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Žiemovidžio snieguose miega gražiausi vasarvidžio sapnai. Žiema mėgs-
ta nespalvotą – juodų linijų ir baltų dėmių – grafiką. Ji paslepia prisimi-
nimus ne tik apie kvapniausias pavasario gėles, šiltas vaivorykštines

vasaros liūtis, bet paslepia ir žmonių suverstas šiukšles, kurios lyg kokios
piktžaizdės bjauroja žemės kūną. Žiema išryškina taurią gamtos rimtį, sustip-
rina tylą, kai suklūstama prieš audringą būsimo pavasario upokšnių prasiver-
žimą. Žiema ruošiasi pasitikti optimistiškus pavasario palydovus – parskren-
dančius ir praskrendančius paukščius, vasnojančius į jiems vieniems težino-
mus tolius.

Nuo Kalėdų ligi Velykų – skaičiuojame laiką, kuriame žmogaus gyvenimo
imitacija išsitenka tarp gimimo ir mirtis. Tarp džiaugsmo energijos ir mirties
agonijos. Tarp pažado ir jo išpildymo. Šio trumpo žiemos laiko religinė drama
tampa viso žmogaus gyvenimo moralinių ir vertybinių atraminių taškų dra-
ma. Ką mes galime iš jos pasiimti, ko pasimokyti, kam duoti savo pažadus?
Žiemovidžio sapnai ilgi ir neramūs, jie – balta sniego arka pakeliui į nežino-
mą, spalvom ir garsais skambančią žemę.

A.Ž.

Žiemovidis. Antano Petrausko nuotrauka

Kultūros saulėlydžio link

Jauna graži lietuvaitė iš Londono nieko nenustebino, rašy-
dama savo naujametinį komentarą „Lietuvos ryte”. Visa tai,
ką ji rašo apie Lietuvos televizijų programas, mes žinome

neblogiau už ją. Gal ji tik aštresniu žvilgsniu pažvelgė į tai, kas
mus jau atbukino kasdienybėje, nes kasdien aplink mus ir mu-
myse vykstantys dalykai atbukina ne tik žvilgsnį, bet ir protą.

Taigi Kristina Sabaliauskaitė teigia maniusi, kad Lietuvos
TV kanaluose padėtis jau blogesnė būti negali, kad mūsų televi-
zininkai jau pasiekė dugną, nuo kurio atsispyrus galima tik kilti
į viršų. O paaiškėjo jai, kad TV nuosmukio ribos yra ... beribės.
„Neproporcingas, tiesiog begėdiškai gigantiškas Lietuvos TV plo-
tas, okupuotas rusiškosios produkcijos, atrodo neatsitiktinis, jis
grėsmingas. Juolab kad ši produkcija – anaiptol ne aukštos rusų
kultūros ar kino šedevrai, o prasčiausios, kvailiausios, debili-
nančios kokybės šlamštas”, – rašo Kristina. Bet ji turbūt nežino,
kad mūsų kaimynėje Latvijoje yra dar blogiau: ten TV programos
pateikiamos beveik vien rusų kalba, o jei latvių kalba transliuo-
jamos žinios, apačioje, takelyje, bėga rusiški teksto vertimai.

Ar tai informacinis karas, kurį didysis pavojingasis kaimy-
nas kariauja prieš iš jo vergijos ištrūkusias valstybes? Galbūt.
Bet ar ne visas pasaulis į eterį yra paleidęs bukaprotę televiziją,
kurią per dienų dienas žiūri pensininkai ir namų šeimininkės?
Tos bukaprotystės nevengia po sunkios darbo dienos į namus pa-
rėję įvairių sričių ir profesijų atstovai, kad atsipalaiduotų nuo
dienos problemų, žiūrėdami, kaip vaiposi, kraiposi trumpalaikės
televizijos žvaigždės ir žvaigždutės, „blondinės” ir neaiškios ly-
ties vyrukai, kurių tauškalai tarp jaunimo gimdo kažkokią pus-
kvailę puskalbę. Mūsų senoji, gražioji lietuviška kalba traukiasi į
pakraštį, nes įžūlus gatvės paauglių žargonas braunasi ne tik į
mokyklas, bet ir į valdininkų kabinetus.

O čia dar Vilniaus vicemeras, atsakingas už kultūrą, pareiš-
kia, kad elitinė kultūra Lietuvai nereikalinga. Pernai kultūros
ministras menininkus siuntė į Olandiją rinkti pomidorų, šiemet
garsios politikų giminės palikuonis leidžia sau niekinti elitinį
meną, kuris garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Atrodo, kad mūsų
kultūros saulėlydį spartina ir politikuojantys mokytojai, kurie,
susirūpinę savo atlyginimais, „gamina” televizinio „Klausimė-
lio”, savotiško gatvių absurdo spektaklio, produktus. Jauni,
skaisčiaveidžiai moksleiviai demonstruoja, kaip visai nesu-
sigaudo nei savo krašto, nei pasaulio istorijoje ir geografijoje.
„Klausimėlio“‘ vedėjas nesiryžta bristi gilyn į drumstus nežino-
jimo vandenis, bet vien tik klausimas, kas yra Amerikos pinigas,
ir atsakymai į tą klausimą nekelia juoko; jie šiurpina, parody-
dami kokias žinias iš mokyklų išsineša tie skaisčių veidų jauni-
kaičiai ir mergaitės. Politikų populizmo tinkluose įsipainioję,
streikais grasindami mokytojai, užuot kasdien lįsdami į TV ekra-
nus su savo skundais, turėtų susirūpinti ne tik savo auklėtinių,
bet ir savo pačių žiniomis. Nes baigę pedagoginius mokslus ir įgi-
ję diplomus, jie mieliau važiuoja į Airiją indų plauti ar viešbučio
kambarių valyti. Tikrai tą daro ne bado ir skurdo genami...

Tokiame fone graudžiai ir skaudžiai skamba Lietuvos
kardinolo Sausio 13-tąją Seime pasakyta kalba, kviečianti žmo-
nes – politikus, valdininkus, verslininkus, pramogų biznio vady-
bininkus – būti Lietuvos laisvės gynėjų įpėdiniais, jausti, su-
prasti ir žinoti, kad laisvė – tai pareiga ir atsakomybė. Ar tie žo-
džiai pasieks valdžios žmonių ausis ir smegenis, užgultas apmąs-
tymų, kaip, į priekį išstumiant savo interesus ir savo draugus,
pralįsti į būsimąjį Lietuvos Seimą? Netikiu, kad pasieks.

Marius Simaniškis



Buvo laikas, kada žmonių patirtis ir išmintis
buvo perduodama vaikams pasakomis. Pra-
siplėtus astronominiam akiračiui į beribes

erdves, šiuolaikiniai pasakojimai, net prasidėję da-
bartimi, nesibaigiančiai tęsiasi ateitį numatančio-
se vizijose. Autoriai neišvengiamai viską sudėlioja pa-
gal savo pasaulėžiūrą, kurioje didelį vaidmenį vai-
dina jų suformuotas atsakymas į klausimą: iš kur
ir kurlink eina visata, kokios jėgos lenkia visatos ru-
tuliojimąsi ir koks žmonių vaidmuo joje.

Fantastines alegorijas mistinėje šalyje,
būtent The Chronicles of Narnia (Narni-
jos kronikas), sukūrė krikščionių rašytojas
airis Clive Staples Lewis (1898-1963). Di-
delį dėmesį sulaukė pagal knygą neseniai
sukurtas filmas, rodytas ir Lietuvoje.

1995 m. Anglijoje pasirodė nauja kny-
ga The Golden Compass (Auksinis kom-
pasas), kurią sekė kitos dvi (1997 ir 2000),
tuo sudarydamos trilogiją, pavadintą His
Dark Materials (Jo tamsios materijos). Kny-
gos buvo įvertintos keliomis premijomis.
10 milijonų nupirktų knygų rodė jų popu-
liarumą. Filmas, sukurtas pagal pirmąją
knygą, pradėtas rodyti JAV 2007 metų gale.
Interneto reklamoje, šalia anglų kalbos,
keliomis kitomis kalbomis liudijama, kad
knygos ir filmas netrukus pasirodys ki-
tuose kraštuose, tikriausiai ir Lietuvoje.

Autorius

Trilogiją parašė Oksforde literatūrą
dėstęs anglas Philips Pullmanas, gerai
susipažinęs su John Miltono (1608-1674)
literatūriniu veikalu The Paradise Lost
(Prarastasis rojus, 1667). Iš Pullmano pas-
tabų aišku, kad jis savo fantazija norėjo
pralenkti šį šėtono sukilimą prieš Dievą
vaizduojantį veikalą. Ir ne tik pralenkti,
bet, kaip prieš keletą metų išsireiškė, „su-
griauti krikščionybę iš pamatų”. Jis prisi-
pažino, kad jo knygos yra „apie Dievo nu-
žudymą” (interviu, Sydney Morning He-
rald, 2003 12 13).

Pullmanas neslepia savo antagoniz-
mo religijai. Nors viešuose interviu po-
kalbiuose jis pripažįsta „religinių vadovų,
tokių kaip Jėzus ir Buda, moralinę pa-
žangą”, tačiau pabrėžia, kad „didžiausios
niekšystės buvo įvykdytos jų pasekėjų.
Kiek daug milijonų žmonių buvo nužudy-
ta religijų vardu”. Jis ypač piktinasi orga-
nizuotos religijos įsigalėjimu: „Kur tik matai orga-
nizuotą religiją ir kunigystę, ir galią, ten matai žiau-
rumą ir tironiją, ir priespaudą”. Tų teiginių jis ne-
pagrindžia faktais.

Susipažinus su šios trilogijos knygomis, tenka
ne tiek žavėtis knygos vaizduotės sukurtomis fan-
tazijomis, kiek skaičiuoti išrikiuotus argumentus
prieš Dievą, Bažnyčią, religiją bei krikščionybę.
Knygose atsiskleidžia tirštas ateistinių argumen-
tų arsenalas. Sutelkti argumentai neatlaiko kri-
tikos.

Apverstas pasaulėvaizdis

Trilogijos autoriui Pullmanui padarė įtaką ki-
ti du anglų rašytojai: William Blake (1757-1827) ir
jau minėtas John Miltonas. Pirmasis iškėlė vaiz-
duotės laisvę prieš proto varžtus. Antrasis savo
poemoje The Paradise Lost žavėjosi sukilėliu Šėto-
nu, nors nepateisino jo maištaujančio elgesio prieš
Dievą. Pullmanas susigundė viską apversti aukš-
tyn kojom. Jis „sukūrė” blogą „Dievą” – despotą ir
tironą, teisius sukilėlius prieš jį, geras raganas (ne
jos grobia vaikus, bet pagrobtus vaduoja), gerus
demonus (žmonėms jie kaip angelai), blogą Baž-

nyčią (ji grobia vaikus) ir žmones pavergusią re-
ligiją.

