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LAIŠKAI SAU PAČIAM

Vos liesdamas daiktus ir žmones,
Aš laikausi pats už savęs
Ir einu be dangaus malonės
Per pasaulio gatves.

Ir kažin kur rieda vežikai,
Ir kažin ką loja šuva,
Ir kažin ką plėšia plėšikai,
Ir kažin kam ritas galva.

Mus nelaimės veja, kaip aras
Veja bėgančią avį laukais.
Bet nei badas, nei maras, nei karas,
Nei pragaras mūs nepakeis.

Negaliu nė vienam padėti
Ir padėti man neprašau.
Negaliu nežydėt, neliūdėti
Ir sau laiškus – eiles rašau.

Henrikas Radauskas

Algimantas Kunčius. Iš ciklo ,,Du langai. Pakruojis” 1979.

Poetas, pasiklojęs prieš save švarų popieriaus lapą, netikėtai patiria, jog jis buvo
jau ne kartą naudotas: jame persišviečia Donelaičio, Baranausko, Maironio, dau-

gelio kitų poetų tekstai. Tuščių popieriaus lapų eilėraščiams rašyti mes jau neturi-
me: rašome ant to, kas jau buvo daugelį kartų rašyta.

Poezija – tolimoji šalis, į kurią taip sunku patekti.
Kai kas nors giriama ar keliama į padanges kaip negirdėta kūrybos naujovė, tuo

metu kasama duobė tam, kas taip pat visai neseniai buvo drąsu ir nauja.
Laimingas poetas, kai jam esant gyvam nebijoma sakyti tiesos, o ne po mirties

ar ,,nuvainikavimo”.
Tam tikrais pereinamaisiais laikotarpiais pasklinda daug kūrybos falsifikato-

rių, kuriuos taip sunku atskirti nuo tikrų. Dabar vis dar tęsiasi toks kūrybos falsifi-
kavimo turas.

Kita vertus, kvailio ir genijaus darbus sunku atskirti, nes jie amžininkams būna
nesuprantami.

Vieni pjauna senukus ir pagyvenusius žmones vienišose kaimo sodybose ir
butuose, kiti panašaus amžiaus – laikraščiuose. Vieni atima paskutinius pinigus, kiti
– paskutinę galimybę ką nors pasakyti, parašyti, išsisakyti, vertai užbaigti savo gy-
venimą su plunksna rankoje, o ne su chamo rašiniu atverstame laikraščio puslapyje.
Išsityčiojimai dabar yra pats bjauriausias ir nežmoniškiausias naujų literatų rašy-
mo būdas, tarsi po lašą pastoviai į smegenis lašintų sieros rūgštį.

Tie jauni žmonės tikriausiai dar nepatyrė, jog tai, ką apspjauni jaunas, pagyve-
nusiam tenka nuvalyti. O tai būna skaudu ir gėda.

Kai vienas poetas apie kitą pasako ką nors negera, tai pasako apie du – apie save
ir tą kitą.

Dabar madinga kasti vienas kitam duobes, nepagalvojus, jog toj duobėj pats pir-
miau gali atsidurti.

Šio amžiaus antrojoje pusėje ne vienas pavydus ir aršus literatas jau palaidotas
savo draugams iškastose duobėse.

Rašytojas istorijoje lieka vienas, visai nesvarbu, su kuo ir kaip buvo susidėjęs,
kas jį rėmė, garbino, nes mirusiesiems jau nepataikaujama.

Juo toliau, tuo labiau jautiesi nereikalingas, tik priedas prie to, ką jau parašei.
Esu lyg artistas. Įsidėmimas tik vienas vaidmuo, kurį esi nuolat kviečiamas

vaidinti, ir mažai kas nori žinoti, jog į tą literatūrinį personažą jau seniai esi visai
nepanašus.

Kultūra, kūryba yra ta sritis, kurioje juo daugiau sunaudoji energijos, tuo didė-
ja jos ištekliai.

Niekino, keikė, žemino mūsų žymiausius rašytojus, grasino, teisė ir trėmė, bet
ateina laikas – ir jiems nusilenkia.

Kai atsiranda visuomenė, iškyla tai, ką galima pavadinti tautos protu. Tai ryš-
kėja dabar. Kiekvienas mąstantis pradeda remtis ne dirbtinai sukurtais autoritetais,
o tuo, kas tarsi savaime yra visur, kas pripildo gyvenimą ir sklando kaip dvasia.

Kapstausi po žodžių krūvas, ieškodamas ko nors tinkamo. Vieni žodžiai kažka-
da buvo sulipę eilėraščiuose, sukabinti laiškuose, suglausti dainose. Dabar štai
mėtosi tik juos jungę laidai, sąvaržos, segtuvai. Nepaklusnūs ir kietesni kažkieno
perva-žiuoti, sutrupinti, sumaigyti, pabirę raidėmis.

Vieni jų daugelį kartų pervaryti per kompiuterius, reklamas, kiti – išspjauti pra-
eiviams po kojų, rašyti ant smėlio, mylimųjų lūpų, – bet jau praradę rišlumą.

Renku juos, nuvalau. Tarp jų yra ir tokių, kuriuos buvai per silpnas užpildyti sa-
vo gyvenimu.

Tuo metu kažkas nematomas atsiranda šalia, kaip dykumoje, kurioje absoliuči-
ai nėra dabarties.

Marcelijus Martinaitis
Iš kn. ,,Lietuviškos utopijos”, 2003.
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Vienos klasės mokiniai buvo paprašyti išrinkti sep-
tynis pasaulio stebuklus. Daugiausia balsų gavo
Egipto piramidės, Tadž Mahalas, Didysis Kanjo-

nas, Panamos kanalas, Empire State dangoraižis, Šv.
Petro bazilika ir Didžioji Kinų siena. Mokytoja, skaiči-
uodama gautus atsakymus, pastebėjo, kad viena mer-
gaitė dar nepadavė savo atsakymo. Mokytoja paklausė
mergaitės, gal jai sunku sudaryti stebuklų sąrašą.
,,Taip! – atsakė mergaitė. – Turiu daug minčių ir negal-
iu apsispręsti”. ,,Paskaityk, Birute, ką jau turi parašius.
Mes gal galėsime tau padėti”, – paskatino ją mokytoja.

Birutė, kiek sumišusi, pradėjo skaityti: ,,Septyni pasaulio
stebuk-lai yra sugebėjimas matyti, paliesti, paragauti,
girdėti, bėginėti, juoktis, mylėti…” Mums visiems reikia
kuo daugiau tokių Biručių, suvokiančių gyvybės ir
paties gy-venimo stebuklą.

Trys inteligencijos rūšys

Pagal kun. Stasį Ylą (,,Ateitininkų vadovas”), inte-
ligentiškumas reikalauja siekti protinio išsilavinimo, do-
rinio charakterio ir vadovaujančios bei kitiems tarnau-
jančios asmenybės. Tie trys reikalavimai atitinka tris
psichologijos mokslo pripažintas inteligencijos rūšis:
protinę, moralinę ir emocinę inteligenciją.

Protinė inteligencija – tai sugebėjimas abstrak-
čiai mąstyti ir suvokti įvykių santykius. Ji apima as-
mens sugebėjimą atlikti veiksmus, kurie yra sudėtingi,
originalūs, abstraktūs ir socialiai reikšmingi. Dabartinė
psichologija pabrėžia, jog inteligencija yra žmogaus as-
menybės apraiška ir jos lygmenį nulemia ne tik protini-
ai sugebėjimai, bet taip pat visa motyvacinių bei jaus-
minių elementų pynė.

Moralinė inteligencija – asmens charakterį su-
darančios dalys. Tai asmeniški, socialiniai ir moraliniai
sugebėjimai, kurie nulemia moralinį elgesį. Tai suge-
bėjimas atskirti gėrį nuo blogio. Tai stiprūs etiniai įsi-
tikinimai, diktuojantys dorą gyvenimą. Specialistų
nuomone, jaunimui reikia moralinės inteligencijos, kad
pasipriešintų neigiamam aplinkos spaudimui. Naujausi
tyrimai patvirtina, kad stiprų moralinį charakterį gali-
ma išug-dyti. Čia svarbiausią vietą užima ne mokytojai,
bet tėvai. Bendraamžiai vaikams ir jaunimui turi labai
daug įta-kos jų pramogoms, muzikai, apsirengimui bei
šukuosenai, tačiau tėvų įtaka, apimanti religiją, švi-
etimą bei gy-venimo vertybes, yra daug didesnė. Su
laiku visiems rei-kia išmokti ne tik moraliai galvoti, bet
ir moraliai elgtis bei veikti. Reikia išmokti išspręsti kon-

fliktus, valdyti pyktį, suprasti kitus, kontroliuoti save.
Kiekvienam rei-kia sąžinės, sugebėjimo save ir kitus
gerbti, mandagu-mo, pakantos, atvirumo. Rekomenduo-
tina Dr. Michele Borba knyga ,,Building Moral Intel-
ligence: The Seven Essential Virtues that Teach Kids to
Do the Right Thing” (išleista Jossey Bass leidyklos).
Daugiau informacijos galima rasti svetainėje www.mo-
ralintelligence.com.

