
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 S Nr. 21 (72)2011 GEGUŽĖS 28 d.

Šio šeštadienio Kultūros turinys
1-as psl. Petras Mendeika. Cenzūra ir potekstė
2-as psl. Aldona Žemaitytė. Po to, kai viskas praėjo
3-as psl. Vitalija  Bogutaitė. Eilėraščiai
4-as psl. Renata Šerelytė. Kristaliniai laiko žingsniai
5-as psl. Perpetua Dumšienė. Visa atnaujinti kalnuose
6-as psl. Rūta Staliliūnaitė: liūdesio karalienė

7-as psl. Lidija Veličkaitė. Paveldo žinių šaltinis

Kitame numeryje:

• Įteikta L. Dovydėno premija

• Poezijos pavasario posmai

• A. Motuzas. Birželinės pamaldos

Redaguoja Renata Šerelytė rainbow.vilnius@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys

Neseniai, atsivertęs Ričardo Pakalniškio dialogus su Lietuvos ir iš ei vijos
poetais („Poezijos kryžkelės”, 1994, Vilnius, Lietuvos Rašytojų sąjungos
leidykla), jo pokalbyje su J. Švabaite-Gyliene aptikau poe tės nusiste bė-

 jimą, kad sovietmečiu, cenzūros metais, mes sugebėjome išsiug dyti tiek šviesių
poetų – M. Martinaitį, S. Gedą, J. Juškaitį, Just. Mar cinkevičių, J. Degutytę, J.
Vai  čiūnaitę... prozininkus J. Aputį, R. Granauską, B. Vilimaitę... paminėti ga li-
 ma būtų kur kas daugiau, pavyzdžiui, kad ir Bro nių Radzevičių, vieną iš tų, ku -
rie savo kūrinius pasirašė savo gyve ni mu.

Bet ar galėjo būti kitaip?
Ne tik dėl to, kad bet kokia priespauda – ideologinė, ekonominė, so cia linė

– tu ri atoveiksmį, skatina jai priešintis kūrybingo žmogaus prigimtį. Ne tik dėl
to, kad ir tauta jau buvo išmokusi rūsčias knygnešystės, darakto rys tės, pogrin -
di nės knygų leidybos ir platinimo pamokas, siekdama iš sau goti savo kultūrinį
ir nacionalinį tapatumą.

Galbūt talentingam žmogui niekur neskirta prisitaikyti – jo kūryba lem-
 tin  ga tuo, kad visada turi abejoti, klausti, provokuoti. 

Manyčiau, kad toks kūrybos statusas turi išlikti ir demokratijos bei ge ro-
 vės sąlygomis, kur kūryba neretai, pačių kūrėjų valia, virsta masinės var to ji-
mo produkcijos dalimi ir sukasi tokiame pat rinkodaros rate, kaip ir kitos pre-
 kės. Paradoksalu, bet nepamiršti, kad kūrinys yra ne tik prekė, iš moko anaip-
 tol ne gerovės ir pertekliaus laikas, o cenzūros metai, kuomet tas kūrinys tu rė-
jo būti balsu, kalbančiu apie vidinę žmogaus laisvę, balsu, kurio niuansus ir
potekstę nuovokus skaitytojas turėjo iššifruoti pats.

Griežtai smerkiant cenzūrą kaip laisvo žodžio varžymą, negalima pamirš-
ti kitos jos pusės, išmokiusios tautą Ezopo kalbos ir skatinusią domėtis poezi-
jos, teatro ir kitų menų potekste. Skaityti ne tai, kas parašyta pirmame plane,
bet tai, kas parašyta tarp eilučių. Pavyzdžiui, kryžminis dialogas, gimęs dai li-
 nin ko, poeto ir dramaturgo Arvydo Ambraso, labai anksti išėjusio anapus, bei
jo ko  legos R. Midvikio pjesėse, kai dviejose scenos aikštelėse kalbama vienu
metu, ir du tarpusavyje tarsi nesusiję dialogai sueina į vieną ir suformuoja tik
gir dimą (o ne užrašytą) rišlų sakinį cenzūros draudžiama tema. Sakinį, kurį
cen zūra būtų iškupiūravusi ir kuris savo tikrąją prasmę atskleidžia tik spek-
 tak  lyje, tik vaidinant, darant reikiamose vietose pauzę, tapdamas labai aštriu
skam bėjimu ir visiškai nematomas užrašytame tekste. Ir, aišku, įvaro cen zo-
 riui paniką: kaip jis, pjesę skaitydamas, galėjo to nepastebėti!.. Šis neeilinis
reiš  kinys liko nepastebėtas ir neįvertintas, nesulaukęs nei aptarimo, nei stu di-
 jos, nors yra unikalus pasaulinei dramaturgijai ir labai aktualus šiandien dar
pavergtoms tautoms. Šis dramaturginis atradimas gimė ir buvo realizuotas gū -
džiais cenzūros siautėjimo laikais. Kiek dar tokių neatskleistų reiškinių mums
paliko cenzūros – pasiprie ši nimo ideologinei linijai – metai?.. Reiškinių, kurie
ne tik kad koreguoja tei ginius apie uždarą ir oficiozinę sovietmečio lietuvių li -
te ratūrą, bet ir at skleidžia, kad be valdžios proteguotų rašytojų ir jų ideo lo giš-
 kai teisingų kū ri nių būta ir nemaža „nukrypimų nuo normos”?.. O kiek dar
tuo se pa čiuose „ideologiškai teisinguose” kūriniuose esama savotiškos, galbūt
pa ties autoriaus nesuvoktos potekstės – į šį klausimą veikiausiai atsakytų jau-
 nieji literatūros tyrinėtojai, pasiryžę pažvelgti į sovietmečio literatūrą nauju
žvilgsniu... Bet ir čia slypi klaustukas – ar toks jaunas literatūros tyri nėtojas
su gebės įsisavinti, suvokti, sujungti kelių kartų patirtį, ne me cha niškai, ne pa -
si telkdamas metodologinius instrumentus, o vedamas, sa ky čiau, poetinės nuo-
 jautos, kuri veikiausiai vienintelė padeda įžvelgti tai, kas giliausia, svar biau-
 sia... kodėl ji?.. Galbūt todėl, kad jai svarbiau – mįslė, o ne jos at sa kymas.

Eilėraštis gerovės visuomenėje nebėra suvokiamas kaip šifruotos kalbos
kū rinys, kaip kūrinys, turintis potekstę. Galbūt taip nebežiūrima ir į lite ra tū-
rą, ir į kultūrą apskritai. Tai savotiškas pavojaus ženklas. Ne beturėdami mįs-
 lės, tik daug aiškių atsakymų, mes rizikuojame tapti to kiais, kokiais mus ir
troš ko padaryti cenzūra. Netrokštančiais klausti ir viską žinančiais iš anksto.

Petras Mendeika

KUKUČIO ŽODŽIAI

Kodėl tenai niekas nevaikšto,
nelaksto netgi joks vaikas?

– Kukuti, ten dirba žodžius
ir juos ten apmoko suprast,
ką jie reiškia.

Kodėl ten negirgžda net durys,
pro langus niekas nežiūri?

– Kukuti, tau ten dirba žodžius,
juos apmoko,
kad turėtum ir tu ką kalbėt.

Sakai, jie labai užsiėmę
ir nieko nepriima?

– Kukuti, ten saugoja tavo žodžius
nuo tavo palaido liežuvio.

Marcelijus Martinaitis, 1981

CENZŪRA IR POTEKSTĖ 

Merkinės pavasaris. Aldonos Žemaitytės nuotr.



 ge liui „zekų” bei tremtinių, padėjo išgyventi nepa-
 kenčiamomis sąlygomis – iškęsti šaltį, badą, nuo-
 la tinį pažeminimą, dirbant sunkiausius darbus.
Garbė „Saulutės” vyr. gydytojui V. Tekoriui, kad,
ne   paisydamas nemalonumų iš savo vyresnybės,
pri ėmė Dambrauską į darbą, jį globojo ir gynė nuo
KGB aktyvistų.

Bet apie viską iš eilės. 1945 m. gruodžio mėne-
 sį, naktį iš 10 į 11 d., Antanas Dambrauskas buvo
su  imtas sovietinio saugumo. Net neturėjo teisės
paklausti, už ką. Užteko, kad jo pavardę per tar dy-
 mus netyčia paminėjo koks nors suimtas jo pažįs-
 tamas ir nebūtinai „pavojingame” kontekste.
Dam    brauskui, kaip ir kitiems, pritaikė Rusijos
bau džiamojo kodekso 58 straipsnį, o tai reiškė –
„tėvynės išdavimas”. (Beje, pagal tą patį straipsnį
ir mano tėvas Petras Žemaitis, ūkininkas iš Su val -
kijos, atsėdėjo Pravieniškių, Archangelsko, Kara -
gandos lageriuose, kirto mišką prie Jeni siejaus
Kras nojarsko krašte.) Taigi gavęs „vaikiš ką baus-
 mę” (10 metų kalėjimo), Dambrauskas 1946 m. eta -
pu iškeliavo į „plačiąją tėvynę”. Dar prieš etapą
Lukiškėse susipažino su Petru Klimu (jų ka meros
buvo greta) ir paklausė: „Pone ministre! Ar suta r-
 tys ir susitarimai, kuriuos šiandien pasi ra ši nėja
Čerčilis, Stalinas ir kiti galiūnai, yra rim ti isto ri-
 jos dokumentai, ar vien vaikų žaidimas, ko kiu
juos laiko mažne visi kalėjimo gyventojai?” Kli -
mas pamąstė ir ištarė: „Deja, kad rimti doku men-
 tai...”

