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Verkiančioji Palangos Madona

Rugpjūčio pabaigoje, per šv. Roko atlaidus, Palangos Švč. M. Marijos Dangun ėmimo bažnyčioje
surengtos XVII a. nežinomo Lietuvos dailininko paveikslo „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu”,
kelis šimtmečius buvusio didžiajame bažnyčios altoriuje, o 2006–2008 metais restauruoto Vil-

niuje, Pr. Gudyno restauravimo centre, sutiktuvės. Anot dailės istorikės R. Stankevičienės, tai vienin-
telis meniškas Lietuvoje žinomas verkiančią Mariją vaizduojantis sakralinės tapybos kūrinys.

Palangos bažnyčios dokumentuose šis paveikslas pirmą kartą paminėtas 1677 m. Jo užrašas
nurodo, kad tai Bochnios (Lenkija) dominikonų bažnyčios stebuklingo, kruvinomis ašaromis ver-
kiančios Švč. Mergelės paveikslo kopija. O ši yra garsaus Čenstakavos (Lenkija) Švč. Mergelės Mari-
jos paveikslo kopija, tik keliomis detalėmis besiskirianti nuo originalo. Dėl tokio panašumo Palangos
bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslas XVIII–XX a. dokumentuose vadintas Čenstakavos Švč. Mer-
gelės Marijos atvaizdu. Manoma, kad apie 1646 m. šį Marijos atvaizdą ir didįjį altorių, varpą bei al-
tariją Palangos bažnyčiai dovanojo Palangos ir Plungės seniūnas Stanislovas Vaina su žmona Elž-
bieta Kiršenšteinaite. XVII a. pabaigoje paveikslas papuoštas barokinėmis karūnomis ir aptaisais.

Apie 1767 m. Marijos paveikslas buvo perkeltas į Palangos naujos bažnyčios didįjį altorių, o
vėliau, kartu su šiuo altoriumi, į 1907 m. pastatytą šventovę. Nuo 1927 m. jis puošia dabartinį Pa-
langos bažnyčios didįjį altorių. Kelis dešimtmečius (iki 2006 m.) vietoj senųjų barokinių dalį pa-
veikslo dengė aliuminio skardos aptaisai.

Telšių vyskupo dr. Jono Borutos, SJ ir Palangos parapijos klebono dr. Algio Genučio rūpesčiu
laiko ir visokių negandų suniokotas (daugybę sykių grubiai atnaujintas, keliolika kartų pertapytas)
paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu” bei bažnyčioje dalimis išlikę barokiniai jo aptaisai,
2006–2008 m. restauruoti Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre, atgavo sa-
vo autentišką vaizdą. Paveikslą kartu su pagalbininkais restauravo aukščiausios kategorijos tapy-
bos restauratorė Janina Bilotienė ir aukščiausios kategorijos metalo restauratorius Rimvydas Der-
kintis. Padarius išsamius tyrimus ir nuvalius apnašas bei daugybę neprofesionalių pertapymų, nu-
švito verkiančios Madonos veidas.

Šiluvos fenomenas

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų pagerbti
rugsėjo 6–15 dienomis į mažą Žemaitijos miestelį susirinko apie milijo-
nas piligrimų. Tarp jų daug jaunimo. Lietuvoje, taigi ir Žemaitijoje, to-

kio įspūdingo skaičiaus maldininkų iki šiol nebuvo regėta. Sovietmečiu į Ši-
luvos atlaidus važiuojantys žmonės miestelio prieigose būdavo stabdomi mi-
licininkų, tikrinami jų dokumentai, įspėjant, kad ateityje maldininkų laukia
nemalonumai. Laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje visuomenei prireikė la-
biau materialių daiktų nei dvasinių dalykų. Kun. prof. Kęstutis Trimakas šio-
je „Kultūros” laidoje rašo, kad istorijoje Marijos apsireiškimų užfiksuota dau-
giausia tada, kai žmonės išgyvendavo dvasinę krizę, t.y. sirgdavo sielos ligo-
mis. Ar ir dabar atėjo metas sielų ligų epidemijoms? Manau, kad taip. An-
traip, argi milijonas piligrimų iš visų pasviečių rugsėjo antrąją savaitę už-
plūstų nuošalų Žemaitijos kampą...

Vyresniųjų klasių moksleiviai sovietmečio mokyklose būtinai turėjo per-
skaityti chrestomatinį Žemaitės apsakymą „Kelionė į Šidlavą”, kuriame au-
torė nepagailėjo karikatūriškai nepatrauklių vaizdų. Stilistiškai gyvas, mar-
gas, kaip ir visa Žemaitės kūryba, patrauklus savo kalbos gyvumu pasakoji-
mas buvo prisotintas antiklerikalizmo garų, sovietinio ateizmo dar labiau su-
tirštintų. Tie garai turėjo apsvaiginti jaunas galvas. Tik iš dalies tai pavyko.
Niekada žmonių takai nebuvo užžėlę nei į Šiluvą, nei į Kryžių kalną Meškui-
čiuose, šalia Šiaulių, nei į Pivašiūnus. To meto jaunimas natūraliai suklup-
davo prie Marijos kojų baltoje Šiluvos Apsireiškimo koplyčioje, lyg čiurlio-
niškos vizijos varpinė kylančioje virš Žemaitijos šilų. Žmonių neišgąsdino
draudimai, nepaveikė ateistinė propaganda. Takas aplink koplyčią buvo įdu-
bęs nuo keliaklupsčia einančių maldininkų, prašančių paprasto stebuklo –
sugrąžintos sveikatos.

Marija – ligonių paguoda. Marija, liejanti ašaras Šiluvoje, LaSalette, Aki-
toje ir kitur pasaulyje, liūdnomis akimis žvelgianti dešimtyse paveikslų įvai-
rių kraštų bažnyčiose. Tie paveikslai laikomi stebuklingais, nes besimel-
džiantieji prie jų pajusdavo sveikatos pagerėjimą arba visai pasveikdavo. „Ta-
vo tikėjimas išgelbėjo tave”, – atskamba žodžiai iš evangelijos. Paveikslai įka-
linami brangakmeniais spindinčiuose ornamentuotuose aptaisuose, ap-
supami auksiniais ir sidabriniais votais – padėkos ženklais. Gražiai žiba tau-
riųjų metalų aptaisai, vainikuojantys liūdnas Dievo Motinos akis. Bet ar jie
neužtemdo Marijos ašarų, kai pasaulio tuštybė užvaldo ir dėkotojų širdis?
Gal jai brangesnė būtų paprastutė padėkos malda?

Popiežius Jonas Paulius II prieš 15 metų aplankė Šiluvą, kaip ir Kryžių
kalną, kaip ir Aušros Vartus, – tris stebuklingas, tikintiesiems brangias Lie-
tuvos vietas, kad ištartų frazę, svarbią ne tik tikintiesiems. Jis sakė: „Atke-
liavau čia, į Šiluvą, padėkoti Dievui, kad jums davė jėgos įveikti tuos išban-
dymus”. Mes žinome, ką jis turėjo galvoje. Žinome, kokie išmėginimai teko
mūsų tėvams, seneliams ir proseneliams. Ilgas okupacijų kelias, kuriuo ėjo
mūsų tauta...

Tad nestebina tas maldininkų milijonas, šią rugsėjo savaitę užplūdęs
Šiluvos miestelį ir jo apylinkes. Iš vienos Lietuvos tiek niekados nesusirinks.
Čia atkako ir vieni, kurie nuėjo panašų kelią, ir kiti, kurie šiandien patiria
turtingo, persisotinusio modernaus pasaulio dvasinę krizę. Jie atkeliavo pasi-
semti gyvojo vandens iš malonių šaltinio.

Unė Simokaitė

Redaguoja Aldona Žemaitytė aldaze@gmail.com
Maketuoja Jonas Kuprys
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Apsireiškiančios Marijos tikslai

Šis svarbesnių Marijos apsireiškimų sąrašas
palengvina mums suprasti Dievo planą, kuriuo
tikslu Jis leidžia Dievo Motinai apsireikšti žmo-
nėms. Pastebime tris aplinkybes, tad ir trigubą
tikslą: 1) suteikti reikalingą priemonę, nurodant
kelią žmonėms, 2) panaudoti tinkamą progą ir 3)
atsiliepti į krizę.

Priemonės reikalas. Be abejo, čia kalbama
apie dvasinės, ne materialinės priemonės reikalą.
Pateiktame apsireiškimų sąraše randame du at-
vejus. Karmelitų generolui Šv. Simonui 1251 m.
maldaujant Marijos palankumo ženklo, ji davė
jam rudąjį škaplerį, kaip išganymą užtikrinantį

ženklą. Taip pat ir Paryžiuje 1830 m., kai buvo at-
mestas Dievas, Marija pasiūlė du nepaprastai
prasmingus išganymo vaizdus, kurie parodė, kaip
jos Sūnus ir ji pati padeda žmonėms pripažinti
Dievą.

Ypatinga proga. Politinė ar visuomeninė
kaita sudaro palankią progą dvasinei kaitai. Du
pavyzdžiai: pirma – Guadalupė ispanų užkariau-
toje Meksikoje; antra – anglų okupuotoje Airijoje.
Abiem atvejais Marija apsireiškė, kad stiprintų
žmonių tikėjimą. Pirmu atveju, 1829 m. pagerėjo
politinė padėtis anglų okupuotoje Airijoje; po 50
metų Marija su Šv. Juozapu ir Šv. Jonu apsireiškę
stiprino katalikų airių tikėjimą ir ištikimybę.
Antru atveju, ispanams užkariavus Meksiką 1521
m., atsirado galimybė vietinius gyventojus atvers-
ti į krikščionybę. Guadalupėje apsireiškė Marija
indėnui. Atsiribodama nuo krašto užkariautojų,
dangiškoji Viešnia rodė ypatingą dėmesį vieti-

niams gyventojams: savo pagalbą grindė dvasine
vietinių žmonių tradicija, nurodydama statyti
šventovę ten, kur stovėjo senovės Dievo motinos-
deivės šventykla.

Dvasinė krizė. Daugiausia Marijos apsireiš-
kimų įvyko, kai žmonės išgyveno dvasinę krizę,
kurios metu jiems būtinai reikėjo pagalbos iš Dan-
gaus. Dievui norint, Motina skubėjo padėti pavo-
juje esantiems vaikams. Kodėl padaugėjo apsi-
reiškimų pastaraisias šimtmečiais (tai pastebima
net ir mūsų pateiktame nedideliame sąraše)? To-
dėl, kad XIX ir XX šimtmečiuose kilo didelė dva-
sinė krizė, kuri ir iki šiol neatslūgo. Iš pateikto są-
rašo galima išskirti dvi apreiškimų serijas.

Pirmoje apsireiškimų serijoje – LaSalette,
Lurdas, Fatima, Kibeo. Juose Apsireiškusioji dau-
giau dėmesio skiria žmonių atsimetimui nuo Die-
vo (supasaulėjimui, nukrikščionėjimui). Toji krizė
charakterizuojama Nietzsches teiginiu „Dievas
mirė” (supraskime, – žmonių širdyse, tad ir jų gy-

venime). Antroji serija – Amsterdamas, Aki-
ta, Betanija, Cuapa (ir Kibeo). Ji charakteri-
zuojama apsireiškiančios Marijos pasivadi-
nimu žmonių ir tautų Sutaikintoja (atsimetę
nuo Dievo žmonės vis labiau nepakenčia vieni
kitų, tad kyla konfliktai, karai, skerdynės; vis
didėja pavojus visiškam žmonijos).

