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Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondas 2015
m.suteikė 15 000 Eur pa-
ramą šeštadieniniam
„Draugo” priedui „Kultūra”,
projektui „Lietuvos kultū-
 ros sklaida ir kultūros pa-
veldo išsaugojimas bei lie-
tuvybės puoselėjimas pa-
saulyje”

Šio šeštadienio Kultūros turinys

Ž
mogaus vienatvė neretai painiojama
su vienišumu – galbūt dėl to, kad abu
žodžiai turi bendrą šaknį ir panašiai
skamba. Abu žodžiai turi savotišką

gailesčio aurą – vienišius įsivaizduojame
kaip nelaimingus, apleistus, o galbūt dar
ir bjauraus charak terio asmenis, su ku-
riais mažai kas ryžtasi bendrauti, o ir jie
patys to nesiekia. Laimingas mums atrodo
tas, kuris visąlaik malasi žmonių tirštu-
myne, imasi visokios veiklos, visur da-
lyvauja ir yra toks visuomeniškas ir ben-
druomeniškas, kad turbūt net miegama-
jame  nebūna vienas ir  sapnuose  disku-
tuoja su  savo oponentais.

Vienatvė būtina šiuolaikiniam  žmo-
gui – kad jis galutinai nenukvaištų, įti-
kėjęs savo gebėjimais, visuomeniškumu
ir aktyvios veiklos (kuri  neretai yra tik
bėgimas nuo vienatvės) prasmingumu.
Vienatvė – tai  metafizinė būsena, toks
dvasios išgyvenimas, kai viskas nutvies-
kiama abejonės šviesa, kai visi pasi-
ruošti atsakymai į gyvenimo klausimus
staiga išnyksta, sumenksta, ir žmogus lie-
ka  VIENAS prieš savo būtį, visatą ir Dievą.

Dabar labai madinga sakyti, kad darbas gelbsti nuo beprasmiško laiko leidimo,
nuo tinginystės ir nuo valios paralyžiaus, tačiau  darbas – toks gelbėtojas, kuris ne-
retai mums nepalieka laimės pabūti vienatvėje, toje gelmėje, iš kurios krikščionių
asketai ir šventieji sėmėsi ir tvirtybės, ir silpnumo,  regėjo ir pranašingas vizijas, ir
tai, ką reikia tiesiog padaryti, pasakyti. 

Kai vaikystėje vėlų vakarą atverdavau namo duris  į lauką, iš  tamsaus ir ty-
linčio, netgi kiek gūdaus sodo man į sielą plūsteldavo ne  saldžiarūgštis, švelnus jo
kvapas, o vienatvė. Tamsi, su baltomis alyvinių obuolių salomis ant juodos žolės. Nus-
tėrdavau prieš jos paslaptį, bandydavau ją suprasti, bet nesuprasdavau, tik visi po-
jūčiai kažką  labai  svarbaus fiksuodavo lyg  mažyčiai radarai. 

Nesuprantu jos nė dabar. Tik radarų užfiksuoti prisiminimai liko – paslaptinga,
vėsi gelmė, lyg kokia visatos juodoji medžiaga, nematoma akimi ir neištyrinėta, ap-
imanti viską – ir  materiją, ir sapnus, ir laiką. Todėl kai  darbas ima gvieštis visą mano
laiką, nepalikdamas nė trupinėlio vienatvei, mano siela ima maištauti. Trokštu to
trupinėlio taip smarkiai, kad nebesvarbu viskas – nei darbo prasmė, nei reikšmė, nei
jo įvertinimas, o viešosios  erdvės judesiai šioj srity (na, pavyzdžiui, žurnalistų klau-
simai išėjusios knygos proga ar panašiai) apskritai  atrodo beprasmiški. 

Ir žiūriu į  skrendančius virš Vilniaus lėktuvus ne kaip į transporto priemones,
gabenančias turistus į saulėtas ir egzotiškas  šalis,  o veikiau kaip į  metaforą – kad
niekur nepabėgsime nuo savęs, nuo  savo vienatvės. Tad geriau surasti ją  čia  pat,
nes ji niekur  nesitraukia. Ji tyliai ir kantriai laukia. Kaip dulkėta pakelės žolė, kaip
ištrupėjusi šaligatvio plytelė.  

Renata Šerelytė

Trupinėlis vienatvės

VAKARAS

Vakaras. Nereikia nieko,
Tik sėdėti ir žiūrėt,
Kaip ta saulė mus palieka,
Ir lyg vakaras žėrėt.

Ir matyt, kaip upėj gluosnis
Atsispindi ir lanka,
Ir kaip žemę ima glostyt
Šilto  vakaro ranka.

Ir girdėt ties  galva skrendant
Nepažįstamus paukščius,
Ir matyt į naktį brendant
Kažką murmančius medžius.

Taip sėdėti ir žiūrėti
Be jokios, jokios minties
Ir jau nieko nenorėti,
Nieko, nieko, net mirties.

Henrikas Radauskas

Aldonos  Ruseckaitės nuotr.
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Vytautas Landsbergis:
„Neskaitanti, negalvojanti visuomenė išsigimsta”

Kartą esate pasakęs: „Menininkas ir tauta – du neat-
skiriami, vienas kitą papildantys pasauliai, nors ir sukasi
kiekvienas savo orbitoje”.  Kaip menas dera su politika?

Tauta neatskiriama, neatsiejama nuo politikos,
tad ir menininkas ten sukaliojasi. Jis – tautos dalis,
nori to ar nenori. Būni kartu, tai ir būk, ką ten de-
rinti. Proporcijos – kitas dalykas, šis santykis plau-
kia pats. Kiek tavy ko. Čia jau menas, ne planas.

Kaip gimė meilė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mu-
zikai?

Taip, kaip ir gimsta meilė. Patiko! Netrukęs dar
supratau, kad jei būni kartu, turi užjausti, padėti. Štai
paukštelis iškritęs iš lizdo. Niekam jo nereikia, žus.
Gal gali padėti?

Kas Jums apskritai yra muzika?
Pasaulis, kuriame geriausia.

Ar taip pat domitės M. K. Čiurlionio paveikslais kaip
ir jo muzika?

Domėtis – tai praeivio funkcija. Aš ne žiūrinėju,
aš skaitau. Čiurlionis padeda išlikti skaitytoju. Kai gry-
bauju – irgi  renku,  ne  šiaip  dairausi  po miš-ką. 

Ar tiesa, kad Jūs buvote vienas pirmųjų, kurio inicia-
tyva M. K. Čiurlionio paveikslai pasiekė užsienį? (Japoni-
ja)

Japonija buvo platesnis dalykas, ne tik pirmoji
M. K. Čiurlionio paroda. Bet buvau vienas tų, kurie
prisidėjo. Kaip „iniciatorius” tikrai prisidėjau, kad
per vizitą ir pokalbį pakviestieji imperatorius su žmo-
na netrukus apsilankė parodoje. Japonai ligi šiol pri-
simena, kad tai labai retas atvejis.

Jūsų kūrybinis bagažas labai didelis. Rašymas Jums
– duona kasdieninė? O gal laukiate ypatingų įkvėpimų, mūzų
ar dar ko nors?

Kai užeina ūpas, jis užeina pats. Gal susikaupia
koks alkis. Būna, kad paskui jau neša. O politinių
tekstų rašymą dažniausiai skatina, net provokuoja,
aplinkybės. Tai man atsitinka dažnokai.

Ką manote apie šią J. Marcinkevičiaus mintį: „rašy-
tojas, kuris nesipriešina sau – visada pralaimi kovą”. Ar su-
tiktumėte su juo?

Nesu tikras, kad gerai ar teisingai suprantu pa-
cituotą mintį. Jei nesipriešini – kur tada kova?

Ką manote apie menko turinio knygas? Juk negali būti
rašytojais visi, kam tik šauna į galvą ar pataiko pirštais į
klaviatūrą? Kaip atskirti, ką verta skaityti?

Kiekvienas gali rašyti arba paspausti klavišą, tuo
būdu kaskart siųsdamas signalą, pranešimą. Kitas da-
lykas – turinys ir paklausa. Ši liudija, jei randasi, apie
atpažintą, reikšmingesnį turinį. 

Kaip skaitote pats? Suteikiate herojui tam tikrų bruo-
žų, o gal tiesiog susitapatinate?

Skaitymas yra vaizduotės darbas ir jos lavinimas.
Vaikystėje galėdavau įsivaizduoti save tarp indėnų.
Iš to atsiranda ir paskatų galvoti. Neskaitanti, ne-
galvojanti visuomenė išsigimsta.

Nenuostabu, kad turint tokį kūrybinį bagažą puikiai val-
dote žodį. Daugybė Jūsų pasakytų frazių prigijo visuome-
nės kalboje, tapo  įprastos. Ar pats žinote, kokios Jūsų fra-
zės tapo taikliai apibūdinančios visuomenės reiškinius?  (Ki-
sieliaus krantai, šunauja, runkeliai, neatakę katukai). 

Pacituotosios – deja, ne mano frazės. Kisieliaus
krantai – iš rusų buitinio folkloro (parvežė buvę ka-
liniai), o katuka – žemaičių žaismė. Runkeliais žem-
dirbius išvadino prekių vežėjai ir juos globoję poli-
tikai, kuomet protestuojantys dėl supirkimo kainų
ūkininkai blokavo plentus. Šunauja – iš Jono Kossu
– Aleksandriškio eilių (priekaištas prieškario Lie-
tuvai ar visuomenei – „nūn garbini tu šlykščiąją šu-
naują”), o pritaikiau pasidygėjusios „Respublikos”
žurnalistams, užleis ant mūsų ar panašiai. Vėliau at-

siprašiau. Kas be ko – kartais ir su-
kuriu, blyksteli sąmonėj koks vaiz-
delis ar kalambūras.

Kuri Jūsų knyga arba darbas
Jums artimiausias, mieliausias ir ko-
dėl? 

Kiekvienas vaikas savaip mielas,
išgyventas.

Na, ir šiek tiek apie politiką. Kokį įvykį galėtumėte pa-
vadinti  įsimintiniausiu Jūsų turtingoje politinėje karjero-
je?

