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Sprendžiant iš žiniasklaidos, šiuolaikinės, modernios moterys yra drą-
sios ir veržlios. Aktyviai veikia verslo ir politikos pasaulyje, dalyvau-
ja visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Narsiai išreiškia savo

pažiūras ir išdėsto argumentus. Nusimano daugelyje sričių. Netgi krimina-
linės policijos suvestinės byloja apie moterų iniciatyvas: fizinio smurto, ne-
retai žiauraus, griebiasi ir moterys. Įdomu paskaityti ir psichiatrų užrašus
(prieš porą metų skaityta psichiatrės Palmiros Rudalevičienės knyga
„Sužeistieji” daug ką pasakė ir apie dailiąją, ir apie stipriąją lytį...).

Bet ar iš tiesų moteris yra tokia moderni? Tokia veržli – kaip ledlaužis,
kaip pionierius tyruose?.. Ar tai nebus savotiškas ,,prekės ženklas”? Spren-
džiu iš moterų žurnalų ir neblėstančio jų populiarumo. Temos žurnaluose
juk visą laiką tos pačios – astrologinės prognozės, receptai, namų interje-
ras, įkvepianti sėkmės (ar graudinanti nesėkmės) istorija, geri patarimai
visais gyvenimo atvejais, prekių reklama ir t. t. Visa tai pateikiama ne-
sudėtingu stiliumi – betgi pretenduojant į rimto kalbėjimo statusą. Apsi-
mestinai rimtai, su pragmatiška patetika. „Grožis išgelbės pasaulį” – tai
puikus vartotojiškumo skatinimo šūkis. Ir gražus melas – šito pasaulio ne-
išgelbės niekas, jis turės būti perkeistas, tik nei nuo moteriškų žurnalų, nei
nuo grožio industrijos tai nepriklausys. Šią teisę turi tik pasaulio Kūrėjas,
o ne kūrinys.

Bet kuo gi čia dėtos moterys?
Galbūt tuo, kad dar prieš porą trejetą dešimtmečių moteris, suvokta

kaip intuityvioji pasaulio dalis, nuo kurios pragmatiškasis pasaulis bėga
(apie tai rašė ir C. S. Lewisas), dabar perima pragmatiškumo kartelę iš vy-
rų, ir labai sėkmingai. Intuityviąja pasaulio dalimi – ta dalimi, kuri prisi-
mena tokį egzistencijos lygmenį, kaip transcendencija – vėl tampa vyrai, ži-
noma, jeigu nesumoteriškėja (pernelyg įninka į apkalbas, perdėtą globą,
perdėtą rūpinimąsi, tuščiakalbystę, intrigas, sąmokslo teorijas ir pan.).
Baugoka pokalbio metu paklausti kad ir nekvailos moters, ką jai reikštų
akcidencija, na, gal ir ką paprasčiau – kas yra prasmė, kodėl esu Aš, kas yra
Kitas – būčiau palaikytas jei ne puspročiu, tai juokdariu. Ir išsigelbėčiau,
tik nuleisdamas tai juokais, nes juk visi filosofiniai klausimai empirikui
yra juokingi. Na, o apie empirinius dalykus šnekėtis, aišku, galima – čia
vienoje plokštumoje išsitenka ir politinės aktualijos, ir nauji mezgimo raš-
tų pavyzdžiai, ir šildymo kainos, ir televizijos laida su priekvailiais pašne-
kovais, kurių atžvilgiu visada jautiesi pranašesnis.

Bet ką gi moterys reikštų pačios sau ir viena kitai? Vartotojas? Mezgė-
jas? Varžoves? Smarkiai pavėlavusio feminizmo (seksualinės revoliucijos)
idėjų nešėjas? Agresyviojo pasaulietiškumo propaguotojas?

Viena moteris, dabar – Seimo narė, o kadaise – Metų moteris (išrinkta,
turiu pridurti, vieno moterų žurnalo), rėžė nesismulkindama, kad moteris
yra savo kūno šeimininkė ir visus reprodukcinius klausimus sprendžia
vienašališkai, pati, neatsižvelgdama į pašalinių (pavyzdžiui, vyro) norus ir
pageidavimus. Žodžiu, moteris – tokia atskira sistema, nesisiejanti su kito-
mis bendru gyvenimo apytakos ratu. Gyvenanti dirbtinėje plokštumoje. Be
transcendencijos lygmens. Nes agresyvusis pasaulietiškumas atmeta jį
kaip religinę, taigi pažangai trukdančią dogmą, o pažanga – tai ne kas kita,
kaip vartotojiškumas. Jis šiandien suvokiamas ir netgi pateisinamas ne tik
kaip prekių pirkimas, vartotojiškomis tampa ir sąvokos („grožis išgelbės
pasaulį”), ir vertybės, ir žmonės.

Kai žmonės tampa atskiromis sistemomis ir neturi bendrų sąlyčio taš-
kų arba jie labai paviršutiniški (be kvailojo transcendentinio lygmens),
juos labai lengva izoliuoti. Atitolinti vienas nuo kito kaip žvaigždes – kad
jas skirtų kuo didesnis vakuumas. Tegu sau spindi, tegu sau dega – toji
šviesa nieko nešildo. O kai užgęsta – tiesiog baigiasi jos vartojimo laikas.

Jonas Benamis

...Mes buvom godūs, o mūsų meilė – besaikė.
Vienas kito kūne aptikę sielą, vijokliškai apie ją
apsiraizgėm ir įčiulpėm savin:
„O siela, nutvertoji siela, būk mano grobis!
Mes mylėsimės, svetimoji siela,
kol tu tapsi mano siela.”
Užtat turim prisiimti ir vienas kito kaltes.
Kaip skiepus į pumpuruojančią žievę.
Kaip stigmas...

* * *

…Mes taipgi: tarpusavy surišti neatskiriamai.
Esam kaip vynuogių kekė.
Laikyk mus delne, Avinėli. Neišbarstyk po vieną uogą.
Neperskirk savo avidės geležine lazda.
Mes vienas kitą gimdėm, laidojom, slaugėm, keikėm,
guodėm, bučiavom, smaugėm, kaltinom, teisinom.
(Tu pats mus surišai prieštaringumais.)…

Birutė Pūkelevičiūtė

VYRŲ PASAULIS –
MOTERŲ PASAULIS

E. Einikytė. Tyla, 2006. Baltas molis, glazūra, medis



ĮNepriklausomą Lietuvą pavieniais kūriniais ir
ištisomis kolekcijomis sugrįžta išeivijos daili-
ninkų kūryba. Kad ji nepasimestų pasaulio pla-

tybėse, kad sugrįžtų į Tėvynę, ją praturtintų ir tap-
tų integralia Lietuvos meno istorijos dalimi, rūpi ir
Lietuvos, ir išeivijos kultūrininkams. Daug išeivi-
jos dailininkų kūrinių į Lietuvą sugrįžo talentingos
JAV lietuvių kultūrinio gyvenimo organizatorės,
nenuilstančios išeivijos ir Nepriklausomos Lietu-
vos kultūrinių ryšių gaivintojos Marijos Bareikai-
tės-Remienės dėka. Kaip JAV Lietuvių Bendruome-
nės kultūros tarybos pirmininkė 2000 m. M. Re-
mienė organizavo Čikagos M. K. Čiurlionio galeri-
jos rinkinių, nuo 1957 m. kauptų Nepriklausomai
Lietuvai, parsiuntimą. 2005–2010 m. ji padovanojo ir
perdavė saugoti Lietuvos dailės muziejui apie 100
Adomo Galdiko (1893–1969), keletą Adomo Varno
(1879–1979), Vytauto Kasiulio (1918–1995), Pauliaus
Augio-Augustinavičiaus (1909–1960) ir kt. dailinin-
kų grafikos ir tapybos darbų, kurių daugelis buvo
eksponuoti 2010 m. surengtoje Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 20 metų jubiliejui skirtoje išeivi-
jos dailininkų kūrinių parodoje „Dovana Nepri-
klausomai Lietuvai”. 2011 m. rudenį, ruošiantis
švęsti 150-ąsias Maironio gimimo metines, į
Lietuvą M. Remienė parvežė ir Maironio li-
teratūros muziejui Kaune padovanojo
1924 m. Jono Šileikos nutapytą Maironio
portretą, ilgus metus kabojusį dien-
raščio „Draugas” redakcijoje Čikagoje.
Neseniai Lietuvą pasiekė dar viena me-
cenatės dovana. Šį kartą ji skirta Anykš-
čiams. Tai žinomų išeivijos dailininkų
keramikės Eleonoros Lukštaitės-Marčiu-
lionienės (1912–2001) ir skulptoriaus Jo-
kūbo Dagio (1905–1989) kūriniai, dova-
nojami Anykščių sakralinio meno
centrui.

Remienė nėra Anykščių krašto
žmogus. Ji kilusi iš Musninkų (Šir-
vintų r.). Gimtinę paliko 1944 m. bir-
želio 28 d., šeimai pasitraukus į Vaka-
rus. Pradžioje gyveno Vokietijoje,
1949 m. persikėlė į JAV, Čikagą, kur
jau daugiau kaip 60 metų darbuojasi
lietuvybės išeivijoje išsaugojimo ir
Lietuvos labui. Yra seniausio išeivijos
dienraščio „Draugas” fondo pirminin-
kė, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto
tarybos vicepirmininkė informacijai,
svarbių leidinių apie išeiviją autorė ir
sudarytoja, dailės parodų, etninės kul-
tūros sklaidos projektų, klasikinės mu-
zikos koncertų ir kitų renginių organiza-
torė. Anykščiuose M. Remienė lankėsi
tik du kartus. Pirmąjį kartą Anykščius
aplankė dar sovietinės okupacijos metais,
kai su kun. Kęstučiu Trimaku ir kitais
Amerikos lietuviais lankė žymesnes Lie-
tuvos vietas ir bažnyčias. Iš tų dienų išliko
prisiminimas apie susitikimą su Anykš-
čių klebonu monsinjoru Albertu Talačka,
įdomiai pasakojusiu apie bažnyčią, paro-
džiusiu sukauptus dailės kūrinius (šiais
atsiminimais M. Remienė pasidalino any-
kštėnų parengtoje knygoje „Sakralinio
meno puoselėtojas monsinjoras Albertas
Talačka”, kurios išleidimą parėmė ir fi-
nansiškai). Antrą kartą Anykščiuose ap-
silankė atvykusi į Lietuvą atsiimti vals-
tybinės dr. Jono Basanavičiaus premi-
jos, kuri M. Remienei buvo skirta už
tautinės tapatybės puoselėjimą
Jungtinių Amerikos Valstijų lie-
tuvių bendruomenėje ir pastan-
gas grąžinti kultūros vertybes į
Lietuvą. Tuomet 2010 m. liepos
22 d. Anykščių sakralinio me-
no centre ji dalyvavo Angelų
muziejaus atidaryme. Po dau-
gelio metų vėl pamatė mons.
A. Talačkos sukauptus dailės

kūrinius, eksponuoja-
mus naujoje, specia-
liai jiems pritaikytoje
erdvėje.

