija Lietu
vos Nacionaliniame dramos 
teatre rengti pačių žymiausių 
poetų kūrybos vakarus. Poezi
jos pavasario dienomis teatre 
įvyko Jono Strielkūno poezijos 
vakaras. Pasak V. Sventicko, 
šis — vienas stipriausių poetų 
20 amžiaus mūsų literatūroje, 
skaitė ne tik savo naujausius 
eilėraščius, bet ir tarė žodį 
apie savo kūrybą.

— Strielkūno eilėraščiai — 
tarsi daina, — man įstrigo va
kare kalbėjusio V. Sventicko 
žodžiai.

Tad nenuostabu, kad apie J. 
Strielkūno poezįją vis suki
nėjasi kompozitoriai.' Deja, 
poezijos vakare kalbėjusio mu
zikologo Viktoro Gerulaičio 
nuomone, niekam dar nepavy
ko parašyti muzikos, kuri ga
lėtų konkuruoti su šio poeto 

žodžiais. Šiai minčiai pritarė 
ir garsusis operos solistas Vir
gilijus Noreika, padainavęs 
porą dainų, sukurtų pagal J. 
Strielkūno eilėraščius.

Teatro vadovai sakė, kad ru
denį teatre numatoma sureng
ti Kazio Bradūno kūrybos va
karą.

Poezijos pavasario 
laureatas

Pagal tradiciją Kaunję,. Mai
ronio literatūrinio ‘muziejaus 
kiemelyje, paskelbiamas ir 
ąžuolo vainiku vainikuojamas 
Poezijos pavasario laureatas. 
Šiemet juo tapo poetas Jonas 
Juškaitis..

— Mano poezija išaugo iš 
trijų kartų — knygnešių (juo 
buvo mano senelish savanorių 
ir pokario partizanų (jais buvo 
mano artimieji), — padėkojęs 
už apdovanojimą, pasakė J. 
Juškaitis.

Patriotizmo, Lietuvos lais
vės varpų motyvai būdingi J. 
Juškaičio poezijai. Tai atsi
spindėjo ir laureato Kaune 
perskaitytuose eilėraščiuose, 
kurių dalį jis mielai perdavė 
Draugo šeštadieniniam prie
dui.

Su J. Juškaičio poezija 
susišaukė stipriu, jaunatvišku 
balsu Bernardo Brazdžionio 
perskaityti nauji eilėraščiai. 
Beje, šiedu poetai -*• geri 
bičiuliai. Ir poezijos vakare, 
Maironio muziejaus sodelyje, 
jiedu, suglaudę pečius, sėdėjo 
greta vienas kito.

Net Brazdžioniui 
nusibodo

Daug poetų Kaune be per
traukos skaitė savo eilė
raščius. Praėjo valanda, kita, 
o galo vis nematyti. Žiūriu — 
ne tik gausiai susirinkusi pub
lika ėmė nerimauti (anot 
sūduvių patarlės — kas per 
daug, tai Še lauk), bet ir B. 
Brazdžionis, iki tol įdėmiai 
klausęsis savo jaunųjų kolegų 
eilių, paėmęs popieriaus lapą, 
ėmėsi kažką rašyti. Pasirodo, 
pernelyg ilgų, ištęstų skai
tymų mėgėjams jis čia pat, 
poezijos vakare, sueiliavo štai 
tokią, humoru nuspalvintą, 
repliką:

Kiek čia priskaitė poetų, 
poečių

Savo eilėraščių, tartum 
varškėčių.

Kai sužinojau, kad, einam 
prie galo, —

Man net širdis apsąlo.
(Nukelta į 2 psl.)

t



Lietuvos nacionalini 
|X4 Mažvydo biblinį**

Literatūra • menas • mokslas
---------------- —...   . .. .................................  I-III I! , ■■■—■■ , . < --------------------------

DRAUGAS — šeštadieninis priedas 1999 m.birželio 26 d. Nr.l24(26)

Saturday supplement June 26, 1999 _______________________ No. 124(26)