Netaikau sau politinės karjeros sąvokų. O įsi-
mintiniausi politiniai įvykiai visiems aiškūs – Kovo
11-oji, Sausio 13-oji. Gal dar 1991 rugsėjo 17-oji, Lie-
tuvos priėmimas į Jungtines Tautas. Ten sakiau tė-
vynės pristatymo pasauliui kalbą. Lietuva netrans-
liavo.

Jūs buvote pirmasis atstovavęs nepriklausomos Lietuvos
interesus užsienyje. Su kokiais sunkumais susidurdavote
atstovaudamas jaunai valstybei?

Būdingiausias atstovavimo sunkumas – kad
savo laikysena, mąstymu, idėjomis turi griauti iš-
ankstinį stereotipą, kirvišką nuomonę apie Lietuvą,
kai partneris mano, kad jis žino, nors dažniausiai be-
veik nieko nežino. Reikėdavo šio to išmanyti apie aną
šalį, padėdavo apsiskaitymas.

Ar kovodamas už Lietuvos nepriklausomybę, tokią vals-
tybę įsivaizdavote, kokia yra dabar, po 25-erių metų?

Nebuvo laiko vaizduotės pratyboms arba svajo-
nėms, reikėjo tiesiog dirbti, kad Lietuvos valstybei
būtų leista bręsti ir formuotis. Palaipsniui tai vyks-
ta. Iš dalies tartum sveikstame. Galų gale, mažiau sa-
viniekos. Kiti mums sako: „kiek jūs daug pasiekėte,
kaip toli nuėjote!” O aš turbūt negeras, nes nepa-
tenkintas; man atrodo, kad žengiam tingiai, vangiai,
praleisdami puikias progas ir vieni kitiem kojas kai-
šiodami. Patys prastoki, o peikiam tėvynę. Ten gera,
kur mūsų  nėra.  Peik save,  lietuvi,  ir  būk   geres-
nis. Būk Lietuvoj. Pirmiausia, negerk ir kitaip ne-
sižudyk. Kokiu pažangos keliu tąsyk eitume, tiesiog
lėktume!

Jūs seniai buvote turbūt vienintelis, kuris įspėjote apie
Rusijos grėsmę. Šiandieninė geopolitinė situacija Jūsų įspė-
jimus tik patvirtina. Nekyla noras tarstelėti: ,,Ar aš nesa-
kiau?‘”. O jei rimtai, kiek ėjimų į priekį turėtų numatyti tik-
ras politikas?

Nebuvau  vienintelis,  bet  pažįstančių  tikrovę
ir   perspėjančių  stigo.  Todėl,  jei kalbame apie de-
mokratijų   šeimą,   likome  naivūs   lengvatikiai, iliu-
zionistai, svajotojai apie tinginių „gerbūvį”, o ne-
pasirengę  išmėginimams.  Juk  artėja   didysis  pa-
saulinis    demokratijų –  nedemokratijų  akistatos   pa-
sirinkimas. Kuo toliau ir plačiau žvelgsime, net į blo-
guosius aplinkos ar ateities variantus, tuo būsim tvir-
tesni, atsparesni, kas beatsitiktų. �

Viktorija  Repšytė kalbina profesorių Vytautą Landsbergį
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POVILAS VIŠINSKIS – ištikimasis kultūros darbininkas
ALDONA RUSECKAITĖ 

Taip jau sutampa, jog kai švenčiame klasikės Julijos
Žymantienės-Žemaitės kokį jubiliejų, tai visada
būna jubiliejus, tik 30-čia metų mažesnis, kito žymaus
kultūros darbininko Povilo Višinskio. O šie du žmo-
nės yra vienas nuo kito literatūros istorijoje neatsie-
 jami, kadangi Povilas, dar būdamas gimnazistas, par-
vežęs iš Šiaulių lietuviškos spaudos, ją parodė ir savo
artimiausiai Ušnėnų kaimo kaimynei Žymantienei.
Šioji, paskaičiusi vieną kitą grožinį vaizdelį, šokosi,
jog ir ji galėtų taip parašyti. Višinskis ir neatlyžo, ska-
tino, ragino, kad kaimynė pabandytų. Taip ir susi-
klostė, kad moteris pradėjo rašyti, o Povilas ją vis vedė
už rankos, mokė, siuntė kalnus knygų, kad Žemaitė
lavintųsi, suvoktų kūrinio struktūrą, susipažintų su
užsienio literatūra. 

Kokius ilgus laiškus rašydavo Višinskis Že-
maitei, pilnus naudingų patarimų, pamo-
kymų, paskatinimų. Tie laiškai – kaip lite-

ratūros kritikos straipsniai, ir pats Povilas supra-
to, jog jo laiškai gali būti ne tik Žymantienei nau-
dingi. Štai 1898 m. vasario 17 dieną jis rašo Žemai-
tei iš Jaltos, kurioje gydėsi džiovą: „Viską, ką aš laiš-
kuose rašysiu apie literatūrą ar kritiką, prašau už-
laikyti, paskui aš iš jų pasinaudosiu...” Turbūt ke-
tino kada nors tuos savo pamąstymus surinkti ir iš-
spausdinti. Taigi – Povilas Višinskis buvo to laiko
talentų ieškotojas ir puoselėtojas, labai dėl jų pasi-
aukojęs, niekada nepalikęs likimo valiai, rūpinęsis
savo globojamų autorių pirmųjų knygų leidyba. Jau
neminint Žemaitės, kažin kokie būtų buvę žingsniai
į literatūrą Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos,
Sofijos Pšibiliauskienės-Lazdynų Pelėdos, Prano Vai-
čaičio, Jono Krikščiūno-Jovaro, jeigu ne jis? Višins -
kis lyg koks literatūros sferų tėvas juos visus paau -
gino ir išvedė į atvirą kūrybos lauką. Be to artimai
bendravo su Jonu Biliūnu, Gabriele Petkevičaite-
Bite, buvo pažįstamas su Vincu Kudirka. Viename
laiške Žemaitei rašė: „Nevalna užkasti po žemėmis
talento, nuo Dievo duoto!” Tokio savo nusistatymo
ir laikėsi, išvesdamas kitus į nelengvą kūrybos ke-
lią. O jo paties gyvenimo motto buvo: „Gyvenimas
– tai kova ir kovoju, ir kovoju aiškų tikslą turėda-
mas.”

Taigi šįmet minime P. Višinskio 140-ąsias gi-
mimo metines. Gimė jis 1975 m. birželio 28 dieną Uš-
nėnuose, Kelmės rajone. Tegyveno tik trisdešimtį
metų, palaužė džiova, mirė 1906 m. balandžio 23 d.
Berlyne, keliaudamas gydytis į Šveicariją. 

Višinskis buvo išsimokslinęs žmogus. Iš pradžių
mokėsi ir baigė Šiaulių gimnaziją, nors ir nebuvo
lengva, nes tėvai norėjo, kad, baigęs penkias klases,
stotų į Kunigų seminariją, svajojo sūnų matyti su
sutana, tačiau Povilas buvo visai kitų pažiūrų, de-
mokratas. Tuomet griežtasis jaunuolio tėvas Ado-
mas Višinskis nutraukė iš namų paramą ir teko gim-
nazistui anksti suaugti, verstis privačiomis pamo-
komis, nors kaip gabus mokinys nuo mokesčio už
mokslą ir gimnazijoje, ir vėliau universitete buvo at-
leistas. 1894 m. baigęs gimnaziją, įstojo į Peterbur-
go universiteto Gamtos fakultetą. Tačiau visuome-
ninė veikla buvo susijusi su kultūros, literatūros,
spaudos dalykais. Jau Rusijos sostinėje įsijungė į lie-
tuvių studentų draugijos veiklą, rašė publicistinius
straipsnius į „Ūkininką”, „Varpą”, kurio redaga-
vimą 1900 m. po V. Kudirkos mirties netgi perėmė.
Vėliau dirbo ir „Vilniaus žiniose”, redagavo litera-
tūros skyrių. 

Besimokydamas Peterburgo universitete, P. Vi-
šinskis rimtai sureagavo į universiteto paskelbtą
konkursą – aprašyti kokios nors tautos antropolo-
ginę charakteristiką. Jis užsimojo parašyti darbą
„Antropologinė žemaičių charakteristika”. Šiam
darbui reikėjo labai daug medžiagos, fotografijų, et-
nografinių daiktų, liaudies meno pavyzdžių ir dar
daugybės dalykų. Povilas porą vasarų (1896, 1897) per
atostogas vaikštinėjo po gimtąsias apylinkes su fo-
toaparatu, pirmasis įamžino Žemaitę, jos šeimą, ki-
tus kaimynus, juos svėrė, matavo, aprašinėjo ūgį, iš-
vaizdą, akių spalvą, jų trobas, maistą, pats piešė vi-
sokius kaimiečių žaidimus ir šokius. J. Žymantie-
nė kiek beišgalėdama jam padėjo, laiškuose plačiai

aprašė žemaitiško gyvenimo papročius, aiškino
įvairių žodžių reikšmę, užsakydavo pas kaimo meist-
rus reikalingus etnografinius ekspo-
natus. Ji laiške prisipažino: „bent kris-
lą ir aš Tau gero padarau, duok ir
duok daugiau klausimų, mano dar-
bui anie nekliudys.”  

Darbą 1898 m. sausio 10 d. Višins-
kis išsiuntė iš Jaltos, kur vėl gydėsi, ta-
čiau, nors prirašė 133 puslapius, su-
prato, jog šis mokslinis tyrinėjimas
nėra baigtas, kadangi, gyvenant toli-
mame krašte, trūko reikalingų knygų
ir kitokios informacijos.  Bet padarė
viską, ką galėjo – parodė žemaičius
kaip savitą antropologinę  grupę, išsi-
skiriančią ne tik antropologiniu, et-
nografiniu pobūdžiu, bet ir savo dva-
sine kultūra.  Juk pateikė duomenis
apie išmatuotus 106 žmones, visokius
brėžinius, iliustracinę medžiagą. Pats
darbo pabaigoje paliko prierašą:
„...visa mano palikta medžiaga neap-
dorota, neapibendrinta ir iš jos nepa-
daryta išvadų...” Nors triūso buvo įdė-
ta be galo daug, tyrinėjimas atliktas pa-
gal reikalavimus ir profesionaliai, ta-
čiau negavo nei aukso, nei sidabro
medalių, buvo apdovanotas tik pagy-
rimo raštu, vadinasi, pelnė trečiąją vie-
tą – tai iš kelių dešimčių pateiktų dar-
bų buvo gan aukštas pripažinimas.
Šio darbo originalas, kaip labai svar-
bus eksponatas,  saugomas Maironio
lietuvių literatūros muziejuje. Dar-
bas, žinoma, parašytas rusų kalba, tik
devizas viršuje užrašytas žemaičių
patarlės žodžiais: „Ju daugiau turi, ju
daugiau nori...” bei žaidimų pavadi-
nimai ir posakiai žaidžiant parašyti lie-
tuviškai lotyniškomis raidėmis.  1899
m. lapkričio mėnesį gavo dokumentus,
kad universitetą yra baigęs, išklausęs
pilną kursą. 

