
Stasys Goštautas šiame „Kultūros” numeryje rašo apie „draugų”
grupę internete, su kuriais smagu diskutuoti įvairiais klausimais.
Tiesą pasakius, kam apsiriboti tik „Draugų” grupe – internetas

suteikia galimybę diskutuoti su įvairiausiomis grupėmis ir asmeny-
bėmis, įvairiausiomis kalbomis ir kultūromis, pasauliais ir erdvėmis.
Įtariu, netgi paralelinėmis, nes atsiranda pašnekovų, kurie atrodo tik-
rai ne kaip šios Žemės gyventojai. Tokių truputį prisibijau ir nesiveliu
su jais į diskusijas. 

Kokios gi diskusijos man patinka?.. Tos, kuriose dalyvauja protin  -
gi ir humoro jausmą turintys žmonės, sugebantys suformuluoti mintį
ir išdėstyti ją be gramatinių klaidų. Vengiu žmonių, deklaruojančių „dva-
singumą” ir besibaisinčių tuo, kas dabar dedasi Lietuvoje: paprastai tai
tik dūmų uždanga savo neveiklumui ir abejingumui pateisinti. Keista,
bet tokie paprastai ir gana neraštingi būna: klaida pilasi po klaidos. Ma-
tyt, lietuvių kalbos gramatika dvasingiems dalykams nepriklauso, kaip
ir loginis mąstymas ar kitokios nuomonės tolerancija. Dėl to man nuo-
širdžiai gaila.

Gaila, kad dvasingiems dalykams nepriklauso ir moterų savivokos
bei identiteto samprata. Ne išimtis ir meno bei kultūros terpė. Kiek mo-
terų ir kiek vyrų laimėjo Lietuvos Nacionalines kultūros ir meno pre-
mijas – palyginkite, tikrai įdomu. Kiek vyrų atlaidžiai ir globėjiškai žvel-
gė į moterų literatūrą kaip į šalutinę, na, tokią, žinote, sritį, kaip mez-
gimas ir siuvinėjimas. Lyrika ir sentimentai, kurios nė lyginti negali-
ma su jų keliamomis vyro – kūrėjo – dievo problemomis. 

Koks akibrokštas, kai moteris, užuot rašinėjusi eilėraštukus, ima-
si satyros, grotesko, ironijos!.. Kai imasi mąstymo, užuot skendėjusi pa-
sąmoninėje migloje!.. Kai ima pašiepti vyriškuosius stereotipus… Tai
iliustruoja žurnalistės Audronės Urbonaitės pokalbis su rašytoja Vytaute
Žilinskaite „Facebooke”. Kai jaunoji Vytautė išleido savo pirmąją poe-
zijos knygelę, visi globėjiškai gyrė, skatino, tapšnojo per petį. Kai pa-
sirodė pirmoji rašytojos humoreskų knyga, visi kažkodėl užsičiaupė ir
pasitiko ją kapų tyla. Kodėl? … O kas nutiko Birutei Pūkelevičiūtei, iš-
leidusiai savo „Metūges”?.. Šitaip drąsiai, atvirai, erotiškai rašyti… ir
dar moteriai?! Juk jai reikia visų pirma aptupinėti savo vyrą kūrėją, o
tik paskui imtis savo kuklių rašinėjimų... ir rašyti gražiai! Jokių
keiksmažodžių ir bjaurysčių.

Tai viena iš man – tikiu, kad tik ne man – rūpinčių temų. Moters iden-
titetas šių dienų pasaulyje. Be seksizmo, be feminizmo ar mizoginijos
priemaišų. Tiesiog moters – žmogaus, asmenybės. Ši tema jau reikalauja
ne tik diskusijų, bet ir moters individualybę išreiškiančių drąsių
meno kūrinių.

Renata Šerelytė
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MOTERIS PRIEŠ VEIDRODĮ 

Moterie akimis kaip undinės
Ir plaukais purienų spalvos,
Pažiūrėk: spindulys paskutinis
Dreba sienoj virš tavo galvos.

Nors žinai, kad jau niekas negali
Atsitikti, žibuokles segi
Prie širdies ir dediesi vualį
Ir veidrody veidą seki.

O po veidrodį draikosi dūmas,
Tyliai šlama tamsus kambarys,
Tyliai šaukia akių mėlynumas,
Kad sugrįžtų, tačiau nesugrįš.

Tartum medžio raižytojas, laikas
Tau ant veido išraižė metus,
Tavo silpstančios rankos laikos
Už jaunystės, saldžios kaip medus.

Kai buvai devyniolikos metų,
Nenorėjai skaityti eilių:
Aklos deivės parke nemato
Spindulių, žiedų ir žolių.

O dabar, tamsumoj pasirėmus,
Savo gęstančius plaukus draikai,
Ir tik mano eilėraščių rėmuos
Dega tavo jaunystės plaukai.

Henrikas Radauskas

moteris.lt nuotr.



nių figūrų jo kūryboje. Poetinėje erdvėje skamba tyla,
nes per ją einama į Dievą. Tik Visatos tyloje galima
įsiklausyti ir išgirsti Dievo siunčiamą žodį. Jis – esan-
tis šalia, teikiantis kūrybinių galių, kaip ir baltiškieji
dievai persmelkiantis poeto kūrybinę sąmonę. 

K. Bradūno poetinėje erdvėje plėtojami pokalbiai
su Dievu, autorius kreipiasi į Jį, esantį šalia, išryš-
kėja kalbėjimo santykis „Aš-Tu”. Tarp poetinio su-
bjekto ir Dievo nėra prarajos, Jam lenkiamasi, kar-
tu keliaujama, miegama prie Jo kojų. Dievas – ser-
gėtojas, globėjas, nuolat esantis šalia, neišduodantis,
neapleidžiantis. K. Bradūnas, pristatydamas šią
knygą, teigė, kad per „Apeigų” poeziją, išleistą 1948
metais Vokietijoje, atsivėrė jo kūryboje naujas kelias
– „žemės ir senųjų klodų simbiozė”. Šiame rinkinyje
savitai plėtojamas Tėvynės netekimo motyvas. Su-
grįžtama į gimtąją žemę, prikeliant sakralius ženk-
lus – eilėraščiai „Protėvių malda”, „Ryto malda”,
„Odė žalčiui”, „Audra Lietuvoje”, „Jaunamartės
ugnies malda”, „Protėvio malda”, „Milžinkapis”, „Iš-
sineštinė”. Į eilėraščių erdvę įvedami nauji veikėjai
– Dievas, Žemyna, Panas, Perkūnas, Gabija, tei-
kiantys naujų spalvinių niuansų: „Į vešlią žolę
krinta obuoliai,/ Ūksmingame sode giliai/ Švilpynę
pučia Panas./ Tu praskleidi tyliai šakas.../ Kažkas
prasprunka pro rankas,/ Padvelkęs vėsuma į veidą./
Ir nieko jau nebegirdi,/ Tiktai rugių laukuos girdi
/ Nutolstantį skudučio aidą...” (Eilėraštis „Panas”).

Autorius, pasitelkdamas sakytinės kalbos ele-
mentus, perkelia juos į rašytinę, literatūrinę kalbą.
Sakytinė kalba jam tampa svarbia stilistine mokykla.
Jo tekste išrašomi apeiginiai ritualai, skamba gies-
mė, malda, užkalbėjimas. K. Bradūnas plėtoja dialogą
su protėviais, tuo būdu sugrįžta į priešistorinius lai-
kus. „Apeigose” pulsuoja lietuvių tautosakos moty-

vai. K. Bradūno žodis ritmiškas, paprastai tikslus.
Apibendrinant šiuos du rinkinius, galima teig-

ti, kad K. Bradūnas siekė originalumo, taikė kūry-
boje tiek tradicines, tiek ir novatoriškas išraiškos
priemones. Jo poetinė erdvė prisodrinta priešisto-
rinių ženklų, lygiagrečiai einančių su krikščionybės
elementais, dar ilgą laiką bus tik jo vieno stilistinis
braižas. Šia prasme knygose „Maras” ir „Apeigos”
novatoriškai suskambėjo lig tol lietuvių literatūro-
je nepaliestos temos, nauji motyvai, modernūs raiš-
kos būdai.

Klausantis paties gyvojo žodžio

1949-ųjų pabaigoje K. Bradūnas iš Miuncheno per-
sikėlė, anot jo, „į naują pasaulį”. Amerikoje gyveno
iki 1992-ųjų. Daugiau nei keturiasdešimt metų kūrė
ir dirbo svetimoje žemėje, svetimos kultūros ap-
suptyje. Šiame kontinente kūryba, kaip ir poeto gy-
venimas, padalinta į du laikotarpius: pirmasis de-
šimtmetis Baltimorėje ir trisdešimt metų Čikagoje.
Amerikoje K. Bradūnas išleido dešimt poezijos kny-
gų. Abu laikotarpiai skirtingi, tačiau abu derlingi kū-
rybos prasme. Pirmuosius dešimt metų poetas sun-
kiai dirbo anaiptol ne romantiškus duobkasio ir ak-
menų tašytojo darbus. Laiške J. Gimbutui jis rašė,
kad nuo tokių darbų „plunksna rūdija”. Baltimorė-
je balansuodamas tarp būties ir nebūties ribos,
anot jo, „kasdamas ir užkasdamas”, sumanė, parengė
ir suredagavo žemininkų antologiją „Žemė”, reda-
gavo žurnalą „Literatūros lankai”, parengė V. Ma-
černio kūrybos rinkinį. Išleido dvi savo poezijos kny-
gas – „Devynios baladės” ir „Morenų ugnys”.
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„Mane neški per meilę, per mirtį... ” (2)
Virginija Babonaitė-Paplauskienė

Tęsinys. Pradžia 2017 m. sausio mėn. 28 d. „Kultūroje”

Išskirti reikia dvi K. Bradūno knygas, išleistas Vo-
kietijoje – poemą „Maras” ir eilėraščių rinkinį
„Apeigos”. Šios knygos tapo nauju jo kūrybos at-

skaitos tašku. Tiek viena, tiek kita turi savitą for-
mą, struktūrinį ir stilistinį naujumą. Poetas gilinosi
į XIX šimtmetyje Lietuvoje praūžusį marą, lygin-
damas jo skaudžias fizines pasekmes su anuomet Tė-
vynėje ir visame pasaulyje siautusiu dvasiniu
maru. K. Bradūnas stropiai tyrinėjo istorinę me-
džiagą, norėdamas sulaukti patarimų, siuntė jau pa-
rašytas poemos dalis draugams, bičiuliams. A.
Nyka-Niliūnas džiaugėsi tokiu K. Bradūno suma-
nymu, girdamas temos ir formos naujumą. O A. Vai-
čiulaitis rašė: „Tavo sumanymas Maras ir įdomus,
ir prasmingas. Visa, ką Tu ten užsimojai, yra glau-
džiai suaugę su mūsų žeme ir tradicija, ir reiškia-
ma su tuo Tau ypatingu minties ir jausmo papras-
tumu. Man atrodo, kad tai yra vienas iš dėkingiausių
kelių – semtis sau lobio iš mūsų žemės buities, apy-
vokos ir, pasakyčiau, istorijos. Tik istorijos ne ta ofi-
cialiąja prasme, bet tartum visų žmonių, tautos, li-
kusios istorijos, – visų tų likimo, kurie basa koja ant
gimto grumsto stojo.” 