Tų dviejų apsireiškimų serijų turinio ne-
galima visiškai išskirti, nes pirmojoje pasi-
taiko Apsireiškusiosios užuominų apie žmo-
nių tarpusavio nesantaiką, o antrojoje – apie
žmonių atsimetimą nuo Dievo. Tad yra pag-
rindo sakyti, kad ta dviejų šimtmečių dvasinė
krizė tęsiasi, ir yra ženklų, kad blogėja. Tai
nereiškia, kad nėra žmonių, kurie klauso Ma-
rijos, Dievo atstovės. Jų yra; o kai kurių pas-
tangos yra net labai didelės. Tačiau negerovių
tvanas milžiniškas, tarsi nebesulaikomas. Ap-
sireiškusios Marijos perspėjimai yra labai
rimti.

Marijos vaidmuo jos
apsireiškimuose

Marija yra savo Sūnaus Motina. Taip pat
ji yra dvasinė žmonių motina. Iš tos moti-
nystės kyla jos trejopas vaidmuo:1) Bendra-
darbė išganyme, 2) žmonių Užtarėja ir 3) Die-
vo malonių Tarpininkė.

Bendradarbė išganyme. Šis Marijos
vaidmuo ypač tiko jai atsiliepiant į žmonių
krizę. Jį tinkamai iliustravo gyvatę pamynusi
Moteris ir jos Palikuonis. Nekaltojo Prasidė-
jimo privilegija (visiškas nekaltumas atme-
tant bet kokia blogio įtaką) jai suteikė ypa-
tingą galimybę ir jėgą tapti Atpirkėjo ben-
dradarbe (apsireiškimai Paryžiuje, LaSalette,
Lurde žmonėms perdavė Dievo skirtas atpir-
kimo malones, jai skelbiant Dievo valią –
atgailą ir atsivertimą. Verkdama ji nešiojo

Išganytojo kančią primenantį kryžių bei vinis (La-
Salette). Fatimoje ji priminė, koks likimas pragare
lauktų nepasitaisančių iš blogio; tad siūlė nuodė-
mėmis žeidžiamos savo širdies skausmą (taip pat
– Fatimoje ir Kibeo).

Žmonių Užtarėja. Pagal paties Dievo norą,
ji užtaria nusikaltusius žmones Jo akivaizdoje.
Tai labai vaizdingai skelbė ji, verkdama Alpių kal-
nuose (LaSalette): ji sakė, kad sunku darosi su-
laikyti Sūnaus ranką, pakeltą žmones bausti
(vaizdžiai pasakyta žmonėms, bet nereikia tai su-
prasti pažodžiui). Užtarėja ne tik užstoja, bet ir
užtariamuosius moko būti vertais užtarimo, t. y.,
stengtis pasitaisyti. LaSalette, Lurde, Fatimoje,
Akitoje, Kibeo, Hrušive ji ragino žmones nustoti
ignoravus Dievą, klausyti Jo, atgailauti, atsivers-
ti. O žmonių sutaikinimo apsireiškimų serijoje
(Amsterdame, Akitoje, Betanijoje, Cuapoje) Ma-
rija siekė žmones sutaikyti su Dievu ir tarp savęs.

Malonių Tarpininkė. Jėzus Kristus, Dievo
Sūnus, tapęs žmogumi, yra vienintelis vispusiškas
Tarpininkas tarp Dievo Tėvo ir žmonių. Tačiau,
Dievo Sūnui norint, Jo Motina tarpininkauja, iš-
prašydama malones iš Dievo, jas priimantiems iš-
dalydama. Tai nuostabiai iliustravo nekaltai pra-
dėtosios Marijos vaizdas, iš jos delnų sklindant
Dievo malonių spinduliams (Paryžiuje). Tai ryš-
kiai parodyta buvo ir naujai Dievą įtikėjusiems in-
dėnams pavaizduota nėščia Dievo Motina, jiems
atnešanti žmogumi tapusį Dievo Sūnų, visų ma-
lonių Autorių (Guadalupė).

Kokia Šiluvos ir Lietuvos
reikšmė?

Tarp tų suminėtų (ir dar gausesnių – nesumi-
nėtų) Marijos apsireiškimų yra Šiluva, kur, kaip
liudijama, apsilankė Dievo viešnia tautoje, kuri
prieš du šimtus metų buvo pakrikštyta. Pusantro
šimto metų po krikšto tą vėliausiai katalikybę pri-
ėmusią šalį užliejo Vidurio Europoje iškilusi refor-
macijos banga. Tada – ir kaip tik dėl to – apsireiš-
kė Marija.

Minint to įvykio 400 metų sukaktį, verta pa-
žvelgti į šio apsireiškimo reikšmę ir, pasinaudo-
jant padaryta apžvalga, mėginti giliau suprasti ir
įvertinti Šiluvos ir tuo pačiu gal ir tautos vietą
tarp kitų krikščioniškų tautų.

Po Marijos apsireiškimų apžvalgos atkreipia-
me dėmesį į Šiluvą. Klausiame: kodėl Marija ap-
sireiškė Lietuvoje ir kodėl kaip tik Šiluvoje, koks
buvo Dievo Apvaizdos tikslas siųsti Mariją į Lietu-
vą tuo laiku?

Reformacija Europoje XVI
šimtmetyje

To šimtmečio pradžioje prasidėjo vadinamoji
reformacija, t. y. pastangos reformuoti katalikų
Bažnyčią: pastebėjus negeroves, jas atitaisyti. Au-
gustinijonų vienuolis Martynas Liuteris Witten-
berge prie bažnyčios durų prikalė 95 tezes, jo su-
pratimu, taisančias Bažnyčios negeroves. Bažny-
čios vadovybė nepripažino nei negerovių, nei Liu-
terio pasiūlytų kelių jas pataisyti. Taigi nebuvo
susikalbėta. Popiežiaus vardu Liuteriui buvo pa-
siųsta jį ekskomunikuojanti bulė. Šis ją sudegino,
ir taip galutinai skilo krikščionija. Skilimas gilėjo
ir plėtėsi.

Praėjus 500 metų teigiama, kad viso to ski-
limo buvo galima išvengti, pripažinus tuometinėje
Bažnyčioje buvusias negeroves ir jas atitaisant;
niekas kitas, kaip popiežius Jonas Paulius II tai
aiškiai pripažino ir viešai atsiprašė; antra vertus,
ne visa, ką darė reformacijos iniciatoriai,
pradedant Martynu Liuteriu, buvo gera ir teisin-
ga.

Reformacijos laikotarpis apskritai yra labai
sudėtingas. Ją veikė įvairios įtakos ir tie patys
žmogiški polinkiai, kurie pačioje Bažnyčioje buvo
sukėlę daug negerovių – ypač pačios Bažnyčios
autoriteto piktnaudojimą. Žmonės dažnai yra sa-
vanaudiški, nemėgsta varžtų, nori nepriklauso-
mybės. Kažin ir kiek tikrai nuoširdžiai buvo no-
rima visose srityse reformuoti Bažnyčią? Kad štai
ir Lietuvos kaimynystėje esančioje Prūsijoje, ku-
rią valdė kryžiuočiai. Šios ginkluotos vienuolijos
magistras Albrechtas Brandenburgietis, atsisakęs
priklausyti katalikų Bažnyčiai, priėmė liuteroniz-
mą, pasiskelbė Prūsijos hercogu ir pasisavino vi-
sas bažnytines žemes. Tarp reformatų ir katalikų
įsivyravo aštrus konfliktas. Katalikai reformatus
laikė klaidatikiais; reformatai katalikus – „stab-
meldžiais” (nes „garbina” šventuosius ir paveiks-
lus) bei papistais (nes popiežius yra „antikris-
tas”).

Tęsinys kitame numeryje.
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Marija Šiluvoje ir pasaulyje

Šiluvos Marija
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II. „Žmogus, kuris kenčia, ir galva,
kuri kuria“

Visos L. Laučkaitės knygos čia aprašyti neį-
manoma. Reikia ją padalyti į dvi skirtingas dalis,
ypač turint galvoje tai, kas liečia meną. XX am-
žiaus pradžia yra labai turtinga naujais meno at-
siradimais, nauju stiliumi ir naujomis idėjomis,
kaip dar niekad meno pasaulyje nėra buvę. Tai bu-
vo tikra revoliucija, kuri pakeitė mūsų pažiūras į
meną. Tą visą problematiką taikliai apibūdina
knygos autorė Laima Laučkaitė. Ji moka sukurti
arba atkurti tą atmosferą, kurioje gyveno Maria-
na, pavyzdžiui, jos vaikystę Utenoje, jos viešnages
pas brolį gubernatorių Kaune arba Vilniuje, jos
pirmą meno mokyklą Maskvoje ir St. Peterburge.
O ką jau sakyti apie Marianos aktyvų dalyvavimą
Miuncheno meno pasaulyje – su meno mokyklom
ir aristokratiškais salonais, kur lankydavosi žy-
mūs dailininkai ir rašytojai. Kai kurie buvo jos
draugai, kaip Kandinsky su Gabriela Münter, kuri
1909 m. nutapė Marianos portretą; Paul ir Lily
Klee, kuri susirašinejo su Mariana per Pirmąjį pa-
saulinį karą.

Bet daugiausia Laima susitelkia ties Aleksey
Jawlensky, kuriam Mariana motiniškai atidavė
viską ir – tikrai galima taip sakyti – padarė ji tarp-
tautinio lygio dailininku. Tai buvo nepaprastas
romanas, kokį reta užtikti – dėl savęs atidavimo.
Bet apie tai kitą kartą. Šita knyga yra vertinga ne
vien dėl to, kad išsamiai pristato Marianos Ve-
riovkinos gyvenimą ir kūrybą, bet dar labiau dėl
to, kad pristato viso to laikotarpio meno dvasią, ko
iki šiol mūsų meno knygose nieko panašaus ne-
būdavo.

Kaip minėjau, Laima moka rašyti taip, kad iš
sausos meno istorijos padaro nepaprastą romaną,
kuriame visi dailininkės draugai ir pažistami tar-
pusavy glaudžiai bendrauja, ir tiesiog jauti tą pui-
kią atmosferą, kurioje Mariana tiesiog maudėsi.
Nemažai rusų ir Rytų Europos dailininkų o jeigu
dar tiksliau, visas meno gyvenimas Miunchene
šimtmečio pradžioje buvo jai skolingi. Kam pri-
reiks tyrinėti tą laikotarpį, tas ras nepaprastai
daug žinių Marianos korespondencijoje ir Laimos
pateiktoje biografijoje. Lietuva neturėjo tokio me-
nininkų sambūrio, kaip Miunchenas, bet turėjo
Veriovkiną ir jos draugus, kurie ne tik praturtino
Vilniaus meno pasaulį, bet ir prisidėjo prie moder-
naus meno vystymosi.

Niekas neneigia Marianos talento. Ji dalijosi
parodų salėmis su labai didele vyrų grupe, kuri,
galima sakyti, pakeitė to laikmečio žmonių meno
supratimą ir vertinimą. Mariana tarp tų nepap-
rastų dailininkų gal nebuvo pati didžiausia, bet
buvo pakankamai svarbi, nes ji buvo šalia. Ne-
prašydama nieko sau ir viską atiduodama kitiems,
ji buvo tikra aristokratė ir mąstytoja, iš tiesų daug
prisidėjusi prie modernaus meno vystymosi. Gal
už tai ji verta to mito, kuris siejasi su jos vardu.

Nors jos kūnas buvo sužalotas (visų pirma,
medžiodama persišovė ranką, antra, vėliau turėjo
bėdų su kojomis), bet ji niekad nenustojo kurti,
panašiai kaip ir kita jos bendralaikė Georgia
O’Keeffe, visą gyvenimą turėjusi sveikatos proble-
mų ir protą, kuris kūrė. Kaip yra pasakęs T. S.
Eliotas: „Žmogus, kuris kenčia, ir galva, kuri ku-
ria”.