Be šio eksponato, muziejuje yra saugomi du P. Vi-
šinskio laiškai Žemaitei ir dvidešimt du laiškai Ju-
zefai Mikuckaitei – iš pradžių mylimajai, o vėliau jau
žmonai. Tie du laiškai Žymantienei, rašyti 1898 me-
tais iš Jaltos, kai Povilas gydėsi džiovą. Viename laiš-
ke jis smulkiai analizuoja Žemaitės komediją „Trys
mylimos”, pateikia įvairiausių pastabų, patarimų,
nors tuo pačiu ir pagiria, kad nenumuštų rašytojai

ūpo: „Nežiūrėk ant viso ko, ką aš čia prirašiau, bet
pati apmislyk ir ką rasi reikalinga dėl pataisymo, pa-
taisyk, nes geriau už mane pažįsti žmones.”  Antra-
jame laiške Žemaitei Povilas aprašo savo buitį, su-
mini, kad turi penkis mokinius, kiek uždirba, ką val-
go ir geria, aprašo Jaltos gamtą, vardija žydinčius au-
galus. Tačiau pasakoja ir savo veiklos įspūdžių:
„Esu apsiėmęs kas panedėlio (pirmadienio – A.R.) va-
karą būti knygininku prasčiokų žmonių knygyne:
knygas gali ten pat skaityti, yra didelis kambarys,
gražiai ištaisytas, kas nori, tas gali dykai skaityti, o
jeigu nori, gali ir namon pasiimti. (...) Tokie knygy-
nai Jaltoje yra trys, knygų yra apie 400, labai daug
vaikų prieina pasiskaityti arba risunkų (piešinių –
A.R.) pasižiūrėti. Kad taip mes bent vieną tokį kny-
gyną turėtumėm!”  P. Višinskio niekada neapleido vi-
suomeniškumo jausmas, darbų Lietuvai svarba.
Šiame laiške jis apgailestauja, kad daug Lietuvos jau-
nuomenės išplūsta į Ameriką, tuo darydami didelę
skriaudą savo Tėvynei: „kad taip visi pasilikdami
savo krašte iš visų pajėgų stengtųsi pagerinti ir pa-
lengvinti savo būvį, tai nebūtumėm tokie nuvargę ir
biedni”.  XIX a. pab. – XX pr. jaunimas plūdo į Ame-
riką – vieni bėgo nuo ilgų metų caro kariuomenėje,
kiti – ieškodami skalsesnio duonos kąsnio. Žinoma,
dauguma jų grįžo į Tėvynę. 

O P. Višinskis kovojo su pavojinga liga ir vis tiek
triūsė Lietuvos labui. 

1899 m. inteligentai užsidegė pastatyti  pir-
mąjį viešą vaidinimą Palangoje, mat čia slapta lie-
tuviška veikla caro valdžios buvo ne taip uoliai se-
kama. Ypatingai aktyvi šiuo klausimu buvo G. Pet-
kevičaitė – Bitė. Sumanymas sujaudino ir P. Višins-
kį, neseniai grįžusį iš Peterburgo ir ištroškusį veik-
los. Jam buvo pavesta surasti tinkamą lietuvišką vei-

kalą, netgi režisuoti tą spektaklį. Po ilgų ginčų nu-
spręsta statyti J.Vilkutaičio – Keturakio „Amerika
pirtyje”.  Tų metų liepos mėnesį vieni iškeliavo ruoš-
ti dirvos į Palangą, o Višinskis -  į Šiaulius ieškoti ar-
tistų. Rado vieną kitą drąsų entuziastą, pats ėmėsi
pagrindinio Vinco vaidmens, net savo barzdą dėl
spektaklio nusiskuto... 

Povilas Višinskis – studentas

Povilo Višinskio laiškas Žemaitei
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Intelektualieji svarstymai kurortinėje Nidoje: 
tarp karo realybės ir sąžinės idealizmo

ASTRIDA PETRAITYTĖ

Šiemetinis Thomo Manno festivalis Nidoje, įvardytas
„Sąžinės proveržiu” – jau devynioliktas! Nors neteko
dalyvauti pirmuosiuose (regis, būtent didžiojo vo-
kiečių nobelisto  kūrybą ir asmenybę gvildenusiuo-
se), bet daugiau nei dešimtmetį savaitė Nidoje,  tik
ne ant smėlio drybsant, o po renginius lakstant – man
„privaloma”.  Malonu unikalios gamtos apgaubtyje
suktis kultūros sferoje, jaučiant pastarojoje pasto-
vumo, tradicijos ir  kasmečių naujovių dermę. Jau ne-
besifokusuojant į patį Thomą Manną, jo „dvasios lau-
ke” išliekama – taip, regis,  bendrąją koncepciją for-
muluoja festivalio organizatoriaus, Thomo Manno kul-
tūros centro (tarsi  atsišakojusio nuo Thomo Manno
muziejaus, įsikūrusio rašytojo trijų vasarų vasarna-
myje) kuratoriumas, sudarytas iš Lietuvos ir Vokietijos
atstovų. 

Šios tarptautinės komandos, kuriai jau kelerius
metus vadovauja dr. Ruth Leiserowitz, gene-
ruojamas idėjas, bendrąją koncepciją tenka įgy-

vendinti nedidelei festivalio kuratorių bei jų talki-
ninkų komandai, o pagrindinis krūvis, suprantama,
gula ant TM kultūros centro direktorės Linos Mo-
tuzienės pečių (ilgametė festivalio organizatorė,
muziejaus direktorė Vitalija Jonušienė jau yra kuk-
liai likusi jos talkininke).

Festivalis, kaip visad, – dvikalbis. Jungtis tarp
vokiečiakalbių ir lietuvių klausytojų pastaraisiais
metais  mezga vertėja Kristina Sprindžiūnaitė, vis
nustebinanti gebėjimu be jokių konspektų perteik-
ti ilgus ir sudėtingus pranešėjų pasažus.

Festivalis vis išlaiko keliakomponentę struk-
tūrą. Pagrindinis teminis krūvis, suprantama, ten-
ka Žodžio programai (pranešimams), bendrąją temą
vis atliepia ir kruopščiai muzikologės Vytautės
Markeliūnienės rengiama Muzikos programa, o jau
Dailės parodos ir Kino naktys laisviau išreiškia fes-
tivalio dvasią. Vienas iš  festivalio tradicinių kom-
ponentų – choras „Aidija”, nors ne kasvakar įžen-
giantis „scenon”, bet ir savaitės muzikiniame  au-
dinyje,  ir bendroje daugiametėje festivalio panora-
moje jungiančiąja gija išryškėjantis.  Jaunatviškas
choras nenusibosta, juolab kad jo vadovas Romual-
das Gražinis, regis, pasižymi ne tik dirigento, bet ir
režisieriaus talentu – nesitenkinant muzikine di-
namika,  dainininkų įėjimai ar išėjimai,  persigru-
pavimai  sukuria  ir teatrinę aplinką.

Jau tradicija tampanti  naujovė – keliamečiai
teminiai ciklai.  Pernykštis festivalis pradėjo net pen-
kerių metų ciklą „Modernybės palikimas. Šimtas
metų po Didžiojo karo”, taigi  įdėmiai bus pažvelg-
ta į Pirmąjį pasaulinį karą. Šiemet užsibrėžta aiš-
kintis, kaip festivalio programėlėje teigia R. Leise-
rowitz: „Ką sako sąžinė karo ir karui artimos si-
tuacijos akivaizdoje?”

Prancūziškoji gija

Didžiojo  (Pirmojo pasaulinio) karo tema iš-
provokavo ir  prancūziškosios gijos įterpimą į mar-
gaspalvį festivalio audinį.  Étienne’as François, at-
stovaujantis tiek Prancūzijai, tiek Vokietijai (jau se-
nokai dirbantis šios šalies universitetuose)  supa-
žindino su jo gimtosios šalies intelektualų, meni-
ninkų pozicija I pasaulinio karo metu. Pažymėta, kad
intelektualai visad vaidinę reikšmingą vaidmenį
Prancūzijos visuomeniniame, politiniame gyvenime,
bet „iki  Pirmojo pasaulinio karo pradžios tiek po-
litika, tiek viešasis gyvenimas buvo paženklinti
stiprių ir neretai su įkarščiu eskaluojamų priešta-
ravimų tarp respublikoniškų, antiklerikalinių ir so-
cialistinių jėgų iš vienos pusės bei konservatyvių, ka-
talikiškų ir nacionalistinių – iš kitos” (citata iš pra-
nešimo santraukos; K. Sprindžiūnaitės vertimas). 

Tačiau karo akivaizdoje visi vieningai stojo
Tėvynės gynybon,  dažniausiai tik savuoju ginklu –
spausdintu žodžiu, bet  eita ir į frontą, neretai – sa-
va noriškai.  Prancūzijos kaip „civilizacijos” gynimo

Akimirkos iš Thomo Manno festivalio. Organizatorių nuotraukos

nuo  Vokietijos „barbariškumo” idėją aktyviai pro-
pagavo  ir rašytojas Anatole’is France’as, ir  kom-
pozitoriai Claude’as Debussy ar Maurice’as Ravelis,
ir filosofas Henri Bergsonas, ir sociologas Emile’s
Durkheimas, ir daugelis kitų.  Tokia pozicija kaip ra-
šytojo Romaino Roland’o,  teigusio  karo praigaištin -
gumą Europai, buvo, galima sakyt, autsaideriška.
Suprantama, kad visuotinis pradžios entuziazmas ir
euforija palaipsniui nuslopo;  neišsižadant  patrio-
tinių nuostatų, susivokta: karas yra pragaras. Po šio
pranešimo kai kurie klausytojai pasigedo išvadų, api-
bendrinimo, bet prancūziškoji panorama su konk-
rečiomis detalėmis (veikėjų vardais), griaudžiant
karo pabūklams, buvo perteikta. 