Ilgiausių metų 
žymiajam folkloristui 

dr. Jonui Baliui!
Š.m. liepos 2 d. vienas 

žymiausių Lietuvos folkloris
tų, naujos, mokslinės lietuvių 
folkloristikos ir etnologijos 
eros pradininkas nepriklauso
moje Lietuvoje dr. Jonas Ba
lys sulauks 90 metų (gimęs 
1909 m. liepos 2 d.). Jis su 
žmona Elena nuo 1998 m. gy
vena Naperville, III., tebesido
mi lietuviška spauda ir tauto
saka, kuriai paaukojo kone 
visą savo gyvenimą. Dr. Jonui 
Baliui ne tik Draugas, bet 
visa užsienio lietuviškoji ben
druomenė, kurios tokia neat
skiriama dalis visais dešimt
mečiais po Antrojo pasaulinio 
buvo ir dr. Balys, ir jo knygos 
bei straipsniai, įdiegę gilią 
meilę lietuvių tautos didžia
jam paveldui — tautosakai — 
siunčia Sukaktuvininkui nuo
širdžiausius sveikinimus ir 
linkėjimus!

Dr. Jonas Balys buvo pirma
sis lietuvių fokloristas, etnolo
gas profesorius, įsigijęs aukš
tąjį mokslą Kauno, Graco, 
Grėhoblio, Vienos universite
tuose, gilinęs profesines ži
nias Suomįjoje, apgynęs dak
taro disertaciją Vienoje. Jis 
yra parašęs per 200 knygų ir 
straipsnių, ne tik lietuvių, bet 
ir anglų, ir vokiečių kalba. 
Gyvendamas Amerikoje nuo 
1948 m., dirbo Indiana Uni- 
versity, Bloomington, IN, vė
liau — Library of Congress 
Slavų ir Rytų Europos sky
riuje, į pensiją išėjęs 1981 m. 
po 25 metų tarnybos. Išaugino 
dukterį Angelą (Bergeron), 
gyv. Naperville, IL, ir sūnų 
Petrą, gyv. Clarksville, VA.

1994 m. dr. Baliui paskirta 
Valstybinė Jono Basanavi
čiaus premija, o š.m. Vasario 
Šešioliktosios proga preziden
tas Valdas Adamkus apdova
nojo šį, tiek daug Lietuvos 
tautosakai nusipelniusį tau- 
tosakininką-mokslininką Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino ordinu.

Vidurvasario pieva, dar nepaliesta dalgio ašmenų.
Nuotr. V. Maželio

Pastaruoju metu Lietuvoje 
pradėti leisti dr. Jono Balio 
Raštai — pirmasis tomas 
išspausdintas 1998 m. Vil
niuje. Raštų leidėjas — Lietu
vių literatūros ir tautosakos 
institutas. Šį tomą parengė 
Rita Repšienė; redakcinę ko
misiją sudarė Kazys Grigas, 
Vacys Milius ir Leonardas 
Sauka, o knygos leidimą 

JONAS BALYS
v

RASTAI

parėmė Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministerija. Jau su
planuota ir tolimesnis Raštų 
leidimas, tad reikia tikėtis, 
kad netolimoje ateityje visi dr. 
Jono Balio darbai bus surinkti 
ir išleisti šios seruos knygose.

Pirmajam Jono Balio Raštų 
tomui labai šiltą ir išsamų 
įvadą parašė Rita Repšienė. 
Jame apibūdina!mi ir šioje 
knygoje spausdinami dr. Balio 
darbai, ir pats jų autorius, pa
teikiant pagrindinius jo bio
grafijos bruožus. Brandaus 
dr. Jono Balio gimtadienio 
proga verta visiems susipa
žinti su R. Repšienės straips
niu („Apie Joną Balį su meile 
ir pagarba”), o taip pat su pa
ties sukaktuvininko pasisaky
mais apie save, rašytais šio 
tomo sudarytojai 1996 m.