Gyvendama Ame-
rikoje, M. Remienė su-
kaupė nemažą dailės
kūrinių kolekciją.
Apie kolekcijos for-
mavimąsi laikraščiui
„XXI amžius” ji pasa-
kojo: „Nesu meninin-
kė, tačiau vertinu me-
ną. Dar gyvenant Vo-
kietijoje dailininkas
Vytautas Kazimieras
Jonynas surengė savo
kūrinių parodą. Jau
tuomet kilo mintis
pirkti originalų pa-
veikslą. Kai Adomas
Varnas šventė savo 65
metų jubiliejų, iš jo pa-
rodos nupirkau pa-
veikslą už 50 dolerių
skolon. Tai buvo dideli
pinigai. Buvau gimna-
zistė, savo pinigų netu-

rėjau. Tėvas mano pirkiniu nusistebėjo. Sutaupiau
iš to, ką jis duodavo smulkioms išlaidoms, ir
skolą grąžinau. Dabar tas paveikslas Lietuvoje.
Beveik visuose lietuvių namuose yra lietuvių
dailininkų kūrinių. Jautėme pareigą paremti
dailininkus – juk valstybė jų nerėmė. Patys vieni
kitiems padėjome”.

M. Remienė gerai atsimena ir Anykščių sak-
ralinio meno centrui padovanotų kūrinių istorijas.
1960 m. Jokūbo Dagio sukurtą medžio skulptūrą ji

įsigijo su seserimi Irena Bareikaite, Nekaltai
Pradėtosios Mergelės Marijos vargdienių seserų
kongregacijos vienuole, pasirinkusia vienuoliš-
ką Margaritos vardą, lankydamasi dailininko
namuose Toronte. „Tai buvo mano gyvenimo
pradžia. Neturtinga, bet troškimai buvo dide-
li”, – pasakoja mecenatė, „Skulptoriaus namai
buvo pilni skulptūrų. Pasirinkau tai, ką galė-
jau įpirkti. Tėvai mano norui pirkti kūrinį
nepritarė, bet kai paaiškinau, kad tai ken-
čiančio Kristaus atvaizdas, nusileido”.

Medžio skulptūra vaizduoja paprastą ir
nuolankų Jėzų, į žmones atgręžusį delnus,
kuriuose matyti nukryžiavimo metu pada-
rytos žaizdos. Pasak kūrinio autoriaus, taip
jis norėjęs parodyti, kad Dievas kviečia
žmogų pas save, pasiryžęs, kaip kadaise ne-
tikinčiam apaštalui Tomui, leisti pirštu pa-
liesti savo žaizdas, kad šis įtikėtų. Darbas
taip ir vadinasi „Ateik ir įtikėk”.

Kūrinio autorius Jokūbas Dagys yra
gerai žinomas išeivijos skulptorius. Jis gi-
mė 1905 m. Šlepščiuose (Biržų r.), 1927–1932
m. studijavo Kauno meno mokykloje. 1944
m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1951 m. gyve-

no Kanadoje, Toronte, kur ir mirė 1989 m.
rugsėjo 8 d., eidamas 84-uosius metus, prieš
mirtį dar spėjęs dalį savo kūrinių perduoti
Lietuvos dailės ir Biržų krašto muziejams.
J. Dagys buvo originali asmenybė, visiškai
pasišventęs kūrybai. Turėjo savitą gyveni-
mo filosofiją. Kūrė ne tik skulptūras, bet ir
tapė, rašė eiles. Yra išleidęs biografinio po-
būdžio poezijos knygas „Dagys dejuoja ir dai-
nuoja” (1977), „Dagys klajoja ir galvoja”
(1979). Dailininko kūriniuose atsiskleidžia

visa žmogaus jausmų įvairovė – ilgesys ir
liūdesys, svajonės ir kančios, skausmai ir

nusiminimai... Dėl vyraujančių mino-
rinių nuotaikų J. Dagys yra vadinamas
išeivijos skausmo skulptoriumi. Jo dar-
bams būdinga ekspresyvi deformacija,
supaprastintos, geometriškai stilizuo-
tos formos, artimos lietuvių liaudies
skulptūrai. Apie savo darbų stilistiką
pats skulptorius yra pasakęs: „Jungiu į
vieną visumą ekspresiją, deformavi-

mą, primityvų realizmą ir savo sugebėjimus”.
Antro kūrinio autorė Eleonora Marčiulionienė

yra viena pirmųjų profesionalių Lietuvos kerami-
kių, už viso gyvenimo darbus puoselėjant keramikos
meną apdovanota Amerikos Lietuvių Bendruome-
nės Kultūros tarybos prizu. Ji gimė 1912 m. Taurag-
nuose, 1931–1937 m. studijavo Kauno meno mokyklo-
je. 1938–1944 m. dėstė keramiką Kauno dailiųjų ama-
tų mokykloje. Dar Kauno laikotarpiu sulaukė pripa-
žinimo. 1937 m. jos kūriniai buvo eksponuoti Pasau-
linėje parodoje Paryžiuje, kur pelnė garbės diplomą.
1938 m. dailininkė dalyvavo pirmojoje tarptautinėje
amatų parodoje Berlyne ir Lietuvos nepriklausomy-
bės dvidešimtmečiui skirtoje parodoje Kaune, 1939
m. savo darbus eksponavo Pasaulinėje parodoje New
Yorke. 1944 m. su vyru skulptoriumi Aleksandru
Marčiulioniu (1911–1998) pasitraukė į Vokietiją.
1946–1949 m. dėstė keramiką Dailės ir amatų mokyk-
loje Freiburge, buvo viena iš šios mokyklos įkūrėjų.
1949 m. persikėlė į Australiją, Adelaidę. Nuo 1956 m.
gyveno JAV, Čikagoje, ten ir mirė 2001 m.

E. Marčiulionienė kūrė dekoratyvines vazas,
lėkštes, žvakides, keramikines skulptūras. Dailinin-
kė naudojo sudėtingas technologijas, viename kūri-
nyje derino skirtingas faktūras ir įvairias glazūras.
Svarbią vietą jos kūryboje užima religinė tematika
– Madonų, angelų skulptūros, Kryžiaus kelio stotys.

Keramikinį pano „Kristus parpuola po Kryžiu-
mi” M. Remienė įsigijo 1975 m. iš dailininkės, kurią
gyvendama Čikagoje gerai pažinojo. Tai viena iš
Kryžiaus kelio stočių. E. Marčiulionienė yra sukū-
rusi du Kryžiaus kelio stočių ciklus Čikagos lietuvių
bažnyčioms. 1957 m. keramikinėmis Kryžiaus kelio
stotimis ji papuošė marijonų vienuolyno koplyčią,
kiek vėliau kryžiaus kelio stotis sukūrė jėzuitų glo-
bojamam Lietuvių jaunimo centrui. Pano iš M. Re-
mienės kolekcijos sukurtas panaudojant Jaunimo
centro Kryžiaus kelio stočių formas, tačiau nuo pas-
tarųjų skiriasi glazūrų spalvomis. Savo įtaigos kū-
rinys nepraranda ir vienas, išimtas iš ciklo. Išties,
ne tiek svarbu, kurią stotį jis vaizduoja – pirmą, ant-
rą, ar trečią Kristaus suklupimą po kryžiumi. Tai
Jėzaus, nešančio kryžių, klumpančio, besikeliančio
ir vėl einančio į priekį, kad savo misiją atliktų iki ga-
lo, atvaizdas. Autorė pabrėžia Išganytojo romumą,
nusižeminimą. Jo figūra išdidinta, pavaizduota iki
pusės, po kryžiumi palinkusi beveik maldos poza.
Kareivių figūros mažesnės, matomos iki blauzdų.
Nuosprendžio vykdytojai atrodo pasimetę, išsigan-
dę, ne tiek pikti, kiek nelaimingi. M. Remienė turėjo
keletą keramikės sukurtų Kryžiaus kelio stočių.
Anykščių sakralinio meno centrui padovanotą pano
ji ypač mėgo. Daug metų jis kabojo jos miegamajame.

Abu kūrinius į Lietuvą M. Remienė atsiuntė sa-
vo lėšomis – keramiką oro paštu, o skulptūrą – jūra,
į dėžę pridėjusi daugybę pagalvėlių, kad vežant ne-
būtų sužalota. �
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DALIA TARANDAITĖ

Jokūbas Dagys
(1905–1989). Ateik ir įtikėk, 1960.

Antano Lukšėno nuotr.

JAV lietuvių kultūrininkės ir meno mecenatės
Marijos Remienės dovana Anykščiams

Eleonora Marčiulionienė (1912–2001). Kristus parpuola po kryžiumi, 1975. Antano Lukšėno nuotr.
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GENTIES ŠAKNYS

Įdomi ir vingiuota Izabelės motinos, o ypač tė-
vo šeimos biografija. Raseinių apskrity, netoli Šilu-
vos, Tvarijoniškių kaime, po baudžiavos panaiki-
nimo klestėjo didelis, gražus Jono Vilimavičiaus 40
ha ūkis. Šeimoje augo dvi mergaitės – Petronėlė ir
Ieva (Belgijoje tapusi vienuole), ir keturi sūnūs:
Kazimieras, Jonas, Adomas ir Antanas. Tačiau
ankstokai pasimirė jų tėvai: kai mirė tėvas, jaunes-
niajam Adomui (g. 1887 m.) sukako vos septyneri, o
užkliudžius jam tryliktuosius, nežinia kokios ligos
pakirsta, neužaugintus vaikelius paliko ir motina.
Pagal senąsias bočių tradicijas ūkis turėjo atitekti
vyriausiajam sūnui Jonui, gim. 1882 m. Tačiau šis
susižavėjo Ona Česnokaite nuo Šeduvos krašto, ve-
dė ją ir Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse su jau-
nute žmona iškeliavo į Ameriką, o ūkis atiteko jau-
nesniam broliui Antanui. Atsidūręs anapus At-
lanto, Jonas įsidarbino Pennsylvanijos vario rū-
dos kasyklose ir keletą metų siurbė kenksmingas
sveikatai dulkes. Apsigyveno Čikagoje. Vėliau, ma-
tyt, prakutus, o gal sušlubavus sveikatai, Phila-
delphijoje įsteigė šviežios mėsos krautuvę. Kurį
laiką prekiavo ir Čikagoje. Verslas ir gyvenimas
klostėsi neblogai; 1916 m. gimė sūnus Jonukas, o
1918 m. – dukrelė Onutė.