Kalinius atvežė į Čeliabinsko (Uralas) lag-
 punk  tą, iš kur po dvejų metų A. Dambrauską per-
 metė į Spaską, ypač žiaurų griežto režimo lagerį
prie Karagandos Kazachstane. Buvę Lietuvos mi -
nistrai ir kiti aukšti nepriklausomos valstybės pa -
rei gūnai tuose lageriuose išgyvendavo tik todėl,
kad jaunystėje buvo fizinio darbo užgrūdinti. Be -
veik visi – Lietuvos ūkininkų sūnūs, kuriuos tėvai
per vasaros atostogas spausdavo prie darbo. Pa -
vyz džiui, 55 metų Petras Klimas Čeliabinske arba
Kopeiske kasė griovius, duobes namų pamatams,
iškrovinėjo vagonus, bet, anot Dambrausko, at ro-
 dė kaip jaunikaitis, nors buvo amžinai alkanas
kaip ir visi. Dienos norma būdavo 600 gramų skys-
 tos avižinės ar kukurūzinės duonos ir 20 gramų
cukraus. Tai pietums. Pusryčiams ir vakarienei –
balanda: drumstas vanduo su keliais senais kopūs-
 to lapais. Ištverdavo tie, kurie į savo vargingą gy -
venimą mokėjo pažvelgti iš komiškosios pusės.
An tanas Dambrauskas buvo vienas iš jų. Štai savo
knygoje „Viskas praeina” jis taip apibūdina ka li-
nių leksiką, mums įdomią ir pažintine prasme.
„Menkai temokėjau rusiškai ir iš bendradarbių
kalinių rusų galėjau mokytis pirmiausia sodrių,
ke liaaukščių rusiškų keiksmų. Paprastas „tvoju -
mat” buvo retas. Dažnai sakydavo: „bogamat”,
„chris tamat”, „spasiteliamat”, „zakonamat”, „kro -
vi mat”, „čeloviekamat”, „cariamat”, o įniršę ant
prasto įnagio – „instrumentamat”. Ir tik vieninte-
lį kartą per visus dešimt metų girdėjau „stalina -

mat”. 
Antanas Dambrauskas prisimena

vieną atvejį iš judviejų bendravimo su P.
Klimu. „Nenumindžiotuose lagerio te ri-
 torijos, arba zonos, pakraščiuose iš pa -
vasario pri dygo kiaulpienių. Klimas sa -
kė, jog kiaulpienes didžiai vertina pran-
 cūzai ir valgo kaip salotas. Ir vadina jas
pise-en-lit (leisk lovoje). Kol jų buvo, ir
mu du jomis, nusiplovę, pasigardinda-
 vom sau są duoną. Rusai į tai žiūrėjo
šnai rai ir įtariai. ‘Zapadnyj inteligent’”.
(Apie kiaul pienes ir iš jų daromas salo-
 tas šių eilučių autorei pasakojo dabar ti-
nis Kau no arkivyskupas Sigitas Tam ke -
vičius Atgimimo pradžioje, kai tapo
Kauno kunigų seminarijos rektoriumi
ir teko pas jį lankytis spaudos reikalais.
Ne tik pasakojo, bet ir pavaišino „zekų”
ska  nės tu, pagal jų susikurtą receptą. Ir
bu vo visai skanu.)

Dambrauskui išgyventi padėjo jo
jau  nesnysis brolis Petras, gyvenantis tė -
viš kėje, Norkūnuose. Kas mėnesį į Ka -
zachs tano lagerius, paskui į Sibiro trem-
 tį siųsdavo siuntinių dėžutes, apsiūtas
audeklu. Siuntė iš menkų savo ūkelio iš -
teklių, nes tuo metu jau buvo sukurti
kol chozai ir atimti ne tik gyvuliai, bet ir

Šių metų vasaryje Druskininkai patylomis pa -
minėjo savo garbės piliečio, mokytojo, ver tė-
 jo, rašytojo Antano Dambrausko šimtmetį.

Vers liame ir materialiame XXI amžiuje mažai kam
rūpi Antikos laikų literatūra ir jos korifėjai – Ho -
me ras, Sofoklis, Vergilijus, Ovidijus, Aristofanas,
Terencijus... Šiandien daug kam net iš huma nita-
 rų tie vardai tėra muzikalūs skambesiai – kaip
heg  zametras, lėtai ošiantis tolimų pietų jūrų gar-
 sais. XXI amžius labai pakeitė žmonių mąstyseną
ir net pojūčius, tad nieko stebėtino, kad senosios
kla sikos į lietuvių kalbą vertėjo A. Dambrausko gi -
mimo šimtmečio jubiliejus praėjo nepaminėtas
net kultūrinėje spaudoje. Be to, Dambrauskas bu -
vo politinis kalinys ir tremtinys... Šiems laikams
tai irgi tam tikra prasme minusas. Kuo labiau tols-
 ta 1990-tieji metai su Nepriklausomybės atgavimo
euforija, ši žinia apie žmogaus biografi-
 jos momen tus darosi mažiau patraukli,
nes tai jau nema din ga, o kai kam nepa to-
 gu priminti ar prisi minti...

Antanas Dambrauskas atsistoja gre -
ta kitų politinių kalinių ir tremties kū rė-
 jų – poeto Antano Miškinio, solisto Anta -
no Kučingio, žurnalistų Juozo Ke liuočio
ir Valentino Gustainio... Sun kiai skver-
 biasi žinios apie juos, išgyvenusius Sibi -
ro gulagus, į mūsų jaunosios kartos są -
mo nę. O juk ten buvo ne tik badau ja ma,
mirštama nuo vergiško dar bo, bet ir juo-
 kaujama, kuriama, dirbamas pozi ty vus
jaunuolių, atsidūrusių lagerinėje mės-
 ma lėje, auklėjimo ir švietimo dar bas. Ne
veltui sakoma, kad daug XX a. antroje
pu sėje pagarsėjusių mokslinin kų ar kitų
specialistų paauglystėje ar jau nystėje
bu vo išėję gulago univer si te tus. Apie tai
pasiskaitykim A. Miš ki nio „Psalmes”, J.
Keliuočio „Mano autobio gra fiją” arba A.
Dambrausko „Viskas pra eina”... 

Antanas Dambrauskas gimė 1911 m.
va sario 9 d. Norkūnuose (Rokiškio r.).
Tė  vai buvo ūkininkai ir, kaip daugelis
ano meto šviesesnių ūkininkų, iš pa sku-
 tiniųjų leisdami vaikus į mokslus, sva jo-
jo, kad jų sūnus bus kunigas. Paklusęs
tėvų norui, A. Dambrauskas 1931 m. įsto-
 jo į Kauno tarpdiecezinę kunigų semi na-

riją, tačiau po metų pajuto, kad neturi pa šau kimo
kunigystei. Kadangi ir jaunystėje, ir visą gy veni-
mą buvo labai sąžiningas, jis nenorėjo ne šioti
blogo kunigo vardo. Rašytojo J. Tumo-Vaiž gan to,
kuris į seminariją buvo pakviestas klausyti klieri-
 kų išpažinčių, padrąsintas išstojo iš semina rijos ir
1932 m. perėjo į Vytauto Didžiojo univer si tetą, hu -
ma  nitarinių mokslų fakultetą studijuoti se nųjų
kla sikinių kalbų. Atsisakymas kunigystės neat si-
liepė jo pažiūroms – išliko uolus katalikas ir mo ky-
tojaudamas Kauno gimnazijoje, ir dėstyda mas
senąsias kalbas Kunigų seminarijoje... Jo ka ta li ky-
bė nesusvyravo nei Sibiro lageriuose, nei tuo la -
biau, kai iš tremties sugrįžo į Lietuvą ir dėl dar bo
mokykloje privalėjo prisitaikyti prie ateistinio re -
ži mo nuostatų. Nesitaikė. Per geravalius žmones
įsidarbinęs Druskininkų vaikų sanatorijoje „Sau -
lutė”, jis „pavedė” tuos žmones, sanatorijos ir mo -
kyk los vadovus, pareiškęs: „Tikėjau visą gyve ni-
 mą, tikiu dabar ir tikėsiu, kol mokslas pagamins
bent vieną gyvą ląstelę.” Tikėjimas Dievu ir įgim-
 tas humoro jausmas A. Dambrauskui, kaip ir dau-

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 S 2011 GEGUŽĖS 28 d.2

ALDONA ŽEMAITYTĖ

Po to, kai viskas praėjo
Antanui Dambrauskui –100

Nukelta į 8 psl.

Ekslibrisas, skirtas Antanui Dambrauskui.                                                      Autorius – Adelbertas Nedzelskis

Antanas Dambrauskas, įžengęs į devintąjį savo amžiaus dešimtmetį...
Nuotraukos iš Adelberto Nedzelskio asmeninio archyvo
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VITALIJA BOGUTAITĖ • EILĖRAŠČIAI
ŽUVIS IR DUONA

I

Dar man negimus,
žuvis ir duona buvo padalintos,
todėl aš taip suaugau su žeme,
todėl dabar sunku nuo jos atskilti.