Poetas savitai sprendė skaudžias praūžusio
karo pasekmes. Ieškodamas naujų formų, naujų iš-
raiškos priemonių pasitelkė savo realųjį išgyvento
karo patyrimą, sukurdamas poemą „Maras”. Kny-
goje ekspresyviai perteikiamas mirties šokio trium-
fas, paliekantis nuodėgulius gimtojoje žemėje ženk-
lus – mirusiųjų kūnus. Tačiau šioje siaubo ir ne-
vilties bangoje prasiveržia vilties ir tikėjimo spin-
dulys, nušvinta prisikėlimo džiaugsmas. Reikia
pastebėti, kad K. Bradūnas tiek savo gyvenime, tiek
kūryboje visur sugebėdavo įžvelgti gėrio ir grožio
pasaulius, priešpastatydamas Blogiui Gėrį. Tad ir
poemoje „Maras” regim viltingą pabaigą – kūdikio
gimimą, kartu ir Žmogaus Prisikėlimą. K. Bradū-
nas save laikė iš esmės lyriku, tačiau ši poema tu-
rėjo ir epinio elemento. Jos modernumas lemia kū-
rėjo individualumą, jo estetines ir pasaulėžiūrines
nuostatas. K. Bradūnas, kaip ir H. Nagys bei A.
Nyka-Niliūnas, amžinybę suvokė skverbdamasis į
kūrybos žodį ir jo gilią prasmę. Akistata su amži-
nybe jam tampa palaimingu išsipildymu. Žodis
talpus, slepia savyje žmogaus būtį ir tampa tiltu,
skirtu nueiti nuo bradūniškojo Čia į Ten. Čia gali-
ma įžvelgti K. Bradūno kūrybos misticizmą.

Knygoje „Apeigos” , išleistoje Miunchene, buvo
skelbiami naujai sukurti ir iš skaitytojų nepasie ku-
sio rinkinio „Pėdos arimuos” eilėraščiai. Ši knyga
patvirtino tik jam vienam anuomet būdingą palin-
kimą į baltiškųjų ir krikščioniškųjų ženklų sam-
pyną. Poetas užčiuopė tą galingą jėgą, trykštančią
sakralumu, sujungiančią abu tikėjimus, suteikda-
mas šiai sampynai mitinę reikšmę. Rinkinyje iš-
keliamas Dievo vaizdinys, tapęs viena iš pagrindi- Nukelta į 3 psl.

Iš k.: Paulius Jurkus, Jonas Aistis, Kazys Bradūnas, Kostas Ostrauskas

Kazio Bradūno parašytos ir redaguotos knygos
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„Devynios baladės” išleistos 1955 metais. Api-
būdindamas šią knygą autorius teigė: „Rinkinio sky-
riais rieda šios pagrindinės temos: žemė, dangus, lai-
kas, darbas, laimė, skausmas, kraujas, meilė ir
auka. Visa tai lydoma lietuvio ir aplamai žmogaus
amžintųjų rūpesčių žaizdre, pradedant pagoniškais
ir mistiniais tautos sąmonės sluoksniais, baigiant
atominio siaubo akimirkomis.” Minėtoms temoms
plėtoti autorius pasitelkė įvairias formas – nuo pa-
prastos liaudies dainos iki „kampuotojo modernio-
jo eilėraščio schemos”. Knygos kitoniškumą nu-
lėmė poeto vaizduotė ir pasitelkta ypatinga me-
džiaga. Pajutęs neišsemiamas tautosakos gali-
mybes, K. Bradūnas iškėlė jos gelmėse slypinčią
lietuvio dvasią, neatsiejamą ryšį su gamta, die-
vybėmis. K. Bradūno modernioji sąmonė leidžia
jam atpažinti tradicines reikšmes, perkeliant
jas iš praeities, transformuojant į dabartį naujoje
jo poezijos erdvėje. 

Knyga sumanyta kaip vientisas kūrinys – de-
vyni eilėraščių ciklai pavadinti baladėmis, įrė-
minti prologu ir epilogu. Žodis baladė nesieja-
mas su literatūros teorijoje įvardintomis bala-
dėmis. Kiekvienas skyrius turi palydimąjį
epigrafą – citatas iš liaudies dainos, Šventojo
Rašto, keletą eilučių iš išeivių laikraščio, poe-
to W. B. Yeats’o, P. C. Tacito žodžius. Struktū-
riniu požiūriu įdomus ciklas „Apeiginė” – jame
kiekvienas eilėraštis tampa prierašu prie bal-
tiškosios dainos. Poetiniame tekste savaip
plėtojami dainos motyvai: ,,Kaip daigynai, Že-
myna,/ Žemynėle, rugelius?/ – Burtų žodį tar-
dama,/ Gilią Gają kvėpdama.” Dainos tęsiniu
tampa autoriaus viltingi žodžiai: „Paskutiniai
lapai smilksta/ Nuo saulytės, nuo šalnos./
Saulė spindulėlį pilsto/ Kūdikio delnuos./
Gūdžiai šiugžda sausas kietis,/ Stagarai
gėlių./ Tiktai tu, mažyti, stiebkis/ Rugio dai-
geliu.” (Eilėraštis „Pabaigtuvių šokis”).

Knyga buvo persiųsta į Lietuvą E. Ma-
tuzevičiui, kuris neslėpdamas susižavėjimo
rašė: „Labai daug nauja radau ‘Devyniose
baladėse’. Radau labai daug to, ko nebuvo
‘Pėdos arimuos’ knygoje. Viskas pagilėjo,
pakrypo į filosofiją, į naujas net eilėdaros
formas... <...> O čia matome visiškai ki-
tokį, lyg radusį sintezę tarp tos krypties,
kuriai atstovavo ir turbūt tebeatstovauja
Henrikas N., ir tarp tos, kuriai Tu atsto-
vavai (dabar perspektyvoje tai labai ryš-
kiai matyti). ‘Pėdos arimuos’ šiuo mo-
mentu yra įgavusios ypatingą reikšmę ir
svorį. Tai bradūniškos krypties išraiška.
O juk kažkur ta pati filosofija perėjo ir į ‘Devynias
balades’.” 

K. Bradūnas rėmėsi į tautosakos pagrindą, drą-
siai ir taikliai naudojo jos ornamentiką, raiškos prie-
mones. Poetiniame audinyje iškyla egzistencinės as-
piracijos. E. Matuzevičių sužavėjo poeto iškeltos te-
mos, formos naujumas, modernus stilistinis braižas,
drąsi, lig tol lietuvių literatūroje negirdėta kūryba. 

Tuo tarpu K. Bradūnas, dirbdamas didžiausiame
triukšme akmenų apdirbimo įmonėje, mintyse dė-
liojo jau naujo rinkinio temas, sugrįždamas į prie-
šistorinius laikus. Amerikoje trūko knygų, kuriose
būtų aptariami Lietuvos praeities istoriniai laikai,
liaudies kūryba. Siekdamas pagilinti žinias, poetas
prašė atsiųsti tokio pobūdžio knygų iš Lietuvos. Ga-
vęs jas, nuoširdžiai dėkojo, pasidalydamas būsimo
rinkinio „Morenų ugnys” geneze, rašė: „Man vis din-
gojas, kad ir visa mūsų žodinė kūryba, pasisavinus
raštą, nuėjo negeru keliu. Rašytinė mūsų poezija vis
sekė pradžioje svetimus giesmynus, vėliau vėl visų
kaimynų ‘sieliankas’, romantikus, klasikus ir pseu-
doklasikus. Ne geriau yra ir dabar, graibstantis
visų svetimų vėjų idėjas ir formas, -izmus ir -izme-
lius. Tuo tarpu tautos dvasios kūrybinio genijaus ge-
malas paliktas glūdėti tik nuostabiame liaudies žo-
džio primityve, nepakeltas į individualios kūrybos
aukštumas. Visas šitas klausimas mane tiesiog kan-
kinte kankina. Todėl man ypač ir brangi kiekviena
šį reikalą užgriebianti knyga – ir kaip šaltinis, ir kaip
sprendimas. Bet jaučiu ir didelį pavojų pasidaryti per
daug knyginiu ir paklysti. Lengviau galbūt viską
spręsti turint gimtąją žemę po kojų ir klausantis pa-
ties gyvojo žodžio, o ne knygų šlamesio.... Šia pras-
me bandau šį tą daryti ir naujausioje savo poezijo-
je. Tik baisiai sunki pradžia. Ir rezultatai, jaučiu,
gana menki. Tai galėsi netrukus Pats įsitikinti, nes
už kokio mėnesio, manau, galėsiu Tau pasiųsti tą

savo naują rinkinuką Morenų ugnys.” Kertiniu jo
poezijos akmeniu įvardijamas „primityvus liau-
dies žodis” tampa brangiausia statybine medžiaga,
iškeliant jį į individualios kūrybos aukštumas. 

Rinkinį „Morenų ugnys” išleido „Literatūros lan-
kų” leidykla. Kaip ir „Devynioms baladėms”, viršelį
piešė dailininkas V. Petravičius. Knygą sudaro sep-
tyni ciklai – „Grįžtanti saulė”, „Mindaugas”, „Ko-
munijos kviečiai”, „Juodoji druska”, „Pro vėlių
lan gelį”, „Slenkstis”, „Brolių kelionė”. 

Šioje knygoje plėtojamas „Apeigose” iškeltas
žemės praradimo motyvas, įvedamos naujos – par-

tizanų ir Sibiro tremtinių  – temos. Poetas meist-
riškai perpina is-

torinius praeities įvykius
su tokiais pat tragiškai skausmingais dabarties
įvykiais. Dramatiški Lietuvos istorijos puslapiai ap-
žvelgiami per tautosakinę mitologinę prizmę. Poetas
pasitelkia intelektą, vaizduotę ir racionalią mintį, sa-
vaip plėtoja kultūrines aspiracijas, tuo būdu for-
muodamas modernų eilėraštį. K. Bradūno kūryba
tarpsta mitinio ir krikščioniškojo pasaulėvaizdžio
sampynoje. Trykšta išskirtiniais moderniosios są-
monės vaizdiniais. Poetas prikelia iš praeities pro-
tėvius, kalbasi su Rūpintojėliu, sopulį išrauda dei-
vė Medeina. Žuvusiems už laisvę partizanams de-
dikuojamas eilėraštis „Pilėnai”. 

Kaip kitų, taip ir šio K. Bradūno rinkinio poeti-
nėje erdvėje nušvinta viltingas prisikėlimo spindu-
lys: ,,Tikiu į pabaigą,/ Į kraujo irimą/ Vėlyvą rude-
nį/ Kapų ramybėje./ Tikiu į pradžią,/ Į paukščių skri-
dimą/ Anksti pavasarį/ Toli amžinybėje.” (Eilėraš-
tis „Credo”).