Jonas Balys 
apie save

Kai grįžau iš užsienio stu
dijų į Lietuvą 1935 m., tai ten 
į tautosaką buvo žiūrima kaip 
į tam tikrą šaką ir buvo taiko
mi jos metodai. Tuo tarpu 
naujieji tautotyrininkai tauto
saką tyrinėjo istorinių mokslų 
metodais, panaudodami tų 
mokslų kritiškus dėsnius. 
Svarbiausiai buvo žiūrima au
tentiškumo, t.y., kad būtų tik-, 
ra liaudies kūryba, bet ne lite-l 
ratūrinės „stilizacijos”, kaip 
vienam ar kitam rašytojui la
biau patiktų. Todėl liaudiškų 
tautosakos tekstų nevalia yra 
keisti išsimokslinusiam lite-l 
ratui pagal savo skonį ir fan
taziją. Čia man ir teko sueiti į 
konfliktą su literatais (V. 
Krėve-Mickevičiumi ir kt.) 
Dabar Lietuvoje jau teisin
giau žiūrima į tautosakines 
studijas, bet man teko laužti 
pirmus ledus. Mano pažiūra 
laimėjo, ir kai buvo įsteigta 
Lietuvos Mokslų akademija, 
kurios prezidentu buvo pas
kirtas, kairiesiems valdant, 
V. Krėvė-Mickevičius, tai ma
ne paskyrė Etnikos instituto 
direktoriumi, kurio žinioje bu
vo tautosakos skyrius arba 
mano pastangomis įsteigtas 
Lietuvių tautosakos archyvas. 
Karui baigiantis, emigravau.! 
Vokietiją ir Freiburge i. Br. 
buvau 1945-1946 m. Deuts- 
ches Volksliederarchiv Re- 
search assistant, po karo 
Hamburge ir Pinneberge 
skaičiau vokiškai etnologijos 
paskaitas vadinamame Baltic 
University kaip Assoc. Prof. 
Vokietijoj išleidau keletą kny
gų lietuvių ir vokiečių kalba, 
o JAV — lietuviškai ir angliš
kai. Serįjos „Lietuvių tautosa
kos lobynas” JAV išėjo tomai 
I—XI (1951-1989). Žurnaluo
se paskelbiau kelis šimtus 
straipsnių tautosakos ir en- 
tologijos klausimais (liet., 
vok. ir anglų kalbomis). Žr. 
Jono Balio spausdintų darbų 
bibliografiją (1926-1979), Lo
bynas VIII (1979), p.147-172 
(baigiasi 1979 m. leidiniais). Ir 
vis dar kasmet po keletą 
straipsnių parašau. Savo 
knygų po keliolika egz. esu 
pasiuntęs didžiosioms ir spe
cialioms Europos ir Amerikos 
bibliotekoms, tad kai kurias 
gal galima bus ten rasti. Iš
siunčiau ir į Lietuvą, tik ne
žinau, ar nuėjo ir ten jas pasi
laikė ( t.y. neišmetė). 25 me
tus buvau Area Specialist 
(Baltic) Library of Congress, 
Washington, D.C.

Šiaip čia mes niekuo nega
lime nusiskųsti — ramiai lei
džiame senatvės dienas ir 
tiek. Mes žinome, kas pasauly 
ir Lietuvoj dedasi. Deja, Lie
tuvos jau nebepamatysiu.

Papildymai. Į JAV mus per 
Atlantą pervežė buv. amer. 
karo laivas, kurį naudojo 
pervežt kariuomenę per At
lantą. Nuvažiavom į mažą 
miestelį Bloomingtone, IN, 
kur yra didelis Indiana Uni
versity. Mat mane pakvietė 
ten dirbti ir ten gyvenome

Dr. Jonas Balys.

Apie Joną Balį su meile 
ir pagarba

Laima yra likimo deivė. 
Vieni jos vardą kildina iš 
žodžio „laimė”, kiti iš žodžio 
„lemti”, — sunku spręsti, ku
ris aiškinimas bus teisinges
nis. Senesnieji šaltiniai ją va
dina tiesiog Laime. Pasakose 
taip pat: „Jis pažiūr — tai trys 
moteriškės šnekasi... jis su
prato, kad tai laimių būta”; 
„Senovėj visur laimės valkio- 
davosi” (iš Jono Basanavičiaus 
Lietuviškų pasakų įvairių). Iš 
rašytinių šaltinių pirmiausia 
ją pamini 1744 m. rašytas 
Jokūbo Brodovskio žodynas: 
Laime — Glucksgoettin. Pily
pas Ruigys 1747 m. irgi rašo 
Laime. Gotfrydas Ostermeje
ris 1775 m. rašė: „Laima, arba 
Laimė, — žmogaus vadovė 
nuo gimimo iki jo amžiaus ga
lo, laimės ir nelaimės deivė. 
Ta jų Laima visai sauvališkai 
paskirdavo žmogui gerą arba 
blogą buitį ir niekas ne
galėdavo pakeisti, kas jam 
buvo nuskirta. Taip Laima lė
mė — yra iki šių dienų išlikęs 

ketverius metus. Atsitiko 
taip, kad prieš karą dalyva
vau tarptautiniame etnologų 
kongrese Edinbourghe, Škoti
joj. Ten sutikau garsų ameri
kiečių folkloristą prof. Stith 
Thompson. Tai jo rūpesčiu 
mane universitetas išsikvietė 
ir buvau to profesoriaus asis
tentu. Indianos universitete 
skaičiau kursą „Folk Culture 
of the Baltic People” apie Ka
levalą (suomių epą), rusų by
linas (epines giesmes) ir kt.