Kada įbrisiu į šaltą, sraunią upę,
nuplauk mano kūną,
kad sugrįžčiau palaiminta,
nes keturiasdešimt dienų ir naktų
Tu mus buvai apleidęs.

II

Aš tau atnešiu vandens,
kai lūpos degė dykumų kaitroj,
nesidengiau akių,
kai saulė kepino Tave ir smėlį.
Keturiasdešimt dienų ir naktų
aš išdaviau Tave.

Dar man negimus,
žuvis ir duona buvo padalintos,
todėl atleisk, kad sėdžiu ir skaičiuoju
saulės patekėjimus ir nusileidimus,
nes tikiu, kad tik jinai viena,
pakibus plačiam horizonte, judina
žemę.

III

Jeigu šiandien kalbėčiau
apie žvaigždžių gražumą mėnesienoj –
meluočiau,
nes nei žvaigždžių, nei mėnesienos
aš nemėgstu.

Jeigu kalbėčiau
apie skaistumą saulės –
irgi meluočiau,
nesgi saulė atveria mus
nuogybei.

IV

Šiandien aš jums kalbėsiu
apie nakties tamsumą ir nemeluosiu.
Kalbėsiu apie tamsą,
kuri visus sulygina.
Šventąjį ir nuodėmingą
pridengia nepermatoma skraiste.

Kalbėsiu apie tamsą,
kaip apie tėviškę,
kurion gali sugrįžti po dienos darbų.

Palaiminta tamsa.
Palaiminta naktis, pagimdžiusi tamsą.
Palaiminti visi, kurie grįžta tamson.

RYTIETIŠKO DŽIAUGSMO DETALĖ

I

Jau baigiasi tropikinės liūtys. Tuoj brisim
dumblinom vagom ir žemėn diegsim šlapią ryžio daigą,
palaimintą pirmosios saulės,
kad protėviams, užėjus sausrai,
būtų maisto.

Ir subrenda basos kojos į juodą vagą.
Veiduose dega rudos, rytietiškai liūdnos, akys,
ir niekas nemato jų džiaugsmo (tik pakibus mėnulio
delčia šventvagiškai juokias).

Jau baigėsi tropikinės liūtys.
Ryžių daigų sodinimo liturgija. Geriam jazminų arbatą
susėdę, bet niekas nesako kodėl,
užbaigę sunkią darbo dieną,
sėdim ir kalbam apie jų dievą.

II

Niekas nepylė krikšto vandens ant juodų
ir stangrių plaukų, nemokino maldos į Dievą Tėvą,
nei į Angelą Sargą.
Niekas nepažvelgė į drėgnas jų akis,
kuriomis teka genties ašaros.

Suvežę ryžių derlių, jie renkasi šventyklon,
kurioj nėra nei Dievo, nei šventųjų, tik Buda išdidus
bejausmiai priima jų dovanas.

Laimingi jei sugrįžta į namus, nes nežino,
kad Dievo pažinimui reikia atgailos, kad galvą savo

ALKANIEJI

Paimkit, ką davė man geroji žemė.
Paimkit.
Apsėdę, kaip varnėnai, grobį padalinkit,
Ir bus jums šventė.
Jūsų gyslose teka besotis kraujas,
Ir mediniai dantys prašo aukų.
Paimkit, alkanieji, nepasotinamą
Mano alkį,
Skeveldrų nuotrupas ir
Mane.

SŪNUS IR KAULAI

Nuo pat gimimo dienos mano sūnus
žaidžia su kaulais.

Pirmasis pažinimas buvo kaulas,
pirmasis džiaugsmas buvo kaulas ir
pirmasis žodis – kaulas.

Ir šiandien sūnus jums gali pasakyti,
kad vienintelė realybė yra kaulas ir
vienintelis tikėjimas yra kaulas.

Nes per tiek daug metų jam niekas
nepasakė, kad yra kitas pažinimas,
kad yra kitas džiaugsmas ir kitas
žodis.

DAR NEGALIU

Dar negaliu grįžti, viešpatie.
Noriu vandens.
Noriu dar būti.
Paskambink telefonu truputį vėliau.
Dabar negaliu.
Turiu eiti.

Negaliu sulaukt, viešpatie.
Dar noriu gerti.
Paskambink vėliau
ir pranešk tikrą valandą ir dieną.

Slenka smėlis.
Saulė lenkias.
Linksta mano kojos
smėly –

Artėju į slėnį, viešpatie.
Ten bus vandens?
Gersiu ir sapnuosiu
nebaigtą sapną
viena.

V. Bogutaitė-Keblienė J. Kuprio nuotr.

turi vandeniu nuplauti –
ir jei nežino, kad nuo amžių juos drėkino
tik tropikinis lietus.
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RENATA ŠERELYTĖ

Gegužės 19-ąją Vilniuje, Rašytojų klube, po
lietaus ir vėsių dienų vėl suspindo saulė ir
plūstelėjo šiluma. Iš tiesų, Poezijos pava sa-

 ris – permainingas kaip pati poezija... O jos tą va -
karą teko klausytis apsčiai – Rašytojų klube vyko
poetės Vitalijos Bogutaitės kūrybos vakaras „Lai -
kas ir lietus”. Pavadinimas, sakytum, tinkames-
 nis rūškanai dienai, bet argi poezija nėra meta fo-
 ros menas?.. Ir lietus, ir laikas joje įgauna ne tik
ki  tą reikšmę, bet galbūt atveria ir kitas dimen si-
 jas.

Vakarą Vitalijos Bogutaitės eilėraščiais pra-
 dėjo aktorė Dalia Jankauskaitė. Vienas iš jų buvo
apie poeto (o veikiausiai ir apie nereto žmogaus
jau seną) – „drambliai miršta vieni”. Salėje susi-
 rinkę poetės gerbėjai ir draugai žinojo, kad atėjo
susitikti ne su egzaltuota lyrike, kurią įkvėptų,
pasak A. Mackaus, „blankstantis beržų sentimen-
 talas”, o su tvirta, gal net kiek rūstoka, savitą bal -
są ir vietą lietuvių poezijoje turinčia autore. Ka -
dan  gi labai jau mėgstame viską dėlioti į „stal čiu -
kus”, tai ir poetė Vitalija Bogutaitė buvo „įdė ta” –
priskirta „bežemių” generacijai, kuriai pri klau-
 sy tų Liūnė Sutema, Algimantas Mackus, An ta nas
Škėma. Vakarą vedusi literatūrologė Žydro nė Ko -
levinskienė ypač pabrėžė V. Bogutaitės kaip poe-
 tės kūrybines sąsajas su A. Mackaus kūryba – kad
šis au torius buvo ir tebėra poetei itin svarbus, pri-

 pažino ir pati poetė. Vakaro metu, jai beskaitant
eilėraštį, kuriame kaip pasikartojantis refrenas
skambėjo eilutės „juodaodė mano kraujo motina”,
ir man į atmintį, dar iš studijų univer si te te, su grį-
žo ritmiškoji A. Mackaus eilutė apie juo daodę
Mariją... 

Ž. Kolevinskienė supažindino klausytojus su
V. Bogutaitės kūryba, paminėjo garsius kritikus,
ra šiusius apie poetės knygas – Algirdą Titų Anta -
nai tį, Rimvydą Šilbajorį, Viktoriją Daujotytę. Pri -
minė susirinkusiems, kad poetė yra išleidusi ke -
turis eilėraščių rinkinius: „Veidrodis jūros dug -
ne” (pirmasis rinkinys, labai gražiu ir dėkingu
vaiz duotei pavadinimu, 1960), „Laikas ir lietus”
(1969), kuriame yra ciklas „Dainuoki, broli, savo
li kimą”, skirtas A. Mackui, „Po vasaros” (1976) ir
„Kelionė” (1989), išleista Lietuvoje, gražiai ilius t-
ruo ta Ramunės Vėliuvienės – dailininkės, kuri,
pa  sak V. Daujotytės, itin giliai jaučia archajišką,
mitinę kūrinio sanklodą. O mitinės temos V. Bo -
gu  taitės eilėraščiuose aptinkamos, ypač ryški Eg -
lės žalčių karalienės mito transformacija. Be abe -
jo, literatūrologė pabrėžė ir F. G. Lorcos, ir T. S. El -
lioto, ir S. Plath įtaką – to neneigė ir pati poetė, iš -
sky rusi S. Plath kūrybą kaip jai labai svarbią ir
eg zistenciškai artimą. 

Kristaliniai laiko žingsniai

Didelį pluoštą savo eilėraščių vakaro metu
perskaitė ir pati Vitalija Bogutaitė – turėjome pro -
gą išgirsti autentišką poetės skaitymo manierą,
jos sakinio ritmiką, pauzių niu an sus. Itin netra di-

 cinės ir įdo mios buvo jos eilu tės
apie tam są, kuri yra „palai min -
ta”, nes vi sus sujun gia, užuot iš  -
skyrusi ir apnuo gi nusi, kaip kad
atsi tin ka švie soje. O kadan gi V.
Bogu taitės eilėraščių struk  tū-
 ra, sakyčiau, yra loginė, nuo-
 sek li, jų reikia klausytis įdė-
 miai ir nemiegant – tuomet at -
si  skleidžia nemažai savitų, tik
atidžiam klausytojui atsive-
 rian  čių atradimų.