K. Bradūno, kaip ir jo draugų A. Nykos-Niliūno
ir H. Nagio kūryboje, žemė yra viena iš esminių
temų. Dar viena savybė, siejanti jų kūrybą – prie-
šybių jungtis. Skirtingus objektus, vaizdinius ir
reiškinius sutalpina į vieną tą pačią poetinę erdvę.
Žemės vaizdinys iškyla kaip pagrindas skirtingų pa-
saulėžiūrų suartėjimui suvokti. K. Bradūno kūryboje
tai labiausiai išryškėja per baltiškojo ir krikščio-
niškojo tikėjimo sampyną. Lyrinis subjektas sutel-
kia, sugeria praeities ženklus, reflektuodamas juos
į dabartį. K. Bradūno lyrinis subjektas, skirtingai
nuo A. Nykos-Niliūno ir H. Nagio ieškančio, besi-
blaškančio pasaulyje, neramaus žmogaus, viltingai
tiki prisikėlimu. Jeigu pastarųjų poetų kūryboje kaip
pagrindinį subjektą išskirtume Sūnų Palaidūną – ko-
vojantį su pasauliu, ieškantį ir abejojantį, tai K. Bra-
dūno herojus tampa tikėjimo ir pasitikėjimo nešėju.

K. Bradūno žmogus persmelktas tikėjimo šviesa – vi-
sur įžvelgia Dievo malonę. Priešingai nuo H. Nagio
ir A. Nykos-Niliūno lyrinio subjekto, kuris praradęs
ryšį su Dievu, išgyvena neviltį ir sielvartą, blaško-
si abejonėse, K. Bradūno kūryboje aptinkame ir iš-
varytojo iš rojaus Adomo provaizdį, tačiau jis nėra
neigiantis prisikėlimą, nors ir skundžiasi, aima-
nuoja, bet nepriekaištauja. 

Poeto lyriniame subjekte tarpsta du klodai,
srūva dviejų skirtingų tikėjimų patirtys, kurios
anaiptol ne skaldo, o papildo viena kitą. K. Bradūno
tikėjimas atliepia liaudišką pamaldumą, įkvėptą
krikščionybės, tačiau saugantį ir pagonybės ženklus.
K. Bradūno žodis – taupus, tačiau taikliai nusako nuo-

taikų ir jausmų skalę: ,,Bado metai praėjo...
(Raugas pernykštis gyvas.)/ Riekiu
šiaurės nuokalnių duoną/ Ant pro-
tėvių stalo./ Angelas renka jos tru-
pinius/ (Dvylika pintinių)/ Ir neša
tiems, kurie guli/ Žemėje svetimoj.”
(Eilėraštis „Genties komunija” iš
ciklo „Pro vėlių langelį”)

Visų žemininkų kūryboje su-
reikšmintas mirties vaizdinys. Jeigu
H. Nagio herojus nusivylęs, apleistas,
išduotas, neranda atsvaros pasaulyje,
stovi mirties akivaizdoje, supamas
mirties įvaizdžiais, tai K. Bradūno
kūryboje mirties vaizdinys įrėmina-
mas į laiko kaitos foną, žmogaus gy-
venimo praeinamumą. Mirties baimės
jo kūryboje nėra, ji traktuojama kaip
perėjimas iš vienos gyvenimo formos į
kitą. Eilėraščiuose kuriami anapusi-
nio pasaulio vaizdiniai – ciklas „Pro vė-
lių langelį”.

Semiu krikšto vandenį giesmei

1961-ųjų pabaigoje netekęs darbo Bal-
timorėje, K. Bradūnas priima pasiūly-
mą vykti į Čikagą redaguoti dienraščio
„Draugas” kultūros ir meno priedą. At-
vykęs į Čikagą, K. Bradūnas buvo visų kul-
tūrinių įvykių centre, tai tapo jo gyvenimo
spalvinga kasdienybe. Gyvenimas šiame
lietuviškame mieste jam atvėrė naujų ga-
limybių, suteikė naujų kūrybinių impulsų.
Neatsitiktinai čia parašyti ir išleisti aš-
tuoni poezijos rinkiniai. 

Pirmasis rinkinys, parašytas ir išleistas
Čikagoje, buvo knyga paslaptingu pavadi-
nimu „Sidabrinės kamanos”, pelniusi dien-
raščio „Draugas” poezijos premiją. Ją suda-
ro trys skyriai – „Sidabrinės kamanos”,
„Gie danti liepa”, „Lunaris”. Knygos pra-
džioje skelbiamas eilėraštis „Poezijai”, ku-
riame išsakoma meilė ir ištikimybė poetiniam

žodžiui. Čia įvardijama bradūniškoji poezijos esmė:
„Tu būki sutartinių/ Sutartinės rinkėja/ Šaltame li-
narūty./ Tatatuok ir laluoki/ Burto melodija,/ Kad
klausydami šiltume/ Darbo bičiulyste/. Paskuti-
niame posme suskamba aukščiausia gaida: „Tu
būki mano,/ Tu būk mano džiaugsmas,/ Kokiu gal
džiaugiasi/ Tiktai dievai.”

Šiame rinkinyje plėtojamos jau anksčiau nag-
rinėtos temos, kurios remiasi į lietuvių tautos praei-
tį, iškeliama į paviršių tai, kas ilgus šimtmečius gai-
vino ir puoselėjo lietuvio savastį. Nusakydamas is-
torinę tiesą, savo poetinėje erdvėje K. Bradūnas iš-
kelia tautos patirtą engimo, persekiojimo, pries-
paudos, naikinimo Šiaurėje, koncentracijos sto-
vyklose siaubą, išryškindamas lietuvio nepalau-
žiamą dvasią. Meilė Dievui, savo žemei teikė vilties
ir tikėjimo, stiprybės ir ryžto stoti į kovą prieš Blo-
gį. Šiame rinkinyje yra ir nauja, iki šiol negvilden-
ta kosmoso, plačiųjų erdvių tema. Štai pavyzdys:
,,Žvaigždynuose nieko nėra,/ Tik dvasia begaliniai
gera/ Neša kietą materijos naštą,/ Kuri mano širdy
mąžta, mąžta.../ Pagaliau ir širdies nebėra,/ Tik dva-
sia begaliniai gera.” (Eilėraštis „Metamorfozė”). 

Rinkinyje „Sidabrinės kamanos” K. Bradūnas iš-
laikė autentišką, tik jam vienam būdingą braižą – ir
vėl tradiciniai tikėjimo vaizdiniai permąstomi ir
transformuojami jo moderniosios sąmonės, gimsta
nauji poetiniai dariniai, atsiranda nauji spalviniai
niuansai, kuriuos diktuoja autoriaus pasaulėžiūri-
nės ir estetinės nuostatos. Žodis, atėjęs iš tylos, jam
tapo kūrybos duona. Jis mokėjo įsiklausyti į tą pa-
laimingą tylą, į žemės alsavimą.

Pabaiga kitame numeryje

Atkelta iš 2 psl.
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Astrida Petraitytė

Domas Kaunas. Kristijono Donelaičio atminties pavel-
das: studija. – Vilnius: Vilniaus universitetas: Akademinė
leidyba, 2016. – 472 p., iliustr.

Pernai visuomenei pristatytą (11. 25 Klaipėdoje, 12.
13 Vilniuje) prof. Domo Kauno knygą „Kristijono Do-
nelaičio atminties paveldas” buvo pravartu įsigyti kaip
kalėdinę dovaną. Solidžios apimties, skoningai išleista
(dailininkas Alfonsas Žvilius), be to, intriguojanti ir
turtinanti vien pavarčius: knygoje gausu iliustracijų
– senųjų leidinių viršelių ar antraštinių puslapių, at-
virukų, veikėjų portretų ir kitokios ikonografijos, pa-
skleidžiančios būtojo gyvenimo – ir ne kokio varga-
no – dvelksmą. (Iš leidinio „iškėlus” visą ikonografi-
ją ir albumėlis susidarytų).

Ši studija – daugiau nei 30 metų trukusio faktų
ir leidinių kaupimo, gilinimosi į kolegų darbus
ir bibliotekų, archyvų fondus rezultatas. Pro-

fesionalus knygotyrininko D. Kauno dėmesys Ma-
žosios Lietuvos spausdintam paveldui gerai žinomas,
jis paliudytas ne vienu leidiniu („Mažosios Lietuvos
knyga” ir kt.). Ir publikacijos, ir vieši pasisakymai
(konferencijose, minėjimuose ir pan.) nekart pa-
liudijo profesorių neužsidarius knygotyros „bokšte”
(nors jam, suprantama, svarbu ir tokie, mums, ei-
liniams skaitytojams, pro akis praslystantys daly-
kai kaip leidinio paraščių plotis, kažkieno jose pa-
keverzotos pastabos ir pan.) – jis puikiai įsigilinęs
į istorinį kontekstą, linkęs įvertinti situacijos su-
dėtingumą, konfrontuojančias jėgas ir pan. Štai
skaitydami šią knygą sužinome: „Donelaičio kle-
bonavimo laikais Tolminkiemio parapijoje buvo
apie 3000 gyventojų: vietinių evangelikų-liuteronų
vokiečių ir lietuvių, nuo katalikų persekiojimų bė-
gusių reformatų prancūzų hugenotų, reformatų-kal-
vinų šveicarų, evangelikų liuteronų vokiečių iš
austriškojo Zalcburgo. <...> lietuviai sudarė nuo treč-
dalio iki pusės gyventojų” (p. 76). 

Pateikti savosios donelaitikos reziumė, kaip su-
prantame, D. Kauną paskatino temos suaktualėjimas
poeto 300-ųjų metinių proga. Vis dėlto Donelaičio at-
minimo įamžinimo apžvalgą autorius apibrėžia gan
ribotu ir tolimu nuo mūsų dienų laiku: iki 1918 m.

Autorius apsibrėžia: „Tyrimo dalykas yra ma-
terialioji Donelaičio atmintis, kurios įvardijimo si-
nonimu gali būti ir Donelaičio atminimas” (p. 18) –
šiame aptarime vartosiu būtent sinonimą („atmin-
tis”, mano galva, yra nurodytam subjektui pri-
klausantis atributas, t.y. paties Donelaičio atmintis).

