
Šio šeštadienio Kultūros turinys
1 psl. Laima Bialopetravičienė. Seime – 1918-1940 metų Lietuvos tapybos paroda.

2 psl. Mykolas Karčiauskas. Paskutinė kunigo Alfonso Lipniūno išpažintis.

3 psl. Virginija Jurėnienė. Vasario 16-oji ir moterys.

4 psl. Valdovų rūmai – mūsų džiaugsmas ir rūpestis.

6 psl. Mažoji anketa: Marija Remienė.

7 psl. Gerda Gudjurgienė. „Pelkių žiburėlis” sužibo Vilniuje.

8 psl. Domas Kaunas. Išeivijos bibliofilas Justinas K. Karazija (3-a dalis).Redaguoja Aldona Žemaitytė aldaze@gmail.com

D R A U G O Õ E Õ T A D I E N I N I S P R I E D A S2008 VASARIO 16 d. Nr. 33 (7)

Kitame numeryje:

• Kazys Saja. Septyni broliai miegantys.
• Ann Charles ir Jūratė Landsbergytė. Pokalbis.
• Mažoji anketa: Renata Šerelytė.
• Valdovų rūmai: mūsų džiaugsmas ir rūpestis. II.

Vasario 15 dieną Seimo parodų galerijoje atidaryta Lietuvos dailės muziejaus
parengta XX a. lietuvių tapybos klasikos paroda, skirta Lietuvos Vals-
tybės atkūrimo 90-osioms metinėms paminėti. Ekspozicijoje atskleidžia-

mi moderniosios lietuvių dailės pagrindai, nubrėžiamos raidos kryptys, pagrin-
dinės stilistinės srovės. Iš Lietuvos dailės muziejaus fondų atrinkti žymiausių šio
laikotarpio dailininkų kūriniai pristatomi kaip kolekcija, atspindinti svarbiausius
lietuvių tapybos raidos etapus ir ryškiausias kūrybos tendencijas 1918–1940 m.
laikotarpiu. Parodą pristatė Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas
Budrys ir Seimo pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius.

Eksponuojama kolekcija sudaryta iš kūrinių menininkų, didžiąją ir aktyviąją
kūrybinio gyvenimo dalį praleidusių Kaune, susijusių su Kauno meno mokykla
kaip dėstytojai arba kaip mokiniai. Trečio dešimtmečio pradžioje Kaune buvo įkur-
tos visos svarbiausios meno ir mokslo institucijos: universitetas, operos ir dramos
teatrai, meno mokykla, muziejai ir kt. Dailės gyvenime ypač svarbus vaidmuo teko
draugijoms, profesiniu pagrindu subūrusioms įvairių sričių menininkus. Viena
veikliausių tokių organizacijų buvo Lietuvos meno kūrėjų draugija (įkurta 1920).
Jos veiklos rezultatas buvo M. K. Čiurlionio galerijos įsteigimas (1921) ir meno
mokyklos atidarymas (1922). Kauno meno mokykla išaugo iš Justino Vienožinskio
piešimo kursų, dėstė joje dauguma žymių vyresniosios kartos tapytojų: J. Vieno-
žinskis, Adomas Galdikas, Vladas Didžiokas, Petras Kalpokas, Jonas Šileika, Ado-
mas Varnas, Antanas Žmuidzinavičius ir kt.

Justino Vienožinskio (1886-1960) kūrinių rinkinys – vienas vertingiausių iš
muziejuje esančių. Krokuvos dailės akademijos auklėtinis J. Vienožinskis nuo 1912
dalyvavo Lietuvių dailės draugijos organizuotose parodose Vilniuje. Buvo pirmasis
Kauno meno mokyklos direktorius ir ilgametis dėstytojas. Ekspozicijoje – J. Vieno-
žinskio brandžiojo kūrybos laikotarpio tapybos darbai, nutapyti postimpre-
sionistinio sintetizmo maniera. Kito meno mokyklos dėstytojo Petro Kalpoko
(1880–1945) kūryba visų pirma turi sąsajų su impresionizmu, perimtu iš jo moky-
tojų, latvių tapytojų V. Purvyčio ir J. Valterio. Vėliau, mokydamasis Vokietijoje, gy-
vendamas Šveicarijoje ir Italijoje, P. Kalpokas patyrė moderno ir simbolizmo dailės

poveikį. Eksponuojami geriausi muziejuje saugomi P. Kalpoko peizažai ir portretai.
Dar dviejų vyresniosios kartos dailininkų, Kauno meno mokyklos dėstytojų Vlado
Didžioko (1889–1942) ir Jono Šileikos (1883–1960) tapyba pasižymi tvirta kompo-
zicija, konstruktyviu piešiniu ir dekoratyviu koloritu.

Trečiajame dešimtmetyje išaugo ir sustiprėjo nauja dailininkų karta, kurią
veikė ne tik Kauno meno mokykloje ar vietinėse studijose diegta meno samprata,
bet ir pasaulinės dailės impulsai, patirti išvykus į užsienį tolesnių studijų tikslais.
Savarankiška kūrybine jėga pasijutę jaunieji ėmėsi formuoti savą estetinių pažiūrų
sistemą, gerokai besiskiriančią nuo vyresniosios kartos meninių idealų. Konkre-
tesnę išraišką šis judėjimas įgavo 1930, susikūrus Nepriklausomųjų dailininkų
draugijai. Eksponuojamoje kolekcijoje – tipiškų „nepriklausomųjų” tapytojų Adol-
fo Valeškos (1905–1994) ir Leonardo Kazoko (1905–1981) kūriniai.

XX a. ketvirtojo dešimtmečio Lietuvos dailėje gausu individualybių, kurių ne-
įmanoma apibūdinti, kaip kurios nors vienos konkrečios stilistinės srovės atstovų.
Savo meniniu išsilavinimu ir ankstyvąja kūryba su Latvijos daile susijęs tapytojas Vla-
das Eidukevičius (1891–1941), savitas konstruktyvizmo versijas plėtojo Stasys Ušins-
kas (1905–1974), Vytautas Kairiūkštis (1890–1961), Kazys Šimonis (1887–1978).

Intensyvus meninis gyvenimas ketvirtajame dešimtmetyje suformavo ir radi-
kaliojo avangardizmo dailėje reiškinį – „Ars” grupuotę. Jauni, Kauno meno mo-
kyklą baigę tapytojai Antanas Gudaitis (1904–1989), Antanas Samuolis (1899–
1942), Viktoras Vizgirda (1904-1993), kartu su kolegomis skulptoriais ir grafikais,
surengė parodą. Iš vyresniųjų savo autoritetu ir dalyvavimu parodą parėmė Ado-
mas Galdikas (1893-1969) ir Mstislavas Dobužinskis (1875–1958). Šis įvykis tapo
akstinu parodoje dalyvavusiems dailininkams susiburti į grupę, pavadintą „Ars”
vardu, kurios narius vienijo sava estetinė programa, panašūs kūrybos principai. Jų
ekspresionizmo šaknys glūdėjo naujai interpretuotame lietuvių liaudies mene ir
Paryžiaus mokyklos stilistikoje. Ekspozicijoje pristatomi „arsininkų” tapybos kū-
riniai, vertinami kaip XX a. moderniosios lietuvių tapybos klasika.

Laima Bialopetravičienė

Jonas Šileika. Jono Basanavičiaus portretas. 1927 Petras Kalpokas. Žvejo pirkia Palangoje. 1926

Seime – 1918-1940 metų Lietuvos tapybos paroda
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Paskutinė kunigo Alfonso Lipniūno išpažintis
Mykolas Karčiauskas

Apie Lipniūną man vaikystėje yra pasakojęs Krinčine kuniga-
vęs Antanas Gobis, nors miglotai ką supratau, bet žinojau, kad
kankinys, vienintelis iš Pasvalio krašto.

Atkapsčiau savo užrašėliuose, kad eilėraštis parašytas 1991
m. sausio 17–18 dienomis, organizuojant menininkų vakarą Spor-
to rūmuose; pirmą kartą atspausdintas „Katalikų pasaulyje”, o
1993 metais knygelėje ,,Sausio eilėraščiai”.

Sausio dienomis, tarp budėjimų prie Parlamento, buvau užsi-
degęs parašyt apie žymiuosius amžinatilsius pasvaliečius, su-
kviest į dar vieną vileišišką talką Lietuvai, ir parašiau keletą
elegijų – J. Bzežinskiui iš Toliūnų, P. J. ir V. Vileišiams, miškiniui-
partizanui A. Kripaičiui (kaip netikusiai skamba tie rezistentai,
lyg geležis džerškia; juk žmo-nės gražiai miškiniais juos vadi-
no, tame visa prasmė, paprastas ir šventas paveikslėlis, ženk-
las, kurio su niekuo nesupainiosi). Žinoma ir visur esantis Tu-
mas, kaip žmogus, ir visus apgobusi gimtinės medžių katedra.

M.K.Vido Dulkės nuotraukoje – poetas Mykolas Karčiauskas

Vėl kenčiu ir mirštu, bet aš prisikelsiu –
Gerą žinią skelbki, pasmerktas žmogau.
Savo karčią taurę vienišas išgersiu,
Neištaręs niekad: Dieve, pavargau…

Ką esu turėjęs, ką esu praradęs, –
Būstą savo sielai varganų laikų.
Į tą liūdną tylą, amžiną, bežadę
Neatsiunčia niekas guodžiančių laiškų.