Neilgai trukus į Ameriką įkandin Jono atsi-
dangina ir brolis Kazimieras. Ūkį prie Šiluvos te-
bevaldo, o vėliau paleidžia vėjais jaunylis Antanas.
Kitas brolis Adomas, baigęs gimnaziją, vasaros
atostogų metu irgi atsibeldžia pas brolį Joną užsi-
dirbti pinigų: tvarko jo krautuvės buhalteriją. Su-
sitaupęs dolerių, išvyksta studijuoti teisės į Frei-
burgą. Per atostogas vėl atplaukia pas brolį Joną
užsidirbti pragyvenimui, netgi gauna Amerikos
pilietybę. Tačiau studijų Freiburge nenutraukia ir,
baigęs teisę, 1921 m. Paryžiuje dar įgyja ir ekono-
mikos mokslų diplomą. O 1926 m. Adomas išren-
kamas Lietuvos Respublikos Seimo nariu.

Tačiau ištinka nelaimė. Jono žmona Ona Vili-
mienė pradeda sirguliuoti – gydytojai diagnozuoja
tuberkuliozę, tais laikais ši liga jokiems vaistams
nepasidavė. Praradęs viltį išgydyti mylimą žmoną,
Jonas vylėsi, kad turi įvykti stebuklas – tėvynės
oras gali būti geriausias vaistas. Metęs visus dar-
bus ir parduotuvę patikėjęs broliui Kazimierui, su
šeima grįžta į Lietuvą. Deja, nuo džiovos negelbsti
ir gaivus tėviškės oras. 1923-iaisiais, vos metus pa-
gyvenusi gimtojoje Šeduvoje, Ona miršta, palikda-
ma vyrą su dviem mažais našlaičiais. Čia, Šeduvo-
je, ji ir palaidojama.

Jonas Vilimas, tapęs našliu, nenorėdamas, kad
vaikeliai būtų skriaudžiami pamotės, veda jų tetą,
žmonos seserį Agotą Česnokaitę (g. 1895 m.) ir su
šeima grįžta atgal į Philadelphiją. Po poros metų
Agota pagimdo angeliško gražumo garbanotplau-
kę dukrytę, kurią pakrikštija Izabele Šv. Jurgio lie-
tuvių parapijos bažnyčioje; netoliese, viename iš
dviaukščių prisišliejusių vienas prie kito namų gy-
veno ir jų šeima. Po ketverių metų (1929) Agota pa-
gimdo sūnų Viktorėlį. Jonas vėl verslauja, įsteigia
saliūną-restoraną, pelnas visai neblogas, žmona
gražiai augina savo ir mirusios sesers vaikus, ku-
rie jau ūgtelėję eina mokyklon, o mažyliai laukia
savo eilės.

Deja, juodoji lemties šmėkla vėl tyko Vilimų
šeimos. Stipraus, ryžtingo, veiklaus šiluviškio Jo-
no sveikata vario rūdos šachtose gerokai pagrauž-
ta. Tais laikais juk nebūta apsaugos nuo kenks-
mingų vario dulkių. Dar ne senyvo amžiaus, turė-
damas apie 50 metų, Jonas Vilimas 1930 m. miršta,
lieka 38 metų našlė Agota su dviem mažamečiais ir
dviem jau paaugusiais mirusios sesers Onos vai-
kais. Ką daryti? Kaip gyventi toliau? Vienintelė pa-
guoda – netoliese apsigyvenęs vyro brolis Kazimie-
ras (g. 1889 m.), kurį čia lydėjo gal ir ne tokia sėk-

mė, kaip Joną, bet gyvenimas buvo jam gana pa-
lankus. Tačiau Agotai, likusiai vienai su ketvertu
vaikų ir neturinčiai jokios profesijos ar amato,
svetimoj žemėj, matyt, nebūta jauku ir saugu. Iš-
laikyti šeimą, uždirbti keturiems vaikams duoną
beveik neįmanoma. O širdy vis dar teberuseno pa-
liktos tėvynės, savo krašto žmonių, gimtųjų klonių
ir girių ilgesys. Būdama stipri, valingo charakte-
rio moteris ryžtingai apsisprendžia: vyresniuo-
sius, jau besimokančius mokykloje anglų kalba –
šešiolikmetę Onutę ir keturiolikmetį Jonuką – pa-
lieka dėdės Kazimiero globai, kad tęstų pradėtus
mokslus Amerikoje. Viską išparduoda ir su trejų
metų Viktorėliu bei septynerių Izabele grįžta Lie-
tuvon į gimtąjį Šeduvos kraštą.

„AMERIKONKA”

„Parvykusi iš JAV į Vėriškių kaimą, Vilimienė
nusipirko ūkį (apie 10 ha) su pastatais: gyvenamuo-
ju namu, nedideliu svirnu, daržine, tvartu ir kluo-
nu. Atsivežė jau Amerikoje gimusius vaikučius: Iza-
belę ir Viktorėlį, – prisimena vaikystės dienų kaimy-
nas, kino operatorius Aleksandras Digimas.

1937–1938 metais Vilimienė išteka už Mato Je-
linsko.1939 m. gimsta dukrelė Edita Jelinskaitė-Ten-
ziagolskienė,o vėliau atsiranda ir sūnelis Jonukas.

Panelę Vilimaitę Zabutę – taip ją vadino vėriš-
kiečiai – aš pažinojau dar vokiečių okupacijos me-
tais. Kaime ji buvo ypatinga – „amerikonka” ir su
vietiniais berneliais nesusidraugavo. Buvo labai
graži, liekna ir malonios išvaizdos. Niekas gerai ne-
žinojo, kur ji mokėsi ir ką veikė. Sakydavo, kad Vil-
niuje. Kaime Izabelė Vilimaitė jautėsi miestiete, sky-
rėsi nuo kitų merginų. Ji dėvėjo gražią skrybėlaitę,
madingais bateliais, kojinės šilkinės, net vaikščiojo
kažkaip kitaip negu mūsų mergiotės – visa pakelta
nuo žemės.

Mano tėvo gyvenamasis namas ir kalvė buvo
pačiame Vėriškių kaimo centre, „Y” formos kelių
sankryžoje. Kiekvieną rytą į kalvę susirinkdavo kai-
miečiai – ne tiek padargų taisyti, kiek naujausių ži-
nių. Mat mes turėjome dar prieš karą nusipirkę ke-
turių lempų „Telefunken” radiją. Po karo visi laukė
ateinančių amerikiečių ir laisvės. Vėriškiečiai kal-
bėdavo, kad viename ar kitame valsčiaus kaime pa-
sirodydavo žaliukai ir aršesniems sovietų aktyvis-
tams ištarkuodavo užpakalius. Nė vienas mūsų kai-
mo vyras į mišką neišėjo. Taigi, visus kaimiečių
pletkus aš girdėdavau.

Prisimenu, kai vokiečių laikais Zabutė, grįžusi
iš Vilniaus, savo broliui Viktorėliui parvežė kažko-
kį žaidimą su spalvotomis iš medžio nutekintomis
figūrėlėmis. Man davė du saldainius be popierėlių,
suvyniotus į sviestinio popieriaus skiautelę. Saldai-
niai tada buvo retenybė. Mano tėvas sakydavo: „Tai
laikai, užaugs vaikai nematę trijų dalykų – saldai-
nių, silkės ir žydo.”

Kaip jau buvau minėjęs, Vilimų Zabutė, viešė-
dama pas motiną, į vakaruškas neidavo nei karo
metu, nei po karo. Užtat jos brolis Viktoras buvo
gražus bernas, dainininkas, turėjo 32 bosų akordeo-
ną, bet muzikantas buvo šiaip sau. Aš irgi labai mė-
gau dainuoti ir groti, todėl beveik kasdien nueida-
vau pas Viktorą, kuris leisdavo patampyti akordeo-

ną. Sutikdavu ir Zabutę, kuri mane pa-
gydė. Tai buvo gal 1947 m., kai ant mano
kairės rankos dilbio išsikėlė šunvotė ir
taip ištino, kad maniau, jog ranka nu-
pus. Zabutė ant šunvotės storai užtepė gel-
tono tepalo, uždėjo sviestinio popieriaus
gabalą ir aprišo marliniu tvarsčiu. Jau
kitą dieną aš buvau sveikas – šunvotė
pratrūko.

Po karo visus kankino skorbutas.
Šunvočių buvo apsėsti daugelis žmonių.
Mes žinojome, kad Zabutė partizanams
teikdavo medicininę pagalbą ir kad pas
juos užeidavo žaliukai. Aš jų nemačiau,
bet Viktorėlis dainuodavo jų dainas.
Man tos dainos būdavo labai gražios.
Gerai prisimenu, kaip su Viktorėliu besi-
mokydami viena daina įsiutinome Za-

butę. Mat ji būdama seklyčioje, išgirdo, kad mudu
traukiam „pro šalį”, ir, atėjusi pas mus į gryčią, dai-
navo mums tiek kartų, kol įkalė teisingą melodiją.

Ir šiandien gerai atsimenu tą melodiją, tik gal-
būt jau ne visus žodžius. Nežinau, kas sukūrė tą
dainą, žodžius ir melodiją, bet šiandien jau niekur
tos dainos negirdėti.

Mylimos tėvynės klonius
Apgaubė tamsi naktis.
Vėtros mūsų žemėj siaučia
Ir nerimsta vis.
Sklinda vis aplink dejonės,
Spaudžia mus vargai visus;
Žūsta mūsų didžiavyriai
Už kitų šalių tikslus.
Ženkime į kovą didžią,
Ženkime pirmyn narsiai.
Nugalėsime mes vėtras,
Prablaivės ir vakarai.
Vėl sode čiulbės lakštutė,
Gėlės vėl žydės laukuos,
O laisvos tėvynės sūnūs
Vėl linksmas dainas dainuos.

Stribai ir enkavedistai vis dažniau šukuodavo
kaimą. Zabutė paslaptingai dingo. Vėriškių žmonės
buvo geri vieni kitiems „nekando”, neišdavinėjo. Bet
1951 m. Zabutės motiną ir patėvį Matą Jelinską su
mažais vaikais Edita ir Jonuku išvežė. Viktorą, kai-
po JAV pilietį, paliko. Tačiau po kiek laiko ir jis sa-
vo noru išvažiavo pas motiną į Sibirą.

Apie Izabelės vaikystę daug ką prisimena ir jos
pusseserė iš motinos pusės, augusi toje pačioje apy-
linkėje Petronėlė Dabulskienė (mirusi – 2005 m.)

„[...] Ji visada vilkėjo dailiu paltuku, avėjo gra-
žiais bateliais, o mes, kaimo vaikai – Dieve, tokių
rūbelių neturėjom. Man tėvukas buvo nagines pa-
siuvęs, paklotas veršio kailiuku su apyvarais; ma-
žutės, ta įkišta koja nė šiokia, nė tokia. Aš stovėda-
vau ir galvodavau: kodėl gi aš negaliu taip rėdytis?
Tai čia tik smulkmenos, vaikystės prisiminimai...

