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Šiandien itin skaudu girdėti paniekinamus žodžius apie savo artimą, tautietį, o dar
skaudžiau – apie gimtuosius namus ir Tėvynę. Juos išgirdus, apima jausmas, lyg
ap spjaudė tavo motiną ir tėvą, senelius ir protėvius, tavo vėliavą, kurioje – visų iš -

ėjusių anapilin ir paaukojusių gyvybę už mane ir tave, už Tėvynę, vėlės. Juk vėliava ki -
lu si iš žodžio „vėlės”. Jos plazda virš mūsų ir padeda mums nepalūžti. 

Kaip apsiverčia liežuvis niekinti praeitį ir tai, kas mus sukūrė ir išugdė, kas duoda
mums gyvastį? Kas mes būtume be savo praeities, papročių, tradicijų, kultūros, valsty-
bės? Ogi visų niekinami mankurtai. Žmonės be praeities – žmonės be sąžinės ir be gar-
bės. Kam tokie reikalingi? Sau? Nemanau. Net sau tokie atgrasūs.

Minime Sausio 13-ąją. Tai praeitis, nors dar labai artima. Kuomet susitelkėme visi
– vi so pasaulio lietuviai. Negi atsirastų toks, kuris išdrįstų paklausti, kam to reikėjo?
Kam reikia prisiminti tuos, kurie, jauni ir mylintys gyvenimą, gyvu skydu, beginkliai
stojo prieš tankus ir už mūsų ateitį ir laisvę paaukojo tai, kas brangiausia  – gyvybę. Ar
ky la kam nors toks klausimas? Nemanau. Nemanau, kad taip išdrįstų paklausti net tas,
kuris jų dėka vėliau galėjo laisvai išvykti laimės ieškoti svetur.

O kuo skiriasi nuo Sausio 13-osios didvyrių tie, kuriuos kiek anksčiau už pogrindi -
nę veiklą kankino gulaguose, tremtiniai ir miško broliai – partizanai, savanoriai, kritę
ko vose už Lietuvą ar ją atkūrę, knygnešiai ir tautos šviesuoliai, išmokę mus lietuviško
rašto ir suprasti tai, kas mes esame? O gal mūsų protėviai, su kardu rankose kritę kovo-
se prieš kryžiuočius, slavų gentis ir totorius, neverti pagarbos, kad gynė Tėvynę ir mū -
sų galimybę gimti ateityje ir gyventi?

Netgi tolimesnė praeitis – ne mūsų praeitis? Negi jų vėlės – ne mūsų vėliavoje?
Kartų kartos po grūdelį kūrė papročius, tradicijas, sunešė tautos išminties aruodą,

ku ris per badmečius, lietuviškos spaudos draudimą, karus ir okupacijas maitino tautą.
Kartų kartos kardu ir žodžiu, daina ir maldomis jį gynė ne tam, kad leistume kam nors
jį niekinti dabar. Buvo tokių ir anksčiau, kurie spjaudė ir griovė net kryžius, išdavė,
šau dė ir žemino savo tautiečius. Kur jie dabar? Kas juos atmena ir sukalba maldą už jų
vė les? Nežinau, kur jų vėlės, bet tikrai ne mūsų vėliavoj.

Visose tautose ir rasėse yra visokių žmonių. Ne išimtis ir lietuvių tauta. Ne paslap-
tis  – turime ir blogų, savanaudžių, nusikaltėlių, neišauklėtų ir puolusių. Ir ne visi mū -
sų tautiečių ir net vadų veiksmai bei darbai verti pagarbos. Tačiau niekas dėl niekin-
gų jų veiksmų neturi teisės žeminti ir kaltinti visos tautos, jos papročių ir savosios vals-
ty bės. Ginant savo tiesą šaukti, kad Lietuva nieko verta, nevalia niekam. Valstybė –
aukš čiau mūsų visų ir mūsų valdžios, kokia ta valdžia bebūtų. Valstybė – praeities
kartų ir visų mūsų, kur begyventume, kūrinys, gimtieji namai, nors ir ne juose būtu-
me gimę ir augę. Valstybė – tai mūsų pažadėtoji žemė, ir nepainiokime valdžios su vals-
ty be. Valstybė – širdyse ir iš širdžių, darbuose ir iš darbų, tikėjime ir iš tikėjimo. Vals -
tybės dabartis – tai mes, viso pasaulio lietuviai, ir ne tik lietuviai. Valstybė – tai visų ją
mylinčių ir kuriančių jos tautų kūrinys. Pabrėžiu – mylinčių ir tik mylinčių, o ne ją
nie kinančių ir žeminančių – tokiems ji nepriklauso. Jie jos neturi, todėl pasmerkti vie-
natvei ir nutautėjimui. Mylintys ir puoselėjantys tautos papročius bei tradicijas, prisi-
de dantys prie valstybės kūrimo niekuomet nebus vieniši. Jie gali būti nesuprasti, neį-
vertinti, bet jeigu belsis į tautos ir valstybės namų duris, jiems visada bus atidaryta.
Nes jie turi kur belstis, tai ne tie vargšai, išsižadėję savo tautos. Iškilūs tie, kurie širdy -
je išsaugojo ir padėjo išsaugoti kitiems pagarbą savo tautai, jos papročiams, tradici-
joms, tikėjimui, kultūrai ir istorijai svetur. Jiems buvo nelengva ir tų, kurie jau Ana pi -
ly – vėlės mūsų vėliavoj.

Nekaltinkime savęs ir kitų, jei nemokame mylėti savo valstybės. Gal tos meilės mū -
sų niekas nemokė? Gal mokė ne tie, o gal mes nemokėjome išgirsti savo artimo, savo
tau tiečio ištartų žodžių? Žinokime, kad drauge ir tik drauge mes galime išlikti šitame
globaliame pasaulyje. Po vieną mus sutraiškys, kad ir kokie stiprūs bebūtume. O takas
ir mus jungianti gija – vienintelė; išskirtinės mūsų tautos tradicijos, papročiai, kultū-
ra, atmintis ir tikėjimas, visa tai, kas mus jungia, o ne skiria ir ant ko sukurta ir kuria-
ma mūsų valstybė ir mūsų tapatybė. Kito kelio tiesiog nėra – tik šunkeliai. Ne nu kly s -
ki me jais, nes galime nerasti kelio atgal.

Petras Mendeika

RŪPINTOJĖLIAI

Atsistojo laukuos 
Rūpintojėliai.
Kažkas savo širdies
Nepakėlė.

Ir sudėjo visą skausmą
Į medį. Į medį.
Ilgesiai sumedėjo,
Dievo neradę.

O lydėjo į sukilimus
Kryžiai mediniai.
O lydėjo į sibirus
Dievai mediniai.

Lyg paukščiai sustingę –
Kryžiai laukuos.
Medinis dieve,
O tave kas paguos?

Kruvinos sienos –
Tavo vardu.
Pelenų kalne
Su mumis ir tu.

Kryžius ant lauko –
Raudos ir žygio tąsa...
Kryžių girios –
Praeitis visa...

Janina Degutytė
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Apie A. Gustaitį būtų galima parašyti ne vie -
ną straipsnį. Jo talento sužavėtas į satyriko
kelią ka dais pasuko ir visiems žinomas poe-
tas Vladas Šim kus. Šiuo proginiu pranešimu
ne bus pretenduojama į išsamią poeto kūry-
bos apžvalgą, juo labiau ana lizę. Tai bus tie-
siog bandymas trumpai ap žvelg ti poeto kū -
ry binę biografiją, stabtelint prie vie no kito ei -
lėraščio ir motyvo.

Antanas Gustaitis – spalvinga asmenybė ir
veiklos žmogus, prisilietęs prie visko, kas
tuo laiku mūsų kultūroje buvo pažangu ir

nauja. Trumpai padirbęs pedagogu, jis keletą metų
studijavo humanitarinius mokslus Kauno univer-
sitete. Vėliau Balio Sruogos kvietimu ketverius
metus (1936–1940) dirbo Kauno ir Klaipėdos radio-
fonuose. Sprendžiant iš amžininkų prisiminimų ir
statistikos, gebėjo išnaudoti radiją šviečiamaisiais
ir kultūros sklaidos tikslais: vien 1937 m. dirbda-
mas Klaipėdoje suorganizavo 417 paskaitinių laidų,
749 koncertus, 222 valandėles literatūros, meno, lie-
tu vių kalbos, taip pat ekonomikos, teisės, politikos
klausimais. A. Gustaitis yra vienas pirmųjų lietu-
viškų radijo pjesių autorius. Kartu su marionečių
teatro įkūrėju Stasiu Ušinskiu jam teko patirti ir
savo premjeros sėkmę: 1936 m. gegužės 6 dieną kino
teatro „Metropolitan” salėje įvyko pirmasis mario-
nečių teatro spektaklis Silvestras Dūdelė (pjesės
autorius A. Gustaitis, 1934). Tais pat metais Klai -
pėdos valstybiniame dramos teatre pastatoma jo
komedija Slogučiai. Pasak teatro tyrinėtojos Ša -
rūnės Trinkūnaitės, po Slogučių jau tampa „ne be į -
ma noma apie ano meto Valstybės teatro pastaty-
mus kalbėti su išlygomis, apeliuojančiomis į silpną
li teratūrinę jų medžiagą”. Dar artimiau su teatro
reikalais A. Gustaitis susiduria 1940–1941 metais
jau kaip ką tik atidaryto Vilniaus dramos teatro di -
rektorius. 

O 1944-aisiais, kartu su nemaža Lietuvos inteli-
gentijos dalimi, vengdamas tremties ir kitų repre-
sijų, pasitraukė į Vakarus, kur praleido didžiąją gy -
ve nimo dalį, aktyviai dalyvaudamas kultūriniame
bei literatūriniame išeivijos gyvenime. Jis 20 metų
vadovavo Bostono aukštesniajai šeštadieninei mo -
kyk lai, dėstė joje lietuvių literatūrą ir istoriją, lie-
tuvių kolonijose Vokietijoje, JAV ir Kanadoje skai-
tė paskaitas apie Vaižgantą, Krėvę, B. Sruogą ir ki -
tus klasikus, garsėjo savo humoristinėmis progra-
momis.

