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Neretai ant namo ar buto durų Vilniuje, o ir šiaip kur provincijoje galima
rasti kreida parašytas raides K + M + B. Tos raidės gerokai apsitrynusios,
ra šytos pernai, o gal dar seniau. Atnaujinamos šviežiu kreidos brūkštelėji-

mu – ant senųjų, parašytųjų. Visi žino, ką jos reiškia – senųjų Šv. Rašto karalių var-
dus. Kasparas, Merkelis ir Baltazaras – dovanų karaliai. Ir netgi šiais pragmatiš-
kais laikais, kai žodžiai ,,dovana” ir ,,dovanoti” yra apriboti ir suspausti ne tik laik-
me  čio sąlygų ar žmogaus būsenos, bet ir tuštėjančios kalbos, šios atnaujinamos rai-
dės reiškia dovanos paslaptį.

Ką reiškia ,,dovanoti”, atsimename ne tiek protu, kuris išskleidžia racionalią
šio žodžio reikšmę, bet ir širdimi. O ji atsimena, kad dovanos paslaptis nėra daikti-
nė, apčiuopiama, nuperkama ar lengvai sunaikinama. Dovana yra gyvenimas, kal -
ba, atmintis. Talentas, sugebėjimai, gabumai. Visos šios dovanos mums suteikia-
mos tarsi už nieką, iš niekur. Jų tikrai nenusipirksi ir neparduosi – kaip daikto. Už -
tat koks turtingas yra kalba ir atmintim apdovanotas žmogus, ir koks neturtingas
– turintis tik daug daiktų. 

Didelė dovana yra tiesa. Nenorėčiau tik Lietuvos žiniasklaidos kaltinti dėl
skandalų pomėgio – šiuo atžvilgiu žiniasklaida panaši visame pasaulyje. Tačiau rei-
kė tų rimtai susimąstyti dėl dvasinės žalos, kurią ji daro žmonėms, žemindama ir
niekindama Lietuvos vardą, o neretai ir iškraipydama bei interpretuodama faktus
(pavyzdžiui, aimanuojama, kad lietuviai labai blogai gyvena, neturi ko valgyti; ta -
čiau faktas tas, kad prieš šventes prie didžiųjų prekybos centrų neįmanoma rasti
vie tos mašinai pastatyti, gi tų pačių centrų statistika byloja, kad šiais metais pirkė -
jai pirmenybę teikė brangesnėms, gurmaniškoms prekėms, geram vynui ir netgi
de likatesams). Tai daroma ne dėl to, kad gal žiniasklaidos prigimtis tokia, hieniška
– raustis šiukšlėse – ar kad neprofesionalumas kaltas. Viskas kur kas paprasčiau –
už sakomieji straipsniai parašomi už konkrečius pinigus, šmeižtas irgi turi savo
tvar kingai apmokamą sąskaitą. Štai neseniai atėję į valdžią socialdemokratai pa -
ma žu ima savintis ankstesnės valdžios padarytus darbus – ir žiniasklaida jiems pa -
de da. Todėl ir mums šiandien reiktų suvokti, kad tiesa – tokia dovana, kurios mums
nie kas neįteiks, perrištos rožiniu kaspinėliu. Tiksliau pasakius, nedovanos. Šią do -
va ną reikia išsirinkti pačiam. Netgi, sakyčiau, atsikovoti, ištraukti iš didelės šiukš-
lių krūvos. 

Didžiausia dovana mums šiandien ir būtų tiesos jausmas, savigarba ir orumas.
Aš netikiu apklausų rezultatais (gal dėl to, kad nė sykio gyvenime nesu jose dalyva -
vusi, juk galėtų ir mane apklausti, nebent žmonės su aukštuoju išsilavinimu ap -
klausoms neparankūs ir tam tinka tik nebaigę vidurinės mokyklos ar apskritai be -
raš čiai), kurie skelbia vienokius ar kitokius politikų reitingus. Ar kas galėtų pa -
neigti, kad šitie rezultatai nėra vienokie ar kitokie manipuliacijos viešąja nuomo-
ne įrankiai?.. Juk neretai dėl tokių reitingų paprasčiausiai būna gėda. Ypač kai ant-
 ro je vietoje, renkant Metų žmogų – ponas V. Uspaskichas. (Kurio kalbos per Sei mo
posėdį, naikinant teisinę neliečiamybę, be prieštaringų jausmų buvo neįmanoma
klausytis. Ypač kai ponas V. U. ėmė ūbauti: ,,Premjere! Premjere!” – tokiu nu -
skriaus to vaiko, negavusio kalėdinės dovanos, balsu.) O tik trečioje – šaunioji Rūta
Meilutytė, tapusi nacionaline didvyre. Jeigu šie reitingai tikrai neiškreipti, neįta-
ko ti ir juose dalyvavo ne tik aštuonias klases baigę asmenys, tada šiek tiek krau pu.
Na, kraupumą atsveria tai, kad pirma vis dėlto – prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Todėl išlieka gyva viltis, kad sveika nuovoka ir grįžtanti savigarba ir toliau bus
svarbios mūsų gyvenime. Ne tik materialinė gerovė, ne tik daiktai, ne tik tas iš
aukso nulietas stabas, kuriam melstis ir atnašauti pavojinga, nes iškyla grėsmė ne -
tekti tų dovanų, kurios yra neįkainojamos. Todėl Trys Karaliai eina per Lietuvą,
kaip auksą ir mirą, ir saldžiuosius smilkalus nešdami tas dovanas, kurių neišaugi-
na žemė, kurias gali suteikti tik dangus.

Renata Šerelytė

ESU
NEDAUG
Esu trapus ir lengvas ąsotėlis.

Esu nedaug. Esu labai nedaug.

Bet po manęs paliks prisiminimuose

švelnus ir lengvas vasaros dvelkimas.

Esu grakštus ir lengvas išlenkimas.

Esu tik linija. Tik taktas. Ne daugiau.

Bet po manęs paliks prisiminimuose

švelnus ir lengvas vasaros dvelkimas.

Vladas Šlaitas
  

Trys karaliai – 
dangaus dovanos

V. Karatajūtė-Šarauskienė. Arbatinukas, 2003. 
Viela, plunksnos, keramika, stiklas
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90-osioms išeivijos poetės, mokytojos
ir dailininkės Aldonos Veščiūnaitės–Ja -
na vičienės (1923–2012) gimimo meti-
nėms paminėti 

Aldona Veščiūnaitė gimė ir augo Alytuje.
1941 m. pradėjo studijuoti tapybą Vilniaus
dailės akademijoje, o 1944 m. pasitraukė į

Dresdeną, vėliau – į pietų Vokietiją. Freiburge bai -
gė École des Arts et Métiers. 1950 m. emigravo į Aus -
traliją ir apsigyveno Sydney. Stebėjo ryškius šio
krašto kontrastus spalvose, gamtovaizdyje. Pra dė -
jo rašyti 1964 m. Jos eilėraščiai pasirodė Met me -
nyse. Vėliau Algimanto Mackaus knygų leidimo
fon das išleido jos rinkinius Žodžiai kaip salos
(1976), Aidinčios upės (1985), Medžiai ryto laisvėje
(1999), Blykstelėjimai šimtmečiui baigiantis (2004)
ir Edvinas gražiaveidis keliauja į Marsą (2006). Ji
priklausė Lietuvos rašytojų sąjungai Vilniuje ir
Lietuvių rašytojų draugijai Čikagoje. Veščiū nai tė-
Janavičienė užaugino šešias dukteris. Ilgus metus
ji mokė lietuvių kalbos ir literatūros lituanistinėje
mokykloje Sydney. 1979 m. ji baigė trimetį anglų li -
te ratūros kursą University of  Sydney. 

Veščiūnaitės poezija mus stebina žodžių jud-
rumu, spalvingumu, skambumu; išradingomis
me taforomis. Turinyje klesti gamta, kultūra, me -
nas ir muzika (tuo primena Henriko Radausko
poe ziją). Tačiau Veščiūnaitė sujungia gamtos erd -
vę su laiko tėkmėje pasirodančiais kultūriniais
reiš kiniais savo pačios ,,vidinės tėkmės” ir ,,vidi-
nio gamtovaizdžio” dėka (citatos iš eilėraščio ,,Ir
vėl praeina Renesanso dainiai”). Jos unikali poezi-
ja galėtų būti apibrėžiama, kaip ,,vieninga gamtos
ir kultūros poetinė erdvė”.

Gamta savo įvairove ir gyvastim taip paveikia
poetę, kad ji pati ima dainuoti ir tapyti žodžiais
(,,Žo lė tokia žalia kad aš dainuot imu”). Todėl ji
sudvasina (personifikuoja) gamtą, pastebėdama
,,va  saros dangų šypsenas” ir ,,šypsenas lapų orna-
mente”; ,,medžius karalius” Lietuvoje ir medžius
Aust ralijoje, ,,gainiojančius debesis”. Jos sudva-
sinta gamta šiek tiek skiriasi nuo lietuvių tautosa-
kos gamtovaizdžio, nes ji paliesta tapytojos rankos
ir XX a. pradžios tapybos srovių bruožų (impresio-
nizmo, siurrealizmo, kubizmo). Pvz., eilėraščio
,,Po pietė” įvaizdžiais atskleidžiamas siurrealiz-
mas, o sakinių struktūra – kubizmas: ,,Saulės lygu-
mose išsitiesus upė / liejasi / medžių liemenim
įkai  tus popietė /… vartosi per akmenis miegalių /
akim driežai / garbanotus liepų sodus / raudon -
plaukė vasara parsiveda / šlaitais siūbuodami par-
eina / ankstyvi miškeliai ir / ežeras prajuokintas
(Žo džiai kaip salos, 42). Šio eilėraščio verlibras
įtalpina Homerą primenantį epitetą bei personifi-
kaciją (,,raudonplaukė vasara”) šalia naujoviškų,
tarsi siurrealistinių įvaizdžių ir oksimoronų
(,,sau  lės lygumose”; ,,liejasi medžių liemenim įkai-
tus popietė”).