Mariana nutapė ir gerų, ir blogų ekpresionis-
tinių paveikslų, bet, viską susumavus, ji yra stipri
moteris, kurios, nepaisant jos tėvų ir brolio poli-
tinės bei socialinės pozicijos, neįsileido į Maskvos
dailės akademiją. Mat ta mokykla buvo skirta tik
talentingiems vyrams, nes, anot Akademijos pro-
fesūros, moterys talento dailei neturėjo. Mariana

kovojo už savo ir visų menininkų „aš” – ypač už
Jawlensky ir save. Sankt Peterburge Mariana nu-
ėjo mokytis privačiai pas Ilją Repiną, su kurio pas-
kui susipyko.

M. Veriovkina niekad neištekėjo, ir jos viso gy-
venimo meilė buvo labiau platoniška, negu fizinė,
surišta su Jawlenskio menu. Milžiniška kores-
pondencija liudija, kokioje plotmėje jie bendravo.
Galima sakyti, ji padarė Jawlensky svarbiu XX a.
dailininku, dažnai visai pamiršdama save. Ji nie-
kad neišsiskyrė, nes niekad neištekėjo. Gana ilgai
jie visi keturi gyveno kartu: tai – Jawlensky, He-
lena, jo tarnaitė, o vėliau žmona, Andrius, Hele-
nos ir Aleksejaus sūnus, ir Mariana. Tai buvo re-
tas „ménage a quatre”, kuris galų gale, po dau-
giau kaip 20 metų, subyrėjo, kai Jawlensky iškilo
kaip žymus dailininkas ir 1922 metais vedė He-
leną.

Gaila, kad Lietuvoje neliko nė vieno Marianos
nutapyto paveikslo, kai 1909 ir 1910 metais ji
grįžo gydytis į Kauną, pas savo brolį gubernatorių.
O tai buvo tikrai lietuviški motyvai, atlikti ekspre-
sionistine maniera, kaip iki tol dar joks mūsų dai-
lininkas nebuvo bandęs. Tai stebėtina Muncho
stiliaus tapyba, kuri Lietuvoje tik po 20 ar 30 me-
tų pradės rodytis, nors ir visai skirtingai pajusta,
ir gal net ne taip giliai, kaip Veriovkinos. Paly-
ginęs Muncho „Šauksmą” su Veriovkinos „Keliu”,
matai, kaip jie yra artimi, ir negali nesistebėti
dviejų ekspresionistų panašumu. Munchas nupie-
šė keletą to „Šauksmo” versijų, vieną iš paskuti-
nių kaip tik 1910 metais, tais pačiais, kai Veriov-
kina sukūrė „Kelią”.

Veriovkina buvo pirmutinė, kuri 1914 m., dar
prieš karą, sugrįžusi į Vilnių, į savo vaikystės
miestą (jame mokėsi Marijos gimnazijoje), skaitė
vienintelę paskaitą apie modernųjį meną, simbo-
lizmą, ekspresionizmą, abstrakcionizmą. Kaip ten
bebūtų, tai buvo pirmas bandymas Lietuvoje, dar
lenkiškame Vilniuje, pristatyti naująjį meną. Aiš-
ku, kad sustingusiam ir konservatyviam Vilniui
Veriovkinos idėjos turėjo skambėti revoliucingai ir
daugeliui buvo nepriimtinos. Bet tai buvo nepa-
prasta modernizmo pradžia Vilniuje, – ne Maskvo-
je ar Varšuvoje. Tos paskaitos išsaugotus užrašus
gal reikėtų išnarplioti ir paskelbti lietuviškai.
Kelionės į Vilnių proga Mariana nupiešė architek-
tūrinį peizažą su Gedimino kalnu ir Šv. Onos baž-
nyčia.

Daugelį metų, ypač po A. Rannito teorijos apie
tai, kas buvo pirmasis abstrakcionistas, kalbos
sukosi tik aplink Kandinsky ir Čiurlionį. Tai ne-

teisinga, nes negalima ignoruoti geros Kandinskio
draugės Marianos Veriovkinos, su kuria jis disku-
tuodavo, tarp visa kita, ir apie abstraktųjį meną.
Veriovkina gal yra arčiau Kandinskio negu Čiur-
lionis, bet visi trys jie sudaro neblogą grupę pir-
mųjų abstrakcionistų. Stebėtina, kad du iš jų
yra... iš Lietuvos. Laima Laučkaitė pernelyg bijo
suteikti Čiurlioniui tą pirmenybę. Bet nėra jokios
abejonės, kad visi trys ieškojo naujų meno išraiš-
kos būdų, tik klausimas, ar Čiurlionis tikrai žino-
jo, ko jis ieškojo.

Baigdamas turiu pastebėti, kad leidinys tru-
putį grubus, labiau panašus į studentams skirtą
tekstą negu į tikrą meno albumą. Po V. Petravi-
čiaus ir visos eilės išeivijos dailininkų monogra-
fijų, kaip V. K. Jonyno, V. Vizgirdos, A. Mončio, iš-
leistų Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų,
monografija apie Marianą Veriovkiną atrodo kaip
iš kito pasaulio. Tekstas ir iliustracijos galėjo būti
šiek tiek meniškiau pristatytos, gražiau apipavi-
dalintos. Bet gal Marianos menas reikalavo dau-
giau ekspresionistinio priėjimo?.. Reikia padėkoti
Laimai, kad taip dailiai sutampa tekstas su iliust-
racijomis, kad ji nepagailėjo geros asmenvardžių
rodyklės. Vienintelio, ko būčiau pageidavęs, tai iš-
samios Marianos Veriovkinos gyvenimo chronolo-
ginės lentelės. Tai palengvintų pasekti jos gyveni-
mą, primenantį tikrą labirintą. Paskaičius Laimos
Laučkaitės knygą, kurioje visokios tautos maišosi,
ieškodamos grožio, to „baisaus” grožio, apie kurį
rašė Dostojevskis, gali pasididžiuoti, kad esi žmo-
gus ir kūrėjas. �

Mums nepažįstama Mariana Veriovkina

STASYS GOŠTAUTAS

Mariana Veriovkina. Pavasario sekmadienis, 1907.

Vyžuonėlių dvaras apie 1930 m.
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Anykščiai – išskirtinė Lietuvos kultūros vie-
tovė, kurioje per du šimtmečius koncent-
ravosi unikalūs gamtos, istorijos, kultūros

ir meno ženklai. XX a. viduryje ypatingi gamtos
paminklai – Puntukas, Piliakalnis (Liudiškių smė-
lio kalva) – tapo ir personaliniais memorialais, ku-
riais įamžinti lakūnai Darius ir Girėnas bei rašy-
tojas Jonas Biliūnas. Taip šie gamtos ženklai tapo
ir kultūros simboliais, o unikalūs Anykštijos gam-
tovaizdžiai – Lietuvos kultūros sielovaizdžiais.

Kas lemtingai svarbaus įvyko Anykščiuose
prieš 150 metų? Kaip mažai žinomas Aukštaitijos
provincijos miestelis tapo garsiu Lietuvos kultū-
ros miestu? Ar dabar galime pro istorijos faktus ir
vienpusiškas jų interpretacijas naujai pamatyti
1858 metų Anykščių vasaros erdvę ir pajusti, kaip
dvidešimtmečio poeto kuriamos giesmės, dainuo-
jamos Anykštijos jaunimo, it bangos skinda po
miestelio apylinkes ir po visą Lietuvą?

„Ilgesingoje, kerinčioje
dainoje broliams“

Poeto A. Baranausko kūrybos tyrinėtojai
išskiria ypač intensyvų 20-25 metų jaunuolio
vidinio gyvenimo ir kūrybos laikotarpį: „nuo
1855 iki 1858 metų Antanas Baranauskas išgy-
vena labai stiprių jausmų – didelį džiaugsmą,
kad yra suprastas, norą sukurti kažką stipraus
ir didinga, ir kartu jaučia savo menkumą” (V.
Daujotytė). Po slogių raštininkavimo metų Vai-
nute, Raseiniuose, Sedoje ir Skuode, išgyvenęs
„tam tikrą proto ir jausmų stagnaciją” (įrašas
Dienoraštyje), poetas 1856 m. įstojo į Varnių
kunigų seminariją, kuri tarp dviejų sukilimų
buvo ryškiausias lietuvių kultūros centras,
vyskupo M. Valančiaus suburtų platesnio aki-
račio lietuvių konfesinės inteligentijos atstovų,
negausių kultūros entuziastų, rašto žmonių
židinys. Žemaičių poetės Karolinos Praniaus-
kaitės ir jos brolio profesoriaus, vieno iš švie-
siausių Žemaitijos kunigų Otono Praniausko
skatinamas įvykdyti didžiąją poeto misiją
aukotis tautai, atsižadėti savęs, A. Baranaus-
kas Varniuose išgyveno intensyviausią dvasi-
nio pakilumo ir kūrybingumo metą, vedamas
atsivėrusių kūrybos galių ir trokšdamas „ilge-
singoje, kerinčioje dainoje broliams / Iš storų
praeities pelėsių atgaivinti / Tolimus mirusiųjų
amžių prisiminimus, (...), kad atgytų jų stebuk-
lingas grožis” (Reginos Mikšytės vertimas).
Skirtingai nuo abejotinų A. Vienuolio ir R. Šal-
tenio interpretacijų apie poeto įstojimo į šią se-
minariją aplinkybes ir motyvus (jos ir dabar dar
beprasmiškai kartojamos), A. Baranauskas Var-
niuose jautė suradęs tikrąjį gyvenimo kelią, vyk-
dantis dvasininko ir poeto pašaukimą. Varniai (ru-
dens – pavasario laikotarpiai) ir gimtieji Anykščiai
(vasaros metas) tapo svarbiausiomis jo poetinės
kūrybos vietomis, kuriose su artimiausių dvasinių
aspiracijų bičiuliu Klemensu Kairiu A. Baranaus-
kas sukuria vertingiausius poezijos kūrinius.