Savo įžvalgomis apie poetės
kūrybą pasidalijo ir kritikė Do -
nata Mitaitė, prisipažinusi, kad
prisibijo Vitalijos Bogutaitės,
nes ji atrodanti tokia griežta ir
tiesiakalbė. Tokia ji netgi inter-
 viu su Ričardu Pakalniškiu (Vi -
talija Bogutaitė: „Mes perė jom
tą patį tiltą”, kn. „Po -
e  zijos kryžke lės”, 1994,
Vil nius). Bet kri  tikas
nu sipelno bū  ti apkul-
 tas, pasakė Donata
Mi tai tė, – už ką, ne -
nu klau siau, bet Vita -
li jos Bo gu taitės veido

išraiška bylojo, kad to vei kiausiai bijotis
nereikia. Užtat ir kri ti kė, leng viau atsi-
 pūtusi, jau ramiai pasi dalijo savo min ti-
mis su klausytojais, pla čiau pakalbė jusi
ir apie Eglės žalčių ka ralienės mito
transformaciją poetės kū ry boje, ir apie
šios poezijos aštrumą, ku ris savaip liudi-
 ja kūrybos harmoniją. Bu vo aptartos V.
Bogutaitės knygos, į žvel giant jų vidinę
drausmę ir kartu – harmonizuojantį kal-
 bė jimą, kuriuo, pa sak D. Mitaitės, ypač
pasižymi eilėraštis „Lietus ir laikas”.
Regis, vakaro metu jis buvo perskaitytas
netgi du kartus – ir kri tikės, ir aktorės D.
Jankauskaitės, tur būt taip išėjo netyčia,
bet tai pasirodė la bai simboliška ir tie-
 siog – gražu.

Vakarą ir vandens motyvus pras -
min gai papildė renginio metu smuiku ir
fortepijonu atliekama muzika. Ji labai
derėjo ir su eilėraščiais, kurių klau sy to-
 jai išgirdo tikrai nemažai – matyt, ne vel-
 tui vakaras taip ir pavadintas.

Na, o renginio pabaigoje poetę dar
už klupo ir klausimai iš salės bei iš va ka-
 ro vedėjos. Bet kadangi V. Bogutaitė bu -

vo pra šiusi ilgų klausimų neuždavinėti, nes ji ne -
mėgs tanti ilgų atsakymų, tai sužinojome, kad po e -
tė yra ne tik chemikė ir mokytoja (štai iš kur tas
jos „rūs tumas!”.. V. Bogutaitė prisipažino, kad jos
mo ki niai, nesutramdomi bernai, buvo praminę ją
„kil ler Keblys”...), tačiau ir kristalografė (kas tai
yra, V. Bogutaitė trumpai ir išsamiai paaiškino su -
si  do mėjusiems klausytojams). Buvo klausimų
apie tė viškę ir namus – poetė atsakė esanti „pa dal-
inta”: namai – ir Amerikoje, ir čia, Vilniaus se na-
 mies ty je. Dar jai labai patinka indėnų menas ir
kultūra (bet – taiki kultūra, nes karingumo ir ji pa -
ti turinti su kaupu).

Taigi tokia smagia gaida ir užsibaigė šis vaka-
 ras – giedras, šiltas, lijo nebent gėlių puokštėmis,
skirtomis vakaro kaltininkei.

O nuo Rašytojų klubo sienų žvelgė Juozo Šal -
kausko nuotraukose įamžinti Poezijos pavasarių
dalyviai: visi kaip gyvi, sustabdyti, regis, tik aki-
 mir kai, ir vienoje, regis, tikrai išvydau ir Vitaliją
Bogutaitę, besiklausiančią skaitomos poezijos.

Kaip laiko, kuris kristaliniais žingsniais eina
pro šalį, ir bene tik poeto ausis gali išgirsti jo tyliai
skambančius žingsnius... �

VAKARO TYLA

Viskas nutilo.
Tik dantračių tarškėjimas,
sukant šią šaltą ir didelę žemę,
ardo vakaro tylą,
nes plieniniam danguj įsakyta tarnams
sukti ir sukti šią šaltą ir didelę žemę.
Sukti dieną ir naktį, kad nebūtų žemėje tylos,
kad dantračių tarškėjimas griautų tylą,
kad neužmigtumėm, nebaigę darbo.

Viskas sukasi.
Ir dantračių tarškėjimas,
sukant šią šaltą ir didelę žemę,
skaldo mūsų vakaro tylą

Gėlės Vitalijai Bogutaitei. 

Iš kairės: poetė Vitalija Bogutaitė, literatūrologė Žydronė Kolevinskienė, prie mikrofono – kritikė Donata Mitaitė

Povilo Mendeikos nuotraukos
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Visa atnaujinti kalnuose

Vaizdas, plaukiant Keturių Kantonų ežeru

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen Rigi Kulm su lietuvių grupe. 

P. Dumšienės nuotraukos

Keturių Kantonų ežeras

Kalnai kultūros istorijoje jaučiami kaip tam
tik ras dvasinės laisvės simbolis. Alpių kal -
nai – lietuvių inteligentijai siekiamybė, į

ku rios baltas aukštybes žvelgdami, jie lyg pasi tik -
rindavo savo idealus. 

2011 metų pavasarį nemaža Lietuvos nevy -
riausybinių organizacijų grupė išvyko į Švei cariją
ieškoti savo iškilių žmonių paliktų dvasinės kul tū -
ros pėdsakų ir kartu pristatyti savo dabar tines kul -
tūros problemas Šveicarijos lietuviams. Pakiliai ir
vaiz dingai tariant – išvykome visa at nau jinti kal -
nuo se – idealus, kūrybines ga lias, net gi po atšiau -
rios žiemos gerokai sumenkusius mei lės žmogui ir
pasauliui išteklius. 

O viskas prasidėjo nuo knygos „Lietuvių ra šy -
tojų takais Šveicarijoje”, 2009 metais išleistos Švei   -
carijos Lietuvių Bendruomenės. Šią unikalią kny -
gą perskaičiau daugybę kartų. (Kiek pamenu, tai ji
buvo pristatyta ir „Draugo” „Kultūros” prie de.) Ir
vis labiau ėmiau puoselėti mintį – tai, apie ką ra šo -
ma knygoje, pamatyti savo akimis. Praėjo bent po -
ra metų, kol pavyko prikalbinti bičiulius iš nevy -
riausybinių organizacijų ruoštis kelionei, už -
megzti ryšius su Šveicarijos lietuvių ben druo me -
ne, sutarti dėl bendrų kultūros renginių. Visą su -
manymo organizacinę pusę Lietuvoje ėmėsi tvar -
kyti gabi organizatorė Dalia Poškienė – LUMA
(Lie  tuvos universitetų moterų asociacijos prezi -
dentė), knygų klubo (XXVII knygos mėgėjai) pirmi -
ninkė. Pasitelkusi į pagalbą aktyvesnius žmo  nes,
aptarė būsimos kelionės tikslus ir darbų planą.
Šveicarijos lietuviai mūsų sumanymą pa laikė ir
pa  siūlė, kai atvyksime, Ciuriche su rengti bendrą
švietėjišką-literatūrinę konferenciją „Lai ko ženk -
lai kultūros istorijoje”. 

Tam buvo ir oficiali proga – dešimtmetį šven -
čiantis Ciuricho Lietuviškos Knygos klubas. Bū tent

viškus pašto ženklus ir žemė lapius bei rengiantys
jų parodas, rašantys Lie tuvos tiltų istoriją. Vyko ir
bibliotekininkų, ir Lie tuvoje šiuo metu vis popu -
lia rėjančių kultūrinių bendruomenių atsto vų, mu -
ziejininkų. Buvome pa sikvietę ir svečią iš Latvijos. 

Kelionės metu mes, tarsi kokia keliaujanti mo -
bili Kultūros akademija, dešimt dienų nuolat dis -
kutavome įvairiausiais kultūros klausimais. Laiko
tam buvo pakankamai, nes į abi puses teko nuva -
žiuoti autobusu apie 5000 kilometrų. Reikia pasa -
kyti, kad labai puiki diskusijų žadintoja buvo ir ke -
lionės gidė – Teodora Dilkienė, labai pasi šven tusi
savo darbui, talentinga ir diplomatiška mo teris,
pa gal išsilavinimą geografė, o pagal po mė gius –
aist ringa kultūros propaguotoja ir žino vė. Mū sų
kelionei jos turizmo firma „Kelionių laikas” pa -
rengė unikalų specialų kelionės planą. 

Labai norėčiau, kad man pavyktų papasakoti,
kas toje kelionėje pasirodė svarbiausia, kokios
nau jos mintys ir idėjos išsikristalizavo, nušviestos
kalnynų spindesio. 

Bandymas suvokti kultūros jungtis

Ruošdamasi konferencijai, kurioje ir man teko
skaityti pranešimą, atidžiai studijuodama knygą
„Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje”, pastebėjau
labai svarbius faktus – daugelis Lie tuvos inte li -
gentų laikotarpiu iki Antrojo pasau linio karo iš si -

šio klubo narių didžiausias kūrybinis darbas ir
yra knyga „Lietuvių rašytojų takais Švei ca rijoje”,
kurios jai galėtų pavydėti bet kurioje ša lyje esanti
lietuvių bendruomenė. Šios knygos kūrėjai su mu -
mis bendravo ne tik konferencijos me tu, bet ir ly -
dė jo tam tikrais maršrutais pažintinės kelio nės
„Lie tuvių rašytojų takais Šveica ri joje” metu. 

Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės tinkla la -
pyje ilgą laiką žmones į konferenciją Ciuricho Ma -
ria Lourdes katalikų bažnyčios Mažojoje salėje
kvie tė skelbimas: 

Šiais metais mūsų klubui sukanka 10 metų. Šią
gražią sukaktį norime pažymėti švietėjiška-lite ra tū -
rine konferencija su gausiu būriu svečių iš Lietuvos,
kurie taip pat nepaprastai myli knygą ir Lie tuvą.
Tai – Lietuvos XXVII Knygos mėgėjų drau gijos ir
Lie tuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA)
ats tovai. Jie ne tik dalyvaus konferencijoje, bet at -
vyks ta į pažintinę kelionę „Lietuvių rašytojų takais
Šveicarijoje”.

Ir mums, svečiams iš Lietuvos, pavyko 2011
me tų pavasarį pirmiausia sutikti Šveicarijoje –
ten, prie garsiųjų Reino krioklių, pamatėme pir -
mą sias šių metų žibuokles. Dviejų pavasarių –
Švei   carijoje ir Lietuvoje – išgyvenimai užaštrino
emocijas ir tiesiog studentišką ūpą vėl atvirai ste -
bėtis ir džiaugtis pozityviais kultūros reiškiniais. 

Svarbiausia, kad daug ką apgalvoti skatino ir
labai šauni bendrakeleivių kompanija. Į kelionę iš -
sirengė keleto Lietuvos nevyriausybinių orga ni za -
cijų aktyvesni žmonės. Tai visų pirma tarp orga ni -
zatorių paminėti LUMA ir XXVII knygos mėgėjų
draugijos aktyvistai, bet į kelionės drau giją pa -
kvie tėme ir daug kitų pilietiškų žmonių iš Lietuvai
pagražinti draugijos, Vytautų klubo, Stasio Šilingo
draugijos, Zanavykų draugijos. Su mumis kartu
keliavo ir žurnalistų, rašytojų, žmo nių iš įvairių
kul  tūros institucijų, etninės kul tū ros globos orga -
nizacijų; taip pat žmonės, kolek cionuojantys lietu -
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Kai pasiekė žinia, kad mus visiems laikams
pa liko legendinė Lietuvos aktorė Rūta Sta -
liliūnaitė, viena pažįstama kritikė pasakė:

,,Mirė liūdesio karalienė…” Ilgai galvojau apie
tuos žodžius ir jie man kažkaip savaime tapo šio ra -
ši nio motto. Iš tikrųjų, liūdesys, įvairios jo at mai-
 nos buvo Rūtos pasaulėjautos, jos egzistencijos sa -
vastis. Ji svajojo apie tobulesnį, gražesnį, do res nį
pasaulį, apie tauresnius žmonių santykius, ji pati
stengėsi, kad jos kuriami personažai tą jos sva jonę
liudytų. Lietuvos scena nebuvo itin tur tinga žymių
aktorių, pažvelgus atgal, ten iš siri kiuotų vos kelios
grynakraujės primadonos – Ona Rymaitė, Monika
Mironaitė, Rūta Staliliūnaitė… Greta jų – Eugenija
Pleškytė, Doloresa Kazragytė, Gražina Balandytė,
Dalia Storyk, Jūratė Onaitytė, Rasa Samuolytė. Ta
eilė juda, vieni vardai nueina į praeitį, kiti keičia
vietą, ateina nauji. 

Rūta sukūrė daug skirtingų, dažniausiai pa -
grin dinių vaidmenų. Labai gerų ir vidutiniškų.
Ko  ky bė priklausė nuo aplinkybių – nuo dra ma tur-
 gijos, nuo režisieriaus, nuo laikmečio ir gal net
nuo žiūrovų. Nuo sutapimo su pačios aktorės as -
me  niu. Jau pirmieji vaidmenys, dar Henrikui Van -
cevičiui vadovaujant teatrui – Kleopatra ,,Antoni -
juje ir Kleopatroje” bei Jurga ,,Baltaragio malūne”
(rež. Stasys Motiejūnas) rodė bręstant didelę ar tis-
tę, kuri niekuomet nebus pasyvi režisūrinių už -
duočių vykdytoja. Iš pat karto per vaidmenį jau
spin duliavo pačios aktorės vidus, jos nerami,
trokš tanti jausmų pilnatvės ir tiesos siela. Stebino

įvairovė: teisingumą įkūnijantis liūdnas Korčako
karalius Motiejukas, elegantiškoji ir išradingoji
linksmuolė Merė Popins spektakliuose vaikams,
vi sus žavėjo pažeidžiama, tragiška, bet tvirtos dva-
 sios Barbora Radvilaitė, nuodėmingos meilės, pa -
nie kintos motinystės pakąsta Marija Pikulienė
,,Grasos namuose”, begėdiška goduolė Ūbienė, gė -
lą slepianti, panaši į naktinę plaštakę Sara ,,Ivano -
ve”. Kas tarp jų bendra? Greičiausiai Rūtos su -
kaup   tumas, maksimalizmas, siekimas viską pada-
 ry ti preciziškai, tobulai. O kiek dar čia galėtu mė-
 me išvardinti kino vaidmenų, įprasminusių lietu-
 viškąjį kinematografą. Rūta, kaip ir Monika Miro -
naitė, scenoje gebėjo meistriškai keistis, valdė
įvai rius savo balso registrus ir mokėjo kalbėti to -
kiu balsu, kokio reikalauja vaidmuo. Daugelyje jos
dramatinių vaidmenų būtent balsas perteikdavo
jos kentėjimą, troškimą, liūdną susitaikymą.

Rūta dirbo su įvairiais režisieriais. Su dau ge-
 liu sutardavo. O jie – Henrikas Vancevičius, Stasys
Motiejūnas, Jonas Jurašas, Eimuntas Nekrošius –
joje matė ir jautė tai, ką matė ir ji pati, ir daugelis
žiūrovų. Dažniausiai lyrišką dramatinę neramios
sielos, savito braižo aktorę. Tvirčiausi dvasiniai ir

kū rybiniai ryšiai ją siejo su Jonu Jurašu. At sis -
veikindamas su jam ištikima aktore ir drauge, re -
ži sierius parašė: ,,Ji buvo gyvas meninės ir mo ra li-
 nės kančios kamertonas, ir tai turbūt nusako jos kū -
ry bos ir gyvenimo credo. Ji buvo vienuoliškai su si-
 kau pus kūrybai, savęs išsižadėjus, totališkai at si da-
vus tarnauti scenos mūzai”. Gal klystu, bet man
atrodo, kad kitu, kitokiu žvilgsniu į ją žvelgė Jonas
Vait kus. Jis nemėgo pernelyg didelio jaus min gu-
 mo, jį tikriausiai erzino trapūs, senti men talūs jau -
triaodžiai, iš kurių jam magėjo pasi šaipyti ir net
pasityčioti, drauge apsaugant juos nuo štampo. Ar
ne todėl jis Rūtai, jau išgarsėjusiai Barboros vaid-
 meniu, kultine tapusiai artistei davė vaidinti Ūbie -
nę ,,Karaliuje Ūbe”, maža to – revoliucio nie riaus
motiną ,,Paskutiniuosiuose”, Krup skają ,,Mė  ly -
nuose žirguose”. Ir ką jūs manot? Visi tie vaidme-
 nys buvo puikiai suvaidinti. Nes ji vaidino ne abst-
 rakčias jai svetimo pasaulio veikėjas, o savo tiesą
ginančias, gyvenimo dramą išgyvenančias mote-
 ris, žmones. Nors Rūtą, esu tik ra, nuo tų vaid menų
tikriausiai pykino… O atokvėpiui Vaitkus jai davė
suvaidinti fru Solnes ,,Statytojuje Solnese” – liūd-
 ną, savo vaikus prara dusią, vyro nemylimą mo te-
 rį. Rūta vieninteliame monologe tą ken čian čią sie -
lą išskleidė taip jau triai, taip santūriai ir iš gilu-
mos, kad fru Solnes vaid muo man rėžte įsirėžė
atmintin ir norisi jį lyginti su Barboros vaid me-
 niu. Kine ir televizijoje ji puikiai vaidino ir seny-
 vas moteris. Ir tai ne stebina, nes Rūta labai mylėjo
sa vo močiutę ir ma mą, iki paskutinio atodūsio jas
globojo, prižiūrėjo, guodė. Senatvę ji matė ir paži-
 no iš arti. 