Kaime turėjo autoritetą, žmonės mylėjo, ir mėgo
su ja žaisti visi vaikai, nes buvo labai drąsi ir mėg-
davo rizikuoti. Kartą mano mama su viena kaimyn-
ka išvažiavo Šeduvon į turgų sviestą parduoti. Mes,
vaikai likome vieni. O mūsų susirinko kone trys de-
šimtys. Ji sako – reikia šunims gražių bantų įrišti.
Bet medžiagos nėra iš ko padaryt. Tada kaimynų sū-
nus ir sako, yra mano mamos graži bliuska, su ku-
ria į bažnyčią eina. Izabelė apsidžiaugia – sukarpom
rankoves ir iš jų padarom tuos bantus. Izabelė nu-
ėjo, sukarpė tas rankoves, o karpinius nusinešė na-
mo, siuvamąja mašina gražiai atsiūlėjo, apdailino.

Netrukus toji kaimynka parvažiuoja namo. Šu-
nys, kaip visada, pasitinka juos dar kelyje. Žiūri gi
– šunys papuošti bantais, pasiūtais iš jos gražiosios
bliuskos. Atsimenu, kad mes visi tuoj pat išsilaks-
tėm kas kur išmanydami – į atskirus kampus. Nes to
berniuko tėvai iškėlė pirtį. Aš duj – pas babą į ka-
marą. Tais laikais babos būdavo vaikų, pridariusių
išdaigas, angelas sargas. O kaip Izabelei šis pokštas
užsibaigė, gerai ir nežinau. Aišku, kad gerokai pa-
barė, nieko kitaip ir negalėjo būti.

Tęsinys kitame numeryje
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Karūna – svarbiausias karalystės ir tos šalies
ka raliaus valdžios simbolis, puošnus galvos
pa puošalas, kartais dar vadinamas karališ -

kuo  ju vainiku, skrybėle ar tiesiog karaliaus kepure.
Nuo seniausių laikų karūna laikoma duotosios ar įgy -
tosios, o laikantis krikščioniškų papročių – iš Die vo
gautosios valdžios ženklu, karaliaus didybės ir ga ly -
bės simboliu. Tačiau Karūna – ne tik karaliaus val -
džios – galios ženklas, bet ir valstybės simbolis. 

Karūnų blizgesys ir karališkoji didybė viliojo pa -
sau lio galinguosius, ir jie dėl jos nuolat varžydavosi,
grumdavosi, dažnai net ir negailestingais būdais. Dėl
karūnų garbės kildavo karai, buvo daug tragedijų,
ne laimių ir šiaip įvairių negandų. Jos buvo vagiamos
ir slepiamos, buvo gerbiamos ir niekinamos, saugo -
ja  mos, perduodamos iš kartos į kartą per daugelį am -
žių, nes karūna – suvienytų tautų, jų savaran kiš ku -
mo, vienybės ir susikūrusios valstybės simbolis.
Veng rai savo pirmojo karaliaus karūną vadina šven -
ta. Ji yra didžiausia Vengrijos valstybės ir tautos re -
lik  vija. Kitos Europos šalys, pavyzdžiui, kaimyninė
Len  kija, savo karalių karūnas labai gerbia, tai gyvieji
jų šalių istorijos liudytojai, tapę nacionaline vertybe. 

Lietuvos karaliaus karūnų klausimas – šimt me -
čių byla su daugeliu nežinomųjų, daugybe nutylėji -
mų, nepaaiškintų aplinkybių ir paslapčių, kurios dar
ir šiandiena klaidina istorikus, visuomenę, neleidžia
prasibrauti prie tikrųjų faktų ir istorinės tiesos. Nors
ši šimtmečiais užsitęsusi istorinė byla dėl ,,senaties
ter minų” jau nebedomina tikrųjų seklių, tačiau ji vis
dar jaudina atskirus istorikus bei tuos keistuolius –
is torijos mylėtojus. 

Iš karalių istorijos 
Rytų šalyse karaliai buvo laikomi tarpininkais

tarp Dievo ir tautos. Senajame Testamente (ST), Ka -
ralių knygoje aprašomi daugelis karalių, gyvenę
dar iki Kristaus. Iš ST sužinome apie žydų karalių
Do  vydą ir Saliamoną, karalių Erodą, kurį išgąsdino
Trijų Iš minčių paskleista žinia apie Jėzaus – nau ojo
žy dų karaliaus atėjimą į Šventąją žemę. 

Istorija ir žmonija pažinojo daug karalių, kurie
ateidavo ir išeidavo, istorijoje nepalikdami jokio
pėd  sako. Kiti išgarsėjo savo išmintimi, teisingumu,
drąsa ir žygdarbiais. Šitie išliko istorijoje, juos am -
žių amžiais atsimindavo žmonės.

Istorija žino Etiopijos ir Persijos karalius, Ro -
mą valdžiusį karalių Romulą, kitus ne mažiau gar -
sus karalius. Ji liudija, kad net barbarai, puolusieji
ir sugriovusieji Romos imperiją, savo genties vadus
vadino karaliais – regis. Tarp šių būta ir baltų – mū -
sų protėvių. Tiesa, karaliais jie pasiskelbdavo patys
arba tai padarydavo jų gentainiai, dažniausiai ka -
riai. 

Nuo VIII a. vidurio Dieviškojo karaliaus titulo
suteikimo ir vainikavimo reikalus perėmė kuruoti
bažnyčia. Krikščioniškame Vakarų pasaulyje kara -
liais tegalėjo būti tik gavusieji bažnyčios ir po pie -
žiaus palaiminimą. Pipinas (Pepin Short) buvo pir -
masis valdovas – frankų karalius, kuriam 752 m. po -
piežius suteikė dieviškąjį palaiminimą. Kartu su
juo buvo palaiminti ir jo sūnus Karlomanas ir Ka ro -
lis, vėliau pavadintas Didžiuoju. Gruodžio 25 die ną,
800-aisiais metais per Šv. Kalėdas Karolis Didy sis
Šv. Petro bazilikoje, Vatikane paskelbtas Švento sios
Ro mos imperatoriumi. Jis laikomas Europos kara -
lių tėvu, europietiškų karalių tradicijos pra di nin -
ku. Žodis „karalius”, kilęs iš Karolio Didžiojo var -
do, per pietinius slavus pasiekė ir Lietuvą.

Ankstyviausios žinios 
Istorijos šaltiniai byloja, kad dar iki karaliaus

Mindaugo kai kurie baltų protėviai jau turėję savus
karalius ir bent taip ar panašiai juos vadino bei titu -
lavo. 

Vienas žinomesnių senovės Europos tyrinėtojų,
Austrijos Istorijos instituto direktorius, Vienos uni -
versiteto profesorius Herwig Wolfram parašy to je
istorijoje apie gotus „History of  the Goths” (Gotų is -
torija), aprašy da mas gotų karalius, nurodo juos ki -
lus iš baltų (bal thi) karalių (p. 32–33) ir patikslina,
kad jie yra kara liškos Baltijos (royal Baltia) gi mi -
nės, kilimo nuo baltų žemės, esančios prie Baltijos

jūros. Taip pat mini, kad kai kurie burgundų kara -
liai save lai ko baltų karalių palikuonimis (ten pat).
Tačiau mūsų istorikai gotų nelaiko giminingais
bal tų gi mi nei, todėl apie šį ankstyvą istorijos lai ko -
tarpį ven gia kalbėti. 

1009-siais metraštininkai užrašė žinią, kad vys -
kupas Bonifacijus, vėliau mūsų istorijoje iš gar sėjęs
kaip kankinys Šv. Brunonas, atliko pirmąjį krikštą
mūsų žemėje, pašventindamas ka ralių Neti merą, o
su juo ir 300 dvariškių. Metraš ti nin ko palik tas įra -
šas apie karalių Netimerą yra vienin telis toks konk -
retus pranešimas apie seno vėje krikš tą pri ėmusį
mūsų protėvių valdovą. Nuo krikšto pra si dėdavo vi -
sų Europos didžiųjų ke lias į Dievo palaiminimą ir
vai nikavimą karū na. 

Kokias karūnas Lietuvoje prieš karalių Min -
dau  gą vartojo jo pagoniai pirmtakai ar atskirų sri -
čių kunigaikščiai, nėra jokių duomenų. Kiek dau -

giau apie mūsų protėvių naudotus galvos papuoša -
lus byloja Kernavėje atkasti mūsų protėvių kapai su
turtingomis įkapėmis. Tarp jų būta ir nemažo kie -
kio vyriškų ir moteriškų galvos papuošalų – diade -
mų(1). Daugelis šių dirbinių sidabriniai, kai kurie
paauksuoti. Dirbiniai pagaminti labai kruopščiai ir
preciziškai. Kai kurie su aiškiais heraldiniais ženk -
lais: lelija, liūtu ir kitais simboliais. Radiniai liu di -
ja, jog tokios tradicijos būta ir kad valdovų reziden -
ci joje dirbo juvelyrikos meną išmanantys meistrai.
Specialistai mano, kad Kernavės pagalvių – diade -
mų prototipais galėtume laikyti auksines Kijevo
Rusios kunigaikštienių diademas, nešio tas dar iki
didžiojo mongolų-totorių antplūdžio.

Iš istorijos žinome, kad 1253 m. Mindaugas bu -
vo karūnuotas Lietuvos karaliumi puikia Rygos
auk sakalių darbo karūna. Vytautas Didysis 1430 m.
rugsėjo 8-ją turėjo pasipuošti puikiu Niurnbergo ju -
velyrų karališkuoju vainiku. Deja, šiandien nie kas
ne žino šių karūnų likimo. Kur dingo Lietuvos val -
 do vų karūnos, ką žinome apie jas?

Pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūna

Popiežiaus pažadas Mindaugą karūnuoti kara -
liu mi kilo 1251 m., tačiau karūnacija buvo įvykdyta
tik po dvejų metų 1253 m. liepos pradžioje ar bir že -
lio pabaigoje, kaip teigia kai kurie dabartiniai Lie -
tu vos istorikai. Dėl karūnavimo vietos taip pat ne -
su  tariama. Kur buvo karūnuotas Mindaugas – ga -
lutinai dar nežinoma. Vieni šaltiniai teigia, kad
Min daugas karaliumi buvo karūnuotas Naugar du -
ke, kiti – jog Vilniuje. Istorikas Z. Ivinskis kalba
apie Kernavę kaip vieną iš svarbiausių Mindaugo
pi lių, kurioje jis galėjo turėti vieną savo pagrin di -
nių buveinių (2). Beje, apie tai byloja ir Kernavėje
stūksantis piliakalnis, vadinamas Mindaugo sostu.
Didesnio dėmesio vertos ir Kernavėje atkastos XIII
a. diademos, kurios, sprendžiant iš atskirų sim bo -
lių, leistų įtarti buvus jas ne kilmingųjų galvos pa -
puošalu, o didikų kilmingumo ženklu – karūna. 