Turtingoje muzikinėje mozaikoje taip pat būta
prancūziško fragmento – vienas vakaras skirtas
prancūzų vokalinei muzikai. Koncertas išties leido
pamiršti visas negandas – ir „Aidija”  visus pakylėjo
F. Poulenco ar M. Ravelio dainų sparnais, o jau pran-
cūzas  tenoras  François Novelli, talkinamas pianisto
Guillaume’o  Coppola’os, žavėjo  gebėdamas vien bal-
su ir mimika sukurti mažus spektakliukus (net ir ne-
suprantantiems dainos žodžių).  Beje, jis padekla-
mavo ir porą eilėraščių, kurių tiek originalus, tiek
vertimą (Ainio Selenos) gavome atspausdintus la-
pelyje, tad galėjome sekti, pavyzdžiui, Andre Bretono:
„Malūnininko žmonos kepuraitė akimirksniu/ pa-
kyla ir skrieja ji štai virš varpinės <…>”…

Hommage á Paul Wittgenstein

Puikia karo žiaurumo, netgi absurdo bei dva-
sios (valios)  gebėjimo pakilti, tarsi įveikti šią rea-
lybę pasitarnauja austrų pianisto, suluošinto Di-
džiajame kare,  Paulio Wittgensteino istorija.  Ji fes-
tivalyje buvo pagerbta dukart. Pirmiausia koncer-

te, kurio pavadinimą pasiskolinau šiam skyreliui,
trumpai priminta:  P. Wittgensteinui, sužeistam
kare, amputuota dešinė ranka. Bet kuriam kitam pia-
nistui tai, ko gero, reikštų visišką karjeros pabaigą,
bet šio austro būta užsispyrusio bei ambicingo, o dar
– plieno magnato, sukaupusio didžiulius turtus,
sūnaus. Tad jis, žarstydamasis nemenkais honora-
ras, ėmė užsakinėti fortepijoninius kūrinius, atlie-
kamus tik kaire ranka. 

Tarp daugybės specialiai rašytų, žymiausi, re-
gis, yra M. Ravelio bei E. W. Korngoldo.  Pastarojo
Siuitą 2 smuikams, violončelei ir  fortepijonui kai-
rei rankai, talkinamas Kauno kvarteto atlikėjų
(smuikininkių Karolinos Beinarytės-Palekauskienės
ir Linos Kireilės bei violončelisto Sauliaus Bartulio)
ir  atliko Jurgis Karnavičius. Dramatiškas kūrinys,
sukauptai visų šio kvarteto narių atliktas (galima įsi-
vaizduoti, koks nelengvas uždavinys pianistui „iš-
jungti” savo dešinę ranką), regis, atsišaukė klausy-
tojų širdyse.

Antrąjį pasakojimą apie vienarankį pianistą
išgirdome pristatant ką tik leidyklos „Sofoklis” iš-
leistą knygą – būtent festivalio užsakymu  K. Sprin-
džiūnaitė išvertė Lea’os Singer „Koncertą kairiajai
rankai”. Šiame Žodžio programos renginyje, mode-
ratuotame R. Leiserowitz,  K. Sprindžiūnaitė atliko
tradicinį vertėjos vaidmenį, o „pirmuoju smuiku gro-
jo” (puikiai!) kompozitorius Šarūnas Nakas. Jo pa-
sakojimas apie Wittgensteinų šeimą – turtingą (rū-
mai ištaiga prilygę imperatoriaus dvarui), talentingą
(juk žinome Paulio brolį Liudwigą kaip pasaulinio
garso filosofą), tragizmo ženklu pažymėtą (bent ke-
lios savižudybės) – prilygo tradiciniam festivali-
niam pranešimui, nors renginys įvardytas „knygos
pristatymu”.  Moderatorė dar pakvietė įspūdžiais
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apie knygą pasidalinti V. Markeliūnienę, kuri pasi-
džiaugė  pažintimi ir su žymiu pianistu, ir su XX a.
pradžios Viena (meilę šiam miestui renginio už-
baigoje išpažino ir vertėja Sprindžiūnaitė).

Rytprūsiški motyvai

Kadais iš auditorijos buvo keltas klausimas-
pasiūlymas, kad festivalis galėtų įdėmiau pažvelg-
ti į šio krašto istoriją, t.y. pagvildenti Mažosios
(Prūsų) Lietuvos tematiką. Tuokart nuo jos buvo at-
siribota – esą vietinio paveldo klausimams galima
skirti kitus renginius.  Vis dėlto jau kelinti metai į
programą įsiterpia ir Nidos dailininkų kolonijos dar-
bų parodėlės (iš prieš keletą metų susikūrusios
VšĮ „Nidden” ir  jos iniciatoriaus bei didžiausio en-
tuziasto Aleksandro Popovo sukauptos kolekcijos).
Šįkart Neringos istorijos muziejuje surengtą paro-
dą jos kuratorė Kristina Jokubavičienė (Klaipėdos
P. Domšaičio galerijos vadovė) išties susiejo su fes-
tivalio tema – ji pavadinta „Dailininkai karo metu”.
(Popovo kolekciją papildė keli  berlyniečiui  Mi-
chaeliui Leiserowitziui priklausantys darbai). Pa-
rodoje pristatomi  du vadinamieji „karo dailininkai”
(gavę oficialius karinės vadovybės užsakymus) – H.
Ungewiteris ir  L. Dettmannas,   keletas kitų meni-
ninkų (pvz., A. Partikelis, E. Bischoff-Culmas), at-
stovavusių Nidos dailininkų koloniją ir/ar Kara-
liaučiaus dailės akademiją, kurių darbuose atsi-
spindėjo ši neganda.  

Pirmasis pasaulinis karas prišaukė jei ne Prū-
sų Lietuvą, tai bent Rytprūsius – dabartinę lenkiš-
kają jų dalį (Mozūriją) ir į Žodžio programą. Svečias
iš Lenkijos Rafałas Źytyniecas bei renginio mode-
ratorė Kornelia Kurowska, pristatydami  pranešimą
„Mirtis ir kraštovaizdis. Pirmojo pasaulinio karo ka-
pinės Mozūruose”,  vienas kitą papildydami, apta-
rė požiūrio į šiuos „kraštovaizdžio komponentus”
kismą per visą šimtmetį. Iliustruojant ir fotografi-
jomis, pažymėtas tuoj po Didžiojo karo, kai Rytp-
rūsius nuo visos Vokietijos atskyrė Danzigo kori-
dorius,  stiprus propagandinis dėmesys žuvusiųjų
karių kapams – rengtos ir ekskursijos (pvz. mokinių)
po didžiųjų mūšių, paženklintų ar kapinaitėmis, ar
tiesiog kryžiais, kitais memorialiniais ženklais,
vietas. 

Po  Antrojo pasaulinio karo, kai Mozūrija tapo
Lenkijos dalimi, o to krašto vokiečiai, regis, ne vi-
sai švelniai iškraustyti „namo”,  šių kapų situacija
kardinaliai pasikeitė – net specialiai nedemonst-
ruojant priešiškumo, jie tiesiog apleisti,  dažnusyk
virto užžėlusiais šabakštynais. Vis dėlto  praėjusio
amžiaus 9-asis dešimtmetis tapo tam tikra skiriamąja
riba – vėl  pagarbiai atsigręžta į krašto istorinę praei-
tį, imtasi tvarkyti senąsias karių kapines, ir dabar
neretai gali regėti greta vienas kito antkapius vo-
kiečių ir rusų kariams. 

Thomo Manno namelio 
„gimtadienis”

Nors, kaip minėta,  festivalio organizatoriai jau
atsižadėję Thomo Manno „adoravimo”, vis dėlto ra-
šytojas nėra pamirštamas. Kasmet ši intelektuali sa-
vaitė sukasi aplink liepos 16-ąją,  įvardijamą kaip
Tho mo Manno namelio gimtadienis. Mat  1930 m.  lie-
pos 16 d.  rašytojas pirmąkart atvyko į savo naujai
pastatytą (tam puikiai pravertė 1929-aisiais gauta No-
belio premija) vasarnamį tuomet jau Lietuvai pri-
klausančiame unikaliame ir nuošaliame gamtos
kampelyje. Tradiciškai tądien surengiama „Thomo
Manno bičiulių popietė”, gvildenama kuri nors
maniškoji tema; šįkart atsigręžta į didžiojo rašyto-
jo brolį (taip pat rašytoją) Heinrichą. Puikia temos
įžanga tapo nuo pirmos festivalio dienos namelyje
veikusi B. Kraskes (Vokietija) parengta paroda
„Brolystė kaip likimas”, pasakojanti apie Heinricho
ir Thomo Mannų idėjinį (gal ir ne tik) konfliktą,
įžiebtą skirtingo Pirmojo pasaulinio karo vertinimo.
Kone dešimtmetį užsitęsusį  brolių „nesikalbėjimą”
galime reziumuoti vėl pasitelkdami R. Leiserowitz
žodį programėlėje: „Prieš šimtą metų rašinys  ‘Min-
tys karo metu’, kuriuo Thomas Mannas palaikė Vo-
kietijos imperijos galios pretenzijas, tapo giliu pleiš-
tu tarp jo ir brolio – frankofilo Heinricho, paskelbusio
esė apie Emile’į Zola, buvusį jam civilizacijos ad-
vokato prototipu.” 