Išeivijoje parašė dar 5 pjeses, iš kurių daugiau-
siai pastatymų sulaukė Sekminių vainikas ir Kelyje
į pažadėtąją žemę. Čia visu ryškumu atsiskleidė ir
jo kaip eleginio balso satyriko talentas, stebinantis
dviem dalykais: nesenstančiu aktualumu ir etišku-
mu. Poeto derlius – 5 poezijos rinkiniai (Anapus tei-
sy bės, 1956; Ir atskrido juodas varnas, 1966; Saulės
šer menys, 1973; Ko liūdi, putinėli?, 1982; Pakelėje į
pažadėtąją žemę, 1987). 1987 metais „Vagos” leidyk-
la išleido poeto rinktinę, kurioje tendencingai do -
mi nuoja išeivijos ir kapitalistinio gyvenimo saty-
ros. Be abejo, pilna A. Gustaičio rinktinė 9-aja me
dešimtmetyje sunkiai įsivaizduojama. Į ją juk būtų
tekę įdėti ir sovietinės „laimės” realijas, nors ir
kontrastuojančias su, kaip buvo sakoma, pūvančio
kapitalizmo grimasom, vaizduojančius posmus:

Vienas skundžias: rentė trobą,
Kai ten purga ūžė,
Kits – jog širdį graužia boba,
O degtinė – gūžį.

Viens – kad žemė ten sustirus,
Karčios tundrų uogos,
O kitam – Nevados tyruos
Visos mergos nuogos...

(eil. „Dialogas su kraštu”)
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Laima Arnatkevičiūtė

Eleginių satyrų meistras Antanas Gustaitis
(1907 III 12 – 1990 V 19)

Poetas buvo ištikimas satyriko etikai – su žo -
džiu elgtis kaip su ginklu, tai yra stengtis nesužeis-
ti. Gal tai lėmė, kad satyrinius eilėraščius A. Gus -
tai tis, paties poeto žodžiais, 

daugiau pradėjau rašyti tik išeivijoje, nes humo-
rui ir satyrai reikia ne tiktai reljefingos visuomenės
nuo dėmių, bet ir tinkamos atmosferos. Juoktis iš
varg šo susikūprinusio žmogelio neverta. Geriau iš
ga lingo, bet neteisingo, nors tai ir rizikinga. Satyrai
reikia nepriklausomybės ne tik nuo Cezario, bet ir
nuo draugų, prieš kuriuos taip pat užlūžta plunks-
na. (iš laiško poetei Marijai Macijauskienei)

Gerai nusmailintas satyros ar humoro žodis ly -
giai tinka prisnūdusios senelės sąžinės padams pa -
kutenti, surambėjusiai jaučio odai įskaudinti ir net
tautiniam numirėliui atgaivinti. (…) Man visa tai
yra veiksminis humoras. Jį
žmo gus giliau įsidėmi ir ilgiau
įsimena negu gražiausius tie-
sio ginius pa mo kymus. 

Bronio Railos provokuoja-
mai paklaustas apie jo poezi-
jos sąsajas su tėvų jėzuitų sie-
kiais moralės srityje, Gustai -
tis keliais žodžiais apibūdina
šį skirtumą, pabrėždamas sa -
tyros veiksmingumą: „... žmo -
gų į dorą gyvenimą žymiai grei -
čiau gali atversti baimė negu
meilė. ... Juk ir mūsų senolių iš -
mintis dažniau liepia ne ‘My -
lėk Dievą’, o ‘Bijok Dievo, vai-
ke  li...’” Tad savo eilėraščiais ir
mokė skaitytoją atpažinti, kas
gali slėptis išgrynintose for-
mose ir kas mėgsta garsiau-
siai skelbtis patriotu ar bent
altruistu. Jį domino žmogiško-
sios silpnybės, įsismelkian-
čios į pačias įvairiausias veiklos sritis ir santykius.
Jis puikiai derino klasikinę eilėraščio formą ir ko -
miz mo poetiką, intelektualios minties kultūrą ir
tarpukario lyrikos motyvus, dainišką melodiką ir
pa radoksą, ironiškam eilėraščiui suteikdamas pil-
navertės poezijos statusą. Galimas dalykas, kad iro-
ni zuotojo kaukė leido poetui savaip mėgautis tėvy-
nę ir jaunystę primenančios lyrikos motyvais bei
įvaizdžiais, padėjo emociškai išgyventi atskirties
jausmą. Kad ir kaip ten būtų, aprašydamas tikrovę
pagal parodijos logiką, šaipydamasis iš mąstymo ir
romantinių įvaizdžių klišių, A. Gustaitis savo eilė-
raš čiuose pasiekia stipraus komiškumo efektą.
„Tvo rą peršokti – per sunkūs, / O pralįsti – per sto -
ri”, – eilėraštyje „Gavėnia rojaus patvory” šaiposi
poetas iš mėtom rūtom tebekvepiančius prisimini-
mus verpiančių prasigyvenusių tautiečių realybės.
Panašiai pažeisdamas žodžio prasmės ir padėties

lo giką ironizuos besitikinčius susikurti tikrą rojų
žemėje, savaip primindamas žinomą posakį, kad
Die  vas viena atseikėja nueidamas, kita – pareida-
mas: 

Laikas išpusto širdį skylėtą,
Laikas sukeičia sostų vietas:
Šunes salone valgo omletą,
Tujen – ant slenksčio grauži plutas.

(eil. „Senatvė”)
Kalbant apie A. Gustaičio satyras, negalima ne -

pa minėti jų lyrizmo. Dainiškas skambumas, leng-
vai atkuriami malonybiniai žodeliai, pakartojimų
intonacijos bei graudokos pašaipos derinys imituo-
ja gamtovaizdžio idilę, kartu slėpdami poeto skaus-
mą ir vidinę gėlą. Kai kur nesunkiai atpažinsime
vie no ar kito žinomo eilėraščio architektoniką
(„Dar šiandien brangsta muilo burbulai, / Rytoj bus

per vėlai!”, eil. „Rytoj bus per vė -
lai”) ir klasikų siekiams atvirkščią
realybę 

Kai visi į kovą būrės
Ant vienybės pagrindų –
Beieškodamas kepurės,
Piniginės nerandu...
Va, kokia dabar tvarka...
Noris verkti, na ir ką?..

(eil. „Odisėjo sugrįžimas iš
kon greso”)

A. Gustaičio eilėraščiuose sklei -
džiasi spalvinga charakterių pano-
rama. Komiški bruožai, pa čiam jų
savininkui nepastebimi, pasireiš-
kiantys ne są moningai, kelia juoką
prašalaičiui. A. Gus taitis, galima
sakyti, ir naudojasi prašalaičio tei -
se, nors, anot Vytauto Aleksandro
Jonyno, ir kartu „skausmingai per -
gyvenimas dėl savo meto skaudu-
lių.” Didžioji jo satyrų dalis yra šar -

žuota, bet itin taikli bendratautiečių psichologijos
studija:

Vienas šaukiam: kairėn kits: į dešinę gal!
Trečias: įkandin, dolerių verge!
Viena koja pirmyn, o antroji – atgal
Ir vėl stovim viens kitą apžergę.

(eil. „Abejonė”)

Taikliausiai tai yra pastebėję poeto amžinin-
kai. Keletą šių pastebėjimų norėčiau pacituoti. Li te -
ratūros kritiko Rimvydo Šilbajorio žodžiais, A. Gus -
taičio „eilėse pilniausią išraišką randa visa tai, kas
išeivių visuomenėj keičiasi tik puvimo linkme – ta
moralinių vertybių dekompozicija, kuri taip daž nai
pasitarnauja kaip trąša materialinei gerovei augin-
ti.” Bronys Raila šmaikščiai hiperbolizuoja: „Kai

Trys poetai, Lietuvių rašytojų draugijos premijos laureatai A. Gustaitis (k.) S. Santvaras, ir H. Nagys (d.), Bostone,
1972 m.

Nukelta į 3 psl.



Stasys Malkevičius-Malkus. Žmogus ir Kūrėjas. Na -
cionalinis Energetikos Forumas, Vilnius, 2012.
Minkš  tais viršeliais, 176 psl. Redaktorius Bronius A.
Rasimas

Knygos metrikoje teigiama, kad knygoje apta-
riamos mokslo pažinimo ribos, analizuoja-
mas ryšys tarp mokslo ir religijos. Knyga

pasišovusi atsakyti į klausimą ,,Kas tu esi, iš kur ir
kur eini, žmogau?” Tai autoriaus pamąstymai apie
amžinąsias vertybes. Autorius rašo, kad jam jau se -
niai knietėjo remiantis mokslu rasti atsakymus į
ką tik paminėtus klausimus. ,,Koks skirtumas tarp
ma nęs ir slieko, arba tarp manęs ir varnos?” Įgijęs
gyvenimo patirties ir paragavęs mokslų, jis pama-
tė, kad skirtumas yra labai mažas, t. y., tik išorinis.
,,Tiek sliekas, tiek varna, tiek žmogus esame vieno-
dai reikalingi gyvybės sistemos dalyviai, o Kūrėjas
mūsų žmogiškąją funkciją užprogramavo miniatū-
ri nėje DNR molekulėje.”

Viršelio aplanke autorius atskleidžia savo kny-
gos turinį ir padarytas išvadas. Anot jo, Kūrėjas su -
kūrė prielaidas mokslui atsirasti. Kūrėjas tapo
moks lo fundatoriumi, o mokslas – tikėjimo atrama.
,,Visų Žemėje atrastų dėsnių, teorijų autoriumi

turėtų būti pripažintas Pa -
saulio Sukūrėjas. Žmo gus tik
at rado dėsnius (…) Čarlzui
Darvinui priskiriama gyvy-
bės evoliucijos teorija – galėjo
būti dangiškojo Kūrėjo gyvy-
bės projekto da lis.”

Knyga padalinta į 10 sky-
rių. Pagrindiniai skyriai skir-
ti Visatos sukūrimui arba Di -
džiajam virsmui, Žemei – mū -
sų pasauliui, Tikėjimui ir reli-
gijai, Mokslui ir tikėjimui,
Min tims apmąstymams. Čia
su kaupta daug mokslinių faktų, teorinių svarsty-
mų ir autoriaus išvadų. Autorius pasiryžo pa rašyti
savo pamąstymus apie amžinąsias vertybes, kai
perskaitė Francis S. Collinso knygą ,,Dievo kalba.”
Savo knygą Stasys Malkevičius-Malkus taiko XXI
amžiaus žmogui. Tvirtai tikėti, kad esamas pasau-
lis yra Dievo išminties rezultatas, tokiam žmogui
kliudė kai kurių religinių bendruomenių primity-
viai pateikiama mitologinė pasaulio sukūrimo isto-
rija.