Istorikas T. Baranauskas iškėlė naują versiją,
pagal kurią Mindaugas buvo karūnuotas savo pilyje
Latavoje, Anykščių rajone. Tiksli Mindaugo karū -
na  vimo data ir vieta jau seniai yra tapusi besi tę -
siančių istorikų diskusijų ir ginčo objektu. Tad kaip
ten bebūtų su datų ir vietos tikslinimu, tačiau pa -
ties Mindaugo karūnavimas jau neginčijamas fak -
tas mūsų istorijoje. 

Pats karūnavimas aprašytas net keliuose isto ri -
niuose šaltiniuose. Pats Mindaugas rašė, jog jis
buvo ,,pateptas į Lietuvos karalius šventais aliejais”
ir ” gavo karalijos diademą”. (3) Karūnos, pasak vie -
nų šaltinių, galėjo būti pagamintos Vokietijoje, nes
jo mis rūpinosi Livonijos ordino magistras: –,,Ma -
gistras liepė padaryti iš labai brangios medžia gos
kunigaikščiui Mindaugui ir jo žmonai dvi karūnas,
tur tingas menu” (4). Plačiau yra paskleis ta nuomo -
nė, kad karūnos gamintos Rygoje: ,,Bran gias ir me -
niš kas karūnas, sukurtas Rygos auksaka lių bei ki -
tas karališkąsias insignijas Mindaugui ir jo žmonai
atvežė Livonijos ordino magistras An drius Štirietis
(Andreas von Stirland) (5). Jos iš Ry gos su didele pa -
lyda ir gausiu atvykstančių svečių būriu buvo at -
gabentos Lietuvon. Du puikiu kara lišku vainiku,
ku riuos parūpino magistras And rius, uždėjo Min -
dau gui ir jo žmonai Kulmo vysku pas Henrikas” (6).
Jam asistavo kiti katalikų vyskupai. Tokiu būdu
nuo 1253 m. vasaros Lietuvos Didžioji Kunigaikš tys -
tė oficialiai tapo karalyste, o užėmęs karaliaus sos -
tą, Mindaugas Dievo malone tapo pirmuoju Lie tu -
vos karaliumi – ,,Mindowe dei gra tia rex lettowiae.” 

Tačiau kaip toji pirmojo Lietuvos karaliaus ka -
rū na atrodė, nežinome, tegalime spėlioti. Kas dar,
be karūnos, galėjo būti įteikta pirmajam Lietuvos
ka raliui? Čia kiek pagelbėti galėtų išlikęs vienin te -
lis Mindaugo antspaudas. Jame matomos šios ka ra -
liaus insignijos: karūna, dešinėje rankoje laiko mas
skeptras, papuoštas lelija, o kairėje – obuolys su
kry želiu. Veikiausiai karūnacijoje dar turėjęs bū ti
naudojamas ir Mindaugo kalavijas (7).

Ar karaliaus Mindaugo įpėdinis, vienas iš jo sū -
nų, popiežiui leidus, gavo karūną ar bent jau lei di -
mą ją paveldėti, nėra labai aišku: istorikai aiški ni -
mus pateikia atsargius, kai kurie sako, jog su Min -
daugo ir jo sūnų mirtimi užsibaigė ir Lietuvos ka -
rūnos bei karalystės istorija. Apie karaliaus Min -
dau go karūnos likimą mūsų istorija nėra užfik sa vu -
si jokių detalesnių paaiškinimų. Kas nutiko su pir -
mojo Lietuvos karaliaus Mindaugo karūna po jo
mir ties, nėra aišku iki šių dienų. Tačiau keisčiau -
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Kur Lietuvos karaliaus karūna ?

Volynės – Haličo karaliaus Danilos karūnos kopija

Tariama  Mindaugo karūna 
iš Plocko katedros Lenkijoje

Šv. Zigmanto relikvijorius 
su užkniedyta Mindaugo karūna



„V. K. Jonynas savo dvasinius išgyvenimus pavertė plas tine
meno forma. Pasaulio platumose jis neišbarstė savo lie tu -
viš kumo, tačiau jo pasaulietiškumas taipogi akivaiz dus.”

Aleksis Rannitas

„V. K. Jonynas man primena vieną iš atšiauriausių al -
pinių viršūnių, prasikišančių aštriai ir ekspresyviai – šiaip jau
ramioj mūsų kalnų aplinkoje – beveik nepatogiai. Mū sų ra -
miam, iš esmės nuolaidžiam lietuviškam mentalitetui tai
yra ne vieną piktinanti savybė. V. K. Jonynas nėra dau geliui
įti  kęs – nesvarbu, ką jis bedarytų. O V. K. Jonynas yra daręs
ir padaręs daug. Šio dailininko gyvenimas yra di džiai iš si ša -
kojusi talento apraiška...”

Romas Viesulas

Dvi nuomonės, charakteringai apibūdinan -
čios menininko kelią... Ištikimas V. K. Jo ny -
no bičiulis, kultūros bendražygis, menotyri -

ninkas ir knygų apie V. K. Jonyną autorius Aleksis
Rannitas vainikuoja V. K. Jonyno – didžiojo pasau -
lio meno bendrakeleivio kūrybos rezultatus. Alek -
siui Rannitui teko stebėti dailininko užmojus
Lietuvoje, Paryžiuje, Freiburge, Maince, JAV. Kad
ši bičiulystė ir meno kritiko nuomonė V. K. Jo ny -
nui buvo svarbi, liudija 1980 m. New Yorke rašytos
rankraščio eilutės: „Asmuo, kuris mano gyvenime
nusipelnė tikro draugo ‘titulą’, buvo Aleksis Ran -
nitas. Kilęs iš Estijos, Eduardo Wiiralto draugas,
jis turėjo tikrą aistrą domėtis grafikos menu. Į
Kau ną Rannitas atsikėlė vedęs lietuvaitę Gražiną
Matulaitytę, kuri ilgą laiką Lietuvos operetėje bu -
vo puiki primadona. Kiek dažniau su Rannitu pra -
dėjau susitikinėti vokiečių okupacijos metais Frei -
burge, man bebaigiant iliustruoti J. W. Goe the’s
‘Jaunojo Verterio kančias’. Jį, matyt, suin trigavo,
kaip aš susidorosiu su šiuo vokiečių litera tūros
mil  žinu”... 

Grafikui Romui Viesului, prisimenančiam mo -
kytojo cituojamus H. Ma tisse’o žodžius, jog „me dį
raižyti yra vergų dar bas”, V. K. Jonynas buvo au to -
ritetas, vilties žibu rys, neleidęs emigracijoje Kau -
no meno mokyklos ab solventams prarasti kūry -
binių galių. R. Viesulas bu vo vienas iš Freiburgo
Dai  lės ir amatų mokyklą (Eco le des Arts et Mettiers)
bai gusių laimingųjų, vėliau įsitvirtinęs Australi -
jos me  ne. Lietuviškąjį meno židinį įsteigti emig ra -
cijoje nebuvo lengva. Pabėgėlio vargus patyrusiam
Kauno taikomosios dailės mokyk los direktoriui V.
K. Jo ny nui tai pavyko. Pasitelkęs diplomatinius ir
organi za cinius sugebėjimus, pui kiai šnekėdamas
prancū ziš kai, jis atnaujino pažin tį su buvusiu Vy -
tauto Di džiojo universiteto pran cū zų kalbos dės -
tytoju Ray mondu Schmittleinu – pran cūzų okupa -

ci nės zonos Baden Badene visuo menės švietimo
direktoriumi ir komisaru. Pa sta rojo palankumo ir
ryšių dėka netrukus buvo gau tas raštas, kad meno
mokyklą galima steigti Frei burge. Buvo surastos
pa talpos, būsimiems studen tams parūpintas nemo -
kamas bendrabutis, neliko rūpesčių dėl maisto,
mokslo priemonių. Mokyklos vadovu buvo paskir -
tas V. K. Jonynas. Dėstytojai netrukus gavo stu di -
jas, studentams buvo dali na mas net karštas vynas,
organizuotos ekskursijos į Picasso, Matisse’o, Bra -
que parodas. Ne vienas V. K. Jonyno honoraras ke -
liaudavo mokyklos reik mėms. „Namuose net laiš -
kui parašyti neliko po pieriaus skiautės”, – ai ma -
nuo ja dailininko žmona, kita vertus, puikiai su -
pran ta, kad vyro pa siaukojimas, darbštumas, ryž -
 tas, užmojai, gebėjimas val dyti situacijas ir yra jo

sėk mės laidas. Šian dien sunku įsi vaiz duoti, kaip
būtų pakrypęs išeivijos lie tuvių gyvenimas, jei ne V.
K. Jonynas. Mokyk loje dėstė Adomas Galdikas,
Adol fas Valeška, Telesforas Valius, Henrikas Na -
gys, Al fon sas Nyka-Niliūnas, mokėsi Al bi nas Els -
kus, Antanas Mon čys, Henrikas Šalkauskas, Ele na
Urbaitytė, glaudėsi Marius Katiliškis ir kiti. Gal tai
pre cedento neturintis ir neturė siantis atvejis? Ne te -
ko girdėti, kad dabarties emi grantams kur nors
Dub  line, Barselonoje ar Berlyne būtų įsteigta aukš -
toji dailės mokykla. Pasak Stasio Goš tauto, V. K. Jo -
nynui išgarsėti būtų užtekę vien Frei  burgo, tačiau
V. K. Jonyno kūrybinė biografija tik įpu sėjo. „Į
Ame riką aš nevažiuo siu”, – sako dailininkas, ta čiau
ga  vęs iš ten kvietimą, 1951 m. jau stovi jūrų uoste, o
pa  klaus tas pareigūnų, ką jis ža dąs veikti Ameriko -
je, kai ten reikia daktarų, teisinin kų, ekonomistų,
siuvėjų ir pardavėjų, V. K. Jony nas šmaikš  čiai at -
šau na: „Ar daug dailininkų Amerikoje mirė iš ba -
do? Tikiuosi, ir aš nebūsiu pirmas”...