Šiandien pasisekimo sulaukia tos temos, kur-
ios atitinka šių laikų žmonių nuotaikas, nuomo-
nes bei laikyseną. Jos pasižymi individualizmu
(„laisvas” individas yra visko matas), reliatyvizmu
(viskas priklauso nuo žmogaus požiūrio; pastovios
tiesos nėra). Reliatyvistai nemėgsta autoriteto, ta-
čiau keistoka, kad pats jų požiūris tampa nekves-
tionuojama „tiesa”; ją popiežius Benediktas XVI
vadina reliatyvizmo diktatūra). Philips Pullmano
knygose dominuoja ši dvasia.

Supažinus su Pullmano knygų siužetu ir jo

pateiktais religijos įvaizdžiais, paaiškės, ko ir kaip
autorius sieka.

Trilogijos siužetas

Dvylikametės Lyros (tariama – Lairos) pečius
užgula didelė našta. Ji sužino, kad jos žaidimų drau-
gą pagrobė Magisteriumas (Bažnyčios autoritetas)
– eksperimentams. Į jos rankas patenka „auksinis
kompasas”, kurio pagalba ji sužino praeities ir atei-
ties paslaptis. Pamažu jai aiškėja būtinybė prie-
šintis Dangaus Karalystės viešpačiui Visagaliam
Autoritetui („Dievo” įvaizdis). Bažnyčia yra tos ka-
ralystės įkūnijimas vaizduojamame pasaulyje. Vi-
satoje formuojasi dvi priešingos jėgos: visatą pa-
vergusio Visagalio Autoriteto šalininkai ir sukilė-
liai. Lyros tėvai yra priešingose stovyklose: šal-
takraujė Mrs. Couler tarnauja Magisteriumui kaip
vaikų eksperimentų vadovė, o lordas Asriel, atsklei-
dęs kosminių Dulkių paslaptį (iš jų susiformuoja
sąmoningos, bet neamžinos būtybės), linksta prie
sukilėlių. Lyra, kaipo Naujoji Ieva, pasiryžta iš-
gelbėti pagrobtą draugą bei kitus vaikus ir su-
naikinti Visagalį Autoritetą. Jai padeda jos demo-
nas (stipruolis lokys, simbolizuojantis gaivalingą

jėgą), panašaus amžiaus vaikinukas Will Parry (su
Lyra jis sudaro naujos žmonijos porą), „geros” raga-
nos, egiptiečiai ir kiti. Po nuostabių nuotykių Ly-
rai pasiseka išgelbėti pagrobtus vaikus ir sunai-
kinti susilpnėjusį Visagalį Autoritetą. Atsiveria gali-
mybė sukurti demokratišką Dangaus Respubliką.

Pullmano įvaizdžiai

Visagalis Autoritetas. Pullmanas Dievo
vieton pastato Visagalį Autoritetą. Žodis Autori-
tetas vartojamas neatsitiktinai. Reliatyvizmu už-
sikrėtusiuose sluoksniuose autoritetas nevertina-

mas, kompromituojamas, net pajuokia-
mas, nes absoliučios tiesos nėra. Pava-
dinti aukščiausią būtybę Autoritetu
tiesos, kurios nėra, reiškia nesąmonę.
Taip pat yra su tuo, kuris vadinasi Visa-
galiu. Pullmanas tepripažįsta erdvės
Dulkių materiją, iš kurios susiformuoja
sąmoningos būtybės, kurios nėra amži-
nos: jos disintegruoja. Vadinti Visagaliu
būtybę, kuri anksčiau ar vėliau disinteg-
ruos, taip pat yra nesąmonė. Mes teigia-
me, kad, pasistatęs kortų namelį, Pull-
manas jį sugriauna. Pullmanas sako, kad
Dievo nėra.

Magisteriumas. Magisteriumas, mo-
komasis Bažnyčios autoritetas, valdo
žmones, panaudodamas inkviziciją, de-
gindamas eretikus ir medžiodamas raga-
nas. Prie šių valdžią užtikrinančių prie-
monių Pullmanas prideda savo „išra-
dimą”, būtent: Magisteriumas grobia
vaikus ir eksperimentuoja su jais; atskir-
damas juos nuo jų demonų, nori žmones
nuo mažens padaryti jam visiškai paval-
džius. Jis laiko žmones tamsoje – nelei-
džia jiems naudotis mokslu nei patirti
malonumų (žinoma, ypač lytinių, kurių
Pullmano vaizduojami „laisvės” sekėjai
nestokoja). The Golden Compass filmo
direktorius Chris Weitz pripažino, kad
Pullmano „knygose Magisteriumas yra
nuo savo šaknų laukiniškai nuklydusios
katalikų Bažnyčios versija”. Jis teigia,
kad filme tą įvaizdį jis pakeitė (mačiusieji
tą filmą, sakome: na, ne visiškai!).

Krikščionybė – klaida? Pullma-
nas prisipažįsta, kad vaikystėje jis buvo
savo senelio, anglikonų dvasininko, įta-
koje, bet vėliau tapo ateistu. Atrodo, kad
trilogijoje jo nuomonę išreiškia iš vie-
nuolyno išstojusi Marija Malonė: „Krikš-
čioniškoji religija yra labai galinga ir įti-
kinanti klaida, – tai viskas”. Knygose yra

pa rodomas šios eksvienuolės „išsilaisvinimas” iš
krikščioniškos moralės.

Pullmanas nesvarsto nei kilnaus krikščio-
nybės turinio, nei Kristaus ir jo mokslo – artimo
meilės, išlaisvinimo iš blogio varžtų ir kt. Vis dėlto
savo veikale simboliais jis pavaizduoja krikščio-
nybės „varžtus”. Štai filme: stipruolis lokys (žmo-
giško gaivalingumo simbolis) nugalėtas, jis „susi-
taiko” su savo likimu: nešioja žmonių užkrauna-
mus krovinius, už tai tegaudamas atsigerti svaiga-
lų. Įkvėptas Lyros išsivaduoti, jis visa jėga prasi-
veržia pro jį supančią sieną, ant kurios fasado –
keturių evangelistų ženklai. Simbolizmas aiškus:
Evangelijos yra būtybes pavergianti siena, kuri
turi būti sutrupinama, kad iš jos išsilaisvintų. To-
kį simbolį taip antagonistiškai panaudojęs Pull-
manas pasirodo esąs neraštingas krikščionybės
versmės – Evangelijos – atžvilgiu.

Išvados

1. Priešreliginė propaganda. Paties Pull-
mano prisipažinimu, priešreliginiais tikslais jo pa-
rašytoje knygų trilogijoje The Dark Matterials (Jo
tamsios materijos), kur sukarikatūrinamas Die-
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Paskatinti UNESCO, įrašiusios Lietuvos kryždir-
bystę į nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą,
suskatom fiksuoti po įvairius Lietuvos regionus

išsimėčiusius kryžius – ir senuosius, iškentusius sovie-
tų okupaciją, ir naujus, gimusius po Nepriklausomybės
vėliava. Fotografuoti, aprašyti, leisti knygas. Kaip kas
išgali ir kaip sugeba: vienų regionų muziejininkai ar
kraštotyrininkai neišvaizdžiomis brošiūromis, kitų –
puošniais, elegantiškais liaudies meno albumais. Prie
tokių priskirčiau ir Aušros Valuntaitės-Mickevičienės,
Vilkaviškio krašto muziejininkės, sudarytą nuotraukų
albumą „Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai” (dai-
lininkė Agnė Beinaravičiūtė, fotografijos Juozo Luko-
ševičiaus ir Aušros Mickevičienės, spausdino „Logoti-
pas” Vilniuje).

Plačiame įžanginiame tekste „Mūsų krašto kry-
žiai: įvairovė ir savitumas” Aušra Valuntaitė-Mickevi-
čienė pateikia daug informacijos apie prieškario Lietu-
vos kryždirbystės sąjūdį, kurio iniciatoriai buvo daili-
ninkas Adomas Varnas ir etnografas, fotografas Balys
Buračas. Prieš rinkdama medžiagą šiam turtingam
tekstine ir vaizdine medžiaga leidiniui, jo sudarytoja iš
anksto parengė specialią anketą, skirtą Vilkaviškio
krašto kryždirbystei. Tą anketą ji išdalijo rajono seniū-
nams ir, remdamasi jų pateiktais duomenimis, apvaži-
nėjo ir išvaikščiojo miestelius ir kaimus, apžiūrėjo so-
dybas ir pakeles, lauko kapinaites ir miško laukymes...
Kur begalėdama ieškojo kryžių, jau begriūvančių ar
naujai pastatytų, juos fotografavo ir aprašė, bendravo
su vietiniais žmonėmis, kryžių statytojais ir meistrais,
stengdamasi išgauti kuo daugiau istorinių žinių. Jos
kruopštus ir kantrus darbas, trukęs pora metų, davė
gražių rezultatų. Muziejininkė surado ir nufotografavo
330 kryžių, susitiko su keliasdešimčia kryžių meistrų,
išgirdo unikalių istorijų. Visa tai atsispindi knygoje,
kur, greta tikrai meniškų, tik tam Suvalkijos kampui
būdingų kryžių ir paminklų, randa vietą ir menkesni,
bet konkretiems kryžių statytojams ne mažiau brangūs
kryžiai ir kryželiai. Vilkaviškio kryžių albumo suda-
rytoja Aušra Valuntaitė-Mickevičienė, rinkdama kryžių
istorijas, pasiekė ir užjūrio lietuvius, kilusius iš šio Su-

valkijos regio-
no. Kanadoje
gyvenanti Ge-
novaitė Dum-
čiūtė-Brechma-
nienė aprašo
savo tėvo pas-
tatytus kryžius
gimtinėje – Ka-
ralkrėslyje ir
Bartninkuose.
Laiške iš Či-
kagos Marija
Kapačinskie-
nė rašo: ,,Prie
jo (kryžiaus –
M. S.) rinkda-
vosi visi kaimo
žmonės, giedo-
davo ir mels-
davosi. Kuni-
gas pašventin-
davo tos sodybos žemę, laukus, trobesius ir kamba-
rius. /.../ Svarbu, kad praėjus frontui kryžius liko gyvas
ir dar saugo tėviškės žemę.” Albina Klimaitė-Žilienė iš
Vilniaus (jos rūpesčiu buvo pastatytas gimtojo kaimo
kryžius) laiške A. Valuntaitei-Mickevičienei kalba:
„Kryžius atstos man tėviškę. Pareisiu, prisiglausiu, pa-
rymosiu ir skaudžią ašarą nubrauksiu”. Tie laiškai, au-
torės susitikimai su kaimų gyventojais yra svarbūs gy-
vų liudytojų dokumentai ateities tyrinėtojams.