Ir jis pats su tuo susidūrė asmeniškai. Buvo
religingas, lankė bažnyčią, tačiau prisipažįsta, kad
toks religingumas jo nepadarė tikinčiu. Jis rimtai
pra dėjo tikėti Dievą tik pradėjęs savarankiškai
mąs  tyti apie amžinąsias vertybes. ,,Ko gero, Kū rė -

jas, nu sprendęs su teikti žmo-
gui iš skirtinę padėtį gyvybės
gran dinėje, dovanoti jam in -
telektą, mąstymo galimybę
ir sie lą, sielos materialaus
ap  valko formos paieškai nu -
sprendė pasitelkti evoliuci ją
bei gy vybės formų įvairovę”
(164 psl.). Nežinau, ar pagrįs-
tai autorius kuklinasi, teig-
damas, kad ši knyga nepre-
tenduoja į mokslinės knygos
statusą, o yra tik žmogaus
pa mąstymai. Iš tikrųjų, jis
mokslinės knygos statusą
vir šija ir drąsiai išsisklei-
džia savo analizėje bei išva-
do se. 

Knygoje pristatoma daug
mokslinių faktų. Daugelį jų
net sunku suvokti ar supras-
ti. Tai jausdamas, autorius

skaitytojui padeda taikliais palyginimais. Pvz., jis
aptaria ląstelę kaip pagrindinę gyvo organizmo sta-
tybinę medžiagą. ,,Kaip architektas iš plytų gali su -
projektuoti ir pastatyti bet kokios paskirties ir for-
mos statinį, taip iš ląstelių, pagal Kūrėjo projektą ir
valią, gali išsivystyti bet kuris gyvosios gamtos
atstovas” (63 psl.). Bene aiškiausiai pristatytos
svar  biausios tikinčiojo pasaulio religijos – judaiz-
mas, krikščionybė ir islamas. Su palyginimais auto-
rius tikrai išryškina jų panašumus ir skirtumus.
Ypač domėjausi žydų tautos istorija ir jos tragizmu,
įskaitant holokaustą Lie tu voje. Pirmą kartą sužino -
jau apie trumpą Vokietijos žydų ir Sovietų Rusijos
bei jų vyriausybės siautėjimą Bavarijoje 1919 m.,
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Mokslas padeda tikėti
Dievu – Kūrėju

šiek tiek paskaičiavau, tai mano kompiuteris paro-
dė, kad Antano knygose ir periodikoje išspausdinta
jau arti šešių šimtų eilėraščių, kurių kiekviename
išgvildenta mažiausiai šeši šimtai slaptų nusidėji-
mų ir akivaizdžių nuodėmių tautai, visuomenei,
veiksniam (politiniam ir lytiniam), šeimai, drau-
gam, net sau pačiam...”. Būtent dėl šios savybės jo
poeziją ir galime vėl vadinti aktualia, iškeliančia
politinio, socialinio, kultūrinio ir asmeninio gyve-
nimo klaidų priežastis, kurių pagrindinės – narci-
siz mas, nepakantumas lygiaverčiam, juolab kuo
nors pranokstančiam. Poetas šaiposi iš polinkio su -
sireikšminti:

Vis vien rytai ar vakarai,
Ar priešai, ar draugai,
Ką aš darau, darau gerai,
O ką kiti – blogai.

(eil. „Aš”) 

iš negebėjimo išsitekti šalia kits kito (eil. „Ado -
mas”) lyrinis personažas įsisvajoja visus pasaulio
lo bius susikraut į rojaus klėtį, prirašyti šimtus
kny  gų, nesibaiminant kritikų, žodžiu, užimti Dievo
vietą, kas lietuviui suponuoja geidžiamą autoritari-
nę valdžią ir šlovę:

Sudaryčiau šiam pasauly
Vienas visą Vliką...

Dar vienas komiškų situacijų ir padarinių šal-
tinis – patirties ignoravimas. Regis, vien tik žmogui
Dievo duota gebėjimas suvokti istoriją, jos dėsnius,
save patį ir mokytis iš klaidų, ir bene vienintelis
žmogus taip paradoksaliai nesinaudoja šia Dievo
do vana, verčiau pasiduodamas riebesnio kąsnio
dre  sūrai. O kur – visuomeninėje ar buitinėje plot-
mėje tai atsiskleidžia – atsitiktinumo dalykas. A.
Gus taičio plunksnos dėka juokas gimsta tada, kai
to kių atsitiktinumų pervartoj atsiduria politinis
prasisiekėlis:

Kai būdavai valdžioj – sargai kepurę kėlė,
Jei tavo sukaktis – „Ilgiausių” sugiedos,
O šiandien net draugai už priešo kielikėlį
Tave viešai seime vairuoja už barzdos...

(eil. „Sunku vadam”)

Panašiomis situacijomis komizmas grindžia-
mas ir eilėraščiuose „Mums netrūksta idealų”,
„Na ture morte”, „Žodis angelui sargui”, „Prie did-
vyrio paveikslo” ir kt. Kitas poeto satyrinio vaizda-

vi mo objektas – neatitikimas tarp aukštų siekių ir
žemų pasiekimų, nes valia silpna, o noras kaip nors
prasimušti, nesvarbu kur: į valdžią ar prie valdžios,
į simpatingos damos lovą ar prie sotaus lovio, yra
bendriausia ir viena stipriausių žmogiškų ydų. Kai
kurios eilutės skamba ir kaip mūsų laikais madin-
go kosmopolito ironizavimas: „Ir tėvynė – kur susto-
ju, / Kur iš puotos atbundu” (eil. „Žodis angelui sar-
gui”). Ne mažesnio dėmesio susilaukia mėgėjai
daryti biznį iš ideologijų ir pažiūrų, ir savo politi-
niu vienadieniškumu keliantys drugelio asociaci-
jas:

Tik juokai iš ryto gimti
Ir numirti vakare,
Bet kaip tą taurelę imti:
Dešiniąja ar kaire?

Tik juokai valdžioj sėdėti,
Puoštis vado kepure,
Bet kaip algą įsidėti:
Dešiniąja ar kaire?

(eil. „Iš kairės ir dešinės”)

Satyros objektyve atsiduria ir tokių manipulia-
cijų siekiniai: 

Keliam tautišką idėją,
O idėja kelia mus,
Keldama pati didėja
Ir pavirsta į namus.

(eil. „Mums netrūksta idealų”)

ir išliekamoji tokių politikų vertė:

Užguls granitas kumščių galią,
Tyla – skambumą pavardės, – 
O pro velėną prasikalę,
Liežuviai dilgėle žydės...

(eil. „Lietuviškoji amžinybė”)

Apie A. Gustaičio talentą atskleisti politikuo-
jančio lietuvio charakterį bene tiksliausiai ir ne
mažiau vaizdingai yra pasakęs Bronys Raila: „Pa -
gal gustaitišką diagnozę (...) mūsų brolis tvirtai ti -
ki, (...) kad žūtbūtinėje kovoje drebės nuo bombų
pu šys, o jis grįšiąs nesimušęs... Bet visą naujojo iš -
ei vio epopėją nuo lopšio iki karsto su meile ir jaut-
ria užuojauta Antanas trim posmais sudėjo į tokį
trum pą „Užrašą ant žinomojo lietuvio kapo”:

Užgimęs užaugo, užaugęs paseno, 
Tarp lopšio ir karsto taurelėm stukseno,
Daug matė, girdėjo, kalbėjo, galvojo,
Daugiausia gi plojo, kai kitas kvatojo.

(...)

Atėjęs čia narsiai ant kranto sustojo,
Ką buvo pasakęs, kartojo, kartojo,
Vis veržės į Vilnių, į protėvių pilį,
Ir galvą paguldė už automobile.

Tiesa, lyrinis herojus gana dažnai ir pats pa -
junta savo intencijų ir potencijų neatitikimą: didin-
gą geismą „griausmu pragysti, / Kad virpėtų pama-
tai”, ir mizerišką rezultatą: „O su velniu, su raguo-
tu, / Vieną dūdą skardenu” (eil. „Tuščios pastan-
gos”)

Noruose ir ketinimuose įstrigusio žmogaus
patirtys ir būsenos paprastai reflektuojamos pasi-
telkiant ne tiek ir ne tik ironiją, kiek autoironiją.
Vienur šitaip prabyla visuomenės veikėjas arba
pie šiamas jo paveikslas, kitur – kūrėjo pretenzijų
turintis žmogelis, dar kitur – tiesiog laiko jėgą suvo-
kęs asmuo. 

Satyros, kuriose ne tiek juokiamasi, kiek atlai-
komas vienatvės, nostalgijos, senatvės juokas, jau-
čiamos eleginės nuotaikos, tik vietoj raudiškų ele-
mentų A. Gustaitis vartoja paradoksą, jo pamėgtą
reikšmių sukeitimą, parodijos ir šaržo elementus.
Pro lyriškus, dainiškus refrenus ir pasažus gali
netikėtai prasikišti kontrastingas, prozinis vaiz-
das; tik ką romantiškai skambėjusi metafora būti
pakartota prieštaringoj, neadekvačioj situacijoj,
ele ginis graudulys ištirpintas atlaidžioj ir drovioj
šypsenoj: 

Šąla prie lūpų žodžiai mirtingi,
Gundančio sapno nepabaigi,
Netgi bučiuotis nori ir tingi
Ir apsimąstęs vėl užmiegi.

(eil. „Senatvė”)

Mūsų dienomis, kai elegantišką lietuvių saty-
rą ir humorą vis agresyviau keičia televizinis gir-
tai užstalei tetinkantis čiastuškų ir abejotino švan-
kumo anekdotų sąmojis, A. Gustaičio satyrinė poe-
zi ja įgyja naują kokybę. Jo eilėraščiuose juokas ky -
la iš literatūrinių, poetinių aliuzijų, žodžių žaismo,
romantiškos praeities ir paradoksalaus realybės
ne atitikimo paralelių. Tai juokas, iš skaitytojo rei-
kalaujantis aštraus proto, intelekto ir greitos reak-
cijos, žmogiškos prigimties prieštaringumų paži-
ni mo, drąsos mąstyti apie gyvenimo trapumą ir
lai kinumą, taip rūpestingai slepiamą nuo šiuolai-
kinio žmogaus, tarnaujančio amžinos jaunystės ir
grožio fabrikų mašinerijai. �

Romualdas Kriaučiūnas

Nukelta į 8 psl.

Atkelta iš 2 psl.



Sulaukti jauno autoriaus knygos apie pašėlu-
sią bobulytę yra smagu ne vien dėl to, kad
jau nas autorius teikėsi atkreipti dėmesį į to -

kį amžių, kuris neretai laikomas beviltišku. Senas
– vadinasi, nukvakęs, atsilikęs, pasiligojęs ir, jei ne
suvaikėjęs, tai pagiežingas kaip septyni penktadie-
niai. Jeigu tai stereotipas, tai jis labai gyvas – ypač
karaliaujant jaunystei, kuriai atrodo, kad senatvė
yra ateitis, kuri, kaip komunizmas, niekada ne-
ateis. 