Į naująjį žemyną V. K. Jonynas atkeliauja su
so lidžiu kūrybiniu bagažu. Tobulinantis Pary žiu -
je, sukurti aukso fondu tapę estampai: „Pie me nė -
lis”, „Pasaka”, „Šv. Kazimieras”, surengtos pa ro -
dos žymiausiose galerijose. Archyvuose pūpso ap -
do vanojimai iš 1937 m. Paryžiaus pasaulinės paro -
dos, akį džiugina Vokietijoje sukurti pašto ženk  lai,
užbaigtos dar 1931 m. pradėtos medžio raižinių
iliust racijos K. Donelaičio „Metams”, J. W. Goet -
he’s romanui „Jaunojo Verterio kančios”, Pros -
pero Merimee novelei „Lokys”. Po alinančio darbo
su medžio raižiniais, dėstant Maince, gimė laisvų
improvizacijų piešiniai J. W. Goethe’s „Main co ap -
gulimui”. Jei dar pridurtume lito gra fijų, pastelių
ir piešinių, akvarelių ciklus su Eu ropos didmies -
čių vaizdais, portretais, figūri nė mis kompozici -
jomis – gautume apypilnę euro pinės kūrybos ret -
ros pektyvą. Tačiau Amerikoje meni nin ko užmojai
dar didesni, dar ryžtingiau forsuo jamos meno
viršukalnės. Kartu su Donaldu Shep herdu įkūręs
vitražų studiją, V. K. Jonynas vit ražais apipavi da -
li na daugiau nei 43 bažnyčias, dės to New Yorko
Ford   hamo universitete, miestų aikš tėse kuria
skulptū ras, lyg Atlantas ramsto lietu viš kojo meno
rūmą. 1961 m. laimėjęs kon kur są Vil tono Dievo
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VIDA MAŽRIMIENĖ

Didysis mūsų meno bendrakeleivis
Minime V. K. Jonyno 105-ąsias gimimo metines

Marija. Vitražo projektas. Dievo Motinos seserų koplyčia Viltone, 1961

Rytinis tualetas, 1951. 
Iliustracija J. W. Goethe’s ,,Mainco apgulimui”

Nuotraukos iš V. K. Jonyno galerijos archyvo



DIEVO BRYDĖS
ŠVENDRUOSE

Ežero bangos vėsokos
supa narus ir antis
čirpia smulkmė visokia
Dievo brydėse švendruose

o praradimų gausybėj
veriasi netektys būsimos
saulės brūkšnys auksinis
ežerą skelia per pusę

anapus mirusių vandenys
kaukolių kiaukutai čežantys
šiapus sugrubusios valtyse
blyškios žvejų figūros
ežero lęšio sumažintos
ir beveik neįžiūrimos

KELEIVIO LIŪDESYS

Senas vakaras gaubias besvore
besileidžiančios saulės skraiste
iš priplėkusio rudeniu oro
pasirodo keleivio lazda

cementinis trupantis slenkstis
sutrūnijęs rentinio dangtis
ir puodelis nulaužta ąsa

kiaurą naktį užmigti jis stengsis
nors žinos kad neverta nė stengtis
nes kažkas pasistengė nes a)

jis išeis iš ryto palikęs
šuliny uždarytas žvaigždes
b) nudobs jį kely užpuolikas
ir sušnypštusios žvaigždės užges

KAMBARYS

Šitame kambary mano tėvynė
nes čia aš su tavimi užmiegu

raktai kabo ant durų
tyli radijo taškas

su visais kadriliais ir polkom

šitame kambary mano tėvynė
čia galiu ir numirti

tu lanksti kaip piemens vytelė
kai jis gena bandą į kalnus

liūdna man kai tu išeini
bet tada aš pasiimu knygą

apie mūsų praeitis mūsų daug 
kartu ištylėta
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Antanas a.
Jonynas
KAMBARYS

Gintauto Trimako fotografija iš A. A. Jonyno knygos ,,Kambarys”

UŽUPIO KATINAS

Užupio katinas vienuoliktam autobuse
užima nedaug vietos

Užupio katinas vienuoliktam autobuse
užima patogiausią vietą

Užupio katinas
vienuoliktu autobusu apsuka ratą
ir pėsčias per tiltą grįžta į Užupį
Užupio katinas patikrina komposterius

sušluoja saulėgrąžų lukštus
ir prie Konservų fabriko

su šoferiu surūko cigaretę
Užupio katinas

turi teisę groti Nikodemo instrumentais
Užupio katinas laikosi normų
žino kas yra padorumas

skaito Heroldą ir gerbia sąžinės laisvę
Užupio katinas negeria odekolono

pažįsta visas mezgėjas iš Vilijos
bet tuo nepiktnaudžiauja

– Škac Antanai –
šūkteli Užupio katinas man kai susitinkam

ir elegantiškai kilsteli
žvilgantį juodą cilindrą

KELIONĖS DAINA

Iš mano miego tie miškai atsiranda
tos laukymės alksnynai pakrantėj

subilda malūnas aptaško šalikelę purslais
ir pravažiuoja pro šalį

būgnininkas ir sargas – jie tyli
už jų avietynas dulkėtas

eidavo ežeru būna žmogus
eina artyn ir mažėja

kol galiausiai tarp švendrų išnyksta

užrakinti kapinių vartai bet aš įeinu
savo viešbučio raktą pritaikęs

Antanas A. Jonynas. Kambarys: eilėraščiai.
– Vilnius, Tyto alba, 2011. – 57, {4} p.:iliustr.

BALANDŽIO NAKTIS

Tai medžių skeletai nuogi ligi kelių subridę į upę
tarp kietų jų šonkaulių nykiai ūžauja vėjas
ir švariai nušluoja žvaigždžių išsibarsčiusius trupinius
tik dėmėtam danguj mėnulio lėkštė ritinėjas

daug patyriau sunkių valandų
bet ir šitas laikas sunkus
sidabrinė šviesa apsiblausus už tavo langų
nuogos šakos keistai atsispindi languos
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Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto veikėjo Jono
Va nagaičio vaikaičiai – nenuilstantis Bostono Lie tu -
vių Bendruomenės veikėjas, filmininkas (jis taip sa -
ve vadina) Romas Šležas ir niujorkietė, doku men ti -
nių filmų kūrėja Marytė Kavaliauskaitė-Murphy –
visapusiškai įamžino senelio ir jo šeimos atminimą.
2009 m. iš Vokietijos į Lietuvą buvo pervežti senelių
palaikai ir perlaidoti gimtose Bitė -
nų kapinėse, 2010 m. Klaipėdoje
atidengta memorialinė lenta ant
na  mo, kurį Vanagaičiai pastatė ir
ku riame gyveno, o štai 2012 m.
pra džioje Lietuvos visuomenei bu -
vo pristatytas naujai perleistas is -
to rinis almanachas ,,Kovos ke -
liais”. Skaitytojams siūlome Klai -
pė dos universiteto Baltijos regiono
istorijos ir archeologijos instituto
di rektorės, doc. dr. Silvos Pocytės
straipsnį.

Sausio mėnuo turtingas isto -
rinėmis datomis, iš jų Klai -
pėdos miestui ir kraštui bei

visai Lietuvai svarbi yra sausio
15-oji, skirta 1923 metais vyku -
siam Klaipėdos krašto prijungi -
mui prie Lietuvos paminėti. 2006 m. Lietuvos Res -
publikos Seimas sausio 15-ąją – Klaipėdos kraš to
die ną – įtraukė į Atmintinų dienų sąrašą, taip pri -
pa  žindamas šio įvykio svarbą visai Lietuvai.

Skaitant Lietuvos žiniasklaidą, tenka kons ta -
tuoti, jog Klaipėdos krašto diena nesulaukia di des -
nio dėmesio už Klaipėdos krašto ribų, tuo tarpu
Klai  pėdos mieste ir krašte sausio 15-osios minė ji -
mas per du dešimtmečius yra suformavęs prasmin -
gą tradiciją. Viena iš neatsiejamų tos dienos dalių
yra knygų, parodų, pasakojančių apie Klaipėdos
kraš to istoriją, pristatymas. Šiemetinis tokio pobū -
džio renginys buvo neeilinis: Klaipėdos miesto ir
krašto visuomenei buvo pristatytas 1938 m. išleisto
al manacho „Kovos keliais” antrasis leidimas. Tar -
pu kario metais almanachą sudarė, redagavo ir, mi -
nint 15-ąsias Klaipėdos krašto prijungimo prie
Lietuvos metines išleido žymus Klaipėdos krašto
kul  tūros, visuomenės ir politikos veikėjas Jonas Va -
na gaitis. 

Autonominio Klaipėdos krašto laikotarpiu
(1923–1939 m.) išleistų lietuvių kalba knygų apie
krašto istoriją, XX a. pradžios politines aktualijas
nebuvo gausu. Būtų galima išskirti Rudolfo Val so -
noko, Vinco Vileišio, Anso Bruožio, Vydūno darbus.
Kuklų knygų sąrašą užbaigtų almanachas „Kovos
ke liais”, dienos šviesą išvydęs jau nacistinės pro pa -
gandos persunktame Klaipėdos krašte. Almanachas
nėra mokslinis veikalas, tai – romantizuotos istori -
jos kūrinys, perteikiantis tarpukario metais lietu -
viškoje erdvėje vyravusį regiono istorijos ir kul tū -
ros suvokimą, tačiau tai nesumažina knygos vertės.
Jis iki šiol lieka svarbiu šaltiniu Klaipėdos krašto
istorijai ir kultūrai pažinti.

J. Vanagaičio figūra almanacho sukūrimo isto -
ri joje nebuvo atsitiktinė. Jo kultūrinė ir politinė
veikla lietuvybės baruose prasidėjo dar XIX a. pa -
bai goje Vokietijos imperijos metais. 1899 m. jis įkū -
rė ir vadovavo lietuviškai rinkimų draugijai Ra gai -
nės ir Pilkalnio apskritims. Tokio pobūdžio drau gi -
jų tikslas buvo iškelti ir rinkti lietuvninkų at stovus
į Vokietijos ir Prūsijos parlamentines insti tu cijas.
XX a. pradžioje J. Vanagaitis įsitraukė į so cial de mo -
k ratinį judėjimą ir tapo vienu iš nedau gelio lie tu -
vninkų, kuris priklausė Vokietijos socialdemok ra tų
partijai. Jis aktyviai bendravo su Di džiosios Lietu -
vos veikėjais, kaip prūsų Lietuvos atstovas dalyvavo
Vil niaus Didžiajame Seime, ku ria me pasakė kovin -
gą kalbą. Yra teigiama, jog bū tent J. Vanagaitis šį
su sirinkimą pavadino Pirmuo ju lietuvių seimu. Po
1905 m. J. Vanagaitis nuo po litikos nutolo ir pasi -
nėrė į kultūrinę veiklą, kurioje iki 1914 m. yra

išskirtinos dvi „Birutės”: kultūrinė draugija bei
laikraštis, kurie paliko įspaudus lie tuvninkų kul tū -
rinėje aplinkoje ir atspindėjo tauti nes bei visuo me -
ni nes šio veikėjo nuostatas.

Nuo 1903 iki 1914 m. J. Vanagaitis vadovavo „Bi -
rutės” draugijai, 1909 m. pradėjo leisti to paties pa -
vadinimo laikraštį. Spaudinys Tilžėje buvo leistas
iki 1913 m. rugsėjo. Po Pirmojo pasaulinio karo laik -
raštis buvo atgaivintas 1920 metais Klaipėdoje ir
išleista keletas numerių. 