Emocinė inteligencija – tai vidinio pasaulio pro-
cesas, kurio dėka vyksta mūsų pačių pažinimas. Tik pa-
žinę save, galėsime bandyti suvokti kitus. Matome, kad
pasaulyje, kuriame viešpatauja sparta ir naujos techno-
logijos, emocijoms tiesiog nebelieka laiko. Mokslininkai
teigia, kad protinė inteligencija negarantuoja, kad gyve-
nime lydės sėkmė. Sugebėti protauti – reikalinga, bet ne
pakankama sąlyga. Reikia turėti kitų savybių. Tai suge-
bėjimas bendrauti ir būti tarp žmonių, jis vadinamas so-
cialine kompetencija. Kokios žmogiškos savybės būdin-
gos tiems, su kuriais mums lengva ir malonu bendrauti?
Tai vidinė darna, sukuriama tų, kurie nebijo pažinti pir-
miausia patys save. Pastaruoju metu madinga kalbėti
apie emocinę kompetenciją arba emocinį intelektą, žy-
mimą EQ. Čia telpa tai, kas netelpa į taip vadinamą IQ
sąvoką, reiškiančią racionalųjį intelektą. Emocine kom-
petencija pasižymintys žmonės moka pažinti ir suprasti
save. Jie pasitiki savimi, savo jėgomis, savo sugebėji-
mais. Gebėdami tai daryti, šie žmonės taip pat išmoksta
valdyti savo jausmus. Pasitikėdami intuicija, jie tai nau-
doja papildyti savo racionalaus mąstymo darbą. Kas iš-
moksta pažinti ir suprasti save, tas geriau sugeba įsi-
jausti į kitų padėtį, suprasti ir priimti kitus, tokius, ko-
kie jie yra. Tai turi įtakos bendraujant. Anot psichologės
Eglės Masalskienės: ,,Mokėjimas prisiimti atsakomybę,
noras tobulėti, pagarbos kitiems jausmas, tolerancija,
gebėjimas dirbti komandoje, motyvuoti ir save, ir kitus –
tai vis tos asmenybės savybės, kurioms susiformuoti pa-
deda būtent EQ”.

Toliau, turint omeny psichologės svarstymus, visa,
kas susikaupia, bet kam neleidžiama išsilieti, galiausiai
prasiveržia nevaldomai, o neretai su didžiule griaunan-
čia jėga, tarsi potvynio vanduo upėje. Mylintys ir ger-
biantys gamtą ir išmanantys jos dėsnius išmoko su ja su-
gyventi ir naudotis jos teikiamomis dovanomis. Taip at-
sirado vėjo ir vandens malūnai ir daug kitų naudingų
dalykų. ,,Mūsų emocijos ir jausmai, jei tik tinkamai juos
įvertinsime, ir deramai su jais elgsimės, taip pat gali tap-
ti mūsų draugais ir partneriais, nei kiek ne menkesniais
už taip vertinamą protą”.

Aukštas protinis intelektas, geras išsilavinimas ir
patirtis yra tik galimybė veiksmingai dirbti. Tai lyg au-
tomobilio variklis, kuris neveikia, nes negauna kuro.
Kuras – tai emocijos ir jų valdymo įgūdžiai. Kai emocijų
daug ir jos nekontroliuojamos, veiklos variklis perkaista
ir pagaliau sustoja. Tai streso, skubėjimo, emocinės įtam-
pos ir nuolatinės mobilizacijos išvargintas žmogus.

Emocinis intelektas nusako žmogaus sugebėjimą
valdyti, analizuoti ir savo emocines reakcijas nukreipti
reikiama vaga. Aukštą emocinį intelektą turintis žmo-
gus sugeba savo kolegų veiklą aprūpinti pozityvia veik-
los energija. Tokie žmonės yra labai aktyvūs. Jie moka
savyje ir kituose pažadinti ilgalaikę motyvaciją veikti,
siekti savo ir grupės tikslų. Jie moka spręsti daugelį
konfliktų, gana lengvai įveikia nesėkmes. Tokie žmonės
rečiau patiria įtampą ir mažiau pavargsta. Aukštą emo-
cinį intelektą turintys žmonės lengviau prisitaiko prie
besikeičiančių aplinkybių. Jie yra atviri permainoms ir
moka išreikšti savo jausmus, yra jautrūs kitiems. Todėl
jie greitai tampa populiarūs tarp savo draugų ir kolegų.

Grėsmės inteligentiškumo įgyvendinimui

Didžiausia grėsmė yra paprastas apsikrovimas. Tai
bereikalingas apsikrovimas informacija, žiniomis, fak-
tais, televizija, internetu, telefonu, žiniasklaida. Visa tai
skverbiasi užimti, tiesiog pavergti mūsų dėmesį ir užpil-
dyti ribotą sandėliavimo erdvę. Todėl stokojame noro,
laiko, jėgų visa tai permąstyti, įvertinti ir atrinkti. Lie-
kame nualinti ir pasijuntame bejėgiai. Ar galime įsivaiz-
duoti gyvenimą, kad ir porai mėnesių, be informacijos

O
rganizuodamas Ateitininkijos šimtme-
čio šventės simpoziumą, kun. Kęstu-
tis Trimakas taip apibūdino simpo-

ziumo tikslą: ,,Pradedant antrąjį ateitinin-
kijos šimtmetį, aptarti Šiaurės Amerikos
ateitininkų uždavinius.”

Pasaulinė inteligentiškumo sąvoka:

Įgimtas pajėgumas, kuris įkūnijamas as-
meniniais pasiekimais, pavyzdžiui:
moksliniai pasiekimai, gebėjimas
sukurti, pastatyti kažką nepaprasto.
Pasaulio mąstytojai tokius žmones
kaip Albertas Einsteinas pripažintų
tikrais inteligentais.

Ateitininkai lig šiol kitaip su-
pranta inteligentiškumą. Kun. S. Yla
,,Ateitininkų vadove” taip apibūdina
inteligentiškumo sąvoką:

,,Inteligentiškumas primena
reikalavimą siekti protinio išsilavini-
mo, turėti tvirtą ir kilnų dorinį cha-
rakterį, išugdyti stiprų ir pastovų ide-
ologinį nusistatymą. Inteligentišku-
mas iškelia žmogaus asmenybę,
kuri tampa vadovaujanti ir tarnau-
janti kitiems.”

Į kasdienines progas siekti pro-
tinio išsilavinimo įeitų: žiniasklaidos
pasirinkimas, laisvalaikio užsiėmimai,
veiklumas darbovietėje.

Svarbūs dėsniai, reikalingi tam,
kad išugdytume stiprų ir pastovų ide-
ologinį nusistatymą, yra šie: apie ką
ir su kuo diskutuoji, tikslios žinios,
Švento Rašto pagrindai.

O pagalvojus apie inteligentiškumą, įpa-
reigojantį žmogaus asmenybę tapti vado-
vaujančia ir tarnaujančia kitiems, iškyla šis
klausimas: kokiems žmonėms reikia vado-
vauti, o kokiems – tarnauti?

Įvado santrauka

Pasaulis ir Ateitininkija naudoja tą patį
žodį, išreikšdami netapačias sąvokas. Pa-
saulis koncentruoja dėmesį į save ir į asme-
nybės pasiekimus bei pajėgumus.

Ateitininkija kreipia dėmesį į savo arti-
mą ir į brandų bendravimą su savo artimu.

Trys simpoziumo dalyviai – Romualdas
Kriaučiūnas, Vainis Aleksa ir Andrius Gied-
raitis – buvo kviečiami pateikti savo mintis
apie šiuos klausimus:

1. Kas trukdo inteligentiškumo sąvokos
įgyvendinimui?

2. Kaip atsiliepti ir nugalėti šias kliūtis?
3. Su tikrove susiję siūlymai. �

Andrius Kazlauskas. Įgijęs daktaro laipsnį,
vadovauja tyrimų laboratorijai Schepens akių
tyrimo instituto Harvardo medicinos mokyklos
oftalmologijos skyriuje. Ateitininkas nuo vaikys-
tės, dalyvavęs įvairiuose kursuose bei stovyk-
lose, joms vadovavęs. Ateitininkijos šimtmečio
šventėje Čikagoje simpoziumo sesijos apie in-
teligentiškumą vadovas.
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INTELIGENTIŠKUMO PRINCIPAS

ANDRIUS KAZLAUSKAS ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Iššūkiai ateitininkams XXI amžiuje:
inteligentiškumo principas

Nukelta į 3 psl.

Į V A D A S

Andrius Kazlauskas ir Romualdas Kriaučiūnas. J. Kuprio nuotraukos



potvynio – be laikraščių, televizijos, radijo, telefono,
in-terneto? Ką be jų darytume? Iš pradžių apimtų
panika, po to sektų nejaukus nerimas. Jiems atslū-
gus, pa-mažu pradėtume atidžiau stebėti savo
aplinką – me-džius, gėles, peteliškes. Aiškiau įsiklausy-
tume į paukš-čių čiulbėjimą, genio kalenimą, bičių
dūzgimą, miško ošimą, jūros bangų ošiamą simfoni-
ją. Atrastume, kad maistas turi savitą skonį, nukritę
lapai – skirtingų spalvų, laukinės rožės ne tik kvepia,
bet ir duria. To-kioje atmosferoje suartėtume ne tik
su savimi, bet ir su savo Kūrėju. Ne vienas jūsų tokius
ar panašius jaus-mus patyrėte, porą savaičių pabuvo-
ję Dainavoje. Po Nepriklausomybės atkūrimo
Lietuvoje Berčiūnų sto-vykla tapo antrąja Dainava.
Mums reikia daugiau to-kių Dainavų mūsų gyvenime,
mūsų aplinkoje. Dainava galėtų būti ne tik vietovė,
bet ir gyvenimo būdas.

Ko dar reikia?

Būtina atstatyti prarandamą lygsvarą tarp gau-
namos informacijos ir jos naudos, siekiant ,,Visa
atnaujinti Kristuje”. Kai galvojame apie intelektua-
liai apkrautą asmenybę, prieš akis iškyla streso, sku-
bėjimo, emocinės įtampos ir nuolatinės mobilizacijos
išvargintas žmogus. Nebelieka nei vietos, nei noro,

nei jėgų mąstyti, kurti, gyvenimu džiaugtis, kitus
mylėti ir jiems padėti.

Reikia dėmesingai ugdyti ne tik protinę, bet ir
moralinę bei emocinę inteligenciją. Reikia drąsos ma-
tyti tai, kas vyksta už mūsų šeimos kiemo, už mūsų
parapijos bei organizacijos ribų. Tiesiog reikia ska-
tinti platesnį, ne ,,savo kiemo”, mąstymą.

Moksleivių ateitininkų užduotis ugdant inteli-
gentiškumą – kuo daugiau pasisavinti vertingų žinių,
ugdyti protinį, moralinį ir emocinį inteligentiškumą.
Jiems reikia semtis išminties iš tėvų, mokytojų bei
globėjų ir ja dalintis su draugais. Bendraamžių spau-
dimas per dažnai minimas tik kaip neigiama įtaka.
Sektino pavyzdžio ar nuoširdaus patarimo veikiamas
spaudimas gali būti suvokiamas ir kaip teigiama įtaka.