Knyga sumaketuota labai estetiškai, akį džiugina
kryžių nuotraukų išdėstymo ritmas, maloniai
nuteikia puslapių erdvumas, tai, kad meniš-

kiausi kryžiai nesugrūsti, o gražiai eksponuoti pus-
lapiuose pagal seniūnijas. Klausydamasi kryžių staty-
mo istorijų, muziejininkė atskleidė nežinomų faktų,
kurie irgi pasitarnaus ateities tyrinėtojams. Ta prasme
ji yra pradininkė vertingo, sugaištomis valandomis, ne-
lengvu ir menkai apmokamu darbu neapskaičiuojamo
indėlio į savo krašto meninį ir etninį palikimą. Įdomu,
kad į Aušros Mickevičienės kvietimą atsiliepė žmonės

iš užjūrio, kad kryžius buvusių so-
dybų vietoje stato miestiečiai, kad bu-
vusių kaimų gyventojai kryžiais taip
pat nori įamžinti savo protėvių gy-
ventas vietas, kad nepamirštos ir lais-
vės gynėjų žūties vietos. O kur dar
kryžiai bolševizmo aukoms, knygne-
šiams... Visa tai yra reikšmingi mūsų
istorijos puslapiai. Iš tokių knygų,
kaip Aušros Valuntaitės-Mickevičie-
nės parengtoji, susidarys tikra mūsų
Tėvynės kryždirbystės epopėja. Tai ir
bus prasmingo UNESCO pasiūlyto
projekto didžioji reikšmė.

***

Sausio 11 dieną Paežerių dvaro
rūmuose (Vilkaviškio rajonas) įvyko
knygos „Vilkaviškio krašto kryžiai ir
kryždirbiai” pristatymas. Tuo pačiu
metu čia buvo atidarytos parodos:
Liaudies meno iš Vilkaviškio krašto
muziejaus rinkinių ir fotografo Romo
Linionio „Kryžiai: tarp dangaus ir že-
mės”.

Projektą „Vilkaviškio krašto kry-
žiai ir kryždirbiai” parėmė Lietuvos
kultūros ministerija, Marijampolės
apskrities viršininko administracija,
Vilkaviškio rajono savivaldybės admi-
nistracija, individuali G. Plečkaičio
įmonė „Elektra”, UAB „Santakos
laikraštis”, UAB „Rytas”. Tai rodo,
kad bendromis pastangomis mes
daug galim padaryti savo Tėvynės
praeičiai: ją pažinti, pagerbti ir pa-
likti atmintį savo vaikų ateičiai. �

MARIUS SIMANIŠKIS
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vas, Bažnyčia, krikščionybė ir aps-
kritai religija, neverta skaityti suau-
gusiems, o tuo labiau – vaikams. Vie-
toj jų rekomenduojame Clive Staples
Lewis krikščionišką veikalą The
Chronicles of Narnia (Narnijos kro-
nikas).

2. Ne vien fantazija. Nors
Pullmanas kartais teisinasi, kad jo
knygų trilogija yra tik „fantazija”, ta-
čiau jo anksčiau paskelbtas tikslas
,,sugriauti krikščionybę iš pamatų”,
jo naudojami religijos ir specifiniai
krikščionybės simboliai rodo, kad, sa-
vo knygas apkaišęs argumentais ir
simboliais, jis naudoja fantaziją prieš
religiją nuteikti skaitytojus ir tuo la-
biau – vaikus.

3. Plokščias pasaulis. Pullma-
nas piešia labai plokščią pasaulį. Pa-
gal jį, blogi yra tik tie, kurie valdo
Bažnyčią, o per ją – žmones. Geri –
tai tie, kurie, sužinoję apie Bažnyčios
blogį, apsisprendžia Bažnyčią sunai-
kinti ir jos pavergtuosius išlaisvinti.
Net vaikai mato, kad yra blogio ap-
link, kuris nieko bendro neturi su
Pullmano piešiama Bažnyčia.

4. Apgauta herojė. Nors tikrai
spontaniškai galime žavėtis trilogijos
heroje dvylikamete Lyra, jos ryžtu
vaduoti pagrobtus vaikus ir visą vi-
satą iš blogio, tenka apgailestauti,
kad Lyra yra jos pačios „kūrėjo” Pull-
mano „apgauta” jo pavaizduotu ne-
tikru, iškreiptu pasaulėvaizdžiu, taip
pat ir Dievavaizdžiu: to kitus atjau-
čiančio žmoniškumo, kuriuo ji vado-
vaujasi, apsčiai turi tikri krikščionys,
– tokie kaip Pranciškus Asyžietis, Te-
resė Lissieux, Teresė iš Kalkutos,
vaikų globėjas Jonas Bosko ir daug
daug kitų.

5. Apvogta krikščionybė. Tam
tikra prasme, Pullmanas „apvagia”
krikščionybę, paneigdamas ją įkve-
piant žmones herojiškiems darbams,
kaip tai žavėdamasis pripažino ame-
rikietis mąstytojas, Hartfordo profe-
sorius William James: „Religinio iš-
gyvenimo puikiausi vaisiai yra ge-
riausia, ką istorija gali parodyti...
Meilės, pasišventimo, pasitikėjimo,
kantrybės, drąsos aukščiausi skry-
džiai, kuriems žmogaus prigimties
sparnai bet kada yra buvę išskleisti,
yra atlikti dėl religinių idealų” (The
Varieties of Religious Experience,
1958, p. 207).

6. Filmas. Filmo direktoriaus
Chris Weitz teigimu, filmas The Gol-
den Compass yra „sušvelnintas”.
Tikimasi, kad šia labai ribota „meta-
morfoze” filmas sulauks daugiau žiū-
rovų, kurie bus palankiau nusiteikę
pirkti knygas, pagal kurias filmas pa-
statytas. Vis dėlto ir filme (kaip šia-
me straipsnyje pavyzdžiais parodė-
me) yra pakankamai antireliginės
propagandos, kuri gali neigiamai pa-
veikti silpnai tikinčiuosius. Apsi-
sprendusiems eiti to filmo pažiūrėti
naudinga prieš tai plačiau su proble-
momis susipažinti, o su jaunesniais
apie tai ir prieš, ir po filmo padisku-
tuoti.

7. „Kabliukas”. Pullmanas no-
ri kurti bedievę visuomenę. Jo knygų
interneto svetainėje su jo pasaulė-
žiūra susipažinusiems yra siūloma,
užpildžius trumpą anketą, užmegzti
nuolatinį pokalbį su jų asmeniniu
(pagal anketos duomenis parinktu)
demonu. �

Savojo krašto liaudies meno reprezentantė

Aušra Valuntaitė-Mickevičienė



2008 m. sausio 18 dieną sukanka
50 metų, kai Waterburyje mirė
pirmoji profesionali lietuvių aktorė
Jakševičiūtė-Venclauskienė. Ji
žinoma ir kaip daugiau nei šimto
vaikų – našlaičių, pamestinukų,
beglobių – Motina.

Kas buvo tiedu šiauliečiai, apie kuriuos
žmonės, net praėjus daugeliui dešimtme-
čių, tebepasakoja legendas? Ko mes galime

(ir privalome) šiais laikais iš jų pasimokyti? Dabar
jau ne tik Lietuvoje, bet ir plačiajame pasaulyje
žinomi Šiauliuose esantys Venclauskių namai. O
pusę amžiaus apie juos nedrįso kalbėti net tuose
rūmuose sovietmečiu įkurdinti muziejininkai.
Apie čia mėgdavusius susiburti žymius kultūros
žmones, kuriuos traukė tų išvaizdžių rūmų šei-
mininkai – pirmoji lietuvių profesionali aktorė
Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė ir žymus
advokatas Kazimieras Venclauskis, apie tai, kad
tuose namuose pastoviai gyveno trys dešimtys
našlaičių, pamestinukų, beglobių, šių eilučių au-
toriui pirmąsias publikacijas pavyko paskelbti tik
Atgimimo išvakarėse. Todėl, kai 1989 metų vasarą
grįžau iš viešnagės JAV, kurios metu susitikau ir
su garsiosios Venclauskių šeimos atstovais, susi-
domėjimas ta tema jau buvo didelis. Parsivežiau
tuomet ir vaizdajuostę, kurioje užfiksuotas pasi-
kalbėjimas su vyriausiąja Venclauskių dukra Da-
nute bei dviem jauniausiais augintiniais. Tą įrašą
kolegos žurnalistai labai norėjo parodyti per tais
laikais populiarią Kauno televizijos laidą „Sekma-
dienio rytą”, deja, „ne ta sistema” pasirodė neįvei-
kiama kliūtis.

O paskui tarp kitų darbų darbelių toji istorija
pasimiršo. Beveik 14 metų asmeniniame archyve
pragulėjusią vaizdajuostę prisiminiau tik „Aušros”
muziejaus darbuotojų pakviestas į Danutės Venc-
lauskaitės šimtųjų gimimo metinių paminėjimą.

„Draugo” skaitytojams gal bus įdomu, kas
užfiksuota užatlantėje, ką įdomaus pavyko suži-

noti jau išleidus knygą Namuose ant Pasadnos
ulyčios (Vilnius: Valstybinis leidybos centras,
1991). Viskas, kas susiję su Venclauskiais, – nie-
kad nepraeinančios vertybės.

Šiek tiek priešistorijos

Dabar tuose pasakų pilį primenančiuose rū-
muose – „Aušros” muziejus. O kol jie buvo pasta-
tyti, kiek tolėliau į kairę stovėjo senasis namas,
kuriame 1874 m. liepos 9 d. ir gimė Stanislava
Jakševičiūtė. Meilę savo kraštui, kovingą charak-
terį Stanislava paveldėjo iš tėvų. Jonas Jakševi-
čius dalyvavo 1863 metų sukilime. Gabi mergina
anksti įsitraukė į tautinį judėjimą – platino slaptą
lietuvišką spaudą, knygas. Rygoje baigusi scenos
meno studijas, sugrįžo į Šiaulius, kur artistės kar-
jerą pradėjo rusų trupėje, nes lietuviškosios dar
nebuvo.

Paskatinta Povilo Višinskio, Stanislava užsi-
degė troškimu parengti viešą lietuvišką spektaklį.
1899 m. rugpjūčio 20 d. Juozo Vilkutaičio-Ketu-
rakio komedija „Amerika pirtyje” buvo parodyta
Palangoje. Kad toks svarbus įvykis nepražūtų, te-
ko ne tik įveikti baimę, bet ir surasti didesnę ar
mažesnę galią turinčių užtarėjų. Tarp pastarųjų
buvo vyskupas M. Paliulionis ir kunigas, būsima-
sis literatūros klasikas Juozas Tumas-Vaižgantas.