Tačiau, vaizduojant „pašėlusią”, „šaunią”,
„ne tokią kaip visos” bobulytę, galima labai leng-
vai įkliūti į spąstus, kuriuos pavadinčiau veikėjo
ne subalansavimu, prieštaringumu. Antano Šim -
kaus bobulytė Stasė lyg ir stengiasi išsiveržti iš sa -
vo „pensininko” ar „senjoro” (čia kaip pažiūrėsi)
statuso, pasmerkiančio ją kasdieninei rutinai ir
elgesiui: mokesčių mokėjimui, grybų rinkimui, se -
rialų žiūrėjimui. Todėl lipa ant kopėčių ieškoti pa -
vasario arba kasa sniegą daugiabučių kiemuose ir
trukdo kaimynams miegoti. Tai reikėtų suprasti
kaip smūgį rutinai, bet aš, gėda prisipažinti, tuo
abe joju. Ir netgi pajuntu širdy pritarimą kaimy-
nams, kurie, žiūrėdami į sniegą gremžiančią bobu-
lytę, murma: „Kam taip sunkiai sunkiai dirbti?” O
kadangi bobulytė atšauna jiems vos ne citata iš mo -
ralinio komunizmo statytojo kodekso: ,,Tin gi -
niams miegų saldybė/ Nepadės prasimaitinti”, su -
abejoju ir citata. Neabejočiau, jei bobulytė turėtų
kiem sargio etatą, bet, kiek suprantu, sniegą ji ar -
šiai gremžia visuomeniniais pagrindais.

Kita vertus, abejonių, ir nemažų, sukelia
„švel nūs” knygos moralitė: einančius per gatvę de -
gant raudonai šviesai, bobulytė apdaužo lazda
(vaizdo nejaukumo negelbsti nė praeivių įvardiji-
mas „statistine minia” – vis tiek įsivaizduoju, kaip
bo bulytė trenkia kokiam vaikui ar kitai bobulytei,
nes būtent pastarosios dažnai nesilaiko saugaus
eis mo taisyklių); bara anūką, tempiantį grybų
krepšius autobuso link (anūku dėta, aš su bobulyte
neičiau grybauti); o eilutės „Žaidė futbolą per die -
ną, /Katino tykojo,/ Vogė dviratį iš kiemo,/ Vilk šu -
nį aplojo” jau sukelia ir klausimų, susijusių su
adekvačiu etikos suvokimu. Jeigu aploti vilkšunį
dar būtų pusė bėdos, taip dažnai elgiasi nesubalan-
suoti asmenys, tai futbolo žaidimas „visą dieną”
jau kelia šypseną (daug matėt bobulyčių, kurios
ne uždususios dešimt minučių po veją palakstytų?),
tykoti katino – veiksmažodis „tykoti” gero nežada,
ir tai stebėtina, nes kitame eilėraštyje bobulytė vi -
somis išgalėmis ruošiasi gelbėti kačiuką, o vogti
dvi ratį... na, na. Visgi adresatas yra vaikas, ir este-
tinius bei etinius akcentus reikia sudėti tiksliai.
Kai tų akcentų nėra, kyla įspūdis, lyg veikėja būtų
tik „šauniai” išgalvota, jos su vaikaičiu nejungia
natūralus ryšys, nėra psichologinės situacijų
motyvacijos, sąsajų su realybe. Čia peršasi išvada,
kad kitoniškumas sugalvotas dėl paties kitonišku-
mo ir yra tik pataikavimas jaunajam skaitytojui. 

Kitas aspektas, keliantis prieštaringus jaus-
mus – knygos eilėdara. Galima suprasti, kad auto-
rius, kaip ir jo herojė bobulytė, troško išsiveržti iš
tradicinės, rutina tapusios eilėdaros, ritmikos ir
tikslaus rimavimo, ne tik kad nesekti klasikine
tradicija, bet galbūt ją laužyti, keisti, reformuoti.
Suaugusiųjų prozos ir poezijos sektoriuje tokie
bandymai pakankamai įdomūs, galima sakyti, pa -
siteisinantys, nes sukelia prieštaringų nuomonių
bangas, gyvina polemikos tradiciją. Tačiau ar to -
kie bandymai  visada pasiteisina vaikų literatūros
srityje? „Bobulytės” autorius, būdamas profesio-
na las, specialiai kuria šlubuojantį, užsikertantį
eilėraščio ritmą, su netaisyklingai krintančiais
kir čiais, nevienodu skiemenų skaičiumi, rimai ne
tik kad nėra tikslūs, bet kartais ir visai priešingi
savo sąskambiais. Neketinu autoriui dėl to prie-
kaištauti, nes jo ketinimai šiuo atveju yra geri – iš -
vaduoti vaikišką eilėraštį nuo skambaus, bet tuš-
čio eiliavimo klišės, nuo įsipykusios kaip dantų
skaus mas „harmoningos” ritmikos ir, be abejo,
gražių epitetų bei palyginimų. („Gražūs” eilėraš-
čiai vaikams galbūt padaro daugiau žalos, negu
„ne gražūs”). Bėda yra ta, kad autoriaus eilėdara,

imi tuojanti natūralią vaiko kalbėseną, vaiko jau-
se ną (vaikai neretai improvizuodami kuria eilė-
raštukus tokiu stiliumi), grafomanui eiliuotojui
yra tokia pat paranki, kaip ir klasikinė eilėdara,
jei gu tik ne parankesnė, nes tinka tiems „kūrė-
jams”, kurie neturi kalbinės klausos. Paskaitęs
„Bobulytę”, toks kūrėjas nudžiugęs sušuks: „O,
taigi ir aš taip galiu, ir dar geriau!” Ar ne geriau
būtų, jei perskaitęs pasakytų: „Ne, šitaip aš nesu-
gebėsiu”?.. Ir tas nesugebėjimas neretai gali būti
susijęs su ganėtinai paprastais klasikinės eilėda-
ros dalykais – galima sakyti, su eilėraščio techni-
ka, kurią irgi reikia išmanyti.

Šiaip jau knygoje esama ir neblogų situacijų,
ir humoras blyksteli, ir klasikinės intonacijos su -
skamba („Visame kieme – nė dvasios,/ Tuščia tuš-
čia po langais,/ Bobulyčių serialai/ Dūsauja visais
balsais”). Atskiro žodžio vertos ir knygos iliustra-
ci jos, ir meninis apipavidalinimas, kurių autorė –
Ieva Babilaitė. Nelabai ką išmanau apie dailę, to -
dėl tik pasakysiu, kad man patinka skrendanti
„paukš tiška” šypsena ant viršelio ir iškirpti skri-
tuliukai, pro kuriuos kaip pro langus galima pa -
matyti, kas dedasi „bute” – knygos viduje. Bo bu ly -
tę Stasę dailininkė, regis, savaip perprato – kitaip
ar būtų uždėjusi jai raudonus akinius. Tai lyg ir įs -
pėjimas laikytis nuo bobulytės deramu atstumu –
lyg nuo jaučio, kuris jau sutrypė toreadorą, o da -
bar su raudonu skuduru lekia į skaitytoją. Apskri -
tai raudonos spalvos knygoje esama nemažai – ne

iliust racijose, o tekste ir potekstėje. 
Ne veltui, matyt, paminėjau moralinį kodeksą

– prie jo savaip dera ir raudona šviesoforo akis, ir
nar tus bobulytės būdas, ir laužyta eilėdara. Ir dar
įsi dėmėjau daug dantų – tai būtų lyg ir šypsenos,
labai įspūdinga šuns – televizoriaus šypsena, bet
jos labai jau simboliškos ir net šiurpu nukrečia:
prisimenu „Iliustruotojo mokslo” viršelius, ant
ku rių dažniausiai (kaip į atmintį geriausiai įstrin-
gantys vaizdai) vaizduojami dinozaurų nasrai. Tai
turėtų liudyti šypsenos simboliką žmogiškajame
pasaulyje – ar dantų rodymas yra agresijos ženk-
las, ar savotiška gynyba, ar atvirkščiai – atsivėri-
mas, pasirodymas, kad esu trapus, beginklis, kad
mano gynyba – tik juokas. 

Galbūt ir „Bobulytės” sumanymo ir išleidimo
intencijos buvo tokios – parodyti, kad juokas yra
gy nyba nuo viso to, kuo mus užverčia banalybė.
Kita vertus, ar tai pasiteisino, ar adekvačios tam
pa sirinktos meninės priemonės – tą sprendžia
skai tytojas. Ypač turintis galimybę palyginti
Antano Šimkaus sukurtą bobulytę su kitomis šiuo-
laikinėmis bobulytėmis literatūroje, pavyzdžiui,
kad ir su Juozo Erlicko „Bobute iš Paryžiaus”. Ir
kuri tuomet bus tikroviškesnė, įtaigesnė ir tikres-
nė? � 
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Renata Šerelytė

BOBULYTĖS VARGAI

Antanas Šimkus, Ieva Babilaitė. Vaizdai iš gyvenimo bo -
bulytės ir kt. – Vilnius, VšĮ „Bernardinai.lt”, 2012, 44 p.
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Ar bemąstome apie 
lyriką?

Dar gal ir nepastebime, kas jau įvyko mūsų
humanistikoje; ir įvyko bendriau nei literatūros
kri tikoje, o iš esmės ir pačioje literatūroje. Nu sto -
jome mąstyti apie lyriką, giliausią, labiausiai su -
telk tą lietuvių kultūros tradiciją, pirmiausia pa -
stebėtą ir konstatuotą Balio Sruogos. Svarstome
da bartines eilėraščių knygas, bet daugiau kaip
daik tus sau nei ateinančius, prasitęsiančius, kad
dabartis būtų gyva, ji turi dalį gyvybės gauti ir iš
praeities. Iš tos praeities, kuri dabartį pasiekia lyg
savaiminiais tradicijos pertekėjimo kanalais. Gy -
vo je kūrybos dabar turi rastis energijos kažkam
es mingam pernešti į ateitį.

Jei jos nėra, ratas užsidaro.

Poetų yra daugiau; 
bet ir mažiau

Taip, poetų buvimas, juolab jų skaičius neapi-
brėžiami. Į visas literatūros ir poezijos istorijas
pa tenka mažiau poetų nei jų yra. Dalis patenkan-
čiųjų nėra poetai, nors rašo ir yra parašę daug eilė-
raščių. Kiekvienai istorijai, visų laikų, visų sant-
varkų, reikia kamšalo iš politikos, ideologijos, iš
to, kas sudaro ir rašymo madą, laiko poreikį.