Studentams ateitininkams linkėtina sutelktas ži-
nias kritiškai įvertinti, surūšiuoti, pasirinkti ir pritai-
kyti sau ir savo aplinkai. Pastovumas ir jo subrandinta
atsakomybė jau čia pat, prieš jūsų akis. Tepaminėsiu
vieną džiuginantį pavyzdį – lietuvių studentų stažuo-
čių programą, pradėtą Birutės Bublienės iniciatyva.

Sendraugiams patarčiau kartu su bendramin-
čiais, su savo organizacija, su bendruomene, tiesiog
su pasauliu dalintis savo sutelktomis gėrybėmis, da-
lintis savo meile ir išmintimi, visapusiškai siekiant
,,Visa atnaujinti Kristuje”. Kaip gražius ir kitus ska-
tinančius tokios veiklos pavyzdžius galima paminėti

,,Saulutę” ir ,,Vaiko vartus į mokslą”.
2010 m. ,,Ateitis” 7 numeryje atspausdino po-

kalbį su Ateitininkų federacijos pirmininke Rozvita
Vareikiene. Pokalbio pabaigoje ji visus kviečia skleis-
ti mūsų idėjas visuomenėje ir tapti viešaisiais inte-
lektualais, besirūpinančiais visuomenei svarbiais rei-
kalais. Jos kvietimas jau susilaukė atgarsio. Po to,
spalio 11 d., Ateitininkų konferencijos internete And-
rius Navickas išreiškė rūpestį kataliko inteligento
ugdymu ir siūlė atkreipti dėmesį į mokyklų vadovėlių
turinį. Tą pačią dieną į tai sureagavo Vygantas Mali-
nauskas, visiškai pritardamas konkretiems siūlymams
peržiūrėti istorijos vadovėliuose sistemiškai bruka-
mą antikrikščioniškos tikrovės interpretaciją. Kas
nors turi imtis iniciatyvos. Kodėl ne ateitininkai?

Plačiai suprasto inteligentiškumo ir kitų princi-
pų vedami, nelikome nei beraščiai, nei be sąžinės, nei
bejausmiai. Įvertinkime tai, ką radome, ką gavome ir
pasiryžkime visa tai grąžinti su procentais. Taigi bū-
kime protingi, dori ir mylintys. Tokie būdami, visi
praturtėsime. �

Romualdas Kriaučiūnas. Klinikinis psichologas, įgi-
jęs doktoratą. Buvęs Ateitininkų federacijos generalinis
sekretorius (1968–1973). Pirmasis Jaunųjų ateitininkų
sąjungos pirm, JAV LB darbuotojas, 2005 m. gavęs LB
kultūros tarybos Žurnalistikos premiją.

Kuo mes save vadiname ir kodėl? Esame teistai,
krikščionys, katalikai, išpažįstame Dievą,
Kristų, Bažnyčią. Ką mes aplink save mato-

me? Matome žmogaus be Dievo tragediją, bedvasės
kultūros grėsmę; matome mokslo, palenkto ateiz-
mui, svaičiojimus.

Kokios mūsų priedermės, siekiai ir keliai? Esa-
me įsitikinę, kad žmonijos tobulėjimas ir baigimas
priklauso Kristui, tam Kristui, koks jis yra Katalikų
Bažnyčioje. Kristui priklauso ateitis ir tik jis gali at-
naujinti mūsų laikmečio pasaulį.

Tikiuosi, kad esate susipažinę su šiais klausimais.
Tai trys pamatiniai ateitininkijos klausimai. Į šiuos
klausimus gražiai atsakė dr. R. Kriaučiūnas ,,Drau-
go” dienraštyje išspausdintame straipsnyje, tikrai
gražiau, nei aš galiu atsakyti. Nors kai pats pagalvoju
apie šiuos klausimus, mano mintys krypsta šitokia
linkme: Kas aš esu? Kas mane apsupa? Kur aš ke-
liauju?

Galiu drąsiai teigti, kad ir dauguma mano drau-
gų ir bendraamžių taip pat atsakytų. Nemanau, kad
tai blogi atsakymai ar blogos mintys. Tokiame pasau-
lyje ir gyvename; žinios, informacija, technologijos
mus nuolat supa, dabar nebegalime ramiai pasėdėti
15 minučių susirinkimo metu ar klasėje, nepatikrinę
savo elektroninio pašto telefonu. Kaip studentas, pri-
sipažįstu, kad nepaprastai lengva eiti tuo nematomu
technologijų keliu, negalvojant apie savo tikėjimą ar
mintis. Labai lengva atsakyti į klausimą ,,Kas tu?”,
nurodant savo puslapį Facebooke. Ir kodėl gi ne? Ten
galima rasti mano gimtadienio datą, mano mėgsta-
miausias televizijos programas, muzikos grupes ir in-
teresus. Ką daugiau reikia žinoti? Ir kaip tai siejasi
su mūsų simpoziumo tema?

Man pačiam dažnai sunku atskirti intelektualu-
mą nuo inteligentiškumo. Kai bandau išnagrinėti in-
teligentiškumo principo reikšmę, matau, kad mano
paties mintys ir idealai skiriasi nuo Wikipedijoje pa-
teikiamos sąvokos ,,intellectualism” reikšmės. Tame
mano mėgstamame tinklalapyje rašoma, kad ,,intel-
lectualism derives mostly from reason and reaso-

ning. Socially, intellectualism defines one as a non-
believer in mythology or religion.” Manau, kad ir ši
siaura reikšmė atskiria ateitininkijos inteligentišku-
mo principą nuo paties intelektualumo. Intelektua-
lumas skatino mane ieškoti logiškų atsakymų, šis
siekis ir sekimas technologija – atsakymas, kad rei-
kia lavinti protinį supratimą. Bet manau, kad tech-
nologija į tai nepajėgi atsakyti. Kurioje Wikipedijos
vietoje galiu rasti atsakymą į tai, kaip pats reaguoju
į moralinius klausimus? Ar Facebooke man kas nors
padės augti tikėjime, bręsti, suprasti tai, ko negaliu
išmokti iš savo profesoriaus ar kokios nors knygos?
Jei paskaitote kun. S. Ylos žodžius ,,Ateitininkų va-
dove”, aišku, kad protinis išsilavinimas būtinas inte-
ligentiškam gyvenimui. Bet kaip suprasti tą išsi-
lavinimą? Ar tai reiškia, kad mes, jauni ateitininkai,
turime rašyti kažkokias filosofijos knygas ar sėdėti
prie krosnies, rūkydami pypkes? Manau, kad ne. Išsi-
lavinimas – tai kantrybė. Išsilavinimas – kitokių nuo-
monių supratimas, o ne vien tik minčių atkartojimas.
Išsilavinimas – kelias į taiką. Ar sutinku su Fox News
ar MSNBC, Olbermann ar O’Reilly – tai nesvarbu.
Kodėl sutinku su jų nuomone? Ar man svarbu tai,
apie ką girdžiu? Ar iš tiesų su jų mintimis sutinku, ar
sutinku tik todėl, kad mano draugai ir pažįstami taip
mano? Pagalvokite. Kiek kartų esate kalbėję giles-
nėmis temomis ir matote, kad kitas iš tiesų neturi sa-
vitų minčių, kad griežtai atsako ir nesistengia su-
prasti kitų? Kai kitą kartą atsidursite tokioje padėty-
je, kai diskutuosite, pagalvokite, ar tikite tuo, ką sa-
kote. Ar jūsų argumentai derinasi su jūsų tikėjimu?
Lengva atkartoti iškilias mintis, negalvojant, ar tos
mintys dera su Kristaus mokymu ir mano paties
mintimis.

O ką tai reiškia mano tikėjimui? Neretai girdžiu,
kad reikia kelti klausimus apie savo tikėjimą, kad tie
klausimai leis geriau suprasti. Atrodo, kad šie patari-
mai reikšmingi, bet dažnai nežinau, ką tai tiksliai
reikštų. Užtat man buvo labai įdomu neseniai išgirsti
popiežiaus žodžius apie lyčių santykius ir bandymą
sustabdyti AIDS plitimą. Jei nesate skaitę apie tai
laikraštyje, pakartosiu, kad popiežius Benediktas
XVI sakė, kad verta pagalvoti apie situaciją, kai kon-
tracepcija būtų leidžiama specifiniais atvejais, ban-

dant sustabdyti AIDS plitimą. Bažnyčia aiškiai pasi-
sako prieš kontracepciją, tačiau net popiežius dabar
yra apsvarstęs šiuos pasisakymus. Pats popiežius,
mūsų Bažnyčios galva, stengiasi gilintis į savo tikė-
jimą, klausti, ar tai, kuo jis tiki, dera su šiandienos
realybe. Tai pavyzdys mums visiems, kad tikėjimas –
ne inertiškas, o augantis, bręstantis organizmas, kad
neturėtumėme besąlygiškai vien tik priimti to, kuo
tikime, bet ir siekti kuo giliau.

Taigi kuo aš pats remiuosi, kai išsilavinimo ke-
lias – netiesus, kai gyvenimas atrodo neaiškus? Ne-
aiškumų daug. Studijuojantys universitete ar nese-
niai baigę studijas studentai tai supranta – vieni
draugai tempia į vieną pusę, kiti – į kitą, tech-
nologijos neretai sukuria paviršutiniškumo įspūdį, o
pa-čiam nelabai aišku, kurią pusę pasirinkti. Su-
prantu visa tai, todėl siūlyčiau vieną sprendimo
būdą, ku-riuo pats dažnai naudojuosi. Kai vėl
atsidursite to-kioje neaiškioje situacijoje, pagal-
vokite, kaip reguosi-te, kai atsikelsite kitą rytą. Nėra
draugų spaudimo, kitų patarimų, o jūs sau ramiai
gulite lovoje. Ar ga-lėsite tada pasakyti, kad tai, ką
nutarėte daryti, ati-tinka jūsų principus? Vėl iškyla
išsilavinimo tema. Supratimas. Suprasti save,
suprasti, ko ieškau. Tą akimirką, kai atmerkiate akis
ir matote naujos dienos šviesą, ar jums svarbu, ką
galite patweetinti ar parašyti savo Facebooko pus-
lapyje? Tikiu, kad ne. Ti-kiu, kad būsite laimingesni
tada, kai jūsų elgesys su-taps su jūsų, o ne draugų, ne
jūsų mėgstamiausių Twitter žvaigždžių principais.
Savigarba – tikrai stip-ri jėga. Jinai suteikia tą supra-
timą, kuris jus pačius, o ne draugus, ne Facebook, ne
Twitter pralinksmins. Žinau, kad tie, kurie lankėte
stovyklas ir kursus, suprantate, kur toji savigarba
jus nuves, taigi raginu: atsiremkite į tą stiprią jėgą,
kai jums iškils neaišku-mų. Tikiu, kad šis supratimas
nuves jus į pilnesnį, kristocentrišką gyvenimą. �

Andrius Giedraitis. Studentas. Ateitininkas. Ilgame-
tis vadovas, talkininkas Dainavos ateitininkų stovyklose.
Buvęs Detroito Karaliaus Mindaugo moksleivių kuopos
kopirmininkas (2006–2008) ir globėjas.
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ANDRIUS GIEDRAITIS

Atkelta iš 2 psl.

Ar tai, ką nutarėte daryti, atitinka jūsų principus?
Inteligentiškumo principo simpoziumas Ateitininkijos 100-mečio šventėje, Čikagoje: Andrius Giedraitis, Vainis Aleksa, Andrius Kazlauskas ir Romualdas Kriaučiūnas.



Įteatro sferą Vega Vaičiūnaitė įžengė dar bū-
dama vidurinės mokyklos mokinė. Jei neklys-
tu, tai buvo spektakliukas ,,Senamiesčio mer-

gaitės” „Lėlės” teatro scenoje, kuriame vaidino
Vegos kiemo draugės. Kelis metus Vega mokėsi
Vaikų dailės mokykloje, vėliau – Dailės akademijo-
je; o 1988 metais, užbaigusi studijas akademijos
tapybos katedroje, ji įgyja scenografės specialybę
ir jau šiek tiek iš arčiau pažįsta teatrą.

Iš plačios literatų ir menininkų Vaičiūnų bei
Olekų giminės paveldėtas potraukis kurti skatina
Vegą veikti keliomis kryptimis; greta dailės (dėsto
įvairiose dailės studijose, rengia personalines pa-
rodas ir dalyvauja grupinėse grafikos ir tapybos
parodose, iliustruoja knygas) Vega Vaičiūnaitė
pasirenka sritį, kurioje susitinka visi jos mylimi
menai – muzika, poezija, drama, dailė ir vaidyba –
t e a t r ą. Čia ji neapsiriboja spektaklio erdvės
tvarkytojos, scenografės darbu. Būdama iniciaty-
vi, imasi pamirštos gatvės ir aikščių vaidinimų
krypties, – laisvo, visam miestui, bendruomenei
skirto teatro, kokio būta jau viduramžiais. Sukur-
ti tokį didingą reginį, kuriame lygiomis teisėmis
dalyvauja gyvi vaidintojai, muzika, fejerverkai ir
lėlės, – nėra paprastas dalykas. Bet Vega įrodė,
kad viskas įmanoma, kai turi idėją, sumanymą ir
didelį norą. Ji subūrė taip vadinamą aplinkos teat-
rą ,,Miraklis” ir nuo 1995 metų su savo judriu ko-
lektyvu sukuria keletą vaidinimų, tarp kurių kelis
laikyčiau labiausiai pavykusiais. Tai ,,Pro memo-
ria šv. Stepono 7” (1995 m.), vaidintas apleisto na-
mo griuvėsiuose, pasitelkus to kvartalo vaikus; tai
,,Audra” W. Shakespeare’o dramos motyvais Užu-
pyje (1997–1999), ant Vilnelės (tam tikslui buvo
panaudota ne tik pati upelė ir jos krantai, bet ir
įkurtos salos), stebint vaidinimą specifiškai, miš-
riai Vilniaus ,,Monmartro” publikai; tai ,,Keturi
bibliniai šokiai ” (1997) – kaip Petras Ebeno muzi-
kos koncerto sudėtinė dalis su rytietiškai rafinuo-
tu karpinių ir figūrų šešėlių teatru (beje, ar tik ne
pirmuoju Lietuvoje, jei neskaitysime Vitalijaus
Mazūro naudoto šešėlių teatrėlio „Avinėlio teis-
me”?) Bernardinų bažnyčios altoriuje ir, aišku, –
Adomo Mickevičiaus vilnietiškosios poemos ,,Vėli-
nės” originali adaptacija (1998), suvaidinta Bazi-
lijonų vienuolyno kieme, netoliese nuo taip vadi-
namos ,,Mickevičiaus celės”.

Šis didingas reginys – misterija peržengė vien
teatro ribas ir tapo antruoju (po režisieriaus Jono

Vaitkaus inscenizacijos Akademiniame dramos te-
atre) rizikingu bandymu sugrąžinti į Vilnių, į Lie-
tuvą mylimojo poeto dvasią, o taip pat – dar vienu
Lenkijos ir Lietuvos kultūras jungiančiu lieptu.
(Beje, ir Vaitkaus, ir Vaičiūnaitės „Vėlinės” sėk-
mingai vaidintos ir Lenkijoje.)

Vegos Vaičiūnaitės teatrą iš karto pastebėjo
kritika. Visi jos spektakliai buvo recenzuoti, jos
kūryba išsamiau aptariama ir specialiuose straip-
sniuose. Tokio dėmesio „Miraklis”, praturtinęs ir
praplėtęs lietuviškojo teatro ribas, iš tikrųjų nusi-
pelno. Visa, kas čia pasakyta, nekelia abejonių, ta-
čiau įdomu įdėmiau pažvelgti į aplinkybes, kurio-
mis Vegos kūriniai radosi, pabandyti suvokti, ko-
dėl, kokiu būdu jos svajonės tapo kūnu.

Man regis, Vega visuomet, visais požiūriais
buvo drąsi ir ryžtinga. Ji šventai tikėjo tuo, ką da-
ro. Šie bruožai krito į akis stebint ją iš šalies,
nereikėjo nė artimesnės pažinties. Iš Antakalnio ji
išėjo, tikriau, – sugrįžo gyventi į Užupį, kur užau-
go, į keistą seną vienaaukštį namą ant Vilnelės skar-
džio netoli antrojo, skaičiuojant nuo Šv. Onos baž-
nyčios, tiltelio, apsistojo tamsiame pirmojo aukšto
bute, ir nuo tol ją supo Užupio senbuviai.

Kai kartą atėjau su anūkėmis (jos kelis metus
mokėsi piešti pas Vegą Jūratės Stauskaitės dailės

mokykloje) Vegos aplankyti, kelią į jos butą (iš gat-
vės pusės) ėmėsi rodyti net keletas klaidaus kiemo
gyventojų. Neabejoju, kad Vega visus juos pažino-
jo ir bendravo ne tik su jais, bet ir su jų katėmis,
šu-nimis bei paukščiais. Ji pati turėjo ištikimą bal-
tą katiną. Vilnelė – tokia liūdna, romantiška ir sy-
kiu žaisminga Vilniaus permainingo gyvenimo
liudi-ninkė – almėjo po pat Vegos langais ir
negalėjo neturėti poveikio jos sumanymams bei
kūrybai. Ne-didelio butelio langai žvelgė į Vakarų
pusę, kur po pietų pro tankias senų alksnių ar
topolių šakas prasiskverbdavo šykštoki saulės
spinduliai, apšviesdami keletą senų, iš giminės
„paveldėtų” daik-tų. Įsiminė smuikas. Bet paveldėti
buvo ne tik daik-tai, ne tik talentai. Paveldėtas
buvo ir tragiškas li-kimas: Vegos šeimos moterys –
senelė, mama, teta – išėjo anksti, vėžio nukankintos,
o ji pati staiga susirgo ne jauniems skirta liga toki-
ame amžiuje, kada išeina talentingiausieji mūzų
numylėtiniai – vos perkopus keturiasdešimt...
Intuicija vertė skubė-ti, suspėti padaryti ir palikti
žmonėms kuo daugiau.

Vega nebijojo dairytis po neįprastas erdves.
Žingeidumo ir neišbandytų emocijų stumiama, ji
ne tik žvalgėsi, bet ir kūrė tose kartais tarsi atsi-
tiktinai jai atsivėrusiose erdvėse savo neįprastus

spektaklius – reginius. Tikruose apleisto namo
griuvėsiuose (anksčiau jame ir aplinkiniuose na-
muose gyveno turtingi žydų verslininkai ir jų nuo-
mininkai, apačioje veikė parduotuvės, restoranai,
dirbtuvės) užgimė ir susiformavo su niekuo nepa-
lyginamas Vegos spektaklis „Pro memoria. Šv.
Stepono 7”; taip sutapo, kad spektaklis likimo va-
lia buvo parodytas būtent Žydų genocido dieną.
Sudėtingą reginį įgyvendinti Vegai padėjo daugybė
įvairių profesijų žmonių ir net aplinkinių namų
gyventojai, jų vaikai.