Stanislava buvo ne tik pagrindinio vaidmens
atlikėja, bet ir spektaklio režisierė. Jai talkino
pradedanti rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.
Spektaklis, kurį žiūrėjo ir tokios garsenybės, kaip
kunigaikščiai Oginskis, Radvila, grafai Tiškevi-
čiai, susilaukė didžiulio pasisekimo. Iš tikrųjų tai
buvo daugiau nei vaidinimas. Pirmasis viešas lie-
tuviškas vakaras – tai ir tarsi protestas prieš tautą
varžančius pančius. Spektaklio metu surinkti du
šimtai rublių buvo paskirti slapto lietuviško kul-
tūrinio darbo reikalams – pinigus per P. Višinskį
Stanislava perdavė Vincui Kudirkai.

Kai S. Jakševičiūtė ištekėjo už advokato K.
Venclauskio, viešuose lietuviškuose vakaruose,
kuriuose „pirmuoju smuiku grojo” Stanislava, da-
lyvavo ir jos vyras. 1904 metų spalį pirmasis lie-
tuviškas vakaras surengtas ir Šiauliuose.

1908 metais Venclauskių namuose įkuriama
dramos, muzikos ir dainos draugija „Varpas”. Švie-
siausi Lietuvos žmonės vis dažniau suka į Šiau-
lius. Tarp jų – Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis,

Vydūnas, Kazys Puida, Ona Pleirytė-Puidienė ir
kiti. Čia buvo ne tik vaidinama. Visada buvo gali-
ma rasti lietuvišką knygą ir laikraštį, pramokti
lietuviškai – Stanislava įkūrė slaptą mokyklėlę.

Jau tuomet tuose namuose be dviejų tikrų
dukterų – Danutės ir Gražbylės – drauge augo ir
svetimų, kurie čia atsirasdavo pačiais įvairiausiais
būdais. Tokią jautrią širdį svetimam skausmui S.
Jakševičiūtė-Venclauskienė paveldėjo iš savo tėvų,
kurie yra nemažai padėję vargstantiems. Svar-
biausia, kad visi augintiniai ir globotiniai, kurių
per pusšimtį metų čia užaugo apie šimtą dvide-
šimt, buvo mokomi ne tik gimnazijoje, bet ir papil-
domai muzikos, privalėjo vaidinti namų teatre,
mokėti šokti, o gabesnieji – studijuoti universitete.

Nepasikeitė tuose namuose susiklostę įpročiai
ir K. Venclauskiui tapus vienu žymiausių Lietuvos
advokatų bei Šiaulių miesto tarybos nariu, o vė-
liau ir burmistru, Seimo nariu. Didžiosios šeimos
tėvas nemažą dalį savo honoraro skirdavo sveti-
miems vaikams išlaikyti, išmokyti. O S. Jakševi-
čiūtė-Venclauskienė, turėjusi visas galimybes gy-
venti kaip turtingiausia ponia, didžiausią savo gy-
venimo dalį skyrė augintiniams ir globotiniams.

Daug gerų žmonių užaugo tuose namuose. Vy-
tauto Didžiojo universitetą pabaigė ir tapo teisi-
ninkėmis ne tik tikrosios dukros Danutė ir Graž-
bylė. Aukštąjį mokslą gavo ir dešimtys jų netik-
rųjų brolių ir seserų. O kai S. Jakševičiūtė-Venc-
lauskienė ir jos dukra Danutė 1944 metais trau-
kėsi iš Lietuvos, drauge su savimi pasiėmė pasku-
tinius augintinius – Stefą ir Marių. Šeima apsigy-
veno JAV, Waterburyje.

Ką užfiksavo vaizdajuostė?

Pasikalbėjimas užrašytas neeilinę – S.
Jakševičiūtės-Venclauskienės 115 gimimo metinių
– dieną. Mano pašnekovai, sėdintys indėnų laikus
menančio didžiulio medžio pavėsyje, – Danutė
Venclauskaitė, Stefa Dzvankauskaitė-Kapeckienė
ir Marius Venclauskas. Advokatė, tarnautoja ir
policijos šerifas (vėliau – Teisės akademijos pro-
fesorius).

Vaizdajuostėje – aplinka, kuri mena paskuti-
nius S. Jakševičiūtės-Venclauskienės gyvenimo
metus. Štai ten, terasoje, stovėdavo kėdė, kurioje
ji mėgdavo sėdėti. O čia – langas, pro kurį žiūrėda-
ma nuolat mąstydavo apie tėvynę ir ten likusius
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LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS

Vaikai iš Venclauskių namų
Venclauskių namai (tarpukario Lietuvoje išleistas atvirukas).

Nuotraukos iš Leono Peleckio-Kaktavičiaus asmeninio archyvo
Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė
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brangius žmones.

Iš tuometinių pašnekovų nebėra tarp gyvųjų
nei D. Venclauskaitės, nei S. Dzvankauskaitės-Ka-
peckienės. Čia pateikiu įdomesnes pokalbio min-
tis.

Leonas Peleckis-Kaktavičius: Jūsų mamai arti-
mas buvo kiekvienas, kuriam reikėjo šilumos, užuo-
jautos, moteriškos širdies. Ji nepaprastai mylėjo
Lietuvą ir jos žmones. Ar būtinai jai reikėjo ryžtis
paskutinius gyvenimo metus pragyventi toli nuo
tėvynės?

Danutė Venclauskaitė: Mama nedvejodama su-
tiko išvažiuoti. Sakė: „Nenoriu matyti, kaip mas-
kolio koja mindys mūsų žemę”. Be to, žinojom,
kad mus į Sibirą vis tiek veš. Trečiu vežimu. Mūsų
naujuosiuose namuose buvo rusų štabas, ir aš
eidavau pro juos šerti kiaulių. Vienam karininkui,
atrodo, kritau į akį, nes jis kartą pavakariais išėjo
ir paklausė: „Šeimininkė?” Atsakiau, jog buvusi.
„Noriu pasakyt, kad nesirūpintumėt, būsit išvežti
tik trečiu vežimu”.

L.P.-K.: Kiek teko girdėti, nelepino likimas ir
Amerikoje. Papasakokite vieną kitą epizodą apie
čia prabėgusias dienas.

D.V.: Nebuvo taip ir baisu. Šiek tiek pavargom
Vokietijoje, nes mama labai sirgo. Kai čia atva-
žiavom, neturėjom buto. Per vienerius metus rei-
kėjo kraustytis aštuonis kartus. Kas turėdavo lais-
vą kambarį, vis priimdavo. Galų gale susiradom
butą Riversaid gatvėje. Gavau darbą fabrike.
Mamai labai norėjosi tokio savo kampo, kur nie-
kas nedraustų katę ar šunį laikyti. Petras Vileišis
užrodė mums šitą namą, kuris tuomet buvo be
galo apleistas. Jį nusipirkę dar kurį laiką gyvenom
senoje vietoje. Ištiko dar viena bėda, nors ir ma-
žesnė už karą ar okupaciją, – potvynis. Likom kaip
stovim, net didžiausia mano brangenybė – smui-
kas – nuskendo.

L.P.-K.: Daugiau kaip 30 metų senumo
fotografijose, kurias pavyko išsaugoti, jau ne ta
Stanislava Venclauskienė, kokią mes įpratę maty-
ti kaip primadoną nuotraukose, įamžinusiose ją
su Povilu Višinskiu, Gabrieliu Landsbergiu-Žem-
kalniu, Jonu Biliūnu, Žemaite ar kitais garsiais
Lietuvos žmonėmis. Ar aš neklystu, manydamas,
kad tokiomis aplinkybėmis ji palūžo dvasiškai?

D.V.: O, ne, mama dvasiškai tikrai nepalūžo.
Čia kaltas fizinis žmogaus amžius. Mama visą
gyvenimą buvo skautė. Dar Baden-Powell teorija
nebuvo sukurta, o ji jau elgėsi kaip skautė. Kai
gimnazijoje dvi labai gerai besimokiusios mergai-
tės, vežiko dukterys, negalėjo susimokėti už
mokslą, mama užstatė dovanų gautus sidabrinius
šaukštelius... Visą amžių gyveno Dievui, tėvynei,
artimui.

L.P.-K.: Ar dažnai ji prisimindavo buvusius
augintinius, globotinius, ką apie juos pasakodavo?

D.V.: Kalbėdavom kaip apie šeimą. Kur kas iš-
vykęs, kas kam atsitiko, kas gyvena Amerikoje.
Rūpinosi jų buitimi, pragyvenimu.

L.P.-K.: Amerikoje teko sutikti nemažai žmo-
nių, pažinojusių Stanislavą Venclauskienę. Visiems ji
buvo didelė dvasinė atrama, stiprybės eliksyras.
Kaip Jums atrodo, – kodėl?

D.V.: Motina turėjo kažką ypatingo. Ji sugebė-
jo su džiaugsmu žmogui atiduot paskutinį kąsnį.
Atsimenu, buvom neseniai atvažiavę. Kažkas at-
nešė žuvies. Atėjo ponia Saulaitienė ir sako: „Kaip
aš mėgstu žuvį”. Mama išėmė tą žuvį ir atidavė.
Negalvodama, kad pačiai nebus nei pietums, nei
vakarienei. Taip ir visą laiką gyvenom.

L.P.-K.: O kokią mamą prisimena ponia Stefa?

Stefa Dzvankauskaitė-Kapeckienė: Prisimenu
ją kaip šventąją. Dieve mano... Kai keliavom, o ir
kai atkeliavom, viską mums atiduodavo.

L.P.-K.: Kodėl mama Jus vadino paskutine laz-
da?

S.D.-K.: Kiek save prisimenu, visą laiką buvo-
me drauge. Abi į bažnyčią, iš bažnyčios. Kadangi
jauna buvau, vis pirma jos bėgdavau. Mama saky-
davo: „Tu – mano paskutinė lazda. Nebėk taip
greitai, aš ne tokia vikri kaip tu”. Tai buvo dar

Lietuvoje. O Vokietijoje, kur labai mažai turėjome
valgyti, man su Mariku ji atiduodavo paskutinį
kąsnį ir sakydavo: „Valgykit, aš nenoriu, kad pasi-
darytumėt ligoniais”.

L.P.-K.: O koks mamos paveikslas išliko ponui
Mariui?

Marius Venclauskas: Ji buvo mano Motina. Ji
mane prižiūrėjo, užaugino, ir ką aš turiu dabar, už
viską esu jai dėkingas.

L.P.-K.: Kiek žinau, Jūs taip pat pasekėte jos
pėdomis – be savo trijų vaikų turite ir augintinę.

M.V.: Turim vieną mergaitę... Ką gavau iš ma-
mos, ir aš noriu nors kiek atiduoti.

L.P.-K.: Ar rašė kas mamai laiškus iš Lietu-
vos?

D.V.: Rašydavo. Dažniausiai Kazytė Bačianai-
tė. O pirmąjį laišką gavome iš kunigo Kazlausko.
Jis buvo vienas artimiausių žmonių, dar mano se-
nelių augintas. Buvo kaip šeimos narys. Kiti bijojo
rašyti. Stalino laikai buvo...