Poezijos akimirkų lieka pakraščiuose, užra-
šuo se, likimuose, žmonių sąmonėse. Įstringa eilu-
tė ir ją kartoji – negalvoji apie autorių, kartais jo ir
nebeatsimeni.

Tik itin talentingi rašo ką nori, ko nori patys.
Suvokia, ką ir ko.
Nebesitaiko.

Tragiška suvokti

Taip, tragiška suvokti, kad žmogaus pasauly-
je yra daug blogo, daug blogio. Gėris tylus, savai-
minis. Blogis agresyvus. Žmogus prieš blogį vie-
nas yra bejėgis. Blogis keičia formas, pavidalus.
At pažintas pasirodo iš kitos pusės, kitaip. Gilio -
sios humanistinių religijų inspiracijos iš kolekty-
vi nės sąmonės pastangų rasti galią, pajėgiančią
pa dėti žmogui, gyvenančiam blogio akivaizdoje.
Žmogaus pasaulyje tokios galios nėra, ji turi pasi-
ro dyti iš anapus.

Be abejonės, sąmonės Dievas yra didžiausias
žmogaus pagalbininkas kovoje su blogiu. Nepa lie -
ka vieno, neapleidžia.

Klausimai

Taip, žmogus nuolat klausia – kitų ir savęs.
Žmo gus – klausianti būtybė. Humanistika nuo ant-
ikos stiprino klausimų reikšmę, formavo netgi
klau simų poetiką. Klausimų – atsakymų struktū-
ros įgilina dialogą.

Bet ar ilgainiui nesusiformuoja grandinės
klausimų, kurie apnarplioja sąmonę kaip kibūs vi -
jokliai? Žmogus patenka į neatsakomų klausimų
ne laisvę. Kuo dažniau klausi, tuo mažiau galimy-
bių sulaukti atsakymo. Gali būti, kad kai kurie at -
sakymai yra pirmesni už klausimus. Klausiame,
kai bandome išvengti tiesioginio atsakymo, saky-
mo ir kaip atsakymo. Klausimai – sąmonės slaps-
ty mosi būdas. 

Ką reiškia klausimas kas aš esu?
Nieko; tik kad esu; nebūdamas neklausčiau.
Kuo klausimai dažniau kartojasi, kuo labiau

„apsėda”, tuo mažesnė atsakymų galimybė.
Klausimai kelia egzistencinį nerimą, ardo

darną.
Iš nedarnos ir kyla.
Imame būti nei sutikę, nei nesutikę būti.

Kalbos tuštėjimas 

Kaip yra? Pradėdama rašyti, pasiryžtu kuo
taupiau kalbėti, sverti žodžius (tikriausiai senas
frazeologizmas), nepereiti į tuščią retoriką. Ypač
tais atvejais, kai reikia kalbėti kokia proga – gra-
žios sukakties, apdovanojimo, atsisveikinimo. Pir -
maisiais sakiniais išsilaikai, lyg ir nepasakai nie -
ko netikro, bet kažkokia galia (kartais mąstau, kad
retorikos, jos ištobulintų įgūdžių kalbėti gražiai,
spe cialiai vartoti retorines figūras) ima skverbtis į
sakinius, jie bendrėja, bendrėdami tuštėja, ima
suktis gražaus pasakymo linkui. Atrodo, kad tuš-
čio, nors taisyklingo ir gražaus kalbėjimo pavojai
su sitelkę rašte, prisimenu Platoną ir sutinku su
juo, kad raštas nėra tikrasis kalbos vaikas, tik
įvaikis, kad tikroji kalba garsiai (o ir tyliai) sklin-
da iš lūpų, kad kūnas (tarimas, visa jo kūniškoji
fonetika) kalbą labiau kontroliuoja. Sąmonės kont-
rolė kalbai; kalba yra iki atskiro pasakymo – pasi-
sa kymo. Atskiras – tai, kas atskiria atsakomybe už
tai, kas sakoma.

Česlavo Milošo mintis iš 1951 m. laiško – krei-
pi mosi: „Didžiausia mūsų laikų rykštė yra klas-
tingas kalbos vartojimas. Tie, kurie vartoja kalbą,
kad meluodami pasiektų savo tikslus, galų gale ne -
tenka sugebėjimo atskirti, kas yra melas, o kas tie -
sa” (Jerzy Giedroyc, Czeslaw Milosz, „Laiškai:

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ

1952–1963”, 2010).
Dėl lietuvių kalbos kai kurių formų senumo.

Ar jos, kaip mano „postmodernūs kalbovai”, išliko
todėl, kad lietuviškai tesikalbėta su karvėmis, ar
(ne neigiant konservatyvumo, lietuvių kalbą palie-
kant lyg kokiame rezervate) ir todėl, kad pirminį
jos gyvybingumą palaikė nebeatspėjami, sistemiš-
kai nebenustatomi ryšiai su seniausia indoeuro-
pie tiškąja kalbine civilizacija – su sanskritu.

Gramatika, kalbos buvimo ir funkcionavimo
būdas, rodo kalbos priklausymą kalbinėms civili-
zacijoms.

Vietos erdvėje praradimas

Gal ir esminė dabarties žmogų ištikusi katast-
rofa – vietos erdvėje praradimas. Gal labiausiai tai
galima pajusti iš to, kad beveik nebėra vaikščio-
jančių žmonių. Savo vietos erdvėje žmogus yra sta-
čias, pėsčias, bent jau didelę laiko dalį. Dabarties
žmogus važiuoja, yra važiuotas jau savo jausena.
Per laukus, parugėm nebėra takų, kurie vestų pas
gyvulį, į dirvą, kur kas pasėta, auga. Prie medžio,
į kurį įkelta koplytėlė. Prie kryžiaus. Nebėra lėto
artėjimo pojūčio, kaip einant į kapines, savaimi-
nio pasirengimo, susikaupimo. Matymo, kas pasi-
keitę. Privažiuoti yra kas kita nei prieiti. Miesto
žmogus važiuoja net ir nedidelius atstumus,
žvilgsnis mašinoje įremtas į kelią arba į kitą žmo -
gų. Visai kita kūno padėtis, kūnas nebeužsiima
vietos erdvėje, stengiasi tilpti į jau esančias ribas.
Dėl to turėtų daug kas keistis ir žmogaus gyvena-
ma jame pasaulyje. Didžiausias pavojus iškyla
žmogaus kūrybingumui; kūrybingumą skatina in -
tensyvesni kūno ir aplinkos santykiai. Apribota
erdvė yra ir aprobuota, iš anksto žinoma. Todėl
žmo gus vis daugiau programuos ir veiks pagal
jam siūlomas programas.

Ką pirštu ant žemės rašė
Jėzus?

Žinomas epizodas iš Evangelijos pagal Joną:
,,Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atvedė mo te-
rį, sugautą svetimaujant. Pastatė ją viduryje ir krei-
pėsi į jį: ‘Mokytojau, ši moteris buvo nutverta sveti-
maujant. Mozė mums Įstatyme yra liepęs to kias
užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?’ Jie tai sakė,
spęsdami pinkles, kad turėtų kuo apkaltinti. Bet Jė -
zus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems
ne siliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir ta rė: ‘Kas iš
jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akme-
nį”. Ir vėl pasilenkęs rašė ant že mės’” (8,4 – 8).

Ką rašė Jėzus? Ar buvo raštingas – kaip Rašto
aiškintojai. Nors neliko jokio jo paties užrašyto
žodžio. Pakartota: pasilenkęs pirštu rašė ant že -
mės. Brėžė ženklus – ant žemės. Ženklas reiškia
tiek, kiek yra suprantamas. Ne tik apskritai, bet ir
at skirai, sau, savo gyvenimui. Liko ženklų, kurių
iki šiol nesugebame perskaityti. Visada jų liks.
Ženklų ant akmens, bet ir ant žemės. Žemėje.

Salomėja Nėris dienoraštyje 1935 10 05: ,,(...)
Aš stoviu nuoga tarpe plikų, vėjo nudraskytų, dre-
bančių nuo šalčio medžių. Tegu visi mato, tegu vi -
si žino. Tegu man spjaudo, tegu mane degina... Aš
pati atsistojau prie gėdos stulpo... – kas be nuodė-
mės – tegu akmenį į mane meta...”

Šiauriame krašte, tarp plikų, vėjo nudraskytų
medžių. Nuoga tarp plikų. Iš ko prasitęsia tai, kas
užrašoma Salomėjos Nėries? Iš to, kas užrašyta
evangelisto Jono kaip Dievo sūnaus žodžių paliu-
dijimas, ar iš to, ką Jėzus pasilenkęs pirštu rašė
ant žemės? Iš dykumų žemės, smėlio, ant kurio
lengviausia rašyti, ar iš šiaurės, kur net medžiai
dreba nuo šalčio?

Įskaitomai, bet neperskaitomai.
Liekamai, paliekamai.
Nežinomas raštas – giliausia rašto versmė, at -

plūstanti į atsiveriančią sąmonę, veikianti nežino-
mu būdu.

Sąmonės atvirumas būties paslapčiai, kad ir
kokiu būdu ji pasireikštų. Suvokti, kad paslaptis
visada didesnė už mūsų galimybes ją suvokti.

Bet ar galime su Dievu kalbėtis kitaip nei su
žmogum? Žmogaus kalbos galimybės žmogiškos.

Tik poezijoje kalba gali pranokti pati save.

Iš knygos: Viktorija Daujotytė. Laisvojo mąstymo
pro peršos. Esė. – Vilnius, Tyto alba, 2012

efoto.lt nuotr.
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Tuo šventai buvo įsitikinęs vienas iškiliausių
išeivijos dramaturgų, rašytojas, literatūros
istorikas ir kritikas, humanitarinių mokslų

daktaras Kostas Ostrauskas. 2013 metų sausio de -
vintąją minėsime pirmąsias Kosto Ostrausko mir-
ties metines. Dramaturgo kūryba pelnė ne vie ną
apdovanojimą – knygos Žalioj lankelėj, Ars Amoris
įvertintos Vinco Krėvės bei Lietuvių rašytojų
drau gijos literatūrinėmis premijomis; JAV LB kul-
tūros tarybos medalis įteiktas Ostrauskui už visą
jo kūrybą. 1990 metais atsiimdamas LRD premiją,
K. Ostrauskas džiaugėsi, jog pagaliau at kreiptas
dėmesys ir į dramą: „Tai kur kas svarbiau negu
mano asmeniškas pažymėjimas. Esu tikras, ponia
Drama maloniai nustebinta…” Sa vitas kūrybos
žo dis pulsavo jame iki paskutiniųjų gyvenimo die -
nų: užbaigė ir išsiuntė į Lietuvą dviejų knygų ran -
kraščius: „Van Gogho ausys” bei „Paskutinis
kvar tetas”. 