Talkonių pakluonės, priemenės svaigino,
Mes basi kaip žvirbliai Pumpėnų kely.
Niekas neišaukštino ir neapgynė,
Patys savyje mes buvom dideli.

Ko labiau ilgėjaus: rožių ar paguodos?
Rodos, amžių vienas prie ugnies budžiu.
Ir apninka sielą kasdieninės godos,
Perveria krūtinę spinduliu skaudžiu.

Ruoštasi ir vargta toj didžioj kelionėj –
Ar tiktai žudikas eis išpažinties?
Įkaitų mirties procesijoje, žmonės,
Maža buvo duonos, dar mažiau vilties…

O visiems užteko ant kantrybės medžio
Mirgančių lapelių – kaip maldų šviesos.
Jau Mačernio tėviškėj žemaičiai gedi
Vienišos apnuogintos širdies tiesos.

Jau negrįžusių kapai yra Tėvynė,
O sugrįžtančius sutinka pražūtis;
Aš žinau, kad mano žodis paskutinis,
Tavo, Viešpatie galybių, išmintis.

Kur dar pasislinksiu, kur dar prisiglausiu?
Ši pastogė man – šventų Mišių auka.
Tėviškėn sugrįšiu, gal savęs paklausiu,
O kodėl nesakė niekas man, už ką

Šitą pažinimą reikia išpažinti…
Ir mąstau, stebiuosi: dar savim esu.
Atsakau už ugnį ir turiu aukotis,
Paslaptingas noras, o vienam baisu,

Kad esu laimingas… Ko atsisakyti?
Ką aš paaukosiu – mano paslaptis.
Tai gražiai nulytas baltas takas švyti,
Susilieja mėnesiena ir naktis.

Apsuptas gyvybės norų begalinių,
Dar šypsaus agonijoj naivios minties, –
O jei dar galėčiau žodį paskutinį
Pasakyt po išrišimo, po mirties,

Atsigręžęs Lietuvon lyg prakartėlėn,
Viešpatie galybių, tarti iš tenai…
Tavo Jono Nepomuko koplytėlių
Plaikstos pasvaliuos ataušę pelenai…

Tavo sūnų vėlei sužeidė ant kryžiaus.
Ta žaizda per amžius neužgis, kraujuos…
Tau karštai meldžiausi Romoje, Paryžiuj
Ir gal Lietuvos kentėjimuos naujuos

Dar surasiu savo maldai šviesią vietą,
Nors galūksnėj, pažymėtoj kryželiu.
Ruoštasi ir vargta, šitiek iškentėta,
O jei tiek žydėtų Talkoniuos gėlių?

Akys mano mato, o burna ledėja
Ir komuniją vos lūpomis liečiu.
Tiek dienų aitrių Dievų miške badėjęs
Lietuvą alsuojančią joje jaučiu.

O raudonas lopas vėl mane įspėja:
Mindžios tautą, laisvę ir gaisrais nušvies
Visą mano dangų, Švento Rašto sėją,
Nė viena pasaulio sostinė nekvies

Nors ant slenksčio pailsėti atgailaujant
Ir paskęsti amžiams Tavo mintyse,
Viešpatie galybių…Kiek šioj žemėj kraujo
Ir kodėl žiaurumas tarpsta širdyse?

Neištarsiu žodžio, jau žinau, nė vieno
Iš sakyklos niekad… kas jau ką maldys?
Neateis, pajutęs paskutinę dieną,
Išpažinti mirtinąją žmogžudys.

O tik pakeliu akis, visų maldauju:
Būkite visi vienybėje geri.
Nesutrypkite komunijos… Iš saujos
Krenta jau… Jaučiu, kad ašara sūri.

Taip norėjau pasistiept mintim į dangų
Didžiojo Trečiadienio dienoj… Jutau,
Kad rankas sudėjo ir uždarė langą.
Gal žegnoja kūną, bet jau nematau…

Ar esu laimingas? Kaip man atsakyti?
Ką aš paaukojau – mano paslaptis.
Taip gražiai nulytas baltas takas švyti,
Toks vidudienis, tokia šventa mintis…

Romualdo Požerskio nuotr.



Šiais metais Lietuvos valstybė mini 90-ąsias
Lietuvos Nepriklausomybės Akto metines.
Po šiuo Aktu nepasirašė nė viena moteris.

Kur tuo metu buvo veikliosios Lietuvos moterys,
kodėl jų nebuvo Lietuvos Taryboje?

Priežastys glūdi 1917 m. Lietuvos Tarybos su-
daryme. 1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis Vilniuje
vyko lietuvių konferencija, į kurią moterys nebuvo
pakviestos, nors 1917 m. rugpjūčio 4 d. konferen-
cijos organizacinio komiteto posėdžio protokole
buvo pasakyta, kad konferencijoje turi dalyvauti:
„dori, susipratę, tvirti ir inteligentiški lietuviai,
visokio luomo ir srovių, ne jaunesni kaip 25 me-
tų”. Organizacinis komitetas į konferenciją ne-
kvietė moterų, nes ignoravo Vilniaus Didžiojo Sei-
mo (1905) bei Petrapilio seimo (1917) nutarimus.
Šiuose seimuose buvo deklaruota moterų lygybė ir
Vilniaus konferencijoje ją reikėjo įgyvendinti. Ta-
čiau paaiškėjo, kad konferencijos organizacinis ko-
mitetas nepripažino moterų veiklos. Baigiantis
karui, Lietuvos moterys dirbo visuomeninį ir po-
litinį darbą, tačiau joms trūko viešumo, iniciaty-
vumo ir organizuotumo. Aktyvios veiklos neiš-
vystė ir Lietuvos katalikių moterų draugija, kuri
atsikūrė 1917 m.

Konferencijos organizacinis komitetas nesu-
rado moterų, kurios galėtų prisidėti prie valstybės
atkūrimo. Juo labiau, kad 1917 m. rugpjūčio 4 d.
posėdyje buvo numatytos ir išimtys: „organiza-
cinio komiteto pritarimu gali būti pakviesti ir tie
Lietuvos piliečiai, kurie dar nemoka lietuviškai,
bet savo darbu yra žinomi kaipo aiškūs mūsų tau-
tos ir krašto gerovės šalininkai”. To meto spaudoje
buvo iškeltas klausimas: „Nejaugi Lietuvoje nebū-
tų atsiradusių nė poros moterų, kurios galėtų ryžt-
is, kad ir politikos klausimais? To niekas nedrįstų
tvirtinti”. Tikėtina, jog tokią konferencijos organi-
zacinio komiteto nuomonę lėmė tai, kad į Lietuvą
nebuvo grįžusios veikliausios liberaliosios moterų
judėjimo srovės atstovės Felicija Bortkevičienė,
Ona Mašiotienė, Ona Puidienė, o katalikių draugi-
jos narės buvo veikiamos kunigų. Felicija Bortke-
vičienė, būdama tuo metu Stokholme, nematė mo-
terų teisių nepaisymo Vilniaus konferencijoje, ku-
ri buvo išrinkta nedemokratiniu būdu. Konferen-
cijai prasidėjus, Lietuvos katalikių moterų drau-
gija įteikė organizaciniam komitetui protestą, rei-
kalaudama paaiškinti, kodėl moterys nebuvo pa-
kviestos į konferenciją, ir griežtai pareikalavo, kad
„kooptavimo būdu pakviestų moteris, kurios da-
lyvautų visuose jų posėdžiuose”. Peticiją pasirašė
draugijos pirmininkė Pranciška Pikčilingienė, vi-
cepirmininkė K. Jakovickienė, sekretorė J. Nau-
jalytė – iš viso 128 parašai. Tokią pat peticiją

Tarybai parengė ir šiaulietės. Moterų protestą
konferencijoje perskaitė demokratas Antanas Po-
vylius.

Protestas sukėlė diskusijas, kurios atskleidė
konferencijos dalyvių skirtingus požiūrius į mote-
rų reikalavimus. Boleslovas Dirmantas nurodė,
kad jis organizaciniame komitete kėlė moterų da-
lyvavimo konferencijoje klausimą, jog ir dabar pri-
taria moterų reikalavimams. P. Bulotos replika
„Nori, kad susitvėrę vaikščiotų” sulaukė pritari-
mo, nes 10-tame konferencijos posėdžio protokole
užfiksuota – „didelis ir garsus rankų plojimas”.
Konferencijoje buvo sudaryta Stanislovo Naruta-
vičiaus vadovaujama komisija, turėjusi išaiškinti
priežastis, kodėl ne visi nariai atvyko į konferen-
ciją. Rugsėjo 22 d. konferencijos posėdyje komisi-
jos pirmininkas apgailestavo, kad moterys nebuvo
pakviestos. O prezidiumo narys Jurgis Šaulys
konferencijos dalyviams paaiškino, kad „nutari-
mas dėl moterų nepakvietimo buvo ne principinis,
o tik pripuolamas”. Tikslaus paaiškinimo, kodėl
moterys nebuvo pakviestos, organizacinis komite-
tas nepateikė. J. Šaulys teigė, kad nesusipratimas
kilo ne dėl biuro kaltės, ir S. Narutavičius antrino,
jog „organizacinio komiteto nariams išvažiuojant
nebuvo duota jokių nurodymų”. Spaudoje buvo iš-
reikšta viltis, kad demokratėjanti lietuvių tauta
ateityje leis visiems savo nariams, nepriklausomai
nuo lyties, luomų ir turtų, naudotis žmogaus ir pi-
liečio teisėmis.