„Birutėje” buvo rašoma apie lietuviškų kul -
tūrinių draugijų veiklą, nušviestos jaunimo drau gi -

jų ir jų „Santaros” kūrimosi ak -
tu alijos. J. Vanagaitis ne tik reda -
gavo „Birutę”, tačiau ir parašė ne
vieną tautiškumą bei patriotiš -
ku mą žadinantį tekstą. Svarbiau -
sios temos, kurios gvildentos
laik raščio puslapiuose – tai meilė
Tėvynei ir gimtajai kalbai, nu -
tau tėjimo tiek prūsų, tiek Didžio -
joje Lietuvoje problema, straips -
niai istorine tematika.

Po Pirmojo pasaulinio karo
galima išskirti tris pagrindinius
J. Vanagaičio, kaip politinio ir vi -
suomenės veikėjo, veiklos etapus
– tai Tilžės akto paskelbimo ap -

lin  kybės, 1923 metų Klaipėdos sukilimas bei sąlygi -
nis nusišalinimas nuo aktyvesnės veiklos tarpu ka -
rio Klaipėdoje, pasibaigęs almanacho „Kovos ke -
liais” išleidimu. 1918 m. lapkričio 30 d. Prūsų lietu -
vių tautinė taryba pasirašė Tilžės aktą, kuriame iš -
reiš kiamas Mažosios ir Didžiosios Lie tuvos susijun -
gimo siekis ir po kuriuo pirmasis yra J. Vanagaičio
pa rašas. Nors aktas turėjo daugiau simbolinę reikš -
mę, tačiau Lietuvos valstybės dele gacijai, derantis
po kario taikos derybose dėl Klai pėdos krašto pri -
jungimo, tai buvo svarbus argu mentas. Ruošiant
Klai pėdos krašto prijungimą prie Lietuvos 1923 m.
sausio mėnesį, Ernestas Galva naus kas J. Vanagai -
čiui nebuvo numatęs rimtesnio politinio vaidmens.
Jis priklausė Vyriausiam Ma žo sios Lietuvos gel bė -
jimo komitetui, kuris po pa vy kusio sukilimo 1923
me  tų sausio 27 d. paskyrė J. Vanagaitį Klaipėdos
kraš to atstovu Didžiajai Lie tuvai. Jo apsilankymą
Kaune plačiai aprašė Didžio sios Lietuvos spauda.
Kaune Vanagaitis susitiko su Šaulių sąjungos ats to -
vais, o grįžęs į Klaipėdą, su Lietuvos Šaulių sąjun -
gos deleguotu atstovu Klai pėdai A. Marcinkevi čiu -
mi-Mantautu veikė, koordi nuodami šaulių veiklą
Klaipėdoje. Visgi reikia at kreipti dėmesį, jog J. Va -
na gaičio politinė veikla auto nominiame Klaipėdos
krašte nepasižymėjo tokiu aktyvumu, kaip prieš
Klai pėdos sukilimą ar vos tik jam pasibaigus.

Ketvirtajame dešimtmetyje Klaipėdos krašte
sustiprėjus politinei įtampai ir antilietuviškai pro -
pagandai iš Vokietijos pusės, Lietuvos pusė reagavo,
leisdama propagandines knygas, leidinius bei pla -
ka tus. Klaipėdos krašto gubernatoriaus biudžete
bu  vo numatyta skirti lėšų leidybai ir 1923 metų

Klai  pėdos sukilimo 15 metų paminėjimui. Iniciaty -
vos ėmėsi J. Vanagaitis, pradėjęs rinkti medžiagą al -
manachui apie Klaipėdos sukilimą ir apie tai pa -
skelbęs spaudoje, prašydamas infor ma cijos iš as me -
nų ir organizacijų, kurios norėtų būti atstovau ja -
mos leidinyje. Almanacho rengimo metu tarp J. Va -
na gaičio ir Lietuviškųjų organizacijų komiteto kilo
tam tikrų organizacinių nesutarimų, persikėlusių
ir į teismą, tačiau jie 1937 m. pabaigoje buvo iš spręs -
ti taikos sutarties pasirašymu. 

Almanachas „Kovos keliais” pasirodė 1938 m.,
kai įtampa tarp Lietuvos ir Vokietijos dėl Klaipėdos
krašto buvo pasiekusios apogėjų ir vis labiau ryš kė -
jo politinis vokiškumo dominavimas krašte. Lei di -
nyje buvo išspausdinta apie 80 straipsnių apie Ma -
žosios (Prūsų) Lietuvos istoriją nuo XVI a., o dau -
giausia dėmesio buvo skirta 1923 m. sausio mė nesio
įvykiams Klaipėdos krašte, bet, žinoma, ne mi nint
tikrųjų sukilimo aplinkybių. Čia aprašyta lietuv -
nin kų kultūrinė veikla Vokietijos imperijoje ir
perio diniai leidiniai, pateikiami duomenys apie
Klaipėdos krašto ir miesto valdžios institucijas, mo -
kyklas, draugijas, Klaipėdos uostą, kultūrinių ir
politinių veikėjų biografijos su paties J. Vanagaičio
ver tinimais, etnografiniai pasakojimai bei atsimi -
ni mai, reklaminių skelbimų pavidalu skelbiama in -
formacija apie Klaipėdos krašte veikusias įmones ir
akcines bendroves. Įdomus almanacho pabaigoje
įdė  tas 179 garbės prenumeratorių sąrašas, kuriame
daugumą sudaro asmenys, įstaigos bei įmonės iš Di -
džiosios Lietuvos. 

Po 1939 m. Klaipėdos krašto prijungimo J. Vana -
gaitis su šeima pasitraukia į Lietuvą ir apsigyvena
Kaune. 1944 m. vasarą artėjant sovietinei kariuo me -

nei, J. Vanagaičio šeima pasirenka pabėgėlių likimą
ir pa trau kia į Vakarus. 1945 m. pirmoje pusėje po il -
gų klajonių jie atsidūrė Kassel-Mattenbergo pa bė gė -
lių stovykloje, kur jis ir žmona Marija Bro žai tytė-
Va nagaitienė mirė 1946 m., o dukros Ieva ir Ona
1949 m. persikėlė į Jungtines Amerikos Valsti jas.
Kaip brangią šeimos relikviją jos vežėsi ir tėvo iš -
leis tą almanachą, kuris įprasmino nenu trūks ta mą
ry šį su gimtine ir jos tautiniu bei kul tūriniu pa vel -
du.

Vanagaičių dukrų – Ievos Kavaliauskienės-Ja -
nukėnienės ir Onos Šležienės svajonę – „Kovos ke -
liais” sugrįžimą į gimtinę nauju leidimu – 2012 m.
pra džioje išpildė JAV gyvenantys J. Vanagaičio vai -
kaičiai Marytė Kavaliauskaitė-Murphy ir Romas
Šle   žas, inicijavę ir finansiškai parėmę almanacho
an t rąjį leidimą. Leidinys yra originalo kopija, papil -
dyta vaikaičių pratarmės žodžiu bei Klaipėdos uni -
versiteto istorikų Silvos Pocytės ir Vyganto Va rei -
kio įžanginiais straipsniais, pristatančiais J. Va na -
gai čio kultūrinio ir politinio veikimo apysto vas. 

Minint Klaipėdos krašto dieną, almanacho „Ko -
vos keliais” antrasis leidimas buvo pristatytas Klai -
pėdoje, Šilutėje ir Bitėnuose (Pagėgių savi valdybė).
Renginiuose dalyvavę J. Vanagaičio vai kai čiai –
mums visiems puikus šeimos tradicijos bei isto ri -
nės atminties saugojimo pavyzdys, po 74 me tų su -
grąžinęs skaitytojams tokį svarbų Mažosios (Prūsų)
Lietuvos ir Klaipėdos krašto istorijos paminklą. �

Doc. dr. Silva Pocytė – Klaipėdos universiteto Baltijos
re  giono istorijos ir archeologijos instituto direktorė, vyres nio -
ji mokslo darbuotoja

SILVA POCYTĖ

Sugrįžimas po 74 metų:
Jono Vanagaičio redaguotas almanachas „Kovos keliais”

Almanacho „Kovos keliais” pristatymo akimirka. Trečias iš kairės – Romas Šležas



sia, kad ši pirmojo Lietuvos karaliaus karūnos isto -
rija mus, lietuvius, atrodytų, ne per daugiausiai ir
do  mina.

Tačiau užsienyje, Vakarų šalyse ir net mūsų
kai  myninėje Lenkijoje kai kurie mokslininkai ke -
lia prielaidą, kad Mindaugo karūna išlikusi iki mū -
sų dienų. Žinoma viena versija, pagal kurią atskiri
ty ri nėtojai, tarp jų – ir pačių lenkų moks lininkai,
spė ja, kad Plocko katedroje, Lenkijoje, šios katedros
lobyne esantis Burgundijos karaliaus ir kankinio
šv. Zigmanto relikvijorius turįs ant biusto galvos
užkniedytą karaliaus Mindaugo karūną.

Ukrainiečių išeivijos istoriko ir menotyrinin -
ko Michailo Hacijaus teigimu, išmirus Volynės –
Ha  li čo valdančiai dinastijai 1340 m. lenkų karalius
Kazi mieras Didysis (Aldonos Gediminaitės vyras)
iš ten išvežė visas brangenybes, tarp kurių buvo ir
dvi ne aiškiais keliais ten patekusios karūnos iš Lvo -
vo. Viena jų galėjusi būti Mindaugo karūna, pa te ku -
si Volynėn, Mindaugui suartėjus su Danila – Haličo
ir Voluinės kunigaikščiu, nuo 1253 m. tituluotu šios
Vakarų Ukrainos srities karaliumi, ištekinus Min -
dau go seserį, kitoje versijoje – jo sūnėnų Tautvilo ir
Ged vydo seserį, o vėliau ir Mindaugo dukrą Ra mū -
nę (?) už Danilos sūnaus Švarno. Kaip žinome iš is -
to rijos, Švarnas po Mindaugo mirties artimai buvo
susijęs su nužu dy tojo karaliaus sūnumi Vaišvilku.
Kal bama, kad ne tru kus po karaliaus Mindaugo žū -
ties jo sūnus Vaiš vilkas sugrįžo į Lietuvą ir parei ka -
lavo savo teisių bei pasikvietęs į pagalbą savo sesers
vyrą Švarną, kovojo su karaliaus Mindaugo žudi -
kais ir jie abu, kaip rašoma istorijoje, kurį laiką val -
dė Lietuvą. Is torikai kalba, bet tai dar galutinai neį -
ro dyta, o gal ir specialiai nesiekiama įrodyti, kad
Min daugas buvo gavęs iš popiežiaus leidimą ka rū -
ną perduoti vie nam iš savo sūnų. Gal tuo karūnos
pa veldėtoju, kai ki tų Mindaugo sūnų jau neliko,
juos nužudžius, kaip tik ir buvo Mindaugo sūnus
Vaiš  vilkas? Kaip ži noma iš istorijos, vėliau Vaiš vil -
kui atsisakius Lie tu vos sosto ir jam pasitraukus į
vie nuolyną, trum pai Lietuvą savarankiškai 1268–
1269 m. valdė Švar nas. Juk Vaišvilkas, per duo da -
mas Lietuvos valdovo valdžią ir galias Mindaugo
žen tui Švarnui, jam per duo ti galėjo ir Lietuvos ka -
ra liaus karūną? Gal Švar nui kaip Mindaugo duk -

ters vyrui ir karaliaus žen tui buvo patikėta ši kara -
lystės relikvija? 