L.P.-K.: Ar domėjosi mama kultūrine išeivijos
veikla?

D.V.: O, taip. Buvo labai šviesaus proto ir se-
natvės sulaukusi. Domėjosi ne tik kultūrine, bet ir
visos Lietuvių Bendruomenės veikla. Ir domėjosi,
ir, jei reikėdavo, patardavo, minėjimuose kalbėda-
vo. Mama mokėjo labai gražiai ir lengvai kalbėti.
Visų buvo mėgiama.

L.P.-K.: Ar prisimindavo save scenoje?

D.V.: Retai. Bet kai prisimindavo, tai dažniau-
siai ką nors komiško. Pavyzdžiui, „Žvaigždžių ta-
kus”, kuriuose vaidino čigonę. Džiaugdavosi bu-
vusiu pasisekimu. Prisimindavo, kaip, dar net ne-
išėjus į sceną, tik iškišus koją, publika jau juokda-
vosi ir jai plodavo.

L.P.-K.: Ponia Stefa, ar Venclauskių namų pa-
vyzdys Jums padėjo, kai auginote savo vaikus?

S.D.-K.: Taip. Labai geri visi trys sūnūs. Už-
auginau, išleidau visus į mokslus. Mokytojai vis
klausdavo: „Ką darai, kad jie skiriasi nuo kitų?”
Amerikoje užauginti gerus vaikus – stebuklas. Vi-
sada prisimindavau mamos žodžius, kad negalima
rėkti, šaukti, keiktis, kad reikia visada kantrybės
turėti... Kai būdavo labai sunku, prisimindavau
vieną atsitikimą, dar iš Šiaulių. Sykį supykusi
trenkiau durimis. O mama man: „Grįžk atgal, vai-

keli, sėskis”. Kuo tos durys, sako, tau nusikalto.
Esi jauna, graži, džiaukis gyvenimu. Ko tau trūks-
ta? Kaip paukštis laisva esi. Štai, kai ištekėsi, vai-
kų turėsi, tada bus kas kita... Tarsi gydytojas būtų
butelį vaistų davęs. Po to, kai susierzindavau, pri-
simindavau tuos žodžius, ir viskas praeidavo.

L.P.-K.: Ponia Danute, kokia buvo mamos
paskutinė diena?

D.V.: „Vaikai, jeigu turėtumėt pinigų, – sakė
šiek tiek geriau pasijutusi mama, prašyčiau įdėti
mane į metalinį karstą ir – į Šiaulius”. O prieš pat
išeidama į aną pasaulį pasižiūrėjo į tris puses ir...

Kad prieš išeidama ji galvojo apie savo vaikus,
išliko įdomūs liudijimai. Tądien valstybiniam eg-
zaminui Medicinos fakultete rengėsi buvusio pa-
mestinuko Algirdo Jakševičiaus žmona Janina.
„Janečka, viskas bus gerai”, – aiškiai išgirdo ma-
mos balsą. O po minutės jai buvo pranešta, kad
mamos nebėra... Tą akimirką tiesiog fiziškai paju-
to ir Lietuvoje gyvenanti buvusi pamestinukė Lia-
lia.

L.P.-K.: Kaip čia, JAV, sutikote žinią, kad Šiau-
liuose bus pastatytas paminklas mamai?

D.V.: Man tai daro didelį įspūdį. Ir įspūdinga,
ir graudu. (Labai ilgai man vis atrodydavo, kad
mama tebėra gyva, šalia.) Mes visi džiaugiamės,
tai nėra tuščias dalykas. Negalim prisidėti, bet sa-
vo norais remiam tai.

Venclauskių namai – dovana miestui

Vos atkūrus Nepriklausomybę, Danutė ir
Gražbylė Venclauskaitės dovanojo Šiauliams ke-
liolikos milijonų litų vertės savo tėvų namus su
sąlyga, kad čia visad bus muziejus. Tam nesutruk-
dė ir pinigingi įkyruoliai, prašę parduoti gražiuo-
sius, kažkada žymaus architekto Karolio Reisono
suprojektuotus rūmus.

G. Venclauskaitei pirmajai Šiauliuose suteik-
tas miesto garbės piliečio vardas. Ji saugo ir gar-
bingus apdovanojimus, skirtus mamai, seseriai ir
jai už žydų gelbėjimą karo metais.

Pusė amžiaus, kai nebėra tarp gyvųjų S. Jak-
ševičiūtės-Venclauskienės. Gal nors ta proga Šiau-
liuose atsiras jos vardo gatvė? Jau penkiolika me-
tų mėginu įrodyti miesto vadovams (vis kitiems),
kad toks įamžinimas būtinas. Deja, kol kas bevil-
tiškai. Praėjusių metų lapkričio 30-ąją parašiau dar
vieną prašymą. Viliuosi, kad jis bus lemtingas. �

Svečiuose buvusieji augintiniai ir globotiniai. Graži proga prisiminti. Stanislava Venclauskienė – viduryje. 1931 m.
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Lietuvos valstybės istorijos archyve gavau by-
lą su keletu šimtų klaipėdiškių – 1923 metų
Klaipėdos krašto sukilimo dalyvių – pareiš-

kimų. Žinomos lietuvininkų pavardės: Pėteraitis,
Klumbys, Šulcas... Tautybė: lietuvis, klaipėdiškis,
vokietis. Laukininkas, žvejys, samdinys. Pažadė-
jau grįžti ir perrašyti tas pavardes. Jas reikia pa-
skelbti, gal atsilieps giminės ir papasakos, kokios
nuotaikos vyravo Klaipėdos krašte jungiantis tau-
tai į vieną valstybę. Pažįstu klaipėdiškių sukilėlių
Martyno Kėkšto dukterį Rūtą Mačiūnienę,
2005 metais apdovanotą Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino medaliu už Mažosios
Lietuvos kultūros paveldo saugojimą, ir Annos
Dreižytės-Piaulokienės dukterį Rūtą Paplauskie-
nę. Jų šeimose apie Klaipėdos krašto sukilimą kal-
bama kaip apie tėvų atliktą pareigą. Abi jos akty-
viai dalyvauja lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lie-
tuva” veikloje, yra seimelio narės.

Klaipėdiškis žurnalistas Albinas Stubra
(1929-2007), rašytojos Ievos Simonaitytės pusbro-
lis, 2001 metų sausio 15-ąją iškėlė savo balkone
Mažosios Lietuvos vėliavą. Atėjo pareigūnai ir lie-
pė nuimti. Kilus visuomenėje šurmuliui tuometi-
nis Klaipėdos meras Eugenijus Gentvilas pažadėjo
kasmet per Klaipėdos krašto prisijungimo dieną
garbingai iškelti ir Mažosios Lietuvos vėliavą.

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva” kartu
su Klaipėdos krašto savivaldybėmis įtvirtino tra-
diciją viešai minėti sukilimą. Daug prisidėjo moky-
tojai, surengę „Mažosios Lietuvos enciklopedijos”
skaitinius, vesdami istorijos pamokas mokyklose
ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. Pajūrio
miestuose vyksta konferencijos, rengiamos paro-
dos, skirtos Sausio 15-tajai, Klaipėdos Teatro aikš-
tėje griaudėja Karo istorijos klubo patrankų sal-
vės. Ant buvusios Prefektūros pastato – Klaipėdos
krašto civilinio komisaro (prefekto) būstinės Suki-
lėlių (buvusi Perkasų) gatvės iškeliamos Lietuvos
Respublikos ir Mažosios Lietuvos trispalvės. Lie-
pų gatvėje, senosiose miesto kapinėse prie žuvu-
siems sukilėliams paminklo, pastatyto 1925 me-
tais pagal Adomo Brako projektą, rengiamas mies-
to visuomenės mitingas. Dalyvauja Klaipėdos įgu-
los atstovai, kariškių orkestras, giedamas maž-
lietuvių himnas – Jurgio Zauerveino-Girėno ir
Stasio Šimkaus giesmė „Lietuviais esame mes
gimę”. Visuomet dalyvauja LR Seimo narys Vac-
lovas Stankevičius, karštai palaikantis klaipėdie-
čių iniciatyvas sostinėje. Lietuvininkų bendrijos ir
savivaldybės delegacija vyksta į Lėbartų kapines,
kad padėtų gėlių ant Mažosios Lietuvos Tarybos
pirmininko Erdmono Simonaičio, į Joniškės kapi-
nes – ant Tilžės akto signataro, Šilutės šaulių kuo-
pos vado Jurgio Lėbarto (1879-1946) kapų.

Šiemet antrą kartą oficialiai Lietuvoje minint
Sausio 15-tąją – Klaipėdos krašto sukilimo dieną,
uostamiesčio Koncertų salėje Šaulių gatvėje su-
rengtas iškilmingas vakaras. Pristatyta knyga

apie įžymųjį mažlietuvį dailininką Adomą Braką.
Leidinys parengtas pagal Baltijos regiono istorijos
ir archeologijos instituto ir Prano Domšaičio gale-
rijos 2006 metais surengtos jubiliejinės konferen-
cijos medžiagą. Koncertavo Mažosios Lietuvos
simfoninis orkestras, vadovaujamas Stasio Do-
marko.

Šventės išvakarėse Ievos Simonaitytės vie-
šojoje bibliotekoje pristatyta žurnalisto Bernardo
Aleknavičiaus knyga „Adomas Brakas – Vydūno
dvasios pakylėtasis”. Šilutėje padedamos gėlės
Laukininkų gatvėje prie paminklo sukilimui at-
minti (autoriai architektai Martynas ir Marija
Purvinai), Šilutės muziejuje eksponuojamos senų
fotografijų ir kitų dokumentų parodos. Šią datą
gražiai pamini Martyno Jankaus muziejus Bitė-
nuose, vyksta renginiai Pagėgiuose prie Stepono
Juškos ir architekto Egidijaus Vidrinsko pamink-
lo, simbolizuojančio Mažosios ir Didžiosios Lietu-
vos susijungimą.

1923 metų Klaipėdos krašto sukilimas –
XIX amžiaus pabaigos–XX amžiaus pradžios tauti-
nio sąjūdžio tęsinys. Jame dalyvavusi Ieva Simo-
naitytė šį virsmą aprašė savo romane „Pavasario
audroj” (1938). Dramatiškumas ne vien iš sukili-
mo, didesnė įtampa kyla nuo kelis šimtmečius at-
skirai gyvenusių, o dabar susitikusių tautiečių įsi-
žiūrėjimo vienas į kitą. „Sulėkę rusų, vokiečių ir iš
vergovės vos ištrūkusių lenkų ereliai rengėsi su-
draskyti mirštantį Lietuvos kūną. Tik vyrų drąsa,
jaunų karžygių pasiryžimas mirti už tai, kas jiems
brangu, iškėlė Lietuvą. Prašvito Aušra ir Mažojoj
Lietuvoj. Išaušo ir jai pavasaris, nors žiaurus,
šiurpus ir audringas. Atbudimo banga ėmė ristis
per kraštą.”