Kaip matome, svarbūs daly
kai atsitinka pripuolamai, tu
rėjau laimę.

Pakeliui kelis mėnesius 
praleidom Paryžiuje, kol sut
varkė dokumentus. Bet už ke
lionę reikėjo užsimokėt. Ge
rai, kad lietuvis amerikietis 
paskolino pinigų kelionei. Jo 
pavardė — Bačiūnas. Skolą 
greit grąžinom. Atvykom į 
JAV 1948 m. spalio 3 d. 

priežodis. Kitas priežodis 
sako: Tai jau jo likimas’, — 
štai šito jis negalėjo išvengti. 
Taip ir dabar dar tikima”.

Ląima lėmė Jonui Baliui 
ilgą ir turtingą gyvenimą — 
parašyta ir parengta gausybė 
knygų (jų priskaičiuojama net 
trisdešimt šešios), devynios 
galybės įvairiausių publika
cijų (virš šešių šimtų) ir dau
gybė darbų bei pareigybių.

Pasak Amerikos lietuvių 
tautotyrininko Antano Ma
žiulio, mūsų dienų rūškanose 
dažnai pamirštame tyliai dir
bančiuosius, nes jie paprastai 
lieka nuokelyje ir nesimaišo 
dienų grumtynėse.

„Jaunuoliai, persiėmę tėvy
nės meilės idealais ir aukoda
mi savo jaunas jėgas tautos 
apsaugai, taipogi gyvai rūpi
nasi ir savo proto pajėgų lavi
nimu, stengiasi daugiau žinių 
įsigyti# kad jas galėtų mažiau 

Galbūt tai laumė iš dr. Jono Balio sukaupto tautosakos lobyno, 
ištrūkusi nujodyti arklius Joniniu naktį... Dail. Ona Paškevičienė

žinantiems perduoti”, — rašė 
Jonas Balys prieš septynias
dešimt metų.

Gimė Jonas Balys 1909 m. 
liepos 2 d. Kupiškio valsčiuje, 
Krasnavo vienkiemyje. Baigęs 
Kupiškio gimnaziją, 1923 m. 
įstojo į Panevėžio mokytojų 
seminariją, vadovavo Tautoty
ros ir senienų rinkimo draugi
jai, 1928 m. baigė seminariją. 
Paklaustas, kas pastūmėjo į 
tautosaką, Jonas Balys at
sakė, kad jo motina mokėjo 
daug dainų. Panevėžio moky
tojų seminarijoje tautosaka ir 
etnografija sudomino mokyto
jai P. Būtėnas ir J. Elisonas. 
Studijavo Kauno, Graco ir Vie
nos universitetuose istoriją, 
etnologiją ir folklorą. Už dar
bą Der Schmanismus in Ma- 
lakka und Indonesien (vado
vas — garsus to meto 
kultūrinių ciklų etnologijos 
kūrėjas ir lyginamosios religi
jos tyrinėtojas W. Coopersas), 
jam buvo suteiktas filosofijos 
daktaro laipsnis. Propoguoda- 
mas komparatyvistinę kryptį 
folkloristikoje, Jonas Balys 
tęsė studijas Suomijoje, kur 
vyravo istorinės-geografinės 
mokyklos nuostatos. Remda
masis suomių mokslininko A. 
Aarnės pasakojamosios tauto
sakos klasifikavimo principais 
(pasakų skirstymas pagal ti
pus), jis susistemino per 3,000 
pasakų. Kartu ten būdamas 
rengė lyginamąją pasakoja
mosios tautosakos studįją 
Griaustinis ir velnias Balto
skandijos kraštų tautosakoje. 
Ši studija Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete buvo ap
ginta kaip habilitacinis dar
bas.

1933-1935 m. jis dėstė 
Kaune, buvo Vytauto Didžiojo 
Universiteto Etnikos katedros 
vyresnysis asistentas. Nuo 
1942-ųjų ir Vilniaus universi
teto docentas, Tautotyros ka
tedros vedėjas.

Jonio Balio manymu, tauto
saka yra tautos kultūros isto
rija. Ji padeda pažinti jos is
torinį likimą.