„Vykdau savo pažadą
Anykščiuose surašyti liaudies dainų natas“

Prof. R. Mikšytė, išsamiausiai tyrinėjusi Ba-
ranausko gyvenimą ir kūrybą, yra atskleidusi,
kaip kelerius metus, prieš sukurdamas „Anykščių
šilelį”, poetas intensyviai rinko ir kaupė tautosa-
ką, frazeologiją, net ir savo brolius buvo įkalbinęs
rinkti pasakas, liaudies dainas, posakius, pada-
vimus, kuriais anykštėnai buvo apipynę gimtinės
kalvas, slėnius, upelius, ežerus, raistus, akmenis,
net medžius. „Pasakojimą apie milžinus aš pats
esmu kitąkart Anykščiuose girdėjęs, taip pat ir
pasakas apie meškas”, – prisimins vėliau iš Kauno
rašydamas H. Vėberiui. Poetas 1856 metais tau-

tosakininkui A. Kašarauskui ne tik rinko ir siuntė
tautosaką, bet ir užrašinėjo dainų melodijas. 1858
m. laiške A. Kašarauskui rašė: „Vykdau savo pa-
žadą surašyti Šventosios upės apylinkėse, ypač
Anykščiuose, dainuojamų liaudies dainų natas.
Tos melodijos nėra visai tokios, kaip jas dainuoja
lietuvių jaunimas, nes nežinau paslapties, kaip iš-
reikšti tą graudulį ir ilgesį, kuris sudaro tikrąjį
liaudies dainų grožį”. Grožio pojūtis, atsiveriantis
gimtosios kalbos žodžiais, ypač – dainuojamais, iš-
giedamais, stipriai užvaldė poeto sąmonę ir per-
smelkė jo kūrybinius vaizdinius. Galingas kūry-
binis proveržis lietuviškais žodžiais prasidėjo 1857
m. vasarą gimtuosiuose Anykščiuose. Bet tai ne-
buvo vien spontaniška kūryba, o kelių metų kryp-
tingų pastangų rezultatas. Tų metų žiemą Bara-
nauskas Varniuose parašė stambų rašinį „Apie Že-
maičių ir lietuvių liaudies kūrybą”, kurioje ne tik
pateikė išmintingas įžvalgas apie lietuvių kalbos
istorinę lemtį, bet ir išdėstė pirmąją lietuvių tar-
mių rinkimo programą, siūlydamas „ištirti kiek-
vienos parapijos, kiekvieno kaimo kalbą”. Jo min-
tim, būtina „atkreipti dėmesį į kalbos prigimtį,
stiliaus grakštumą ir aiškumą. Reikia surinkti ir
peržiūrėti visus liaudies priežodžius, padavimus ir
dainas”. Poetas tikėjosi, kad „užbaigus šį darbą,

lietuvių kalboje atsiras apsčiai žodžių ir formų,
tinkamų išsiversti be jokios svetimkalbystės”.
Polemizuodamas su Augustu Šleicheriu, pirmo-
sios mokslinės lietuvių kalbos gramatikos auto-
riumi, kuris manė, kad lietuvių kalba jau miršta,
A. Baranauskas ir šiame rašinyje, ir poezijos teks-
tuose karštai įrodinėjo lietuvių kalbos gyvybingu-
mą ir teigė, jog „neesam pražuvę!”.

Anykščių apylinkėse poeto surinkti posakiai
patvirtina gimtosios kalbos gebėjimą ir išreikšti
giliausią išmintį, ir atskleisti grožį: „darbuokis it
amžinai gyvensiąs, elkis it rytoje mirsiąs”, „prigi-
mimas jautresnis už visus sargus”, „baimė su mei-
le podraug nevaikščioja”, „blaivas tarp girtų kaip
žąsinas tarpu kiaulių”. Poetas tąkart ypač jautė
tariamų ir dainuojamų gimtųjų žodžių gyvybin-
gumą, tai apibendrino laiške H. Vėberiui: „kny-
goje kalba pusiau apmirusi; burnoje gi visa gyva”.
„Senųjų žodeliai”, tariami gimtuosiuose Anykš-
čiuose, užvaldė poetą, kuriantį „Dainu dainelę”,

„Anykščių šilelį”, kur „putinai krauju varva”, kur
„žiedų varške šakos obelų pražyla”. Nuo 1856 m.
gimtieji Anykščiai poetui tampa ir gyvosios kal-
bos, ir liaudies kultūros sąmoningo pažinimo vie-
ta, jo studijų objektu, poetinių atramų šaltiniu,
įkvepiančių vaizdinių gelme, kuri atsiveria kaip
svaiginanti grožio versmė. Per tris 1857 – 1859 m.
vasaras poetas prabilo neregėtos įtaigos balsu,
„Dainu dainelėje” rodančiu, Justino Marcinkevi-
čiaus mintim, „žodžio pastangas nupiešti ne tiek
geografinį, kiek dvasinį Lietuvos peizažą, duoti
tautos istorinės patirties reljefą, kur kaip kalnai
vieni ant kitų auga amžiai, pripildyti nesunaikina-
mo ir niekuo nepakeičiamo laisvės ir laimės sieki-
mo”. Just. Marcinkevičiaus įsitikinimu, „Anykš-
čių šilelis” yra „antrasis mūsų literatūros šedev-
ras”, leidžiantis „didžiuotis, kad mūsų gimtasis
žodis išugdė šitokią amžino aktualumo giesmę”.

„Dar nemirtingumas
nepalietė plunksnos“

Tris Antano Baranausko vasaras gimtuosiuo-
se Anykščiuose (1857–1859) turėtume studijuoti
kaip šventraštį, kaip aukso amžiaus istorijos kny-
gą – lemtingą, unikalią, niekada daugiau nepasi-

kartojusią. Anykščių miesto kultūros esmė sly-
pi šiose trijose vasarose. Ji glūdi miesto topogra-
fijoje – Piliakalnio, Kepurkalnio, Smėliakalnio vir-
šūnėse, Ėgliakalnio dirvonuose, šlaituose, Šven-
tosios vingiuose, senojoje barokinėje bažnyčioje,
koplyčioje, klėtelėje, šilelyje. Ji giliausiai, es-
mingiausiai yra įkūnyta tekstuose bei natose.

A. Baranauskas gimė miesto žemumoje,
Jurzdike, netoli bažnyčios, o nuo ketverių metų
(1839) gyveno ant vienos iš miesto kalvų – Ažu-
pėse. Jo gimtinės erdvės pojūčiui galėjo būti la-
bai svarbi abiejų miesto lygmenų patirtis: pir-
moji – uždara mažų Jurzdiko gatvelės sodybų
aplinka, ir antroji – begaliniais toliais alsuojan-
ti Ažupiečių kalvos atvira erdvė, kurioje „kil-
pomis vingiavo Šventoji, bangavo baltytėlaičio
smėlio kalnai ir kalneliai, dunksojo šilai ir
šileliai” (R. Mikšytė). Pirmosios – Jurzdiko –
erdvės, išskyrus bažnyčią, nėra poeto tekstuose
(nei dešimties – Dvaro, Senojo Malūno, Didžio-
sios, Galinės, Įvažiuojamosios, Bajorų, Žydų
turgaus, Didžiadvario ir kt. – gatvių, jų namų,
nei gyventojų, jų aplinkos), užtat kalvos, vadi-
namos kalnais, Šventoji arba Šventupys ir jos
intakai, šilelio erdvės dominuoja poeto lenkiš-
kuose ir lietuviškuose tekstuose. Vėliau, Miun-
chene, Anykščius pavadinęs žeme „meilės ir
šventųjų”, poetas labiau paryškins Anykščių to-
pografinį centrą – bažnyčią, jau 1857 m. apdai-
nuotą „Dainu dainelėje”.

Nemirtingųjų poeto tekstų ir jų melodijų
gimimas labiausiai susijęs su Ažupiečių kalva (pir-
miausia – klėtele, kurioje vasaromis jis ilsėjosi) ir
iš visų apylinkės aukštumų matoma smėlio kalva
už miestelio, prie Liudiškių kaimo, vadinta Pilia-
kalniu, kurią prieškaryje yra nupiešęs dailininkas
E. Kulvietis.

Lemtingoji Anykščių kūrybinio aukso am-
žiaus pradžia – 1857 vasara, kai du seminaristai
A. Baranauskas ir K. Kairys iš Varnių grįžta atos-
togoms į gimtinę. Poetinis būsimųjų dvasininkų
dialogas, prasidėjęs Varniuose 1856 rudenį, tą va-
sarą buvo pasiekęs kulminaciją. „Kaip jaunas dvi-
kamienis medis” – K. Kairio eilėraštyje ištarta
metafora apie giliausią dviejų talentingų jaunų
poetų žmogiškų ryšių patirtį, atvedusią juos prie
kūrybinės misijos suvokimo, įsipareigojimo gim-
tosios kalbos puoselėjimui esmės. K. Kairio „Die-
nelė brėkšta” ir A. Baranausko „Dainu dainelę”:
šiandien matome tik tai, kas yra šiuose kūriniuo-
se, jų melodijose (abi sukūrė K. Kairys), bet nema-
tome, nebegalime įžvelgti tos atmosferos, kuri
tąkart susiejo ne tik intensyviausią kūrybinį laiką
išgyvenusius poetus, bet ir miestelio bendruo-
menę, ypač jo talentingiausią, imliausią jaunimą.
Žaibiškas abiejų kūrinių paplitimas po Anykščių

Anykščiai, Anno Domini 1858: kultūros miesto gimimas

VYTAUTAS BALČIŪNAS

A. Baranausko „Anykščių šilelio” paukščiai dailininko
Prano Lapės sukurtoje poemos iliustracijoje. JAV ši kny-
ga išleista prieš 50 metų, minint poemos sukūrimo šimt-
metį. Rasos Bražėnaitės nuotr.
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Vienoje konferencijoje buvau apdovanota
poetės Marijos Žarkauskaitės knyga ,,Vienat-
vės skonis” (V., 2005). Knyga gražiai išleista,

meniškai apipavidalinta dailininkės Taidos Balčiū-
naitės piešinėliais, primenančiais Sigutės Valiuvie-
nės kūrybą. Jos jau taip pasiilgome. Viršelyje – mo-
teris, viena ranka spaudžianti paukštį prie krūti-
nės, o kita tiesianti tris baltas lelijas – Saulei? Že-
mei? Ar žirgeliui Saulės šviesoje? Tik knygos autorės
– poetė ir dailininkė – tą gali paaiškinti. Bet atitin-
kama nuotaika sukurta…

Kiekvienas poetas ateina į gyvenimą nekviestas,
nelauktas, neprašytas. Svarbu, kaip jam seksis, ky-
lant iš Žemės slėnių, į kalnus… Daugelis rašančiųjų,
ypač moterų, taip ir lieka, kaip tas prie krūtinės
spaudžiamas paukštis – vienu sparnu, kylantis į
dangaus žydrynę, o kitu besiremiantis į Žemę, ne-
galintis ištrūkti iš jos traukos.

Poetei M. Žarkauskaitei, atrodo, pavyko savo ei-
lėraščių rinktine pakilti į dangaus žydrynę abiems
sparnais, įveikus Žemės trauką. Pirmosios eilės, da-
tuotos 1967–1970 ir dar vėlesniais metais, – lyriškos,
mąslios, perteikia turtingą ir plastišką jaunos, iš-
silavinusios mergaitės jausmų gamą, žengiant pir-
muosius žingsnius į jai dar nepažįstamą pasaulį, ne-
žinomą ateitį…

Užsisvajojusi pušelė
Rymo ant žalio upės kranto.
Pamos lydėdama šakelėm….
…………………………

Paklaus jinai dulkėtą kelią,
Kur skuba žmonės? Ko neranda? (p. 9)

Kas ta ,,užsisvajojusi pušelė” sužinome iš poetės
trumpos biografijos. Marija Žardinskaitė gimė 1949
m. spalio 11 d. Vos ketverių metukų neteko tėvelio.
Mama su dukrele persikėlė gyventi į Voniškių sodžių
netoli Varėnos. Baigė Varėnos vidurinę mokyklą ir
muzikos klasę, 1970–1975 metais Vilniaus universi-
tete studijavo Filologijos fakultete. Baigusi universi-
tetą, dirbo mokytoja Marcinkonių vidurinėje mo-
kykloje, vėliau ,,Vakarinių naujienų” redakcijoje,
žurnale ,,Tautinė mokykla”, nuo 1993 metų – laik-
raštyje ,,Lietuvių godos”. Ir keliavo…

Takais Zervynų, Pamerkių,
Kur miškas miško klausos.
Pasiklausyk ir tu sykiu,
Kol jie dar saule prausias… (p. 126).