Martyno Mažvydo metais (450-aisiais nuo pir-
mosios lietuviškos knygos pasirodymo) šventėme
rašytojos Ievos Simonaitytės gimimo šimtmetį.
1935 metais išėjęs jos romanas „Aukštujų Šimo-
nių likimas” pelnė Lietuvos valstybės pirmąją li-

teratūros premiją. Specialų perga-
mento diplomą pasirašė Vincas
Mykolaitis-Putinas, kiti mokslo ir
kultūros vyrai, taip išaukštindami
klaipėdiškės talentą, ugdytą ne
universitetų, o lietuvininkų giesmy-
nų ir maldaknygių, taip pat laik-
raščių ir kalendorių. Ir, žinoma,
priekuliškių tarmės bei papročių.

Nuo aušrininkų laikų glau-
džiasi Vilnius ir Tilžė. Frydrichas
Bajoraitis, Vydūnas, Ieva Simonai-
tytė – to paties Nemuno vandenų
išplauti. Kaip ir Vincas Krėvė-Mic-
kevičius, Maironis, Justinas Mar-
cinkevičius. Nemuno vaikai ir tie,
kurie iš Biržų, Kėdainių, Kauno,
Marijampolės, Raseinių ar Telšių.

Tą puspenkto šimtmečio lietuvišką raštą grauž-
dami, pasauliui dar sveikus dantis rodome. Bet
tauta savo kūrinių neperrašinėja, ji kuria.

Tilžėje Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susi-
jungimo idėjas propagavo 1914 metais įsi-
kūrusi knygų ir laikraščių leidybos draugija

„Spauda”. Draugijos pirmasis pirmininkas Traki-
ninkų (netoli Tilžės) ūkininkas Jurgis Jagomastas
(1856?–1929), nuo 1920 metų – Vydūnas, sekre-
torius – Jokūbas Stiklorius, kasininkė – Marta
Raišukytė. Enzio Jagomasto spaustuvė „Litua-
nia” spausdino žurnalą „Mūsų senovė”, vadovėlių,
grožinės literatūros kūrinius, natas. Leido Di-
džiosios Lietuvos laikraščius, kalendorius. Ieva Si-
monaitytė, dar 1914 metais „Tilžės keleivyje” iš-
spausdinusi pirmąjį eilėraštį „Ak karas, karas iš-
gąstingas”, 1919-aisiais įstojo į Vanagų lietuvių
jaunimo organizaciją „Eglė”. Ji „Prūsų lietuvių
balse”, „Rytojuje”, „Darželyje” ir kitur Eglaitės
slapyvardžiu skelbė informaciją apie šios kuopelės
veiklą, spausdino patriotinius vaizdelius. „Eglė”,
kaip ir kitos kaimo jaunimo kuopelės, stengėsi at-
sispirti vokietinimo politikai, rengė vakarus, išvy-
kas, šventes.

Vilius Ašmys jaunųjų draugijos veiklos 1919–
1933 metų kronikoje (knygutė Priekulės „Viltis”,
1993) mini 1921 metų rugsėjo 25 dieną Priekulėje,
Ballo salėje, surengtą didelę lietuvininkų šventę,
kurioje dalyvavo Klaipėdos „Aidos” choras, buvo
parodyta Vydūno „Tėviškė”, po pertraukos trum-
pas linksmas vaidinimas „Tėtis pakliuvo”, o Eg-
laitė paskaitė šiai šventei skirtą savo eilėraštį
„Viltis”. Tuo metu Ieva Simonaitytė gyveno dar
Vanaguose.

Tilžės lietuvių veikla susilpnėjo Tautų Sąjun-
gai atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos ir
vokietininkams spaudžiant. „Spaudos” draugijos
darbą perėmė „Ryto” bendrovė Klaipėdoje.
1922 metais į „Prūsų lietuvių balso” redakciją
dirbti pakviečiama Ieva Simonaitytė. Bendrovei
vadovavo Jokūbas Stiklorius. Tuo metu laikraščio
redakcijoje dirbo Dovas Balčys, Emilis Kraštinai-
tis, Ansas Baltris (atvykęs iš Tilžės ir ten uždaręs
„Rytojų”), Strangalys.

Juozas Pronskus be atvangos mitingavo, rašė
į laikraščius. Vietos gyventojai nelabai suprato tų
agitacijų reikšmę. Kad jie lietuviai, tą patys žinojo.
Galima įsivaizduoti Pronskaus pyktį, kai jo
straipsnio antraštė „Eina su kakta į duris” buvo iš-
spausdinta (tokiomis didelėmis raidėmis!) „Eina
su kanta į duris”. Simonaitytė, praleidusi šią klai-
dą, užsitraukė ambicingo autoriaus nemalonę. Sa-
ko, Pronskus, tapęs „Lietuvos keleivio” redaktoriu-
mi, prisimindavęs tai, kai ši atnešdavusi jam savo
rašinių. Juozas Pronskus (1893-1984), slapyvar-
džiu Aklasmatė, žemaitis iš Skuodo, 1932 metais
redagavo „Lietuvos keleivį”, 1936-1939 metais

Lietuvos keleiviai nuo Nemuno vandenų
Sausio 15-toji – Klaipėdos krašto 1923 metų sukilimo diena

VYTAUTAS KALTENIS

Lietuvos Klaipėdos krašto savanorio Jono Pėteraičio iš Pakalnės
anketa, 1923. Iš ,,Mažosios Lietuvos enciklopedijos” archyvo

Sukilimo dalyvė Lidija Bajoraitė, 1988. Vytauto Kaltenio nuotrauka

Paminklas sukilėliams Klaipėdoje, pastatytas 1925 metais pagal Adomo Brako projektą.
Vytauto Kaltenio nuotrauka



Naujausias Visuotinės lietuvių enciklope-
dijos tomas Bronių Kviklį (1913-1990) va-
dina kraštotyrininku, žurnalistu, JAV lie-

tuvių kultūros veikėju. Toks enciklopedinis apibū-
dinimas yra tolygus sausai algebrai: Kviklys = k
+ ž + v. Tačiau Bronių Kviklį pažinojusių atmin-
tyje ir visuomenei jo sukauptame palikime glūdi
daug daugiau. Tiek išeivijoje, tiek po Nepriklauso-
mybės atkūrimo Lietuvoje, o ypač „Draugo” mik-
rokosme, lietuviškoje skautijoje Bronius Kviklys
buvo neeilinė asmenybė. Pradedant pokarinėje Vo-
kietijoje pabėgėlių spauda ir ten atkurtais skau-
tais, Br. Kviklys Amerikoje išsiskleidė į retą, nepa-
prastai produktyvų mūsų visuomenės darbinin-
ką. Jau žvelgiant iš laiko perspektyvos, būtų gali-
ma teigti, kad Br. Kviklys nuo jaunystės jį for-
mavusią skautybę praaugo plačiosios visuomenės
labui. Tuo pačiu jis tapo lietuviškosios skautybės
dovana savajai visuomenei.

Nuo 1951 m., kai susipažinom Čikagoje, iki
šiandienos jaučiu teberusenančią Br. Kviklio dar-
bų bei jo asmenybės erą. Mūsų pažintį jis ugdė
tiek akademinės skautijos aplinkoje, tiek už jos ri-
bų. Pirmąkart Br. Kviklio pavardę pastebėjau tuoj
po karo, kai Vokietijoje, pabėgėlių gimnazijose, bu-
vo lietuviškų knygų badas, ir skaitydavome lietu-
viškai viską, kas pakliūdavo po ranka. Iš tų laikų
prisimenu 1946 m. Br. Kviklio parašytą 48 pusla-
pių leidinėlį, „Lietuvių kova su naciais 1941-1944”.
Ta knygelė – tai bene pirmasis leidinys vėliau ak-
tualia tema lietuviškiesiems interesams. Vėliau
sužinojau ir jame panaudotos vienos nuotraukos
istoriją: traukdamasis iš Lietuvos Vokietijon, ne-
bodamas rizikos, kukliuose šeimos „čemodanuo-
se” Br. Kviklys išsivežė pogrindžio spaudos rin-
kinį, nukreiptą prieš vokiečius. Tas vienintelis
šiandien išlikęs rinkinys yra Kaune, Vytauto Di-
džiojo universiteto Išeivijos studijų centre. Tokio
rinkinio išsivežimas liudija dar vieną Kviklio cha-
rakterio bruožą – lituanistikos retenybių rinkimą.

Pradėjęs studijuoti, Br. Kviklys nuo 1932 m.
įsitraukė į spaudos darbą, kad užsidirbtų pragyve-
nimui. Pradžioje buvo žurnalų administratorius,
techninis redaktorius, vėliau pradėjo rašyti
straipsnius, o 1938 m. pasirodė su pirmuoju savo
leidiniu apie eismo nelaimes. Universitete, pabai-
gęs ekonomikos mokslus, tęsė teisės studijas ir
apgynė diplominį darbą apie vartotojų kooperaciją
Lietuvoje. Kaune sukūrė šeimą su lituanistiką
baigusia Brone Saladžiūte, mirusia Čikagoje 1996
metais.

1943-1944 m. bendradarbiavo rezistencinėje
spaudoje. Pokarinėje Vokietijoje – gimnazijos mo-
kytojas, skautų darbuotojas, spaudos bendradar-
bis. 1951 m. atvykęs į Ameriką buvo vienas iš ne-
daugelio, nepriėmusių JAV pilietybės. Čikagoje
pradėjo karo pabėgėlio emigracinį gyvenimo eta-
pą. Jo gyvenimą apėmė fizinis darbas fabrike, rū-
pinimasis trijų dukterų šeima bei silpstančia žmo-
nos sveikata. O atliekamu laiku – visa kitko pra-
džia, už ką jis pelnytai buvo apdovanotas premijo-
mis, garbės ženklais, minimas visose enciklopedi-
jose.

1951-1958 metų laikotarpiu iš mašinėle ra-

šyto ir šapirogra-
fu spausdinto (epi-
zodiškai talkinin-
kaujant progi-
niams talkinin-
kams bei iš vaiko
amžiaus dar neiš-
augusioms vyres-
niosioms dukte-
rims) kukliame
Kviklių bute išsi-
rutuliojo vyres-
niems skautams
ir ypač Akademi-
nio skautų sąjū-
džio nariams skir-
ta, spaustuvėje
spausdintas dvi-
mėnesinis „Mūsų
vytis”, vienu me-
tu pasiekęs išeivi-
jai didoką tūks-
tančio egzempliorių tiražą. 1954 m. pasirodė jo
knyga, „Akademinė skautija”, kuri man primena
evangelijas: epizodiniai, daugiausia įvairių asme-
nų atsiminimai, kiek įmanoma tais laikais doku-
mentavę Lietuvoje prieš karą veikusią ir po karo
Vokietijoje (irgi ne be Br. Kviklio pastangų) at-
kurtą studentų skautų organizaciją. Nesiribojęs
vien atsiminimų nostalgija bei turimų duomenų
dokumentavimu, knygos pabaigoje Br. Kviklys įt-
raukė savo parašytą traktatą apie ideologinius
pagrindus, ne kartą perspausdintus vėlesniuose
skautų leidiniuose: „Žmogaus gyvenimą domi-
nuoja jo santykis su trimis elementais...” – su die-
viškuoju ar antgamtiniu, įgimtąja žmogaus aplin-
ka ir socialiniu. Br. Kviklys nuo 1924 m. gim-
nazijos suolo iki amžiaus galo buvo skautas iki
kaulo smegenų. Tai buvo ir jo Credo. Kad jis ne-
rūkė ir nelietė alkoholio, – tai tik vienas iš jo as-
menybės bruožų.