Studiją sudaro trys pagrindinės dalys (esama
ir įvadinių skyrelių). Pirmoji skirta Donelaičio hi-
potetinei bibliotekai. Manyčiau, fantazija ir vizio-
nieriškumas nėra būtinas mokslinio darbo atribu-
tas, bet tuo žaviau, kad autorius šį „instrumentari-
jų” pasitelkia – remdamasis kontekstinėmis, pro-
fesinėmis ir pan. prielaidomis jis „sukomplektuoja”
galimą universitetinį išsilavinimą įgijusio, kelias kal-
bas įvaldžiusio kunigo, meistrautojo, poeto biblio-
teką. Štai neabejotinai joje buvusi knyga – Biblija,
tikėtina, kad – Jacobui Quandtui vadovaujant Ka-
raliaučiuje 1734 m. išleista vokiškoji Liuterio Biblija
ir po metų pasirodęs lietuviškasis jos vertimas. Ne

Paminklėliai būtajam kraštui (2)
ką mažiau kunigo bibliotekai privalomos knygos –
giesmynas (tikėtina – kuris nors iš to paties Quand-
to XVIII a. nekart perleistų), pamokslų rinkiniai-pos-
tilės (galbūt net XVI a. baigiantis išleista Jono Bret-
kūno Postilla), vaikų mokymui skirtas katekizmas
(pavyzdžiui, 1730 m. ar vėlesnis lietuviškasis M. Lut-
herio), agenda (apeigynas); apie pastarąją netgi esa-
ma žinių: ji „buvusi puošni – aptaisyta sidabru” (p.
78). (O prabangus svarbiausių leidinių įrišimas – ne-
atskiriama Prūsijos, t.p. ir Mažosios Lietuvos, kny-
ginio paveldo dalis.) Žinoma, autorius nepamiršta ir
kitų kunigo Donelaičio poreikių – teorinių ir prak-
tinių, randa ką pasiūlyti jo bibliotekon. Šio skyriaus
pabaigoje randame visą „Sąrašą leidinių, galėjusių
būti Kristijono Donelaičio asmeninėje bibliotekoje”.

Antrojoje dalyje – „Kūrinių leidybos Prūsijos lai-
kais paveldas” – D. Kaunas jau remiasi „apčiuopia-
mais” tyrimų, paieškų rezultatais. Skyriaus „temą
lėmė siekis nustatyti Metų senųjų laidų išlikusių eg-
zempliorių skaičių, migracijos geografiją arba bent
užuominas apie jų buvimo pėdsakus” (p. 18).Taigi
knygotyrinis požiūris fiksuoja ne tik Donelaičio
kūrybos leidimų istoriją, autoriui svarbu aptarti ir
de visu ištirtuosius egzempliorius. Na, o visa done-
laitikos trajektorija brėžiama, suprantama, nuo
Martino Ludwigo Rhesos 1814 m. dvi-
kalbio leidinio Das Jahr in vier Geļän-
gen („Metai keturiose giesmėse”), toliau
dėsningai einant prie Augusto Schlei-
cherio (kiek netikėta – Sankt Peter-
burge išleistos Donelaičio kūrybos) ir
karaliaučiškio Georgo H. F. Nessel-
manno leidinio. Tiesa, sutrikdė skyre-
lių pavadinimai: ,,Pirmoji Lietuviškosios
Poezijos laida (1865)” ir „Antroji Lietu-
viškosios Poezijos laida (1869)”, sukir-
bėjo: kas čia per nežinoti lietuviškieji
leidiniai... 

Autoriui savo knygos tekste kruopš-
čiai laikantis senųjų leidinių autentiš-
kos rašybos – su visais retais gotiškojo
šrifto rašmenimis – netikėta, kad taip
klaidinančiai pristatomi vokiški leidi-
niai: pirmuoju atveju A. Schleicherio
parengta knyga „Christian Donaleitis
Litausche Dichtungen” (greta Metų – tik
lietuviško originalo, – publikuojamos ir
pasakėčios, dar kai kurie fragmentai),
antruoju – Schleicheriui oponavusio
G. Nesselmanno „Christian Donalitius
Litausche Dichtungen” (pateikusio ir
savą Metų vertimą į vokiečių kalbą). Jau įvadiniame
žodelyje Kaunas konstatuoja: „Donelaičiui ir mums
nepaprastai pasisekė kad pirmosios visos trys raš-
tų laidos buvo mokslinės ir parengtos XIX amžiaus
mokslo kalba – vokiečių” (p. 24); taigi greta pačių Do-
nelaičio kūrinių čia pateikiami straipsniai, galimi
pavadinti mokslinėmis studijomis. 

Vis dėlto Kaunui tenka ir liūdnesnę išvadą pa-
daryt – apie menką Donelaičio žinomumą: nedaug jį
skaičiusių – ar net girdėjusių – ir Mažojoje Lietuvoje,
ir tuo labiau Didžiojoje, kitaip – ,,Rusų Lietuvoje”,
tad telieka pasidžiaugti jo kūrybos kruopelytėmis,
pabarstytomis platesnio naudojimo spaudoje. Pasak
autoriaus, „Donelaičio kūryba lietuviškosios audi-
torijos link artėjo keturiais etapais. Juos sąlyginai
pavadintume kalendoriniu, laikraštiniu, vadovėliniu
ir knyginiu” (p. 185). Tad ir aptariamos Donelaičio kū-
rybos (dažniausiai – Metų ištraukų ir pasakėčių) pub-
likacijos mažlietuviškose „kalendrose”, „ceitungo-
se” ir pan. Donelaičio ėjimui į „paprastus žmones”
patalkino ir Martyno Jankaus 1891 m. Tilžėje atskira
knygele išleistos Pavasario linksmybės, ir 1897 m. JAV
išėję Kristijono Donelaiczio rasztai (finansuoti kunigų
Aleksandro Burbos ir Antano Miluko; juose „sudė-
ta beveik visa Donelaičio kūryba („praleistos dvi de-
šimtys Metų eilučių su tariamai nepadoriais posa-
kiais”, p. 214,  – kaip žinome, Rhesa taip pat grubu-
mus cenzūravo).

Manyčiau, autoriaus bešališkai mokslinę po-
ziciją liudija ir atsisakymas „lietuvinti” kai kuriuos
veikėjus, prie kurių „lietuviškumo” mes jau buvome
įpratę – juk žinojome Pilypą Ruigį ir jo sūnų Povilą
Frydrichą, o štai D. Kaunas kalba tik apie Philippą
ir Paulių Friedrichą Ruhigus...

Paskutinis triados skyrius vadinasi „Atminties

įprasminimo tradicija” – Donelaičiui jau tapus reiš-
kiniu, jau imant ieškoti Metų autoriaus pėdsakų,
stengiantis palikti savus pagarbos ženklus... „Teisėjas
ir keliauninkas [Ludwigas Louisas – A. P.] Pasarge’s
buvo pirmasis tyrimo tikslu aplankęs Lazdynėlius
ir Tolminkiemį, susipažinęs su klebonijos archyvu
ir pasidaręs dokumentų išrašų” (p. 225); 1878 m. pa-
sirodė jo kelionių apybraižų knyga Aus Baltiļchen
Landen („Iš Baltijos kraštų”), o 1894 m. jis išleido savo
verstus Donelaičio kūrinius. Alexanderis Eduardas
Hornas knygele Christian Donalies (1893) „istoriog-
rafijon pateko kaip pirmosios knygos apie Donelai-
tį, tiesa, labai kuklios, autorius” (p. 225). XIX a. pa-
baigoje pasirodė ir daugiau leidinukų, bent netie-
siogiai pagerbiančių Donelaitį (Hugo Freybergo
Tolminkiemo parapijos istorija). 

Ypatingas vaidmuo puoselėjant Donelaičio at-
minimą tenka Franzui Oskarui Tetzneriui. „Deja,
Leipcigo profesorius monografinio veikalo apie Do-
nelaitį neparengė ir neišleido. Svarbiausi jo done-
laitikos tyrimai buvo paskelbti straipsniais ir šalti-
nių publikacijomis” (p. 228). 

D. Kaunas pažymi gana anksti įvykusį Done-
laičio „proveržį” į enciklopedijas – turbūt netikėtas
lenkų dėmesys (varšuviškėje enciklopedijoje mūsų

poetas minimas jau 1861 m.), o „savaime supranta-
mas” pristatymas vokiškojoje Brockhaus’ Con-
verļations-Lexikon įvyko 1883 m.; po to Donelaičio ne-
apėjo ir prancūzų, latvių, čekų bei rusų enciklope-
dininkai.

Pirmasis materialus (ne knyginis) paminklas di-
džiajam Metų autoriui radosi tarsi be jokios progos
Tetznerio iniciatyva 1896 m. (būta tokių mėginimų
ir 1885 m.) – poeto gimtinę Lazdynėlius paženklino
akmuo. (Būtent Tetznerio 1896 m. balandžio 8 d. da-
ryta nuotrauka – grupė Donelaičio paminklo staty-
tojų Lazdynėlių dvare – puošia ir šio D. Kauno lei-
dinio viršelį.) Kiek hipotetiškai autoriui tenka daryt
išvadą, kad „Lazdynėlių dvaro parke Donelaičio at-
minimui buvo pastatytas lauko akmuo be jokio įra-
šo” (p. 257). (Autorius primena, kad ir „naujaisiais
laikais”, 1992 m. Donelaičio gimtinę – Antrojo pa-
saulinio karo nušluotus Lazdynėlius – paženklino ak-
muo su dvikalbiu įrašu – dabar jau greta lietuviškojo
radosi rusiškas: „Šioje vietoje buvusiame Lazdynėlių
kaime 1714 m. sausio 1 d. gimė lietuvių literatūros kla-
sikas Kristijonas Donelaitis”; p. 270).

O jau artėjant gimimo 200-osioms metinėms su-
vokta būtinybė didžiajam lietuvių poetui pastatyti
kaip reikiant paminklą. Dar 1910 m. specialiai tam
tikslui įkurta „Rambyno” draugija; pagrindiniai jos
veikėjai – Jurgis Lapinas. Jurgis Jagomastas Mike-
lis Kiošis, Jonas Griga, Vilius Gaigalaitis. Kunigas
ir  mokslininkas  dr.  Gaigalaitis ėmėsi ir išsames-
nę  Donelaičio  gyvenimo  ir  kūrybos   apžvalgą   pa-
rašyt,  skelbė  ją  tęsiniais savo redaguotoje Pagal-
boje 1911–1912 m., netrukus išleido ir atskira knyge-
le.

Nukelta į 7 psl.

Profesorius Domas Kaunas Balsas.lt nuotr.
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Algis Vaškevičius 

Neseniai po rekonstrukcijos duris iš naujo atvėru-
siame Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejuje surengtas vienas pirmųjų renginių – knygos
„Kazimieras Stabrauskas – M. K. Čiurlionio moky-
tojas” pristatymas. Lietuva tik visai neseniai iš nau-
jo atrado šį menininką, M. K. Čiurlionio mokytoją, rė-
mėją, be kurio kažin ar šiandien turėtume ir patį M.
K. Čiurlionį. 

2015metais, minint M. K. Čiurlionio 140-
ąsias gimimo metines, vyko renginių

ciklas „Čiurlionis įkvepia”, kurį vainikavo ypa-
tingos parodos „Kazimieras Stabrauskas – M. K.
Čiurlionio mokytojas” atidarymas. Tada pirmą
kartą Lietuvoje buvo eksponuojami M. K. Čiurlio-
nio mokytojo K. Stabrausko (1869–1929) tapybos kū-
riniai iš „ValiunasEllex”, dr. Jauniaus Gumbio ir
Rolando Valiūno kolekcijų.