Rūta nebuvo tik aktorė, primadona, ji buvo
ar tistė plačiausia ir geriausia žodžio prasme, ap -
rėpusi įvairias gyvenimo sferas, giliai domėjosi li -
teratūra, daile, muzika, dalyvavusi visuo me ni nia  -
me gyvenime. Ji reiškėsi kaip skaitovė, mėgo skai-
 tyti moterų poeziją (nors šioje srityje turėjo rimtų
konkurenčių). Ji buvo puiki kalbėtoja, pa trau kian-
ti savo žavesiu, intelektu, gebėjimu dia lo guoti ir
ūmai reaguoti. Ir atvirumu, kuris liudijo pa sa kytų
žodžių tikrumą. Jai rūpėjo Lietuvos ir Kau no rei-
kalai. Ji grūmėsi su valdininkais for ma listais, vi -
suomet kovojo už teisybę, už natūralius žmo giš kus
dalykus. Drauge su kitais šviesuoliais keletą me tų
rūpinosi Šv. Gertrūdos bažnytėlės išsau go jimu ir
likimo valia būtent ten buvo trumpam pa šar vota
prieš ją sudeginant… 

A. G. 

Rūta Staliliūnaitė: liūdesio karalienė 

Lietuvių teatro primadona Rūta Staliliūnaitė

R. Staliliūnaitė – Barbora Radvilaitė, 1972

R. Staliliūnaitė – Kleopatra ,,Antonijuje ir Kleopatroje”



„Ne vieną šimtmetį Lietuvos šviesuoliai
kaip išmanydami po kruopelytę kaupė
žinias apie tautos praeitį ir lyg bran-

 giau sias senolių relikvijas paliko ateities kartoms
unikalų savasties lobyną,” – taip rašo Tėvynės pa -
žinimo draugijos valdybos pirmininkas dr. Kazys
Rač kauskas naujo leidinio „Tautotyros metraštis”
vedamajame straipsnyje „Naujas tautotyrininkų
aruodas”. Tėvynės pažinimo draugija (TPD) 1989–
2009 m. leido laikraštį „Gimtinė”, kuriame savo
nu  veiktus darbus tautotyros srityje, įvairias įžval-
 gas spausdino šios draugijos nariai. Laikraštis tar -
si su  vienydavo visus įvairiuose miestuose išsi-
 bars  čiu  sius TPD narius. Nuo 2010 metų TPD pra-
 dėjo naują pažintinį projektą „Į savasties aruo dą –
bran dūs paveldo grūdai” ir kaip laikraščio „Gim -
tinė” tąsą nusprendė leisti mokslinės kryp ties kas-
 me tinį straipsnių rinkinį „Tautotyros met raštis”.
TPD valdyba sudarė redakcinę komi si ją, kuri pa si-
ū lė devynis metraščio teminius sky rius: ,,Asme ny -
bė ir tauta”; ,,Istorijos aidai”; ,,Lie tuvių kovos dėl
laisvės”; ,,Tradicinės kultūros paveldas”; ,,Gim   to -
sios kalbos sargyboje”; ,,Iškilūs tėvynai niai”; ,,Mu -
ziejai ir paminklai”; ,,Recenzijos ir ap žval gos”;
,,Tau to tyros sąjūdžio 2010 metų kroni ka”. Tėvynės
pažinimo draugijos Vil niaus skyrius, vadovauja-
mas Birutės Mikulytės, ba lan džio 2 die ną Marijos
ir Jurgio Šla pelių name-muzie juje su rengė tauto-
tyros savano rių popietę „Pa vel do ži nių šaltinis”,
kuri buvo skir ta „Tautotyros metraščio” I tomo
sutiktu vėms. 

Metraščio sudarytojas dr. Kazys Račkaus kas
pateikė nuveikto darbo ataskaitą, „stojo prieš ko -
lektyvinį teismą” tų žmonių, kurie pa teikė straips-
 nius, rengė medžiagą ir kurie parėmė lei dinį. Ar jo
darbas buvo prasmingas, ar jis suteikė vilčių, ar
nuvylė, spręs skai ty to jas, paėmęs knygą į rankas.
Pirmininkas žiūri į nuveiktą darbą ne kaip į šven-
tę, bet kaip į pa baigtuves, ne kaip į džiaugs mą, o
kaip į didelio darbo pradžią. Jam ši knyga – tai
naujas TPD aruodas, kuris kaip tautos avilys atvi-
ras vi siems čia nešti savo pažinimo medų ir jį
kaup ti. Nes draugija tam ir įsteigta, kad tarnautų
ne tik sau, bet ir visuomenei. „Visi, kurie nors po
kruo pelę renka, yra tautos paveldo nešėjai”, – pa -
brėžė pirmininkas. Pagrindinis TPD narių pa šau-
 kimas – tautos paveldo tyrinėjimas ir jo įpras mi  ni-
mas anksčiau – laikraštyje „Gim ti nė”, o dabar –
leidinyje „Tautos metraštis”.

Metraštį pirmininkas įvardija kaip TPD sek  ly-
čią, į kurią reikia užklysti ne tuščiomis, o su at ra  -
dimais, pasidalijant jais su visuomene. Met raš tis –
tai draugijos narių vienerių metų nuveiktų darbų
rinktinė. 33 autoriai pateikė 47 straipsnius, kai
kurie ir po keletą. Leidiniui nuoširdžiai tal kino
devyni redaktoriai. Tačiau dr. K. Rač kauskas pri-
sipažino, kad gal per mažai iš redaktorių rei ka la-
 vo, pasilikdamas sau didžiausią darbo krūvį. 

Pirmininkas priminė ir TPD išleistas knygas:
autorių kolektyvo parengtą monografiją „Aukš ta -
dvaris” (2002 m.), tautotyrininkų biografinį žinyną
„100 tėviškės žinovų” (2001), straipsnių rinkinį
„Lietuvos deimančiukai” (2008 m.), kaimo paveldo
knygą „Bekštonys”, kurią pats išleido (2009 m.), že -
maitės Elenos Mažeikienės knygą „Tučiai – Že mai -
tijos kertelė” (2010 m.) ir daugelį kitų. 

O susirinkusieji prisiminė šio nenuilstančio
kul tūros darbininko veiklos įvertinimą Lietuvos
Res-   publikos Seime – Švietimo, mokslo ir kultūros
ko miteto pirm. Valentino Stundžio Padėkos raštą dr.
Kaziui Račkauskui už jo ypatingą indėlį puo  selė jant
lietuvių kultūrą, už jo ypatingą indėlį ku riant ir da -
rant didelius darbus Lietuvos valsty bei.

Etnologė Gražina Kadžytė, „Tautotyros met-
 raš čio” skyriaus „Tradicinės kultūros paveldas”
re daktorė, džiaugėsi gražiai apipavidalintu soli-
 džiu leidiniu. Tačiau G. Kadžytė pastebėjo, kad lei-
 di nyje galėtų būti daugiau draugijos atri bu ti kos.
Metraštis turi ISSN indeksą. Tai reiškia, kad į met-
raštį galima įtraukti ir mokslinę visuomenę.

Istorikas dr. Mindaugas Tamošiūnas „Tauto -

tyros metraščio” skyriuje „Gimtosios kalbos sar-
 gyboje” išsamiame straipsnyje „Ar galime būti ra -
mūs dėl lietuvių kalbos?” klausia, kodėl pasigirsta
kalbos apie lietuvių kalbai gresiantį pavojų. Visi
skaitome knygas, laikraščius, tačiau gana dažnai
kai kurių žodžių negalime perskaityti, o kai kurių
ir suprasti. Ir visa tai prasidėjo kartu su nepri-
 klau somybės atgavimu. Kai kas labai įsijautė į
„euro pin tojų” vaidmenį ir tam talkina Lietuvių
kalbos ko misija, 1997 m. nutarimu nusprendusi,
kad moks    linėje informacinėje literatūroje tam tik-
rus terminus ir pavardes lietuviškai rašyti ne tin-
ka. Pa stangos įtikinti Lietuvių kalbos komisiją ir
mū sų valdžią, kad tai yra absurdas, nedavė re zul-
 tatų. O juk Konstitucijos 14 straipsnis skelbia:
„Vals tybinė kalba – lietuvių kalba”! 

Visuomeninis sambūris „Patir -
tis” (pirminin kas – akademikas Jo -
nas Kubilius) kovo 26 d. pri ėmė viešą
kreipimąsi į Lietuvos Respublikos
Pre  zidentę Da lią Grybauskaitę „Dėl
visiems pri imtino sprendimo tikri-
 nių svetimy bių vartosenos klau si-
 mo”. Jame pra šoma, kad LR Seimui
atskaitinga Lie  tuvių kalbos komisija
kuo greičiau pašalintų anti kons titu-
 cinės lietu viš kų tikrinių svetimy bių
vartoseną ribojančias 1997 m. nutari-
 mo nuo statas. Kreipimąsi pasi rašė
dau gelio organizacijų at sto vai, tarp
jų ir TPD pirmininkas dr. K. Rač kaus -
 kas. Krei pimosi tekstas paskelb tas
laikraštyje „Lie tu vos aidas” ge gu žės
7 d. Nr. 102–105. 