Kiekvienas lietuvis – ir dzūkas, ir sūduvis, ir že-
maitis, ir aukštaitis – Marijos Žarkauskaitės kūry-
boje atras savo sielai artimas eiles, jų daug, daugiau
negu pusantro šimto, jos mielos ir jautrios. O man
rūpėjo, kodėl tokia įvairiapusiška, graži ir turtinga
įvairiausiais jausmais knyga vienatvės vardu pava-
dinta? Poetei –

…. Vienatvė – lyg amžinas vergas
Pro dienas, ne žvainas
O tik varganas pilkasermėges
kai kartu dar ne tu… (p. 110)

Eilėraštyje „Vienatvė” poetė guodžiasi:

Ir nebebus, kas ranką tiesia,
Gūdžiausią valandą būties,
Ir niekam niekad nebešviesiu
Tyliuoju liūdesiu žvaigždės….

(p. 111)
Vėlesnė jos kūryba, netgi tais pačiais metais

parašyta, matyt, po kažkokio dvasinio lūžio, jau ki-
tokia: pilietiška, mąsli, analizuojanti ir jau daug ką
suvokianti, kas sunkiai pasiekiama… Žemės ir slė-
nių žmogui.

Kasdien po akmenį į širdį –
Po antracito žiupsnį – melo
Ir niekas niekad nesušildys
Širdis į akmenį sušalo…

Nebepraeit, neprasimušti –
Visi keliai klasta žymėti…
Švelnumas, peraugęs į rūstį
Nors pirštai lūkesčiu žemėti… (p. 102)

Kiekvienas sovietinio režimo laikotarpis turėjo
savo spalvą. Brežnevinis buvo stagnacijos. Kaip
pavadinti dabartinį mūsų laisvoje ir nepriklauso-
moje Tėvynėje? Istorijos pamokas, rodos, visi pra-
ėjome, deja, dabar Lietuvoje vėl jas priversti esame
kartoti.

Lietuvos Atgimimą poetė sutiko džiaugsmingai,
nors ir su abejonėmis dėl jos ateities. Ji klausia:

Vienintele mano, Tėvyne,
Ir kas, pasakyk, Tu esi?
Ar Žalgirio kardas plieninis?
Ar rytmečio saulė šviesi?

Atgimimas, deja, nebuvo Žalgirio kardas plie-
ninis. O rytmečio saulė, nušvitusi laisve, buvo tokia
trumpa. Sausio 13-osios tankai nešė mirtį, o tą nak-

tį, kai Lietuva plūdo krauju, kai radijo bangomis iš
Sitkūnų visomis kalbomis šaukėsi pasaulio pa-
galbos, anot poetės, pasaulis ilsėjosi ,,aklas ir kur-
čias”:

Ar girdit? Ar kas nors dar girdit?
Tai – paskutinis balsas Lietuvos…
Pabūklų salvėmis per širdį –
Per pačią širdį… Kurgi Jūs?

(p. 153)

Poetės širdis verkia ir vaitoja, šiandien žvel-
giant į mūsų Tautą, suvargusią ir pavergtą, balsuo-
jančią už svetimtaučius, atsibasčiusius iš Rusijos
platumų, tik šį kartą ne su durtuvais, kaip Stalino
žaliakepuriai, žudę mūsų žmones, o su melu ir klas-
ta, manipuliuojančius žmonių protais, juos ap-
gaudinėjančius pažadais ir menkavertėm dovanė-
lėm, žudančiais dvasiškai…Kas beliko iš mūsų Tau-
tos? Nors ir lietuviškai šnekančios… ,,Šaltaširdžiai,
akli, užkietėję”, ,,Atėję iš dienos vakarykštės“...

Šimtmečiais tautos gyvybę išlaikė Lietuvos
kaimas, jos šaknis gaivino ir puoselėjo kaimo švie-
suoliai. Tik kas iš jo dabar beliko?

Medžius iškirto. Šaknis išrovė.
Medes išdraskė. Namus išgriovė.
Nyku ir tuščia ant lauko pliko –
Vien širdy, dvasioj viskas išliko…

Kelis sovietizmo dešimtmečius kaimas:

Gėrė ir gėrė, keikės, dainavo
Šitaip skandino širdgėlą savo.
O prasigėrę, viską pamiršę
Viens kitą drabstė purvais, įniršę

(,,Kaimiška baladė”, p. 163).

Viltis miršta paskutinė. Ir poetė savo ,,Testa-
mente” kviečia jos neprarasti:

Nenuleiskime rankų, budėkim.
Juk dar esame Dievo vaikai.
Laisvą ateitį lyg duonos riekę
Dar pavargusiom rankom laikai… ( p. 164).

Eilėraščių rinktinę poetė baigia žodžiais:

Prakalbintas Žodi,
Širdies mano balse,
Sakyk, kas likimą
Nuo šiol tavo lems?

Manau, tik Žodis. Stiprus, pilietiškas, keliantis
ir kviečiantis į kovą prieš raudonąjį rudenį, užpil-
dantis tą poezijos tuštumą, kuri atsirado mirus poe-
tams, Tautos šaukliams, Bernardui Brazdžioniui ir
Kęstučiui Geniui. �

Vienintelė mūsų Tėvynė
ONA VOVERIENĖ

apylinkes, Aukštaitiją, o neužilgo – ir po visą Lie-
tuvą (net po šimtmečio „Dainu dainelę” Lietuvių
tautosakos instituto surengtose ekspedicijose
užrašyta daugiau kaip 60 variantų visoje Lietu-
voje!). A. Vienuolio vaikystėje iš močiutės išgirstas
pasakojimas, kurį rašytojas senatvėje pakartojo
atsiminimuose, – tik menkas aidas tų ypatingų
kultūrinių, dvasinių jungčių, kurios 1857 m. va-
sarą buvo apėmusios ne tik du jaunus poetus, bet
ir dainingąją Anykščių jaunuomenę. Sekmadie-
niais vykdavę jaunimo sambūriai ant Piliakalnio,
kur poetų bendraamžiai (ne tik Vienuolio mini-
mos skardžiabalsės Kairytės, klieriko Klemenso
seserys) A. Baranausko ir K. Kairio buvo mokomi
dainuoti naujų giesmių (šiuo žodžiu buvo vadina-
mos ir dainos, ir giesmės). Prof. Stasys Yla studi-
joje apie A. Baranauską mini, kad jo „motina iš
Vaivadiškių, dainuodama vis pridurdavo: tai vys-
kupo Baranausko. Ji mokėjo iš atminties 10 tokių
dainų”. Tą patį T. Mikeliūnaitei tvirtino ir Ažu-
piečių Kairytės, apie kurias ji sukūrė reikšmingą
studiją „Ažupių dainininkės”.

Tik sukurtų ir jau dainuojamų kūrinių perda-
vimas talentingiausioms Anykščių dainininkėms
ir bažnyčios „kantarkoms” tęsėsi ir kitomis vasa-
romis – o ypač 1858 m., kai A. Baranauskas sukū-
rė „Anykščių šilelio” I dalį ir dvi paskutines gies-
mes iš M. Valančiaus maldyne išspausdinto ciklo

„Artojų šventos giesmės”. Ir nors tą 1858 m. vasa-
rą K. Kairys iš Peterburgo į gimtinę negrįžo, su-
kuriamų giesmių perėmimas nenutrūko (tiek
stiprios buvo praėjusios vasaros kultūrinės paga-
vos!) ir tęsėsi net kelis dešimtmečius, vyskupui
aplankant gimtinę.

Taip jau yra, kad lietuvių literatūros istorijai
svarbūs vertingiausi kūriniai, jų genezė, o paraš-
tėse ar už jų lieka daug aplinkybių, įvykių, faktų,
esmingai svarbių vietovių kultūros istorijai. Ir
šiandien A. Baranausko poetinės kūrybos 1857-
1859 m. didžiojo proveržio kontekstas menkai ty-
rinėtas, suvoktas, aktualizuotas. Anykščių litera-
tūrinis aukso amžius, prasidėjęs 1857 m. ir užge-
sęs kartu su humanisto Jono Biliūno gyvybe,
šiandien atrodo kaip aisbergas su dviem mato-
mom viršukalnėm ir didžiuliais nematomais ne-
beįžvelgiamais klodais gelmėse.

„Gailu, kodėl nemoku ašen rašyt“

Ažupiečių dainininkių seserų Kairyčių kelių
šimtų dainų įrašuose, kuriuos šiemet į CD perrašė
Anelės Kairytės-Bajorienės sūnus kompozitorius
Feliksas Bajoras, radau ypač mįslingą autorinį kū-
rinį – ilgesingą dainą „Niekam pasauly aš nepa-
vydžiu”. Išmintingame tekste, kuris pradedamas
prisipažinimu, jog dainuojančioji niekam pasauly

nieko nepavydinti, išdainuojama nuoskauda, kad
ji nemokanti rašyti: „Dievuliau mana, kad aš ga-
lėčiau kad ir netiesiai plunksną vedžioti. / Kiek aš
dainelių gražių sudėčiau, / kiek aš šviesybės turė-
čiau trokšti”. Įmanoma galvoti, kad daina sukurta
nemokytos Anykščių dainininkės (galbūt kurios
nors Liūdiškių ar Ažupiečių Kairytės), ne tik pa-
tyrusios poetų kuriamų ir dainininkėms per-
duodamų dainų įkvepiantį grožį, bet ir išgyve-
nusios beraštės, negalinčios kurti moters dalią.
Svarbiausia kūrinyje – dainos, kaip ypatingo gro-
žio, pavadinto šviesybe, suvokimas, kurį daininin-
kė visą gyvenimą troškusi jausti, bet to negalėjusi
išreikšti savosiomis dainelėmis. Kūrinys grąžina į
„Anykščių šilelio” sukūrimo laiką, į vyrų kuriamą
ir beraštėms moterims dainavimui perduodamų
giesmių atmosferą, į poemos pradžią – A. Bara-
nausko išgirsto posakio „Liemuo liemenį plaka,
kaip mendrės siūruoja” paaiškinimą: „Šitą apra-
šymą pušelių išgirdau pirmąkart iš savo tėtelės
metuose 1858. Šitie žodžiai taip pasirodė gražūs,
kad parūpo juos giesmėn indėti. Iš to rūpesčio ir
prasikalė diegas „Anykščių šilelio”.

Kūryba yra begalinis impulsų kelias, žmonių
sielas jungiantys sidabriniai kūrybos siūlai. Jie iš
XIX a. vidurio kultūrinės atmosferos pasiekia ir
dabartį, kaip gyvas 1858 Viešpaties metų balsas.
Ar tebegirdime šią grožio ir prasmės giesmę? �



Šiandien nedaug kam iš po pasaulį pasklidu-
sių lietuvių, o ir pačioje Lietuvoje, reikėtų
aiškinti, kas yra Čikagos Lietuvių opera. So-

vietinės okupacijos metais Lietuva išvis „negir-
dėjo” apie šį unikalų reiškinį, kuris nuo 1957-ųjų
metų Čikagoje telkė lietuvius ir pasauliui demons-
travo, kokios nepalaužiamos kūrybinės dvasios
yra lietuviai, kurių gimtoji šalis buvo priversta
vykdyti okupantų valią. Aukštos kultūros lietuvių
inteligentija, menininkai, muzikai savo menines
galias demonstravo Vokietijoje, kur teko glaustis
nuo 1944 metų vasaros, kai, gelbstintis nuo rau-
donojo teroro, buvo traukiamasi į Vakarus. Vac-
lovo Šimkaus iniciatyva Wűrzburge surengiama
dainų šventė (vyriausiasis dirigentas Bronius
Budriūnas), pastatoma G. Rossini opera „Sevilijos
kirpėjas” (dirigavo A. Kučiūnas, režisavo A. Kut-
kus ir V. Baltrušaitis, dekoracijas kūrė V. And-
riušis ir R. Veselauskas-Viesulas) ir L. Delibes ba-
letas „Coppélia” (dirigavo A. Kučiūnas, baletmeis-
teris E. Bandzevičius, dailininkas L. Vilimas). O
kiek įvairiausių koncertų būta, kiek garsiausiose
aukštosiose muzikos mokyklose lietuvių semtasi
muzikinės išminties! Todėl ir didžiulei lietuvių
bangai, užtvindžiusiai Ameriką, susitelkusiai Či-
kagoje, nebuvo lemta gyventi padrikai, neturint
rimtų muzikinių ketinimų, užmojų, juolab, kad
čia atsirado ir buvusių spektaklių Vokietijoje kū-
rėjai.