Pirmą kartą surengtoje didžiausio Lietuvos dai-
lininko mokytojo darbų parodoje buvo atskleistos
jo simbolistinės idėjos, kurios, be abejo, ir įkvėpė
M. K. Čiurlionį. Apžiūrint K. Stabrausko tapybos
darbus, akivaizdūs buvo jo kūrybos panašumai su
jo garsiuoju mokiniu, galima buvo jausti abu me-
nininkus vienijusią pasaulėjautą, pažinti jų filo-
sofines ir estetines pažiūras.

Menotyrininkai teigia, kad K. Stabrauskas
buvo ne tik M. K. Čiurlionio mokytojas, bet ir jo
draugas, patarėjas, kolega, rėmėjas, bendramintis.
Mokinys ir mokytojas mokėsi vienas iš kito, jų kū-
rybinės vizijos gimdavo iš turiningų diskusijų ir pa-
mąstymų, abu buvo įkvėpti tų pačių simbolistinių
idėjų, todėl menininkų darbuose šiandien matome
stiprią abipusę įtaką. Jie tapė figūrines kompozi-
cijas pasakų, legendų, mitų motyvais, simbolines
fantastines kompozicijas ir peizažus. Dailėje juos
jungė idealaus pasaulio paieškos, puikiai įvaldyta
pastelės technika, panašūs siužetų motyvai.

Parodos rengėjai priminė, kad K. Stabrauskas
buvo vienas aktyviausių pirmųjų lietuvių dailės pa-
rodų palaikytojų, 1907–1912 m. pats kartu su žmo-
na skulptore Julija dalyvavo šešiose parodose. Bū-
damas vienintelis tarptautiniu mastu pripažintas
šių parodų dalyvis, K. Stabrauskas labai prisidėjo
prie teigiamos viešosios nuomonės formavimo,
visuomenės susidomėjimo; tai turėjo didžiulę
reikšmę ir įtaką, atveriant M. K. Čiurlioniui ir lie-
tuvių dailei duris į pasaulinį pripažinimą. 

Išleisti knygą nutarta pasibaigus šiai parodai,
tuo labiau kad ją rengiant įvairiuose šaltiniuose
buvo aptikta naujos vertingos medžiagos apie K.

Lietuva pagaliau atrado Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio mokytoją Kazimierą Stabrauską

K. Stabrauskas. „Kurganai“ (iš R. Valiūno kolekcijos)

Stabrausko kūrybą, jo ryšius su Lietuva ir M. K.
Čiurlioniu. Susisteminta medžiaga visapusiškai
atskleidė iki šiol gerai nepažintą menininko asme-
nybę, todėl pasirodė prasminga jos pagrindu išleisti
leidinį.

Knygos pristatyme kalbėjęs Nacionalinio M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius Osvaldas
Daugelis džiaugėsi, kad sulaukė tokios dovanos iš
verslininkų meno mecenatų, kurie ryžosi visuo-
menei pristatyti šį svarbų menininką. „K. Stab-
rauskas pastaraisiais metais jau buvo mažai žino-
mas, jo darbai saugomi Lenkijoje, kur jis ir mirė. Bū-
tent entuziastų pastangomis darbai parvežti į Lie-
tuvą ir parodyti mums, tad iš naujo atradome šį me-
nininką, kuris XX amžiaus pradžioje čia buvo gerai
žinomas, populiarus, surengta nemažai jo darbų pa-
rodų, o mums jis labai svarbus kaip M. K. Čiurlio-
nio mokytojas. Džiaugiamės, kad pavyko išleisti ir
puikų albumą, prie kurio daug padirbėjo mūsų
darbuotoja Vilma Kilinskienė”, – sakė O. Daugelis.

Žinomas advokatas, Lietuvos meno mecenatas
Rolandas Valiūnas, dalyvavęs knygos pristatyme,
sakė, kad jis augo Marijampolėje, gyvena Vilniuje,
bet labai dažnai būna Kaune būtent dėl meno klau-
simų. „Kai šio menininko darbus pamačiau Edmun -
do Armoškos kolekcijoje, labai susidomėjau Stab-
rausku. Pradėjau domėtis jo kūrybine biografija, ry-
šiais su Čiurlioniu, sužinojau, kad jo kūrybos didžioji
dalis yra Lenkijoje ir mums beveik nežinoma, tad nu-
tariau dėti pastangas, kad tuos kūrinius pamatytų
ir Lietuvos meno mylėtojai. Džiaugiuosi, kad juos pa-
vyko čia parvežti ir parodyti, didelė jų dalis Lietu-
voje ir pasiliks. Naujai išleistas albumas išties so-
lidus, įspūdingas, tad džiaugiuosi, kad bendros pa-
stangos davė gerus rezultatus”, – teigė mecenatas.

Albumo sudarytoja V. Kilinskienė prisiminė, kad
minint M. K. Čiurlionio 140-ąsias gimimo metines,
norėjosi apie šį menininką pateikti kažkokios nau-
jos medžiagos, ką nors dar mažai žinomo, bet tai pa-
daryti sunku, nes M. K. Čiurlionis išties labai gerai
ištyrinėtas. Tada ir apsispręsta „grąžinti” Lietuvai
jo mokytoją K. Stabrauską, atskleidžiant mokinį per
jo mokytoją. 

„Apie Kazimierą Stabrauską buvau girdėjusi iš
meno paskaitų, buvau mačiusi keletą jo darbų. Me-
džiagos apie jį lietuvių kalba buvo labai mažai, teko
po truputėlį rekonstruoti šio menininko biografijos
faktus, ir pamažu prieš akis atsiskleidė išties neei-
linė asmenybė. Nors gimęs ne Lietuvoje, jis labai my-
lėjo Lietuvą, dailininko Adomo Varno liudijimu, kar-
tais ir vadino save lietuviu, buvo vedęs lietuvę
skulptorę Juliją Janušauskaitę, nemažai paveikslų
sukūrė lietuvių liaudies pasakų motyvais. Iš savo mo-
kinio M. K. Čiurlionio jis nereikalavo aklo paklus-

numo, stengėsi jį įkvėpti, formavo jo savitą stilių”, –
sakė knygos sudarytoja.

Ji pastebėjo, kad kūriniuose jautėsi abiejų dai-
lininkų įtaka vienas kitam per spalvas, simbolius,
vaizdus ir neretai K. Stabrausko kūrinys panašia
tema atsirasdavo vėliau nei jo mokinio M. K. Čiur-
lionio. „M. K. Čiurlionio kaip kūrėjo pradas pateko
į palankią pedagoginę terpę, kurią sukūrė K. Stab-
rauskas, todėl ir turime tokius rezultatus”, – sakė V.
Kilinskienė.

O. Daugelis pabrėžė, kad M. K. Čiurlionis turėjo
ir daugiau mokytojų, net tik K. Stabrauską, bet būtent
pastarojo įtaka buvo didžiausia ir svarbiausia. Kny-
gos pristatymo metu M. K. Čiurlionio kūrinius atliko
Sonata ir Rokas Zubovai (fortepijonas) bei Benedik-
tas ir Rapolas Bartuliai (klarnetas ir fortepijonas).

Knygoje „Kazimieras Stabrauskas – M. K. Čiur-
lionio mokytojas” publikuojami K. Stabrausko ta-
pybos darbai, analizuojama jo kūryba, apžvelgiamas
vadovavimo Varšuvos dailės mokyklai laikotarpis,
ryškinamos sąsajos su M. K. Čiurlioniu, akcentuo-
jamas indėlis atveriant duris į pasaulį tiek K. Stab-
rausko mokiniui M. K. Čiurlioniui, tiek lietuvių dai-
lei apskritai (pvz., dalyvavimu pirmosiose lietuvių
dailės parodose, kur K. Stabrauskas buvo vieninte-
lis tuo metu tarptautiniu mastu pripažintas dalyvis,
taip pat aktyviu šių parodų organizavimu, palaiky-
mu, nuolatiniu M. K. Čiurlionio ir kt. Lietuvos dai-
lininkų finansiniu rėmimu, jų parodų organizavimu).

K. Stabrauskas gimė pasiturinčių žemvaldžių šei-
moje Gardino gubernijoje, Kruplėnuose, netoli Nau-
garduko. Jo tėvas Antanas Stabrauskas buvo Rusi-
jos armijos karininkas, o mama Sofija buvo kilusi iš
dvarininkų Pileckių giminės. Vaikystę mažasis Ka-
zimieras praleido tėvų dvare Kruplėnuose. Septynetą
metų nuo 1880-ųjų mokėsi Balstogės realinėje gim-
nazijoje, o 1887 m. buvo išsiųstas studijuoti į Peter-
burgo dailės akademiją pas Pavelą Čistiakovą ir Ilją
Repiną.

Čia jis susipažino su Kaune gimusia būsima žmo-
na skulptore Julija Janušauskaite, kurios dėka vė-
liau nemažai laiko ir energijos skyrė Lietuvos me-
ninio ir kultūrinio gyvenimo puoselėjimui. Kelią į
meno pasaulį pradėjęs 1887 m. Peterburgo dailės aka-
demijoje, 1897 m. K. Stabrauskas studijas pratęsė Pa-
ryžiaus Juliano akademijoje, vėliau gyveno Peter-
burge, 1903 m. persikėlė į Varšuvą, kur su bendra-
minčiais įsteigė Varšuvos dailės mokyklą ir tapo pir-
muoju jos direktoriumi bei mokytoju. 1904-aisiais čia
dailės mokslus pradėjo M. K. Čiurlionis.

V. Kilinskienė pastebi, kad šviesa, saulė yra
svarbios simbolinės kategorijos tiek K. Stabrausko,
tiek M. K. Čiurlionio kūryboje. K. Stabrausko pa-
veiksluose daug saulėlydžių, daug aušrų. Kartais auš-
ros fone atsiranda paslaptinga moteris, įkvėpėja,
mūza. Šiems aktams, kaip, beje, ir portretams, nors
autorius pavadinimuose to ir nenurodydavo, daž-
niausiai pozavo jo žmona Julija.

Visą gyvenimą domėjęsis ezoterinėmis idėjomis,
priklausęs ne vienai mistikų draugijai, K. Stabraus-
kas subtiliomis mistinėmis pagavomis ir nuojautomis
pasižymėjo ne tik kūryboje. Gyvenimo pabaigoje
dažnu motyvu, lyg nujaučiant savo paties mirtį, jo kū-
riniuose tapo mirties pranašai – juodvarniai ir var-
nos. K. Stabrauskas, 18 metų pergyvenęs savo garsų-
jį mokinį M. K. Čiurlionį, mirė 1929 metais Sedlcių vai-
vadijoje, Lenkijoje, palikdamas ateities kartoms neį-
kainojamą meno palikimą, kurį dabar jau galime at-
rasti ir mes. q

Naujasis albumas. A. Vaškevičiaus nuotr.
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Stasys Goštautas

Jau penkeri metai, kaip „Draugo” draugų ratelis in-
ternete ėmė skelbti savąsias naujienas, komentarus,
kritiką, lengvus ir sunkius išvedžiojimus, kurie gana
greitai tapo įdomesni nei paties „Draugo”, „Dirvos”
ar „Tėviškės žiburių” skiltys bei komentarai. Tiesa,
būna ir negailestingos kritikos, ir užgauliojimų, ištęstų
komentarų apie viską ir nieką. Bet daugeliu atvejų ne-
siekiama užgauti vienas kito, visi džiaugiasi atradę
temą, kurią gali plėsti ir rutulioti. Tai nuostabi žmo-
nių grupė, kuri, radusi tinkamą temą, gali gvildenti
ją ištisas savaites. Tačiau kartais tema užsitęsia ir ga-
lop pasidaro nuobodi. Tada galima ją nurašyti ir im-
tis kitų komentarų. Taip pat yra nusiskundimų, kad
per daug negatyvios kritikos; atsiprašau, tada gali-
te neskaityti teksto ar stumtelti jį į šalį, bet nereikė-
tų reikalauti, kad to straipsnio autorių išbrauktų iš są-
rašo, kuris imponuoja ≠ apytikriai šimtas šviesių lie-
tuvių.