Daugelis rašytojų surašė savo biografijas arba
įkūnijo dienų bėgsmą dienoraščiuose. Ostrauskas
kratėsi šio žanro: „Rašyti apie save – tai rašyti tie-
siog nesąmoningai, ne taip, kaip iš tiesų buvo, bet
kaip norėtum, kad būtų buvę, tai pozuoti, rodyti
save ne tokį, koks esi buvęs ir tebesi, o koks norė-
jai bei norėtum būti...” (Egzodo rašytojai. Auto -
biog rafijos, 1989). Tačiau kruopščiai rinktas ir sau-
gotas archyvinis rinkinys su kai kuriais užrašy-
tais komentarais, perduotas šio straipsnio autorei
į Maironio lietuvių literatūros muziejų, leidžia iš
arčiau pažvelgti į jautriausias rašytojo gyvenimo
bei kūrybos peripetijas. Neįkainojamos vertės kul-
tūros paveldas suteikia plačias galimybes susipa-
žinti ne tik su rašytojo gyvenimu, bet ir pateikia
naujų faktų apie išeivių gyvenimą Vokietijoje bei
Amerikoje. 

Kviečiu praskleisti archyvinę medžiagą ir pri-
siminti šį kilnų, ieškojusį ir siekusį žemėje grožio
ir gėrio, kūrybingai savitą, jautriai subtilų, nepa-
prastai paprastą Menininką. Laiške, rašytame bū -
simai žmonai Danutei Valaitytei, atsiveria jo gyve-
nimo siekis: „Ergo – yra du gyvenimai: kasdie niš-
kas ir minties, svajų, ramybės, vienumos, grožio
etc. Yra žmonių, kurie gyvena tik pirmuoju. Aiš -
ku, jie susiduria neišvengiamai ir su antruoju, ta -
čiau jo specialiai neieško, nes neskiria jam jokios
vertės. Gi kiti – priešingai: jie karštai ieško to ant-
rojo, kurį jie vadina tikruoju gyvenimu, pirmąjį
pri pažindami tik kaip neišvengiamą realybę, be
kurios išviršinė žmogaus egzistencija būtų neįma-
noma...” (Baltic University, Pinnen bergas; 1948 VI
24;). Ostrauskas buvo iš tų žmonių, kurie jaunys-
tėje nerimo: bandė suformuluoti gyvenimo tikslą,
siekti iš pirmo žvilgsnio nepasie kiamų dalykų.
Tačiau kai žmogus svajoja, tai Dievas padeda sva-
jonę realizuoti. Likimas buvo dosnus ir nuo pat
vai kystės dovanojo Ostrauskui to „nerealaus gy -
venimo” stebuklingas akimirkas. Apdovanotas
mu zikiniu, teatriniu, literatūriniu talentu, lavins
ir plėtos jį iki paskutinio atodūsio. Trys mūzos,
pavergusios jaunuolio širdį, lydėjo jį gyvenimo ke -
liuose, kurie anaiptol nebuvo lygūs ir tiesūs.

Gimęs 1926 m. balandžio 5 d. Veiveriuose,
Prie nų raj., vargonininko šeimoje nuo pat vaikys-
tės „gėrė” kerinčius barokinės, klasikinės muzikos
garsus. Į muzikos pasaulį jį palydėjo tėvas Kons -
tantinas: nuo ketverių metų sėdėjo „nukarusiomis
kojomis” šalia jo, vargonavusio bažnyčioje, ir „gė -
rė” įstabius garsus, vėliau Vokietijoje pas buvusį
Kauno operos tenorą Vladą Ivanauską mokėsi dai-
navimo. Aistra muzikai vertė Os traus ką ieškoti
bib liotekose natų ir kruopščiai, dailiai perrašius
pasidaryti sau kopijas. Rinkinyje saugomi šie ste-
buklingi sąsiuviniai: „Jaunystės dienų dainininko
ambicijų ‘repertuaras’ perrašytas dau giausiai ma -
no paties, <....> pradžioje dar mokantis Liu bec ko
lietuvių gimnazijoje, o vėliau daugiausiai Pa -
baltijo Universitete 1946–1949 metais. Su kai ku -
riais mano vertimais.” Ypač domėjosi klasikine
mu zika ir opera. Laiškų, rašytų būsimai žmonai
Danutei, fonu tampa muzika: klausomasi Beet -
hoveno, Händelio, Vivaldžio. Vienu mėgstamiausių

kompozitorių išliko Mo zartas. „Kažkada Tu rašei,
kad Mocartas, turbūt, negyveno šioj žemėj – jo mu -
zika tokia šviesi, giedri ir gal net nerūpestinga.
Klau saus jo ‘Requiem’. (Jį Tu jau, be abejo, girdė-
jai). Klausaus ir nieko kito negaliu pasakyti, kaip
tik: ‘Niekas, turbūt, taip gerai nesuprato gyveni-
mo, kaip jis.’ Tikėk man, Vėželi Mano Brangus. Jis
matė, kad gyvenime yra du gyvenimai: šviesus ir
juodas. Tokia ir jo muzika. Jis, atrodo, nesprendė
ir neieškojo, kuris iš jų yra tikrasis – jis tik matė,
kad gyvenime yra džiaugsmo ir kančios ašaros,
kad gyvenimas gimsta, gyvena ir – miršta...” (Laiš -
kas D. Valaitytei, Brooklyn, 1949. X. 30). Muzika bu -
vo ne tik gyvenimo fonas, bet ir kūrybos pagrin-
das. Jeigu modernaus dramaturgo, rašytojo Al -
girdo Landsbergio sukurtoms dramoms nusakyti
ga lima pasitelkti epitetą „tapybiškos”, tai Ost -

rausko kūryboje ryškus muzikinis pradas. Labai
dažnai pirmieji, iš karto į akis krentantys, su mu -
zika susiję ženklai yra kūrinių pavadinimai: eilė-
raščių rinkinys Preliudai, pjesės Fuga, Kvartetas,
paskutinė knyga, likusi rankraštyje – Paskutinis
Kvartetas. 

Antroji Ostrausko mūza buvo teatras: „Teatru
susidomėjau lankydamas gimnaziją: Valst. Teat -
ras, kurio galeroje, beveik nuo 1939 m. buvau gana
re guliarus svečias, buvo mano ‘alma mater’. Il -
gainiui teatras tiek apsuko galvą, kad 1943 m., bai-
gęs šešias klases, palikau gimnaziją ir, išlaikęs
konkursinius egzaminus į Jaunąjį Kauno teatrą,
ėmiau aktoriauti. Kartu ten pat lankiau dramos
studiją. Tad patyriau ir profesinio teatro darbo
skonį. Todėl lyg ir natūralu, kad atsirado ambici-
jos ir pačiam šį tą scenai parašyti. Parašiau du vei-
ka liukus, bet apie juos kalbėti nevalia – tik „mėgi-
nimai, kuriems išeiti už valsčiaus ribų nevalia”.
Pirmieji kūrinėliai taip ir liko rankraščiuose, bet
apie kūrybą kiek vėliau.

1944 metais nuo artėjančios antrosios rusų
okupacijos pasitraukė į Vakarus. Aštuo nio lik -
metis jaunuolis dar nebuvo tvirtai įleidęs šaknų
gimtojoje žemėje. Gerokai vėliau laiškuose, rašy-
tuo se artimam draugui Albinui Šurnai į Aust -
raliją, ne kartą prasitars: „[...] esu niekieno že mė-
je, niekur nepritampu”. Atsidūręs svetur, Liube -
cke baigė lietuvių gimnaziją. Noras siekti mokslo
ir lavintis išsipildė. Susidarius palankesnėms są -
lygoms švietimo darbui, šalia DP stovyklose gau-
siai steigiamų mokyklų pabaltijiečiai suskubo
organizuoti ir aukštojo mokslo studijas, nes sto-
vyklose buvo nemažas skaičius abiturientų ir dėl
karo savo studijas nutraukusių studentų. Britų
okupacinėje zonoje, gavus atitinkamą leidimą,
1946 m. sausio 8–9 d. Hamburge buvo įsteigtas
Pabaltijo universitetas, vėliau perkeltas į Pinnen -
ber gą. Ostrauskas šiame universitete studijavo li -
tuanistiką, klausėsi prof. V. ir M. Biržiškų, V. Ma -
ciūno, J. Balio, P. Joniko, Z. Vitėno, prof. A. Rukšos
pas kaitų. 1948 metais rečitatyviniu būdu režisavo
V. Krėvės „Šarūną” (1911), pastatė B. Sruogos „Bai -
siąją naktį” (1935). Gyvendamas Vokietijoje sun-
kio  mis sąlygomis nerimo ir siekė „to nerealaus”,
tobulesnio dvasinio pasaulio.

Tęsinys 
kitame numeryje

...originaliomis dramomis ugdoma sava dramaturgija... 
Virginija Paplauskienė

Pabaltijo Pinnenbergo universiteto Lituanistikos būrelis. Priekyje stovi Vaclovas ir Mykolas Biržiškos, Vincas Ma ciū -
nas. Antroje eilėje pirmas iš kairės – K. Ostrauskas, 1947 m.

Konstantinas Ostrauskas Pinnenberge, 1949 m.



Tęsinys. Pradžia 2013 m. sausio 5 d. „Kultūroje”

Kunigų seminarijose dėstomų teologinių dis-
ciplinų parinkimą reguliavo Tridento baž-
nytinio susirinkimo nutarimai ir kiti Baž -

nyčios juridiniai aktai. Seminarijos veiklos pra-
džio je buvo dėstomas Šventasis Raštas, dogminė ir
moralinė teologija, Bažnyčios istorija, bažnytinė
tei sė ir bažnytinė iškalba. 1866–1906 m. Seinų kuni-
gų seminarijoje penkerių metų studijų laikotarpiu
buvo dėstomos šios teologinės disciplinos: įvadas į
Šventąjį Raštą, Šventasis Raštas, Bažnyčios istori-
ja, dogminė teologija, moralinė teologija, pastora-
ci nė teologija, bažnytinė teisė, homiletika, giedoji-
mas, apeigos ir liturgika.