Eilėraštyje ,,Peršviesti sodai” poetė rašo: ,,Pa -
lik sim daug vietos tarp žodžių, kad augtų peršvies -
ti sodai / nešąlančios upės kad neštų lengvai te -
kantį laiką” (Žodžiai kaip salos, 24–5), lyg žodžiai
sa vaime atsirastų ir sujungtų gamtos erdvę su lai -
ku. Iš tiesų, žodžiai, anot poetės, ,,žemėti”, kaip
me džiai, kitur krintantys kaip snaigės ir skren-
dan tys kaip paukščiai. Jie – ,,tamsiavidurės laiko
gėlės” (Aidinčios upės, 33), metafora atskleidžia jų
galią išreikšti istorines bei kultūrines akimirkas
gamtos erdvėje.

Pro Veščiūnaitės gamtovaizdžius dažnai skver  -
biasi kultūriniai reiškiniai: mitai, legendos, seno-
vi nė architektūra, menininkai, koncertai ir kt. O
poetė žavisi ne tik savo aplinka Australijoje ir Lie -
tuvos žeme, bet ir daugybe Europos vietovių, ap -
lankytų kelionėse. Eilėraštyje Firenze (Flo ren cija)
Arno upės srovėje pasirodo Rene sanso vaizdai ir
takai, kuriais galbūt vaikščiojo iškilusis Leo nardo
da Vinci: ,,Arno srovėj / aukso veidrodžiai, / laibi
bokštai, / medžių puokštės… kuriais takais Leo -
nar do vaikščiojo?” (Aidinčios upės, 14). Už Graiki -
jos salų ir kalnų ,,Apolonas vaikšto… Mūza užsi-
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AIDINČIOS LAIKO TĖKMĖS POETĖ

The Echo in Song

There are no clear boundaries
in the course of  centuries,
no accurate accounts,
only echoes in the words

of  song,
profound (well)spring skies.

When people conversed 
with trees,

they traversed forests.
When they sought comfort in trees,

they consoled them.
Likewise, trees communicate

with vegetation,
delicate light green seedlings,
knittings of  leaves and grass.
The fragile flow of  songs

of  old
joined – bound,

carried in rivers,
carried through centuries,
bearing light and dark tones.

A Sun of Amber

Unruffled
Green lakes

share
each day

with the surrounding
woods

a sun of  amber

A Mound

Seven are found in the book.
The eighth one – adorned
as with a bouquet of  roses,
addresses the clouds

as if  springing from its summit
it grows and keeps on growing,
lifting itself  by clusters of  shrubs,
strewing stones sunward.

It blends well with the clouds.

The mound is undestructible,
indivisible,
having stood through the ages,

clad
in daylight’s dense grass,
it still proclaims

the strength of  the Aestians’ land.

Aidas dainoje

Nėra aiškios ribos
šimtmečių eigoj
nėra aprašymų,
tik aidas žodžiuose

dainos,
gilūs šaltinių dangūs.

Žmogus kai medį
kalbino,

girias apeidavo.
Kai medžiui guodėsi,

medį ramino.
Taip kalbas medžiai
ir augalai tarpusavyje, 
trapūs šviesiai žalsvi

daigai
lapų-žolės mezginiai.
Trapus tekėjimas dainos

senos
sujungė-rišo

nešė upėmis,
nešė per šimtmečius,
nešė šviesius ir tamsius 

tonus.

Gintaro saulė

Nesudrumsti
Žalieji ežerai

dalinasi
kasdien

su apylinkių
miškais

gintaro saule

Piliakalnis

Septyni knygoj randas.
Aštuntas – kaip puokšte
rožių pasipuošęs,
kalbina debesis

viršūne lyg pasišokinėjęs
vis auga – tebeauga
krūmokšniais pasikeldamas,
akmenis saulėn paberdamas.

Gerai jis tarp debesų derinas.

Jis nesuardomas
nedalomas,
stovėjęs amžiais
dienų tiršta žole

apaugęs
tebeskelbia

tvirtumą aisčių žemės.

svajojus sėdi” (Delfai, Aidinčios upės, 51). Tuo tar -
pu baltuose Lietuvos ežeruose atsispindi Jūratės ir
Kastyčio romanas ir jų gintariniai rūmai, pasie -
kiami ,,sidabro traukiniais, arkliais, miškų ūks-
min  gais keliais” (Į baltus ežerus, Aidinčios upės,
18). Nemuno pakrantėje, ties Pilėnų kalnu, poetė
įžiūri senovės lietuvius aisčius: ,,Alsuoja Nemunu
/ Pilėnų kalnas, / alsuoja, aidi girios. / Žvalgėsi
švie  sūs / augaloti aisčiai, / žirgus savo kalbino. /
Pi lies sienas aukštino, / pečiais rėmė, / dainoje gar -
sino” (Pilėnų kalnas, Aidinčios upės, 23). Kaip pa -
saulio gamta savo įvairove yra vieninga, supinta
aibe panašumų, taip laikas, nešantis žmonių kul-
tūrą bei kūrybą, turi tęstinumą. Kaip upė gamtos
erd vėje, taip aidas dainoje ,,sujungia-riša” praėju-
sių šimtmečių ir dabartinių laikų kultūrą.

Parengė 
Živilė Gimbutaitė

,,Draugo” archyvo nuotr.
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,,Tavo meilė, kaip žvaigždės ...”
LIŪNĖ SUTEMA

BEVARDĖ ŠALIS

Visi vėjai pučia į Ten –
vėjarodžių skardūs gaidžiai
gieda penktai pasaulio šaliai,
Bevardei,
ir nebenutyla.

Visi vėjai pučia į Ten –
vėjarodžių neramūs angelai
plasnoja penkton pasaulio šalin,
Bevardėn,
ir nebegrįžta.

Visi vėjai pučia į Ten – 
vėjarodžių kuproti žmogiukai 
tiesia rankas į penktą pasaulio šalį
Bevardę,
ir paliečia ją –

Ten žaidžia nebeaugantys vaikai.
Vaikai senukai žaidžia
paskendusiais laivais, rūdijančiais šalmais – 
jie pamėgdžioja buvusį,
išdykusiai bežaisdami.
Sudužusiais lėktuvais ir automobilių laužais
jie pakartoja buvusį,
rimtai bežaisdami.
Ir seka pasaką jie be pradžios,
ir seka pasaką be galo.

HENRIKAS RADAUSKAS

SUGRĮŽIMAS

Ėmė lyt, ir naktis sušlapo
Ir pakvipo erdvėm ir žuvim,
Ir spindėjimą žalio lapo
Tu pasiėmei su savim.

Ir tau liko tasai žalumas,
Kaip saulėlydis rausvas šuva,
Lėtas laikas ir pilkas dūmas
Ir pilna debesų kalva.

Jei paklydęs kada gulėsi
Dykumoj, po saule žiauria,
Tu galėsi grįžt į pavėsį
Medžio, mirgančio ežere.

Pamatysi temstantį krantą, – 
Kur mėnulį velka žvejai, – 
Ir šešėlį šuns, kurs supranta,
Kur per šitiek metų ėjai.

Savo pažadą ištesėjęs,
Tu girdėsi: krenta lašai –
Ir stovėsi kaip Odisėjas,
Nežinodamas, ar grįžai.

VLADAS ŠLAITAS

KAIP ŽVAIGŽDĖS

Laikas ir upės, laikas ir upės,
amžinieji krantų ardytojai,
ką jūs padarėt, sakykit, motinos veidui?
Motinos veido vietoj liko tik dūmai,
duobės akių ir išblyškusios lūpų linijos.

Laikas tavęs nepakeitė, motin! Tai melas:
tai tik nuo ašarų dūmai akis man graužia.
laiko ir upių srovėj tavo meilė, kaip žvaigždės,
man iš tolo per naktį šviečia.

JONAS MEKAS

KAI MES stovėjome
po šakomis,

girdėjome,
kaip tylomis
virpėjo lapuos vėjas.

Ir naktis rišė ir jungė,
ir lietus rišė ir jungė,
lietus be užgaidos
ir lietus be skausmo.

O kai dar toliau
mes ėjome –
pilkose įlankose
girdėjome
sunkius laivų atsidūsėjimus.

O lietus krito ant molų,
ant grindinio,
ir naktis ir medžiai
ir pilkos įlankos
buvo sklidinos
nuostabaus šnarėjimo.

Tegu lyja lietus,
tegu lyja.
Lietus be užgaidos,
ir lietus be skausmo.