Dar viena svarbi TPD veiklos sri-
 tis – pro jek tas, kviečiantis į skau džios
praeities talką „Pir mosios trem ties iš
Lietuvos į Sibirą 1941 m. 06. 14 –15 d.
au kos ir jų kančios”, pradėtas įgyven-
 dinti 2011 m. sausio mėnesį. Jo tikslas
– minint pir mo sios tremties į Sibirą
70-metį surinkti kuo daugiau gyvo-
 sios atminties faktų ir medžia gos apie
oku pa cinės valdžios pradėtą vykdyti
lietuvių kalbos ge no cidą. TPD valdy-
 bos mokslinė konsultantė isto ri jos
klausimais dr. Nastazija Kai riūkšty -
tė, minėto projekto ekspe dici jos vado-
 vė, metraščio autorė ir sky riaus „Is -
to rijos aidai” redaktorė, pa brė žė, kad
1941 m. buvo ištremta labai daug
mokytojų – iš kiek  vienos aps kri ties po kelias
dešimtis. Ištrėmė tuos, kurie ugdė tautiškai są mo-
ningą, patriotiškai nusiteikusį jau ną žmogų. Gana
sunku surinkti ži nias apie išvež tuosius, kadangi
dažnai nebe ran da me net jų vaikų. Ieš ko dama
archyvuose medžia gos apie 1794, 1831 ir 1863 metų
sukilimus, dr. N. Kairiūkštytė pastebėjo, kad
didžioji dalis lietuvių visada siekė atsiskirti nuo
Lenkijos. Ji aptikusi lei dinuką apie 1831 m. suki   lė-
lius, kurie, susibūrę Paryžiuje, leido laikraš tį ir
jame skelbė siekį turėti nepriklausomą Lie tuvą.
Lenkai juos išjuokė, sa ky dami, kad nėra jo kių lie-
 tu vių – yra tik lenkai. Pra ne šėja norėtų, kad stu-
 dentai diplominiuose dar buo  se nagrinėtų isto ri-
 nius faktus, įrodančius, kad Lietuva nuo amžių
sie  kė būti nepriklausoma, nie kada nebuvo susi tai-
 kiusi su mintimi atsisakyti sa vo tautiškumo ir su -
si jungti su kita tauta. Žinoma, buvo visokių lietu-
 vių, tačiau būtina parodyti tuos tautiečius, kurie ir
sunkiomis sąlygomis ne nu tau tėjo. Stu dentų indė-
 lis turėtų praturtinti metraštį naujais atradimais
bei įžvalgomis. Lygiai taip pat stu den tai kartu su
dės tytojais galėtų patyrinėti 1941 m. birželio suki-
 limą ir tremtį. Dr. N. Kai riūkš tytė padėkojo dr. Ka -
ziui Račkauskui ir jo žmonai Linai už atliktą di -
džiulį darbą rengiant „Tauto ty ros metraštį” ir iš -
reiš kė viltį, kad ateityje jų triū sas bus deramai
įver tintas. 

Publicistė Irena Tumavičiūtė, kalbėdama
trem   čių ir antisovietinio pasipriešinimo tema, pa -
stebėjo, kad iki šiol daug šmeižtų apie 1941 m. ir
vėlesnius įvykius sovietų ir nacional socia listų
oku puotoje Lietuvoje aptinkama publi ka cijose
ang  lų ir vokiečių kalbomis, kurios, be to, „ilius t -

ruo tos” suklastotomis nuotraukomis. Kai buvo ap -
 tariama Vilniaus ir Austrijos miesto Linco, kaip
2009 m. Europos Kultūros sostinių, programa, apie
renginius abiejose sostinėse pla čiai rašiusi Aus -
trijos žurnalistė Judita Levonig (J. Lewonig) siūlė
programos rengėjams į Vil niaus Kultūros sostinės
programą įtraukti partizaninį pasipriešinimą, pa -
kviečiant laisvai vokiškai ir angliškai kalbantį
met raštininką Albiną Kentrą, turintį daug do ku-
 men tinės me džiagos antikomunistinio pasi prie ši-
 nimo tema. Tačiau lietuviai atsisakė.

I. Tumavičiūtė kalbėjo: „Laisvės kovo to jams
ne atsirado vietos Kultūros sostinės prog ramoje
„Ki nas mieste, miestas kine” – nuo bir želio 17-osios
iki rugpjūčio 20-osios gražiais va saros vaka rais po
dvi valandas ir ilgiau buvo rodomi Lietuvos ir už -
sie nio autorių filmai – viso 20. Tikras pasityčio ji-
 mas iš Lietuvos lais vės kovotojų buvo liepos 29 d.
Vilniaus pran ciš konų  vienuolyno erd viame kie-
me rodytas „do ku mentinis” filmas „Vil niaus par ti-
 zanai” (vė liau rodytas ir Kaune). Iš vy dome nema-

 žai vyrų ir moterų, kurie nacio nal socia lis tinės
Vokie ti jos okupacijos metais plėšė Vilniaus krašto
ūki ninkus, vadindami tai „ekono mi nė mis ak ci jo-
mis”, leido nuo bėgių traukinius, sprog dino pieni-
nes ir pan. Dėl jų teroristinių akcijų ken tėjo lenkų
ir lietuvių ūkininkai, kuriuos naciai sušau dydavo
kaip įkaitus. Bet ši to filme neiš gir dome. Net 130
minučių nemo ka mai rodomas filmas de zin forma-
vo žiū ro vus. Antai tarp „partizanų” ma  tė me dau-
ge liui pažįstamą Hen riką Zimaną, kurio diegtos
komunistinės-antisionis tinės ideolo gijos pa da ri-
 nius iki šiol jaučiame.

Filmo viršūnė buvo tų „herojų” nuotrauka.
Taip tikriesiems Lietuvos laisvės gynėjams

nak  tinių filmų programoje ir neliko vietos. O buvo
gera proga papasakoti ir Lietuvos jaunimui, ir
Vilniaus svečiams apie Lietuvos patriotų kovą su
ko munizmo hidra”.

I. Tumavičiūtė į tai atkreipė dė mesį ne tik pri-
 mindama prokomunistines Europos kul tūros sos-
 tinės programos nuostatas, programos rengėjų is -
torijos neišmanymą, bet ypač dėl to, kad ateityje
pa dėtume užkirsti kelią dezinformacijai ir Lie tu -
vos skaitytojų mulkinimui.

Apibendrindamas renginį, dr. K. Račkauskas
pa  si džiaugė, kad dėl „Tautotyros metraščio” daug
pastabų ir kritikos nebuvo. O akademinių sluoks-
 nių rašiniai tikrai sustiprintų leidinį ir būtų
orien   tyras draugijos narių autoriams. Šio metraš-
 čio pratarmę parašė akademikas Romualdas Gri -
gas. Tikimasi, kad TPD leidžiamas „Tautotyros
met  raš tis” atras kelią į skaitytojų širdis ir kiekvie -
nas galės rasti jam patinkančią temą, gal net pa -
teikti pasiūlymų ar pastabų. �
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la vinimą įgijo Šveicarijos universi tetuose, bet jų
mokslo išlaidas dažnai apmokėjo Amerikos lie tu ių
įsteigtos šalpos organizacijos.

Štai trumpa statistika, skelbta knygoje
„Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje”. 

Fribūras (arba Freiburgas; pranc. Fribourg,
vok. Freiburg) – miestas Šveicarijos vakaruose, į
piet  vakarius nuo Berno. Fribūro kantono centras.
36 tūkst. gyventojų.

Nuo XIX a. pabaigos katalikiškame Fribūro
universitete studijavo nemažai lietuvių, ypač ku ni -
gų: 1895–1935 m. apie 110 studentų, tarp jų Vincas
My kolaitis-Putinas, Pranas Augustaitis, Jonas To -
to raitis, Stasys Šalkauskis ir kt. Juos rėmė JAV
lietuvių šalpos organizacijos.

Pratinkimės padėkoti. Ir suprasti, kad tie ben -
dromis pasaulio pastangomis išlavinti lietuviai
mo kė mūsų tėvus ar jų mokytojus. Ir taip reikš -
min gi pasaulio kultūros atšvaitai, lyg pelenuose
žio ruojanti kibirkštis, visą tarybų valdymo lai ko -
tarpį, negeso, žadino mūsų vaizduotę. Turime dar
kartą garsiai pasakyti, kad viso pasaulio lietuvių
nuopelnai leido išlikti dabartinės lietuvių kul tū -
ros lygmeniui. Turime pajusti tikrą dėkingumą,
tu  rime tuos nuopelnus įvardyti. 

Studijos Šveicarijoje suformavo gana reikš -
mingą lietuvių inteligentijos dalį. Kai pradėjau
ieš koti kuo daugiau faktų šioms kultūros sąsajoms

patvirtinti, tai jų radau ir knygoje „Lietuvių ra šy -
tojų takais Šveicarijoje”, ir vartydama dau gelio į
kelionę vykusių Lietuvos nevyriausybinių orga ni -
zacijų istorijos puslapius. 

Tuo, ką pastebėjau, norėčiau pasidalinti. Tai
galėtų būti lyg ir konferencijoje „Laiko ženklai
kul  tūros istorijoje” nespėtų išsakyti minčių tęsi -
nys. 