1949 metų birželio 14 dieną Vyriausiojo Lie-
tuvos Išlaisvinimo Komiteto paskelbta Lietuvių
charta dar labiau suaktyvino pažangiąsias mūsų
tautiečių gretas, „ugdyti lietuvių tautos gyvastį”.
Tad bendrai lietuvybės veiklai būrėsi visi, kas be
meno negalėjo išgyventi – ir tie, kurie jau buvo pa-
ragavę sceninio gyvenimo vilionės, ir tie, kuriuos
tiesiog traukė lietuvių bendrija. O jų – šimtai.
Gaila, kad nelauktai Amžinybėn išėjęs muzikas
Kazys Skaisgirys nieko neįpareigojo tęsti tą met-
raštį, kuriame būtų fiksuojami visi, kas savo kūry-
biniu entuziazmu leidžia gyvuoti Čikagos Lietu-
vių operai. Ji turi gyvuoti! Argi dabar blogesni lai-
kai, nei pirmasis pokario dešimtmetis? Ir tos
keistokos straipsnių apie Čikagos Lietuvių operos
perspektyvą užuominos... Ji privalo gyvuoti! Tik
pažvelkime, kokiais perlais žiba Operos istorija,
kiek garsenybių su ja išaugo, kiek taurių pavar-
džių joje įrašyta, ne tik tų, kurie dirigavo, režisa-
vo, dainavo, kūrė scenovaizdį, bet ir tų, kurie liko
lyg ir nepastebėti, tačiau gaminę dekoracijas, kos-
tiumus, telkę ir teikę finansinę paramą, skaičiavę,
organizavę repeticijas...

O argi opera gali gyvuoti be choro, tikrų pasi-
šventėlių choristų, kurie aukodami savo brangų
laiką būrėsi bendrai dainai, vis naujų operų chorų
interpretacijai. Ir ne vienos operos, o dešimčių...
Kaip gi išsakyti susižavėjimo žodžius tokiems cho-
ristams, kurie su Čikagos Lietuvių opera nuėjo

per 40! Tai Vytautats Radžius, Vaclovas Momkus,
Pranas Olis, Petras Čelkis, Jurgis Vidžiūnas, Ju-
lius Savrimas, Jonas Mockaitis, Giedrė Končienė
ir daugelis kitų.

Dar Lietuvos nepriklausomybės priešaušryje,
gyvendamas Sankt Peterburge (Rusijoje), kompo-
zitorius Aleksandras Kačanauskas buvo sumanęs
pastatyti A. Ponchielli operą „Lietuviai”, kad ja
Kaune būtų pradėtas Lietuvių operos teatro ke-
lias. Deja, ši opera Lietuvoje nebuvo pastatyta. Ji
rampos šviesą išvydo Čikagoje 1981 ir 1991 me-
tais. Pastarasis pastatymas, kuriame dalyvavo ir
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ar-
tistai, sužibėjo ir Vilniaus scenoje. Malonu, kad
Čikagos Lietuvių opera ėmėsi ir tokių veikalų, ku-
rių „nekando” Lietuvos nacionalinis operos ir ba-
leto, Kauno valstybinis muzikinis ar Klaipėdos
muzikinis teatrai per visą kūrybinę istoriją nuo
1920 metų. Tai ir G. Rossini opera „Vilhelm Tell”,
ir išeivijos lietuvių kompozitorių J. Gaidelio, J.
Kačinsko, V. Marijošiaus operos. Čikagos Lietuvių
opera lietuvių muzikos istorijai padovanojo ne tik
įspūdingų pastatymų, bet ir ryškių, talentingų as-
menybių – solistų, dirigentų, režisierių, chormeis-
terių, choreografų, libretų vertėjų…

Neabejoju, kad Lietuvos muzikos istorija nie-
kada nepamirš Algirdo Brazio, Stasio Baro, Jono
Vaznelio, Danos Stankaitytės, Aldonos Stempu-
žienės, Juliaus Savrimo, Margaritos Momkienės,
Vaclovo Momkaus, Romos Mastienės, Valentino
Liorento, Ginos Čapkauskienės, Algio Grigo ir
daugelio kitų solistų, kurie didesniais ar mažes-
niais vaidmenimis gaivino kasmetinius pastaty-
mus. O kur dar Juozė Augaitytė, Vladas Baltru-
šaitis, Prudencija Bičkienė, Stasys Citvaras, Alė
Kalvaitytė, Monika Kripkauskienė, Juozė Krišto-
laitytė, Janina Liustikaitė, Daiva Mongirdaitė,

Lilija Šukytė, Salomėja
Valiukienė, Arnoldas
Voketaitis, Audronė
Gaižiūnienė (ji ir chor-
meisterė), Monika Krip-
kauskienė, Eglė Rūkš-
telytė-Sundstrom ir ki-
ti (tenesupyksta tie, ku-
rių pavardžių čia nebe-
galiu suminėti, nors tai
padaryti reikėtų), kar-
tais ir nedaug kartų
dainavę, tačiau ryškiai
praturtinę Lietuvių ope-
ros spektaklius. Nė vie-
nas jų neatsisakė dai-
nuoti chore, talkinti
techninėms tarnyboms,
siūti kostiumus, gri-
muoti…

Kai Lietuvoje iš-

gyvenome Atgimimą, Čikagos Lietuvių opera už-
mezgė prasmingą dialogą su Lietuvos operos so-
listais, dirigentais, režisieriais, dailininkais. Taip į
šią garbingą istoriją įsiliejo Virgilijus Noreika,
Irena Milkevičiūtė, Nijolė Ambrazaitytė, Jonas
Antanavičius, Laima Jonutytė, Vytautas Juoza-
paitis, Vincentas Kuprys, Arvydas Markauskas,
Sabina Martinaitytė, Bronius Tamašauskas, Ra-
mutė Tumuliauskaitė, Mindaugas Gylys ir kiti, kurių
paslaugomis buvo pasinaudota ne vieną kartą ir ne
vienam spektakliui. Malonu, kad svariu ramsčiu
Lietuvių operai tapo dirigentai Vytautas Viržonis
ir Julius Geniušas, režisieriai Eligijus Domarkas
ir Gintas Žilys, dailininkė Janina Malinauskaitė iš
Lietuvos, kad šis geranoriškas kūrybinis bendra-
darbiavimas tęsiasi iki šiol, pristatydamas JAV
lietuviams ir jaunąją Lietuvos operos solistų kartą
(Audrius Rubežius, Deividas Staponkus, Eugeni-
jus Chrebtovas), na, ir tai, kad Čikagoje į Lietuvių
operos vardyną sėkmingai „įsi-rašė” Nida Griga-
lavičiūtė, Genovaitė Bigenytė, Lijana Kopūstaitė,
Nijolė Penikaitė, Algimantas Barniškis, Linas
Sprindys, pastaraisiais metais įsitvirtinę JAV.

Čikagos Lietuvių opera – savitas meninis jun-
ginys, nuo kurio gyvavimo pradžios sėkmingai
darbuojasi Vytautas Radžius – ir kaip choristas, ir
kaip valdybos pirmininkas. Tai jam ne vieną de-
šimtmetį teko cementuoti šį didžiulį operos entu-
ziastų būrį, kad kiekvienų metų pavasarį Čikagoje
būtų operos šventė, kad apie ją būtų ilgai kalbama
ir diskutuojama kaip apie savotišką lietuvių vie-
nybės, susitelkimo renginį. Argi nemalonu pri-
siminti, kokios įspūdingos asmenybės ją kūrė nuo
pat 1957-ųjų! Vladas Baltrušaitis, Aleksandras
Kučiūnas, Vytautas Marijošius, Alvydas Vasaitis,
Robertas Arūnas Kaminskas, Bronius Kazėnas,
Simas Velbasis, Jaunutis Puodžiūnas, Violeta Ka-
rosaitė, Alfonsas Gečas, Alice Stephens, Faustas
Strolia, Manigirdas Motekaitis, Ričardas Sokas…
Iš jų kurtos Čikagos Lietuvių operos praeities
daug ko reikėtų pasimokyti. Ne tik pasimokyti,
bet ir pasidžiaugti, kad buvo kuriama spalvinga
jos istorija, į kurią kasmet krypo ir krypsta viso
pasaulio lietuvių dėmesys. Juk tai dar ir lietuvy-
bės bastionas, neleidžiantis užmiršti lietuvių
kalbos: spektakliai čia vyksta lietuvių kalba, net ir
kviestiniai svetimtaučiai solistai dainavo lietuviš-
kai! O operų libretus vertė Birutė Pūkelevičiūtė
(reiškėsi ir kaip režisierė), Izabelė Motekaitienė,
Aleksandras Kutkus, Stasys Santvaras.

Taigi, pasidžiaukime ir neleiskime prigesti
kaitriai Čikagos Lietuvių operos ugniai. Domėki-
mės visi, kas tik galime: ir senbuviai, ir neseniai
Amerikoje pradedantys įsigyventi. Nepamirškime
visi, kad profesionalaus meno skleidžiama šviesa
nėra vienadienis blizgutis. Tai per ilgus metus
kaupiama patirtis, talentų raiška, pagaliau ir kul-
tūros požymis. �
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VACLOVAS JUODPUSIS

Čikagos Lietuvių opera

A. Ponchielli, I Lituani, 1991 m.

G. Verdi, Nabucco, 1978 m. Jono Kuprio nuotraukos



1944-tieji. Vietinės rinktinės kariūnas Modes-
tas Juozaitis. Gražus, kaip iš pasakos, jaunikaitis.
Vešlūs banguoti plaukai. Žibančios akys. Įkvėptas
veidas. Tokie būna jauni idealistai. Tokius veidus
regime prieškarinės Lietuvos nuotraukose – jose
gimnazistai, studentai. Ateitininkai, skautai, jau-
nalietuviai. Tai gražusis idealizmas, kai jaunystė
neša lyg ant sparnų ir skatina svajoti, veikti, dar-
buotis Tėvynės labui.

Karas ir pokaris sulaužė daugelio likimus, bet
laisvės siekio, kuris ruseno giliai viduje, niekados
nepalaužė. Dalis tautos buvo išblaškyta arba išžu-
dyta. Kai kas tada traukėsi į Vakarus nuo artėjan-
čios sovietų okupacijos, tarp besitraukiančiųjų bu-
vo ypač daug jaunimo, kuris vylėsi netrukus su-
grįžti į tėvynę. Kai kas dar 1941 metų vasarą atsi-
dūrė Sibire, o vėliau, 1944 m. pavasarį, Štuthofe.
Baisieji pokario trėmimai taip ir liko kraujuo-
jančia žaizda aptraukta storu, laiko suformuotu
randu. Didelė dalis idealistų išėjo į miškus. „Par-
tizanai miškuos...” – dar neaišku, ką turėjo galvo-
je Salomėja Nėris, rašydama šiuos žodžius. Miško
broliai manė, kad apgins savo mažą šalį, neįsivaiz-
duodami, kokios ordos iš Rytų ją užplūs ir bandys
sutrypti jos gyvastį.

Nebuvo jokių abejonių
Apsisprendimo teisumu,
Tėvynė šaukia, miško broliai –
Aš laisvę ginti išeinu...