Visa tai man priminė Janina Udrienė, kuri in-
ternetiniame „Draugų” būrelyje parašė, kad
dr. Stasys Goštautas „Draugo” Kultūros prie-

do vedamajame („Draugas”, 2012.07.21) paminėjo in-
ternete vykstančias diskusijas apie „Draugo” rei-
kalingumą ir jo ateitį, teigdamas, kad laikraščio iš-
laikymas mums yra svarbus, nes šis laikraštis – visų
mūsų draugas. 

Diskusijas prieš keletą metų pradėjo Romualdas
Kriaučiūnas, ir jos pasirodė naudingos ne tik „Drau-
go” išlaikymui; Donato Janutos, Arvydo Barzduko,
Jono Kuprio, Angelės Kavak, Dalios Cidzikaitės,
Giedriaus Subačiaus, Henrietos Vepštienės, Antano
Saulaičio, Skirmos Kondratas, Elonos Vaišnienės ir
kitų asmenų dėka praturtino mūsų laikraštį ir pa-
teisino jo reikalingumą, nepaisant ekonominių
sunkumų. 

Dabar, kai nebeturime „Aidų”, „Metmenų” ir
„Akiračių”, „Draugo” draugų apmąstymai labai pa-
pildo mūsų gyvenimą žiniomis, nuomonėmis, nau-
jienomis, staigmenomis – ko daugiau norėti iš
mūsų spaudos, kuri kasdien darosi vis nuobodesnė,
nepaisant, kad gyvename įdomiais laikais. Galbūt
čia internetas kaltas, nors kartais man pikta, kad pri-
pildo mano kompiuterį ilgų tekstų. Klausimas:
kada grįšime prie tų tekstų? Nelengva bus juos ras-
ti. Be to, jeigu viena iš dalyvių prašo pašalinti kai
kurias pavardes, tai atrodo kaip cenzūra, ir tada
draugų grupės nereikia. Tolerancija – viena iš gru-
pės vertybių. 

Tokių puikių straipsnių (ne vien tik būreliui
skirtų) apie Gudiją arba Ukrainą, parašytų D. Ja-
nutos, niekur nerasi; tai reportažai žmogaus, ku-
ris turi talentą ir moka galvoti bei rašyti. Jo ko-
mentarai apie kiekvieną būrelio gvildenamą temą
verti mūsų prisiminimo. Vertingos ir A. Barzdu-
ko, ir R. Kriaučiūno, ir Angelės Kavak pastabos,
tiesiog norėtųsi jas patalpinti kur nors, kad jos il-
giau išliktų. 

Šiuo metu „Draugo” draugų ratelyje vyksta
diskusijos apie „Draugo” išgelbėjimą; pasak kai
kurių narių, laikraštis „guli mirties patale”, ir gru-
pė labai nenorėtų, kad jis taip ir numirtų. Duok
Dieve, kad jų rūpestis išgelbėtų vieną iš svar-
biausių lietuvių išeivijos laikraščių. 

Štai paimu paskutinius „Lituanus” nume-
rius ir nustembu, neradęs nė vieno įdomaus
straipsnio apie politiką, meną ar teatrą. Paskuti-
niame numeryje išspausdintas Lino Krūgelio
straipsnis apie bažnytinę architektūrą, bet ką tu-
rėtų iliustruoti tos nevykusios architektūros nuo-
traukos, aš nežinau. Aišku, tai senos nuotraukos
iš senų laikų, bet nejaugi negalima buvo jų page-
rinti naudojant moderniškas priemones? 

Ten, tarp kitko, paminėtas architekto Jono
Muloko sukurtas lietuviškai aprengtas Dievas
Marquette Parke arba St. Louis Mo. Ir vėl, paakinti
„draugų” grupės, visi ėmė kalbėti apie Muloko kū-
rybą; apie ją rašiau ne viena sykį, trimis kalbomis,
nes tikrai tos bažnyčios, pridėjus New Yorko
Maspeto Kristaus Atsimainymo bažnyčią (1962) –
supermodernūs Dievo namai, sulaukę Amerikos

„Draugo” draugų diskusijų ratelis 

spaudos atsiliepimų ir premijų. Niekada nepamiršiu
„The New York Times” gruodžio 2 d. 1962 m. nume-
rio pirmojo puslapio.

Amerikos prezidento rinkimų proga buvo daug
rašoma apie kandidatus; nuomonės šiuo atžvilgiu da-
lijosi į tris dalis – už Hillary Clinton, už Donaldą
Trumpą ir prieš abu kandidatus. Angelės Kavak nuo-
mone, oponentai vienas kitam davė per galvą ir ne-
galėjo sutikti su kitokia nuomone. Aišku, kalbant
apie politiką, negalima apsieiti be kontraversijų. Bet
reikia pripažinti, kad buvo daug įdomių minčių, ku-
riu pasigesdavome Amerikos spaudoje ar internete.

Taigi matyti, kad mums labai reikia šios iš-
mintingų žmonių grupelės, kuri pagyvina mūsų
pusiau numirusią spaudą. Tik tegul jie rašo daugiau
į internetą ir mus praturtina. 

Vieni keičia savo politines pažiūras, kiti verčiau

ieško to, kas mus skiria negu to, kas jungia ir t. t., bet
laisvė visus mus vienija. Iš pradžių tebuvo tik 30 as-
menų, o paskui atsirado šimtas dalyvių, su kuriais
taip įdomu pasidalyti mintimis ir praturtinti asme-
ninį   mąstymą.  Deja,  visada  pasitaiko  vienas ar
du, kurie gali sukelti nesantaiką, pareikalaudami,
kad ištrintume keletą maištautojų … Kur tada lais-
vė ir pasirinkimas? Taigi, apie tai būtų kita disku-
sija.

Romualdas Kriaučiūnas teisingai apibūdino šio
ratelio pradžią, pabrėždamas 2012 m. prasidėjusias
diskusijas dėl laikraščio ,,Draugas” reikalų. Disku-
sijų ratelyje aktyviai dalyvavo maždaug 38 asmenys.
Mano manymu, diskusijos, išryškinančios skaitytojų
rūpestį dėl „Draugo” ateities, yra vertingos. Nors ofi-
cialiai užbaigėme diskusijas „Draugo” tema, pa-
šnekovai, vedami Donato Janutos, būrėsi ir kvietė ki-

tus susidomėjusius toliau plėtoti diskusijas įvai-
riomis, kartais opiomis temoms. Iš patikimų šal-
tinių atsiųstos straipsnių ištraukos ar išsamesnis
kurios nors istorinės temos paaiškinimas labai pra-
turtina mūsų žinių lobyną. Tad žinodamas temą,
žinau, ką skaityti ir ką praleisti.

Be kitų temų, ilgai buvo svarstytas tarptautinių
žodžių vartojimas lietuvių kalboje. Aišku, ir vir-
tuvėje galima kalbėti taisyklingai ir kūrybingai, bet
neužmirškime, kad XVI–XVII a. kalba nebuvo tau-
tos dalis, visa Europa kalbėjo lotyniškai ir tik
„virtuvėje” vartojo savo kalbą. Apie tai užsimenu,
rašydamas apie paskutinį Cervanteso romaną
„Persilio ir Žygimantės vargai, Šiaurės istorija”
(„Los trabajos de Persiles ir Sigismunda Historia
Septentrional”, 1617), pastebėdamas, kad Šiaurės
Europoje labai įsigalėjo lenkų kalba, tad sunku  kal-
tinti  lietuvius,  kad jie vartojo lotynų ir lenkų kal-
bas, ir tik virtuvėje bei žemės ūkyje su bernais kal-
bėjo lietuviškai (nes kitaip bernai ponų nesupras-
tų). Prieš porą dienų „draugų” grupės dėka sužino -
jau,  kad  Estija,  Latvija  ir  Lietuva  yra  Šiaurės
kraš tai (taip manė ir Cervantes). Pasirodo, tai jokia
naujiena – jau nuo 2002 m. Jungtinės Tautos pri-
skyrė Pabaltijį prie Skandinavijos. 

Apskritai, kalba – ne kalbininkų, o žmonių. Pir-
mas ir pagrindinis kalbininkų uždavinys – rinkti
iš žmonių jų kalbą. Antrasis uždavinys – pritai kyti
jai taisykles pagal standartizuotą lietuvių kalbą.

Daug Lietuvoje tų vadinamų „tarptautinių” žo-
džių, kurie nėra tarptautiniai, veikiau barbariz-
mai, kurių yra visose kalbose. 

Tikiuosi, kad šie pamąstymai suteiks nors kiek
naudos. O jeigu nesuteiks, nors smagu pasijuok-
ti – gyvenime reikia nepraleisti progos pasilinks-
minti. q

„The New York Times”, 1962.12.2

Cervanteso romanas apie Persilį ir Sigizmundą
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Tarpukario Lietuvos auksakaliai (3)

Taurė – sporto prizas.
Įrašas: AUTO APLINK LIETUVĄ LENKTYNIŲ
LAIMĖTOJUI. SUSISIEKIMO MINISTRAS 1938.
VII. 24 d.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
Jokūbo Stanišausko (1892–1943) dovana
1938 m. lenktynių „Aplink Lietuvą“ nuga-
lėtojui. 1 vietą laimėjo M. Salevskis, važia-
vęs „Adler“ markės limuzinu. Samuelio
Edelšteino sidabro dirbinių fabrikas, Klai-
pėda, 1938 m. Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus. 

Rita Škiudienė

Pabaiga.
Pradžia 2017 m. sausio 21 d. „Kultūroje”

Karo invalidams šelpti komiteto
Graverių dirbtuvės. Karo in-
validams šelpti komitetas,

įsteigtas 1924 m. buvo Krašto apsaugos
ministro žinioje, bet jam vadovavo
brigados generolas. V. Nagius-Nage-
vičius (1881–1954). Komitetas stengėsi
teikti visokeriopą pagalbą karo inva-
lidams ir jų šeimoms. Jo pastangomis
buvo pastatytas bendrabutis, skaityk-
la, amatų dirbtuvės: siuvykloje, ke-
purių ir graverių dirbtuvėse buvo ap-
mokomi amato ir dirbo karo invalidai
ar jų šeimų nariai.