Seinų kunigų seminarijos klierikai visus
mokslo metus praleisdavo tarp seminarijos sienų
ir būdavo išleidžiami tik Kalėdų ir Velykų atosto-
gų. Mokslo metai prasidėdavo penkių dienų klieri-
kų ir profesorių rekolekcijomis. Naujai įstoję į se -
minariją klierikai pirmųjų mokslo metų pradžioje
apsivilkdavo sutaną. Nuo tos akimirkos klierikai
pa tekdavo į seminarijos vidaus gyvenimo ritmą.
Klierikų dienotvarkė buvo iš anksto numatyta ir
griežta. Visas gyvenimas seminarijos rūmuose
vyk davo pagal varpo dūžius – visi kartu keldavosi,
valgydavo, melsdavosi, medituodavo, klausydavo
paskaitų, ilsėdavosi. Klierikai keldavosi 5 val. ryto
ir 21 val. vakare eidavo miegoti. Pagal nustatytą
tvarką paskaitos vykdavo prieš pietus – nuo 8 iki 11
valandos ir dvi po pietų – nuo 14 iki 16 valandos.
Vie ną ar dvi dienas per savaitę klierikai visi kartu
eidavo už miesto pasivaikščioti, su jais būdavo pro-
fesorius ar kunigas. Po visų paskaitų ir egzaminų
klierikai turėdavo apie du – pustrečio mėnesio va -
sa ros atostogų. Seminarijos vadovybė stengėsi
kontroliuoti, ką klierikai veikia atostogų metu.

Seminarijos veiklos pradžioje profesorius ir
rektorių skirdavo vyskupas, be jokio civilinės val-
džios kišimosi. Po 1863–1864 m. sukilimo buvo įgy-
vendinta nuostata, kad seminarijos rektorių ir pro-
fesorius tvirtina civilinės valdžios institucijos. Dėl
kiekvieno profesoriaus ir rektoriaus paskyrimo
patvirtinimo vyskupas turėjo kreiptis į civilinės
val džios institucijas. Iš pradžių tvirtindavo Lenki -
jos karalystės vietininkas, o vėliau – Varšuvos ge -
ne ralgubernatorius.

Vadovavimas seminarijai vyskupo vardu tie-
sio giai priklausė rektoriui. Per visą seminarijos
gyvavimo laikotarpį seminarijai vadovavo dešimt
rektorių ir vienas laikinasis rektorius. Semina ri -
jos rektorius kartu būdavo ir profesorius. Semina -
ri ja savo veiklą pradėjo su dviem profesoriais, ne -
skaitant rektoriaus. Paskui seminarijoje dirbo ke -
turi profesoriai. Dvidešimto amžiaus pradžioje se -
minarijos personalą sudarė devyni, dešimt asme-
nų, daugiausia 1911 m. – trylika. Nuo pat Seinų ku -
nigų seminarijos veiklos pradžios buvo reikalauja-
ma, kad seminarijos profesoriai turėtų aukštąjį
teo loginį išsilavinimą. Tačiau ne visada buvo lai-
ko masi šio reikalavimo, nes tiesiog nebuvo kuni-
gų, baigusių aukštąjį mokslą. Vyskupas ar vysku-
pijos valdytojas seminarijos profesoriais skirdavo
ir aukštojo mokslo cenzo neturinčius kunigus, bet
pakankamai išsilavinusius ar pastoraciniame dar -
be pasižymėjusius vyskupijos dvasininkus. 1826–
1915 m. kartu su rektoriais dirbo 86 kunigai profe-
soriai ir 2 du pasauliečiai „rusiškų disciplinų” dės-
ty tojai. Daugiau nei pusė profesorių buvo baigę
aukštąsias teologines studijas Varšuvoje ir Sankt
Peterburge, o kitų mokslo cenzas apsiribojo Seinų
arba Tikocino kunigų seminarijų baigimu. Dalis
dėstytojų buvo studijavę Vakarų Europos universi-
tetuose ir ten įgiję mokslo laipsnius. Profesorių su
daktaro laipsniu XX a. pradžioje tarp seminarijos
dėstytojų buvo daugiau kaip pusė. 

Nustatyta, kad per 1826–1914 m. laikotarpį į
Sei nų kunigų seminariją buvo priimti 1,196 klieri-
kai. Toliau pažiūrėkime į Seinų kunigų seminariją
stojusių klierikų socialinę ir geografinę kilmę, iš -
silavinimą prieš stojant į seminariją, tautinę pri-
klausomybę.

Iš bendro 1196 Seinų kunigų seminarijos klie-
rikų kontingento socialinės kilmės duomenys pa -
teikiami apie 980 asmenų. Daugiausia stojo valstie -
čių kilmės asmenų: 788 klierikai arba 80,4 procen-
tai. Kur kas mažiau stojo bajorų kilmės kandidatų:
147 klierikai arba 15 procentų. Mažiausiai (tik 45
klie rikai arba 4,6 procentai pagal kilmę) buvo
mies tiečiai. Geografinės kilmės duomenų užfik-
suota apie 910 klierikų. Susumavus visus duome-
nis apie Seinų seminarijos klierikų geografinę kil -
mę pagal parapijas ir gminas, galima padaryti iš -
vadą, kad gerokai daugiau klierikų stojo iš Seinų
(Augustavo) vyskupijos lietuviškosios dalies: Nau -
miesčio (Vladislavovo), Marijampolės, Vilkaviškio,
Kalvarijos, Seinų dekanatų. Iš šio regiono atvyko
mokytis 687 klierikai ir tai sudaro 75,5 procentus.
Daug mažiau kandidatų atvyko iš lenkiškosios
vys kupijos dalies – 178 klierikai arba 19,6 procen-
tai. Iš už Seinų (Augustavo) vyskupijos ribų atvyko
45 klierikai arba 4,9 procentai. Daugiausia klieri-
kų atvyko iš šių parapijų: Griškabūdžio (52 klieri-
kai), Marijampolės (43), Sintautų (42), Naumiesčio
(Vladislavovo) (37), Vilkaviškio (36), Šunskų (21),
Pilviškių (18), Seinų (17), Lomžos (16), Lukšių (14).
Apie Seinų kunigų seminarijos klierikų išsilavini-
mą prieš įstojant į seminariją pavyko surinkti dau-
giausia duomenų – 1,092 asmenis. Nuo pat semina-
rijos veiklos pradžios stojant į seminariją buvo rei-
kalaujama vidurinės mokyklos keturių klasių išsi-
lavinimo. Tiesa, ypač seminarijos veiklos pirmais
dešimtmečiais, ne visada buvo laikomasi šio reika-
lavimo. Išanalizavus klierikų išsilavinimo lygį
nustatyta, kad daugiausia buvo mokęsi vidurinėse
mokyklose (986 klierikai). Kiti pagal išsimokslini-
mą pasiskirstė taip: vienas buvo baigęs universite-
tą, mokėsi privačiose mokyklose (23), pradžios mo -
kyklose (28), Marijampolės marijonų mokykloje
(8), Veiverių mokytojų seminarijoje (32), turėjo
vais tinės mokinio pažymėjimą (3), turėjo karinį
pažymėjimą (3), mokėsi užsienyje (2). Kalbant apie
vidurines mokyklas, iš kurių jaunuoliai stojo į
Seinų kunigų seminariją, pirmiausia reikia išskir-
ti Marijampolės mokyklas: iš pradžių apskrities
mo kyklą, o vėliau gimnaziją. Iš bendro 986 viduri-
nių mokyklų auklėtinių marijampoliečiai sudarė
569 asmenis (57,7 procentai). Iš Suvalkų gimnazijos
atvyko 131 klierikas (13,3) procentai. Iš Lomžos
gimnazijos buvo 129 klierikai (13,1 procentas). Iš
Seinų mokyklų – 69 klierikai (7 procentai). Iš Vil -
kaviškio privačios gimnazijos – 8 klierikai (0,8 pro-
cento). Iš Augustavo mokyklos – 2 klierikai (0,2
pro cento). Iš kitų mokyklų – 78 klierikai (7,9 pro-

centai). Pagal klases vyravo keturių klasių išsilavi -
nimas. Pilną gimnazijos kursą, t. y. aštuonias kla-
ses, buvo baigę 3 klierikai. Buvo metų, kai į Sei nų
kunigų seminariją stodavo vien Ma ri jampolės
gimnazijos auklėtiniai. Atskirais metais Marijam -
polės gimnazijos auklėtiniai sudarydavo daugiau
nei 80 procentų seminarijos klierikų. Ta čiau XIX a.
pa čioje pabaigoje ir XX a. pradžioje ge rokai suma-
žėjo stojančiųjų į seminariją iš Mari jam polės gim-
nazijos. 

Kokia buvo klierikų tautinė sudėtis? Sta tis ti -
niai duomenys apie klierikų tautinę sudėtį
yra tik 1904–1908 m. laikotarpio. Dėl to, kal-

bant apie klierikų tautinę sudėtį, reikia išskirti du
laikotarpius: 1826–1903 ir 1904–1914 metų. Pirmuo -
ju laikotarpiu kalbėdami apie tautinę sudėtį rem-
simės prielaida, kad iš etiškai lietuviškų Užnemu -
nės žemių kilę valstiečiai daugiausia buvo etniniai
lie tuviai ir kalbėjo lietuviškai. Iš etninių lenkiškų
žemių kilę asmenys buvo etniniai lenkai ir kalbėjo
lenkų kalba. Žinoma, toks metodas neleidžia mo -
derniąja prasme nustatyti klierikų tautinės pri-
klausomybės, bet leidžia kalbėti bent apie klierikų
etninę kilmę arba klierikų gimtąją kalbą (kalbą,
kuria kalbėjo jų tėvai). Išanalizavus socialinės ir
geografinės kilmės santykį, galima teigti, kad
1826–1903 m. Seinų kunigų seminarijoje vyraujant
iš etninių lietuviškų parapijų valstietiškos kilmės
asmenims, galėjo būti į ją stoję 80 ar 81 procentas
lietuviškai kalbančių asmenų, t. y. etninių lietu-
vių. 1904–1914 m. laikotarpis dalijamas į dvi dalis:
1904–1908 m., kai buvo fiksuota klierikų tautinė
priklausomybė ir 1909–1914 m., kai nebuvo fiksuo-
ta tautinė priklausomybė. 1904–1908 m. statistiniai
duomenys pateikti apie 101 klieriką. Lietuviais už -
rašyti 56 klierikai (55,5 procentai), lenkais – 44 klie-
rikai (43,6 procentai) ir vienas baltarusis (0,9 pro-
cento). 1909–1914 m. seminarijos vicerektorius Ro -
mualdas Jalbžykovskis stengėsi padidinti lenkų
klierikų skaičių ir taip subalansuoti, kad lietuvių
ir lenkų būtų po lygiai. Per šį laikotarpį įstojo 123
klierikai. Iš jų 61 (49,6 procentai) iš lietuviškų pa -
rapijų, 58 (47,2 procentai) – iš lenkiškosios vysku-
pijos dalies. Likę klierikai atvyko iš už Seinų (Au -
gus tavo) vyskupijos ribų. Šie skaičiai rodo, kad
Sei nų kunigų seminarijoje 1909–1914 m. studijavo
maždaug po lygiai lietuvių ir lenkų. Taip pat buvo
du ar trys baltarusių tautybės asmenys.
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Kultūros kronika

2012 12 28 – 2013 04 30 Vilniuje, Bažnytinio pavel-
do muziejuje, vyks paroda „Kad būtų atvilgytos sudir-
žusios širdys. Lukiškių Dievo Motina”. Parodoje prista-
tomas seniausias Lietuvoje (XV a. pab. – XVI a. pr.) ste-
buklingas Dievo Motinos atvaizdas. Rašytiniai šaltiniai
liudija, kad šią ikoną iš karo su Maskva apie 1649 m.
į savo Dumblio dvarą atsivežė Lazdijų seniūnas, Lie tu -
vos artilerijos generolas Motiejus Korvinas Gosievs kis.
Jo sūnus Vincentas Gosievskis dovanojo ją Seinų domi-
nikonams, o šie – Vilniaus Lukiškių šv. Pilypo ir Jo kūbo
dominikonų vienuolynui. Parodoje eksponuojama 1737
m. išleista prie paveikslo patirtų stebuklų knyga ,,Mis -
ti nis fontanas”, pateikiama detali Lukiškių Dievo Mo ti -
nos istorija, ikonografiniai tyrimai, vaizdžiai parodyta
res tauravimo darbų eiga.