Kaip žinome, istorija mėgsta staigius ir netikė -
tus posūkius, tad niekada negali skubėti teigti, jog
taip nebuvo. Juo labiau kad šalia Vaišvilko ir Švar -
no atsistoja dar trečias pretendentas į Lietuvos ka -
rū  ną. Istorijoje rašoma, kad tuo metu, kai Lietuvos
karalystės vairą perėmė Vaišvilkas ir juo dalijosi su
sa vo sesers vyru Švarnu, į Lietuvos karaliaus ka rū -
ną bei Lietuvos karalystės sostą pretenzijas ėmė
reikš ti Vaišvilko seserėno Švarno brolis Levas. Le -
vas buvo gerokai supykęs, kad ne jam, o Švarnui
Vaiš  vilkas perdavė Lietuvą valdyti. Supykęs jis
klas tingai nužudė Vaišvilką, tačiau neilgai trukus
mirė ir Švarnas. Karūna galėjo atitekti Levui, reiš -
ku siam pretenzijas ir į Lietuvos sostą, ir, matyt, į
auk   sinę Mindaugo karūną. Verta prisiminti, kad
Le vas kaip tik valdė Lvovą ir kitas vakarines Ukrai -
nos sritis. Taigi, galėtume daryti atsargias prielai -
das, kad Mindaugo karūna gal ir galėjo patekti į Le -
vo rankas, tuo pačiu ir į Lvovą, o iš ten, kaip rašo ma
istorijoje, lenkų karaliaus Kazimiero Didžiojo ,,rū -
pesčiu” paimta į Lenkiją ir uždėta ant Plocko ka ted -
roje saugomos Šv. Zigmanto galvos. Būtent taip tvir -
 tina ukrainiečių išeivijos istorikas Michailas Ha -
cijus. Taigi lenkai priglaudę pasiklydusią pir mo jo
Lie  tuvos karaliaus Mindaugo karūną, vė liau gal
ėmė rūpintis ir jo žemių prijungimu prie Len ki -
jos....

Tačiau didžioji lenkų istorikų ir tyrinėtojų da -
lis tokias išvadas neigia ir joms nepritaria. Jiems
antrina ir kai kurie Lietuvos istorikai, teigdami, jog
,,šiuo atveju M. Hocijus pateikė lietuviams labai
mie   lą, tačiau menkai pagrįstą hipotezę ar vien logi -
niu mąstymu ir labai silpnais argumentais pagrįstą
nuomonę (8). Pasak kai kurių dabartinių Lietuvos
is torikų, Lietuva po karaliaus Mindaugo ir jo sūnų
nužudymo prarado karalystės rangą, o jos valdovai
– Lietuvos karaliaus vainiką. Lietuvos krikštytojas
Jo gaila pasipuošė svetima Lenkijos karūna, o Vy -
tautui Didžiajam iki vainikavimo karališka karūna
pritrūko vieno žingsnio (9). 

Keista iš mūsų tyrinėtojų girdėti tokius katego -
riš kus pareiškimus, tačiau stebėtina dar ir tai, kad
vartant istorinę literatūrą atrandi ir sužinai, kad
šių dienų Lenkijoje dėl Mindaugo karūnos likimo
yra ir kitokių nuomonių. Kai kurie dabartiniai len -
kų šaltiniai, nesunkiai prieinami ir platesnei visuo -
menei internete, visgi aiškiai duoda suprasti, kad
karaliaus Mindaugo karūna yra išlikusi iki mūsų
die nų ir yra kaip tik ant minėtojo Šv.  Zig mun to
Bur  gun diečio galvos Plocko katedroje.

Ukrainiečiai rado išmintingesnį sprendimą, at -
ga mindami savo valdovų karūnos kopiją. Neseniai,
bandydami atkurti Mindaugo amžininko, čia jau
mi nėto Haličo karaliaus Danilos ka rūnos atvaizdą,
ukrainiečiai, padirbėję įvairiuose užsienio archy -
vuo se, atrado istorinės medžiagos ir, pasiremdami
ja, atkūrė šio karaliaus auksinę, dau giau nei šimtu
bran gakmenių išpuoštą, 3,5 kg sve riančią auksinę
karūną.

O ar mes negalėtume pasinaudoti ukrainiečių
pa tirtimi, atkuriant mūsų valdovų karūnas? �
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Paskaita, skaityta 2012 m. Cicero apylinkėje Vasario
16-osios proga
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motinos seserų vienuolyno kop ly čiai, tie siogine to
žodžio prasme „susirun gia” su archi tektu. Ištisos
va landos, praleistos šalia gigan tiškų piešinių,
kom  pozicijų apmąs ty mų, duoda rezulta tus. „Aš
jau čiuosi lyg įvei kęs Monblaną. Su Vilto no vit ra -
žais įžengiau į aukso amžių”, – ko men tuoja jis sa -
vo darbą čia apsi lankiusiam R. Schmit tleinui. Di -
džiuo tis yra kuo – vitražai žėri, pul suo ja, mainosi
lyg sniego karo liukai saulės šviesoje, gaus dami
ne  pakartojamais siluetų, ritmų, nuotai kų ir spal -
vų choralais. Iš JAV atgabentoje fil muo to je juos to -
je matome dailininką, komen tuo jan tį sa vo religinį
meną Ameriko je. Klausą glostanti ne iš sibars čiu si
lietuviška šnekta, meno istoriko pa stabos, puikus
stilių ir meno išmanymas... Lygiai taip pat gra žiai
lietuviškai kalba ir dailininko dukra Giedra Jo -
nynaitė-Tron co ne, puikiai jau čian  ti meno pulsą,
keliavusi užsieniuose tėvo kū ry  bos takais, ne vie -
ną kūrinių siun tą perdavusi Lie tu vos muziejams.
„Mano religiniuose siužetuo se vi sur yra turinys, –
pasakoja V. K. Jo nynas. – Tą mūsų dailininkams ir
architektams reikia būtinai įsisavinti, nes kitaip
gali pastatyti klojimą, altorių ir melstis, bet ne su -
kursi tos dvasinės atmosferos, dėl ko žmonės su -
sikaupia maldai”. 1964 m. laimi kon kursą Vatika -
no paviljonui New Yorke, bareljefą ketina atlie din -
ti iš bronzos. „Būtų svėręs 18 tonų”, – rašo atsi mi -
ni muose. – Man sako: paviljonas nu grims į pelkę
(vie  tovė pelkėta). Tuomet paklau siau, koks gi tas
svo ris turėtų būti? Trys su puse to nos, ne daugiau,
– gavau atsakymą. Ką reikėjo daryti? Kitas būtų
me tęs užsakymą, tik ne aš, dzū kas. Pradėjau rinkti
naujas medžiagas, tyrinėti, maišyti, bet dar yra

proporcijos... Per ilgesnį laiką svorį sumažinau iki
2,2 tonų (...). Vietoj trijų mė ne sių, kaip buvo nu ma -
tyta, bareljefas išsilaikė pus antrų metų. Vėliau jį
perėmė Pranciškonų vie nuolynas”... 

Nepaprastas šio įžymaus tautiečio palikimas.
Regis, pats Visagalis su kaupu jam atseikėjo talen -

tų: galėjo tapti rašytoju, diplomatu, gal net teatra -
lu... Buvo pažįstamas su daugeliu iškilių pasaulio
žmo nių ir tėvynainių, paliko gilų pėd saką arti -
mųjų atmintyje. Daugiažiedė V. K. Jo ny no kūryba
iš pynė margaspalvį vainiką, padėtą prie pasaulio
to liuose išsaugoto lietuvybės auku ro. Dažnai buvo
vadintas lietuviškuoju Michelan gelu, meno ir
kultūros ąžuolu. Nesistebėkime – sun ku rasti kitą
dailininką, įvaldžiusį tiek kū ry bos sričių. „..Daž -
nai pagalvoju, ar mano darbai prakalbins šių die -
nų lietuvį, ar jie, ar aš būsime suprasti? Nesu skai -
tomus tūkstančius valandų aš juos lipdžiau, liedi -
nau, glamonėjau, su jais gy ve nau. Aš pats savęs
klau sinėju, kam aš tą darau? Ypa tingai skulptūras,
kurios – sunkios, didelės, dažnai nebylės... Jos ne -
by lės tik tam, kas jų neuž kalbina...”, – skaitome
dai lininko užrašuose. 

Minint 105-ąsias V. K. Jonyno gimimo meti nes,
Druskininkuose, V. K. Jonyno galerijoje – „šven to -
vė je kelio gale” visomis varsomis pražydo jubilie -
jinė darbų paroda. Trokšdami naujo susilie timo su
V. K. Jonyno kūryba, į atidarymo iškilmes rinkosi
dailininkai, žurnalistai, istorikai, meno ko lek ci -
nin kai, V. K. Jonyno dailės mokyklos mokytojai,
moksleiviai, iš sostinės atvykę svečiai. Vėrėsi pri -
siminimų punktyrai, liejosi muzikos garsai, įsi -
pin dami į galerijoje eksponuojamų vitražų, skulp -
tūrų, piešinių, akvarelių, sidabrinio švytėjimo rai -
žinių orkestruotę. Žvilgsniai krypo į dokumen ti -
nius filmų kadrus, kur vėl galėjome matyti ir iš -
girs ti dailininką, pajusti ne kartą ta ria mų žodžių:
Tė vynė, Lietuva, Gimtinė, Motina prasmę. Daili -
nin ko rankraščių ir ką tik iš Flori dos atkeliavusio
Rimgailės Jonynaitės-Zotovie nės laiško ištraukos
sutraukė laiko saitus. Liko didi Atmintis apie iški -
lų jį mūsų meno bendra keleivį, iš tolimų konti nen -
tų į gimtuosius kraštus sugrįžusį nostalgija ataus -
tu kūrybos keliu...�

Kur Lietuvos karaliaus karūna ?

Kernavėje rasta diadema, 
puošta lelijos motyvu (XIII–XIV a.)

Didysis mūsų meno bendrakeleivis

V. K. Jonynas prie Viltono vitražų eskizų
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