Įdėmiau į brolių Mannų konfliką, o labiausiai –
į Heinricho Manno antikarines nuostatas pažvelgė
tos dienos pranešėjas Wolfgangas Kleinas, kartu su
bendradarbiais rengęs šio rašytojo ir publicisto
raštus. Pristatydamas pranešimo temą – „Įnirtingas

idealizmas. Heinrichas Mannas apie karą 1915 m. ir
vėliau”, moderatorius Antanas Gailius atkreipė lie-
tuvių klausytojų dėmesį į tai, kad  Heinricho Man-
no pasitelktasis idealizmo apibūdinimas savo ori-
ginalioje išraiškoje –„erbitterter Idealismus” – turi
ir kartėlio prieskonį.  Moderatorius, mano galva, ir
pabaigoje gan prasmingai suproblemino idealizmo
„dvasingumą”. Pranešėjas W. Kleinas nuosekliai
ir, regis, pagarbiai išdėstė Heinricho Manno poziciją
karo atžvilgiu – ne iškart išsikristalizavusią, bet  jau
Didžiojo karo metu išsakytą, teigiant intelektualų
priedermę savąją idealistinę žiūrą net priešinti
„klaidingai realybei”. Gailiaus pateiktą pranešėjui
klausimą paliksime atvirą (manyčiau, vis dar ak-
tualų, ir  mūsų intelektualams neretai užimant itin
dvasingą, idealistinę antikarinę poziciją): juk du di-
dieji XX a. totalitariniai režimai – nacionalsocializ-
mas ir komunizmas – išaugo iš idealistinių šaknų,
vienu atveju būta tautinio, kitu – socialinio idealiz-
mo…

Netiktų nutylėti, kad po šio pranešimo Thomo
Manno direktorės V. Jonušienės buvome suburti
prie vyno taurės – taip pažymėjome nemenką jubi-
liejų: didysis vokiečių rašytojas į  šį namelį atvyko
prieš 85-erius metus.

Asmeninės paraštės

Kai kurie festivalio renginiai lieka už mano dė-
mesio ribų – nebūtinai dėl kritiškos nuostatos. Taip,
užbaigdama savo dienos programą koncertu liute-
ronų bažnytėlėje, aplenkdama kino salę, tikrai ma-
nau, kad oficialus baigiamasis akordas – dešimtą va-
karo prasidedantys (nemokami!) kino seansai – yra
prasmingas, ko gero, ypač patrauklus jaunimui.
Šiemetinis filmų spektras buvo tikrai platus – nuo
žavių nebylių Ernsto Lubitscho juostų (komedijėlę
„Austrių princesė” smagiai pasižiūrėjau dar prieš

festivalį) iki dramatiško dokumentinio Jono Ohmano
ir Vinco Sruoginio pasakojimo  „Nematomas fron-
tas” (taip pat su jauduliu žiūrėtą dar Vilniuje).

Principialiai užribyje liko – įvertinus tai kaip
jaunimo teritoriją – šis programėlės  punktas: „Goet-
he’s instituto ir Vilniaus dailės akademijos stipen-
dininkės Christianes Hütter kūrybos projekto, so-
cialinio žaidimo The artis ist reset pristatymas” (vo-
kiečių menininkų, rezidavusių dabartinėje Nidos me-
nininkų kolonijoje – VDA padalinyje,  pristatymai
taip pat jau tapo festivalio tradicija).

Toli gražu ne visad jaunatviškas – net vaikiškas
žaismingumas lieka svetimas ir žilam plaukui: štai
Virginijos ir Kazimiero Mizgirių Menininkų na-
muose pristatyta Vitalio Čepausko  paroda „Tikros
istorijos” savo  sentimentais vaikystei  (tarp ekspo-
natų, pavyzdžiui, įvairios rankų darbo lėlytės) ma-
loniai suvirpino ir surambėjusią sielą.

Didžiai liūdėdama, bet kartu  – kategoriškai į pa-
raštes nurašiau lietuviškąjį Žodžio programos kom-
ponentą: literatūrologo Virginijaus Gasiliūno pra-
nešimą „Apie  balsus – proto ir širdies (arba sąžinės),
ir murmuratio”. Ne dėl jo kokybės – puikiai prane-
šėjo parengtas pasakojimas apie rezistencijos poeto
Broniaus Krivicko bei dar kelių partizanų likimus
tarpais ir ašarą spaudė. Nepaisant to, vertinu šį įter-
pinį, pasakojantį apie laikotarpį po Antrojo pasau-
linio karo, kaip nekorektišką, išreiškiantį niekina-
mą požiūrį (tikiu, kad nesąmoningą) į lietuvių tau-
tos istoriją – tarsi apie ją, dar carinės Rusijos sudė-

tyje esančią,  neverta ir kalbėti. Nors   renginio mo-
deratorius Laurynas Katkus įvadiniame žodyje pats
kėlė galimas šiame festivalyje aptarti temas, pvz.:  di-
džiulė lietuvių emigracija į Rusiją karo metais... 

O mudvi su bičiule po pranešimo prisiminė-
me G. Petkevičaitės-Bitės „Karo meto dienoraštį” (jau
keliais tomais ir išleistą), visai vertą aptarimo.
Man, tarkim, būtų įdomu išgirst ir svarstymus apie
žymaus tarpukario Lietuvos diplomato, užsienio rei-
kalų ministro Dovo Zauniaus asmenybę ir veiklą; at-
spirties taškas atlieptų festivalio temą: šis mažlie-
tuvis  Pirmojo  pasaulinio  karo  metais Kauną pa-
sie kė kaip kaizerio kareivis, liko nepriklausomybę
paskelbusioje Lietuvoje, ištikimai jai tarnavo… Vie-
ną intriguojantį faktą, ko gero, galintį virsti rim-
tesnių tyrimų objektu, pasufleravo ir Š. Nakas. Ap-
tardamas  laikotarpį, kai P. Wittgensteinas buvo pa-
imtas rusų nelaisvėn, uždarytas į karininkų  be-
laisvių stovyklą, kur turėjo gan komfortiškas sąly-
gas, jis priminė  panašų lietuvišką atvejį – Peterburge
studijavęs ir  darbavęsis kompozitorius Jurgis Kar-
navičius (kurio bendravardis anūkas festivalyje pa-
gerbė austrų pianistą), patekęs  kaip austrų belais-
vis į Čekijos teritorijoje esančią stovyklą, galėjo su-
burti kvartetą, jam kurti…

P.S. rytprūsiškajai tematikai

Atvažiavęs Nidon savaime patenki į istorinį
rytprūsišką (ar Mažosios Lietuvos) kontekstą: ir  ant
nereto žvejų namelio kabo lentelė su XX a. pradžios
data; ir senosios kapinaitės išlaikiusios bent dalį tik
Kuršių nerijai būdingų antkapių-krikštų; ir Evan-
gelikų liuteronų bažnytėlė (kurioje kasvakar vyks-
ta koncertai) mena laikus, kai į į pamaldas rinkda-
vosi ir vokiečiai, ir kuršiai, – beje, jos nišoje  ka-
bančiu kryžiumi pagerbiamos abiejų XX amžiaus di-
džiųjų karų aukos; ir  senojo H. Blodes viešbučio frag-

mentas išlikęs, o memorialinė lenta skelbia, kad čia
burdavosi Nidos dailininkų kolonijos nariai…

Šįkart į festivalio  audinį smagiai įsiaudė pora
papildomų   būtent Nidos dailininkų kolonijos gijų.
Viena jų – per parodos atidarymą Neringos istorijos
muziejuje įsigyta jau 2013 m. išleista knyga „Kelio-
nė  į prūsiškąjį ‘Barbizoną’”, pristatanti platesnį Ka-
raliaučiaus meno akademijos auklėtinių ratą (ne
vien susibūrusiuosius į Nidos dailininkų koloniją);
leidinys gausiai iliustruotas, gražiai parengtas, tad
tikrai jaučiuosi vertai jį įsigijusi.

Antroji gija – Arvydo Baryso dokumentinis fil-
mas „Nidos dailininkų kolonija. Tarp keliaujančių
kopų”, kurį pats režisierius festivalio dienomis de-
monstravo Blodes muziejėlyje (viešbučio fligelyje).
Filme į vientisą pasakojimą puikiai susipina ir
įspūdingieji Nidos vaizdai, ir jų atspindžiai daili-
ninkų darbuose, ir autentiški istoriniai kadrai (dau-
giausiai fiksuojantys vieną iš  žymiausių kolonijos
narių – Maxą Pechsteiną); istoriniam pasakojimui
nepakenkia ir šiek tiek stilizacijos – šiandienos
dailininkų įsijautimas (rūbų detalėmis ir pan.) į
„anuos laikus” ir pan. 

*  *  *

Taigi kitąmet – jau dvidešimtasis Thomo Man-
no festivalis.  Pratęsdamas dvasinių kolizijų Didžiojo
karo metais tyrimą, manau, įgis ir papildomų jubi-
liejinio renginio spalvų. �
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VIRGINIJA
BABONAITĖ-PAPLAUSKIENĖ

Išeivė rašytoja Petronėlė Orintaitė (1905–
1999), Nepriklausomoje Lietuvoje įžen-
gusi į kūrėjų gretas  ir svetur gyvenda-
ma nepaleido plunksnos iš rankų. Lie-
tuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se išleido aštuoniolika knygų suaugu-
siems bei devynias (Balės Vaivorytės
slapyvarde) vaikams. Pasirodė trys ro-
manai, atsiminimų, publicistikos knygos,
novelių, eilėraščių ir poemų rinkiniai, vai-
kams skirti scenos veikalėliai. Skaityto-
jai gali susipažinti ne tik su rašytojos iš-
leistomis knygomis, bet ir su jos vertin-
gu kultūriniu archyviniu palikimu, sau-
gomu Maironio lietuvių literatūros mu-
ziejuje. Didelę dalį archyvalijų perdavė
rašytojos vyras Kazys Januta bei sūnus
Donatas iš Los Angeles. Minint P. Orin-
taitės 110-ąsias gimimo bei 15-ąsias su-
grįžimo į amžino poilsio vietą – Kudirkos
Naumiestį – metines, parengta paroda. 