ALFONSAS 
NYKA-NILIŪNAS

MOTINA
Gęsdama paslaptingoj šviesoj Eldorado,
Begalinių erdvių apkabintam name,
Tu klausai, kaip vaikai, Tavo šviesą praradę,
Lyg apakę klajoja naktim neramia.

Ir tada suliepsnoji nors vienai sekundei, 
Paskutinėm ugnim jiems kelius šviesdama,
Ir užgęsti tenai, lyg šešėlis, be skundo,
Kaip žvaigždė, begalinėn naktin krisdama.

HENRIKAS NAGYS

SAULĖS LAIKRODIS

Paskutinį randą įrėžiau į tilto turėklą:
Ar ne aš pasakiau sudiev savo pasakų sodui?
Vasarų debesys miega ant tvenkinio juodo.
Miega po mano medžiu jo raudonas šešėlis.

Mano pilies langai į saulėlydžio dangų
žiūri pro tuščią, pašiurpusį rudenio mišką.
Mano pilies! O nepaliestos spindi jos durų rankenos –
mano rankom nepaliestas spindi jos veidas išblyškęs...

Niekados nakties nebebus. Bus vakaras, vakaras, vakaras.
Vasaros niekad nebus. Bus ruduo. Per amžius – ruduo.
Dievas pridengė rankomis saulės ugniakurą.
Sukrekėjo po tilto turėklais tekėjęs vanduo.

Ar ne aš pasakiau savo pasakų sodui sudiev?
Nužudytas paskendo mano medžio šešėlis
giliam tvenkiny... Mano pilies
miręs saulės laikrodis miega ant smėlio.

VYTAUTAS MAČERNIS
• • •

Ūždamas per dangų šiltas marių vėjas
Neša grįžtančius paukščius per vandenis plačius
Ir dainuodamas, į sausumas atėjęs,
Išmeta iš medžių jų supuvusius lizdus.

Jis ateina šniokšdamas per lygumas pilkąsias...
Nuo dangaus šiurkščiai nuplėšia debesų skaras:
Saulės kamuolys plačiai palieja tąsyk
Virpuliuojančios ir plūsiančios ugnies upes.

Medžių pumpurai pilki, poškėdami dusliai,
Aižėja ir skleidžiasi gleivėtais lapais
Ir toli aplinkui nirtulingai kvepia.

Džiūsta saulėje ir vėjuje visi keliai;
Ir širdis, į tolumas melsvas įsižiūrėjus,
Jais norėtų skrist tolyn, kaip skrenda vėjas.

efoto.lt nuotr.



Stephen King. Tamsoje be žvaigždžių. Apsakymų rinkinys. 
Iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius, Alma littera, 2012 

Šią knygą baigiau skaityti kaip tik gruodžio 21-ąją, kai baigėsi
se novės majų kalendorius ir turėjo ateiti pasaulio pabaiga.
Per televizorių kaip tik rodė Bugaracho miestelį Prancūzijoje,

į kurį plūdo pranašų ir pranašysčių išgąsdinti žmonės – mat Bu ga -
rache stūksojo kalnas, kuris, pasak pranašų (kas jie tokie, po perkū -
nais?), atlaikys pasaulio pabaigą. Negana to, atskris ateiviai ir pa -
ims visus kažkur (kur? Ar ten tinkamos sąlygos, pavyzdžiui, kvė-
puo ti? O jeigu ne? Ką mes ten nekvėpuodami veiksime?). 

Tokiomis sąlygomis Kingą skaityti ne tik baisu, bet ir aktualu.
Juk visada įdomu pamatyti, į kokią beprotybę žmones įstumia gud-
rios manipuliacijos. Nesvarbu, kuo – protu, jausmais, viešąja nuo-
mo ne. Nepaisant civilizacijos gudrybių, žmonės – lengvatikiai, iš -
laikę tokias prietarų liekanas savo pasąmonėje, kad jomis visada
kas nors pasinaudos. Ne išimtis ir populiarusis S. Kingas – šiaip jau
jo „Švytėjimą” (o ir nemirtingąjį S. Kubricko filmą su Jacku Ni -
cholsonu pagal šį kūrinį) labai mėgstu, rašytojas yra parašęs ir kitų
neblogų romanų, netgi Juozas Erlickas, reiklus kritikas, yra geru
žodžiu paminėjęs „Naminių gyvulėlių kapines”, – tačiau ir meist-
ras, eksploatuojamas godžios, siaubų ištroškusios minios, išsise-

mia. Ši knyga, nors ir pelniusi Bramo Stokerio apdovanojimą ir pristatyta britų „Fantasy” premi -
jai, tai paliudija. 

Kaip sakė vienas K. Stanislavskio teatrinės sistemos žinovas, rašytojas, rašantis apie siaubą,
turi turėti savo „viršuždavinį”: kam viso to reikia? Koks viso to tikslas? Kas už to slepiasi? Jeigu
į tai neatsakoma, lieka vien tik pramoninis rašymas. Knygos – prekės. Jas malonu skaityti prie
lieps nojančio židinio su taure viskio, kai baimė yra tiesiog malonus fiziologinis dirgiklis, ir tiek.
Toks kaip kutulys. Nemalonu būtų, jeigu žmogus susitapatintų su knygos veikėju, pajustų kaltę,
ne aiškią savigraužą, imtų galvoti, kodėl visa tai vyksta, kodėl visuomenė gimdo tokias pabaisas,
gal ir aš dėl to kaltas, o jeigu kaltas, tai kuo...

Šioje Kingo knygoje daug baisybių – kraupūs ne tik žudikai maniakai, man baisūs pasirodė ir
pagrindiniai knygos herojai, kuriuos lyg ir turėtum užjausti, nes jie nukenčia. Bet... Nors anota-
cija rašo, kad knygos tema – atpildas, gal tinkamiau būtų įvardyti temą kitu žodžiu – kerštas. Ri -
bos tarp atpildo ir keršto nutrynimas yra nemažas meninis autoriaus laimėjimas, kuris žudiką ir
au ką tarsi sulygina dvasiniu požiūriu. Žinoma, visa tai – autoriaus išmonė. Tačiau realybė šitą iš -
monę kartais patvirtina su kaupu. Pavyzdžiui, šiurpūs įvykiai Connecticute. Sakyčiau, kad žu -
dikas šiuo  atveju  irgi  buvo  auka:  savo uždarumo,  psichologinio  pažeidžiamumo, ginklavimo-
si manijos, motinos paranojos, pasaulio pabaigos pranašysčių – ir toji pasaulio pabaiga jiems atė -
jo. 

Bet juk sunku kaltinti autorių dėl to, kad jis rašo tai, kas perkama. Kas godžiai skaitoma.
Sunku kaltinti žiniasklaidą dėl įkyraus princesių ir kitokių garsenybių persekiojimo – apie tai
irgi godžiai skaitoma. Kol bus paklausa, tol bus pasiūla. Toks laisvosios rinkos dėsnis. Tik kiek čia
yra žmogiškosios laisvės ir atsakomybės – sunku pasakyti.

Neil Gaiman. Kapinių knyga. Apysaka. 
Iš anglų kalbos vertė Elena Macevičiūtė. – Vilnius, Bonus ani-
mus, 2011

Prašom neapsigauti dėl knygos pavadinimo – nors knygoje ir pa -
sakojama apie kapines, tai viena mieliausių knygų, kurias pa -
staruoju metu man teko skaityti. Beje, ir šiuolaikinio britų ra -

šytojo Neilo Gaimano vardas yra plačiai žinomas – jo knygos įvertin-
tos daugybe apdovanojimų (Hugo, Carnegie medal, Newbery me dal),
il gai laikėsi „New York Times” bestselerių sąraše, o Timo Bur tono fil-
mas „Koralaina. Slaptas pasaulis” pagal N. Gaimano „Ko ra lai ną”
man pačiai buvo vienas džiaugsmingiausių atradimų. (Ek ra ni zuotos
ir Gaimano „Žvaigždžių dulkės”, gal tokia pat dalia laukia ir „Anan -
sio vaikų”, kurie, beje, neseniai pasirodė ir lietuviškai, romaną per-
nai išleido leidykla „Vaga”). Taigi po S. Kingo „Kapinių knyga” – tik -
ra atgaiva sielai.

Kodėl? Gal todėl, kad mirusiųjų pasaulis „Kapinių knygoje” –
toks keistas ir savaip žavus, toks gyvas (ar ne keistai skamba?), kad

ne gali nejaudinti. Ir jų dylantis, švelnus atšiaurumas, ir žydinčios apleistos erškėtrožės, ir suo-
kiančios lakštingalos, ir trupantys antkapiai, ir laukimas, kurio neišvengia net mirusieji – jie irgi
laukia, tik ko, neįvardija, tai paslaptis. O svarbiausia – knyga teigia, kad niekas, net mirtis, neat-
ima meilės. Berniukas Niekaskitas – vienintelis gyvas kapinių gyventojas. Išaugintas vaiduoklių,
vilkolakių ir vampyrų, Kitas išmoko jų papročių ir perėmė jų žinias. Beje, gera knygos savybė ta,
kad nepamirštama pasakyti, jog visos šitos baisios būtybės (vilkolakiai, vampyrai ir kt.) visų pir-
miausia buvo žmonės, o ne liguistos vaizduotės ir pramoninio rašymo pagimdytos pabaisos. Užtat
jų ir nebaisu – nei panelės Lupesku, kuri pasirodo besanti reto narsumo, kovodama su pragaro
gai valais, pagrobusiais berniuką, nei vampyro Sailo, kuris savo likimą neša kaip savotišką naštą,
kaip prakeiksmą ir laukia, kada ateis paslaptingas metas, kai toji našta bus nuimta. O koks vaiz-
dingas pragaro aprašymas – toji iškreiptų geometrinių matmenų erdvė, kurioje neveikia įprasti
fi zikos dėsniai, iš tiesų daro daug didesnį įspūdį, nei tradiciniai smalos katilai ir liepsnos liežu-
viai. 