Tad moterys negalėjo dalyvauti Lietuvos Ta-
rybos veikloje, nors konferencijos rezoliucijoje

buvo numatyta, kad Taryba galės būti papildyta
kooptavimo būdu. Tokius konferencijos atstovų
nutarimus moterys aptarė spaudoje, nurodyda-
mos, kad Lietuvoje yra ne tik gimnazijas, bet ir
universitetus baigusių moterų, kurios galėtų dirb-
ti Taryboje.

1918 m. pradžioje Lietuvos Taryba kvietė tau-
tines mažumas deleguoti savo atstovus. Apie mo-
terų dalyvavimą taryboje nebuvo užsiminta. Vasa-
rio 16 d. Lietuvos Taryba, pirmininkaujama Jono
Basanavičiaus, priėmė Nepriklausomybės dekla-
raciją. Vasario 17 d. Lietuvos katalikių moterų
draugija Kaune sukvietė moterų mitingą, kuriame
priėmė peticiją. Joje griežtai reikalavo, kad Lietu-
vos Taryba kooptavimo būdu pasikviestų moterų
atstoves, kurios dalyvautų visuose jos posėdžiuose
ir darbuose brangiai Tėvynei Lietuvai atstatyti.
Moterys savo reikalavimus grindė statistika, ro-
dančia, kad Lietuvoje moterų yra daugiau nei vy-
rų. Be to, jos kartu su vyrais nuo seno dirba Lietu-
vos atkūrimo ir kultūros srityse. Po analogišku
pareiškimu Tarybai draugija rinko parašus įvai-
riose Lietuvos vietose. Be to, Linkuvos moterys
pranešė Tarybai, kad jos, rašydamos protestą per
mieste vykusią manifestaciją, skirtą Vokietijos pa-
skelbtam pripažinimui, pažymi „surinko tautos
reikalams <...> 520 rb. ir tuo parodė savo pribren-
dimą prie visuomeniško gyvenimo demokratingoj
Lietuvos valstybėj”.

Katalikių draugijos delegacija, nuvykusi į Vil-
nių, įteikė peticiją su 20 000 parašų Tarybos prezi-
diumo pirmininkui Antanui Smetonai. Jis pažadė-
jo moterų klausimą Taryboje spręsti. Tarybos pir-
mininkui pasiteiravus P. Pikčilingienės ir K. Jako-
vickienės, kas atstovautų jų interesams Taryboje,
jos nurodė J. Chodakauskaitę (Tūbelienę). Tačiau
tai buvo tik Antano Smetonos taktinis veiksmas
nuraminti moteris ir suteikti joms vilčių. Iš tikrų-
jų Lietuvos Valstybės Tarybos prezidiumo pirmi-
ninkas nebuvo nusiteikęs teigiamai išspręsti mo-
terų reikalavimų. Jo pozicija šiuo klausimu buvo
išdėstyta 1917 m. skaitytose paskaitose: „Šian-
dien visuomenės sąmonėje įsigalioję, kad moteriš-
kė visur kur turi būti lygiateisis asmuo, kaip ir
vyras. Šiaip ar taip viešosios profesijos visuomenė-
je ir valstybėje įmanomos tik pamažėle ir visu pil-
numu <...> ne iš karto”.

1918 m. dalis Lietuvos Tarybos atstovų neno-
rėjo pripažinti, kad visuomenė modernėja, kad
moterys ne tik dalyvauja visuomeninėje, partinėje
veikloje, bet dalyvaus valstybės valdyme. 1918 m.
Nepriklausomybės Akte deklaruoto Steigiamojo
Seimo Vilniuje, išrinkto demokratiniu būdu, Lie-
tuvai teko laukti du metus. 1920 m., išrinkus Stei-
giamąjį Seimą, valstybėje buvo įgyvendintas poli-
tinis lyčių lygybės klausimas. Kaimyninės vals-
tybės Latvija, Estija, Lenkija tai padarė 1918 me-
tais. �
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VIRGINIJA JURĖNIENĖ

Vasario 16-oji ir Lietuvos moterys
Kodėl moterų atstovės nepasirašė po Lietuvos Nepriklausomybės deklaracija

Moterys, kurios pirmosios pradėjo dalyvauti valstybės įstatymų leidime (1920–1922)

Feli

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Jadvyga Chodakauskaitė-Tūbelienė Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

Steigiamojo Seimo krikščionių demokratų partijos mo-
terų grupė.



Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai, iškilę
šalia Vilniaus arkikatedros, vis dar tebeke-
lia diskusines aistras. Pirmiausia vilniečių

(provincijai nelabai tai rūpi) – visuomenininkų ir
politikų, kurie pasislepia už studentų, pensinin-
kų ir tų pačių visuomenininkų nugarų, kaip pasi-
taiko daugeliu atvejų, kai reikia ginti savo grupi-
nius interesus. Tarp mano draugų, rodos, išpru-
susių, išsimokslinusių, irgi yra nemažai Lietuvos
valdovų rūmų atstatymo priešininkų arba bent
skeptikų. Jų argumentai stereotipiški, neįtikinan-
tys: esą tai bus ne atstatymas, o pastatymas,
pastatai užstos vaizdą į Gedimino kalną ir pilies
bokštą, „užspaus” savo tūriais Katedrą ir pan.
Nusikalbama, pasidavus suprovokuotos prastuo-
menės samprotavimams, kad tai bus namas tur-
tingiems ponams ir t. t. Esą neužtenka nei iko-
nografinės medžiagos, nei autentiškų daiktų, ku-
riais reikia užpildyti rūmų interjerus. Visi šie ar-
gumentai, kaip sakoma, grašio neverti, kai pra-
dedi gilintis į savo valstybės istoriją jos atkūrimo
90-mečio proga (1918 m.), kai suvoki, kad oku-
pacijos šimtmečiai lietuvio charakteriui uždėjo
save niekinančio baudžiauninko žymę, nutrynė
istorinės savivokos ribas.

Buvo nemažai žmonių, kurie jau prieš Lie-
tuvos atgimimą, 1987 metais, suprato, kad at-
statyti Valdovų rūmus, Žemutinę (o kada nors ir
Aukštutinę) pilį yra Lietuvos garbė, pareiga ir
duoklė savo istorijai, nacionalinio atbudimo ska-
tinimas, istorinio savo valstybės pažinimo, kuris
buvo užkastas po užmaršties žeme, kaip ir Valdovų rūmų likučiai, žadinimas, pi-
lietiškumo ir istorinės savimonės ugdymas. Prasidėjus atgimimui, Lietuvos kul-
tūros fondas surinko daug pinigų iš tuomet itin patriotiškai nusiteikusios visuo-
menės (gaila, kad tą patriotizmą išblaškė savanaudžių politikų sukelti vėjai) Val-
dovų rūmų moksliniams tyri-mams, ypač archeologiniams kasinėjimams, archy-
vinės medžiagos paieškoms. Tada nei visuomenė, nei mokslininkai, nei archi-
tektai ar menotyrininkai neabejojo Valdovų rūmų atstatymo būtinybe. Prie šios
idėjos mielai prisidėjo mūsų išeivijos atstovai (dr. Juozas Kazickas pirmas išreiš-
kė paramą savo asmeniniu pavyzdžiu). 2000 metais konservatorių atstovų do-
minuojamas Lietuvos Seimas priėmė Valdovų rūmų atkūrimo įstatymą, kurį pa-

sirašė Prezidentas Valdas Adamkus. Algirdo Bra-
zausko vadovaujama Vyriausybė 2001 m. pa-
tvirtino Valdovų rūmų atkūrimo koncepciją ir nu-
matė juos atstatyti bei atidaryti visuomenei iki
mūsų valstybei reikšmingos datos – 2009 m.
liepos 6 d., kai bus minimas Lietuvos vardo tūks-
tantmetis.