Praskleidus rinkinio archyvalijas – nuotraukas,
dokumentus, rankraščius, epistolinį paliki-
mą – susidėlioja savitas, originalus moters kū-

rėjos ir profesionalios, rūpestingos mokytojos port-
retas. Nuotraukose ji užfiksuota su gimnazijos ben-
dramoksliais: Kauno universitete – Vinco Krėvės pas-
kaitos metu, su savo mokiniais Mažeikiuose ir
Šiauliuose. Itin įdomios – iš pirmo moterų kūrėjų li-
teratūros vakaro su Juozu Tumu-Vaižgantu, V. Krė-
ve, Juozu Albinu Herbačiausku bei išvietintųjų
(DP) stovyklų. Skirtingos nuotraukos iš gyvenimo
Los Angeles – su artimaisiais, draugais, rašytojais.
Parodoje eksponuojamos beveik visos P. Orintaitės
knygos bei jos kūrybiniai rankraščiai. Epistolika do-
kumentuoja anų dienų aktualijas, suteikia galimy-
bę pajusti ir suvokti, kuo gyventa ir dėl ko jaudin-
tasi svetur. Rinkinyje saugomos moteriškai žavios,
subtilaus grožio P. Orintaitės skrybėlaitės.

ro, Literatų sekcijos renginius-diskusijas, priklau-
sė „Šatrijos” draugijai. 1929 metais išlaikiusi egza-
minus ir parašiusi diplominį darbą „Tautosakos ele-
mentas V. Krėvės kūryboje”, tapo profesionalia dip-
lomuota mokytoja. Iš pat pradžių nesisekė gauti dar-
bo, bet Vaižganto tarpininkavimo dėka buvo paskirta
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Tauragėje. Su
begaliniu entuziazmu ėmėsi šio darbo, nes tai buvo
jos pašaukimas, kaip ir kūryba, be kurios negalėjo
gyventi. Daug padrąsinančių žodžių susilaukė iš savo
dėstytojų, pirmą parašytą apsakymą parodė Tumui,
kuris susižavėjęs nunešė jį į „Lietuvos aidą”. 1926 me-
tais debiutavo eilėraščiais ir apsakymais „Naujojoje
vaidilutėje”, vėliau rašė „Naujojoje romuvoje”,
„Lietuvos aide”, „Jaunojoje kartoje”, „Dienovidyje”
ir kt. 

1930 metais P. Orintaitė dalyvavo B. Buivydaitės
rūpesčiu parengtame moterų kūrybos almanache
„Aukštyn”; spausdino savo kūrybą almanache „Gra-
nitas”. Traukė ir Nepriklausomos Lietuvos laiki-
nosios sostinės šurmuliuojantis literatūrinis gyve-
nimas, ypač moterų kūrėjų veikla. Trisdešimtieji me-
tai buvo lemiami – gruodžio 7 d. vyko pirmas Moterų
kūrybos vakaras. Iki  Antrojo pasaulinio karo įvy-
ko trys tokie vakarai. P. Orintaitė aktyviai dalyva-
vo moterų kūrėjų veikloje. Jau anuomet ji buvo iš-
leidusi debiutinę poezijos knygą „Vingių vingiai”.
„Į grožinę kūrybą varteliai vėrėsi tik pamažu, tik su
platesnio gyvenimo patyrimais ir gilesnių dvasinių
šaltinių įsiragavimais,” – rašė atsiminimuose. Jau-
noji kūrėja svajojo pakeliauti, pasisemti naujų įspū-
džių, lankant muziejus bei gėrintis architektūros pa-
minklais. 1932 metais išvyko ekskursijon į Švediją.
Kelionėje susitiko S. Nėrį, o Stokholmo uoste jų lau-
kė Lietuvos pasiuntinys Jurgis Savickis ir Antanas
Trimakas. Kelionė paliko neišdildomus įspūdžius.
1936 metais rudenį rašytoja gavo atostogų ir išvyko
į kelionę po Europą. Paryžiuje kaip liudytoja daly-
vavo S. Nėries ir B. Bučo civilinėje metrikacijoje. Vė-
liau, gyvenant svetur, supynė ilgesingus atsiminimus
iš Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo – apie savo
profesorius, autentiškai ir moteriškai subtiliai pa-
pasakojo apie S. Nėries gyvenimą.

Dvasinę raidą imi suprasti

P. Orintaitės sieloje tūnojo ne vienas talentas, rei-
kėjo laiko ir palankių aplinkybių jiems  išsiskleis-
ti. „Su gyvais žmonėmis bendrauji, su protą ir as-
menybę brandinančiu jaunimu sąveikoj ir save
praturtini, gyvenimišką nuovoką pasigludini. Nuo-
dugniau žmogišką prigimtį be jos dvasinę raidą imi
suprasti”, – rašė atsiminimuose. Pasižyminti cha-
rizmatinėmis savybėmis, mokėjo užburti, patrauk-
ti jaunimą. Daugelis mokinių jos dėka pamilo lie-
tuvišką žodį, pasinėrė į literatūros gelmes. Mokiniai

Varteliai vėrėsi tik pamažu     

Gimusi ir augusi Suvalkijos krašte, rašytoja
puoselėjo grožį, brangino ir brandino lietuvišką
žodį. 1922 metais baigė penkias Naumiesčio vidurinės
mokyklos klases, persikėlė į Vilkaviškio „Žiburio”
gimnaziją. „Mokytis aistriai veržiaus, net salo širdis,
galop gavus tą malonę. Ir džiugino ką tik atgauta tau-
tos laisvė: jauną vaizduotę kurstė būtinai skristi aukš-
tyn sielos sparnais, siektis platyn į mokslo žinynus,”
– rašė savo atsiminimuose. „Žiburio” gimnazijoje vei-
kė literatų būrelis, leido laikraštėlį, kuriame ir buvo
atspausdinti pirmieji jos eilėraščiai. 1925 metais
sėkmingai baigusi gimnaziją, pasirinko lituanistikos
ir pedagogikos su šalutine šaka – prancūzų kalba ir
literatūra – studijas Kauno universiteto Humanita-
rinių mokslų fakultete. Stiprus profesūros branduo-
lys traukė savo erudicija, intelektu, gyvenimo patir-

timi, tad jaunoji studen-
tė troško lankyti įvairias
paskaitas. Anuomet dės-
tė iškilios asmenybės: V.
Krėvė, J. Tumas-Vaiž-
gantas, J. A. Herbačiaus -
kas, Balys Sruoga, Le-
vas Karsavinas. Pastara-
jam P. Orintaitė padėjo
mokytis lietuvių kalbos.
P. Orintaitė  lankė P. Au-
gustaičio skaitomą anglų
literatūros kursą, Teolo-
gijos fakultete lankė S.
Šalkauskio, J. Balčiko-
nio, V. Mykolaičio-Putino
paskaitas. Šiame uni-
versitete vokiečių kalbą
ir literatūrą studijavo ir
jos gimnazijos laikų
draugė Salomėja Ba-
činskaitė (S. Nėris).
Draugės aptardavo stu-
dijų dalykus, literatūros
naujienas. P. Orintaitė
laisvalaikį skyrė kny-
goms: „Rodės, kaip ne-
perskaityti pasaulinės
vertės knygų, jei nori
būti tikru inteligentu?
<...> Jaunam godu be at-
lydžio skverbtis į žmo-
nijos žinynus ir visas sri-
tis gilyn išseikėti, ko pla-
čiausios erudicijos pri-
sigerti”, – rašė atsimini-
muose.

Studijuodama uni-
versitete, P. Orintaitė įsi-
traukė į Teatro semina- Nukelta į 7 psl.

Skristi aukštyn sielos sparnais 

Pirmasis moterų kūrėjų vakaras Kaune, 1930. Petronėlė Orintaitė sėdi ketvirta iš dešinės

Kazys ir Petronėlė  Janutos su sūnumi Donatu. Vokietija, 1949
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džiaugėsi, galėdami laisvai pasikalbėti su savo
mokytoja ne tik apie mokslo dalykus, dažnas
kreipdavosi su prašymais padėti išspręsti vie-
ną ar kitą gyvenimišką problemą. P. Orintaitė
mokytojavo Tauragėje, Mažeikiuose, Vilka-
viškyje, Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, skiepy-
dama jauniems žmonėms meilę gimtajai kalbai,
literatūrai, grožiui. Penkerius metus mokyto-
javo berniukų gimnazijoje, įsteigė literatų bū-
relį, rengė literatūros vakarus, kvietė profe-
sionalius rašytojus. 

1937 m. iš Šiaulių perėjo į III Kauno gim-
naziją, kurioje dirbo S. Nėris ir V. Sruogienė.
Tačiau, atgavus Vilnių, paskubėjo ten išvykti,
nes norėjo „pastatyti ant kojų” sostinę. Prasi-
dėjus karo neramumams, pasitraukė su vyru
ir sūnum į Vilkaviškį. 1943–1944 dirbo Vilka-
viškio gimnazijoje. Tačiau karas išstūmė P.
Orintaitę su šeima į Vakarus, 1944–1949 m. gy-
veno Augsburge, Bavarijoje, mokytojavo. At-
sitraukimo negandas aprašė apybraižoje „O,
Gott, sei Dank!” Gyvenimas svetur nelepino,
laiške K. Bradūnui rašė: „vienas mokytojas pus-
padžių negavęs, kiaurais nešioja – peršąla ir ser-
ga; kita mokytoja, vos vienus batus turi, kai
neša  taisyt tai kol pataiso – į pamokas negali
atei ti, trečiai mokytojai paskutinis drabužis su-
plyšo, o sukneles dalijant – jai nebuvo duota…
ir t.t.”. (Iš laiško K. Bradūnui. 1946 vasario 25
d.). Mokytojų darbas stovyklos sąlygomis buvo
sudėtingas – trūko ne tik maisto, drabužių, bet
ir vadovėlių. Ji beveik iš atminties rašė lietu-
vių literatūros konspektus, kuriuos spausdino
ten leidžiamame laikraštyje „Žiburiai”. 

P. Orintaitė 1949 m. su šeima išplaukia iš Bre-
meno laivu į New Yorką. Apsigyvena Čikagoje, o nuo
1959 išvyksta į Los Angeles. Čia, Amerikoje, atsidūrė
ir daugybė jos mokinių, kurie su meile ir dėkingu-
mu kalba apie savo mokytoją, pripažindami, kad tik
jos dėka įžengė į kūrybos pasaulį – Sonė Pipiraitė-
Tomarienė, Balys Auginas, Vincas Natkevičius,
Rimvydas Šilbajoris, Kazys Bradūnas, Julija Šva-
baitė-Gylienė, Algimantas Mackus, Albinas Bara-
nauskas, E. Mieželaitis, V. Mozuriūnas ir kt. P.
Orintaitė, rašydama prisiminimus, džiaugėsi, „kad
sulaukei savo mokinių subrendimo pasigėrėtinų re-
zultatų, kada jie, mokslo, meno ir kitokių sričių ga-
bumais vis aukštyn veržliu pasiryžimu iškyla ir savo
buvusius mokytojus ne tik paveja, bet ir pranoksta.” 