Autoriui buvo priekaištauta, kad kapinės – netinkamai pasirinkta vieta, vaikai gali išsigąsti
ir t. t. Tiesą pasakius, išsigąsta dažniausiai suaugusieji – jie kur kas neatsparesni baimei, nei vai-
kai. Ir kapinės čia niekuo dėtos. Tai tik slenkstis į pasaulį, kurio nematome, nepažįstame, negali-
me patirti empiriniais savo pojūčiais, todėl neretai iškreipiame, utriruojame arba apskritai apie
jį nekalbame. Ką padarysi – pasaulis materialus, neretai netgi lėkštas. Bet juk tokį pasaulį for-
muo jame mes, suaugusieji. Sunku pasakyti, koks būtų pasaulis, jeigu jį formuotų vaikai. Šiaip ar
taip, jie pavyzdį ima iš mūsų, suaugusiųjų – užtenka prisiminti nemirtingąją klasiką, W. Goldingo
„Musių valdovą”. Tačiau su vaikais reikia kalbėtis apie viską. Meilė ir mirtis – amžinos tokių po -
kalbių temos.

Barbora Pelėdaitė
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K N Y G Ų  A P Ž VA L G AK N Y G Ų  A P Ž VA L G A

Vilniaus Antakalnio bibliotekoje iki Naujųjų me -
tų egzotiškais motyvais ir spalvomis stebino
75-metės tautodailininkės Birutės Jadvy gos

Mickevičienės paroda „Japonijos siužetai”. Tai ne
pir  moji, o 16-oji jos paroda (įprastai per metus jų su -
ren gia po dvi, tris).

Gimusi Tauragėje, tekstilininkės ir statybininko
šei moje, Birutė Jadvyga nuėjo tėvo pėdomis. Matyt,
jai statybininkės profesija kartu buvo nemokama
mankšta ir ištvermė: noras miklinti rankas, derinti
spal vas. Kas nežino, kad doras statybininkas turi auk-
sines rankas? Be abejo, mamos menai turėjo įtakos,
tačiau karjera buvo siejama tik su statyba (argi iš me -
no pragyvensi?).

Sulaukusi 55-erių (tuometinis pensinis amžius),
susidomėjo floristika, skiautiniais, tautodaile, tapyba
ant šilko, siuvinėjimu, dekupažu.

Sulaukusi šešiasdešimties, įsitraukė į aktyvią pa -
gyvenusių žmonių asociacijos veiklą, tapo „Skiau ti -
nin kės” klubo nare. Šešiolika metų buvo Trečiojo
am žiaus universiteto tautodailės fakulteto seniūne.
Šiuo metu lanko kultūros pažinimo ir turizmo fakul-
te tą. Taigi pozityviam mąstymui turi įtakos mokslas
(ir kelionės, ir mėgstama veikla) visą gyvenimą. 

2003 m. jai suteiktas meno kūrėjos statusas
(prieš dešimtmetį – tautodailininkės vardas). 2008
m. Dalaso istorijos muziejuje (JAV, Teksasas) ekspo-
nuoti jos kūriniai pateko į originaliausių darbų de -
šim  tuką. 

Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė

Birutė Jadvyga Mickevičienė. Žaismingoji, 2010. 
L. Vasiliauskaitės-Rožukienės nuotr.

Birutė Jadvyga Mickevičienė. Rūpestingoji, 2010

Amžius – 
saviraiškai ne kliūtis
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Prieš adventą Deltuvoje susirinko rajono dainininkai ir šo -
kėjai. Čia vyko tradicinė Ukmergės rajono kaimo folkloro
ko lektyvų, dainininkų ir muzikantų šventė ,,Padai nuo kim
su siėję”. Šiais metais deltuviečiai prie stalo galėjo ne tik
pri tarti septynių rajono kolektyvų dainininkams, bet ir pa -
siklausyti lietuvių liaudies dainų atlikėjos Ve ronikos Povi -
lio nienės. Viešnia pasakojo apie Advento laikotarpį, jį ly -
din čius papročius, jų reikšmę žmogui ir gy dančias liau-
dies dainų savybes. Veronika Povilionienė pa pasakojo is -
toriją apie sergančią moterį, kuriai kaip vais tai buvo pa -
skirtas dainavimas. Po trijų savaičių mo te ris bedainuoda -
ma pasveiko.

2012 m. gruodžio 12 d. Lietuvių kalbos institutas Anykš -
čiuose surengė pirmąjį Tarmių festivalį. Tai vienas reikš-
min giausių baigiamųjų Anykščių – Lietuvos kultūros sos-
tinės 2012 – metų renginių. Anykščių kultūros centre bu -
vo įsikūręs Tarmių miestelis, kuriame įvairios šalys pri-
sta  tė savo tarmes. Parodų erdvėje eksponuota literatūra
apie tarmes, plakatai, žemėlapiai, kita vaizdinė medžia-
ga, elektroniniai ištekliai. Vyko įvairūs tarmių pristatymai.
Koncertavo tautinių mažumų mokyklos iš Vilniaus.

2012 m. gruodžio 28 d. Pasvalio kultūros centre įvyko
naujametinis vaidinimas ,,Istorijos miestui”, kuriame vai -
dino ne tik vietinės teatro trupės artistai, bet ir smagiai
pa  sirodė Pasvalio kultūros centro Ustukių filialo tautinių
šo kių kolektyvas ,,Šėltinis”. Vakaro svečiai – Lietuvos paš  -
to Pasvalio skyrius. Visos vakaro metu surinktos lėšos
skir tos Pasvalio specialiajai mokyklai – internatui.

KRAŠTO ŽINIOS

Lietuvos medicinos bibliotekos fojė
(Kaštonų g. 7) prie kalėdinės eglutės
atidaryta paskutinė 2012 m. ir (kad ir

keista) pirmoji personalinė menininkės ir
dailės pedagogės bei vadovėlio „Meno isto-
rija” autorės Ariadnos Čiurlionytės paro-
da.

Menininkė Vilniaus dailės akademijoje
studijavo ir tapybą, ir dailės pedagogiką.
Parodose dalyvauja nuo 1989 m. Tiesa, jų
surengta ne viena dešimtis, tačiau tik kar -
tu su kitais, dažniausiai – tarptautiniuose
akvarelės pleneruose: Vilniuje, Klaipėdoje,
Telšiuose, Estijoje. Pirmą kartą ją sutikau
pernai irgi bendroje Dailės mokytojų aso-
ciacijos parodoje A. Mickevičiaus bibliote-
koje ir kaip autorę, ir kaip kuratorę. 

Ariadna pirmiausia dirbo aliejaus ir
akrilo technika, akvarele rimčiau susido-
mė jo 2007 m. „Ši technika vis labiau intri-

guoja ir vilioja. Domina ne tik tradicinės akvarelės galimybės, traukia jos neaprė-
pia mumas ir lengvas lyg vėjelio dvelksmas prisilietimas. Kūryba – tai apmąstymai,
tai atviras langas į pasaulį, tai pasaulio stebėjimas, žavėjimasis juo ir dialogas su
juo. Apmąstymai dažnai netelpa viename popieriaus lape, jie veržiasi į naujas erd-
ves – ciklus, spalvų, apšvietimo pojūčius. Jie nori išsilieti raidėmis, sakiniais, laiš-
kais... Spalva man – labai svarbi raiškos priemonė, kuria taip pat galima apmąstyti
santykį su aplinka. Pasaulis gali atsiverti kaip spalvos nostalgija... spalva aktyvi ir
ekspresyvi, ryški ir kupina energijos arba jautri, niuansuota, subtili ir rami, paky-
lėta iki metaforos. Tapybinėse abstrakcijose siekiu apibendrinti, transformuoti
aplinką, tai reiškia keisti ją savaip ir kartu atverti ją sau ir kitiems. Atverti langai
orientuoja į būties laukų platybes, kuriais smagu keliauti ir nors trumpam pabėgti
nuo aplink tvyrančio chaoso,” – sako autorė.