Čia jau suminėti leidiniai, Br. Kviklio straips-
niai bostoniškėje „Lietuvių enciklopedijoje”, pra-
dėta leisti keturtomė „Mūsų Lietuva“ jam atidarė
duris į „Draugo” redaktorius (1968-1980) ir visuo-
menės pripažinimą. Čia ir buvo tas posūkis, kai
lietuviškoji skautybė Kviklį „padovanojo” lietuvių
visuomenei, o istorijai padarius mūsų visų lauktą
posūkį – ir visai Lietuvai. Br. Kviklio „Mūsų Lie-
tuvą” viešai pripažino 1990 m. „Tiesa”: „Tokio
veikalo nesugebėjome išleisti mes, Lietuvoje turėję
dešimtis istorikų, geografų, etnografų...” Sėdęs
kad ir prie kukliai apmokamo redaktoriaus stalo
dienraštyje, į fabrikus Br. Kviklys daugiau nebe-
ėjo. Bet – kas jam buvo daug svarbiau – jis darba-
vosi kone ištisas 24 valandas kiekvieną dieną: lie-
tuviškoje aplinkoje lietuviams. Namuose sau kabi-
netą jis įsitaisė (žiemą vėsokame) buto prieangy-
je. Vėliau „užėmė” daug erdvesnį valgomojo kam-
barį su didoku stalu (aišku, rašomąja mašinėle ant
jo) ir spaudiniais nukrautomis lentynomis. Namo
rūsyje tilpo jo kaupiamas archyvas. Vienoje rūsio
dalyje leidiniai iš Lietuvos, kitoje – išeivijos tema-
tika, atskirai – fotografijų, autografų, rankraščių,
numizmatikos, medalių ir kitokių retenybių rin-
kiniai. Jo sukaupta biblioteka net bandė naudotis
nacių kolaborantų ieškanti JAV valstybinė įstaiga!

Tarnyba „Drauge” nesiribojo vien siaurai su-
prantamu „redagavimu”, t.y. pristatytų straipsnių
atranka ir paruošimu spaudai. Į redaktoriaus pa-
reigas įėjo savaitinis trijų vedamųjų parašymas ir
Čikagos renginių korespondencijos. Pažinčiai su
tarptautiniais įvykiais iš savo lėšų jis prenume-
ruodavo kelis Vokietijos savaitraščius (teberašė
net būdamas pensijoje; paskutinėmis savo gyveni-
mo dienomis, dukters vežamas pas kardiologą, dar
pasiėmė skaityti vokiškąjį „Der Spiegel”). Br. Kviklio
vedamieji pasižymėjo geru stiliumi ir įžvalgumu.
Šedevru laikyčiau vieną iš jų apie vis stiprėjantį
Lietuvių Fondą, kurio steigėjus, daugumą gydy-
tojų, Kviklys prilygino tautinio atgimimo dakta-
rams – Basanavičiui, Kudirkai, Pietariui, Griniui
ir kt.

Jo paties skaičiavimu, per 1968-1989 metus
„Drauge” paskelbė apie 1500 vedamųjų ir
šiaip rašinių. Darbas spaudoje ir prie knygų

išplėtė jo ryšius su visuomene: susirašinėjo su sa-
vo korespondentais bene visame pasaulyje, buvo
kviečiamas kalbėti, ruošti savo rinkinių parodas
Amerikos lietuvių kolonijose ir 1983 m. Europoje.

Br. Kviklio raštų, redaguotų ar šiaip spaudai
paruoštų leidinių, yra daug. Tačiau tarp kitų iškili
viršukalnė, tai išeivijoje parašyta „Mūsų Lietuva”
(keturi tomai – 1964-1968 m.: 3,000 puslapių ir
3,800 iliustracijų) ir šeši „Lietuvos bažnyčių” to-
mai (1980-1987 m.: apie 3,600 puslapių, 5,400
iliustracijų). Tai kapitaliniai veikalai, „laisvalai-
kiu” parašyti išeivijoje. „Mūsų Lietuvoje” aprašy-
tos etninės vietovės, jų trumpa istorija bei kultū-
riniai duomenys. „Lietuvos bažnyčiose” – daugu-
ma bažnyčių, jų istorija, architektūra, dvasininkija.

Aišku, tokios apimties darbams reikėjo už-
siangažavusių talkininkų šeimoje, išeivijoje ir
(slaptai) okupuotoje Lietuvoje. (Apie vieną iš jų –
Vilniuje, savo bute nužudytą fotografą V. Kapočių
– skaitėme gruodžio mėnesio naujienose iš Lietu-
vos.) Abiejų leidinių tikslas buvo vienas: kultūrinė
terapija išeivijai ir parodymas, kaip Lietuvoje oku-
pantai naikina istorinį palikimą. Be abejo, išeivija
šias Br. Kviklio pastangas įvertino premijomis,
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Bronius Kviklys mūsų atmintyje

Bronius Kviklys namuose, savo darbo kabinete, buv. valgomajame. XX a. aštuntasis dešimt-
metis. Nuotrauka iš Lietuvių fotoarchyvo

„Vakarus”, vienas lietuvių feljetono pradininkų
(rinkiniai „Prošepano priepuoliai”, 1920, „Magary-
čios”, 1922, „Plukiava”, 1926), išvertė Rabindra-
nato Tagorės kūrinių, parašė kelionių apybraižų.

Martynas Jankus, Vilius Šaulinskis, Erdmo-
nas Simonaitis, Martynas Glažė, Jurgis Bruvelai-
tis, Adomas Brakas, Jurgis Lėbartas, Marija Bra-
kaitė, Jokūbas Stiklorius – skirtingi žmonės, bet
daugiau ar mažiau prisidėjo rengiant sukilimą.
„Klaipėdiškių sukilėlių buvo 73. Tarp jų ir aš”, –
prisiminė I. Simonaitytė, kai 1969 m., studijuoda-
mas Vilniaus universitete, lankiausi pas ją. – Mes
visi laikėme save lietuviais. Ypač dideli lietuvi-

ninkai buvo nuo Bajorų iki Saugų. Tiesa, link Pa-
gėgių irgi buvo. Pavyzdžiui, Jakštelių ir Jakšter-
kių Štrikiai. Aš arčiau pažinau tik Urtę Štrikytę,
su kuria teko dirbti Lietuvos konsulate. Tai buvo
daili ir išdidi mergina. Vėliau mirė džiova. Visa
Štrikių giminė rūpinosi lietuvybe Mažojoje Lietu-
voje. Vienas Štrikių su klaipėdiškių delegacija
XIX amžiaus pabaigoje vyko pas kaizerį dėl lietu-
vių kalbos atstatymo krašto mokyklose.”

Klaipėdos kraštas po 1923 sausio 15 d. suki-
limo išsireikalavęs autonomiją prisijungė prie Lie-
tuvos. Vis daugiau į Klaipėdą iš Kauno atvykdavo
baigusiųjų aukštuosius mokslus, vis platesnė są-

voka darėsi lietuvybė. Taip ilgainiui iš „Ryto”
bendrovės direktoriaus posto buvo išstumtas Jo-
kūbas Stiklorius, iš redakcijos Ansas Baltris, Ieva
Simonaitytė. Laikraščio pavadinimas „Prūsų lie-
tuvių balsas” neteko savo aktualumo ir pakeistas
„Lietuvos keleiviu”. I. Simonaitytė visa tai prisi-
minė su kartėliu pabrėždama, kad nebuvo tauso-
jamos lietuvininkų jėgos, o žiūrėta daugiau asme-
ninės naudos ir ambicijų. Tai labai pakenkė krašto
etninės kultūros sąjūdžiui. 1935 metais čia jau at-
virai reiškėsi hitlerininkai, prie kurių, nesusigau-
dydamas, iš dalies ir iš baimės bei keršto „tiems že-
maičiams”, dėjosi vietos jaunimas. �

Nukelta į 8 psl.



Sudėtingas uždavinys teko Leonui Peleckiui-
Kaktavičiui – pristatyti Lietuvos skaitytojui
mažai pažįstamą Londone gyvenusį rašytoją

Kazimierą Barėną (mirė 2006 m.), kuris nė karto
taip ir neatvažiavo į nepriklausoma tapusią Lie-
tuvą. Gal dėl garbaus amžiaus, gal būta kitų prie-
žasčių. Šiomis dienomis Lietuva ir išeivijos liter-
atai bei kultūros atstovai mini jo šimtmetį (gimė
1908 m. sausio 12 d. – nauju stiliumi), o Lietuvos
skaitytoją tėra pasiekusios (irgi L. Peleckio-Kak-
tavičiaus dėka) dvi pirmosios ryškiausio jo kūrinio
– trilogijos „Tūboto gaidžio metai” (laimėjusi Vin-
co Krėvės premiją), „Beragio ožio metai” (JAV
Lietuvių Bendruomenės Kultūros tarybos premi-
ja), „Meškos maurojimo metai” – knygos, išleistos
2006 ir 2007 metais „Varpų” leidykloje Šiauliuose.
Tiesa, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla 1997 m.
išleido bene geriausią K. Barėno novelių romaną
„Dvidešimt viena Veronika”, gerokai apdarkytą
pernelyg stropių redaktorių (panašiai atsitiko
„Vagoje” su Birutės Pūkelevičiūtės „Aštuoniais
lapais”).

Kūrybinis K. Barėno, pedantiškai darbštaus
ir sąžiningo bibliografo, leidėjo, redaktoriaus, ra-
šytojo, kritiko kraitis yra gausus. Todėl jo biogra-
fas L. Peleckis-Kaktavičius kone 400 puslapių mo-
nografijoje „Kazimieras Barėnas. Gyvenimas ir
kūryba” (Varpai. 2005) stengėsi aprėpti kuo dau-
giau biografinių ir literatūrinių faktų, remdama-
sis pačių kūrinių siužetais, biografiniais faktais,
išeivijos spaudos citatomis, laiškais, asmeniniu ra-
šytojo archyvu. L. Peleckis-Kaktavičius tapo tokiu
pat sąžiningu K. Barėno metraštininku, koks bu-
vo Barėnas, aprašydamas Didžiosios Britanijos
lietuvių kultūrinį gyvenimą. Tėvai, gimtinė, mo-
kykla, studijos, pabėgėlio į Vakarus dalia, kai prieš-
kario Lietuvoje paragavęs laikraštininko duonos,
jaunasis literatas savo pirmuosius apsakymus iš-
eivijoje parašė fabrike, stovėdamas prie siūlų su-
kimo mašinų.