... Kad ištesėčiau lig grįžimo į Lietuvą...

P. Orintaitė savo brandžia kūryba jau trečiaja-
me dešimtmetyje įsirašė į Lietuvos rašytojų gretas.
Debiutavo poezijos rinkiniu „Vingių vingiai”(1930),
išleido noveles „Iš sostinės” (1932), romanus „Pa-
slėpta žaizda” (1934); „Daubiškės inteligentai”(1937),
apsakymų rinkinį „Jurgučio pieva” (1938) ir publi-
cistikos knygą „Kviečiai ir raugės”, eilėraščių rin-
kinį „Dirvonų dukterims” (1939). Svetimoje žemėje
ji kūrybingai dirbo, vildamasi ne tuščiomis ranko-
mis sugrįžti į gimtuosius namus. Svetur išleistos no-
velės „Marti iš miesto”(1948); „Grožvylės meilė”
(1955), eilėraščiai „Šulinys sodyboj” (1950), „Liūdnai
linguoja lelija” (1967), istorinis romanas „Erelių kuo-
rai” (1976). Mokytojos rūpestis jaunais, jau svetur
gimusiais lietuviukais  padiktavo ne vieną knyge-
lę, scenos veikalėlį. „Vaikams – jaunimui esu pa-
rašiusi 9 knygeles, o ikšiol nė viena nepasirodė dar
tėvynėje”, – rašė kūrėja.

Amerikoje išėjo eiliuota pasaka „Tafilė nuo Kra-
žantės”, poemos „Legendų liepsnos” (1986). Svetimų
kultūrų apsuptyje gimnazijose, mokyklose ilgėtąsi
lietuviško žodžio, tad  daugelis jos veikalų vai-
kams, tokių kaip eiliuota pasaka „Žirgonė ir Gailė”,
ne kartą buvo pastatyti  ir vaidinti lietuvių telki-
niuose JAV ir Kanadoje, populiarus buvo ir „Nardžio
pulkas”. Orintaitės parašyti scenos vaizdeliai buvo
vaidinami lituanistinėse mokyklose New Yorke, Či-
kagoje, Los Angeles ir kitur. Kūrybą vaikams pasi-
rašinėjo Balės Vaivorytės (iš pradžių – Balės Vo-
veraitės) vardu. P. Orintaitė vylėsi ir tikėjo, kad
įvyks stebuklas ir išeiviai  sugrįš į Tėvynę. „Kas iš
manęs, jei tingiu net tau laišką parašyti. Ir stengiuos
vis daugiau tingėt, kad širdis sveikesnė būtų, ner-
vai be rūpesčio – kad ištesėčiau lig grįžimo į Lie-
tuvą”. (Iš P. Orintaitės laiško N. Mazalaitei. 1956 bir-
želio 11) 

Orintaitės kūryba savita, originali, išsiski-
rianti savo tematika ir branda iš anuometinių mo-
terų kūrėjų. Jai rūpėjo moters kūrėjos likimas: sie-
lojosi, kad literatūros pasaulyje išskirtinis dėmesys
sutelktas į vyrų rašytojų veikalus, jiems dažniausiai
atitenka ir visos premijos. Norėjo paskatinti ir pa-
drąsinti jaunas kūrėjas, laiške artimai draugei N.
Mazalaitei rašė: „Aš manau, kas nors turi čia įsteig-
ti ‘Femina’ (moterų kūrybos) premiją. O šiaip šei-
moje suvargsta, kasdienybėje paskęsta moterys ir ta-
lentus ant spintos padeda. Reikia, kad kas išjudin-
tų, kad padrąsintų, jėgas išbudintų.” Su daugeliu kū-
rėjų ji pati artimai bendravo, kitų kūrybą vertino ir
rašė padrąsinančius laiškus. „Glaudžiausiu ben-
dravimu pasmaguriauta turbūt su Nele Mazalaite,
<...> Nelės apsakymai – kaip skaidrus gaivesio
spindulys nušviesdavo mano pavakarę. <...> Jau-
nesnės kartos sesę Birutę Pūkelevičiūtę atsirinkau,
kaip žemčiūgo grūdą iš stovyklinės mišrumos Augs-
burge: retai randamas meninių polėkių grynumas,
nuoširdus dvasinių akiračių alkis!<...> Į brandos am-
žių brendant, gelmių žvilgsniu sielas atsijojant,
Vanda Sruogienė, bendradarbė Vilniuje, Kaune ir Či-
kagoje, atšvito kaip topazas, kurio vertės nė naktys
netildo”, – rašė atsiminimuose. 

P. Orintaitė jautriai išgyveno skausmingą mo-
ters likimą. Debiutinio romano „Paslėpta žaizda” es-
minė tema – moters likimas, vėliau tapęs vienu iš
svarbiausių kūrybos dominančių. P. Orintaitė  pir-

moji iš lietuvių moterų kūrėjų prabilo  drą-
sia feministine gaida. Pirmas romanas buvo
palankiai  sutiktas kritikų. A. Vaičiulaitis
rašė: „Paslėp ta žaizda” turi ir grynai belet-
ristinę savo pusę. Šioj srity, lyginant su
ankstyvesnėmis P. Orintaitės novelėmis,
pažanga padaryta didelė. Rašytoja yra aky-
la gyvenimo stebėtoja ir vaizduotoja. Ji iš
smulkmenų kuria įtikinamiausias scenas, la-
bai švelniai ir su geru supratimu pasakoja
savo Domicelės išgyvenimus” (A. Vaičiu-
laitis. „Židinys”, 1934. Nr. 7). Iki gyvenimo pa-
baigos rašytoja jautriai reagavo į moters nu-
vertinimo, pažeminimo apraiškas. Laiške,
rašytame Danutei  Lipčiūtei-Augienei, išsako
savo požiūrį: „Vilniuj ‘Vaga’ paprašė suti-
kimo „Paslėptą žaizdą” perspausdinti. Bet
man rūpi nauji dalykai. Gal pameni, „Ai-
duose” 1985 – buvo ma no novelė abortų
tema. Dabar Amerikoj labai jautru, kad net
moterų organizacijos, net kai kurios vie-
nuolės stoja už abortus, o popiežiui taip sun-
ku atlaikyti frontą už gyvybės saugumą, už
žmoniškumo principą, tai beveik nuodėmė
mums tylėti, lyg Amerikoj visos moterys taip
sugedę. Šią novelę siūlau mūsų čia seniau-
siai organizacijai Katalikių moterų sąjungai
išversti į anglų kalbą. <…> Tai būtų žygis
mūsų moterų už žmoniškumą ir paramą po-
piežiaus kovai už krikščionišką gyvybės
saugojimo principą, kai šiaip mes daug ką
tik žodžiais tvirtinam, o konkrečiu darbu ne-
daug parodom.” (1988 10 01).

Didelis jos kaip mokytojos, rašytojos rū-
pestis buvo ir lietuvių kalbos puoselėjimas

bei išsaugojimas svetur. Laiške Vytautui
Čepliauskui rašė: „Išeivių kalba per tiek metų jau su-
skurdo, tai mano kalbą susiriesdami peikia, sunku
jiems skaityti, sako, aš ‘išgalvojanti žodžius’, nors aš
dar nė pusės savo tėviškės žodyno savo raštuose ne-
panaudojau. Be to, aš stengiuos ypač vengti barba-
rizmų (svetimžodžių), tai verčiau pavartoju savo tar-
mės išteklius.”  

P. Orintaitės svajonė sugrįžti į Lietuvą taip ir
liko neįgyvendinta, tačiau  ji džiaugėsi, kad jos kny-
gos spausdinamos, skaitomos. Rašytojos kūrybi-
nis palikimas sugrįžo iš už Atlanto atgimimo laikais:
1991 metais Justinas Kubilius parengė ir „Vagos” lei-
dykla Vilniuje išleido  du romanus: „Paslėpta žaiz-
da” ir „Daubiškės inteligentai”. „Santara-Spindulys”
išleido istorinį romaną „Erelių kuorai”, „Vaga”
pa kar totinai išleido knygas „Ką laumės lėmė” ir
„Liepalotų meldynuose”. Tai atsiminimų, apybrai-
žų knygos, pateikiančios spalvingų potėpių S. Nėries,
Jono Jablonskio, Vinco Krėvės, Vinco Mykolaičio-
Pu tino, Leono Karsavino, Balio Sruogos portre-
tams. 

Vyras Kazys Januta su sūnumi Donatu įvykdė
žmonos ir motinos valią,  palaidojo gimtojoje že-
mėje – Kudirkos Naumiestyje, kadangi, anot rašyto -
jos „mano didžiausias ilgesys buvo – tų žalzganų me-
dynų, kupinų čirškėjimo, užėjimo, krebždėjimo; to
įženklinto tiesaūgio uosio ties kūdra; to įžambiai nu-
skelto gluosnio prie šulinio svirties. Ir dar – keršas -
par nės šarkos tvasnojimo balto triberžio pašakėse....”

Atkelta iš 8 psl.

Petronėlės Orintaitės eilėraščio ,,Išgirsk”  rankraštis

Iš k.: Benediktas Babrauskas, Petronėlė Orintaitė, Nelė Mazalaitė, Gražina Tulauskaitė- Babrauskienė. Čikaga, 1952
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metų – 249 šeimos su 377 para-
pijiečiais. Prieš dešimtį metų
(1998 m.) kas savaitę aukodavo
152 šeimos. Dabar (2008 m.) atei -
na 100 vokų su aukomis.  Nors
to kie skaičiai kelia rūpestį,  Ja-
ni na Udrienė pastebi, kad gera
valia, šventu pasiryžimu, gerai
suplanuota veikla galima pa-
veikti krikščioniškai nusitei-
kusius tautiečius.  Iš tiesų, skai-
tant šios parapijos istoriją, pa-
kartotinai  aprašomi atvejai,
kai finansinių krizių ar panašių
situacijų metu parapijiečiai ne
tik atsiraitojo savo rankoves  pa-
dirbėti, bet  ir plačiai atvėrė
savo pinigines.  