Dirbtuvėse buvo gaminami ženk-
lai, sagos kariškiams, ženkleliai (Lie-
tuvos šaulių sąjungai, Lietuvos ka-
riuomenės kūrėjų savanorių sąjun-
gai, Lietuvos ugniagesių organizacijos
sąjungai, seniūno ženklas).

Pirmuosius ordinus, medalius ir
didžiąją dalį ženklelių pagamino Juo-
zas Gerštikas (Gerštykas), Moisiejus
Klionas, nežinomi auksakaliai A G, N
F, firmos „Gravelit”, „Graviūra”, Lie-
tu vos karo invalidams šelpti komiteto
dirbtuvės.

Tačiau nuo 1928 m. garbingiausi
valstybiniai apdovanojimai buvo už-
sakomi užsienio firmoms – „Huguenin
Freres” Co Le Locle, Šveicarijoje, A.
Bertrand firma Paryžiuje, Karnet Ky-
sely Prahoje, „Metelmark” Taline.
Ženklus sporto organizacijoms ir var-
žyboms gamino ir žymus Talino auk-
sakalys Roman Tavast. Lietuvos auk-
sakaliai tokiems užsakymams netu-
rėjo techninių bei technologinių gali-
mybių, reikiamų įrengimų ir patyri-
mo, tiesiog negalėjo konkuruoti su
garsiomis, didelę patirtį turinčiomis
Vakarų Europos firmomis. Tai, be
abejo, vertė juos apsiriboti buitinio si-
dabro ir papuošalų gamyba vietinei
rinkai. 

Kauno auksakalių gamintų indų ir
stalo įrankių formos ir dekoras gana
konservatyvus ir XX a. pirmoje pusė-
je išlaikęs istorizmo stiliaus nuostatas.
Dekoras dažniausiai labai saikingas,
gana kuklus ir vienodas. Vienintelės
naujųjų stilių – art deco įtakos apraiš -
kos sutinkamos stalo įrankių kotelių
galų ar piniginių – rankinukų raižy-
toje puošyboje, atliktų vieno meistro –
graverio K. Zvolinsko, įgudusia ranka. 

Jų dažnai kuklesni, tačiau indi-
vidualūs, amatininkiški darbai verti
kur kas didesnio dėmesio ir įvertini-
mo, ypač žinant to meto realijas. Kaip
skelbė 1937 m. laikraštis ,,Amatinin-
kas”, ,,Nuo nepriklausomybės atgavi-
mo iki šių dienų amatininkai ėjo sun-
kius kelius; beteisiai, neorganizuoti,
masinės produkcijos iš rinkos visaip
stumiami, priaugančios kartos ilgas ir
beprasmis gizeliavimas, tarpusavio
konkurencija, o svarbiausia, mate-
rialinių išteklių, gamybos įrankių
trūkumas, vertė juos būti pastumdė-
liais ir bereikšmiu faktoriumi tautos
ekonominiame gyvenime.” „Nepri-
klausomoje Lietuvoje kilo reikalas tu-
rėti įvairių specialybių amatininkų. Jų
nebuvo, bet gyvenimas ragino, todėl
amatu verstis ėmėsi dažnas. Taigi, ga-
lime sakyti, daugelis amatininkų at-
sirado be pasiruošimo, pašaukti gy-
venimo sąlygų. Niekas tuomet nerei-
kalavo ypatingų kvalifikacijų, pakako

sumokėti patentą ir asmuo galėjo vers-
tis kaip išmano. Nebuvo kas jais rūpi-
nasi, neturėjo kur pasimokyti, nesu-
gebėjo organizuotis. Jų vienintelis rū-
pestis buvo išsilaikyti prieš konku-
renciją” 

Spartus Lietuvos pramonės augi-
mas, gyvenimo lygio kilimas skatino
kvalifikuotus specialistus (stalius, bal-
džius, keramikus, mūrininkus ir kt.)
ruošti valstybiniu mastu. Steigiamos
amatų mokyklos, rengiamos jų moki-
nių darbų parodos. Tačiau auksakalių
tarp jų nėra. Lietuvoje tuo metu šioje
srityje dirbančių meistrų, patenki-
nančių užsakovų poreikius, matyt, pa-
kako, be to, buvo įvežama brangiųjų
metalų ir juvelyrinių dirbinių iš Va-
karų Europos. Reprezentacinius dir-
binius kai kurie Lietuvos gyventojai

jau įstengdavo užsisakyti ir kaimyni-
nių šalių (Latvijos, Vokietijos, Čekos-
lovakijos) firmose.

1940 06 15 Sovietų Sąjungai oku-
pavus Lietuvą, prasidėjo šalies sovie-
tizacija. 1940 07 26 paskelbiamas stam-
biųjų pramonės įmonių nacionaliza-
vimo įstatymas. Sudaryti prekybos ir
pramonės komisariatai, turėję įjungti
Lietuvos ekonomiką į Sovietų Sąjungos
ūkinę sistemą. Smulkių auksakalių
dirbtuvių ir parduotuvių tai iš pradžių
nelietė, tačiau jau 1940 10 21 Valstybės
liaudies komisariatas pranešė, jog pre-
kybininkų atnešti tikrinti į Prabavimo
rūmus aukso ir sidabro dirbiniai turi
būti perduoti saugoti Gosbanko kon-
torai Kaune, o privačių asmenų – jiems
grąžinti. Taip komunistinė santvarka,
atėjusi iš Rytų, pakirto auksakalybos

Cukrinė. Samuelio Edelšteino sidabro dirbinių fabrikas, Klaipėda, XX a. 3-4 deš. Nacionalinis
M. K. Čiurlionio dailės muziejus.                                                     Rimantės Ropytės nuotraukos

amatus, iš Vakarų užgriuvęs fašiz-
mas atnešė holokaustą. Tarpukario
auksakalių veikla nutrūko staiga ir
tragiškai, jų originalūs, individualūs
dirbiniai išliko daugiausiai Lietuvos
muziejų rinkiniuose. q

Atkelta iš 4 psl.

Tarsi naujai, palikus „Rambyno” draugiją išnykimui,
Donelaičio paminkui susiburta 1913 m. – rugpjūčio 3 d. Ma-
žosios Lietuvos veikėjų gausiai susieita ant Rambyno. (Tik
trumpam sutrikdė skyrelio pavadinimas „Politinė sueiga
Rambyne: 1914 m. rugpjūčio 3 d.” – akivaizdu: korektūros
klaida; tik kartkartėmis nustembu, kad tokie – turinio –
liapsusai pasitaiko moksliniuse leidiniuose, ne tik reda-
guojamuose, bet ir kelių mokslingų žmonių recenzuoja-
muose, t.y. dar prieš publikavimą vertinamuose). Taigi tą-
kart ant Rambyno susirinko keli šimtai žmonių – many-
tina, ir eilinių lietuvininkų, ir, suprantama, žymiųjų
veikėjų: renginiui pirmininkavęs Jurgis Strėkys, „abu lie-
tuvių deputatai Prūsijos landtage – dr. Vilius Gaigalaitis
ir dr. Vilius Steputaitis” (p. 281), pasirodė ir vietinės val-
džios atstovų vokiečių ir pan. Ten pat pasiūlyta įkurti Ko-
mitetą Donelaičio paminklui statyti. Jo pirmininku vė-
lesniame susiėjime išrinktas dr. Steputaitis, pavaduotoju
– dr. Gaigalaitis; sudarytas ir „Veikiamasis skyrius” (va-
dovaujantieji), ir „Platesnysis komitetas”, taigi „įgalio-
tiniai” buvo plačiai Mažojoje Lietuvoje išsibarstę. Pasiryžta
masiniam aukų rinkimui, matyt, turėta vilčių, kad – par-
ėmus ir išeiviams Amerikoje, ir Didžiosios Lietuvos lie-
tuviams, ant Rambyno (Gaigalaičio galiausiai padova-
notoje savojo sklypo dalyje) netrukus ir rasis iškili Do-
nelaičio figūra... Bet aukos menkai teplaukė, trukdė ir įvai-
rūs organizaciniai nesklandumai (nuošaly palikti galėję
teigiamai vyksmą įtakoti veikėjai – pavyzdžiui, Vydūnas
ar palankieji vokiečiai ir pan.), galiausiai visus planus už-
braukė Pirmasis pasaulinis karas.

D. Kaunas nevengia ir kritiško žodžio veikėjams, ku-
rių intencijas, manytina, nulėmė užgautos ambicijos, kon-
kurencija. Taip jis pasišaipo (manyčiau, vertai), iš dva-
singojo Vydūno, šiam nuvertinus Gaigalaičio „mažą

raštelį” (leidinuką apie Donelaitį), juk „iki prasidedant
Pirmajam pasauliniam karui kasmet išleisdamas vieną
dvi, kartais net tris savo kūrybos knygas, kurių apimtis
siekdavo net šimtus puslapių (Mūsų uždavinys, 1911. 224
p.; Amžina ugnis, 1913. 326 p.), vieną jų galėjo skirti ir Ma-
žojoje Lietuvoje taip laukiamiems Donelaičio raštams pa-
skelbti” (p. 362).

200-osioms poeto metinėms Kristijono Donelaičio
raštus, parengtus Jurgio Šlapelio, dar spėta 1914 m. išleisti
Vilniuje (taigi savo indėlį įnešė ir Didžioji Lietuva). Bet
užgriuvusioje suirutėje į juos, regis, nedaug kas surea-
gavo.

Nors „šiuolaikiniai” atminimo ženklai nėra šio lei-
dinio objektas, suprantamas autoriaus stabtelėjimas
prie Bitėnų kapinėse 2003 m. pastatytojo paminklo Do-
nelaičiui („tai monumentalus, didelių matmenų, kapinių
aplinkoje dominuojantus, juodo granito paminklas, sim-
bolizuojantis bažnyčios altorinį stalą su viršuje atvers-
ta Biblija”, p. 385–386). Savo intencija idėjos inciatoriai –
Donelaičių giminės palikuonys – ir realizuotojai – ar-
chitektai Marija ir Martynas Purvinai – prasilenkė su is-
torine tiesa, kurią D. Kaunas šiame savo leidinyje mums
ir išskleidė. Įrašai ant paminklo vokiečių ir lietuvių kal-
ba, be kita ko, byloja: „Dar 1913/14 metais vokiečių švie-
suoliai buvo nutarę...” [išskirta – A.P.]. Kliūva ir vokie-
čių kalbai suteikta pirmenybė – juk šios Bitėnų kapinai -
tės, tapusios Mažosios Lietuvos panteonu, yra mūsų vi -
sų, ne privati erdvė... Ko gero, verta įsiklausyti į prof. Kau-
no žodžius: „Mano įsitikinimu, Rambyne turėtų atsirasti
kitoks Donelaičio 300 metų kelią įprasminantis pa-
minklas. Jis turėtų vainikuoti šimtmetį vėluojančių
1913–1914 m. veikusio Komiteto darbų pabaigą” (p. 389).