Parodą pristatė Lietuvos medicinos bibliotekos atstovė dailininkė Viktorija Da -
niliauskaitė, apie Ariadnos kūrybą išsamiai pakalbėjo menotyrininkė ir sena jos bi -
čiulė Danutė Jadzinskienė. Pasak jos, Ariadnos darbai – visai ne abstrakcijos, juk
juo se gali įžiūrėti ir laumžirgį, ir žolę, debesį, gintarus... Jų dominuojanti spalva –
jūros mėlis, kaip nostalgija, ir saulės šviesa, kaip viltis. Vienas paveikslas primena
ateinančius šalčius, kitas – bundančią gamtą. Apskritai visi paveikslai įkvėpti gam-
tos, labai lietuviški, archetipiniai, filosofiniai, harmoningi, skaidrūs, šviesūs, dau-
giaplaniai. Atrinkti autorės Kalėdų išvakarėse, primeną laukimą, kada tamsą kei-
čia šviesa. Tas, kuriame – gintarai, labiausiai primenąs M. K. Čiurlionio braižą, gal
todėl, kad jos tėvas Jonas buvo M. K. Čiurlionio brolis, miręs, kai Ariadnai tebuvo
treji metukai. Šiandien jis būtų šimtametis senolis. Pasveikinti giminaitės atėjo
Gie drius Strimaitis su žmona Janina. Jam Ariadna yra teta, nors jis už ją kur kas
vyresnis (jo močiutė Juzė buvo M. K. Čiurlionio sesuo). Pasveikinti mamos atėjo ir
jos sūnus Jonas – filosofas, besiverčiantis iš muzikos, gitaristas, koncertuojantis su
grupe po užsienius... Ariadnos dukra Gabrielė atvykti negalėjusi, nes auginanti
atžalą. Visi jie priklausą Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriui, nors seniai
gy vena sostinėje. 

Parodą bus galima apžiūrėti iki Trijų karalių, vėliau ji bus perkelta į Marijos ir
Jurgio Šlapelių muziejų.

KŪRYBA – TAI ATVIRAS LANGAS
Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė

Ariadnos Čiurlionytės akvarelių paroda „Laiko
fragmentai” Lietuvos medicinos bibliotekoje

Ariadna Čiurlionytė

Ariadna Čiurlionytė. Iš dienoraščio. Noktiurnas. L. Vasiliauskaitės-Rožukienės nuotr.
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Gruodžio 1 dieną sukako 35-eri metai nuo kuni-
go dr. Petro Dagio, spaudos darbuotojo, pirmo-
jo „Lietuvos evangelikų kelio” redaktoriaus, vi -

suomenės veikėjo mirties.
Šiai datai artėjant, jos paminėjimu spaudoje pasi-

rūpino kun. dr. P. Dagio našlė Arianė, pastaruosius
pen   kiolika metų Vilniaus ev. liuteronų parapijos narė.
Surinkusi geroką pluoštą gyvenimo aprašymų,
straipsnių spaudoje ir kitų rašinių, įteikė su tokiu
prierašu: „Liūdna man buvo keliauti į praeitį, tą laiką
kai kartu gyvenome. Abu buvome biedni imigrantai,
atlikome visokiausius darbus. Ypač Petrui medžiagi-
niai dalykai nerūpėjo. Kai tik Lietuva vėl atgavo Ne -
priklausomybę, jis pirmas būtų grįžęs – Amerikos pi -
lietybės niekad neėmė, buvo ištikimas savo Tėvynei.
Į jo karstą viena parapijietė įdėjo saujelę žemelės iš
Lietuvos, ir aprengtą senu juodu kunigišku talaru
išlydėjome į kapines”. Čia pat gerb. Arianė parašė ir
apie jų santuokinio gyvenimo pradžią: „Už kunigo Da -
gio ištekėjau 1954 m. lapkričio 20 dieną – mus sutuo-
kė kunigas Jonas Pauperas (1905–1971) iš Čikagos,
Zio no lietuvių ev. liuteronų parapijos klebonas. Da -
bar ten tarnauja kunigas dr. Valdas Aušra”. Kitoje už -
rašytoje pastaboje gerb. Arianė pastebi tokias gyve-
nimo bendražygio asmenines savybes: „Kun. Dagys
mokėjo pritraukti žmones (ir mane), visiems buvo
paslaugus, mielas”.

Prisimindami kunigą dr. Petrą Dagį, ir mes nors
trumpai apžvelkime jo gyvenimo kelią ir darbus Vieš -
pačiui bei lietuvybei Tėvynėje ir išeivijoje.

Tėviškė – Biržų kraštas 
Plačiai ir toli Biržų kraštą išgarsino LDK didi-

kas, valstybės ir karinis veikėjas Jurgis Radvila
(1480–1541), žymaus LDK valstybės veikėjo Mika lo -
jaus Radvilos Rudojo (apie 1515–1584) ir Lietuvos di -
džiosios kunigaikštienės Barboros Radvilaitės
(1520–1551) tėvas. Mikalojus Radvila Rudasis ir kiti
šios iškilios giminės to meto didikai visomis išga-
lėmis rėmė reformacijos judėjimą Lietuvoje ir savo
gyvenime vadovavosi Dievo žodžiu. Radvilų kasdie-
nis gyvenimas ir darbai bylojo apie tai, kad savo
tautai reikia ieškoti globos ir stiprybės ne kur ki -
tur, bet savo tautos žmonėse ir savo gimtoje žemėje.
Šis suvokimas, brangus daugeliui biržiečių evan ge-
likų, buvo kelrode žvaigžde ir Dagių šeimai.

Petras Dagys gimė 1904 m. kovo 15 d. Peikš te -
nių kaime (Biržų valsčius ir apskritis). Tėvai –
Mar  tynas ir Matilda (gimusi Viederytė) Dagiai –
ūki ninkai. Mama kilusi iš bajorų, tačiau lenkiškai
nemokėjo. Tėvas – ūkininkas, valdęs tėvo ir mamos
ūkius. Abu raštingi, ištikimi gimtojo krašto mylė-
tojai, evangelikai liuteronai. Tėvas prenumeravo ir
skaitė visą lietuviškąją spaudą, o taip pat „Rygos
naujienas” bei „Keleivį” iš JAV. Išaugino gausią šei -
mą – penkis vaikus. Vyresnioji sesuo Ona, ištekėju-
si – Rukmanienė, buvo pasilikusi tėvonijoje, brolis
Jonas – išvyko ir 1961 m. mirė Amerikoje. Po jų, am -
žiumi jaunesni – Petras ir Matilda, ištekėjusi – Kuo -
lienė, taipgi gyvenusi išeivijoje, Kanadoje, bei Ma -
rija, ištekėjusi – Placienė, gyvenusi Čikagoje, JAV. 

Studijos Kaune 
Žinia, ūkį dažniausiai galėjo paveldėti vyriau-

sias šeimos vaikas. Todėl Petras turėjo ieškotis,
kaip ir kur galėtų į savo gyvenimą žengti. Pa si rin -
ko Kauno studento kelią – įstojo į Lietuvos univer-
sitetą ir 1930 m. baigė evangelikų teologijos ir fi lo-
so fijos studijas. Minėtina, kad greta to jis dar suge-
bėjo gilintis ir į istorijos bei teisės mokslus, nors jų
studijų programos ir nespėjo užbaigti. Stu dijų me -
tais buvo Sodeliškių bei Lapakritos pieno perdirbi-
mo bendrovių, Nemunėlio Radviliškio Smul kaus
kre dito banko steigėjas, nuolatos buvo deleguoja-
mas į „Pieno centro” suvažiavimus.

Būtingė ir Klaipėda 
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Kon -

sistorija, parapijai pašaukus, 1931 m. Petrą Dagį pa -
skyrė Būtingės ev. liuteronų parapijos kunigu. Pa -
rapijos narių dauguma – neturtingi žvejai, į pamal-

das atkeliaudavę ir iš Šventosios uosto. Ku ni gas P.
Da gys mėgdavęs sakyti, kad čia jis turėjęs malo-
niausias dienas šiame gražiausiame Lietuvos kam-
pelyje. Pasižymėjo veiklumu – pradėjo statyti erd-
vią kleboniją ir salę parapijos ir visuomenės reik-
mėms. Žvejai kunigą išsirinko ir pirmuoju Šven -
tosios uosto žvejų kooperatyvo pirmininku, buvo
„Žu vies” akcinės bendrovės steigėjas ir revizijos
ko misijos pirmininkas.

Po dvejų metų, 1933-aisiais, kun. P. Dagys buvo
paskirtas Lietuvos kariuomenės 7 pėstininkų pul -
ko kapelionu su gyvenamąja vieta Klaipėdoje, kad
galėtų plėsti lietuviškąją veiklą. Pirmąsias pamal-
das, dalyvaujant Ministrui pirmininkui J. Tūbeliui
ir kitiems aukštiems Lietuvos pareigūnams, laikė
šv. Jono ev. liuteronų bažnyčioje, kuri iki šių pamal-
dų buvo tik miesto vokiečių žinioje. Po metų, 1934–
aisiais, P. Dagys paskiriamas ir Gubernatūros tiky-
bos reikalų referentu. P. Dagio pastangomis iš įvai-
rių lietuviškų grupių buvo sudarytas Klaipėdos
krašto evangelikų susivienijimo bažnytinis komi-
te tas, kuriam jis pirmininkavo iki Klaipėdos kraš-
to atplėšimo nuo Lietuvos. Savo visokeriopoje veik-
loje laiko skyrė ir jaunimui – Pedagoginio instituto,
Mokytojų seminarijos ir Prekybos instituto studen-
tus subūrė į „Rėzos” draugiją ir ją globojo.

Bažnytinis komitetas, kun. P. Dagiui pasiūlius,
1935 m. kovo 23 d. Klaipėdoje pradėjo leisti savait-
raštį „Lietuvos evangelikų kelias”, kuris vėliau ta -
po oficialiu Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios Kon -
sis  torijos leidiniu. Jį P. Dagys redagavo iki Lie tuvai
netenkant nepriklausomybės. Savaitraštyje ne kar -
tą aštriai kritikuotas Vokietijoje vis labiau įsiga-
lintis nacių režimas. Tad vokiškoji radijo stotis
„Deut sche Nachrichten” ne kartą akiplėšiškai gra-
si no, kad kun. P. Dagį ir prof. kun. V. Gaigalaitį bū -
tina pakarti.