Apie dešimtį metų padirbėjęs Anglijos provin-
cijoje fabrike ir išleidęs apsakymų knygą „Giedra
visad grįžta”, K. Barėnas keičia savo gyvenimo

būdą. Tam padėjo ir palankūs kritikų atsiliepimai
apie jo kūrybą. 1957 m. Barėnas su žmona Marija
išvyksta į Londoną. Ten redaguoja „Europos lietu-
vį”. Darbštusis K. Barėnas apsiėmė administruoti
ir Nidos knygų klubą, per jį leisdamas išeivijos ra-
šytojų knygas. Tais pačiais 1957 m. pasirodė rink-
tinė „Sauja derliaus”, kurią L. Peleckis-Kaktavi-
čius taip pristato: „Knyga gavosi didžiulė, 558
puslapių. Joje apstu poezijos ir prozos, autoriai –
ir klasikai, ir to laikmečio rašytojai, iš viso net
109. Tai – Kazys Boruta, J. Graičiūnas, Juozas
Grušas, Kazys Inčiūra, Julius Janonis, V. Myko-
laitis-Putinas, A. Miškinis, Salomėja Nėris, Ieva
Simonaitytė, B. Sruoga, A. Vienuolis, Juozas Žen-
gė ir kiti. Išeivijoje ir Lietuvoje gyvenantys kūrėjai
– vienoje draugėje” (p. 96). Knyga ir išeivijoje bu-
vo sutikta palankiai, naudota lituanistinėse sa-
vaitgalių mokyklose kaip skaitiniai. Tuomet, ma-
tyt, į Barėną dėmesį nukreipė ir, anot L. Peleckio-
Kaktavičiaus, išeiviologas Vytautas Kazakevičius,
„Pergalėje” anuomet pastoviai recenzuodavęs K.
Barėno kūrinius, gana intensyviai su juo susiraši-
nėjęs. Tai rodo, kad K. Barėnas nebuvo suintere-
suotas palaikyti kurią nors ideologinę pusę, dėl sa-
vo ramaus būdo ir tolerancijos mažai kam ir užk-
liuvo. „Europos lietuvį” jis tai palikdavo, tai vėl
grįždavo redaktoriauti, kol 1981 m. iš šio laikraš-
čio pasitraukė galutinai. Daug rašė pats ir užsi-
mojo nelengvam darbui: leisti kasmetinį almana-
chą „Pradalgės”, sutelkdamas jame išeivijos lite-
ratus iš visų pasaulio kampų.

L. Peleckis-Kaktavičius pernelyg gausiai už-
verčia skaitytoją daugybe smulkių epizodų, ypač
aprašinėdamas darbą „Europos lietuvyje” ir ana-
lizuodamas K. Barėno kūrinius. Ta analizė apima
didžiąją knygos dalį. Vertindamas K. Barėno ro-
manus ir noveles, monografijos autorius mėgsta
cituoti išeivijos kritikus ir rašytojus, ką kuris yra
pasakęs apie K. Barėno kūrybą. Taip mes čia ran-
dame V. A. Jonyno, S Santvaro, R. Šilbajorio, P.
Naujokaičio, A. T. Antanaičio, H. Nagio, netgi A.
Nykos-Niliūno citatas. Niliūno laiškas pacituotas
kone ištisai, ir, turint galvoje A. Niliūno reiklumą
ir kandumą, negali iš tos citatos spręsti, ar tai tik
mandagumo komplimentai, ar objektyvus vertini-
mas. „Jūs pasakojate taip tikrai ir paprastai, – ra-
šo A. Nyka-Niliūnas, – jog net labiausiai užkietė-
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Kasdienybės metraštininką ir originalų rašytoją pagerbiant

diplomais ir paplitusiu garsu. „Lietuvos bažny-
čių” autorius 1984 m. gavo Šv. Tėvo ordiną „Pro
Ecclesia et Pontifice”.

Savo visuomeninį akiratį ir istorinį įžval-
gumą Br. Kviklys rodė ir kitais leidiniais bei dar-
bais. Už savus 300 dol. iš prezidento A. Smetonos
palikuonių jis nupirko dar iš Lietuvos atsivežtą
lagaminėlį su Prezidento raštais. Tais raštais jau
pasinaudojo Išeivijos studijų centras: 1999 m. pa-
sirodė nepaprastai įdomus, 670 psl. veikalas „An-
tano Smetonos korespondencija 1940-1944”. Kad
1972 ir 1982 m. išeivijoje išleisti gen. St. Raštikio
raštų III ir IV tomai, taip pat reikia dėkoti Br.
Kvikliui. Nuo studentavimo laikų savo pažintį,
bendradarbiavimą bei subrendusią bičiulystę su
akademikų skautų garbės nariu, prof. St. Kolu-
paila Kviklys apvainikavo J. Gimbuto ir J. Danio
knyga (1970) apie šį žymų Lietuvos ir JAV pro-
fesorių. Visų spaudos darbų, prie kurių vienaip ar
kitaip prisidėjo Br. Kviklys, aprėpti neįmanoma.
Jo palikimo dalį galima matyti internete,
http:/ /biblioteka.vdu.lt/kviklys-apie.htm;
www.iseivijosinstitutas.lt; http://aleph.library.lt.
Profesionali bibliotekininkė, Broniaus Kviklio
duktė Danguolė sako, kad į Išeivijos studijų cent-
rą buvo išsiųsta apie 300 dėžių. Dar ir dabar ji sa-
vo rūsyje rūšiuoja, tvarko turimą tėvo korespon-
denciją.

Br. Kviklio palikimą daug kas rūšiuos, vartys,

skaitys, tyrinės ir stebėsis. Paskutinio „Mūsų
Lietuvos” tomo pabaigoje autorius sumini svar-
biausius, kaip jis rašė, to leidinio „kelionės drau-
gus-bendradarbius”. Jų buvo keli šimtai užjūrio
kraštuose, Europoje, okupuotoje Lietuvoje ir net
Sibire. Jis teigia, kad iš savo žmonos, dukrų, žen-
to ir anūkų „atėmė” daugybę valandų, net metų,
kurie galėjo būti kitaip, „prašmatniau ir pelnin-
giau panaudoti”. Turbūt tiesa, jog „atėmė”: kad
plačiajai visuomenei galėtų „duoti”. �

jęs skeptikas turėtų įtikėti Jūsų liudijamos realy-
bės tiesa ir autentiškumu”.

Taigi tarsi pasislėpdamas už minėtų kritikų
citatų, L. Peleckis-Kaktavičius su savo nuomone
lieka jų vertinimų šešėlyje. Esama tam tikros mo-
notonijos, nes monografijos autorius kiekvienam
kūriniui paskiria po knygos skyrių. Savotiški yra V.
Kazakevičiaus įsiterpimai į bendrą kritikos lauką
ir mėginimai prisijaukinti mandagųjį K. Barėną,
norint jį padaryti lojalų sovietinei tikrovei literatą.

Knyga darosi įdomesnė, persiritus jai į antrąją
pusę. Čia jau pats K. Barėnas sielojasi dėl kritikų
„pakrikštijimo” proletariniu rašytoju; jis jau nėra
toks šaltakraujiškai ramus, kokiu buvo pavaizduo-
tas pirmoje monografijos dalyje. K. Barėną pykdo
ir užuominos apie jo socialistines pažiūras. Kadan-
gi išėjęs į pensiją 1973 m. Barėnas ėmėsi toliau
leisti „Pradalges” ir rašyti kitas dvi romanų trilo-
gijos dalis bei nepaprastai kruopštaus darbo parei-
kalavusią knygą „Britanijos lietuviai 1974-1994”,
matome jo nuolatinį susirašinėjimą su daugeliu iš-
eivijos literatų. Čia L. Peleckis-Kaktavičius, atsisa-
kęs gana nuobodžios kūrinių analizės, parodo mums
pilnakraujį rašytoją: turintį humoro, nesivaikantį
literatūrinių madų, bičiulišką, supratingą, užjau-
čiantį... Jo charakterį ypač atskleidžia susirašinėji-
mas su humoristu A. Gustaičiu iš Los Angeles, su
E. Cinzu iš Belgijos, su poetu Vladu Šlaitu, kurį
globojo iki paskutiniųjų jo gyvenimo dienų. Barė-
nas buvo draugiškas ir bendravo su pas jį iš Lietu-
vos atvykusiais J. Avyžiumi, R. Lankausku, M.
Sluckiu, jau minėtu V. Kazakevičiumi. „Deja, – sa-
ko L. Peleckis-Kaktavičius, – taip ir nepasiryžo Ba-
rėnai kelionei į Lietuvą” (p.251).

Artėjant knygai „Kazimieras Barėnas” į pa-
baigą, ji darosi gyvesnė, įvairesnė, labiau intriguo-
janti. Vienas paskutinių skyrių skirtas Marijai Ba-
rėnienei, gerajai Barėnų namų dvasiai, šviesaus ir
plataus akiračio kultūros žmogui. Ji ir dailininkė,
ir skautė, ir kultūros vakarų organizatorė, straips-
nių autorė (parengė 450 straipsnių rinkinį anglų
kalba „Lithuania–Lietuva”). Marija buvo pirmoji
rašytojo kūrinių vertintoja. (Kaip čia neprisiminsi
kito Kazimiero – Bradūno – žmonos Kazytės, irgi pir-
mosios poeto eilėraščių kritikės). „Perrašydama ma-
šinėle naują Kazimiero kūrinį, visada pasidžiaug-
davo, kad nėra tuščiažodžiavimo. Vienas kitas
gamtos vaizdas, mintis, pastiprinanti istoriją... Ją
visada vargindavo kitų knygose aptinkami aprašy-
mai, net ir M. Katiliškio raštuose” (p. 365).

Baigdamas savo monografiją, L. Peleckis-Kak-
tavičius susumuoja Kazimiero Barėno, kaip žodžio
meistro, privalumus. „Barėno kūriniai realistiški,
tačiau juose daug spalvų, intrigos. Jie parašyti
švaria, gražia lietuvių kalba. Barėno vardą derėtų
rašyti šalia M. Katiliškio, A. Škėmos, A. Lands-
bergio.” �

Bronius Kviklys...
Atkelta iš 7 psl.

Dail. P. Augiaus sukurtas Br. Kviklio ekslibrisas (iš albu-
mo „Lietuvių ekslibriai”).

Iliustracija iš Danguolės Kviklytės asmeninio archyvo