Rodos, ko dar bereikia... Šiuo svarbiu na-
cionaliniu klausimu sutarė visos politinės gru-
pės. Įkurtas Valdovų rūmų paramos fondas, ren-
kantis aukas iš Lietuvos ir išeivijos žmonių. Vals-
tybės biudžete numatyta apie 200 milijonų litų,
kurie yra menka suma, lyginant su kitų statybų
užmojais, kad ir stadiono Vilniuje biudžetu, tik-
riausiai pasieksiančiu pusę milijardo. Prie Kultū-
ros ministerijos sudaryta autoritetinga Koordi-
nacinė komisija, sprendžianti visus aktualius
Valdovų rūmų atkūrimo klausimus, patvirtinusi
ir Valdovų rūmų įsigyjamų vertybių griežtus ir
aiškius kriterijus. Taigi belieka džiaugtis kylan-
čiais didžiųjų kunigaikščių rūmų mūrais, kaip
džiaugėsi lenkai atstatydami Vavelį Krokuvoje
arba karališkąją pilį Varšuvoje. Bet – lietuvišku
papročiu – imta kaišioti pagalius į pradėjusius
sėkmingai važiuoti ratus. Rūmų atstatymas bu-
vo supolitizuotas tarpusavy besipešančių partijų,
pasinaudojusių architektų ambicijomis, mūsų
intelektualų arogancija ir snobizmu, paprastų
žmonelių neišprusimu. Prasidėjo Valdovų rūmų
atstatytojų niekinimas per televiziją, spaudą, in-
ternetą, kuris nenutyla iki šiol. Visa ši erzelynė

šiek tiek aptilo, kai Taikomosios dailės muziejuje (senajame arsenale) pradėjo
veikti archeologinių radinių ir nupirktų kilnojamųjų vertybių paroda, kurioje
kiekvienas lankytojas gali ne tik susidaryti vaizdą, kas buvo tuose rūmuose, kaip
jie atrodė, bet ir patyrinėti tų daiktų vertę. Taigi žiniasklaida darosi vis pozity-
vesnė rūmų atstatymo atžvilgiu. Mano nuomone, tai nemenkas archeologų, res-
tauratorių, architektų ir prie Lietuvos dailės muziejaus įkurto Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių rūmų – rezidencijos Vilniuje – interjerų ir ekspozicijos skyriaus nuo-
pelnas. Tad belieka kalbinti šio skyriaus vedėją, humanitarinių mokslų daktarą
Vydą Dolinską, kad iš pirmų lūpų išgirstume informaciją apie eksponatų paieš-
kas ir būsimą rūmų interjerų vaizdą. A. Ž.
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Valdovų rūmai – mūsų džiaugsmas ir rūpestis

Valdovų rūmų paskirtis ir interjerų objektų paieškos
Pasakoja Vydas Dolinskas

Kone dvidešimt metų trunkantys arche-
ologiniai tyrimai parodė, kad Žemutinės
pilies rūmai greičiausiai pradėti statyti di-

džiojo kunigaikščio Aleksandro laikais, t. y. vėly-
vosios gotikos laikotarpyje, rūmų raidos architek-
tūriniai stiliai taip pat apima renesansą ir anks-
tyvąjį baroką. Taigi mus dominantys Valdovų rū-
mai gyvavo XV a. pabaigoje – XVII a. pirmoje pu-
sėje. Įsiveržus į Lietuvą rusų kariuomenei XVII a.
viduryje, užsibaigė Jogailaičių ir Vazų dinastijų
paskatintas Valdovų rūmų klestėjimo periodas.
Tada keturi rūmų korpusai iš visų šonų juosė vi-
dinį rūmų kiemą. Kartais net 7–8 metrų gylio kul-
tūriniuose sluoksniuose surasta daugiau kaip 300
tūkstančių architektūrinių ir kitų interjero deta-

lių, įvairių buities reikmenų: grindų plytelių, lubų
ir langų karnizų, krosnių koklių, įvairių odos dir-
binių, papuošalų, ginklų, pinigų ir t.t. pavyzdžių,
kurie buvo nuvalyti, konservuoti, restauruoti ir
dabar eksponuojami ilgalaikėje Taikomosios dai-
lės muziejaus ekspozicijoje, o nuo 2009 m. taps
Valdovų rūmų didaktinės ekspozicijos, pasakojan-
čios šios rezidencijos istoriją visos valstybės isto-
rijos kontekste, dalimi.

Valdovų rūmuose planuojama įrengti dvi pa-
grindines ekspozicijas: istorinę didaktinę ir atkur-
tų interjerų. Didaktinę – rūmų istorinės raidos
valstybės istorijos kontekste – ekspoziciją sudarys
mūrų liekanos, radiniai, ikonografinė medžiaga,
maketai, brėžiniai, modeliai ir t.t. Jos pavyzdys –

Pietinio fasado portalo maketas. Daliaus Avižinio nuotr.

Gardino vaizdas. 1568 m., vario raižinys. Antano Lukšėno nuotr.

šiuo metu veikianti didžiojo kunigaikščio Alek-
sandro laikų ekspozicija senajame arsenale.

Istorinių interjerų ekspoziciją stengiamasi
atkurti rekonstruojant interjerų architektūrinį
dekorą (remiantis radiniais, analogijomis) bei su-
kaupiant rūmų klestėjimo laikus atspindinčių
kilnojamųjų meno vertybių rinkinį. Šia ekspozici-
ja sieksime dvejopų tikslų: atspindėti rūmų raidos
stilistines epochas ir parodyti istorines patalpų
funkcijas – privačius valdovo ir valdovės aparta-
mentus, tarnybines, reprezentacines patalpas.
Apžiūrėjęs šias erdves lankytojas pagal interjero
apstatymą pajus, kaip XV a. antroje ir XVII a. pir-
moje pusėje gyveno mūsų valdovai ir jų aplinka,
kaip šiuose buvo reprezentuojama Lietuvos vals-
tybė, kokios vyko ceremonijos, kaip skleidėsi dva-
ro kultūra ir kokią įtaką ji turėjo visos šalies kul-
tūros ir meno raidai. Kiekvienai šių dviejų pag-
rindinių ekspozicijų bus skirta maždaug po 20 sa-
lių: rūsys ir pirmas aukštas – didaktinei, o antras
ir trečias aukštas – interjerų ekspozicijai. Pasta-
rosios ekspozicijos patalpose vyks ir šiandienos
valstybės reprezentaciniai, kiti kultūriniai rengi-
niai.

Spaudoje daug ginčų ir svarstymų sukėlė au-
tentiškų vertybių interjerams įsigijimo principai.
Noriu paaiškinti, kad meno kūriniai yra nelygia-
verčiai – ir patalpoje užimama vieta, ir įsigijimo
kaina. Tarkim, baldai, gobelenai yra ryškus inter-
jero akcentas, o sidabro ir stiklo indai, papuošalai
– įvairios rūmų buities smulkmenos – didelėje sa-
lės erdvėje tiesiog prapultų. Tačiau jos gali suteik-



ti interjerui gyvybingumo. Tiesa, tokios vertybės
ir kainuoja labai brangiai. Taip jau yra, kad dideli
daiktai aukcionuose, antikvariatuose, mugėse, iš
privačių kolekcijų įgyjami už mažesnę kainą negu
mažieji puošybos elementai, sukurti dažniausiai iš
brangių medžiagų. Todėl perkant mes turime pa-
mąstyti, ar verčiau įsigyti vieną mažą sidabrinę
taurelę ir ją eksponuoti tuščioje salėje, ar už tą pa-
čią sumą nupirkti kelis gobelenus, keletą baldų,
paveikslų ir apstatyti visą salę.

Šiuo metu turime nupirkę 270 taikomosios ir
vaizduojamosios dailės vertybių. Norėdami
bent minimaliai apstatyti sales, turime įsi-

gyti kita tiek, kad parodytume, kaip tuo laikotar-
piu, kai Valdovų rūmai klestėjo ir tarnavo kaip di-
džiųjų kunigaikščių rezidencija, turėdama, kaip
minėjau, privačius valdovų apartamentus (miega-
muosius, rūbines, kabinetus), tarnybines patal-
pas, skirtas kancleriams, maršalkoms, sekretoria-
ms, raštininkams, taip pat valstybės reprezenta-
cinį traktą, kuris istoriškai buvo trečiame rūmų
aukšte. Čia reikia atkurti labai iškilmingą salių
jungtį, kuri be muziejinės funkcijos galėtų atlikti
ir šiandieninės valstybės reprezentacines funkci-
jas, suteikti reikiamą aplinką kultūriniams rengi-
niams. Tai būtų prieškambariai, vedantys į sosto
salę, pati sosto salė, audiencijų kabinetas, biblio-
teka-kunstkamera ir bokšte įrengtas alkovas-ka-
binetas, kuriuos taip mėgo renesanso ir baroko
epochos valdovai, Vavelyje turėdami jų net keletą,
o ir Vilniuje vieną.

Mūsų visuomenė, ypač mažiau išprususi jos
dalis, kuri turi nedaug žinių apie rūmų interjerų
meninę raidą, įsivaizduoja, kad Vilniaus valdovų
rūmai turėtų atrodyti kaip Peterburgo Žiemos rū-
mai ar Versalis. Lietuvos valdovų rūmai yra kur
kas ankstesnės epochos rezidencija negu paminė-
tieji rūmai. O tai reiškia, kad juose, istorine pras-
me, negali būti tiek daug veidrodžių, aukso, pa-
veikslų, įvairių puošmenų, kuriomis užkimštos
XVIII–XIX a. Paryžiaus ar Peterburgo rūmų salės.
Vėlyvosios gotikos, renesanso ar ankstyvojo baro-
ko rūmai buvo kur kas kuklesni. Šio laikotarpio
interjerų ekspozicijų galima rasti Italijoje, lenkų
Vavelyje, Čekijoje.