Ir nesvarbu, kad nesugrįšiu,
Bet vėliavą iškelsiu!
Miške ir sąžinėj nepasiklysiu,
Jei priesaiką ištarsiu!

Man ne tas pats, kas dedasi aplinkui –
Kai žudoma ir tremiama tauta...
Pralietas už tėvynę kraujas atpirkimui tinka,
Bet priesaika prieš tai turėtų būti ištarta...

Taip rašė Modestas Juozaitis. Ne, ne tas gra-
žusis jaunikaitis, kurio nuotrauką regėjau pagel-
tusiame aplanke ir kuris žuvo 1944 m. gegužės 14
dieną. Keletui dešimtmečių praėjus po tos datos,
rašė jo brolvaikis, gydytojas Modestas Juozaitis,
kurio gyvenimą ir likimą, kaip daugelio tos jaunos
kartos žmonių, persmelkė pokario kovų ir žūčių
tragedijos.

Kai Valkininkų kardiologinės
sanatorijos gydytojas Modestas
Juozaitis man padavė pageltusį ap-
lanką su įrašu jo viršuje „Lietuvos
vietinės rinktinės kariūnas Modes-
tas Juozaitis” ir iš aplanko iškrito
jaunuolio vešliais banguotais plau-
kais ir žibančiomis akimis nuotrau-
ka, net krūptelėjau. Pamaniau, kad
tai mano jau seniai pažįstamas
daktaras Modestas – savo jaunystės
nuotraukoje. Tik po to užkliuvo
akys už mažesnio įrašo apačioje:
„1923 01 03 – 1944 05 14”. Taip keis-
tai į neatmezgamą mazgą susipynė
dviejų Modestų Juozaičių likimai,
taip susipažinau su dvidešimt vie-
nerių metų jaunuolio Modesto, ku-
ris buvo maniškio daktaro Modesto
Juozaičio dėdė, istorija. Lietuvių
tautos rezistencijos istorija, per-
laužta per idealizmo prizmę.

Modestas Juozaitis, gimęs 1923
m. (šiemet sausio mėnesį jam būtų
sukakę 85 metai) Šilavoto apylin-
kėje ir baigęs Prienų gimnaziją, įs-
tojo į Vytauto Didžiojo universitetą
studijuoti inžineriją. Bet karui ar-
tėjant į pabaigą, 1944 m. vasario 16
d. per radiją jis išgirdo generolo Po-

vilo Plechavičiaus kalbą – kvietimą jaunuoliams
stoti į organizuojamą Vietinę rinktinę. Taip P. Ple-
chavičius tikėjosi atkurti Lietuvos kariuomenę.
Nutraukęs studijas jaunuolis Modestas tapo Ma-
rijampolės karo mokyklos kariūnu, vienu iš tų
1700 jaunuolių, būsimų karininkų, kurie turėjo
priešintis artėjančiai sovietų okupacijai. Bet na-
ciai tuoj pat pareikalavo siųsti juos į veikiančius
karinius vokiečių dalinius, tai yra, į frontą. Paju-
tęs grėsmę gen. Plechavičius liepė kariūnams ir
karininkams išsiskirstyti, taip likviduodamas
karo mokyklą. Iki gegužės 14 dienos joje liko ma-
žiau nei 200 Vietinės rinktinės kariūnų. Tą patį
rytą juos apsupo vokiečiai su kulkosvaidžiais,
šarvuota technika. Kariūnai gynėsi, traukda-
miesi Šešupės link. Vokiečio kulka pasivijo Pa-
šešupio lankoje atsišaudantį Modestą Juozaitį,
dengiantį bėgančius draugus. Peršautom ko-
jom jaunuolis dar šliaužė link upės, bet jį
nušovė pribėgęs vokiečių karininkas. Nak-
tį Modesto brolis Juozas, studentas medi-
kas, slapčia atsikasė žemėmis užbertą žu-
vusįjį ir išsivežė į namus. Palaidojo Prienų ka-
pinėse, šalia artimųjų.

Juozas Juozaitis baigė medicinos studijas,
dėstė Medicinos institute, tapo docentu, parašė
daktarinę disertaciją, bet tik 1993 metais, įsitvir-
tinus Nepriklausomybei, jam buvo suteiktas habi-
lituoto medicinos daktaro laipsnis. Taip ir liko
paslaptis, kodėl sovietinė valdžia nepripažino jo
mokslinių nuopelnų. Ar dėl brolio Modesto? Ar
dėl sūnaus Modesto, kuris, kaip ir jo tėvas, buvo
gydytojas ir okupantams niekad nelenkė galvos.
Rezistencinė šeimos linija ėjo iš kartos į kartą, pa-
ženklinta ryškiai išreikštu idealizmu.

Tame aplanke, kurį Valkininkuose gavau iš
daktaro Modesto Juozaičio, radau pluoštą jo tėvo
Juozo eilėraščių, skirtų brolio Modesto atmini-
mui. Juose – besikartojantys ginties, gimtinės mei-
lės, mirties šešėlių, praradimo skausmo motyvai.

Tik pažiūrėk – gegužis žiedus barsto,
Tavo jaunystė skuba atgalios.
Kaip mums panešti tavo sunkų karstą,
Pilną dainų ir varganos dalios?
– – – – – – – – – – – – – – – – –

Ir prabėgo metai, vieno kraujo metai,
Naujais kauburėliais žemė nusėta.
Parnešė balandžiai gromatėlę retą –
Tavo šalmą rado, o tavęs nėra...

Eilėraščiai rašyti paskutiniais dešimtmečiais

prieš mirtį (Juozas Juo-
zaitis mirė 1996 metais).
Gydytoją mokslininką Juo-

zaitį visą gyvenimą lyg kel-
rodė žvaigždė vedė tarsi
neapčiuopiamas, bet drau-
ge labai konkretus idealiz-
mas. Taip pat ir jo sūnų
Modestą, kuris į „Draugo”

kultūrinio Priedo anketos
klausimą apie stipriausią vaikys-

tės įspūdį, formavusį jo gyvenimą,
atsakė dainos žodžiais:

„Mažas dainuodavau (kai ka-
da pravirkdamas):

Girdėjau kartą mažą vaiką,
Kaip prašė jis gražiai mamos:
Mamyte, nupirki man žirgelį, –
Aš josiu ginti Lietuvos”.

Toks buvo savotiškai neįprastas,
bet labai prasmingas atsakymas tarp

daugelio kitų – poetiškų ir proziškų,
kuriuos, atsakydami į tą anketą, para-
šė menininkai, literatai, mokslininkai,
gydytojai...

* * *

Toliau mano pasakojimas jau
būtų apie Valkininkų kardiologinę-
reabilitacinę sanatoriją ir jai vado-
vaujantį daktarą Modestą Juozaitį.
Prieš daugelį metų kardiochirurgas
Algimantas Marcinkevičius, į Valki-
ninkų sanatoriją siųsdamas jauną
gydytoją Modestą, pasakė: „Ne tik
gydyk, bet ir šviesk”. Tai reiškė, kad
ta pušynuose paskendusi, prie gele-
žinkelio prisiglaudusi teritorija turė-
tų tapti švietimo ir mokslo židiniu,
kuris skleistų laisvės, gėrio, tiesos
idėjas. Kilnus, atsakingas ir sunkus
uždavinys. Beje, reikia pasakyti,
kad būtent medikai gal stipriau nei

kitų profesijų atstovai sovietmečio sąlygomis iš-
laikė savyje lietuvybės dvasią ir mokėjo nesiafi-
šuodami perteikti ją kitiems. Mediko, kaip ir mo-
kytojo, profesija išsiskiria ypatinga tarnyste ki-
tiems. Vaikams tarnauja mokytojystė, ligoniams –
gydytojystė. Gyvenimo kelyje teko sutikti daug
nuostabių daktarų, pasiaukojančiai slaugančių
savo ligonius. Beveik po kiekvienos operacijos

žmogui reikia ypatingos globos. Dažnai
užtenka gero žodžio, šilto žvilgsnio, ra-
minančio rankos palietimo, kad ligonis
pasijustų sveikesnis ir stipresnis. Yra
daug gydytojų, kurie neatsitraukia nuo
ligonio daugelį valandų, kol neįsitiki-
na, kad pavojus praėjo. Tai pašauktieji.
Šiandien atsiranda ir kitokių, kurie
galbūt neverti garbingo mediko vardo.
Jie tikriausiai atsitiktinai pakliuvę į
gydytojystės lauką. O gal juos veikia
bendra mūsų vartotojiškos visuomenės
nuotaika...

Daktaras Modestas ir jo kolegos
Valkininkų sanatorijoje yra sukūrę
ypatingą biolauką, matyt, vykdydami
profesoriaus Algimanto Marcinkevi-
čiaus, jau tapusio Lietuvos medicinos
legenda, priesakus. Daktaro Juozaičio
kabineto durys visada atdaros, ir, kas
nori, tas gali bet kuriuo metu pas jį už-
eiti. Jei tuomet daktaras būna ne kabi-
nete, o palatoje pas ligonį, lankytojai jo
laukdami gali sėdėti ant minkštasuolio
ir dairytis po knygų lentynas, nuotrau-
kas ir paveikslus, kabančius ant sienų.
Tose lentynose ir sienose atsispindi
daktaro Modesto įsitikinimai, porei-
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ALDONA ŽEMAITYTĖ

Du Modestai – du likimai

Skulptorius Stasys Kuzma (kairėje) ir daktaras Modestas Juozaitis Valkininkų sana-
torijos parke prie kuriamos Angelo skulptūros.

Autorės nuotrauka Nukelta į 8 psl.



Prieš dešimtį metų Mokslo ir enciklopedijų leidy-
bos institutas Vilniuje išleido biografijų žinyno
pirmąjį tomą ,,Jungtinių Amerikos Valstijų

LIETUVIAI”. 2002 metais buvo išleistas ir antrasis to
žinyno tomas. Tuos tomus bevartydamas norėjau iš-
rinkti tik vienais specifiniais metais gimusiuosius. Atsi-
prašau, jeigu ką praleidau.

Metų sukaktys turi ir savo pavadinimus: 25 metų
sukaktį laikome sidabrine, 50 metų sukaktį – auksine,
o 75 metų sukaktį – deimantine. Suradau dvidešimt du
deimantus, kuriuos kartu jungia 1933-ieji gimimo me-
tai. Čia paminėti asmenys yra daugiau ar mažiau pažįs-
tami lietuvių visuomenei, ypač jų amžiaus kartai. Bio-
grafiniai duomenys yra paimti iš minėto žinyno ir, sa-
vaime aišku, nėra atnaujinti. Sukaktuvininkai išvardyti
abėcėlės tvarka, o jų gimimo mėnuo ir diena, jei žino-
ma, pažymėta skliausteliuose.

Algminas, Arvydas (9.9), tapytojas. JAV baigė Ameri-
kos dailės akademiją. Dirbo taikomosios dailės srity-
je, o vėliau šioje akademijoje dėstė piešimą ir anato-
miją. Jo kūriniai alegoriški, šiek tiek transformuotų
realistinių formų. Dalyvavo grupinėse parodose;
surengė individualių parodų JAV ir Kanadoje. Vil-
niuje eksponuotus darbus padovanojo Lietuvos dai-
lės muziejui. Dailės klausimais rašo amerikiečių ir
lietuvių spaudoje.