Suprantama, prof. Kauno leidinys, kaip ir dera
mokslinei studijai, baigiamas reziumė vokiečių ir ang-
lų kalbomis, pavardžių ir kitomis rodyklėmis. q

Paminklėliai būtajam kraštui
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Kultūros kronika

Ruošiantis Lietuvos kultūros pristatymui šių metų tarptautinėje Leipcigo mugė-
je kovo 23–26 d., kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson susitiko su Leipcigo kny-
gų mugės direktoriumi Oliveriu Zille ir dvylikos didžiausių Vokietijos žiniasklaidos
kanalų atstovais. Pasak ministrės, labai džiugu, kad Lietuvos autorių kūryba Leip-
cigo knygų mugėje ir festivalyje „Leipzig liest“ skambės garsiau nei kada nors iki šiol.
Dar niekada Vokietijoje nebuvo tokios lietuvių literatūros vertimų gausos – 15 Vo-
kietijos ir Austrijos leidyklų skaitytojams pristatys 26 išleistus lietuvių literatūros ver-
timus į vokiečių kalbą, numatoma apie pusšimtį Lietuvos autorių knygų pristatymų,
literatūros skaitymų, susitikimų su knygų autoriais, diskusijų. Vokietijos naciona-
linių dienraščių, televizijos ir radijo kanalų, kultūros tinklalapių ir naujienų agentūros
DPA kultūros skyrių redaktoriai vizito Lietuvoje metu sausio 23–27 d. rengė
straips nius, radijo ir televizijos reportažus, interviu. Televizijos laida „ZDF aspekte“
ku ria dokumentinį filmą apie šiuolaikinę Lietuvos literatūrą. Visa ši medžiaga pa-
teiks šiuolaikinės Lietuvos kultūros įvairovę ir išsamiai pristatys Vokietijos audito-
rijai Lietuvos programą tarptautinėje Leipcigo mugėje.

Renata Šerelytė

Elenos Ferrante’s romanas – iš tų
populiarių šeimos sagų, kurios
mielai ir be įsipareigojimų skai-

tomos (turiu omeny nesudėtingą, bet
paveikų autorės stilių). Nors „Nuo-
stabioji draugė” visai nepanaši, tar-
kim, į Johno Galsworthy’o „Forsaitų
sagą”, kur elegantiškas sakinių grožis
užima kvapą – J. Galsworthy’o novelė
„Obelis”, versta Liongino Pažūsio,
man buvo vienas gražiausių paaug-
lystės skaitinių – Ferrantės neapolie-
tiškoji šeimos saga įdomi kitais as-
pektais.

„Nuostabioji draugė” – atbalsis
„naujojo italų romano”, apie kurį
straipsnį kadaise parašė Juozas Tini-
nis („Aidai”, 1964). Jame buvo pami-
nėtas terminas verizmas, reiškiantis
nuogos gyvenimo realybės vaizdavimą
be pagražinimų, netgi natūralistiš-
kai, savo maniera susijęs su vėliau at-
siradusia neorealistine literatūros
srove ir neorealistiniu italų kinu (F.
Fellini’o, Antonioni’o filmai). Tokios li-
teratūros tipažai – vidurinysis mies-

N A U J O S  K N Y G O S  

Elena Ferrante. „Nuostabioji draugė”.
Iš italų kalbos vertė Ieva Mažeikaitė-
Fri gerio. – V.: „Alma littera”, 2016.

Moteriškų
patirčių
nuoširdumas

tiečių luomas, varguomenė, prostitu-
tės, vagilės (Dacios Maraini „Vagilės
užrašai”, Alberto Moravijos „Čiočia-
rė”, „Romietė”) – charakteriai, pul-
suojantys temperamentu, spalvingais
regiono papročiais ir prietarais, aršiu
neteisybės pajautimu, maištingumu,
humoru ir godžia, gaivalinga gyveni-
mo meile. 

Sakyčiau, daugelis neorealizmo
bruožų būdingi ir Ferrante’s „Nuo-
stabiajai draugei”: skurdus Neapolio
kvartalas bei jame gyvenančias šeimas
ištikusios likimo peripetijos liudija ir
moralines visuomenės žaizdas, ir tik-
rovės rūstumą, ir netgi „išniekintą
moteriškumą” (Tininio terminas). Ta-
čiau neįpusėjus knygos pajuntama so-
cialinių pokyčių įtaka: romano veikė-
jai pamažu atsitiesia, brenda iš bevil-
tiško skurdo, ima bręsti oriam gyve-
nimui. Paprasčiau tariant, prasigyve-
na: kas iš darbo, kas iš mokslo, kas iš
įgimto nuovokumo ir darbštumo.

Pagrindinis dėmesys knygoje ski-
riamas ypatingai dviejų moterų drau-
gystei, psichologiniams jų portretams
ir abiejų socialinio statuso augimui, ta-
čiau nereikėtų šios istorijos skaityti tik
kaip dviejų draugių likimo dramos.
Eleną su Lila supa gaivališkumu kun-
kuliuojanti kvartalo aplinka ir spal-
vingiausi personažai, šeimos ir klanai,
pasiruošę už savo garbę, jei reiks, ko-
voti dantimis ir nagais. Tai daro įspū-
dį, apie ką beskaitytum: ar apie mer-
gaitę, kurią nenaudėlis užkabino gat-
vėje ir visa mergaitės giminė susi-
ruošė jam duoti į snukį, ar apie Nau-
jųjų metų naktį, kai reikia susprogdinti
daugiau fejerverkų negu kaimynai.
Veikėjų temperamentas pribloškia,
nes sunku įsivaizduoti situaciją, kai
Lilą su Botičelio Venera palyginęs
brandaus amžiaus ponas turi bėgti
nuo Lilos gerbėjo kumščių. Na, galima
suprasti, Lilos gerbėjas – komunis-
tuojantis darbininkas, neišsilavinęs,
juodom panagėm, o tokiems savinin-
kiškumo instinktas kartais prabunda
netikėčiausiais momentais...

Ko gero, lyriškoje lietuvių prozoje
tokio ugningo jausmų proveržio ir
būti negalėtų, tai svetima lietuviškam
temperamentui ir žemdirbiškajai (vals-
tiečių) kultūrai. Tikrus jausmus de-
monstruoti pavojinga – didelė skaity-
tojų dalis yra emociniai konformistai,
kuriuos jausmų jėga gąsdina. Tiesa,
„Neapolio kvartalų”, pulsuojančių gai-
valingomis aistromis ir paradoksais,
galima aptikti ir mūsų realybėje. Ta-
čiau jie lieka bulvarinės žiniasklaidos
akiratyje kaip savotiška marginalija,
iliustruojanti politikų ir valstybinių
institucijų nekompetenciją pamirš-
tant, kad socialinė atsakomybė tenka
ir pačiai žiniasklaidai, ir bendruome-
nėms. 

Viena iš jautriausių socialinės ne-
teisybės fiksuotojų lietuvių lite-
ratūroje buvo Bitė Vilimaitė, su-
gebėjusi pažvelgti į „Neapolio
kvartalus” be rožinių akinių,
suvokdama socialinės ir dvasi-
nės žmogaus atskirties siaubą ir
rūstų jo gyvenimo grožį. Socia-
linės aplinkos ir žmogaus at-
skirties tema savitai atsisklei-
džia ir Lazdynų Pelėdos „Raš-
tuose” (1955 m., 7 tomai). Šiuo as-
pektu įdomesni Marijos Las-
tauskienės kūriniai. Nors tekstai
netolygūs meniškai, įdomūs savo
verizmu, kuris iššoka, nepaisant
lyriškos pasakojimo manieros.
Štai, pavyzdžiui, bajoraitė, iš
meilės ištekėjusi už paprasto

kaimiečio, šukuojasi šepečiu plaukus,
o anyta duoda jai medinę lentelę, kad
pasidėtų ant kelių, nes pribers utėlių
į lovą. Kad marti neturi utėlių, anytai
į galvą netopteli. Taigi Lazdynų Pelė-
dos kūriniuose „išniekinto moteriš-
kumo” tema, priskiriama XX a. pra-
džios italų romanistų plunksnai, užima
gana svarbią vietą.

Ferrante’s romanui „išniekinto
moteriškumo” neprilipdysi, nors abi
draugės užauga skurdžiame kvartale,
kuriame lyg džiunglėse kasdien tenka
kovoti už savo būvį, kas tai bebūtų – ėji-
mas į mokyklą, kasdienis darbas na-
muose ar kautynės su berniūkščiais.
Toks būvis liudija, kad moteriškumas
valdomas, moters likimas nulemtas
iš anksto (ankstyvos vedybos, šeima,
sunkus darbas, kova dėl išgyvenimo).
Tačiau Lila ir Elena iš šio modelio va-
duojasi, joms padeda ir socialiniai po-
kyčiai, ir mokslas, ir stiprūs charak-
teriai. Kadangi romano pasakotoja –
Elena, štai kaip ji apibūdina Lilą: „Ji
atrodė pati stipriausia iš mūsų, mer-
gaičių, stipresnė net už Encą, Alfonsą,
Stefaną, už savo brolį Riną, už mūsų tė-
vus ir visus suaugusiuosius, neišski-
riant nė mokytojos su karabinieriais,
galinčiais įmesti į cypę”. Elenos kaip
pasakotojos balsas nuosaikus, švel-
nus, ramus, besistengiantis viską pa-
vaizduoti objektyviai, todėl tokia kont-
rastinga, maištinga, keista ir mįslinga
kartais pasirodo Lila, iškylanti jau ne
kaip draugė, bičiulė, o kaip dvasios se-
suo, antrasis Elenos „aš”. 

„Nuostabioji draugė” gali ne tik pa-
mokyti, bet ir atpažinti žmonių cha-
rakterius. Vienu įdomiausių šaluti-
nių personažų įsiminė Donatas Salva-
torė, geležinkelio tarnautojas, poetas
mėgėjas ir donžuanas. Kaip paradok-
saliai ir tiksliai sutampa visos jo veik-
los sritys!.. Mandagus ir inteligentiškas
žmogus, geras valstybės tarnautojas,
myli savo žmoną, nemuša ir neplūsta
nei jos, nei vaikų, laikraščiuose spaus-
dina savo rašinėlius, o eilėraščių kny-
gą dedikuoja Melinai, vargšei likimo
nuskriaustai kaimynei, kurią neaišku
kodėl, gal iš gailesčio, suvilioja. Kai jo
dėmesio netekusi Melina išprotėja ir
plaudama laiptus iš kibiro ima gerti
purviną vandenį, jam, žinoma, nepa-
togu, bet ką padarysi. Paskui Salvato-
rė, pasitelkdamas visą mandagaus
žmogaus žavesį, bando suvilioti pen-
kiolikmetę Eleną, bet mergaitė pasi-
baisi ir pabėga.

Ir ko jis man taip įsiėdė atmintin,
tas nelemtas Salvatorė? Juk geri ir pa-
dorūs žmonės vaikų netvirkina. Taip
elgiasi tik padugnės. Šituo tikėti daug
paprasčiau ir lengviau, nei žinoti ar pa-
tirti. Netgi literatūroje. q
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