2013 01 04 Vilniuje, kino teatre „Pasaka” vyko lietu-
vių fantastinio filmo „Aurora” (režisierė Kristina Buo -
žytė) premjera ir susitikimas su kūrybine grupe. „Au -
ro ra” – tai fatališka meilės istorija, perteikta pasitelkus
psi chologinio fantastinio trilerio žanrą. Vykdant sudė-
tin gą mokslinį eksperimentą, jaunas mokslininkas Lu -
kas patiria stulbinantį išgyvenimą komos ištiktoje jau-
nos moters Auroros galvoje. Filmas jau sulaukė dėme-
sio ir įvertinimo ir už Lietuvos ribų.

2012 12 14 – 2013 01 12 Vilniuje, galerijoje „Arka”
vyksta tapybos darbų paroda „Mėnulio slėnis.” Tai
sep tynių lietuvių dailininkų – Rimo Bičiūno, Broniaus
Gražio, Danutės Gražienės, Mindaugo Skudučio, Jono
Daniliausko, Monikos Furmanavičiūtės ir Pauliaus Juš -
kos – tapybos įspūdžiai iš egzotiškos Sardinijos žemės.
Dailininkai aplankė įvairias Sardinijos salos kraštovaiz-
džio vietas ir kultūros centrus – senovinius miestus, pir-
mąsias krikščioniškas bažnyčias, stebėjo šiuolaikinio
gy venimo kontrastus, gėrėjosi įspūdinga Sardinijos
gam ta. Prie Sardinijos gamtos stebuklų reiktų priskirti
ir Mėnulio slėnį (Valle de Luna), kur galima patirti sie-
los ramybę ir pamiršti skubrią šiandienos civilizaciją.

2013 01 04 Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame dra-
mos teatre, vėl rodyta Dantės Alighierio „Dieviškoji
komedija” (režisierius Eimuntas Nekrošius). Ne mir tin -
gasis viduramžių literatūros kūrinys atgijo garsiojo lie-
tu vių teatro meistro spektaklyje ir atsiskleidė visa savo
emocinės įtaigos jėga, o režisieriaus kuriamos žmogiš-
kų išgyvenimų istorijos leidžia žiūrovui įžengti į magiš-
kas Dantės pomirtinio pasaulio erdves. Pagrindinį, Dan -
 tės vaidmenį spektaklyje atliko Rolandas Kazlas (Ja gas
E. Nekrošiaus „Otele”), įsimintini Remigijaus Vil kaičio
(po piežiaus), Vaido Viliaus (Vergilijaus) vaidmenys, kū -
rybingai atsiskleidė ir jaunieji aktoriai S. Dovi dauskas,
B. Triškevičiūtė bei kt.

2012 12 20 – 2013 10 19 Vilniuje, Dailės akademi-
nos ekspozicijų salėje „Titanikas” vyks Kosto De -
reškevičiaus tapybos (1968 – 1987) paroda „Su tikta
moteris”. Kostas Dereškevičius – vienas iš „Ket veriu -
kės” (A. Šaltenio, A. Kuro, A. Švėgždos) narių, ku rie
ideo  loginių suvaržymų sąlygomis pirmieji pradėjo vaiz-
duoti nepagražintus to meto žmones ir besikeičiančią
aplinką. Viena svarbiausių temų Dereškevičiui tuo pe-
 ri odu tapo moterų atvaizdai. Dailininkas tapo ne port-
re tus, bet atsitiktinai mieste, kurorte, laukuose ar kely-
je sutiktas moteris, žvelgia į jas su linksmu humoru, ta -
čiau nestinga ir susižavėjimo, ir erotiškumo.

2013 01 05 Vilniuje, Lietuvos nacionalinio dramos
teatro Mažojoje salėje vyko spektaklio „Laiškai į nie-
kur” (režisierė Birutė Mar) premjera. Spektaklį įkvėpė
unikalūs literatūros tekstai – XX a. literatūros klasikų Rai -
nerio Marijos Rilkės, Marinos Cvetajevos ir Boriso Pas -
ternako 1922–1927 m. rašyti laiškai. Šis „laiškų ro  ma-
nas” laikomas vienu įdomiausių XX a. epistoliarinio žan -
ro pavyzdžių pasaulio literatūroje. Trijų rašytojų, ku -
riuos vaidina Birutė Mar, Aleksas Kazanavičius ir Vy tau -
tas Anužis, gyvenimo sankirta sutapo su jų kūrybiniu
pa kilimu ir su tragiškaisiais XX a. istoriniais įvykiais.

Atkelta iš 3 psl.

Mokslas padeda
tikėti Dievu –
Kūrėju

kur buvo sudaryta ir paskelbta So vie ti -
nės Bavarijos valdžia. Autorius net per -
ša iš vadą, kad Vokietijos žydai komunis-
tai pri sidėjo prie Hitlerio tapimo III Rei -
cho diktatoriumi. Tuo nepatikėjęs, ieš-
kojau ki tų šaltinių, kurie patvirtino šią
trumpalaikę Bavarijos proletariato revo-
liuciją. 

Autorius primena, kad pagal Šv.
Raš tą visas pasaulio kūrybos procesas
truko še šias dienas. ,,Šiandien, praėjus
daugiau kaip 2500 metų, smarkiai pasi-
stūmėjus moks lui, mes žinome, kad to
laiko reikėjo labai daug. Reikėjo išlaukti
šimtus milijonų ar net bilijardų metų,
kad vieną kūrybinio proceso etapą pa -
keistų kitas. Šian dien mes suvokiame,
kad anuomet kalbėti į žmones kitaip, nei
kalbėjo Kūrėjas, būtų reiškę likti nesu-
prastam” (115 psl.). Re li gi jų gausa ir
įvai rovė skatina susipriešinimą, bet
didžioji tikinčiojo pasaulio dauguma ti -
ki vienu ir tuo pačiu Dievu. ,,Taigi ne
vieninga religija, o tikėjimas į tą patį
Kū  rėją galėtų būti pagrindiniu tikinčių-
jų su ar tėjimo varikliu, mažinančiu susi-
priešinimą, skatinančiu taikų gy venimo
būdą” (118 psl.). Vieną iš tokių su siprie-
šinimų su kelia šventosios Trejybės dog -
ma, priimta Nikėjos ir Konstanti no po lio
Bažnyčios susirinkimuose IV amžiuje.
Pagal šią dog mą krikščionys išpažįsta
vie  ną Dievą trijuose asmenyse: Dievas
Tė vas, Dievas Sū nus ir Dievas Šventoji
Dva sia. Autorius ak centuoja vieną Die -
vą ir tris jo būsenas, o ne tris asmenis,
tuo ne pažeisdamas esmės, bet labiau
pri derindamas krikščioniškąją dogmą
prie Senojo Testamento ir prie islamiš-
kojo Korano. 

Skyrelyje ,,Kūrėjas ir žmogus” rašo-
ma, kad žemiškajame pasaulyje susifor-
ma  vo dvi veiklos sritys: dieviškoji, sukū-
ru si materijos ir gyvybės pagrindus, ir
žmogiškoji, kurianti planetos apipavida-
linimą, užtikrinant žmonijos egzistavi-
mo že mėje galimybę bei gyvenimo koky-
bę. Įdo miai ir keistokai skamba išvada,
kad Dievas, kurdamas žmogų, žinojo,
kad su kurs sau gerą, tačiau nepatikimą
partnerį. Knygoje daug dėmesio skiria-
ma Al ber to Einsteino teorijoms ir jų įta-
kai mokslui. Taip pat bandoma rasti de -
ramą ir pagarbią vietą Charleso Dar wi -
no stebėjimui ir mąstymui. Ir Eins tei -
nas, ir Dar wi nas, ir visi kiti mokslinin-
kai dirba tam pa čiam Kūrėjui, kartais
Jo nepažindami. Reikia sutikti su kny-
gos pabaigoje cituojamu fiziku Algi man -
tu Sėjūnu, Ne pri klausomybės Akto sig-
nataru, kad Die vas yra vienas, o būdai jį
garbinti (religijos) – įvairūs ir tikėjimas
yra žmonijos pažangos variklis. Jei to -
kią ar panašią išvadą pri eis ir visi kny -
gą perskaitę, tai autoriaus užsibrėžtas
tikslas bus pasiektas su kaupu. Ačiū Sta -
siui Malkevičiui-Malkui už mūsų patir-
ties praturtinimą.

Pabaigai pora žodžių apie patį auto-
rių. Jis gimė 1928.03.17 Rokiškio apskri-
tyje, Panemunėlio valsčiaus Salagirio
kai me. 1952 m. baigė Kauno politechni-
kos ins   titutą, tapdamas inžinieriumi
elektromechaniku. Toliau mokėsi ir
dirbo Klai pėdos žvejybos laivyno insti-
tu  te. Nuo 1985 m. – Kauno politechnikos
instituto Klai pė dos fakulteto docentas,
katedros vedėjas. Yra technikos mokslų
daktaras. 1990–1992 m. Aukščiausiosios
Tarybos-Atku ria  mo jo Seimo deputatas,
1992–1996 m. Sei mo narys, 1996 m. vėl iš -
rinktas Seimo nariu. �


