
Naujosios valdžios skandalai, susiję su nuslėptais ir sumeluotais tū-
los Seimo narės biografijos momentais, iš „Agrokoncerno” nuo-
mojamu prabangiu automobiliu ir uždrausto medžioti ruonio kai-

liniais, vadinamųjų į valdžią atėjusių „profesionalų” diletantizmas, sa-
vimyla ir provincialumas keltų visišką neviltį, jeigu ne humoras. Ir nors
galbūt juokdamiesi iš savo valdžios mes juokiamės ir iš savęs, bet tai tur-
būt geriau, negu vaitoti ir verkti. Arba pykti. 

Žinoma, dar labai juokinga, kai valdantieji, tokie rimti ir „šventi”, pa-
sirodo neturintys humoro jausmo ir visas ironiškas, sarkastiškas ir net-
gi tiesiog gero humoro prisodrintas pastabas priima kaip patyčias. Au-
toironijos žavesys jiems absoliučiai nepažįstamas. Liuterio žodžiai apie vel-
nią, kurį įmanoma įveikti juokiantis – taip pat. Bet vargu ar tuo reikėtų
stebėtis – ne tik mūsų valdžia tokia. Mirtinai rimta. Ne vienas pasaulio
politikas, neišskiriant nė galingiausių valstybių atstovų, nors šypsosi, bet
jo šypsena yra mirusi. Tuštybė, ypač jeigu ji dar kvaila, kaip maro baci-
la žudo juoką.

Nemažai daliai vadinamųjų paprastų žmonių irgi būdingas mirtinas
rimtumas, tik jau nebūtinai iš tuštybės, čia jau daugiau iš kvailumo, nai-
vumo arba neapykantos. Humorą jie supranta panašiai kaip mūsų žalie-
ji ir valstiečiai: kaip patyčias. Ironija mirtinai įžeidžia jų tuščiagarbišką
kvailumą. Tada jie tampa solidarūs ir broliški nevykusių politikų atžvil-
giu. Ir nieko čia nepadarysi. Vienintelis vaistas – stengtis suprasti, abe-
joti, klausti. Bet kai visi manosi viską žiną (kaip mano kaimynė – nebai-
gu si vidurinės, ji žino daugiau už profesorių), šio vaisto niekas nepuola
vartoti. Natūralu – nuo to nebus geriau. Nes jeigu kvailys gyvena savimi
patenkintas ir dėl visų bėdų graužia aplinkinius, kas bus, jeigu jis ims elg-
tis priešingai?..

Ir juokas, ir ašaros yra Dievo dovana. O juokas pro ašaras – apskritai
nuostabus žmogiškosios būties paradoksas, kažkoks metafizinis, negam-
tiškas, sukrečiantis. Jokia tuštybė negali atsilaikyti prieš jį. Ir tik būda-
mi žmonės, negana to, būdami Dievo kūriniai ir Jo globotiniai, taip pa-
radoksaliai mes galime patirti Dievo jėgą ir Jo malonę. Nugalėti juoku bai-
siausią pasaulyje nuodėmę – puikybę. Nesvarbu, kad sarkazmas gelia, o
ironija žeidžia – tai juoko atmainos, jo šakos, o šaknys yra šviesa. Besi-
juokdami mes skleidžiame šviesą. Pykdami ant besijuokiančių – ją gesi-
name. 

Ir jeigu šita šviesa tau rėžia akis ir priverčia merktis, paklausk savęs:
kodėl?

Renata Šerelytė
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VELNIO APSILANKYMAS

… O šiąnakt pas mane atėjo kipšas,

Paklausė, ko nuliūdęs, ko man stinga…

Bet aš tylėjau. Tik mačiau, kaip šypsos

Pašaipios velnio lūpos supratingai.

„Nereikia! Nesakyk!” – sušukt norėjau.

Ir nutylėjau vėl. Bet jis suprato:

Tik palingavo galva ir išėjo

Pranešt saviesiems, kad mane surado.

Jonas Strielkūnas

Eimuntas Nekrošius, ,,Faustas”.  Vladas Bagdonas (Faustas), Povilas Bud-
rys (Dievas), Valius Vilius (Šuo, Dvasia)



chene 1945 m. pasirodė knygelė „Svetimoji duona”,
laimėjusi Lietuvos Raudonojo kryžiaus premiją. Ki-
tos dvi tremties sąlygomis parašytos ir išleistos kny-
gelės – poema „Maras” (1947) ir eilėraščių rinkinys
„Apeigos” (1948). Baltimorėje, dirbant sunkius,
kūną alinančius darbus, buvo sukurtos dvi knygos
– „Devynios baladės” (1955), už kurią paskirta
„Aidų” žurnalo literatūros premija, ir „Morenų ug-
nys” (1958), pelniusi Lietuvių rašytojų draugijos
(LRD) premiją. Čikagos laikotarpis buvo itin pro-
duktyvus – parašytas ir išleistas rinkinys „Sidab-
rinės kamanos” (1964), įvertintas dienraščio „Drau-
gas” poezijos konkurso premija; knygos „Sonatos
ir fugos” (1967), „Donelaičio kapas” (1970) pelnė LRD
premiją, „Pokalbiai su karalium” (1973), ,,Alkana
kelionė” (1976), „Užeigoje prie Vilniaus vieškelio”
(1981) įvertinta JAV Lietuvių Bendruomenės pre-
mija, „Prierašai” (1983) – Ilinojaus valstijos Meno
premija. Paskutinė Čikagoje išleista knyga – „Krikš-
to vanduo Joninių naktį” (1987). Sugrįžęs į Lietu-
vą K. Bradūnas sudarinėjo savo kūrybos rinktines
ir parašė dvi knygas – „Duona ir druska” (1992) ir
„Apie žemę ir dangų” (1997).

K. Bradūnui pirmam iš išeivių rašytojų 1992 me-
tais paskirta Lietuvos Nacionalinė kultūros ir
meno premija. Už nuopelnus Lietuvai 1994 metais
poetas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino IV laipsnio ordinu. 1997 metais jam pa-
skirta Vilkaviškio savivaldybės premija. 1997 me-
tais pelnė Poetinio Druskininkų rudens Jotvingių
premiją, o 2002-aisiais jam buvo paskirtas Poezijos
pavasario laureato vardas. 2007 metais, persijojęs
poetinius aruodus, atrinko šimtą jam charakte-
ringiausių ir būdingiausių eilėraščių ir tais pačiais
metais išleido knygą „Paberti grūdai.”
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„Mane neški per meilę, per mirtį... ”
Virginija Babonaitė-Paplauskienė

Šie metai Lietuvoje paskelbti Nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos laureato, poeto, re-
daktoriaus Kazio Bradūno (1917–2009) metais.

Per visą Lietuvą nuvilnys jo šimtosioms metinėms
skirti renginiai, konferencijos, vakarai, parodos.
Maironio lietuvių literatūros muziejuje saugoma
didelė dalis poeto archyvinio rinkinio, kuris 1989 me-
tais perduotas šių eilučių autorei. Vėliau medžiaga
gauta iš jo žmonos Kazimieros Podolskytės (1918–
2012) ir dukrų Elenos Aglinskienės ir Lionės Kaz-
lauskienės. Rinkinio medžiaga tyrinėjama, tvarkoma,
skelbiama, eksponuojama. Prieš pat Kalėdas „Mor-
kūnas ir Ko” spaustuvė išleido knygą „Kazys Bra-
dūnas. Archyvai”, kurioje pirmą kartą monografiniu
principu apžvelgtas poeto gyvenimo ir kūrybos ke-
lias. Knygos išleidimą finansavo Lietuvos Kultūros ta-
ryba ir poeto dukros Elena Aglinskienė ir Lionė
Kazlauskienė. Šiuo metu Maironio muziejuje veikia
paroda „Semiu krikšto vandenį giesmei...”, skirta poe-
to atminimui (veiks iki šių metų rugsėjo pirmo-
sios). Parodą ir knygą parengė šių eilučių autorė. Va-
sario 6 d. Maironio namuose vyks iškilmingas mi-
nėjimas, skirtas Kazio Bradūno šimtosioms metinėms.

Menas – grožiui, 
grožis gyvenimo tobulumui 

Kazio Bradūno vardas puikiai žinomas „Drau-
go” skaitytojams. Nuo 1962 iki 1982 metų jis buvo pa-
grindinis šio dienraščio kultūros ir meno priedo re-
daktorius. Perėmęs priedo redagavimą, pradėjo
keisti jo veidą, įvesdamas naujus meno, literatūros,
teatro skyrius. Į bendradarbių gretas įtraukė žymius
rašytojus, kritikus, istorikus, filosofus, meno žino-
vus. Jis siekė, kad po sunkaus fizinio darbo savai-
tės lietuviai, paėmę į rankas priedą, jame rastų dva-
siai atgaivą. Redaktorius vadovavosi universitete
įskiepytu „Šatrijos” draugijos šūkiu: „Menas –
grožiui, grožis gyvenimo tobulumui”. Dienraštis
tapo laukiamas ir plačiai skaitomas visur, kur tik
buvo lietuvių svečiose šalyse. Šiame priede skel-
biami įdomūs, turiningi straipsniai, geriausių ra-
šytojų originali kūryba, žymių klasikų vertimai,
meno parodų aprašymai, knygų sutiktuvės, moks-
lo naujienos formavo ir brandino ne vieną intelek-
tualų kartą. 

Apdovanotas talentais K. Bradūnas aiškiai nu-
jautė, kur ir kada galima berti grūdą į dirvą, vėliau
duosiantį gausų kūrybinį derlių. Minėtini jo stam-
biausi redaktoriaus darbai – žurnalai „Aidai”, „Li-
teratūros lankai” (1952–1959). Jis inicijavo antologiją
„Žemė” (1951) ir į ją sutelkė savo kartą. Parengė ir
išleido jaunųjų išeivių kūrėjų almanachą „Keturi”
(1986), V. Mačernio knygą „Poezija” (1961). Jo rū-
pesčiu parengtas „Lietuvių poezijos” III tomas
(1971). Suredaguotos neįkainojamą vertę turinčios
studijinės knygos „Lietuvių literatūra svetur 1945–
1968” (1968), „Egzodo lietuvių literatūra 1945–1990”
(1992) – tai ypač vertinga knyga. Pastarąją K. Bra-
dūnas redagavo kartu su R. Šilbajoriu.

K. Bradūno poetinis palikimas gausus: Lietu-
voje, Vokietijoje ir Amerikoje išleista septyniolika
poezijos knygų, dvi rinktinės; parengtos ir išleistos
viso kūrybinio palikimo dvi stambios knygos – „Su-
telktinė I–II” (2001). 

K. Bradūnas debiutavo vokietmečiu plona kny-
gele „Vilniaus varpai” (1943). Nauja, papildyta jos
laida buvo parengta ir išleista minint 400-ąsias lie-
tuviškos knygos sukakties metines Vokietijoje
(1947) – pelnė leidyklos „Patria” premiją. Knyga „Pė-
dos arimuos”, paties autoriaus teigimu, buvo pa-
rašyta pirmiau nei „Vilniaus varpai”, tačiau tik 1944
metais įteikta „Sakalo” spaustuvei Kaune. Tais
pačiais metais, sovietams okupavus Lietuvą, kny-
gų tiražai buvo naikinami. B. Brazdžionis, užėjęs į
spaustuvę ir pamatęs išleistą K. Bradūno knygelę,
paėmė jos vos dešimtį egzempliorių. Vėliau šios kny-
gelės eilėraščiai buvo pakartotinai išspausdinti
knygoje „Apeigos” ir „Žemės” antologijoje. Miun-

Žemės poezijos link

K. Bradūno kūrybinį kelią palaimino arkivys-
kupas Mečislovas Reinys, įteikdamas po literatūros
vakaro, vykusio 1943 metų kovo 5 dieną, storą užra-
šų sąsiuvinį su įrašu: „Kaziui Bradūnui, savo poezija
dalyvavusiam Vilniuje, Filharmonijos salėje, Šv.
Kazimiero dienoje, minėjime, vieno dalyvio dovaną,
jo prašomas, įteikiu su palaiminimu”. Tai jaunam kū-
rėjui tapo stipriu stimulu ir paskatinimu drąsiai
žengti kūrybos keliu.

Tačiau kada ir kaip K. Bradūno sąmonėje su-
spurdėjo kūrybos žodis, koks jis buvo, kaip jis kito
gyvenimo kelyje? Praskleidus poeto rinkinyje sau-
gomas archyvalijas, pravartu pažvelgti į jo nueitą kū-
rybinį kelią. Remiantis jo paties liudijimais, rašytais
tekstais, pasakojimais, epistolika, galima teigti, kad
jis nuo pat vaikystės gerte gėrė lietuviškus, gimtojoje
žemėje subrandintus žodžius. Širdį virpindavo gies-
mės iš kantičkų, maldos, Šventųjų litanijos, užbur-
davo ilgesingos liaudies dainos, pasakos, padavimai.
Nuo jaunų dienų įskiepyta meilė Dievui, gilus krikš-
čioniškas tikėjimas persipynė su jo auklės Onos Šu-
linskienės pasakojimuose išnyrančiais žemės, gam-
tos, erdvės dievulių veidais. Vaiko sąmonėje forma-
vosi ir brendo du skirtingi, bet kartu ir artimi, pa-
slaptingi pasauliai, du pradai: baltiškasis ir krikš-
čioniškasis. Jono Mačiulio-Maironio „Pavasario bal-
sų” ir lyriškų, romantiškų Vinco Krėvės-Mickevi-
čiaus „Dainavos šalies senų žmonių padavimų” li-
teratūrinė kalba dar gimnazijoje įsiskverbė į K.
Bradūno širdį. Vėliau jį žavėjo lyriškasis daininga-
sis poetas Jonas Kossu-Aleksandravičius ir Antanas
Miškinis. Teorinius literatūrinius pagrindus Vil-
kaviškio gimnazijoje suformavo mokytoja P. Orin-
taitė, universitete – profesorius Vincas Mykolaitis-
Putinas, filosofas A. Maceina ir kt.

Pirmieji,  paskelbę K. Bradūno eilėraščius „Atei-
ties spinduliuose”, „Ateityje”, „Pradalgėse”, „Židi-
nyje,” „Naujojoje Romuvoje” buvo redaktoriai – B.
Brazdžionis, Ignas Skrupskelis ir Juozas Keliuotis.
Autobiografijoje K. Bradūnas rašė, kad žemininko ke-
liu pradėjo žengti dar prieš karą: „Židinyje” buvo at-
spausdintas mano eilėraštis „Žeme, žydėkim”. Pakar -
totinai jį skaitydamas, net krūpteliu: juk čia mano
sąmoningai ar nesąmoningai užpėduota jau ant
kone žemininkiško kelio, kuriuo daugiau ar mažiau
eita visoje mano gyvenimo literatūrinėje kelionėje.”
Siekti autentiškos, jį tobulai išreiškiančios kūrybos
skatino ir studijų draugai. Susibūrę į seminarus, li-
teratūros vakarus diskutavo, aptarinėjo naujai pa-
rašytus K. Bradūno eilėraščius. Vytauto Didžiojo ir
Vilniaus universitetų ateitininkai – „šatrijiečiai” li-
teratai – kiekvienas brandino naujas kūrybines vi-
zijas. 1943-aisiais universitetą baigusi karta jau
anuomet savitais balsais tvirtai įsirašė į lietuvių li-
teratūrą, tačiau ne visiems buvo lemta eiti kūrybos
keliu. Vienas ryškiausių, tačiau anksti žuvęs poetas

Nukelta į 3 psl.Kazys Bradūnas, Vilkaviškio gimnazijos auklėtinis, 1936

Vilkaviškio gimnazijos literatų būrelio valdyba. 1936 metais. K. Bradūnas antroje eilėje, antras iš kairės; dešinėje – J. Šva-
baitė



je. Pirmos dvi knygos „Pėdos ari-
muos” ir „Vilniaus varpai” tampa sa-
votiška uvertiūra į jo visą gyvenimą
kurtą poetinę simfoniją. „Vilniaus
varpų” knygelėje sutelkti jį pakerė-
jusio senojo miesto – Vilniaus kultūros
pėdsakai. Kitoks erdvinis laukas at-
siveria knygoje „Pėdos arimuos”. Čia
poetas atsiremia į žemę, pasitelkdamas
ją pagrindu tolimesnei kūrybos plė-
totei. „Pėdos arimuos” ženklina žmo-
gaus-ūkininko santykį su žeme, kuri
maitina, gaivina ir stiprina, teikia
ramybės ir vilties. Neatsitiktinai K.
Bradūno talismanu gyvenimo kelyje
tapo sauja grūdų, nubraukta tėviš-
kės laukuose. Eilėraštis „Dainius”
tampa ne tik knygos, bet ir K. Bradū-
no visos kūrybos credo: Mane pašau-

kė žemėje gimti/ Mano protėvių
kraujo jėga,/ Mane saulė žadėjo au-
ginti,/ Šviesti kelią žvaigždynai
degą./ Mane neški per meilę, per
mirtį, / Gaivalingoji žemės jėga.
Ta „gaivalingoji žemės jėga” ir
nešė visą gyvenimą, teikdama
kūrybos galių. Laiške, rašytame
savo būsimai žmonai Kazimie-
rai, Bradūnas iškėlė stiprius
vaizdinius, vėliau tapusius jo
kūrybos esme: „Žemės aš gal-
būt niekad taip nemylėjau
kaip dabar. Niekada galbūt

nebuvo man taip šventa ta
tėviškės juodžemio sauja,
tas pilkas ant stalo gulįs
laukų akmenėlis. Bet

drauge aš niekad nejaučiau taip arti,
taip pilnai visu savuoju ‘aš’ ir anojo pa-
saulio. Bedugnės tarp Čia ir Ten ne-
randu. Laimė (ne ta miesčioniška,
šlagerių apdainuota), man išrodo, te-
gali žmogaus širdin ateiti iš Čia į
Ten.” K. Bradūno sąmonėje žemė buvo
ne tik žemė, kaip mes ją suvokiame
kasdienybėje, ji yra „Čia”, bet ji mus
nukreipia ir į „Ten”, į anapusinį gy-
venimą. Poeto sąmonėje žemė buvo jo
žmogiškosios egzistencijos pagrindas.

Miunchene K. Bradūnas parašė ir
išleido tris rinkinius. B. Brazdžionis,
kartu su Bradūnų šeima 1944 metais
išvykęs į Vakarus, ragino jauną bičiulį
kurti. Viename laiške jis rašė: „Malo-
nus Kazimierai, <...> Laukiu iš paties
prašytų eilėraščių. Nurašyk juos vie-
nodo formato popieriuje, kad turė-
čiau tarsi rinkinėlį. Nurašyk visus nuo
pirmojo, parašyto Furthofe, jei nuo čia
prasidės ‘Svetimoji duona’.” 1945 me-
tais trečiasis rinkinys tokiu pavadi-
nimu ir buvo išleistas. Šioje knygoje iš-
kyla nauja istorinių aplinkybių su-
ponuota skaudi Tėvynės netekimo
tema. Fiziškai netekęs pagrindo po ko-
jomis, poetas žvalgosi, į ką gi galėtų at-
siremti. Akyse nuolat mirguliuoja tė-
viškės laukai, gimtieji namai. Ar pri-
gis, persodintas į naują dirvą – sveti-
mą kultūrą? Išvykimas iš vietos, kuri
jį subrandino kaip kūrybos subjektą –
tai gimimas iš naujo, tai didysis gy-
venimo vyksmas ir individo tapsmas,
apdovanojantis nuolatine dviprasmy-
be. Knygoje „Svetimoji žemė” ir spren-
džiamos šios dilemos – balansuojama
tarp būties ir nebūties, t.y. gyvenimo
ir mirties. Skausmingai susiduriant su
nauja aplinka, iškyla Tėvynės grožį
primenantys sakralūs ženklai. Kny-
goje pinasi lyrinis tekstas – ilgesingas
išgyvenimų vainikas. Čia atsiranda
netikrumo, nežinios, laikinumo jaus-
mas. Eilėraštis „Talismanas”:  O vie-
nintelė sauja rugių –/ Talismane dir-
vos gyvosios, / Ryšulėlį tu mano pa-
švęsk!/ Ir aš jausiu, kad visad turiu,/
Aš keliausiu ar miegą miegosiu, /
Mano žeme, dalį tavęs.
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Vilniaus universiteto 1942 m. literatų grupė: Iš kairės priekyje: K. Bradūnas ir M. Indriliūnas;
už jų: P. Jurkus, E. Matuzevičius, B. Krivickas, V. Mačernis.

Vytautas Mačernis; kiti du talentingi
kūrėjai – kritikas Bronius Krivickas ir
poetas Mamertas Indriliūnas pasi-
rinko rezistencinės kovos kelią, žuvo
miškuose, kovodami už Lietuvos lais-
vę. Kiek jaunesnis poetas, vertėjas
Gediminas Jokimaitis buvo išblokštas
į Sibirą, o jo studijų draugė, poetė, vė-
liau žmona Pranė Aukštikalnytė, ne-
sitaikstydama su okupantų prievarta,
sąmoningai padėjo plunksną į stalčių. 

Gabūs ir talentingi jaunuoliai P.
Jurkus, H. Nagys, A. Nyka-Niliūnas ir
K. Bradūnas pasirinko priverstinę
tremtį į Vakarus. Kiekvienas siekė
žodžio ir minties laisvės – skaityti ką
nori, laisvai, nevaržomai, nepatai-
kaujant jokiai ideologijai reikšti savo
mintis. Atsidūrę svečioje šalyje, jie go-
džiai skaitė naujus literatūrinius žur-
nalus, gilinosi į žymiausių Vakarų
Europos filosofų – M. Heideggerio, K.
Jasperso, H. G. Gadamerio ir kitų
knygas, pasinėrė į anuomet sovietinėje
Lietuvoje tabu tapusį Vakarų Europos
kultūrinį klodą. K. Bradūnas į pirmąją
vietą iškėlė individualaus tobulėjimo
idėją, kuri sutelktų jėgas lietuvybės iš-
saugojimui svetimoje kultūrinėje ir
kalbinėje erdvėje. Jis subūrė savo kar-
tos poetus A. Nyką-Niliūną, H. Nagį, J.
Kėkštą į žemininkų grupę; inicijavo ir
išleido antologiją „Žemė”, įtraukda-
mas į ją ir jiems artimo V. Mačernio
kūrybą. Filosofas J. Girnius, įvade
apžvelgdamas jų kūrybos lauką, su-
formulavo ir iškėlė šitos kartos ver-
tybines ir estetines nuostatas. Kiek-
vienas poetas buvo savitas, nepakar-
tojamas, skirtingas, tačiau juos vienijo
meilė gimtajam kraštui ir lietuviš-
kam kūrybos žodžiui, egzistencinių
prasmių paieška. Jaunoji karta, tvir-
tai įleidusi šaknis gimtoje žemėje, grę-
žėsi į Vakarų kultūrą. Žemininkų kar-
ta perkeitė tradicinės Lietuvos litera-
tūros sampratą, orientuodama ją į
modernios Vakarų Europos kultūros
erdves. 

Rašyti gimtąja kalba, siekti
jos dvasios gelmių 

K. Bradūnas nuo pirmojo rinkinio
„Pėdos arimuos” (1943) iki paskuti-
niojo „Apie žemę ir dangų” (1997) liko
ištikimas savo vertybinėms nuosta-
toms. Viename interviu „Lietuvos ry-
tui” jis yra teigęs: „Kiekviena mano
knyga nebuvo nutolusi nuo mūsų liau-
dies kultūrinio palikimo. Kiekvienoje
savo knygoje norėjau atrasti kokią
nors naują mūsų liaudies meno pako-
pą ar pasisukimą – ieškojau naujų
lietuviškos dvasios pėdų.” K. Bradūno
kūrybos dominantė – Žemė – gyveni-
mo esmė ir prasmė. Poetas, tvirtai
įleidęs į ją šaknis, mito jos gyvybiniais
syvais. Žemė ir tėvų namai tapo jam
sakraliomis vertybėmis, įprasminan-
čiomis žmogaus egzistenciją. 

Išstumtas iš gimtosios žemės K.
Bradūnas rėmėsi į etninį, estetinį ir re-
liginį pagrindą. Suvokdamas kilnią kū-
rėjo misiją, poetinį žodį pasitelkė ko-
vai prieš Blogį. Jis tauriai atvaizdavo
dalies savo tautos, išblokštos iš Tėvy-
nės, tragizmą. Poetas prisiėmė atsa-
komybę kalbėti už žiauriai nužudytus,
brutaliai nutildytus savo plunksnos
brolius. K. Bradūnas pirmasis lietuvių
literatūroje sukūrė partizanams ir Si-
biro tremtiniams skirtas eiles – įpras-
mino istoriją kaip sąmoningą tautos
jungtį laike ir erdvėje. Jo poezijoje iš-
kyla žymių Lietuvos valstybingumo
ugdytojų ir sergėtojų – Mindaugo ir Ge-
dimino – paveikslai. Kūrybos drobėje
ryškiomis spalvomis ataudžiami K.
Donelaičio, M. K. Čiurlionio veidai.

K. Bradūno lietuviškumo
samprata yra savitai indivi-
duali, turinti stiprų energinį
užtaisą. Poetas yra teigęs, kad
jo kūrybos šaknys slypi tauto-
sakoje, tame paprastame, saky-
tiniame liaudies žodyje – dai-
noje, giesmėje, maldoje. „Liau-
dies daina ir apskritai tautosaka
buvo ir yra mano poetinių rūpes-
čių bendrininkės. Kartais net labai
sena liaudies daina tampa įkvėpi-
mo šaltiniu vienam moderniam ei-
lėraščiui. Ir modernumas tada da-
rosi mūsiškas, savas, o ne lyg koks
prastas vertimas iš svetimų kalbų.”
K. Bradūnas pasinėrė į tas neišsemia-
mas lietuvių tautosakos gelmes, at-
rasdamas joje svarbių ženklų, savitai
perleisdamas per savo išgyvenimų pri-
zmę, tuo būdu transformuodamas juos
į modernų eilėraštį. 

Poeto individualumą galima trak-
tuoti kaip postromantinį reiškinį, kur
emocinis santūrumas dera su išpa-
žintiniu poezijos pobūdžiu. Visoje K.
Bradūno kūryboje iškyla nemažai au-
tobiografinių elementų, kurie brėžia
punktyrinę gyvenimo liniją: Kiršai –
Kaunas – Vilnius – Furthofas – Miun-
chenas – Baltimorė – Čikaga – Vilnius.
Todėl galima teigti, kad jo eilėraščių
pobūdį nusako lyrinio „aš” atsivėri-
mas, o ne intelektualinės minties plė-
totė. K. Bradūno lyrinis subjektas in-
dividualus – dažniausiai tai žemę pra-
radęs žemdirbys. Poetinė retorika
emocionaliai įtaigi, nes į adresatą nu-
kreipta kalba. Kūryba dialogiška –
kreipiamasi ne į kažką, o į konkretų
adresatą – skaitytoją, Dievą, bet niekad
– į tuštumą. Eilėraštyje plėtojamas
kalbinis santykis „Aš – Tu”. 

Jaunųjų kūrėjų karta atsisakė prie-
škario poetams būdingų išviršinių for-
mų, sentimentalumo, sutelkdami dė-
mesį į leksiką, gilindamiesi į užslėptas
žodžių prasmes, ieškojo naujų žodi-
nių sąskambių, minties konkretumo,
aiškumo. Šie poslinkiai aiškiai įžvel-
giami ir K. Bradūno poezijoje. Tuo jo
kūryba ir yra moderni, lyginant su
prieškario kūrėjais. Aptardamas išei-
vių poeziją jis rašė, „kad pirmapradei
nerašytinei mūsų tautos poezijai nei ke-
tureilis, nei rimas visai nėra būdingos
žymės. Ilgą laiką sentimentalizmu dvel-
kęs mūsų poezijos žodynas atsinaujina,
įgaudamas didelio kondensuotumo ir
kietumo. Pirmą kartą mūsų poezijoje
taip išieškomas žodis, ne tiktai jo ga-
lutinis sąskambis, bet ypač esminis jo
branduolys, sakralinė jo gelmė.” Šie žo-
džiai tinka ir jo kūrybai apibūdinti. 

K. Bradūnas, kaip ir jo artimas
draugas H. Nagys, ėjo panašiu kūrybos
keliu – atsigręždami į priešistorę, sti-
lizuodami tautosaką. Paties K. Bra-
dūno stilistinis braižas ir poetinė raiš-
ka įvairi, tačiau dažniausiai pasitel-

kiama tautosakos or-
namentika – pakartojimai, raudų, li-
tanijų, maldų, mitų stilizacija. Poetas
itin brangino tai, kas tikra, autentiš-
ka – paprastas „primityvus liaudies žo-
dis”, gaubiantis gilią prasmę. K. Bra-
dūno kūryboje išryškėja ne tik žodinis,
bet ir ritualinis mito aspektas. Poeti-
nėje erdvėje atsekama gyvenimo rai-
da – nuo gimimo, krikšto iki brandos
ir mirties, iki šermenų, aukojimo ap-
eigų ir visa tai aprašoma per baltišką
ir krikščionybės žiūros taškus. Pa-
vyzdžiui, tai matome per išryškėjan-
čius ne tik žemės, bet ir ugnies bei van-
dens vaizdinius. Akcentuojama van-
dens ir ugnies dermė, o ne priešprie-
ša. Vanduo tampa apvalančia, gaivi-
nančia, stiprinančia, prikeliančia jėga.
Ugnies motyvas siejamas su pagony-
bės apraiškomis, tačiau tai ir ugnies
šventumas krikščioniškame tikėjime.
Ugnis sutelkia, saugo, gaubia jaukumu
namų židinį. 

K. Bradūnas siekė, kad religinis ei-
lėraštis išsivaduotų iš tradicinių šab-
loninių rėmų „jį sumoderninant ta
prasme, kaip tapyboje religinį motyvą
sumodernino G. Rouault arba dali-
nai Viktoras Petravičius ir kiti”. Jam,
kaip poetui, siekiamybė buvo tai, kad
religinis elementas ne tik vaidintų
„poetinės priemonės rolę”, bet ir „virs-
tų sakraline ugnim, kurioje degtų ir
pats autorius”. Tiek gyvenime, tiek
savo kūryboje K. Bradūnas niekada ne-
deklaravo skambių šūkių, neskelbė po-
litinių manifestų, nevedė tautos į iš-
ganingą rytojų. Kaip didžiausią turtą
poetas brangino lietuvišką žodį kaip
žodį, gautą iš Dievo. Dvasios ramybė
sutelkta į konkretų, lakonišką, tačiau
spalvos niuansais ataustą poetinį žodį.
Analizuojant poeto savitumą, galima
drąsiai teigti, jog K. Bradūnas visą gy-
venimą degė toje sakralioje kūrybos
ugnyje. Jo kūrybos misticizmas slypi
autentiškume.

Gaivalingoji žemės jėga 

K. Bradūnas 1943–1948 metais iš-
leido penkias poezijos knygas. Dvi iš-
ėjo Lietuvoje, trys pasirodė Vokietijo-

Atkelta iš 2 psl.

Žurnalas „Literatūros lankai”, pirmasis numeris



D R A U G O  Š E Š T A D I E N I N I S  P R I E D A S4 2017 SAUSIO 28 D.

Algis Vaškevičius

Dešimt metų užsitęsė nacionalinio M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus Kaune re-
montas ir neseniai jis atvėrė duris pir-
miesiems lankytojams. Salės dar tuš-
čios, dar nėra eksponatų, bet muziejaus
darbuotojai, minint muziejaus įkūrimo
95-ąsias metines ir šio pastato 80 metų
sukaktį, pakvietė lankytojus. Praeis
dar ne vienas mėnuo, kol muziejus
bus užpildytas eksponatais ir veiks
visu pajėgumu.

Nuo praėjusių metų gruodžio
vidurio muziejus paskelbė ak-
ciją „18 dienų autentikos”, o

dėl didelio susidomėjimo ir lankytojų
antplūdžio ją dar pratęsė kelioms die-
noms ir sausio mėnesį. Pirmieji lan-
kytojai buvo išties priblokšti, po re-
konstrukcijos pamatę įspūdingai res-
tauruotą buvusio Vytauto Didžiojo
kultūros muziejaus pastatą ir pamatę
modernistinės architektūros šedev-
rą, UNESCO paveldo objektą – archi-
tektų Vladimiro Dubeneckio, Karolio
Reisono ir Kazio Kriščiukaičio su-
kurtą muziejaus statinį, kuris pagal
tuometinius siekius turėjo būti „gra-
žiausias visos Lietuvos monumentas”.
Jau baigiamas statyti 1934 metais šis
muziejus Švedijos Stokholmo muzie-
jaus direktoriaus buvo įvardintas kaip
„didžiausias ir moderniškiausias vi-
soje Baltijoje (...) Europiška retenybė”. 

Pirmąsias ekskursijas po re-
konstrukcijos vedę muziejininkai
sakė, kad devintąją dešimtį pradėjęs
pastatas ir dabar žavi estetiniu lako-
niškumu, išsaugotomis autentiško-
mis detalėmis bei įdomiais architek-
tūriniais sprendimais. Šis muziejus
buvo įsimintinas visuomenės ir poli-
tikų supratingumo reiškinys, kai ne-
seniai Nepriklausomybę atkūrusioje
valstybėje 1930 metais planuota iškil-
mingai minėti Vytauto Didžiojo 500-
ąsias mirties metines ir nutarta pa-
statyti nacionalinį muziejų, kuris vi-
sada primintų tautos istorijos ir kul-
tūros gyvybingumą. Jauna valstybė
galėjo muziejaus statybai skirti 1 mi-
lijoną litų – dar lygiai tokia pačia
suma prisidėjo ir visos Lietuvos žmo-
nės, kai aukojo beveik kiekvienas –
nuo mokinio iki ministro.

Kauno savivaldybė būsimajam mu-
ziejui dovanojo sklypą, buvo paskelb-
tas konkursas muziejaus projektui

Restauruotas M. K. Čiurlionio dailės muziejus jau
pakvietė pirmuosius lankytojus

sukurti, bet jo rezultatai netenkino, tad
kreiptasi į garsiausius to meto archi-
tektus su prašymu parengti projektą.
Kertinis muziejaus akmuo padėtas
Vytauto Didžiojo metais – 1930-aisiais,
o tuomet vadintas Vytauto Didžiojo
kultūros muziejus duris atvėrė 1937-
ųjų vasario 16-ąją.

Laukiant šio atidarymo, muziejus
buvo oficialiai padalintas į dvi atskiras
savarankiškas institucijas – Kultūros
ir Karo muziejus. Tas muziejaus pa-
talpų padalinimas išlikęs iki šiol –
greta veikia ir naujai rekonstruotas, ir
Vytauto Didžiojo karo muziejus. Pa-
sakojama, kad santykiai tarp muziejų
ir jų darbuotojų buvę prasti – iki šiol
galima rasti muziejus jungusias duris,
kurias atidarius pasitinka aklinai už-
mūryta siena. 

Iš lauko pusės muziejaus pastatas
primena karūną – taip V. Dubeneckis
sugalvojo dar 1924 metais, simboli-
zuojant ir negautą Vytauto Didžiojo ka-
rūną, ir dailininko Mikalojaus Kons-

tantino Čiurlionio vizijas, ir tarpuka-
rio Lietuvos politines ambicijas dėl Vil-
niaus krašto susigrąžinimo. Vos įėjus
pro duris, pasitinka išgrynintas mo-
dernizmas, pradedant santūriomis te-
rasinėmis grindimis, tautiškais tulpių
elementais metalinėse grotelėse bei
apsauginėmis langų grotomis – 1945
metais į muziejų kelis kartus buvo
įsibrauta, kai čia pateko kareiviai, vė-
liau – vaikai, išvartė dėžes su ekspo-
natais, išmėtė vėliavas, tad teko uždė-
ti groteles, kurios labai tiko prie mo-
dernizmo architektūros.

Tokios rūbinės, kuri pasitinka lan-
kytoją, turbūt nėra niekur kitur – rū-
bininkėms su paltu tenka laiptais
žingsniuoti žemyn ir vėl kilti aukštyn.
Iki šio išliko autentiškos kabyklos,
aukso spalva užrašyti numeriai, netgi
kabliukai ir tvirtinimo detalės. Deja,
neišliko patys pakabinimo numerių že-
tonai, nes juose būta Lietuvos patrio-
tinės simbolikos ir sovietmečiu jie
buvo sunaikinti.

Užlipus į antrąjį pastato aukštą, pa-
sitinka art deco stiliaus atspindžiai –
aštuoniabriaunės durų rankenos, žal-
variniai bumbulai. Tokių detalių yra
nedaug, bet jos labai iškalbingos. Čia
pat ir išlikę vienetiniai šviestuvai –
bauhauziniai balto matinio stiklo bur-
bulai. Keli iš jų puošia ir pačią įspū-
dingiausią muziejaus amfiteatrinę au-
ditoriją, kurioje išliko ir kėdės, ir
daug kitų detalių. Čia ir autentiškas
epidioskopas, kuriuo buvo rodomos
stiklinės skaidrės ir vaizdai iš įvairių
leidinių. 

Ekskursijos vadovai būtinai pa-
kviečia į vieną nedidelę patalpą – prie-
škariu čia buvo eksponuojamos Egip-
to faraonų mumijos, o kampe galima
pastebėti dar vienas nedideles dureles.
Už jų – tamsi patalpa su ypatinga is-
torija. Čia sovietinės okupacijos metais
buvo saugomos įvairių tarpukario
Lietuvos organizacijų vėliavos, ku-
rios išliko iki mūsų dienos puikios
būklės ir jų rinkiniu muziejus labai di-
džiuojasi. 

Vokiečių okupacijos metais mu-
ziejaus vadovas Paulius Galaunė ir
sekretorius Viktoras Kuprevičius buvo
gavę nurodymą vertingiausius mu-
ziejaus eksponatus sudėti į dėžes, jas
užantspauduoti ir laikyti šiose patal-
pose, kad reikalui esant ir vokiečiams
traukiantis jie spėtų pasiimti vertybes.
Muziejaus vadovai pasielgė itin drąsiai
– į dėžes sudėjo plytas, jas užantspau-
davo ir laukė. Skubiai traukdamiesi
vokiečiai apie jokias muziejines ver-
tybes jau negalvojo ir į muziejų neuž-
suko. Galima tik įsivaizduoti, kokios
bausmės būtų sulaukę muziejaus va-
dovai paaiškėjus šiai klastai – pasak
muziejininkų, ir P. Galaunė, ir V. Kup-
revičius nebūtų  sulaukę  gražaus
amžiaus, nes direktorius mirė sulau-
kęs 98-erių,  o  sekretorius  –  91-erių
metų.

Trečiajame muziejaus aukšte ga-
lima pamatyti keletą puikiai restau-
ruotų ekspozicijos salių, kuriose svar-
bi kiekviena detalė – ir masyvios ap-
takių formų betoninės lentynos virš
radiatorių nišų ir po langais, ir au-
tentiškos žalvarinės grindų ventilia-
cijos angos, būtinos tam, kad neper-
džiūtų ir nepelytų parketas, ir lanky-
tojų patogumui įrengti keturi minkš-
tasuoliai, pagaminti 1926 metais ir
kainavę išties nemažą tiems laikams
2850 litų sumą. 

Nukelta į 8 psl.

Muziejaus fasadas primena karūną Liaudies meno kolekcija – įspūdinga

S. Ušinsko vitražai. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Lietuva gali didžiuotis savo tautodai-
lės menu: medžio drožiniais, smūtke-
liais ir kryžiais, nepaprasto grožio au-
diniais. Vienas žymiausių Amerikos
lietuvių liaudies audėjų Kazys Pri-
šmantas jau Lietuvoje buvo prityręs
staklių meistras. Jis su šeima emigravo
į JAV 1950 m., kai tūkstančiai karo iš-
vietintų lietuvių kėlėsi į Vakarus nuo-
latiniam gyvenimui. 

Kazimieras Prišmantas gimė
1908 m. Šiaulių apskrityje, Pa-
pilės valsčiuje, Biliūniškių kai-

me. Vaikystėje pamėgo staliaus darbą,
iš medžio tėvams pagamino kraitinę
skrynią. 1933 m. Kaune baigė Žemės
Ūkio rūmų audimo kursus. Kaip sta-
lius jis ėmėsi audimo staklių gamybos,
nemažai staklių pagamino. Lygiagre-
čiai audė savo staklėmis lietuviškų raš-
tų kaklaraiščius ir juostas. Per devy-
nerius savo verslo metus įsisavino
audimo meno techniką. Tarpukariu
Šiaulių Amatų mokykloje Prišmantas
buvo audimo skyriaus vedėjas. Toje pa-
čioje mokykloje susipažino su Joana
Jokubauskaite, siuvimo skyriaus ve-
dėja, ir jiedu sukūrė šeimą. 

Sovietų armijai artinantis prie
Lietuvos, 1944 m. Prišmantas ir žmo-
na Joana, nešini naujagime Danguole
ant rankų, traukėsi į Vakarus. Jie
rado prieglobstį Vokietijos pabėgėlių
stovyklose. Vachoje nuo 1945 m. jis įsi-
darbino Vokietijos tekstilės pramo-
nėje, Kellermano ,,Gardina” kaspini-
nių audinių įmonėje. Pasak Grožvydo
Lazausko, Prišmantas greit išmoko
savarankiškai dirbti trimis mechani-
nėmis audimo mašinomis ir neatsi-
likdamas nuo vokiečių audėjų atlik-
davo patyrusio specialisto darbą. 

Atsidūręs Würzburgo stovykloje,
inžinierius Lazauskas nugalėjo kliūtis
ir išrūpino Prišmantui leidimą ga-
minti stakles vietos lietuvių reika-
lams. Prišmantas iš atminties atkūrė
ir pagamino kelias greitašūves audimo
stakles, 1,2 m. pločio, kurių ypatumas
buvo Jacquard aparatas, pritaikytas
nyčių kilnojimui. Joseph-Marie Char-
les Jacquard apie 1795 m. Prancūzijo-
je išrado ,,žakardo aparatą”, leidusį
mechanizuoti audinio pynimo metodą.
Inžinierius Edvardas Martinavičius
paruošė jo rankinių staklių brėžinius.
Prišmantas taip pat gamino stakles su

KAZYS PRIŠMANTAS – KELIAUJANTIS AUDĖJAS 

mažuoju Schaft automatiniu aparatu ir
vienos verpstės siūlų perdirbimo ma-
šinėlę.

Gavęs kuklią patalpą stalių dirb-
tuvėje, 1946 m. rudenį Prišmantas įkū-
rė audyklą ,,Juosta”. Pradėjo austi
tautines juostas, takelius ir tautinius
drabužius moterims. Jis verpė ir dažė
įvairiaspalvius siūlus, kiekvienam au-
diniui surinkdavo skirtingus raštus.
Kasdien dirbo nuo ankstyvo ryto iki vė-
laus vakaro, su mažom poilsio pertrau -
kom. Lietuviai iš tolimų Vokietijos
stovyklų vykdavo pas Prišmantą įsi-
gyti reto gražumo kaklaraiščių ir tau-
tiniams  drabužiams medžiagos. Vie-
nam tautiniam kostiumui išausti rei-
kalinga maždaug 1–2 kg vilnonių siū-
lų. Vienas tautinis kostiumas sveria
nuo 1,2 iki 1,8 kg. Prišmantas pirmasis

išaudė kostiumą iš plonų Zellwohle
(rayon) siūlų, kuris baigtas svėrė tik
800 gramų. Stovykloje iki 1949 m. pa-
vasario jis išaudė 20 tautinių kostiumų
iš įvairių Lietuvoje užtinkamų raštų.

Wiesbadene Stepas Sodeika ir
Juozas Strolia suorganizavo Dainų ir
šokių tautinį ansamblį, kuris ruošė
koncertus vokiečiams ir amerikiečių
kariams. 1947 m. kovo 19 d. Technikos
dirbinių parodoje, surengtoje Lietuvių
inžinierių draugijos Würzburge, buvo
eksponuoti  Prišmanto audiniai ir jo
pagamintos staklės. Visose Baltijos
tau tų tautodailės parodose Vokietijoje
neapsieita be Prišmanto meniškų dir-
binių.

Würzburgo stovyklos gyventojus
perkeliant į Schweinfurtą 1948 m., ten
keliauja ir Prišmantas su savo audyk-

los priemonėmis. Vietos lietuvių gim-
nazijos prašomas, jis moko moksleives
audimo pagrindų. Patobulinus stakles
0,60 m pločio juostoms austi, jo moki-
nės pradėjo austi prijuostes ir lieme-
nes. Schweinfurto gimnazijoje Pri-
šmantas išmokė devynias prityrusias
audėjas. 

Šiandien rankinėmis audimo stak-
lėmis mokančių austi Lietuvoje beliko
mažai, tai nykstantis amatas. Jau
prieš 50 metų tekstilė tautiniams kos-
tiumams buvo gaminama masiškai
„Dailės” kombinate. Senais laikais
lietuvės daug valandų kantriai išsė-
dėdavo prie staklių, ausdamos įvairias
drobes. Rankšluosčiai ypač pasižy-
mėjo raštų įvairove: grėbliai, žirgeliai,
ožragiai, lapai, rožytės. Per 8 nytis aus-
ti rankšluosčiai buvo vadinami aš-
tuonnyčiais. Šis sudėtingas audeklas
populiariame liaudies šokyje apdai-
nuotas taip:

Ausk dukrele baltas drobes, 
negailėki triūso

Be drobelių, be plonų, 
martele nebūsi.

Prisiausk baltų drobelių
ritinius didžiausius,

Pilnas skryneles prikrauk, 
rankšluosčių margiausių.
Kad skrynelės pilnos būtų 

baltųjų drobelių
Neskubėki greitai sukt, 

nepritrūk gijelių.
(Aštuonnytis) 

Lietuviams tremtiniams keliantis
į užjūrius, 1949 m. pradėjo užsidarinėti
Vokietijos stovyklos. Broniaus Jonušo
įkurtas lietuvių meno ansamblis „Dai-
nava” tuomet kėlėsi į JAV. Vykstant į
Ameriką, Prišmantas išsiardė savo
stakles ir mažesnes dalis vežėsi su
savim. 

Apsigyvenęs Čikagoje, Prišmantas
atkūrė prekybą audykla ,,Juosta” ties
46-ta gatve, skersai nuo Šv. Kryžiaus
bažnyčios. Bridgeporte 1954 m. Balys
Pakštas įsteigė Moksleivių tautinį an-
samblį, tėvai suskubo vaikus aprūpinti
tautiniais kostiumais. Kai kurios mo-
tinos ant grafinio popieriaus pačios
braižė raštus, o grįžusios iš darbo,
siuvinėjo tuos raštus ant baltų marš-
kinėlių savo vaikams. Į pagalbą atėjo
Prišmantas, išausdavęs tautiškas juos-
tas, sijonus, prijuostes ir priimdavęs
užsakymus.

Nukelta į 8 psl.

Audykla „Juosta” Čikagoje 1991 m.                                                            G. Indreikos nuotr. Kazys Prišmantas prie staklių Vokietijoje, 1948.                                  LTSC archyvo nuotr.

K. Prišmanto austa prijuostė. Aušrelės Ramanauskienės rinkinys



dirbtuves įregistravo per 30 auksakalių, dalis jų dir-
bo jau anksčiau.

Tarpukario Lietuvoje didžioji dalis auksakalių
buvo žydai, gimę Lietuvoje, laikantys save Lietuvos
piliečiais. Pasų kortelėse nurodydami profesiją,
skelbėsi auksakaliais, juvelyrais, laikrodininkais,
graveriais. Be abejo, šį amatą daugiau ar mažiau iš-
manė, nes kaip tradiciškai įprastą šeimos ar gimi-
nės profesinį patyrimą ir verslą, dažnai su stropiai
saugomomis meistriškumo paslaptimis buvo perėmę.
Tai patvirtina garsių Kauno graverių Kazio Zvo-
linsko ir Broniaus Knipselio prisiminimai. 

Vakarų ir Vidurio Europos valstybių miestuose
žydai užimdavo aukštas pozicijas liberaliose profe-
sijose – bankininkystėje, žurnalistikoje, medicino-
je, taip pat universitetų profesūroje. Žydų inteli-
gentija buvo kilusi iš turtingų komercinių sluoksnių.
Lietuvoje žydų bendruomenių gyvenimas buvo ge-
rokai skurdesnis, suspausti sėslumo zonos mieste-
liuose, štetliuose, nelengvai besiverčiantys. Lietuvoje
beveik nebuvo žydų buržujų, vyravo liumpenprole-
tarai, gyvenantys iš nereguliariųjų pajamų, pri-
klausomų nuo rinkos poreikių, ekonominių situacijų. 

1923 m. visuotinio gyventojų surašymo duome-
nimis, Lietuvoje žydai sudarė 7,5 proc. visų gyven-
tojų, tai buvo didžiausia tautinė mažuma, gyve-
nanti beveik išimtinai miestuose ir miesteliuose. Jie
judėjo po visą šalį, pirkdavo, parduodavo, buvo gerai
informuoti apie verslo reikalus, nes nuo informacijos
priklausė būsimas pelnas. Būdami tarpininkai tarp
lietuvių ir pasaulio, kūrė kapitalistinės sistemos pra-
dmenis. Tarpukario Lietuvoje, ypač nuo ketvirto de-
šimtmečio vidurio, kilo kampanija, kai sustiprėję
ekonomiškai lietuviai pradėjo išstumti žydus iš
pramonės ir prekybos, naudodamiesi visomis kon-
kurencinėmis priemonėmis. Tačiau pasibaigus Pir-
majam pasauliniam karui, tautinis uždarumas tarp
lietuvių ir žydų bendruomenių, buvęs iki karo, išliko
ir XX a. I p. 

1922 m. Kauno mieste dirbo 49 auksakaliai ir laik-
rodžių prekiautojai, Alytaus apskr. – 5, Biržų apskr. –
3, Kauno apskr. – 6, Kėdainių apskr. – 6, Marijampolės
apskr. – 4, Mažeikių apskr. – 2, Panevėžio apskr. – 5,
Raseinių apskr. – 3, Rokiškio apskr. – 2, Tauragės ap-
skr. – 6, Vilkaviškio apskr. – 8 . 

Kaunas sparčiai plėtėsi, augo gyventojų skaičius,
jų poreikiai. Todėl auksakaliai stengėsi specializuotis
tam tikros rūšies dirbinių gamyboje. Tai sąlygojo
meistriškumo lygis, finansinės galimybės, konku-
rencija, materialinis pagrindas, o svarbiausia –
klientų ir užsakovų poreikiai. Lietuvos (ir Kauno)
auksakaliai pagal gamybos pobūdį buvo pasiskirs-
tę maždaug taip: 1) taisė juvelyrinius dirbinius tik-
riausiai beveik visi; 2) gamino paklausiausius dir-
binius – aukso žiedus (sutuoktuvių) – 7; 3) gamino
aukso ir sidabro žiedus, apyrankes – 23; 4) gamino ju-
velyrinius dirbinius ir sidabrinius daiktus (stalo
įrankius) – 14; 5) gamino tik sudėtingus ir puošnius
sidabro dirbinius – stalo įrankius, įvairiausius in-
dus, portsigarus, labai madingus to meto rankinu-
kus, žvakides, sporto prizus ir kt. – 14; 6) gamino įvai-

rius prizus, plaketes, ženklus ir ženklelius – 5; 7) gra-
viravo metalo dirbinius, gamino antspaudus – 7; 8)
gamino bažnytinius reikmenis – 1.

Klaipėdoje nuo 1922 m. veikė vienintelis Lietu-
voje sidabro dirbinių fabrikas, garsėjęs ne tik pro-
dukcijos kiekiais, bet ir aukšta dirbinių menine ko-
kybe. Jo savininkas Samuelis (Zelmanas) Edelštei-
nas drauge su kompanionu Maksu Schhatzu 1939 03
22 vokiečiams atplėšus Klaipėdos kraštą nuo Lietu-
vos, persikėlė į Kauną. Vilijampolėje, Tilžės g., įsi-
gijo buvusio dešrų fabriko patalpas ir su jam bū-
dingais užmojais ėmėsi gamybos. Fabriko produk-
cija labai įvairi: stalo įrankių komplektai, kiti sta-
lo reikmenys (peiliai sūriui, samčiai, šakutės kon-
servams, žnyplės gabaliniam cukrui, taurelės kiau-
šiniams, žiedai servetėlėms, peilių kotai ir kt.), di-
delės, puošnios vazos vaisiams ir saldumynams, spor-
to prizai, žvakidės, pudrinės, bloknotų viršeliai,
originalaus dizaino rankinukai. Juos štampuodavo
ir liedavo. Formose ir dekore vyravo akivaizdus vo-
kiškojo sidabro neorokoko ir istorizmo stilių pa-
mėgdžiojimas. Didesni indų paviršiai banguotu rel-
jefu suskaidomi į mažesnes plokštumas, dekoras sai-
kingas ir kuklesnis. Štampuotais ir valcuotais rel-
jefiniais ornamentais ar ornamentinėmis juostom
puošiami tik indų kraštai. Ornamentikoje vyrauja
smulkūs augaliniai realistiniai motyvai. 

Tačiau S. Edelšteinas gamino ir laikmečio ma-
das atitinkančius daiktus. Pirmasis iš visų auksa-
kalių perėmė art deco avangardą. Turėdamas stiprią
techninę bazę – 22 įvairius metalo apdirbimo įren-
ginius, stakles, samdydamas 18 nuolatinių darbi-
ninkų – galėjo gaminti kur kas aukštesnio meninio
lygio, sudėtingesnių plastinių sprendimų sidabro dir-
binius nei dauguma šios srities smulkiųjų amati-
ninkų. 

Garsėjo ir Pilypo (Filypo) Ivanovo reljefinio me-
talo kalinėjimo dirbtuvė. Matyt, profesionalumo
lygis lėmė tai, kad prezidento Antano Smetonos do-
vana III Europos krepšinio pirmenybių, vykusių 1939
m. Kaune – sidabrinis lietuvišką kraičio skrynią pri-
menantis prizas, puoštas išraiškingu art deco stiliumi
stilizuota lietuvių liaudies ornamentika – buvo už-
sakyta pagaminti būtent jam. Projektą sukūrė žymus
to meto grafikas, originali ir talentinga asmenybė,
Vytauto Didžiojo ordino, Gedimino ordino ir meda-
lio autorius Jonas Juozas Burba (1907–1952). P. Iva-
novo dirbtuvės specializavosi gamindamos daug
įvairios paskirties prizų, dekoratyvinių bareljefų ir
plakečių, proginių apdovanojimų.

Jie meistriškai, kokybiškai atlikti, išraiškingos,
realistinės plastikos, gražiai sukomponuoti, dvel-
kiantys tautiškojo patriotizmo dvasia. Daugelis šių
darbų tikriausiai buvo sukurti drauge su dail. J. J.
Burba, kuris dažnai lankydavosi, mėgo bendrauti su
meistru. Tai – retas pavyzdys, kai profesionalus Lie-
tuvos dailininkas pasireiškė auksakalyboje. Di-
džioji dalis to meto „grynųjų menų” – tapybos,
skulptūros, grafikos – atstovų nevertino taikomojo
meno sričių. Kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje me-
talo plastikos ir auksakalybos srityje dirbo žymūs
dailininkai. 1937 m. Rygoje vykusioje I Taikomojo
meno parodoje buvo eksponuojami ir jų darbai.
Gal todėl tuo metu Lietuvoje susiformavęs ir plačiai
propaguojamas liaudiškasis art deco stilius, tautiniai
ornamentiniai motyvai sutinkami tik baldžių, au-
dėjų, keramikų darbuose.

Auksakalių Danišauskų (Daniševskių) šeima
dirbo Vilniuje XIX a. II p., Kaune  – nuo 1892 m. Ga-
mino sidabrinius buitinius ir bažnytinius indus, pa-
dėklus, ąsočius, žvakides, smilkytuvus, votus ir kt.
Po Tumilos Kanišausko mirties 1880 m. dirbtuvei va-
dovavo jo našlė Kotryna Danišauskienė. 1890 dirbtuvę
perėmė jų sūnus Jonas. Kauno senamiestyje, Vil-
niaus g, turėjo bronzos, sidabro gaminių ir liturgi-
nių rūbų, bažnytinių baldakimų ir vėliavų dirbtuvę.
Reklaminiuose skelbimuose ji dažnai įvardijama
kaip sidabro dirbinių fabrikas, gaminęs iš bronzos,
sidabro ir aukso įvairius stalo įrankius bei indus –
padėklus, cukrines, taip pat liturginius indus, įvai-
rių dydžių žvakides ir kryžius. Firma atnaujindavo
visų išvardytų rūšių dirbinius. Ne kartą buvo ap-
dovanota Pramonės, prekybos ir žemės ūkio parodų
(vykusių kasmet nuo 1922 m. Kaune) medaliais.

Pabaiga kitame numeryje
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Rita Škiudienė

1922 m. kovo 15 d. Lietuvos prezidentas Aleksand-
ras Stulginskis pasirašė Steigiamojo seimo priimtą
„Prabavimo rūmų” įstatymą, kuris buvo paskelbtas
„Vyriausybės žiniose” 1922 m. balandžio 20 d.: „Prie
Finansų, Prekybos ir Pramonės ministerijos steigia-
mi Prabavimo rūmai, kurie sudaro Matų, Saikų ir
Svarstyklių skyrių. Jų funkcijos: prižiūrėti auksinių ir
sidabrinių dirbinių žymėjimą, b) prižiūrėti auksinių
ir sidabrinių dirbinių prekybą, c) tirti ir žymėti bran-
giųjų metalų dirbinius ir jų lydinius valstybės įstai-
goms ir privatiems asmenims, d) tirti monetas, ly-
dinius, drožles, šlakus, ir brangiųjų metalų druskas
valstybės įstaigoms ir privatiems asmenims, taip pat
tardymo reikalams, e) kelti bylas dėl nusižengimų
Auksinių ir sidabrinių dirbinių žymėjimo įstatymui;
šiems tikslams Prabavimo rūmai laiko savo labora-
toriją, ruošia instrukcijas Prabavimo Rūmų ir auksi-
nių ir sidabrinių dirbinių žymėjimo įstatymams vyk-
dyti. Šias instrukcijas tvirtina Finansų, Prekybos ir Pra-
monės ministras, jis atsako ir už laboratorijos darbų
atlyginimo tarifus”.

Tačiau jau gana greitai tapo aišku, kad šis įsta-
tymas negalėjo išspręsti visų auksakalių
veikloje iškylančių problemų. Jis buvo labai

trumpas, neišsamus. Tam trūko lėšų, specialistų,
įrengimų, patyrimo. Vėliau buvo stengtasi jį papil-
dyti, buvo pradėtas ruošti naujojo įstatymo projek-
tas, tačiau jo taip ir nesuskubta priimti ir patvirtinti.

Labai svarbus buvo 1922 m. birželio mėn. 8 d. pri-
imtas kitas įstatymas, įvedęs lietuviškuosius pra-
bavimo ženklus: aukso dirbiniams – 980, 960, 855, 750,
585; sidabro – 990, 950, 925, 900, 875, 800. Jame taip pat
nurodoma, kad auksinių ir sidabrinių dirbinių ga-
mintojai ir pirkliai, kurie turi teisę nustatyti dirbinio
prabą, turi išmušti savo inicialus ar monogramą, įre-
gistruotą Prabavimo rūmuose ir paskelbti juos ga-
mintojo ar prekiautojo lėšomis ,,Vyriausybės ži-
niose” ir ,,Lietuvos aide”. Gamintojams ar prekei-
viams likvidavus savo įmonę, jų monogramos nai-
kinamos. Įstatyme nurodomi ir valstybiniai Lietu-
vos prabos ženklai: auksui – saulutė trumpais ban-
guotais spinduliais, sidabrui – žvaigždutė ilgais tie-
siais spinduliais. Už neteisingą ar nesąžiningą pra-
bavimą buvo numatytos piniginės baudos (iki 10000
auksinų arba baudžiamoji atsakomybė). 