Tad pažvelkime į faktus kartu. 
Pradėkime nuo rašytojų, kurie paminėti  kny -

goje, kaip studijavę Šveicarijoje. 
Jonas Biliūnas, lietuvių psichologinės prozos

pradininkas ir literatūros klasikas. 1893 metais
atsisakė stoti į kunigų seminariją ir neteko šeimos
paramos. 1904 m. rudenį Biliūnas įstojo į Ciuricho
universiteto filosofijos skyrių studijuoti litera tū -
ros. Ciuriche gyveno iki 1905 metų pavasario. Min -
tis studijuoti Šveicarijoje jam kilo susira ši nėjant
su Berne gyvenančiais ir studijuojančiais lie tu -
viais. Augustinas Janulaitis studijavo teisę, Vincas
Mickevičius-Kapsukas buvo laisvasis Berno uni -
ver si teto filosofijos ir ekonomikos kursų klausy -
tojas. Jurgis Šaulys – būsimas Nepri klau somybės
akto signataras, būsimasis Lietuvos dip lomatas
Ber ne studijavo mediciną. 1904 metais spalio 22 d.
Biliūnas atvyko į Ciurichą. Studijuoti jis galėjo ga -
vęs Amerikos lietuvių stipendiją ir pa ra mą iš Po -
vilo Višinskio. Studijavo literatūrą. Švei carijoje jis
parašė ir savo testamentinį eilė raš tį „Kai numir -
siu, man’ pakaskit”, Ciuriche buvo parašy tas ir
gar   su sis „Laimės žiburys”. (Namas Univer sitä tsst -

maisto produktai (tuomet buvo dainuo jama: o dar-
badienis vien tik pelų...). Atstovėdavo ilgiausias
eiles pašte... „Per brolio Petro gerumą ir malonę
gy vas išlikau ir „karo sugriautą” Kazachstaną
atstačiau, – ironizavo Dam brauskas. – Brolio dalis
čia didesnė negu ma no. Kuo aš jam atsilyginsiu?
Jis, nors ir jaunesnis, mane pralenkė ir pirmasis
išėjo į Amžinybę. Teatlygina jam Teisingasis Pa -
sau lio Teisėjas.”

Iš Čeliabinsko A. Dambrauskas etapu buvo nu -
varytas į Kopeiską, kur statė barakus ir karcerį.
Kurį laiką į naują vietą neatkeliavo siuntiniai, tai
Dambrauskas nusilpo, atsidūrė klipatų, arba
„dochodiagų”, brigadoje. Drauge su Petru Klimu.
Kopeisko lageryje abu tinkavo barakų kaminus, ir
tada Klimas daug pasakojo apie savo jaunystę, pra-
 leistą Maskvoje, kai buvo susiviliojęs socializmo
idėjomis, apie Jurgį Baltrušaitį, dirbusį diplomatu
Paryžiuje, apie Oskarą Milašių ir jo pranašystes,
kurių dalis, kaip nebūtų keista, išsipildė, o kita da -
lis užšifruota – gal dar išsipildys... Pasakojo ir apie

1918 metų Vasario 16-tosios posėdį, kuriame buvo
pasirašytas Nepriklausomybės paskelbimo Aktas.
Dambrauskas visa tai dėjosi į galvą ir vėliau at kar-
tojo knygoje „Viskas praeina”. Turėjo feno me nalią
atmintį, kurios nenusilpnino nei badas, nei lagerių
muštras. Manau, kad atmintis išlavėjo stu di juo-
jant specifinę filologijos sritį – graikų, lotynų ir
hebrajų kalbas. 

Buvo 1947 metų sausis ar vasaris. „Sėdime abu
(su P. Klimu – A.Ž.) kamputy prisiglaudę, vėl api-
 plėšti, kiek buvom spėję per pusmetį prasigyventi,
o vagys ir plėšikai šoka, dainuoja, armonikom gro -
ja ir linksminasi, kaip tik moka. Dabar jų dienos,
jų karalystė”, – rašė A. Dambrauskas. Gal ir gerai,
kad jis nesulaukė atgautosios Nepriklausomybės
dvidešimtmečio, kad spėjo numirti, dar pirmajame
jos dešimtmetyje, kuris buvo neramus, bet ne toks
ciniškas kaip šiandien. Negavo nusivilti tuo, kuo
nusivylė jo jaunesnieji „kolegos” tremtiniai. Ne -
sulaukė dienų, kurias vaizdžiai, gal šiek tiek per-
 dėdamas nupiešė Antanas Klimas iš Roches terio
vie name savo komentare. O būtent, kad jau dvi de-
šimt metų Lietuvą valdo vis naujai pasi vadinan-

 čios partijos, o tiksliau oligarchai ir jų kla nai. Eili -
nis žmogus tokioje Lietuvoje yra niekas, jaučiasi
nereikalingas, kaip ir jaunimas, masiškai trau-
 kian tis į kitus kraštus ne tik geresnės duonos ieš-
 koti, bet ir nepakęsdamas to chaoso, kurį mūsų
vals tybėje kelia ir nemokšos, ir apsukruoliai. Ne -
viltin žmones varo Lietuvos žiniasklaida, ypač
dien raštinė ir internetinė, besimėgaudama plė ši-
 mų, vagysčių ir žudynių aprašymais. Lietuvių kal -
ba vis labiau skęsta įvairių skolinių, ypač anglų
kal bos perdirbinių, jūroje. Nejauku eiti per Vil -
niaus senamiestį ar Gedimino prospektą, nes ant
kiekvieno namo iškabinti angliški kavinių, grožio
ir prekybos salonų, parduotuvių ir prekybos cen t-
rų pavadinimai. Lyg būtum svetimos šalies sve ti-
 mam mieste... Gal dėl tokios kalbinės sumaišties ir
žmonės susvetimėję, supiktėję, o įtampą dar di dina
nuolatinės rietenos Seime ir skandalai, siau čian-
 tys aplink ministerijas...

Antanas Dambrauskas viso to jau nei mato,
nei girdi, jis nuo 1996 metų ilsisi Druskininkų
kapinėse greta Aleksandros Bogušaitės-Dam -
braus kienės. Bet apie Aleksandrą, kaip ir apie
Olžeraso lagerį, kur drauge su Dambrausku savo
„bausmes” atlikinėjo daug Lietuvos meno ir kultū-
ros žmonių, – kitoje šio pasakojimo dalyje.
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rasse 58). (Pagal Audriaus Alkausko straips nį.) 
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, lie tu vių

lyrinės psichologinės prozos pradininkė, Švei -
carijoje studijavo 1905–1907 metais, remiama „Mo -
tinėlės” stipendijos. Ji kaip laisva klausytoja lankė
filosofijos, literatūros, pedagogikos, vokiečių ir
pran cūzų kalbų paskaitas Ciuricho ir Fribūro (Fri -
bourg) universitetuose. Į Lietuvą parsivežė gar -
saus pedagogo Friedricho Wilhelmo Foersterio
(1989–1966) pedagogines idėjas. Jo moralinės etikos
kurso paskaitas ji klausė Ciuricho universitete.
(Pa    gal Gražinos Staniūtės-Hagopian straipsnį.) 

Vincas Mykolaitis-Putinas. Vienas iškiliau sių
XX a. lietuvių rašytojų: poetas, prozininkas, taip
pat dramaturgas, vertėjas, literatūros teore ti kas,
kri tikas. Baigė Marijampolės gimnaziją, 1909 įs tojo
į Seinų kunigų seminariją, 1915 gavo kunigo šven -
timus ir išvyko mokytis į Petrapilio dvasinę aka -
demiją. Tuo metu spaudoje pasirodė jo eilė raš čių
rinkinys „Raudoni žiedai”. 1918 metais, gavęs
Amerikos Tautos fondo stipendiją 4 metams ir tei -
sę studijuoti katalikiškame Fribūro universitete,
Pu tinas sėkmingai tęsė studijas Fri būro universi -
te te. 1922 metais baigė universitetą filosofijos
daktaro laips niu. Tada dvejus metus rengėsi pro fe -
sūrai Miuncheno uni versitete. 1923 metais grįžo į
Lie tuvą ir profesoriavo Lietuvoje. VDU dėstė nau -
jąją lietuvių literatūrą (VDU įkur tas 1922 m.).

Pagrindines studijas Putinas sky rė siste ma -
tinei filosofijai, šaluti nėmis pasirinko filosofijos ir
meno istoriją, tyrinėjo literatūrinių kryp čių kilmę
ir jų stiliaus savybes. Stu dijavo litera tū ros meno
estetiką ir li teratūros moks lo sistematiką. Vado -
vau jant belgų pro fesoriui Mun ny nc kui, prancūzų
kalba parašė diserta ciją „Vladimiro Solov jovo es -
tetika (es tetinės pažiū ros)”. Ši Putino diser tacija
yra saugo ma Fri būro univer si teto archyvuose. Pu -
tinas Fribūre la vino ir savo pilie tinius orga nizaci -
nius gebėjimus – buvo išrinktas studentų organi -
zacijos „Lituania” va do vu. Veikla buvo aktyvi –
kas mė nesį rengia mos paskaitos, išvykos, aptaria -
mi pasi rengimai šven tėms. Putinas Fri būre su kū -
rė lie tuvių chorą ir jam vadovavo, fotogra fa vo, daž -
nai lan ky davo kon certus gotikinėje Fribūro ka ted -
roje, jos var go nai garsėjo visoje Europoje. Jau Fri -
būre pri ėmė sprendimą dėstyti literatūrą. 

Lietuvai taip reikšmingame Fribūre vien dak -
taro disertacijas 1889 (nuo įkūrimo) iki 1936 metų
be Vinco Mykolaičio-Putino apgynė dar 30 lietu -
vių. Kartu ir pirmosios moterys studentės – su Pu -
ti  nu į Šveicariją atvykusios M. Ambraziejūtė ir M.
Andziulytė. 

Fribūro universiteto auklėtiniai S. Šalkauskis,
Vincas Mykolaitis-Putinas, J. Eretas atvežė į Lietu -
vą šveicarišką dvasią ir stengėsi įdiegti Vakarų
Eu     ropos universitetų tradicijas. (Pagal Dianos
Brun ner straipsnį.) 
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