Vilniaus valdovų rūmų architektūrinį – grin-
dų, lubų, krosnių, židinių – dekorą atkuria archi-
tektai, restauratoriai, o mes formuojame kilnoja-
mųjų vertybių rinkinį, kuris tampa mūsų naciona-
liniu turtu. Metodiniu požiūriu nėra didelio skir-
tumo, kuriuo metu į Lietuvą pateko flamandiški
gobelenai – Žygimanto Augusto laikais ar dabar.
Jie vis tiek yra pagaminti užsienyje ir priklauso
tai epochai, kurioje Lietuvos didysis kunigaikštis
juos įsigijo savo rūmams. Remiamės griežtais kri-
terijais, kuriuos mums nustatė Kultūros ministe-
rijos komisija, t.y. atsižvelgiame į chronologinius,
teminius, meninio lygio, geografinės kilmės aspek-

tus. Kitaip tariant, siekiame, kad mūsų įsigyti
daiktai būtų pagaminti Jogailaičių ar Vazų su-
kauptų kolekcijų laikotarpiu, kad kūrinių ar jų es-
kizų, kartonų autoriai būtų atstovai tų pačių dirb-
tuvių, iš kurių mūsų valdovai buvo įsigiję tuos kū-
rinius. Dirbame ir prie kitų ekspozicijų, rengiame
su partneriais net tris tarptautines parodas 2009
m., kai Lietuva minės savo tūkstantmetį, o Vilnius
taps Europos kultūros sostine.

Nuo 2003 m. Lietuvoje vykdoma Europos
valstybių valdovų rūmų pristatymo programa.
Esame susitikę su kitų valstybių specialistais, eks-
pertais, dirbančiais tokiose istorinėse rezidenci-
jose, kurios atstatytos arba dar atstatomos, jose
įrengiamos ekspozicijos. Mums artimiausios yra
Krokuvos Vavelis, karališkoji Varšuvos pilis, Drez-
deno ir Miuncheno rezidencijos Vokietijoje, Fera-
ros pilis Italijoje. Visos jos nukentėjusios, praradu-
sios istorinius rinkinius, atkurtos ar atkuriamos.
Labai lengva ir malonu bendrauti su užsienio spe-
cialistais, turinčiais istorinių rezidencijų atkūrimo
patirtį. Vieni kitus ir visas problemas labai gerai
suprantame, konsultuojamės, padedame vieni ki-
tiems.

Tęsinys kitame numeryje.

Redakcijos pastaba. Kituose numeriuose tęsime
Lietuvos valdovų rūmų atstatymo ir ekspozicijų įren-
gimo temą. Kalbėsimės ir su Vydu Dolinsku, ir su Lie-
tuvos dailės muziejaus direktoriumi Romualdu Bud-
riu, su Valdovų rūmų paramos fondo atstovais, domė-
simės išeivijos indėliu į Valdovų rūmų rėmimą bei jos
požiūriu į kuriamas ekspozicijas. Iki kito susitikimo!
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(1) Kasapanka. Toskana, XVI a., riešutmedis, drožyba ir auksavimas. Antano Lukšėno nuotr. (2) Stalo įrankiai. (3) Raktas. (4) Keptuvė – XVI a.
pab. – XVII a. pr., molis. Vytauto Abramausko nuotr. (5) Kabinetas. Flandrija, XII a., riešutmedis, dramblio kaulas, geležis, drožyba, intarsijos
Daliaus Avižinio nuotr. (6) Dekoratyvinė plytelė su Nukryžiuotojo, šv. Jono Evangelisto ir švč. Mergelės Marijos atvaizdu – XV a. Vytauto Abra-
mausko nuotr. (7) Statinaitės formos indo dalis – XIII-XIV a., molis. Vytauto Abramausko nuotr.

Valdovų rūmų vakarinio fasado ir Arkikatedros architektūros sintezės fragmentas. Antano Petrausko nuotr.



– Kokia Jūsų nuomonė apie Lietuvos ir lietuvių
kultūrą? Ar ji pakankamai gyvybinga, kad atsilaikytų
prieš jos krantus ardančią kosmopolitinę kultūrą, ap-
semiančią vis daugiau pasaulio?

– Apie Lietuvos kultūrą ir jos krantus ardantį
kosmopolitizmą reiktų atskiros studijos. Kaip
„Draugo” skaitytoja, galiu išsakyti tik savo nuo-
monę, kurią susidariau per dažnas keliones į Lie-
tuvą, bendraudama su kultūrininkais, ruošiant
koncertus, poezijos ir literatūros popietes, skaity-
dama Lietuvos spaudą bei literatūrą.

Mes dar galime džiaugtis aukšta Lietuvos kul-
tūra. Tai pastebi ir įvertina svetimtaučiai. JAV
konsulas Lietuvai Stephen D. Mull, 2004 m. rug-
sėjo mėnesį atvykęs į JAV LB Krašto tarybos suva-
žiavimą Arizonoje, kalbėjo, kad jam Lietuva yra
tikras kultūros aruodas. Jis ir jo šeima džiaugėsi,
kad galėjo pasinaudoti tokia reta galimybe – pasi-
semti kultūros Lietuvoje.

Lietuva kasmet gražėja. Šiuolaikinė visuome-
nė sparčiai kinta. Žmonės, deja, neieško išliekan-
čių vertybių, jie siekia įsilieti į tokią pasaulio ben-
druomenę, kurioje jaustųsi saugūs ir gyventų per-
tekliuje. Tačiau jie pamiršta savo krašto kultūri-
nes vertybes ir tradicijas, pamiršta, kad tai tur-
tina žmogaus dvasinį gyvenimą, tobulina pasaulį.
Tau-tinės kultūros ir meno kūryba turėtų tapti
kiek-vieno tautiečio auklėjimo priemone. Bet vis-
kas darosi atvirkščiai: kosmopolitinė kultūra spar-
čiai skverbiasi į Lietuvos gyvenimą. Gatvėse, o
dažnai ir namuose, skamba rusiškos ir kitomis
kalbomis atliekamos svetimos dainos. Tokioje ap-
linkoje kyla grėsmė prarasti savo tradicijas, už-
miršti savo tautos istoriją. Pataikaujant jaunimui,
kurio galva dabar pramušta dėl populiariosios
muzikos „dievaičių”, savo dainas atliekančių tik
anglų kalba, net mūsų taip mėgstamos partizanų
dainų melodijos yra perrašomos į svetimą, Lie-
tuvos laisvės gynėjams nebūdingą modernią mu-
ziką. Tai parodė neseniai išėjęs CD ,,Gražiausios
Lietuvos partizanų dainos”. Perskaičius spaudoje
teiginį, kad „kitaip dar nereiškia blogiau”, darosi
liūdna. Kur dingsta mūsų mokslo ir meno kultū-
ros žmonės, tautinių vertybių saugotojai, kodėl jie
neanalizuoja tokių reiškinių, kaip jaunimo nutau-
tėjimas, pomėgis viskam, kas yra svetima, pasau-
linių madų muzikoje mėgdžiojimas?

Teko skaityti, kad, kai Europos Sąjunga krei-
pėsi į Lietuvos kultūros ministeriją, prašydama
kitų šalių TV laidoms parūpinti lietuviškos tau-
tinės kultūros pavyzdžių, vieton pasirinkto tauti-
nio ansamblio reprezentacijai buvo nusiųstas po-
puliarus, svetimų įtakų persunktas, bedvasis dai-
nininkas. Jau nebeliko ir pramoginių kolektyvų,
kurie būtų pavadinti lietuviškais, tautiniais, var-
dais.

Kai klausaisi Lietuvos radijo ir televizijos me-
ninių programų, sunku suprasti, kokiai valstybei
atstovauja tos programos. Tiek žodžiai, tiek mu-
zika sklinda įkyriais ir monotoniškais elektrinių
gitarų ar mušamųjų instrumentų žvangesiais.
Jaunimas nemokomas lietuviškų dainų ir jų ne-
dainuoja. Istorinėje Kernavėje, prie Joninių laužo,
susirinkus porai dešimčių jaunų žmonių, pasūliau
užtraukti lietuvišką dainą. Keli jaunuoliai priėjo
prie manęs ir paprašė: „Ponia, pamokyk mus tokių
dainų”. Taip atsitinka, kai, pradedant vaikų dar-
želiu, vaikams brukamos madingos stenėjmo ir
lingavimo manieros, o ne lietuvių tautinė kultūra.

Nieko geriau ir tautiečių literatūroje, kur
viešpatauja „šiukšlynų poezija”. Net vyresnio am-
žiaus poetai „serga” postmodernistinių naujovių
liga, neprisimindami tautos praeities, iš kurios pa-
sisemiama tautinės stiprybės. Ir kyla mintis, kad
gal sąmoningai Lietuvoje naikinama tautinė kul-
tūra, tautinis menas, literatūra?

Lietuvoje į akis krinta sunykę kaimai, išardy-
tos šeimos. Neliko tautos pagrindinio kamieno, gal
todėl imama viską maišyti nauju ,,europiniu” pa-

vyzdžiu. Tas mišinys gimdo tik chaosą. Ačiū Die-
vui, kad Lietuva dar išlaikė tautines Dainų ir šo-
kių šventes, kurios 2003 m. buvo įtrauktos į UNE-
SCO, kaip nematerialaus kultūros paveldo šedev-
ras.

Ne vienas kultūros darbuotojas iš Lietuvos,
apsilankęs Čikagoje ( tarp jų ir 2005 m. čia viešėjęs
Lietuvos Respublikos kultūros viceministras
Faustas Latėnas), viešai pareiškė, kad išeivijoje su-
rado Lietuvą, nes čia esama tikro tautiškumo ir
patriotizmo. Lietuvių kultūra palaikė mūsų lietu-
višką gyvybę išeivijoje. Belieka tikėtis, kad tautoje
dar yra sava, tautine, kultūra besisielojančių žmo-
nių, kurie, suprasdami svetimos kultūros verži-
mosi pavojų, sugebės išsaugoti tai, kas lietuviui
per amžius buvo brangu.