Kadangi tikslus grafinis žymės vaizdas nebuvo
paskelbtas ir patvirtintas, ant brangiųjų metalų dir-
binių (ne taip, kaip Vakarų Europos šalyse ar TSRS)
jis buvo įvairiai vaizduojamas: iš pradžių žvaigž-
dutės galėjo būti su skirtingais spindulių skai-
čiais, vėliau nusistovi šešių spindulių ženklas, si-
dabro praba žymima tai 0800, tai 800, meistrų mo-
nogramos ne visuomet aiškios ir tikslios, naudoja-
mi keli lygiagretūs variantai (pvz., S E, S E Klaipė-
doje, S E Kaune; E E, E. Eidelbergas Kaunas; I G, J.
Gerštykas ir pan.). Maždaug nuo 1938 m. monogra-
mos jau nekinta, nusistovi vienodesnis jų vaizda-
vimas.

Tuos reikalus buvo stengiamasi sugriežtinti, su-
vienodinti, tačiau problema nebuvo išspręsta. Pa-
ryžiuje atlikusio stažuotę Prabavimo rūmų inži-
nieriaus V. Buzo ataskaitoje 1937 08 14 rašoma, kad
pagal galiojantį įstatymą Lietuvoje prabų ženklus
deda ir už juos atsako patys gamintojai. Dirbinių pri-
statymas į Prabavimo rūmus nėra privalomas, už
juos atsako patys gamintojai, jų kontrolę atlieka Pra-
bavimo rūmų valdininkai, kontroliuojantys dirb-
tuves ir parduotuves, prekiaujančias šiais dirbiniais.
Dėl to kyla daug nesusipratimų. Kadangi įstatyme
griežtai nereikalaujama žymėti prabas, tik leidžia-
ma tai atlikti, pasitaiko daiktų ir be jų (tokių yra mu-
ziejų rinkiniuose). Klaipėdos krašte yra labai su-
dėtinga, nes amatininkai nenori pripažinti Praba-
vimo rūmų veiklos ir jų valdininkams leidžia tikrinti
savo dirbtuves ir parduotuves tik drauge su muiti-
ninkais, visaip kliudydami. Įstatymas labai trumpas,
nekonkretus, negali patenkinti palyginus su pir-
maisiais valstybės gyvavimo metais labai išaugusios
brangiųjų metalų prekybos ir gamybos.

Paskelbus šiuos įstatymus, 1923–1925 m. savo

Tarpukario Lietuvos auksakaliai (2)

Šaukštas sriubai ir šaukšteliai arbatai. Mozės Grinšteino
dirbtuvės, Kaunas, XX a. 3–4 deš. Nacionalinis M. K. Čiur-
lionio dailės muziejus.                      Rimantės Ropytės nuotr.
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Astrida Petraitytė

Kokia laimė mums, kasmet retėjančiam lietuvninkų
ar jų palikuonių būreliui, žinoti, kad mokslininkų gre-
tose esama Prūsų (arba Mažosios) Lietuvos atmini-
mo sergėtojų, to didžiąja dalimi nugrimzdusio pa-
saulio bent jau dvasinio pavidalo rekonstruotojų!.. 

Prof. Domas Kaunas yra vienas iš tų tvirtųjų
,,savanorių” – ir moksliniais veikalais, ir aiš-
kiai išsakoma pilietine pozicija ginančių

mažlietuviškąją teritoriją. Regis, penktasis Lietu-
vos regionas juridiškai buvo įteisintas kaip Mažo-
ji Lietuva irgi ne be prof. Kauno pastangų. (Tiesa,
aš pati būčiau už tarpukariu oficialaus vardo
,,Klaipėdos kraštas” sugrąžinimą.)

Pritingintiems (kaip šių eilučių autorė) skai-
tytojams tenka tik stebėtis ir gėrėtis prof. Kauno
produktyvumu – jo knygos eina viena po kitos su
ne itin dideliais intervalais. Štai savo darbų krai-
tę per porą pastarųjų metų jis papildė dviem nau-
jais leidiniais. Tiesa, pirmoji nėra jo autorinė kny-
ga, ji parengta ir talkininkes pasitelkus. 

I. Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanado-
je: Išeivio Jurgio Kavolio 1891–1940 metų dokumen-
tinis paveldas. Sudarė Domas Kaunas [parengė
Domas Kaunas, Audronė Matijošienė, Vilija Ge-
rulaitienė]. – Vilnius: Vilniaus universitetas: Vil-
niaus universiteto leidykla, 2015. – 272 p., iliustr.

Laiškų – ypač iš nutolusio laiko – knygas visad
įdomu skaityti: jos ir istorinio laikmečio, konkre-
čios šalies liudijimas, ir asmeninio gyvenimo mo-
zaika, kurią, pasitelkęs fantaziją, gali pats sau ir į
romaninę istoriją suguldyti...

Įspūdis iš šios knygos gan dviprasmiškas.
Viena, tikrai įdomu sekti mažlietuvio Kavolio gy-
venimo kelius ir postovius Kanadoje. Bet – mane,
,,žmogų iš gatvės”, retkarčiais nustebina mokslinė
ekvilibristika, gebėjimas iš nedidelių faktų dideles
teorijas sukurpti. Taigi antra: trikdo leidinio įvar-
dijimo pretenzingumas: nei Kavolis buvo pirmasis,
iš Mažosios Lietuvos Kanadoje atsidūręs, nei jis yra
daugiskaitiniai ,,lietuviai”...

Ši laiškų knyga bus ypač pravarti Mažosios Lie-
tuvos mylėtojams, tyrinėtojams. Jurgio Kavolio
(1865–1937), dėl ne visai aiškių priežasčių nukaku-
sio Kanadon – regis, būta kažkokio prasižengimo,
baimintasi susidūrimų su žandarais, – pluoštą
laiškų jo gimtuosiuose Dėgliuose laimingai aptiko
pats D. Kaunas; tai nutikę dar praėjusio amžiaus aš-
tuntą dešimtmetį. Laiškų, rašytų 1895–1923 m. iš Ka-
nados, autorių, istorinį kontekstą D. Kaunas pristato

Paminklėliai būtajam kraštui
savo įvadiniame straipsnyje; jo plunksnai pri-
klauso ir komentarai, išaiškinantys minimas vie-
toves, asmenis ir pan. Laiškų perrašai parengti tal-
kininkių: lietuviškieji (kurių dauguma) – Audro-
nės Matijošienės, keletas vokiškų kartu su jų
vertimu į lietuvių kalbą – Vilijos Gerulaitienės. Ži-
nia, nieko nuostabaus, kad kai kurie laiškai be pa-
baigos, kai kurių likę tik fragmentai – tenka tik
džiaugtis laiminga šios korespondencijos lemtimi.

O mažlietuviška laiškų kilmė akivaizdi vien
iš rašybos („Asz szenden imos Czeso, jeib tawi su
szitom Rasztelo aplankiczu”, p. 120), tuo labiau –
iš germanizmais, kai kur tiesiog vokiškais žodžiais
perpinto pasakojimo („...asz dabar ant visu Szalu
su Eisenbonu rubežojos...”, p. 200). Knygos gale pa-
teiktas Žodynėlis, matyt, ne vienam bus pravartus.

Skaitant laišką po laiško ryškėja ir „herojaus
portretas”: Jurgis, arba Georg (Kawohl, arba Ca-
wohl) gana dievobaimingas žmogus, ne formaliai
bažnyčioj apsilankantis – nepamirštantis ir arti-
miesiems priminti: „Tai asz misliju, kad ir tu Die-
wo Baime ne panekini, koktai ōra Zmogaus Gi-
wastis” (p. 83); jis ir darbštus, ir taupus, ir, regis,
širdingai su viengenčiais pabendraująs – taip, bū-
tent ryšiai su išeiviais iš Rytprūsių (gal pažinotais
anksčiau, gal ir ne) labiausiai regimi. Galiausiai

dėl šio „tikro mažlietuvio” ir širdį suskausta: ir dėl
blaškymosi nuo darbo prie darbo, ir dėl neišsi-
pildžiusių vilčių namiškius aplankyti (vis pla-
nuojant, žadant – regis, ir ta žandaro grėsmė
trukdo), ir dėl nesėkmingo šeimyninio gyvenimo:
vėlokai vedęs, į senatvę vis tiek liko vienišas – su
žmona persiskyrė, o ši, nors ir vėl ištekėjusi, ne-
pasidrovėjo, Jurgiui Kavoliui su šia ašarų pakal-
ne jau atsisveikinus, pretenduoti į j užgyventą ne-
didelį turtelį (tai ryškėja iš laiškų pluoštą užbai-
giančių oficialių raštų – t. p. ir Lietuvos Respub-
likos Užsienio reikalų ministerijos Kaune – dėl pa-
veldėjimo reikalų)...

Knygą praturtina kai kurių laiškų faksimilės,
Kavolių šeimos narių nuotraukos, atvirukų rep-
rodukcijos. Knygos dailumui ir dailininkas Al-
fonsas  Žvilius  nusipelnė.  Mokslinės publikaci-
jos statusą  paliudija  santraukos  vokiečių ir ang-
lų kalbomis, asmenvardžių ir vietovardžių ro-
dyklės. q

Birutė Baltrušaitytė Donelaičio žemėj
Kas gali trypti baltą tautos kūną?
– Paskui – uždėti kankinės karūną,
kai nieko nebeliko,
tik ant lauko pliko
balta bažnyčia gynėsi nuo vėjų?!

Ateina priešas, ir vingiuoja dūmas,
paskui nakty, kuomet toksai juodumas,
atsiverti metus – lyg burtais buria
anie keliai, anie pradingę būrai,

ana lemtis – nykioj nakty išnykti,
prabust po šimtmečių… Dabar gūdu.
Tiktai baltoj bažnyčioj žvakė švyti,
ten kapas ir altorius – vienu du –

į dangų šaukias, kad visi išgirstų,
nekirstų girių, nebarstytų žodžių… –
Ten, Lietuvos pasieny, auga skirpstas,
ir tykiai uoga glaudžiasi prie uogos.

Mes – prie Tavęs. Esi lyg baltas gandras,
visų gandrų valdovas ir vedlys.
Lietuvninkai, uždekim žvakę šventą,
kad išgyventume, jei vėl naktis atklys…

Dovilų liuteronų bažnyčia, Mažoji Lietuva

Apie antrąją prof. Domo Kauno knygą, skirtą K.
Donelaičio atminties paveldui, skaitykite kitame
numeryje.



D R A U G O  Š E Š T A D I E N I N I S  P R I E D A S8 2017 SAUSIO 28 D.