Įdomus skyrelis apie Šv.
Jurgio (vėliau – Dievo Apvaizdos) pa-
rapijos kunigus nuo pat pradžios. Jų
su skaičiavau vienuolika. Pirmasis kle-
 bonas – kun. Kazimieras Valaitis
(1908–1915). Vėliau – kun. Kazimieras
Skripkus (1915–1919), kan. Fabijonas
Kemešis (1919–1922), kun. Juozas Či-

žauskas (1921–1955), kun. Mykolas
Kondrotas (1955–1974), kun. Alfonsas
Babonas (1968–1975), kun. Viktoras
Kriščiunevičius (1975–1995), kun. Val-
das Valdemaras (1995–1997), kun. Aloy-
zas Volskis (1997–2004), kun. Ričardas
Repšys (2004–2009) ir kun. Gintaras Jo-
nikas  (nuo 2009 m.).

Nuo 1970 m. buvo sudaromos  Pas -
toracinės tarybos. Per tą laikotarpį
jo se dalyvavo 122 parapijiečiai.  Norė-
čiau juos visus išvardinti, bet tam pri-
trūktų vietos.  2014 m. jau turėta ke-
turiasdešimt ketvirtoji taryba. Ap-
skai čiavau, kad per tą laiką tarybose
buvo arti penkių šimtų žmonių. Tad ga-
lima  apytikriai spėti, kad vidutiniškai
kiekvienas išbuvo  maždaug keturių ta-
rybų  kadencijas.

Knygos pristatyme Dievo Apvaiz-
dos parapijos Kultūros centre š. m. bir-
želio 28 d. gausiai dalyvavo parapijie-
čiai. Kiekviena šeima gavo po knygą.
Tai buvo ne tik prasminga padėka, bet
ir nuoširdus kvietimas sekti  pirmta-
kų pavyzdžiu ir tęsti jų darbus. �

Gimusi 1908 m.,  Dievo Apvaizdos parapija tebėra gyva ir gajinga

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Dievo Apvaizdos lietuvių parapija – Divine
Providence Lithuanian Parish, 1908–2014.
Redaktorė – Janina Udrienė. Southfield, Mi-
chigan, 2014, 147 psl.

Tai penktasis parapijos leidinys, iš-
leistas pažymint parapijos 100-metį
nuo jos įsteigimo 1908 m. ir 35-metį nuo
naujos bažnyčios statymo. Kadangi
leidinys išleistas 2014 m., parapijos is-
torijoje aprašomi dar šeši parapijos
veiklos metai. Leidinys lietuviškas, bet
visų rašinių santraukos pateikiamos
anglų kalba.  Leidinio  tiražas  – 500 egz.

Redaktorės žodyje Janina Udrie-
nė aprašo kiek užsitęsusias šio
leidinio parengimo aplinkybes.

,,Tačiau Dievo Apvaizda mus pastoviai
globojo ir stiprino, nes vis atsirasdavo
ryžtingų žmonių, kurie nuo kartos į
kartą būrėsi prie lietuviško kamieno
ir dvasiniai nepalūžo” (3 psl.).  Jos žo-
džiais,  parapija – tai dvasinis ir tau-
tinis židinys, visus jungiantis  į vieną
šeimą, kad kartu augtume, bręstume,
sekant Kristaus pavyzdžiu – visoke-
riopo gerumo ir artimo meilės keliu.

Ši nuotaika tiesiog trykšta,  beskai -
tant ilgą parapijos istoriją. Labai
kruopš čiai sutelkta  daug vertingos in-
formacijos ir tarsi nutapytas pasišven -
tusių parapijiečių darbų portretas.
Turiu prisipažinti, kad aprašoma pa-
rapija man nėra tik dar viena parapi-
ja, garbingai švenčianti savo jubiliejų.
Nors nuo jos beveik keturiasdešimt
metų gyvenu už gero šimto kilometrų,
ji man yra sava, nes  vaikai joje lankė
ir baigė lituanistinę mokyklą, ten vyk-

davome į šv. Mišias,  įvairius religinius
bei kultūrinius  renginius.  Ten turime
pažįstamų, bičiulių ir draugų.  Daug jų
yra minimi šiame leidinyje, nes jie bu -
vo ir tebėra tarsi tos darbingos skruz-
dėlėlės, metai po metų statę, prižiūrė-
ję ir tobulinę  šios parapijos bažnyčią,

Kultūros centrą ir dvasinę bei tau-
 tinę kultūrą. 

Knygos pradžioje įdėti  svei-
kinimai, gauti iš keturių  Bažny-
čios hierarchų: Detroito arkivys-
kupo, Šiaulių vyskupo, South Oak-
land vikariato vadovo ir Lietuvos
vyskupų konferencijos delegato iš-
eivijai.  Taip pat – dabartinio kle-
bono kun. Gintaro Joniko žodis,
primenantis, kad  per visą gyvavi-
mą ši parapija tapo tikrais namais,
tarpusavio vienybės ir tautinės sa-
vimonės  simboliu. Jis klausia,
kame glūdi Dievo Apvaizdos para-
pijos stiprybė ir atsakymą randa
parapijos misijos aprašyme: ,,Mes
visuose darbuose sekame Kristaus
pavyzdžiu ir įgyvendiname krikš-
čioniškus principus, tarnaudami
artimui, ypač  sunkiose valandose”
(5 psl.) 

Knygoje toliau matome parapi-
jos šimtmečio jubiliejaus šventės ap-
rašymą ir 30 nuotraukų.  Visame leidi -
nyje suskaičiavau   net 218 nuotraukų.
Pagrindinė knygos dalis – parapijos is-
torija,  sukurta žmonių darbais. Ją pri-
stato keturi autoriai: Liūda Rugienie-
nė (aprašo 1908–1983 m.), Andrius But-
kūnas (1983–1998 m.), Janina Udrienė
(1998–2008 m.) ir Rasa Karvelienė
(2008–2014 m.). 

Šiose keturiose istorinėse ap-
žvalgose sukaupta tikrai daug įvai-
rios informacijos apie parapijos kūri-
mąsi, augimą, šviesius ir tamsesnius
momentus. Man buvo tikrai įdomu
skaityti apie kai kuriuos įvykius  –
jiems plėtojantis, apie tai buvo tik
šnibž damasi.  Galvoje turiu nuo 1970 m.
Dievo Apvaizdos parapijoje sukurtas
Pastoracines tarybas, inspiruotas  Va-
ti kano Antrojo suvažiavimo nutari-
mų ir skatinimų į parapijų veiklą la-
biau įtraukti pačius tikinčiuosius.
Toks persiorientavimas buvo įvairiai
suprastas ir interpretuotas, kartais
vedęs į nesusipratimus ir įtemptus
santykius tarp dvasiškių ir  parapi-
jiečių. Istorijos apžvalgose objekty-
viai ir dalykiškai aprašoma susiklos-
čiusi padėtis ir šioje parapijoje.  

Savo baigiamosiose pastabose  ap-
rašant parapijos 1998–2008 m. istoriją
Janina Udrienė, priminusi, kad skai-
čiai visko nepasako, rašo apie parapi-
jiečių skaičius. 1998 m. buvo 308 šeimos
su 555 parapijiečiais. Po dešimties

Atkelta iš 3 psl.

Tad 1899 m. rugpjūčio 8 dieną, sekmadienį, ir įvyko pirmasis viešas lie-
tuviškas vaidinimas. Vargų buvo daug, caro valdžia po kojomis mėtė viso-
kius kliuvinius, bet Višinskis, G. Petkevičaitė, A. Janulaitis, M. Šlapelienė,
P. Avižonis, J. Juškytė ir kiti susipratę lietuviai įveikė visas užkardas. „O
publikos debesų debesiai! (…) Ir stovimose vietose žmonių kaip silkių bač-
kose...” – rašė apie tą spektaklį G. Petkevičaitė.  Tai buvo didžiulis įvykis,
vie šojo teatro pradžia, o P. Višinskis – vienas pagrindinių šios idėjos įkū-
nytojų. 

Reikia dar pažymėti, kad Višinskis parašė daugiau nei du šimtus  pub-
licistinių straipsnių: kaip 1894 m. pradėjo reikštis „Ūkininke”, tai į spau-
dą rašė iki mirties. Jis pasisakė prieš caro valdžią, smerkė rusų priespau-
dą, pavergimą,  kvietė kovoti visomis išgalėmis, nugriauti tą režimą, išsi-
laisvinti  ir sukurti demokratinę Lietuvą. Povilą viskas domino: ir valstiečių
gyvenimas, ir tarpusavio santarvė, ir, žinoma, lietuvių kultūros klausimai.
Jam labai rūpėjo spaudos atgavimas, knygų spausdinimas, lietuviškų va-
karų bei slaptų mokyklų organizavimas – žodžiu, lietuvio dvasios budini-
mas.  Taigi – literatūros baruose Povilą turime vertinti kaip žymų publicistą,
nors buvo bandymų ir grožinėje kūryboje. Bet galbūt tarp darbų gausos, tarp
būtinybės užsidirbti duonos kąsnį, tarp nuolatinių ligos paūmėjimų, neužteko
laiko kurti apsakymus, kurių svarbiausias liko „Paparčio žiedas”. Kiti kū-
rinėliai – miniatiūriniai vaizdeliai. Be to, šalia savęs jis turėjo stiprius pro-
zininkus – Žemaitę, M.Pečkauskaitę, J.Biliūną, Lazdynų Pelėdą ir sakė, jog
jam nesilyginti su tikrais rašytojais. 

Šį rašinį noriu užbaigti monografijos „Povilas Višinskis” (1978) auto-
riaus Adolfo Sprindžio žodžiais: „Jis iškyla iš tolimos praeities uždangos kaip
pasiaukojantis lietuvių literatūros ir kultūros baro darbininkas, žymus de-
mokratinis veikėjas, šviesi ir tauri asmenybė.” Tikra tiesa. �

Povilas Višinskis

Povilo Višinskio piešiniai 

Dievo Apvaizdos bažnyčia, Southfield, MI. 