Jūros diena ir ekumeniškumas
Jūros dienos šventė kilo iš žvejų susibūrimų,

vakaronių, regatų. Pirmą kartą Jūros diena pami-
nėta Klaipėdoje bei Šventojoje 1934 m. rugpjūčio
11–12 dienomis. Ją Lietuvos Vakarų sąjungos ini-
cia tyva organizavo įvairios jūrinės organizacijos.
Šventės metu siekta parodyti žmonėms jūros reikš-
mę visai valstybei, ji populiarino jūreivystę ir jūri-
nes profesijas. Pirmojoje dalyje, vykusioje Šven -
tojoje, dalyvavo valstybės Prezidentas ir visas mi -
nistrų kabinetas. Antroji – tęsėsi Klaipėdoje ir jau
be aukštųjų svečių, bet su gausia aniems laikams
žmo nių minia – 60 tūkst. miestiečių ir svečių. Abie -
jose vietovėse kalbas sakė kunigas P. Dagys, beveik
visas jų tekstas buvo spausdintas ir „Lietuvos ai -
de”.

Po Jūros dienos Klaipėdoje vyko ir jaunalietu-
vių suvažiavimas. Jo pradžioje taip pat buvo numa-
ty tos bendrosios pamaldos kareivinių (dab. Klai -
pėdos universiteto pastatai) aikštėje. Vėl ištiko ne -
sėkmė – Romos katalikų kapelionas negavo savo
baž nytinės vyresnybės sutikimo dalyvauti, tad
kun. P. Da gys kiek pavėluotai pamaldas laikė vie-
nas. Jam buvo būdinga religinė tolerancija, atviru-
mas. Todėl negalėjo suprasti, kaip evangeliškame
Klaipėdos kraš te gali būti ignoruojama ar net ir
draudžiama tarp bažnytinė veikla. Tokių nepagei-
daujamų susikirtimų matydamas ir daugiau, kun.
P. Dagys jų ne kėlė viešumon – išliko ekumenišku
kunigu, santūriu tikybos reikalų referentu.

Pagerbiant kun. P. Dagio bažnytinę ir visuome-
ninę veiklą, jam 1939 m. buvo įteiktas Latvijos Res -
publikos Trijų žvaigždžių 5 laipsnio ordinas – tuo-
met kunigas pasitiko amžiaus 35-metį, atsidėkota
už Palatvijo liuteronų, tarp kurių būta ir kuršinin-
kų, dvasinę globą.

1939 m. ir vėlesni įvykiai 
Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą, kun. P.

Da gys persikėlė į Kauną ir atliko karo kapeliono
pa  reigas. Galiausiai 1940 m. vasarą (liepos 2 d.)
nau   ja sovietinė valdžia bendru įsakymu atleido vi -
sus karo kapelionus.

Po metų, 1941 m. birželį, – dar viena neganda:
pra sideda Antrasis pasaulinis karas. Vilniaus ko -
misariate gaunamas raštas, kuriuo nurodoma kun.
P. Dagį ir muziką, poetą, visuomenės veikėją Al fon -

są Mi kulskį (1909–1983) areštuoti – matyt, už anks-
tesniąją lietuviškąją veiklą Klaipėdos krašte. P.
Dagys apie metus laiko slapstėsi, o po to persikėlė į
Kauną ir ėmėsi bažnytinės veiklos. Rūpinosi Kau -
no evangelikų reformatų bažnyčios (Ožeškienės g.
41) vidaus įrengimu – jos išoriniai mūro darbai pa -
gal architekto Karolio Reisono modernistinį pro-
jek tą buvo baigti dar 1938 metais. Be to, talkinin-
kaujant kun. Povilui Jašinskui (1889–1982) ir Lie -
tuvos evangelikų reformatų bažnyčios kuratoriui P.
Kregždei, išleido kun. Adomo Šerno parengtą
„Evan  gelikų giesmyną su maldomis” (Kaunas,
1942).

Kaune 1944 m. P. Dagys dalyvavo paskutiniame
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLI -
K’o) posėdyje, kuriame jam buvo pavesta pasirū-
pinti komiteto įkūrėju ir pirmininku Steponu Kai -
riu ir jį išvežti į Švediją. Artinantis Raudonajai ar -
mijai, kun. P. Dagys ir beveik visa šeima, kiti ben-
dražygiai Būtingės žvejų laiveliais pasitraukė į
Švediją. 1946 m. P. Dagys atvyko į JAV – buvo gavęs
Non Quota vizą Nr. 4. Tai buvo įmanoma tik gydy-
to jo, Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės veikėjo,
evangelikų reformatų bažnyčios kuratoriaus My -
ko  lo Devenio iškvietimo dėka. Žinia, laisvesnis pa -
bėgėlių persikėlimas iš Europos į JAV prasidėjo
kiek vėliau – tuomet, 1950 m. į JAV atvyko ir būsi-
mo  ji P. Dagio žmona Arianė Grigaitytė, kilusi iš Jo -
naičių (Šilutės aps.) – vėliau išeivijos lietuviai pri-
pažins, kad gerb. Arianė ilgus metus stropiai ir išti-
kimai talkino kun. P. Dagio bažnytinėje ir visuome-
ni nėje veikloje. 

Tarnystė už Atlanto
Atvykęs į JAV, P. Dagys netrukus įsitraukė į

tautinį bei visuomeninį darbą. Amerikos Lietuvių
Taryba pakvietė lankyti lietuvius didžiuosiuose
JAV, Kanados miestuose ir skaityti paskaitas. P. Da -
gys kurį laiką buvo Lietuvių protestantų sąjungos
Amerikoje sekretorius, redagavo jos laikraštį
„Gim tinės garsai”, 1947–1967 m. (su pertraukomis)
dirbo Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) cent-
re, New Yorke. Padėjo redaguoti šio susivienijimo
laikraštį „Tėvynė”, o 1959 m. jo pastangomis imtas
leisti ir mėnraštis „SLA jaunuolių atžalynas”.
Tvarkė Liuksemburgo radijo stoties perduodamų
lietuviškų religinių programų dalį. 

1951 m. sausio 21 d. P. Dagys įkūrė New Yorko
lietuvių evangelikų liuteronų parapiją ir iki mir-
ties tarnavo jos kunigu, pamaldų laikyti vykdavo ir
į Bostoną, Baltimorę (JAV), Hamiltoną, Torontą
(Ka nada). Neretai į New Yorko ev. liuteronų parapi-
ją atvykdavo ir tautiečiai, išgyvenę Sibiro tremtį.
Dau gelis jų atvyko su kun. P. Dagio pagalba. Para -
pijos naujokus kunigas pristatydavo ir prašydavo
pasidalyti naujausiomis žiniomis iš pavergtosios
gimtinės. Parapijos gyvumą ir jaukumą nuolatos
pa laikė Moterų ratelis, kuriam vadovavo J. Jol ko -
va ki-Ambrazienė, vėliau dr. D. Svalbonienė. Jau ni -
mo veiklą organizavo ir vystė tuometinis studentas
Julius Maldutis. Tęsdamas ekumeniškąją veik lą,
sa vo parapijoje kun. P. Dagys New Yorke su rengė
pir mąsias lietuvių ekumenines pamaldas. Kun. P.

KUNIGAS PETRAS DAGYS – 
VIEŠPATIES IR LIETUVYBĖS TARNYBOJE
Vytautas Gocentas

Kun. Petras Dagys, minint New Yorke amžiaus 70-metį

Nukelta į 8 psl.



XIXa. dabartinės Lietuvos teritorija
įėjo į trijų vyskupijų ribas – Vil -
niaus, Žemaičių ir Seinų vyskupi-

jas. Pirmosios dvi buvo sudėtinė Rusijos imperijos
dalis, o trečioji, Seinų vyskupija, priklausė Len -
kijos karalystei. Dėl to Seinų vyskupijos tvarky-
mas turėjo savų ypatybių, palyginus su Vilniaus ir
Že maičių vyskupijomis. Visos šios trys vyskupijos
turėjo savas kunigų seminarijas, kuriose taip pat
šiek tiek skyrėsi mokymo sąlygos. Šiame straips-
ny je nesistengsiu atskleisti šių seminarijų veiklos
skirtumų ar panašumų, sustosiu prie vienos iš jų,
Sei nų kunigų seminarijos, veiklos apžvalgos. 