Gečys, Algimantas (7.16), inžinierius, visuomenės
veikėjas. Drexell universitete gavo bakalauro ir ma-
gistro laipsnius. Dirbo The Budd firmoje vyr. inžinie-
riumi ir vadybininku; nuo 1989 m. JAV pinigų kalyk-
los skyriuje buvo vyr. inžinierius. Paskelbė mokslo
darbų, rašo lietuviškoje spaudoje. Įvairiose pareigo-
se dalyvauja PLB ir JAV LB veikloje, įskaitant pir-
mininkavimą trejoms Krašto valdyboms. Pennsyl-
vania gubernatoriaus atstovas, Lietuvos ambasados
JAV konsultacinės tarybos narys.

Gylys, Julius (7.2), ekonomistas, profesorius. Detroit
universitete studijavo chemiją (bakalauras) ir verslo
administravimą (magistras). Vėliau studijavo ekono-
miką Wayne valstijos universitete ir ten įgijo ekono-
mikos magistro laipsnį bei apgynė doktoratą. Dėsto
miestų ekonomiką Toledo universitete. Bendradar-
biauja spaudoje, turi savo nuolatinę skiltį ,,West To-
ledo Herald” laikraštyje.

Jėčius, Kęstutis (6.7), architektas, inžinierius, visuo-
menės veikėjas. Baigęs Illinois universitetą dirbo
gamtosaugos įstaigose, maisto pramonėje inžinieriu-
mi projektuotoju, architektu. Vėliau maisto parduo-
tuvių ir sandėlių vyriausiasis architektas. Laimėjo
III premiją PLIAS organizuotame Lietuvos ambasa-
dos pastato Brazilijoje konkurse. Dalyvauja lietuvių
skautų veikloje. JAV LB apygardos iždininkas, Lie-
tuvių Fondo darbuotojas, Amerikos jaunimo sporto
vadovas.

Jonaitis, Jonas (Johnny Unitas) (5.7), futbolininkas.
Louisville universitete studijavo fizinį lavinimą ir
įgijo bakalauro laipsnį. Nuo 1957 m. Baltimore fut-
bolo klubo „Colts” žaidėjas, žaidėjų išrinktas geriau-
siu klubo futbolininku. Žurnalas „Sport” jį išrinko
geriausiu 1958–59 futbolininku, o 1964 m. UPI išrinko
geriausiu Nacionalinės futbolo lygos žaidėju. Išleido
knygą ,,Pro Quarterback: My Own Story” (1965).

Kanaukaitė-Naudžiuvienė, Aldona (9.18), pianistė, pe-
dagogė. Bakalauro laipsniu baigė Bennington kolegi-
ją. Columbia universitete gavo muzikos magistro
laipsnį. Skambinti fortepijonu mokėsi pas S. Vai-
niūną, C. Frank, S. Stravinską ir kitus garsius pianis-
tus. Illinois universitete apgynė muzikos pedagogikos
daktaro disertaciją. Dėstė muziką New York ir Chi-
cago mokyklose. Dalyvavo tarptautiniuose fortepi-
jono seminaruose. Priklauso skautams filisteriams.

Kasparas, Romas (10.27), inžinierius, visuomenės

veikėjas. Belo Horizonte, Brazilijoje, baigė Techni-
kos universitetą, kartu lankydamas ir Amikar Ag-
retti dailės mokyklą. Apsigyvenęs JAV, studijavo Illi-
nois technologijos institute, dirbo to instituto me-
chaninių sistemų ir įrengimų projektavimo skyriuje.
Padėjo rengti II Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą,
jaunimo peticijai JT surinko 150,000 parašų. Akty-
vus LB veikloje. Dirbdamas „Amerikos balse” paren-
gė reportažus apie pirmųjų Lietuvos vadovų apsi-
lankymą JAV.

Kazlauskaitė-Jepsen, Ivona, dailininkė. Dailės mokėsi
Boston dailės muziejaus mokykloje, Tuft universi-
tete gavo bakalauro laipsnį. Tarptautinėje mokykloje
dėstė dailę. South Carolina universitete toliau stu-
dijavo dailę ir baigė magistro laipsniu. Dėstė dailę
įvairiose mokymo įstaigose. Sukūrė skulptūrų, mo-
notipijų, koliažų, mišrios technikos kūrinių. Dalyva-
vo daugelyje parodų JAV, Korėjoje, Japonijoje, Irake
ir Lietuvoje.

Keblys, Kęstutis (1.20), chemikas, literatūros tyrinė-
tojas, visuomenininkas. Northeastern universitetą
baigė bakalauro laipsniu, o magistro ir doktorato
laipsnius įsigijo Purdue universitete. Nuo 1962 dirbo
Ethyl bendrovėje kaip chemijos tyrimų skyriaus va-
dovas. Paskelbė mokslo straipsnių ir turi daugiau
kaip 20 patentų. Bendradarbiauja lietuviškoje spau-
doje ir yra paskelbęs literatūros kritikos straipsnių,
recenzijų, beletristinių kūrinių. Dalyvauja ateitinin-
kų ir JAV LB veikloje, kur užėmė ar užima atsakin-
gas pareigas.

Kėželis, Algimantas (7.8), teisininkas, visuomeninin-
kas. Studijavo Illinois universitete, DePaul univer-
siteto Teisės mokykloje, žinias gilino John Marshall
teisės mokykloje. Verčiasi teisininko praktika firmo-
je, kurios yra prezidentas. Vienas Lietuvių Fondo
steigėjų, Santaros steigimo grupės narių. Buvo JAV
LB centro valdybos narys. Priklauso įvairioms lietu-
vių ir amerikiečių teisininkų draugijoms. Yra Illinois
Aukščiausiojo Teismo instrukcijų prisiekusiems ren-
gimo komiteto narys.

Tęsinys kitame numeryje.
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kiai, tikėjimo išpažinimai, rūpes-
čiai ir troškimai. Greta medicinos
ir psichologinės literatūros gali-
ma pamatyti Šventąjį Raštą,
„Lietuvos katalikų Bažnyčios
kroniką”, kitas religinio pobū-
džio knygas, kurios ugdo žmo-
gaus kūną ir sielą.

Valkininkų sanatorija yra
specifinė įstaiga. Tai greičiau li-
goninė, į kurią po širdies operaci-
jų iš Santariškių širdies chirur-
gijos centro reabilitacijai atveža-
mi sunkūs ligoniai iš visos Lietu-
vos. Jiems reikia ypatingos prie-
žiūros, nes operacijų narkozės ir
pooperacinės komplikacijos pa-
lieka randus ne tik kūnuose, bet
ir sielose. Tad čia dirbantiems gy-
dytojams reikia didelio kūrybiš-
kumo, nes kiekvienas ligonis,
kaip ir jo liga, yra neprognozuo-
jamas. Tokius ligonius, matyt,
teigiamai veikia tos nuolat at-
viros daktaro Modesto kabineto
durys, kur gali užeiti bet kas ir kalbėtis apie savo
negalią. Kūrybiškas gydytojas, mokantis atidžiai
įsiklausyti į ligonio bėdas, paciento asmenyje ma-
tantis individualybę, o ne statistinį vienetą, tu-
rėtų būti laikomas Dievo pateptuoju. Kaip ir
kunigo, jo pašaukimas yra paženklintas ypatinga
žyme. Teko sutikti daug gydytojų amatininkų, at-
bukusių nuo ligonių srauto. Bet teko sutikti ir ki-
tokių, tų pateptųjų, kurie, gydydami kūną, kartu
gydo ir sielą. Jų yra visur: Santariškėse, me-
dicinos centruose, miestų ir kaimų eilinėse polik-

linikose. Jie neturi garsių
vardų, juos, kaip ir mus vi-
sus, vargina kasdienybės
rūpesčiai, bet jie turi vaiko
žvilgsnį... Tokie gydytojai
ugdėsi ir ugdosi Valkinin-
kuose.

Aplink sanatorijos pa-
statą metai po metų kuria-
mas parkas su medžio
skulptūromis tarp pušų,
suoleliais pasėdėti prie pasi-
vaikščiojimo takų. Čia jau-
ku ir erdvu – parkas perei-
na į atvirą mišką. Visai ne-
seniai skulptorius Stasys
Kuzma prie sanatorijos pa-
stato, šalia koplyčios, pasta-
tė laiminantį Angelą. Su
palinkėjimu, kad ligoniai ne
tik greičiau sveiktų, bet ir
išmoktų susigyventi su savo
liga, skaidriau ir giliau su-
voktų gyvenimo prasmę
kaip išmintį, ateinančią ir
per kančią, ir per džiaugs-
mą. O tie pacientai, kurie

su dr. Juozaičiu bendrauja jau keliasdešimt metų,
prisimena Valkininkų kardiologinę-reabilitacinę
sanatoriją kaip ypatingą vietą, kurioje pasislėp-
davo, priebėgą rasdavo tokie disidentai, besiprie-
šinantys bolševikiniam režimui, kaip kun. Juozas
Zdebskis, seselės vienuolės, perrašančios mašinėle
„Katalikų Bažnyčios kroniką” ar kitą religinę-psi-
chologinę literatūrą. Būtų galima rašyti nuotykių
romaną, kaip ligoninėje ir aplink ją kagėbistai ieš-
kodavo persekiojamų rezistentų ir niekaip jų ne-
sugaudavo. Šioje sanatorijoje ir man teko skaityti

kun. J. Zdebskio rankraščių blankias kopijas, A.
Maceinos ir kitų katalikų filosofų veikalus, drąsių
seselių atspausdintus mašinėle. Klausiausi liudi-
ninkų pasakojimų apie disidentų persekiojimus.
Daktaras Modestas tada rizikavo savo ir savo dar-
buotojų likimu. Bet jis vadovavosi dėsniu, kad
„Dievui nėra negalimų dalykų. Tik reikia turėti
nuolankios vilties”. Taip ir buvo. Sovietmečiu sa-
natorijoje buvo įrengta koplyčia – neregėtas
dalykas! Joje būdavo aukojamos šv. Mišios, klau-
soma išpažinčių. Kas žvelgė mirčiai į akis, tas ži-
no, ką reiškia prieš operaciją arba po jos galimybė
atlikti viso gyvenimo išpažintį.

Čia prieglaudą rasdavo ir aplinkinių kaimų
bedaliai, pavargėliai, seneliai. Okupacinio režimo
sąlygomis Valkininkuose pleveno laisva žmogaus
dvasia. Dzūkijos pušynai tarsi sugerdavo ligonių
kūno ir sielos kančias. Mylėdamas savo ligonius,
daktaras Modestas nuolat prieš akis turėjo dėdę
Modestą, 1944 m. gegužės 14 d. padėjusį kraujuo-
tą galvą ant gėlėtų Šešupės krantų; tėvą, rašantį
mokslinį darbą ir rezistencinius eilėraščius; Lie-
tuvos partizanus, kaimo vaikus, supratusius, kad
turi kovoti laisvės kovą; savo mokytoją Algimantą
Marcinkevičių, pasiuntusį jį vadovauti Valkininkų
sanatorijai, o iš tiesų kovoti gerą gyvenimo kovą.
Apie tai gydytojas Modestas Juozaitis parašė eilė-
raštį „Karas po karo”.

Kai pokary tęsėsi karas –
Galvose, širdyse ir miške,
Jaunystė kovojo ir brendo ant narų
Drėgnoje tamsoje po žeme...
O buvo jie jauni, jauni,
Tikėjimo ir ryžto kupini,
Bet buvo jie vienui vieni
Likimo valiai palikti...

Pasmerkę priespaudą, vergovę,
Tėvynės nuodėmes nuplovę,
Krauju užrašė beržo tošyje:
„Už laisvę, už Tėvynę ir Tave!..”

Vietinės rinktinės kariūnas
Modestas Juozaitis

Du Modestai – du likimai
Atkelta iš 7 psl.
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