Kultūros kronika

Sausio 10 d. UNESCO Pasaulio paveldo centras informavo, kad Lietuvos pateik-
ta pirminė paraiška „Kaunas 1919–1939 m.: sostinė, įkvėpta modernizmo judė-
jimo” (Kaunas 1919–1939: The Capital Inspired by the Modern Movement) ati-
tinka formaliuosius paraiškos formos reikalavimus, keliamus UNESCO Pasaulio
paveldo apsaugos konvencijos šalių preliminariesiems sąrašams. Pateikus nomi-
naciją, jos vertinimo procedūra gali trukti kelerius metus, o galutinį sprendimą pri-
ims UNESCO Pasaulio paveldo komitetas. Paraišką rengs Kauno miesto savivaldy-
bė, bendradarbiaudama su Kultūros ministerija ir Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos sekretoriatu. Šiuo metu į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą yra įrašytos
1052 kultūros ir gamtos paveldo vertybės 165 valstybėse. Lietuva didžiuojasi, šia-
me sąraše turėdama keturias vertybes: Vilniaus istorinį centrą, Kuršių neriją, Ker-
navės archeologinę vietovę ir Struvės geodezinį lanką.

Vasario 7–28 dienomis Kinijoje koncertuos vienas populiariausių Lietuvoje akor-
deonistų Martynas Levickis. Solo koncertus muzikantas surengs 15-oje miestų, iš-
sidėsčiusių per dešimt skirtingų Kinijos provincijų: Harbine, Henanyje, Hohhote, Han-
dane, Taijuane, Veifange, Yantai, Veihai, Cingdao, Šenjange, Daliane, Nandzinge, Čang-
žou, Čongčinge ir Dziasinge. Anksčiau M. Levickis yra koncertavęs Honkonge, Sin-
ga pūre, Korėjoje. Šių metų spalį taip pat planuojamas dar vienas muzikinis turas Ko-
rėjoje, prasidėsiantis garsiajame Seulo menų centre.

M. K. Čiurlionio dailės muziejus

K A Z Y S  P R I Š M A N TA S

Atkelta iš 4 psl.

Šiek tiek eksponatų muziejuje jau
yra – čia galima pamatyti originalius
stumdomus medinius laiptus, numiz-
matikos spintą, senąsias išlikusias
stumdomas lentynas su austinio liau-
dies meno pavyzdžiais, taip pat daili-
ninko Stasio Ušinsko sukurtus kuni-
gaikščių Mindaugo ir Vytauto vitra-
žus, Broniaus Pundziaus vazas. Įdomi
yra ir išlikusi XXVII knygos mylėtojų
draugijos spinta, skirta vertingiems
leidiniams saugoti ir eksponuoti. Ši
draugija kūrėsi 1930 metais, jos entu-
ziastas buvo ir muziejaus direktorius
P. Galaunė, o draugijos ženklą sukūrė
dailininkas Vytautas Kazimieras Jo-
nynas, kuris suprojektavo ir spintą.
Čia galima pamatyti ir senąjį muzie-
jaus maketą, rodytą parodose užsienio
šalyse.

Jau tarpukariu buvo aišku, kad šis
muziejus suprojektuotas gerokai per
mažas – savivaldybės dovanotas skly-
pas, nuolatinis finansų trūkumas ri-
bojo tuometį projektą. 2006 m. buvo pa-
tvirtintas projektas „Nacionalinio M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus pasta-
to V. Putvinskio g. 55 Kaune rekonst-
ravimas ir priestato statyba” – plėtra
buvo būtina, todėl 2007–2009 m. mu-
ziejaus kieme pastatytas modernus
898 kvadratinių metrų ploto bibliote-
kos pastatas, kur įrengtos muziejaus
bibliotekos, archyvų saugyklos, skait-
meninimo centras, sukurta erdvi ir
šviesi skaitykla, parodų salė. 

Vykstant remontui kartu buvo kei-

čiami senojo pastato stogai, restau-
ruojami langai, tačiau, prasidėjus sun-
kmečiui, muziejaus projekto finansa-
vimas sulėtėjo, o 2010 metais nutrūko
visai. Netrukus jis vėl atsigavo ir da-
bar jau galima džiaugtis kruopščiai
restauruotu statiniu, kuriame po iš-
samių paveldo specialistų tyrimų su-
grįžo tarpukario architektūros erd-
vės, restauruotos autentiškos detalės,
panaikinti sovietinių laikų „patobu-
linimai”. 

Turbūt vos ne kiekvienas lanky-
tojas labiausiai susižavi tuo, kas pa-
likta ekskursijos – tai galimybė ap-
lankyti šiaip jau uždaras muziejaus
saugyklas, kuriose dabar rodomas
vienas turtingiausių Lietuvoje liaudies
meno skulptūrų rinkinys – jis ekspo-
nuojamas autentiškose, restauruotose
1926–1927 metų spintose. Iš viso mu-
ziejus turi apie 6000 vienetų šių eks-
ponatų, lankytojams rodoma apie 4
tūkstančiai. Kai visi tie darbai pa-
teikti vienoje vietoje, labiau supranti,
kokių vertybių turime, o tarp jų ir pa-
čios didžiausios – XV–XVI amžių vė-
lyvosios gotikos stiliaus paauksuota
vadinamoji Veliuonos Madona bei
XVI amžiaus pradžios Madona su
kriauše. Tokių eksponatų šiam mu-
ziejui galėtų pavydėti bet kuris garsus
pasaulio muziejus. 

Muziejaus rekonstrukcija artėja į
pabaigą, netrukus eksponatai užims
dar tuščias erdves ir tada galėsime dar
geriau įvertinti, kokį perlą turime pa-
čioje Kauno širdyje ir kuo išties gali-
me didžiuotis net ir po tiek metų. q

Audyklos ,,Juosta” skelbimas 1957 m.

Atkelta iš 5 psl.

Prišmanto audykla buvo pirmoji
Amerikoje, atgaivinusi lietuvių tau-
todailės tradicijas. Šiame etape Pri-
šmantas audė automatinėmis staklė-
mis, kuriose įtaisytas programinis
mechanizmas. Tokios staklės paleng-
vino audinių raštų sudarymą. Pasi-
kartojantys raštai buvo išgaunami iš

perfokortose įrašytos programos. Vie-
nam takeliui austi Prišmantas pa-
naudojo iki septynių spalvų siūlų,
smulkios rašto detalės davė žaismingą
efektą. „Audykloj Juostoj” buvo par-
davinėjamos juostos, takeliai, pagalvės
ir užuolaidos. Ten pat buvo galima įsi-
gyti gintaro, medžio dirbinių ir lietu-
viškų plokštelių. Kitose apylinkėse jo
audinių buvo galima įsigyti Karvelio

prekyboje (vėliau J. Vaznelio) ir „Mar-
giniuose”.

Prišmantai buvo aktyvūs lietu-
viškoje visuomeninėje veikloje. Joana
Prišmantienė dainavo „Dainavos” an-
samblyje, duktė Danguolė lankė Či-
kagos Aukštesniąją lituanistinę mo-
kyklą ir Pedagoginį institutą. Kazys
buvo ramaus, sugyvenamo būdo, at-
sidėjęs lietuvių liaudies menui ir pa-
sižymėjęs sąžiningumu.

1961 m. McCormick Place vyku-
sioje tarptautinėje prekybos parodoje
International Trade Fair Lietuvos pa-
viljone buvo eksponuotos Prišmanto
staklės ir audiniai. Žurnalas „Margu-
tis” 1961 m. rugsėjo nr. viršelį papuo-
šė šių staklių vaizdu. Kaip tautodaili-
ninkai Anastazija ir Antanas Tamo-
šaičiai, Kazys Prišmantas buvo pro-
fesionalus audėjas, iš to pelnė šeimai
pragyvenimą.

1962 m. rugsėjo 7 d., beaudžiant
prie staklių, užgeso Kazio Prišmanto
gyvybė. Laidotuvėse iš Šv. Kryžiaus
bažnyčios amžinam poilsiui buvo nu-
lydėtas į Šv. Kazimiero kapines. Joana
Prišmantienė tęsė audyklos verslą,
nors sąlygos po vyro netekties buvo
sunkios ir ji buvo silpnos sveikatos. 

1963 m. ji su antruoju vyru Stanley
Yurkum audyklą ,,Juostą” perkėlė į
Marquette Parką, 2448 W. 71st St. Yur-
kus buvo Lietuvos Vyčių 112-tos kuo-
pos narys, glaudžiai bendradarbiavo su
pokario bangos lietuviais. Joana iš-
mokė S. Yurkų audimo amato. Joana
Prišmantienė-Yurkienė iškeliavo į am-
žinybę 1965 m. sausio 6 d. sulaukusi 43
metų. Ji buvo palaidota šalia savo
vyro Kazimiero. 

Stanley Yurkus nusprendė keisti
„Audyklos Juostos” kryptį, plėsti do-

vaninių prekių pasirinkimą. Po jo
mirties 1993 m. gegužės mėnesį namas
buvo parduotas. Nežinia, kur atsidūrė
staklės, bet audinių inventorių įsigijo
asmuo iš Čikagos priemiesčio. 1977
m. buvo įsteigtas Lietuvių Tautodailės
institutas Čikagoje, kurio muziejus
šiandien yra Lemonte. Šiame institu-
te eksponuoti Anastazijos Tamošai-
tie nės, Aldonos Veselskienės ir Moni-
kos Kriukelienės austi tautiniai  kos-
tiumai. Gaila, kad institutas dar neturi
K. Prišmanto audinių. Prišmanto juos-
tos, plačiai pasklidusios privačių namų
rinkiniuose, galėtų sudaryti vertingą
kolekciją, kurią būtų galima ekspo-
nuoti šiame muziejuje. Beje, Yurkaus
prekybos kieme stovėjo puošnus lie-
tuviškas koplytstulpis, kurį 1993 m. nu-
pirko Aldona Šmulkštienė, jį restau-
ravo ir pastatė savo kiemo darželyje
Marquette Parke. q

Šaltiniai:
Grožvydas Lazauskas. „Kazį Prišmantą prisi-
minus”. 1964 m., „Technikos Žodis”
Danguolė Prišmantaitė Stasiulis – laiškas Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centrui.