Lietuvių tautosakai rinkti ir 
saugoti Jono Balio iniciatyva 
1935 m. Kaune buvo įkurtas 
Lietuvių tautosakos archyvas, 
vėliau perkeltas į Vilnių. Kaip 
Lietuvių tautosakos archyvo 
leidinys 1936 m. buvo išleistas 
Jono Balio parengtas Lietuvių 
pasakojamosios tautosakos 
motyvų katalogas. Per 16,000 
pasakų, sakmių ir anekdotų 

buvo tvarkingai sudėliota šia
me kataloge, remiantis tarp
tautiniu A. Aarnės — S. 
Thompsono pasakų katalogu; 
anot Jono Balio, mokslinis ly
ginamojo pasakų tyrinėjimo 
uždavinys yra sutvarkyti gau
sybę variantų į apžvelgiamą 
sistemą, supratingai lyginti 
variantus ir aiškinti pasakos 
istoriją, iškeliant aikštėn ir 
tautinius pasakos ypatumus. 
Lietuvių tautosakos archyvas, 
jo vadovaujamas, leido tęstinį 
leidinį Tautosakos darbai, ku
rio nuo 1935 iki 1940 metų 
pasirodė septyni tomai.

Baigiantis karui, 1944 m. J. 
Balys pasitraukė į Vakarus. 
Iki 1945 m. dirbo Deutsches 
Voksliederarchiv asistentu 
Freiburge, vėliau, 1946-1948 
m., — Tautosakos ir etnologi
jos profesoriumi Pabaltijo uni
versitete Hamburge. 1946 m. 
Hamburgo Pabaltijo universi
teto darbuose paskelbta J. Ba
lio studįja apie lietuvių ves
tuvių papročius Litauische 
Hochzeitsbrauche, kurioje nuo 
aprašomojo metodo’pereinama 
prie analitinio tyrinėjimo.

Apie lietuvių liaudies pa
pročius 1947 m. paskelbiamas 
Jono Balio straipsnis „Volks- 
charakter und Volksbrauche 
der Litauen”, išspausdintas 
Scholar Heidelberge, ir 1948- 
1949 m. „Litauische Volks- 
brauche; volkskundliche Skiz- 
zen”, išspausdintas Folk-Liv 
Stockholme.

Propaguodamas lietuvių tra
dicinę kultūrą, Jonas Balys 
skelbia ir lietuvių tautosa
kinės medžiagos nuorašus, 
išsivežtus iš Lietuvos, jis 
išleidžia vokiečių kalba lietu
vių mitologines sakmes apie 
laumes — „Die Sagen von den 
litauischen Feen” Goettingeno 
žurnale Nachbarn, įveda lietu
vių sakmes į platesnį kon
tekstą ir pateikia sakmių apie 
laumes atitikmenis kitų tautų 
leidiniuose.

Šveicarų tautosakos archy
vas (Schvveizerisches Archiv 
fur Volkskunde) Bazelyjė iš
leido J. Balio studiją apie 
Užgavėnių papročius Lietu
voje — Fastnachtbrauche in 
Litauen. 1948 metais Tubin- 
gene, Patria leidykloje pasiro
do, pasak A. J. Greimo, 
milžiniškas mokslinės erudici
jos darbas — Lietuvių tautosa
kos skaitymai.

Tais pačiais metais Jonas 
Balys persikelia į Ameriką ir 
pradeda dirbti Bloomingtone, 
Indianos universitete, Tauto
sakos institute, garsiojo ame
rikiečių folkloristo S. Thomp
sono (1885-1976) asistentu 
folkloro reikalams. Kartu jis 
dėsto Baltijos tautų liaudies 
kultūrą ir rusų folklorą. Čia 
per ketverius metus jo buvo 
nuveikta nemažai.

Anot paties Jono Balio, S. 
Thųmpsono katalogo Motif-ln- 
dex of Folk-Literature antra
jam leidimui (6 tomai, 1955- 
1958) jis pasiūlė įtraukti tūks
tančius naujų motyvų (ir jie 
paprastai buvo įtraukiami), o 
tai sudaro maždaug trečdalį 
katalogo. Veikale Orai Talės 
of India, sudarytame pagal tą 
patį S. Thompsono motyvų in
deksą (Bloomington: Indiana 
University Press, 1958; XXVI 
+ 448 p.), J. Balio darbas su
daro apie 90 procentų; jam 
teko pagelbėti išleidžiant ka
talogus apie airių ir čeremisų 
folklorą.

(Nukelta į 2 psl.)