– Kas Jums šiandien atsispindi Jūsų vaikystės
veidrodyje, ką ilgiausiai išsaugojote iš jos kaip savo
gyvenimo esmę?

– Iš savo vaikystės išsaugojau tikėjimą, parei-
gingumą, pasiaukojimą artimui ir meilę grožiui.
Iki šių dienų kiekviename žingsnyje mane lydi tė-
vų pasakojimai apie praėjusį amžių, apie paprastų
žmonių gyvenimą. Jų žodžiuose ir pamokymuose
randu daug gyvenimo išminties.

Su tėvais man teko pragyventi daug metų,
juos globoti ligoje ir senatvėje. Abu tėvai buvo gi-
liai religingi, jie išlaikė tradicijas namuose. Kas
lietuviška, jiems buvo šventa. Man buvo įdiegta ti-
kėjimo ir tėvynės meilė. Kai buvau maža ir vos
pradėjau vaikščioti, tėtis vesdavosi mane į bažny-
čią. Klūpodamas ant vieno kelio, ant kito pasiso-
dindavo mane ir aiškindavo, kad ten, altoriuje, yra
Dievas ir kad reikia jam dėkoti už gyvenimo dova-
ną. Sekmadieniais ir šventadieniais nebuvo dirba-
ma. Tomis dienomis man atrodydavo, kad ir gam-
ta švenčia, ir oras yra kitoks...

Bėgant nuo raudonojo tvano, keliaujant Ka-
raliaučiaus krašto keliais, kai ateidavo sekmadie-
nis, o mes nerasdavome katalikų šventovės, visa
šeima dalyvaudavome liturginėse apeigose protes-
tantų bažnyčioje. Tėtis sakydavo, kad Dievas visur
yra tas pats ir kad galima bet kur pasimelsti, pa-
dėkoti Aukščiausiajam už suteiktas malones. To-
kios nuostatos laikausi iki šių dienų.

Tėvas pasižymėjo pasiaukojimu artimui. Jis
gerbė kiekvieną žmogų ir šelpė nelaimės ištiktus
tiek Lietuvoje, tiek ir atvykęs į Ameriką. Jis ne-
taupė, o dalijosi su mažiau turinčiais, sakydamas:
„Man visko užtenka gyvenime”. Jis šelpė arti-
muosius Lietuvoje ir tremtinius Sibire. Tėtis turė-
jo 25 krikšto vaikus, kuriuos visus apdovanodavo
siuntiniais, surasdamas kai kuriuos net Sibire. Ir
savo labai kuklaus uždarbio didesnę dalį išdalyda-
vo vargingesniems už save. Tėvo atminimas man
yra šventas testamentas, todėl tęsiu visus jo pra-
dėtus artimo meilės darbus.

Paveldėjau dar vieną tėvo charakterio bruožą
– pareigingumą. Kai dirbu visuomeninį darbą,
man yra sunku toleruoti tokius, kurie į pareigas
žiūri pro pirštus. Man nesvarbu, ar darbas apmo-
kamas, ar ne, – pareigas atlieku stropiai. Turėda-
ma laisvo laiko, jį skiriu kultūrinei ar visuome-
ninei veiklai. Viskas, kas jaunystėje buvo širdin
įrašyta, brandžiame amžiuje turi būti įgyvendin-
ta.

Iš mamytės paveldėjau meilę grožiui ir
gamtai. Ji sakydavo: jei brangini gyvenimą, bran-
gink kiekvieną augalėlį. Koks nuostabus Dievo su-
kurtas grožis kiekvienoje gėlėje. Elkis atsargiai su
gėlele, kad ji nepatirtų „skausmo”, kad ji kuo il-
giau gyventų, nenuvystų. Savo namuose – vasarą
ar žiemą – visada turiu žydinčių gėlių. Gėlės man
suteikia džiaugsmo, nors kartais širdis ir verkia.

Kiekvienas tėvų žodis buvo svarbus, protin-
gas, pilnas gerumo, išminties ir pagarbos gimta-
jam kraštui. Todėl nepaliauju dėkoti tėvams, kad
esu tokia, kokia esu. �

Marija Bareikaitė-Remienė,
JAV lietuvių visuomenininkė. Pradžios moks-
lus baigusi Lietuvoje, gimnaziją Vokietijoje,
kolegiją JAV, dirbo draudimo įstaigos depar-
tamento vedėja.

Skautė (nuo 1946). Įvairių JAV lietuvių
katalikiškų organizacijų veikėja Čikagoje,
nuo 1982 m. iki šiol Lietuvių katalikų spau-
dos draugijos (,,Draugo“) tarybos direktorė.
1979–2005 m. organizavo „Draugo“ rengi-
nius. 1997–2005 – „Draugo“ valdybos pir-
mininkė; nuo 2006 iki šiol „Draugo“ tarybos
sekretorė. Nuo 1993 m. iki šių dienų Drau-
go fondo tarybos narė ir viena iš steigėjų;
nuo 2006 m. iki dabar Draugo fondo pirmi-
ninkė.

1974–1996 m. aktyvi Lietuvių fondo tary-
bos narė, valdybos pirmininkė. Šiuo metu LF
Garbės komiteto narė. Nuo 1995 m. iki da-
bar – lietuviškos radijo laidos ,,Margutis II”
pirmininkė. Aktyviai dalyvauja JAV LB veik-
loje, yra jos tarybos narė, 1998–2006 m.
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė. Nuo
1963 m. yra suorganizavusi 200 koncertų
po visą JAV (nuo Atlanto pakraščių iki Ra-
miojo vandenyno). Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės seimo narė.

Lietuviškų projektų mecenatė, finansiškai
ir morališkai rėmusi bažnyčios Musninkuose
atnaujinimą, aikštėje prie Musninkų bažny-
čios užsakiusi pastatyti Mykolo Arkangelo
paminklą; Guronyse, įamžindama tėvų at-
minimą, finansavusi vieną Kryžiaus kelių kop-
lyčią; skelbia ir finansuoja Musninkų mokyk-
los mokiniams rašinių konkursus ir skiria
premijas, remia pačią mokyklą finansiškai ir
knygomis; remia Lietuvos katalikišką spaudą.

2002 m. išleido autobiografinę knygą ,,At-
sukant laikrodį atgal“. Surinko medžiagą ir su-
organizavo ,,Lietuvių pėdsakai Amerikoje“
knygos išleidimą.

Už veiklą JAV ir Lietuvoje yra pelniusi
daug Lietuvos ir JAV valstybinių ir visuome-
ninių apdovanojimų; 2002 m. apdovanota
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino or-
dinu.
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Mažoji „Kultūros” anketa



Sostinėje, Tauro kalno papėdėje, to paties pa-
vadinimo nedidelėje gatvelėje, stovi senas,
bet labai tvirtas namas, pažymėtas 10 nume-

riu. Šis istorinis namas apgaubtas paslaptimi ir ne-
pakartojama aura. O įdomus jis tuo, kad čia įvai-
riu laikmečiu gyveno ir kūrė mūsų vyresniosios kar-
tos rašytojai, poetai, muzikai ir mokslo žmonės.
Mykolas Biržiška, Konstantinas Jablonskis, Vin-
cas Krėvė, Vincas Mykolaitis-Putinas, Balys Sruo-
ga, Kazys Boruta, Jadvyga Čiurlionytė ir daugelis
kitų mūsų tautos šviesulių. Ypač įsimintinas yra 3
butas, kuriame Antrojo pasaulinio karo metais gy-
veno rašytojas Balys Sruoga su šeima. Po jo mir-
ties į šį butą įsikėlė ir 20 metų gyveno V. Mykolai-
tis-Putinas, dabar čia veikia jo vardo memoriali-
nis butas-muziejus.

Ši jauki patalpa, apstatyta asmeniniais rašy-
tojo baldais, traukia meno, kultūros, inteligentijos
atstovus. Čia vyksta įvairūs renginiai, susitikimai
su rašytojais, poetais ir kitais visuomenei žino-
mais žmonėmis. Neseniai į popietę rinkosi garbūs
svečiai. Filosofas Krescencijus Stoškus, rašytoja
Vanda Juknaitė, profesorė Irena Veisaitė, Pedago-
ginio universiteto dėstytojai ir studentai, jauni fi-
losofai, etikos specialistai, „Renesanso” klubo na-
riai. Visų čia susirinkusiųjų žvilgsniai krypo į vie-
ną garbaus amžiaus smulkutę moterį, rašytojo B.
Sruogos dukterį Dalią Sruogaitę-Bylaitienę. Po
daugelio metų pragyventų Čikagoje, ponia Dalia
įsikūrė Vilniuje. Tuo kartu ji atvyko į savo buvusį
butą Tauro gatvėje ne tik paminėti B. Sruogos gi-
mimo 112 gimimo metinių, bet ir papasakoti apie
ilgus metus Čikagoje veikusią jos ir bendraminčių
sukurtą literatūros radijo programą „Pelkių žibu-
rėlis” (šis simbolinis vardas paimtas iš rašytojo
dramos „Kazimieras Sapiega”).