Valingai susikaupusi ir siekianti tikslo Vega
nesunkiai mokėjo suburti aplink save bendruo-
menę. Sunku pavadinti teatrine erdve keletą eilių
suolų žiūrovams šiek tiek apkuoptame negyvena-
mame vidiniame kieme, kurį iš visų pusių supa
palaikės sienos, žiojėjančios langų ir laiptinių kiau--
rymės. Dalis jų buvo panaudotos kaip vaidybos
aikštelės ar ekranai buvusių gyventojų šešėliams
pavaizduoti. Iki dabar akyse stovi grakštus jaunos
mergaitės su smuiku siluetas ir akimirkai įsižie-
bęs mūsų tikėjimas: taip, jie ten tebegyvena. Atro-
dė, kad čia pat virš žiūrovų galvų mirę žmonės vir-
to paukščiais, angelais; didžiuliai juodi ir balti an-
gelai šioje erdvėje buvo tarsi koks tragiškas vėlių
teatras; virš žiūrovų galvų ištemptais lynais toly-
džio ritosi ugnies kamuoliai, kiekvienam grasin-
dami nesunkiai paversti jį atsiveriančio pragaro
gyventoju. Vaikai glaudėsi prie tėvų, kurie taip pat
nesijautė visai saugūs. Nesusilaikysiu nepacita-
vusi Tomo Sakalausko, rašiusio „Švyturyje”: „Re-
gėjimų ‘Pro memoria’ laiku junti, jog tai, ką ma-
tai, ką girdi ir kas tave veikia magiška galia, nie-
kad nebepasikartos: šis miražas negali du kartus
nutikti. Dėkoji likimui, kad tą valandą esi čia. Tai
byloja, jog akis į akį susidūrei su tikrąja kūryba ir
patyrei jos giliąją prasmę. Ir gali paliudyti, kad
menas kaip dvasinės energijos forma gali prikelti
tai, kas, rodėsi, neprikeliama.”

Šiandien tame elegantiškai restauruotame
1988 metų name įsikūrė kažkokia firma, languose
puikuojasi liūdnos orchidėjos ir prabangios žaliu-
zės. Ar tik nesisapnuoja firmos darbuotojams nak-
timis žmonės, virtę paukščiais?

Bazilijonų apleistos bažnyčios (kur iki šiol gu-
li tikėjimo kankinių palaikai) šventoriuje, priebaž-
nytyje ir buvusio vienuolyno fone (viduramžiais
vaidinta veikiančių bažnyčių šventoriuose) Vegos
„Vėlinės” tapo dar labiau Vėlinėmis. Rudeniškai
pageltęs senas ąžuolas prie bažnyčios durų ir kaž-
kas panašaus į aukurą alsavo pagoniškosios Lietu-
vos dvasia.

(Tęsinys kitame numeryje)
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VEGA VAIČIŪNAITĖ: MIRTIES ANGELO PAVILIOTA

AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ

Vega su ištikimu baltu katinu.

,,Miraklio” lėlės.

Iš kairės: Vega, Ula ir Judita Vaičiūnaitės.



Gyvenimą branginau ir gyventi norėjau.
Abejonėse, bet ne niekšybėje gyvenau.
Netikrume, bet ne blaškymesi mirštu.
Būtybių Būtybe, pasigailėk manęs!

Tai antikos mąstytojo Platono žodžiai (verti-
mas prel. Petro Baltuškos), kurių lotynišką
variantą ant savo būsimo kapo plokštės

Daugailių kapinėse, šalia savo mylimo senelio, įra-
šė dr. kun. Juozapas Čepėnas (1880–1976). Kiek-
vienas, skaitantis juos, pasakys, kad tai intelek-
tualo pasirinkimas.

Kun. Juozapas Čepėnas visą savo sąmoningą
gyvenimą turėjo vieną tikslą – tobulinti save, skai-
tyti, mąstyti ir tai, ką gavo iš knygų ir mąstymų,
panaudoti kitų tobulinimui. Ne visai taip atsitiko,
kaip jis norėjo – jo svajonė buvo dirbti mokykloje,
bet kapelionu ir vėliau progimnazijos direktoriu-
mi (o tai buvo Zarasuose 1925–1928) jam teko būti
vos keletą metų. Visą likusį darbingą amžių, iš-
skyrus dar penketą, praleistų sovietiniuose kalė-
jimuose, jis dirbo parapijose – buvo vikaras, po to
klebonas, pagaliau altarista. Buvo kilnojamas iš
parapijos į parapiją, ilgiausiai bene išsilaikęs
Anykščiuose klebonu, apvažiavęs beveik vi-
są Panevėžio vyskupiją.

Atidesnis Lietuvos skaitytojas dr. kun.
Juozapo Čepėno pavardę žino – 2001 m. „Reg-
num” fondas yra išleidęs dr. Aldonos Vasi-
liauskienės sudarytą 133 psl. nedidelio for-
mato knygelę „Filosofijos daktaras kunigas
Juozapas Čepėnas”: tai prisiminimai apie jį,
Daktaro Kunigo rankraščių apžvalga ir biog-
rafinė apybraiža. Amerikos lietuviai šią pa-
vardę taip pat yra girdėję – apie savo brolį jo
jubiliejų proga „Drauge” yra rašęs Čikagoje
gyvenęs istorikas ir vienas iš Lietuvių encik-
lopedijos redaktorių Pranas Čepėnas. Ir štai
praėjusiais metais Vilniuje išleista dalis jo
rankraščių – prisiminimai ir apmąstymai.

Pirmiausia apie pačių rankraščių liki-
mą. Gaila, kad jie dienos šviesą išvydo tik
dabar. Labiausiai jie buvo reikalingi atgims-
tant Lietuvai, kai mes norėjome žinoti viską
apie tai, kas sovietinės okupacijos metais
buvo slepiama: apie Lietuvos istoriją ir sovi-
etinio režimo nusikaltimus. O kun. dr. J. Čepėnas
rašė ir gyveno kaip laisvas žmogus. Jis buvo tiesus
ir jautėsi teisus vadinamaisiais „Smetonos lai-
kais”, kuomet kritikavo tuometinę valdžią ir baž-
nytinę vyresnybę, ir sovietiniais laikais, kai ati-
dengė nusikalstamą sovietijos sistemą. Šiandien
apie sovietinį laikotarpį mes jau daug žinome, ir
Juozapo Čepėno raštai apie okupacijos laikus ir is-
torinę tiesą mums daug naujo nebepasakys, bet jie
bus liudijimas, kad buvo daugiau tokių, kurie rašė
„į stalčius”. O tai šiandien kai kas užmeta: o kur
tie rašytojai, kurie anuomet rašė į stalčius?! Pasi-
rodo, tuose stalčiuose dar šio to tebėra.

Kun. dr. J. Čepėną rašyti prisiminimus paska-
tino prof. prel. Pranas Kuraitis, o rankraščių liki-
mą apibūdina bibliotekininkė Aliucija Orentaitė
minėtoje knygoje „Filosofijos daktaras kunigas
Juozapas Čepėnas”: „Juos autorius mėgo skaityti
savo brolio Nikodemo sūnui – kunigui Juozui Če-
pėnui. Taigi, apie juos buvo žinoma, bet 1976 m.
sausio 24 d. mirus autoriui, prisiminimų namuose
nesurasta. Vėliau sūnėnui pavyko išsiaiškinti, kad
jie buvo perduoti Biržų dekanui kun. Broniui
Strazdui, o šis saugumo sumetimais rankraštį per-
davė saugoti savo seseriai Anykščiuose. ...Po poros
metų kun. J. Čepėnas pasiėmė dėdės rankraščius
ir toliau juos saugojo. 1988 m., jau gyvendamas
Kaune, pradėjo rengti jų rankraštinį variantą.
Dokumentas atspausdintas per kalkę ant plono
balto popieriaus (210x145), įrištas į keturis tomus,
kurių bendra apimtis 894 puslapiai. Juos sudaro

po keliolika nevienodos apimties skyrių. ...Pareng-
ta keletas egzempliorių. ...Teksto autografą ... su-
daro dvidešimt du mokykliniai sąsiuviniai”.

Dr. kun. J. Čepėnas savo prisiminimus pavadi-
no „Velaikių Juozelio pergyvenimai ir atsimini-
mai”, o knyga pavadinta „Sacerdos in Aeternum.
Velaikių Juozelio atsiminimai”. Pasakojimas pra-
dedamas iš toli – autorius detaliai aprašo gimtojo
Velaikių (šiandien administraciniuose sąrašuose
Veleikiai) kaimo istoriją, kaimynų šeimų istorijas
ir savo giminės istoriją – senelius, tėvus, jų bro-
lius, seseris ir vaikus. Po to papasakoja savo gyve-
nimo pradžią – gimė 1890 m., krikštytas Daugailių
parapijos bažnyčioje, dabartinis Utenos rajonas.
Daugailiuose 1976 m. iš savo paskutinės gyvena-
mosios vietos – Pasvalio, kur po paskutinio kalėji-
mo gyveno, palaidotas 96-erių metų. 1900 m. Vil-
niuje baigė gimnaziją, 1905 m. – Žemaičių kunigų
seminariją Kaune, buvo įšventintas vyskupo Kas-
paro Cirtauto. Kunigavo Pušalote, Kamajuose, Kė-
dainiuose, Pabiržėje, Šaukote, Skaistgiryje. Po to
Vokietijoje – Freiburge ir Miunchene – studijavo
filosofiją, teologiją ir gamtos mokslus, už Fiodoro
Dostojevskio asmenybės ir veikalų psichologinę
analizę pelnė filosofijos daktaro laipsnį. Grįžęs ga-
vo išsvajotą darbą – tapo Zarasų progimnazijos ka-
pelionu, vėliau direktoriumi ir kartu dirbo greti-
mos Smėlynės parapijos klebonu. Po to vėl grąžin-
tas į parapiją – buvo Antašavos, Anykščių (iš kur
pirmą kartą 1941 m. įkalintas Kauno kalėjime),
Pašvitinio klebonu, altarista Kurtuvėnuose, Pas-

valyje. Pasvalyje 1951-aisiais, jau 71-erių metų,
vėl suimtas, apkaltinus antitarybine agitacija ir iš-
galvotais ryšiais su vokiečių agentais, nuteistas 10
m. kalėjimo ir 5 m. tremties. Atsidūrė Verchne
Uralsko ir Vladimiro kalėjimuose, bet po Stalino
mirties byla peržiūrėta ir po ketverių metų paleis-
tas grįžo į Pasvalį altarista, kur baigė dienas kur-
čias viena ausimi ir nelaimingas ta prasme, kad
paskutiniais metais nebepajėgė skaityti. O šiaip
buvo išskirtinai geros sveikatos, nes niekada ne-
rūkė ir nevartojo alkoholio, gailėjo nelaimingų ir
vargšų, juos šelpė, gyveno teisingą ir ypač sąžinin-
gą gyvenimą. Jis pats manė, kad už tai, jog jis
stengėsi teisingai gyventi, jam Dievas davė tokį il-
gą gyvenimą.

Prisiminimuose yra daug progų autoriui pa-
pasakoti apie konfratrus – kunigus, kuriuos jam
teko sutikti, su kai kuriais dirbti, veikti, stebėti
juos, džiaugtis jų darbais, o kartais nuo jų ir nu-
kentėti. Pasauliečiams prisiminimai bus įdomūs
tuo, kad gerokai praskleidžia uždangą į kunigo –
tokio pat žmogaus, anot Juozapo Čepėno, gyveni-
mą – jo buitį ir būtį; o dvasininkams todėl, kad pa-
teikta daug medžiagos apie jų luomo žmones –
gausių klebonautų parapijų bendradarbius ir
kaimynus. Pats būdamas intelektualas tokiu mas-
teliu dažniausiai vertino ir kitus. Jo surašytos ku-
nigų biografijos dažnai yra gana išsamios – iš kur

ėmė žinias, nenurodo. Skaitant šiuos rank-
raščius kyla jausmas, kad visa, ką jis rašo,
tai siekis įamžinti ir kunigų pasiaukojimą,
ir kai kurių nuopuolį, ir komunistinės sis-
temos ydas bei nusikaltimus, nes matė, kad
tiesa slepiama, kad šventi kunigai niekina-
mi ir gali atsitikti taip, kad niekas niekada
apie juos nesužinos.

Dr. kun. Juozapas Čepėnas niekada
nesiveržė į dideles ir turtingas parapijas,
nes norėjo turėti laiko skaitymui, studi-
joms. Neturėdamas galimybių savo žinių ir
intelektinės patirties plačiau panaudoti,
nuolat rašė. Kruopščiai ruošdavosi pamok-
slams, užrašinėjo vyresnių ir intelektuales-
nių kunigų pamokslus. Yra išlikęs didžiulis
pluoštas pamokslų ir keliolika sąsiuvinių
su teologiniais ir filosofiniais apmąstymais,
kurių rankraščiai bus perduoti Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
senų rankraščių skyriui. Tarp Daktaro Ku-
nigo rankraščių yra ir politologinių, isto-
riosofinių apmąstymų; jį ypač domino tra-

giškas žydų tautos likimas ir t.t.
Pats dr. kun. Juozapas Čepėnas prisiminimuose

apie savo rankraščius rašo: „Bolševikai du kartus
mane areštavo, mano butą iškratė ir mano visus
raštus paėmė. Ką kalėjime parašiau, taip pat man
mano rankraščių neatidavė. Trečią kartą vėl darė
kratą – ir vėl mano visus raštus paėmė”.

Sovietinio teismo tardymo byloje, pradėtoje
1950 m., yra išlikęs kun. dr. J. Čepėno prašymas grą-
žinti saugumo konfiskuotus rankraščius ir juos
perduoti saugoti pusbroliui, Vilniaus universiteto
profesoriui A. Kvikliui. Ant prašymo uždėta viza:
„Grąžinti nepriklauso”. Tikriausiai buvo sunai-
kinti kaip beverčiai, nes archyvuose iki šiol nerasti.

1951 m. tardymo medžiagoje rašoma, kad
konfiskuoti 77 mokykliniai sąsiuviniai užrašų, 10
laiškų. Iš Juozapo Čepėno tardymo 1951 m. proto-
kolų aiškėja, kad jis Kuršėnuose 1950 m. rašė stu-
diją „Charakteris, jo atsiradimas, vystymasis ir
psichologija”. Tas rankraštis KGB domino todėl,
kad autorius čia vartojo žodžius „geležinė uždan-
ga”. Tardytojas klausė: „Išvadose rašote, kad gele-
žinė uždanga neleidžia Jums naudotis naujausia
literatūra. Ką tai reiškia?” Į tai Kunigas atsako:
„Tai galima suprasti, kad sovietinėje sistemoje aš
neturėjau galimybės naudotis šiuolaikine litera-
tūra, leidžiama užsienyje”.

Daktaras Kunigas prisipažįsta, kad nuo 1945
m. iki suimant rašė studiją „Tikėjimas, religija ir
religingumas”.
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Skola kunigui ir filosofui dr. Juozapui Čepėnui

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Nukelta į 8 psl.

Kun. dr. Juozapo Čepėno knygos viršelis.

Kun. dr. Juozapas Čepėnas su jaunaisiais kunigais
Broniumi Strazdu ir Jonu Juodeliu.
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Ir tai niekam nepakenkė. Nei kalbai, nei tech-
nikai, nei įkvėpimo versmei. Tuoj pat noriu
pasakyti, kad žymiam lietuvių išeivijos rašytojui

Antanui Škėmai 2010 m. lapkričio 29 d. suėjo šim-
tas metų. Turiu jo raštų tris tomus. Ką tik neseniai
vėl perskaičiau romaną „Balta drobulė”. Pagal šį
vei-kalą Los Angeles lietuvių teatro „Sezonų
pauzės” vadovas Aleksas Mickus parašė dviejų dalių
dramą tuo pačiu pavadinimu. Škėma, leisdamas
knygą, pa-geidavo, kad būtų būdvardis „baltas”, o
ne „baltoji”. Sakė, taip stangriau. O stangraus
kitoniškumo jo kūryboje nestinga.

Žurnalas „Metai” A. Škėmos šimtmečio proga
2010 m. 11 numeryje atspausdino įžvalgų eseisto
Regimanto Tamošaičio straipsnį „Didysis Antano
Škėmos klausimas”. Pabaigoje Tamošaitis apibend-
rina: „A. Škėmos XX a. antrosios pusės moderniz-
mas su visa artistiška, ekscentriška bei mazochistiš-
ka ekstravagancija sugrįžta pas mus ne kaip jubilie-
jinio minėjimo objektas, bet kaip realybė, į kurią
mes žengiame (...)”.

Dabar niekur nežengiu, tik stengiuosi gana
sunkiai išvelėti savo mintis apie gruodžio 12 ir 13
dienomis įvykusią sceninės „drobulės” premjerą,
kurios autorius, režisierius ir pagrindinio vaidmens
kūrėjas – Aleksas Mickus. Kas yra skaitęs romaną
žino, jog herojus Garšva dažnai pasakoja „Iš Antano
Garšvos užrašų”. Tai vaikystės, jaunystės ir pirmo-
jo bolševikmečio skaudžios patirties prisiminimai.
Pastarųjų dramos autorius neliečia. Pakanka anks-
tyvųjų, suformavusių Garšvos būdą ir jau Ameriko-
je turimą pasaulėžiūrą. Garšva galynėjasi su etiniu
konfliktu savyje. Nėra sveikas. Filosofas. Poetas. Su
juo savo įsitikinimus maždaug sieja ir dramos insce-
nizuotojas. Turiu omeny – religinius kaltės ir išga-
nymo proveržius, juolab vaidinimo pabaigoje.

Kalbėdamas su „Draugo” vyr. redaktore Dalia
Cidzikaite, A. Mickus užsiminė, jog net dešimt metų
užtruko jo domėjimasis šio romano inscenizavimu.
Bet tuo metu kilo kiti patrauklūs projektai: huma-
nistiški „Vargdieniai” pagal Victorą Hugo ir „Don
Kichotas” pagal M. Cervantesą su kosminiu žvilgs-
niu į begalybę. Abu spektakliai paties Mickaus su-
režisuoti, pagrindinius vaidmenis irgi atliko jis. Ver-
ta pabrėžti, jog jam pavyko suburti nemažai vaidy-
bą mėgstančių žmonių. Man kažkaip neišdyla iš
galvos mintis, jog trauka žaisti (to play, zu spiel, joie)
yra žmonijos evoliucinio tobulėjimo pagrindas.

Ir dabar režisierius surado būrį pasiaukojusių
scenai darbininkų ir aktorių. Pats tapo Garšva. Pla-
ti šnekėjimo ir veiksmo apimtis, vietomis itin eks-
presyvi, kaupianti daug ideologinių reikšmių. Neap-
sieita ir be komizmo. Kad ir toks kontrastingas vaiz-
das. Prie viešbučio baro linksminasi skirtingo ūgio

banketo svečiai – nedidukas Jis (Valė Platulas) ir
stambi, aukšta Ji (Vincas Bernota). Su vyno taurė-
mis smagiai šoka roką. Valė tikrai vingri šokėja. Vin-
cas netveria išradingumu.

Tačiau inscenizuojant padaroma esminė per-
maina – New Yorkas tampa Los Angeles miestu.
Viešbutis lieka, bet Garšvos darbas jau ne blizgančio
uniformuoto operatoriaus, bet kur kas pilkesnio ba-
ro padavėjo, ir dar su prijuoste. O tai jau gerokai kei-
čia romane vaizduojamo šaunios išvaizdos herojaus
įvaizdį. Pasakojama apie įdomią aplinką, važinėjimą
aukštyn-žemyn, užsimezgusią meilę grakščiai ir iš-
silavinusiai inžinieriaus žmonai Elenai (Gintarė Ur-
butytė). Minčių apie ją ir įdomiai aprašyto bendrav-
imo romane ganėtinai. O scenoje – tik trumpa plas-
tinio judesio ir prisiglaudimo mizanscena – suprask,
štai Antano didžioji meilė moteriškei, kuri net skai-
to jo eilėraščius. Berods, suskamba „aš tave labai
myliu”. Norėtųsi pamatyti žiupsnį kitą daugiau jų
emocinio labo, bent perkeltine forma. O gal kai ko
svarbaus neįsidėmėjau?

Meilę savo pasiligojusiai motinai išreiškia ber-
niukas Garšva (Darija Paluckaitė). Glaudžiasi, ap-
kabina. Jautri scena. Motina (Sigutė Mikutaitis-
Miller) tikrai atrodo išsekusi. Jos neurasteniją pa-
veldėjo ir ją mylėjęs sūnus, kurį Amerikoje ištinka
priepuoliai ir jam reikalinga nuolatinė gydytojo
priežiūra. Motinos dėka Garšva tapo uoliu skaityto-
ju, poetu, mąstytoju, nuolat ieškančiu tiesos. O dak-
tarę keliais potėpiais suvaidina ta pati Valė Platulas.

Kur kas išsamiau pavaizduotas Garšva jaunys-

tėje (Eduardas Kubilinskas, matyt, turįs patirties
vaidyboje). Jo jaunuolišką aistrą Jonei (Raimonda
Karalevičiūtė) pernelyg slopina iš aktoriaus sklin-
dantis reiklumas – valia, protas. Knygoje pavaizduo-
tas erotiškas proveržis scenoje tampa santūriais me-
taforiškais judesiais. Atseit tai, kas gyvenime aki-
vaizdžiai suprantama, nereikalauja aiškinančio na-
tūralizmo.

Nesirengiu aiškinti nei ilgėliau minėti spektak-
lyje rodomos Antano sąmonėje glūdinčios meilės lie-
tuvių folklorui – liaudies dainoms, raudoms, užkal-
bėjimams, žaidimams. Judesių plastika čia atveria-
ma įvairiapusiškai (choreografės Ona Mekaitė, Sigi-
ta Barysienė). Garšvos biologiškai ligai pagydyti ar
nuodėmėms išganyti net ant grindų mankštinasi
Vėlės (Sigutė Mikutaitis-Miller, Ona Mekaitė, Afro-
ditė Sidiri). Yra ir helovyniškai kaukėtas Vincas
Bernota. Ir Giedrius Maculevičius su vainiku. Į liau-
dies linksmybes jungiasi Margarita Vainutienė, Valė
Platulas, Gintaras Vainutis su fleita. Yra ir Balsai,
bet pavardžių neminėsiu, nes dar yra atsakingų už
techninį bei meninį parengimą pavardės: Remigijus
Bobina (scenografija ir apšvietimas), Aušra Kriau-
čiūnaitė (scenografija), Ona Mekaitė (choreografija),
Laima Vaitkevičienė (kostiumai), Jonas Macule-
vičius (garsai), S. Mikutaitis-Miller (grimas), Sigita
Barysienė (konsultavimas). Programoje pažymėta,
jog ši drama skiriama L. A. dramos sambūrio įkūrė-
jams Emai ir Vincui Dovydaičiams.

Žvelgiu į taupų scenovaizdį. Dešinėje – baras su
masinančiais buteliais. Pokalbio su „Draugo” redak-
tore metu autorius sako: „Bare apgaulingai tviska
vartotojiškumas.” Bet juk jis būtinas veiksmui. Kai-
rėje – didokas laikrodis. Ant grindų – seni kaulai.
Garšva, kai reikia keisti laikotarpį, pastumia skait-
lines ir rodykles. Scenos viduryje fone riogso dido-
kas išdžiūvęs medis, šakos lyg stagarai vaizduoja li-
gotą, nuodėmingą gyvenimą. Pasitikėti galima tik
kamienu, mat jis dieviškai tvirtas. Bent taip supra-
tau. Vaidinimo pabaigoje, dramatiškai išskėtęs ran-
kas, prie kamieno prisiglaudžia Garšva. Neišvengia-
ma kryžiaus forma. Pokalbio metu A. Mickus sakė,
jog „žmogus kaltas dėl savo nelaimių”. Bet tai, žino-
ma, tik dramos kūrėjo samprata. Paveldas (genai) ir
aplinkybės romane siūlo ir kitokią išvadą.

Šeštadienio vakare ne vien man, bet ir keliems
žiūrovams atrodė, jog vaidinimas užbaigiamas ne
vienu lyrišku ar dramatišku vaizdu (koda), bet ma-
žiausiai dviem. Tai paskambina gitara, dainuoda-
mas apie saulėlydį miške, tai dar nusikryžiuoja prie
minėto išdžiūvusio medžio. O sutrikusi auditorija
nežino, kada pagaliau išreikšti savo balsingą prita-
rimą. Tiesa, vaidinimo metu buvo įpintas ir vėlės
dangstymasis baltąja drobule. �

Vėl klestėjo prielinksnis „pagal”
PRANAS VISVYDAS

Akimirkos iš spektaklio. Elenos Sysoevos nuotraukos
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Nustebino Stasio Anglickio knygoje „Suvirpa
žemės pilnatis” rastas Bern. Brazdžionio rank-
raštis. Taip Bern. Brazdžionis perkūrė St. Anglic-
kio eilėraštį (beje, tai ne vienintelis perkurtas šio
poeto eilėraštis):

Kai moteris graži, daiktai švelnėja
Ir groti ima paslėptu balsu – –
Staiga kaip susitarę pagražėja.
Ir akys sužiba – visų, visų!

Diena įgauna grakštų skrydį,
Patrauklų skambesį įgauna kambarys.
Net gėlės gaudo lapų krytėm
Jos žavesį, kad nepaspruktų pro duris.

Jei moteris graži, daiktai supranta
Tuoj savo paskirtį visai kitaip –
Ir kėdės, ir stalai tarytum skrenda,
Sakytum, kelia juos lengvi sparnai.

Paklodės, antklodės lyg gulbės lekia.
Vibruoja baltas pūkas baltumu.
O lėkščių spalvos – lyg margų plaštakių,
Pakilusių nuo saulės šildančių delnų.

(Stasys Anglickis)

Jei moteris graži, daiktai supranta
Tuoj savo paskirtį, ir ima skrist
Nuo klubų – kelnės, pirštinės – nuo rankų
Ir nuo krūtinės viskas švyst – švyst – švyst!...

Kamzelkos, bliuskos, tartum gulbės lekia,
Paklodės, antklodės juos vejas iš paskos,
Bet užsimerkiu – dar įlėks į akį
Per gražią moterį – nebėr tvarkos!

Jei moteris kaip ragana surūgus,
Jei visos kūno dalys apsuptos raukšlių,
Dantys grėbliniai, pilvas – centrifūgas
Ir kitos dalys – linijų kuklių –

Daiktai supranta paskirtį ir dengia
Kiekvieną defektą bent triguba danga,
O ir pati – vaizduot dorybę stengias
Ir nesirodo ji net sau nuoga...

(Bern. Brazdžionis)

Bene daugiausiai nuostabos sukėlė fotografi-
jų rinkinys. O jos labai įvairios: portretinės, oficia-
lios, kelionių, renginių, šeimos narių ir su jais, įvai-
rių švenčių... Informacijos fotografijose labai daug,
nors tik maža nuotraukų dalis yra aprašyta.

Daug svarbios informacijos randame Braz-
džionio redaguotame žurnale „Lietuvių dienos”.

(Bern. Brazdžionis žurnalą
redagavo 1955–1972 m.). Ta-
čiau pasitikėti viskuo, deja,
negalima. Juokingiausia, kad
net pats redaktorius kartais
tiesiog „falsifikuodavo” fo-
tografijas, t. y. uždengdavo
nereikalingą asmenį, į jo
vietą įklijuodamas iš kitos
nuotraukos iškirptą reikalin-
gą... Arba tiesiog interpre-
tuodavo įvairias situacijas...

Beje, mėgo ir pats foto-
grafuoti, išsaugojo savo seną
fotoaparatą.

Verta pakalbėti apie fo-
tografijų aprašus, kurie daž-
nai yra linksmi ir rimuoti.

Vokietijos DP stovyklo-
se 1947–1948 m. gerai žino-
ma buvo su programa ke-
liaujanti rašytojų ketveriu-
kė: Bernardas Brazdžio-
nis, Stasys Santvaras, An-
tanas Gustaitis, Pulgis And-
riušis.

Štai ir minėtos ketveriukės fotografija. Foto-
grafuota Vokietijoje, Augsburge 1947 metais. Ki-
toje nuotraukos pusėje šalia išvardintų asmenų
Bern. Brazdžionis užrašė: ,,Trys vienaūgiai – šie-
met sukakę po 40 metų, o tas didysis – 5-kiais me-
tais vyresnis. [Tas didysis – S. Santvaras – J. I.]
Du rimti ir klausytojus griaudina, ašaras traukia,
o du nerimti, mėgstą liaudį linksminti, ištrauktas
ašaras jai nušluostyti, gi jei kas nebuvo pravirkęs,
prajuokinti iki ašarų”.

1949 m., iš Vokietijos Brazdžionių šeima at-
vyko gyventi į Ameriką. 1950–1956 m., gyvenda-
mi Bostone, artimai bendravo su rašytojų J. Ais-
čio, A. Gustaičio, S. Santvaro, F. Kiršos ir kt. šei-
momis. Išlikę nemažai to laikotarpio fotografijų.
Ant kai kurių yra užrašai.

Fotografijos, kurioje A. Santvarienė, Bern.
Brazdžionis ir A. Gustaitis apie 1952 m. Bostone,
kitoje pusėje – eiliuotas Bern. Brazdžionio užra-
šas:

South Bostone prie jūros kranto
vienam šiltam pavakary
(Čia nematyt vandens Atlanto,
Bet jį už nugaros turi...)

Antano mintys nusiminę,
Krūtinėj pešasi ežiai...
Užtat Stasienė kaip undinė
Iš to tik šypsosi gražiai...

1955 m. vasarą pakviestas „Lietuvių dienų”
leidėjo Antano Skiriaus, Bern. Brazdžionis, pa-
likęs šeimą laikinai gyventi Bostone, išvyko į Los
Andželą redaguoti šio žurnalo. To laikotarpio fo-
tografijos (Brazdžionis stovi atsirėmęs į palmę)
kitoje pusėje yra eilėraštis:

Virš palmės šypsosi dangus
Kad jo nedengia jokios dėmės,
Po palme šypsosi žmogus
Į jos kamieną atsirėmęs.
Kitur ji auga vazone
Ir ją palaisto geros rankos,
Čia kiša vazonan mane,
Kur joks lašelis neaplanko
Lietaus kūrybinės kultūros
Bevirstantį dalim natūros...