Iš pradžių reikia apibūdinti, kokios priežastys
nulėmė Seinų kunigų seminarijos įkūrimą. Po tre-
čiojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo
Užnemunė atiteko Prūsijai. Pagal bažnytinę admi-
nist raciją Užnemunė priklausė Vilniaus ir Žemai -
čių vyskupijoms, kurių centrai buvo už Prūsijos
vals tybės ribų. Su tokia padėtimi Prūsijos valdžia
negalėjo taikstytis ir pradėjo derybas su Apaštalų
Sostu dėl naujos vyskupijos įkūrimo. Šis procesas
užsitęsė keletą metų, ir tik 1799 m. popiežius Pijus
VI įsteigė Vygrių vyskupiją, sudarytą iš Vilniaus,
Žemaičių ir Lucko vyskupijų dalių. Seinų (Augus -
tavo) vyskupija įkurta 1818 m., kada buvo įsteigta
Varšuvos arkivyskupija. Į Seinų vyskupiją įėjo vi -
sa Vygrių vyskupija (be Balstogės srities) ir trys
Plocko vyskupijos dekanatai. Taigi matome, kad
Sei  nų (Augustavo) vyskupija buvo mišri, sudaryta
iš apylygių lietuvių ir lenkų gyvenamų teritorijų.
O dabar eikime prie klausimo: kodėl reikėjo steig-
ti Seinų kunigų seminariją.

Priežastis galime suskirstyti į dvi dalis: 1) trū -
ko diecezinių kunigų; 2) trūko kunigų, mokančių
lietuviškai ir galinčių dirbti pastoracinį darbą lie-
tuviškose parapijose. Kalbant apie diecezinių ku -
ni  gų trūkumą, pirmiausia reikia paminėti faktą,
kad Vygrių vyskupijoje nebuvo įkurta diecezijos
ku nigų seminarija. Tiesa, Tikocine veikė misio-
nierių vienuolyno kunigų seminarija, į kurią buvo
priimami ir pasauliečiai klierikai. Tačiau ši semi-
narija buvo nedidelė ir nepatenkino vyskupijos po -
reikių. Kitas dalykas, kad nemažai kunigų, neno-
rėdami likti Prūsijos valdžioje, pasitraukė už šios
vals tybės ribų į buvusias savo gimtųjų vyskupijų
dalis. Dėl to parapijose pradėjo trūkti kunigų. Bu -
vo surasta išeitis – į tarnybą parapijose buvo pri-
imami vienuoliai, atvykę iš Rusijos imperijos. Pir -
miausia atvykę vienuoliai privalėjo iš Šventojo Tė -
vo gauti sekuliarizaciją, t. y. atleidimą nuo vienuo-
lių įžadų. Dažniausiai atvykdavo vienuoliai, kurie
bu vo kilę iš Vygrių, vėliau Seinų (Augustavo) vys-
kupijos. Buvę vienuoliai sudarė nemažą vyskupi-
jos kunigų dalį, tai ypač buvo juntama lietuviškoje
vyskupijos dalyje. Antai 1820 m. lietuviškoje vys-
kupijos dalyje iš 114 kunigų tik 38 buvo dieceziniai
kunigai, o kiti – buvę vienuoliai. Visi šie vienuoliai
bu vo skirtingų vienuolijų – pranciškonai konven-
tualai, bernardinai, augustijonai, benediktinai,
do minikonai, karmelitai ir trinitoriai. 

Ne visada atvykusių vienuolių išsilavinimas
bu vo reikiamo lygio, o ir moralinės savybės ne vi -
sada atitiko dvasininkų luomui keliamus reikala-
vimus. Taip pat iš atskirų vienuolijų sukomplek-
tuo ti vyskupijos dvasininkai kėlė ir grynai prakti-
nių problemų. Konsistorija netgi išplatino trijų
punk tų instrukciją buvusiems vienuoliams, kurie
tapdavo dieceziniais kunigais. Instrukcijoje buvo
reikalaujama: 1) kiekvienas toks kunigas privalo
ar timiausiame vienuolyne atlikti penkių dienų re -
kolekcijas ir gauti to liudijimą; 2) per metus priva-
lo tobulai išmokti kalbėti brevijorių, laikyti Mi -
šias, teikti sakramentus, giedoti ir atlikti apeigas,
ku rias atlieka dieceziniai kunigai; po to privalo
pas dekaną ar kitą įgaliotą kunigą išlaikyti egza-
minus ir gauti patvirtinimą; 3) nė vienas toks bu -
vęs vienuolis net ir pagalvoti negali, kad jis čia at -
vyko sekuliarizuotis ir gali vykti į kitą vyskupiją.
Reikia paminėti, kad vienuolių įtraukimas į pasto-
ra cinį darbą vyskupijos parapijose buvo nulemtas
ob jektyvių priežasčių – trūko diecezinių kunigų,
bet tik atsiradus vilčiai, kad tų sąlygų nebeliks, bū -

da vo pasisakoma prieš vienuolių sekuliarizaciją.
Apibendrinant galima teigti, kad vienuoliai, nepai -
sant jų išsilavinimo ir moralinių trūkumų, sudarė
svarbią XIX a. pirmosios pusės iš pradžių Vygrių
vyskupijos, o vėliau – Seinų (Augustavo) vyskupi-
jos dvasininkų kontingento dalį. Tas faktas, kad
dau guma atvykusių kunigų dirbo lietuviškose
parapijose, rodytų, kad jie mokėjo lietuviškai.

Kalbant apie antrą seminarijos kūrimo prie-
žastį, pirmiausia būtina paminėti lemiamą aplin-
ky bę – lietuviškoje vyskupijos dalyje tikintieji ne -
mokėjo lenkų kalbos ir lietuviškai nemokantis ku -
ni gas buvo kunigas nebylys. Kunigų, mokančių lie-
tuvių kalbą, problemą buvo galima spręsti tik vie-
nin teliu keliu – priimant į kunigų seminariją jau-
nuolius, kilusius iš lietuviškų parapijų. Tiesa, vie-
nas kitas jaunuolis lietuvis nuvykdavo mokytis į
Tikocino kunigų seminariją, bet to buvo per maža.

Lietuvių klierikų skaičiaus padidėjimo buvo gali-
ma laukti tik kunigų seminariją įkūrus geografiš-
kai arčiau lietuvių gyvenamos vyskupijos dalies.
Dėl to Seinai ir kaip vyskupijos centras buvo labai
tinkama vieta kunigų seminarijai kurti. Viltys dėl
lietuvių kandidatų pasiteisino jau pirmaisiais sto-
ji mo į Seinų kunigų seminariją metais. Iš 29 asme-
nų, kurie laikė stojamąjį egzaminą, tik du buvo
lenkai, o visi kiti, anot egzaminą priiminėjusio
vys   kupo sufragano Augustino Polikarpo Marcie -
jevs kio, buvo lietuviai. Daugiausia kandidatų at -
vyko iš Liudvinavo parapijos – net 4, po 2 kandida-
tus – iš Marijampolės, Leipalingio, Rudaminos,
Kal varijos, Naumiesčio (Vladislavovo) parapijų ir
po vieną – iš Bartninkų, Vilkaviškio, Miroslavo,
Pil viškių, Vištyčio, Virbalio, Sintautų, Griška bū -
džio, Liškiavos, Gelgaudiškio, Simno, Zapyškio,
Plokš čių parapijų.

Kunigų seminarija Seinuose buvo iškilmingai
atidaryta 1826 m. lapkričio 1 dieną. Taip prasidėjo
Sei nų kunigų seminarijos veikla, kuri truko iki
1915 m., t. y., 89 metus. Toliau aptarsiu mokymo
prog  ramą, profesorius, klierikų kontingentą, klie-
ri kų lituanistinę veiklą, auklėtinių aukštąsias stu-
dijas. 

Veiklos pradžioje mokslas Seinų kunigų semi-
narijoje trukdavo trejus metus, o seminarijos gyva-
vimo paskutinį dešimtmetį – šešerius metus. Se mi -
narijos mokymo programa, nepriklausomai nuo
to, kiek metų trukdavo mokslas ir kiek buvo dėsto-
ma disciplinų, buvo padalyta į dvi dalis: filosofijos
(filosofinius kursus) ir teologijos (teologinius kur-
sus). Filosofiniuose kursuose daugiau dėstomi
bendro lavinimo dalykai, o teologiniuose kursuose
– specialybės disciplinos.

Nuo pat seminarijos įkūrimo filosofiniuose

kur suose didelis dėmesys buvo skiriamas lotynų
kalbai, nes ši kalba buvo dėstomoji. Geras jos mo -
kėjimas buvo būtina sąlyga studijoms kunigų se -
minarijoje. Antroji dėstomoji kalba buvo lenkų, ir
ypač jos reikšmė išaugo XX a. pradžioje. Lenkų kal -
ba ir literatūra kaip atskira disciplina pradėta dės-
tyti 1864 m. Šios kalbos geras mokėjimas iš lietu-
viškų parapijų kilusiems klierikams buvo svarbus
dėl to, kad po seminarijos baigimo tekdavo dirbti
lenkiškose parapijose. Vyskupas Konstantinas
Irenėjus Lubenskis XIX a. septintojo dešimtmečio
viduryje į mokymo programą buvo įtraukęs grai-
kų kalbos dėstymą, bet tas kursas dėstytas neilgai.
Seminarijoje epizodiškai dėstyta prancūzų kalba.
Tačiau taip vadinamų naujųjų kalbų mokymasis
priklausė privačiai klierikų iniciatyvai. Užsienio
kalbų mokėjimas tapo ypač aktualus, kai semina-
rijos auklėtiniai pradėjo išvykti studijų į užsienio
uni versitetus. Lietuvių kalbos dėstymas Seinų
kunigų seminarijoje įvestas 1904 metais. Po 1863–
1864 m. sukilimo pralaimėjimo buvo įvesta rusų
kalbos ir literatūros, Rusijos istorijos ir geografi-
jos dėstymas. Šių dalykų dėstymo svarbiausias
tiks las buvo ne edukacinis, o labiau priemonė tam
tikriems valstybės tikslams įgyvendinti kunigų
seminarijoje. Tai turėjo padėti įtraukti katalikų
kunigus į rusiškosios kultūros sritį, padaryti juos
paveikesnius Rusijos oficialiosios ideologijos įta-
kai. 