Mintį surengti tokį prisiminimų vakarą pa-
siūlė jo vedėjas ir organizatorius, lietuvių kalbos
mokytojas ekspertas Marius Mikalajūnas. Jis tyri-
nėjo „Pelkių žiburėlio” įrašus ir atrado, kad Lietu-
voje jie yra visai nežinomi, kad būtų įdomu juos
paskelbti. Tyrinėtojo nuomone, universitetų stu-
dentai lituanistai galėtų rašyti kursinius darbus
„Pelkių žiburėlio” tema, – sakė V. Mykolaičio-Pu-
tino memorialinio buto-muziejaus vyriausioji fon-
dų saugotoja Ramunė Šorienė.

Vakaro metu rengėjams talkininkavo buvęs
„Pelkių žiburėlio” techninis redaktorius, žurnalis-
tas Romas Sakadolskis, su kuriuo Dalia Sruogaitė
čia susitiko po daugelio metų. Įdomi svečių prisi-
minimų karuselė klausytojus nukėlė į 1953 metų
Čikagą, kur „Šviesos” sambūrio pastangomis spa-
lio 18 d. „Margučio” radijo bangomis klausytojai
išgirdo pirmosios „Pelkių žiburėlio” programos

muzikinį signalą. Jos
kūrėja ir siela buvo D.
Sruogaitė. Ji sakė, kad
šviesiečiai Čikagoje kas-
met rengdavo rašytojo
mirties metinių minė-
jimą. Šeštosios rašytojo
mirties metinės buvo
paminėtos per „Margu-
čio” radiją, transliuo-
jant ištrauką iš dramos
„Kazimieras Sapiega”.
Radijo valandėlę paruo-
šė D. Sruogaitė kartu
su aktoriais Irena Ne-
vinskaite ir Vytautu Va-
liuku. Pirmoji „Pelkių
žiburėlio” programa la-
bai patiko „Margučio”
savininkei ir vedėjai Li-
lijai Vanagaitienei, ji pa-
siūlė tokią laidą vesti
kiekvieną sekmadienį.

Pagal „Šviesos” sambūrio idėją – kelti lietuvių
visuomenės kultūros lygį ir ugdyti tautinės sa-
vimonės tapatumą – „Pelkių žiburėlis” savo radijo
programomis puoselėjo lietuvių literatūrą, siekė,

kad tos valandėlės būtų
kuo aukštesnio meninio
lygio, auklėtų jaunimą.
Kurdami laidas, Čika-
goje gyvenantys akto-
riai, poetai, muzikai,
redaktoriai aukojo savo
laisvalaikį, entuziaztin-
gai dalyvavo šioje veik-
loje, dirbdami veltui.

Prisiminimai vijo
prisiminimus. Vakaro
svečiai vardijo radijo
valandėlių talkininkų
pavardes – Petrą Jurkš-
tą, Giedrę Gudauskienę,
Algimantą Mackų, Da-
lią Juknevičiūtę, Gin-
trą Narienę, Ritą Kavo-
lienę, Salomėją Valiukie-
nę, Leoną Narbutį, Zi-
ną Katiliškienę, Danutę
Bilaišienę, Henriką Ka-
činską, Vytautą Šumskį

ir kitus lietuvių išeivius. Prisimintos ir nelengvos
darbo sąlygos, įvairūs kurioziški nutikimai.

Tragiškai žuvus L. Vanagaitienei ir A. Mac-
kui, „Pelkių žiburėlis” užgeso. Po kurio laiko ši ra-
dijo valandėlė vėl atgijo, įsikūrusi nuosavoje stu-
dijoje, kuri buvo aprūpinta nauja modernia apa-
ratūra. Sugrįžo ir buvę talkininkai. 1970 m. prasi-
dėjo antrasis literatūrinių valandėlių periodas.

D. Sruogaitė sakė, kad metams bėgant talki-
ninkai išsiskirstė, daugelio jau nėra tarp gyvųjų.
1977 m. „Pelkių žiburėlis” užgeso visam laikui. Li-
ko tik nemažas radijo įrašų, kuriuose buvo įamžin-
tos transliuotos programos, archyvas. Įrašų mecena-
tas buvo dr. Gediminas Byla, prisidėjęs prie techni-
nio jų atlikimo. „Pelkių žiburėlio” programų įrašais
naudojosi ir kitų Amerikos miestų lietuvių radijo
valandėlių rengėjai. Šiai veiklai pasišventusių žmo-
nių dėka „Pelkių žiburėlis” atliko prasmingą kultū-
ros darbą išeivijoje, jo atgarsiai pasiekė ir Lietuvą.

– Labai džiaugiuosi, kad prieš daugelį metų
Čikagoje nutilęs „Pelkių žiburėlis” netikėtai buvo
prisimintas Vilniuje, bute, kuriame kažkada gy-
venom. Puikus vakaras, maloni publika, esu labai pa-
tenkinta, – sakė D. Sruogaitė. Pasak vakaro svečio R.
Sakadolskio, jis niekada nebūtų patikėjęs, kad po
tiek metų „Pelkių žiburėlis” vėl pakvies pasidaly-
ti prisiminimais Vilniuje ir susitikti su jo įkūrėja
Dalia Sruogaite-Bylaitiene. �
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„Pelkių žiburėlis“ sužibo Vilniuje

Susitikimas su Dalia Sruogaite-Bylaitiene V. Mykolaičio Putino bute-muziejuje.

Dalia Sruogaitė su muziejaus darbuotojomis Ramune Šoriene (kairėje) ir Ula Zaleskyte.

Muziejaus svečiai. Iš kairės: Jonė Ladygaitė-Ardžiūnienė, prof. Irena Veisaitė, Romas
Sakadolskis. Ulos Zaleskytės nuotraukos.



Tęsinys. Pradžia 5 numeryje

Turinio ir grožinės literatūros žanrų požiū-
riu Karazijos biblioteka laikytina universa-
laus pobūdžio. Ją apibūdinant galima rem-

tis L. Ražanauskaitės bakalauro darbe pateiktais
statistiniais skaičiavimais. Autorės teigimu, be-
veik pusė visų knygų priskirtina grožinei literatū-
rai. Apie 10 procentų sudarė istorijos, 7 – religijos
ir ateizmo, 5 – politikos, mažiau kaip po 5 – kito-
kio turinio leidiniai. Lietuvių rašto ir knygos rai-
dai skirti du leidiniai – jau minėtas J. Šliūpo istori-
jos veikalas Lietuviszkiejie rasztai ir rasztininkai
(1891) ir varpininkų stovyklos autorių rašyta
1904–1914 metų spaudos būklės anoniminė ap-
žvalga 10 metų spaudos atgavimo paminėjimas
(1914). Kiek stebina tai, kad Karazijos bibliote-
koje nebuvo tokių jam lengvai pasiekiamų knygo-
tyros veikalų, kaip Amerikoje išėjusi Vaclovo Bir-
žiškos Senųjų lietuviškų knygų istorija (2 d.,
1953–1957) ir spaudos draudimui skirtas autorių
kolektyvo straipsnių rinkinys Kovos metai dėl sa-
vosios spaudos (1957). Karazijos bibliotekoje buvo
visų tipų spaudos leidiniai: knygos, kalendoriai,
periodika ir kartografija. Knygos sudarė apie 90
procentų fondo. Tarp jų vyravo tekstiniai, tačiau
turėta ir iliustracinių bei natų leidinių. Kalendo-
riai sudarė apie 5 procentus Karazijos bibliotekos,
jie aprėpė 1904–1976 metus, kai kurie gyvavo ilgą
laiką, todėl iš viso susidarė 66 metinių leidinių
rinkinys. Jis gana vertingas. Tėvyninei spaudai
atstovavo iki Pirmojo pasaulinio karo ėjęs Vil-
niaus kalendorius ir kai kurie sovietmečio leidi-
niai, kiti buvo Amerikos lietuvių kūrybinės ir or-
ganizacinės veiklos pasiekimas. Išeivijoje didelę
auditoriją turėjo keliolika, o kai kada ir kelias

dešimtis metų gyvavęs Darbininkų kalendorius,
,,Keleivio” kalendorius ir ,,Vilnies” kalendorius.
Kalendoriai telkė, švietė ir informavo kelių kartų
Amerikos ateivius, o dabar tarnauja kaip svarbus
išeivijos kultūros, literatūros, tikybinių ir visuo-
meninių politinių srovių istorijos pažinimo ir tyri-
mo šaltinis.

Jokių itin išryškintų ideologinių tendencijų
neįžvelgtume Tėvynės periodikos rinkinyje. Šiame
rinkinyje matome tautininkų ,,Vairą” (1914) ir
,,Lietuvį” (1925), komunistų pogrindžio ,,Balsą”
(1928–1930), katalikų ,,Spindulį” (1912), Šaulių
sąjungos ,,Trimitą” (1936) ir Vilniaus vadavimo
sąjungos ,,Mūsų Vilnių” (1932). Kultūros ir litera-
tūros naujoves skleidė ,,Muzikos menas” (1924),
,,Meno kultūra” (1928), ,,Keturi vėjai” (1924) ir
,,Literatūra” (1936). Daugeliui redaktorių ir bend-
radarbių pasitraukus nuo antrosios sovietinės
okupacijos, šie leidiniai atgimė Vokietijos perkel-
tųjų asmenų stovyklose ,,Aidų”, ,,Lietuvių žo-
džio”, ,,Žiburių”, ,,Žingsnių” ir kitais pavadini-
mais.

Sovietinės Lietuvos periodika bibliofilo biblio-
tekoje pasirodė nuo chruščiovinio atlydžio laikų.
Dėka tėvynainio rėmėjo uolumo, Karazija per de-
šimtmečius sukaupė išsamius vadinamųjų visuo-
meninių politinių (,,Jaunimo gretų”, ,,Švyturio”),
išeivijai skirtų propagandinių (,,Gimtojo krašto”),
kultūros (,,Kultūros barų”, ,,Nemuno”), mokslo
populiarinimo (,,Mokslo ir gyvenimo”, ,,Mūsų
gamtos”) ir kitokių leidinių komplektus. Matyt, iš
prieškario laikų bibliotekoje buvo Rusijos lietuvių
komunistiniai leidiniai ,,Komunistas” (1923), ,,Ki-
birkštis” ir ,,Priekalas” (1931–1938), tačiau poka-
riu šios orientacijos periodinės spaudos jau atsi-
sakyta. Galbūt bibliofilas jos pradėjo vengti sąmo-
ningai, atsižvelgdamas į išeivijos bendruomenės
vidines konfrontacijas ir pakantumo kairiesiems
stygių.

Bibliotekos bibliografiniame apraše atpažįs-
tamas tik vienas kartogra-
fijos leidinys. Tai ,,Lietuvos
žemėlapis”, išleistas valstie-
čių liaudininkų sąjungos
laikraščio ,,Lietuvos ūkinin-
kas” bendrovės. Pasirodymo
metai nenurodyti, tačiau be
abejojimo žemėlapį galima
sieti su pirmuoju Lietuvos
nepriklausomybės laikotar-
piu.

Asmeninės bibliotekos
individualumas yra sudėtin-
gas reiškinys. Jis atspindi
žmogaus esmines vidines sa-
vybes, jo nepakartojamumą,
intelektinį, emocinį ir dvasi-
nį gyvenimą, neskirtą išori-
nei raiškai ir viešinimui. In-
dividualumo savitumai ir ly-
gis nustatomas pagal biblio-
tekos turinio originalumo,
savarankiškumo, tautinio,
pilietinio, pasaulėžvalginio,
idėjinio (politinio arba reli-
ginio) tapatumo ir kitus po-
žymius. Vadovaudamiesi jais
galime teigti, kad Karazijos
biblioteka buvo išeivijos lie-
tuvio tautinį tapatumą kryp-
tingai išreiškiantis ir jo ug-
dymui skirtas universalus
kultūros ir švietimo asme-
ninis darinys. Jis paženklin-
tas aiškia tautine ir ideolo-
gine (socialdemokratine)
orientacija, apspręsta gyve-
nimo patyrimų, išsilavini-
mo, socialinės padėties ir įsi-
tikinimų. Santykis su knyga
rodo Karaziją buvus kritinio
proto, skeptiško, indiferen-

tiško religijai. Jo bibliotekoje buvo tik kelios, ma-
tyt, kolekcionavimo keliu priklydusios tikybinės ir
ateistinės knygos. Karazija taip pat nebuvo ir po-
litinis dogmatikas. Šia prielaidą patvirtina tokie jo
bibliotekos antisovietinio turinio veikalai kaip
JAV lietuvių socialdemokratų sąjungos išleista
Kipro Bielinio knyga Teroro ir vergijos imperija
Sovietų Rusija (1963), komentaras bibliografi-
niame sąraše ties Vytauto Gasiūno populiaria ap-
žvalga Rokiškis (1967): Su rusiška propaganda.
Komplektuojant fondą, vengta tiesioginių kontak-
tų su sovietinės Lietuvos oficialiosiomis instituci-
jomis.

Karazijos bibliofilinės ir bibliografinės kul-
tūros mokslas greičiausiai išugdytas praktine ben-
dravimo su knyga patirtimi, kurią galima vaiz-
džiai apibūdinti jo bičiulio Lavinsko žodžiais: Iš
jaunų dienų pamėgęs savą lietuvišką spaudą ne
vien ją skaičiau, bet pradėjau ir rinkti. Rinkau
kaip įmaniau. Man niekas iš šalies neparodė, kaip
ją reikia saugoti ir kataloguoti – surašyti. Turiu
daug spaudos leidinių surinktų, tvarkau ją kaip
pats išmanau. Daugiausia savo galva ir prieina-
mais šaltiniais vadovavosi ir Karazija. Galbūt jis
kartkartėmis lankėsi kai kuriose Worcesterio bib-
liotekose ir pasitardavo su specialistais (vienoje jų
dirbo bibliotekininkystės metodikos veikalų auto-
rius lietuvis Tony Stankus, tiesa, rašęs angliškai),
galbūt gilinosi į bibliografijos leidinius. Būta iš-
manančių ir artimųjų aplinkoje. Kaip liudija sū-
nus, tėvas biblioteką kataloguoti pradėjo šeštaja-
me dešimtmetyje ir tą užsiėmimą nuolat tęsė, nes
fondas vis augo. Jam talkinę kai kurie draugai ir
giminės.

Karazijos biblioteka nebuvo laikoma už už-
darų durų. Apie ją plačiai žinota. Sūnaus teigimu,
biblioteka naudotasi visuomeninėms reikmėms.
Bibliofilo namų lankytojai joje dažniausiai rink-
davo medžiagą rengiamoms publikacijoms. Biblio-
teka tyrimams skatino ir patį Karaziją. Viena iš jo
knygų buvo Jono Žiliaus veikalas Lietuviai Ame-
rikoje (1899), kurios įžangoje kalbama apie tautos
istorijos duomenų kaupimo ir jų skelbimo spau-
doje prasmę. Joje pateiktas turbūt pirmasis tokio
tyrėjo pavadinimas – lituanoliogas. Karazija, su-
vokęs priedermę, o gal kieno nors padrąsintas, gy-
venimo saulėleidyje pats pradėjo kaupti medžiagą
apie Worcesterio lietuvius ir jų įsteigtas organiza-
cijas. Kaip tvirtina sūnus, yra išlikę ir kai kurie jo
užrašai. Pagal juos, jau prieš 1880 metus Worces-
teryje gyveno apie 12 lietuvių. Dėl spartaus atei-
vių skaičiaus gausėjimo XX amžiaus pirmaisiais
dešimtmečiais buvo įkurtos visos jų kultūrinės,
socialinės ir religinės organizacijos. Deja, dėl am-
žiaus Karazija savo tyrimo neužbaigė ir spaudai
tinkamo rankraščio nepaliko.

Kad Karazijai turėjus gerą bibliofilinę nuo-
voką ir knygos kultūros žinių, patvirtintų įžvalgus
ir teisingas sprendimas dėl bibliotekos likimo.
Kaip numatė bibliofilas, perduota ALKAI, ji būtų
toliau tarnavusi išeivių bendruomenei ir tam tikra
prasme tęsusi savo egzistavimą. Vientisumą ir ap-
saugą galėjo užtikrinti savitas rūbas, nuosavybės
įženklinimas, leidinių turinys ir jų susaistymas
bibliografiniu sąrašu. Žvelgiant plačiau, tokia bib-
lioteka būtų tapusi kukliu, bet savitu sudėtingo
tarpsnio išeivijos dvasinės kultūros paminklu.
Deja, ALKA Karazijos biblioteką išsklaidė. Jos
viena dalis pateko į pagrindinį, kita – į archyvo
dubletų fondą. Iš pastarojo papildymus jau ne pir-
mi metai renkasi nepriklausomybę atgavusios Lie-
tuvos bibliotekos, kai kada – užsukantys mokslo
tyrėjai ir žurnalistai. Žinoma, svarbiausia užduo-
tis atlikta: Karazijos palikimas yra išsaugotas ir
naudojamas. Taip pat ir šiame, mūsų skelbiama-
me straipsnyje remtasi šešiolika Karazijos nuosa-
vybe pažymėtų knygų, kurias dubletų fonde sura-
do ir 1997 m. įgijo šio straipsnio autorius. Tyrė-
jams būtų prasminga ir aktualu toliau sekti šios
savitą sielą ir veidą turėjusios bibliotekos likimą.

Pabaiga
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Skirtas Laisvės kovotojų atminimui
Vasario 16-osios 90-mečio proga vasario 23 dieną St. Petersburge (Florida) rengiamas Tau-

tos Fondo koncertas, skirtas pagerbti Lietuvos ir Latvijos partizanus. Koncerto, kuriame bus
atliekamos ir populiarios lietuvių partizanų dainos, programoje dalyvaus Dainavos vyrų vie-
netas iš Čikagos (vadovas Darius Polikaitis) ir latvių St. Petersburgo choras (dirigentas Vladi-
miras Khokhlovas).

Koncertas vyks Amerikos latvių klube. Rengėjai tikisi, kad jis sutrauks nemažai abiejų tautų
klausytojų, kurie tokiu būdu ne tik paminės svarbiausią Lietuvos valstybės šventę – Vasario
16-tąją, bet ir prisimins savo tautų didvyrius.

B. J.

DOMAS KAUNAS

Išeivijos bibliofilas Justinas K. Karazija