Pastoviai visą seminarijos veikimo laikotarpį
dėstyta filosofija. Filosofija buvo dėstoma iš įvai-
rių autorių parašytų vadovėlių. Kitos neteologinės
disciplinos seminarijoje buvo dėstomos fragmen-
tiškai.

Tęsinys kitame numeryje
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Kultūros kronika

2012 12 26 – 2012 12 30 Vilniuje, Chodkevičių rū -
muose, vyko festivalis „Kalėdos Chodkevičių rūmuo-
se”. Penkis vakarus iš eilės aristokratiškoje aplinkoje
klau sytojų širdis virpino žymūs Lietuvos klasikinės mu -
zi kos atlikėjai. Vyko spektaklis „Sudeginti negalima pa -
sigailėti. Joanos Arkietės manifestas” (muzikinė impro-
 vizacija B. Shaw pjesės „Šventoji Joana” ir G. Verdi
ope  ros „Žana d’Ark” motyvais), projektas „Jūra miške”
(kom pozicija M. K. Čiurlionio kūrinių pagrindu), smui-
ko ir fortepijono duetas, fortepijoninis trio „Kaskados” ir
koncertas „Muzikos horizontai”. Pastarajame koncerta-
vo jaunieji Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyk-
los talentai.

2012 12 28 Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, skam-
bė jo Nedos Malūnavičiūtės vokalas ir instrumentinio
ansamblio 4Tango muzika. Programą sudarė rinktiniai
lietuvių estrados šedevrai ir naujos aranžuotės. Atlikėjai
sakėsi pasiilgę laikų, kai žodžius dainoms kūrė tikri poe -
tai, o muziką – tikri kompozitoriai. Todėl ir ryžosi atgai-
vinti šitas „vintažines” dainas, kerinčias savo jausmin-
gumu ir šiluma. Programoje – M. Noviko, A. Kulikaus -
ko, J. Cechanovičiaus, B. Gorbulskio, L. Vilkončiaus ir kt.
kū riniai.

2012 12 28 Vilniuje, LDK Valdovų rūmuose, vyko
„Ba rokinis operos pastišas”. Tai baroko epochos kom-
pozitorių muzikos perlų spektaklis, surengtas jaunosios
kartos menininko Jono Sakalausko iniciatyva. Spektak -
lyje atgimsta LDK Valdovų rūmų muzikinio teatro tradi-
ci jos. Programoje skambėjo Claudio Monteverdi, An -
tonio Vivaldi, Francescos Caccini, Henry Purcellio, Ge -
or go Friedricho Handelio operų arijos. Dalyvavo seno-
sios muzikos ansamblis „Arcadia consort”.

2012 12 28 Vilniuje, „Skalvijos” kino teatre, rodytas
vienas iš naujosios lietuvių dokumentikos filmų „Ig -
ruški”. Režisierės Linos Lužytės filmas, sukurtas 2012
me tais, pasakoja apie Baltarusijos miestelį Žlobiną,
apie jo kasdienybę, praėjus daugiau nei dvidešimčiai
me tų po Sovietų Sąjungos griūties. Daugelis gyventojų
čia išgyvena tik siūdami ir pardavinėdami pliušinius
žaislus, o vieninteliai šių žaislų pirkėjai – pravažiuojan-
čių traukinių keleiviai. Beje, priartėti prie keleivių ir par-
davinėti žaislus draudžiama. Paprastų miestelio gyven-
tojų gyvenimo istorijos paperka savo autentika ir sąži-
nin ga jaunosios režisierės pozicija: papasakoti viską taip,
kaip yra, o ne pagal savo standartus.

2012 12 28 – 2013 02 02 Vilniuje, Bažnytinio pavel-
do muziejuje, veiks skulptorės Ksenijos Jaroševaitės
pa roda. Tai daugiafigūrė kompozicija „Rožinis”, arba,
kaip pati autorė ją vadina – „Rožynas”. Ji pristatoma
kar tu su maždaug per du dešimtmečius sukurtais dar-
bais. Pasak skulptorės, „atėjo laikas atlikti sąžinės sąs-
kaitą ir pasižiūrėti, ką padariau per pastaruosius me -
tus”. Skulptorės kūryboje – prasmingi ir saviti Šv. Rašto
at garsiai, pastangos suvokti ir įprasminti jo eilutes.

2012 12 20 – 2013 01 27 Vilniuje, Vilniaus paveiks-
lų galerijoje veiks Domicelės Tarabildienės (1912–
1985) paroda „Kūrybos versmė”. Šioje parodoje lan-
ky tojams pristatoma per 120 kūrinių: nuo studijų laikų
skulptūrų ir pirmųjų apipavidalintų knygelių iki pasku-
tiniosios Norberto Vėliaus sudarytos lietuvių etimologi-
nių sakmių knygos „Kaip atsirado žemė” (1985). Gausi
ir daugiabriaunė Domicelės Tarabildienės kūryba apima
įvairias dailės sritis: estampą, knygų iliustraciją ir taiko -
mąją grafiką, tapybą, skulptūrą ir fotografiją. Di džiau sio
pripažinimo dailininkė sulaukė grafikos srityje. Dar gy -
vai esant, jai prigijo lietuvių grafikos klasikės vardas.
Ne viena vaikų karta užaugo su jos iliustruotomis kny-
go  mis.

Atkelta iš 6 psl.

Dagys gerus tarpbažnytinius santykius
mezgė ir su brolių latvių tikinčiaisiais.
Dalyvavo 1947 m. rugsėjo 28 d. iškilmin-
gose latvių pamaldose New Yorke, o me -
ni nėje dalyje tuomet dalyvavo ir lietu-
vių dainininkė Z. Griškaitė (sopranas),
kuri klausytojams padainavo S. Šim -
kaus ir J. Naujalio dainas. 1954 m. To -
ron te kun. P. Dagio iniciatyva įvyko pir-
masis JAV ir Kanados lietuvių ev. liute-
ronų sinodas, o kun. P. Dagys buvo jo
nariu. Būrė kraštiečius ir lietuvius į
Mažosios Lietuvos bičiulių draugiją,
ilgai vadovavo jos New Yorko skyriui.
Kasmet vykdavo Sausio 15-osios minėji-
mai, Vydūno mirties minėjimas (1953
m.), Vasario 16-osios, Motinos dienos,
Bir želio trėmimų, Mirusiųjų minėjimo,
Reformacijos šventės, Tėvų pa gerbimo
diena – visoms joms buvo parengti pra-
ne šimai, meniniai pasirodymai. 

Sugrįžimas
Sunki liga pakirto kun. Petro Dagio

sveikatą ir jis pasimirė 1977 m. gruodžio
1 d. New Yorke, kur ir palaidotas. Žinant
velionio begalinę meilę Lietuvai, žmona
Arianė 2006 m. birželio 15 d. kun. P. Da -
gio ir jo brolio, prieškario Lietuvos koo-
peracijos pradininko Jono Dagio (1902–
1961), palaikus perlaidojo šalia tėvo
Mar tyno Dagio (1868–1919) Legailių ka -
pinėse, Biržų krašte. Perlaidojimo pa -
mal doms vadovavo Lietuvos ev. liutero-
nų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sa -
butis, Lietuvos ev. reformatų bažnyčios-
Unitas Lithuaniae gen. superintenden-
tas kun. Rimas Mikalauskas, Nemu nė -
lio Radviliškio ev. reformatų parapijos
administratorė diakonė Sigita Švam ba -
rienė, artimieji bei giminės, kraštiečiai,
Pačeriaukštės seniūnas Vytautas Džėja,
giedojo Biržų ev. reformatų parapijos
cho  ras, vadovaujamas Jūratės Du de rie -
nės. 

Iš daugybės kun. P. Dagio paskaitų,
pranešimų, straipsnių pastaruoju metu
„Vorutos” puslapiuose buvo paskelbtas
(2011–09–03, Nr. 17, p. 10) paskaita „Tėvy -
nės mylėtojų draugija” – ši visuomeninė
lietuvių patriotų organizacija JAV vei-
kia nuo 1896 metų. Paskaita anuomet
buvo parengta specialiai „Amerikos bal -
so” radijo laidai ir perduota į so vietų
oku puotą Lietuvą. Tikėkimės, kad atei-
tyje iš turtingo kun. P. Dagio archyvinio
palikimo, kuris perduotas vyskupui
Mindaugui Sabučiui, susilauksime ir
dau giau straipsnių, galėsime išsamiau
pažinti tėvynainio minčių ir siekių pa -
saulį – neretai rūpestis dėl tėvų krašto,
jų žmonių vėl ir vėl atsikartoja, o istori-
niai apmąstymai tampa tautos gyveni-
mo kelrode.

„Lietuvos evangelikų kelias”, 
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Kun. Petras Dagys

2006 m. birželio 15-oji. Kunigo Petro Da gio
ir jo brolio Jono Dagio palaikų perlaidojimas
Le  gailių kapinėse, Biržų krašte