1956 m. Bern. Brazdžionio iniciatyva Los An-
džele įsteigtas Dailiųjų menų klubas, vienijantis
Kalifornijoje gyvenančius lietuvius menininkus.
Taip buvo nutarta po dailininko Antano Rūkšte-
lės parodos atidarymo 1956 m. gegužės 26 d. At-
skirame albumėlyje – plačiai aprašytos šio ren-
ginio nuotraukos. Vienoje – renginio dalyviai vir-
tuvėje, o šalia – Bern. Brazdžionio aprašas: „Pri-
vati ir neoficiali veikla šeimininkų malonėj. Tini-
nis buvo pakviestas piaustyti kumpio (kaip pri-
tyręs virtuvės darbininkas, iš ko duoną valgo):
šalia ir man nusidavė. Alkanas nelikau. O Briedis
tą momentą įamžino. Prie stalo: Andrašiūnienė,
Pažiūrienė, o už jų – Tininis, ko, žinoma, net ir
aiškinti nereiktų; nuo manęs į dešinę – trys graci-
jos Rūkštelienė, Railienė ir Varnienė”. (Klubas sa-
vo veiklą pradėjo po kelių savaičių – birželio 10 d.)

Iš fotografijų, laiškų aiškėja, su kuriais as-
menimis bendrauta artimiau, daugiau, atviriau,
kur ir kada keliauta...

1978 metais kartu su J. ir E. Kojeliais buvo
nuvykęs į Australiją. Kelionė jam paliko didelį įs-
pūdį, yra nemažai fotografijų: užfiksuoti susitiki-
mai su lietuvių bendruomenės nariais, poezijos
vakarai Sidnėjuje, Adelaidėje, Melburne... Ir ei-
liuoti nuotraukų užrašai. Šalia vienos, kurioje
Bern. Brazdžionis lyg bando paglostyti kengūrą,
užrašytas posmas:

Ant uodegos ji atsistoja,
Sako australiškai kažką –
Aš jai lietuviškai kartoju –
Štai ir kengūriška šneka!
Mudu susikalbam labai:
Aš jai „sudie”, ji man „good-bye”.

Mėgdavo fotografijas grupuoti, jose fiksuo-
tiems įvykiams posmus parašyti. Šalia dviejų foto-
grafijų, kuriose Dailiųjų menų klubo nariai (juos
pats Brazdžionis mėgdavo vadinti sąnariais)
poeto 75-mečio šventėje – eiliuotas aprašas:

Čia prie durų,
Ten prie stalo –
Ką tik randa,
Tą nuvalo...
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Bern. Brazdžionis įspėja.



Puikiai paveikti
Spumantės
Neužmirš ilgai
Tos šventės!
Jeigu kartais
Ir užmirštų –
Celebrantas
Dar nemiršta –
Po dešimtmečio suėję,
Vėl gaivinsim
Tą idėją:
Vėl nugersim,
Vėl užkąsim
Ką tiktai
Ant stalo rasim.
Mes nesenstam,
Jis paseno
Bet dar dešimt
Tegyvena!
Iš planetos
Nesitraukia –
Tūkstančių dviejų
Sulaukia.
Gal perdaug
Nenusiminsim,
Jei kits kito
Nepažinsim.
Klausim rinkdamies
Į puotą:
Lietuva
Ar išvaduota?
Ar iš Alto
Ir iš Vliko
Mum koks centas
Dar paliko?..

Kitas fotografijų montažas pavadintas „Vistoj
1974–1987”. Dviems laiko paženklintoms spalvo-

toms nuotraukoms (vienoje – A. Brazdžionienė laiko
pintinę su savo sodo vaisiais, kitoje – Brazdžionių
namas Vistoje) Bern. Brazdžionis parašė eilėraštį:

Sveikinam, sveteliai,
Prie pirmųjų vaisių,
O jei tie patiktų,
Dar parinkt jų eisiu...

Sveikinam, sveteliai,
Kad aplankėt Vistą,
Matote, čia gėlės
Žydi ir ne vysta.

Prie gėlių ir žmonės
Puikiai prisitaiko,
Jie, kaip tie miestiečiai,
Vyst neturi laiko...

Čia gėlių ir vaisių
Dievo karalystė –
Ko tada mums senti,
Ko be laiko vysti?!

Aprašinėti nuotraukas, rašyti joms ar kokiam
įvykiui kalambūrus poetas mėgo visą gyvenimą.
1999 m. Poezijos pavasario šventės Maironio sode
metu ant nedidelio lapelio parašė posmą:

Kiek čia priskaitė poetų, poečių
Savo eilėraščių tartum varškėčių.
Kai sužinojau, kad einam prie galo,
Man net širdis apsalo...

Bern. Brazdžionis turėjo įvairių gabumų. Gal-
būt tėvai jau buvo pastebėję sūnaus gabumus mu-
zikai. Iš pašto tarnautojo sužinojusi apie sūnaus
kūrybinius bandymus, motina vieną Kūčių vakarą
paprašė, jog Bernardas perskaitytų savo eilėraštį,
atspausdintą „Žvaigždutėje”. Išklausęs eilėraštį

„Jėzau geras, Jėzau šventas”, tėvas perspėjo sū-
nų, jog niekus rašinėdamas neturėtų pamokų ap-
leisti. O motina, radusi gerą progą, pasakė, jog no-
rėtų, kad sūnus taptų kunigu, tai galėtų ir gies-
mes rašyti. Rinkinyje saugomas mašinraštis, ku-
riame poetas pasakoja tą pokalbį: „...tėvelis jai ne-
pritarė. ‘Eik tu su savo kunigyste: per toli reikia
važiuoti mokytis, per ilgai, perdaug reiktų mokėti,
o iš ko? Man geriau patiktų vargonininko amatas:
sėdi sau ant viškų, kunigas gieda lotyniškai, var-
gonininkas jam atsako irgi lotyniškai. Sekmadie-
niais ir per didžiąsias šventes atgiedi, atgroji var-
gonais, o visą savaitę daryk ką nori. Pakaktų ketu-
rių gimnazijos klasių.”

Besimokydamas gimnazijoje, vėliau – universi-
tete, jis grojo skudučiais, mokėjo groti lūpine armo-
nikėle. Vaikaitė Dalytė Lovett patikino, jog ir gy-
vendamas Kalifornijoje, pagrodavęs lūpine armo-
nikėle.

Bern. Brazdžionis nuo mažens turėjo gabumų
dailei, gražiai piešė. Jo vaikystės bičiulis Aleksas
Kuprys 1989 m. gegužės 27 d. laiške rašė: „Gal atsi-
meni, už vandens malūno, gražaus tvenkinio, tris til-
tus praėjus, po dešinę keliuku į Stačiūnus pasu-
kus, gyveno Kuprių šeima. Aš iš tų septynių sūnų
– vidurinis Aleksas. Yra čia ir Povilas [dailininkas
Povilas Kuprys – aut. past.]. Labai dažnai atbėg-
davau Tavo gražių piešinių, brėžinių pažiūrėti.’”

Vieną šmaikščiai aprašytą piešinį išsivežė iš
Lietuvos 1944 m. Piešinio apačioje yra užrašas
„Daliuko [jaunesniojo sūnaus – aut. past.] dalykė-
liai / Jo priežiūroj piešti tėvuko piešinėliai”.

Džiugu, kad poetas turėjo ne tik įvairių ga-
bumų, bet ir humoro jausmą. Galbūt šmaikštu-
mas jį gelbėjo ir sudėtingame tremtinio gyvenime.
Tačiau ir muziejininkams, ir kitiems Bern. Braz-
džionio gyvenimo tyrinėtojams jau iškilo proble-
mų dėl kai kurių paties poeto skirtingai pateiktų
faktų, jų interpretacijos, dėl nuotraukų „falsifika-
cijos”. �

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 S 2011 SAUSIO 22 d.8

Atkelta iš 7 psl.

(Tokiu pavadinimu filosofinis tekstas
yra išlikęs; galimas dalykas, kad grįžęs jis ban-
dė studiją atkartoti). Tardytojui jis sako, kad
studijoje „aš, kaip idealistas ir tikintis žmo-
gus, pasisakau prieš dialektinį materializ-
mą ir klasinę kovą su revoliuciniais per-
versmais ir noriu įrodyti, kad socializmą
galima pasiekti be klasių kovos, o evoliuci-
niu būdu per religiją”.

Galima manyti, kad grįžęs iš kalėjimo
jis bandė pakartoti ir daugiau savo raštų, ku-
riuos saugumas buvo konfiskavęs. Tai leidžia
teigti tarp jo užrašų esantys keli sąsiuviniai,
kuriuose kalbama apie tuos pačius dalykus,
tik kartais ne tais pačiais žodžiais. Tai, kas
išliko iki šiol, gali būti dalis jo pakartotinai
užrašytos medžiagos. Žinoma, 77 sąsiuvinių,
kiek buvo konfiskuota, nėra išlikę...

Iš dr. kun. J. Čepėno prisiminimų gali-
ma susidaryti ir jo paties portretą: knygų
žmogaus, mąstytojo, intelektualinio pasau-
lio gyventojo, labai sąžiningo, ieškančio teisybės
net ir tais atvejais, kai tai jam kenkė. Ir kartu tai
būta labai drąsaus, sakančio tiesą į akis žmogaus.
Stodamas ginti, jo manymu, skriaudžiamų kolegų
kunigų, jis dažnai užsitraukdavo netgi savo baž-
nytinės vyresnybės nemalonę. Gynė kuo nors kam
nors neįtikusius: tautininkams valdant jauną ko-
munistą, sėdėjusį kalėjime, priima mokytoju į sa-
vo vadovaujamą mokyklą Zarasuose; Anykščiuose
užtaria žydus vokiečių okupacijos metais, o tai bu-
vo labai pavojinga; bendrauja ir aukštai vertina
kitų kunigų bedieviu laikomą rašytoją Antaną Žu-
kauską-Vienuolį, dargi teigdamas, kad jis yra gili-
ai tikintis žmogus ir t.t.

Kartais netgi atrodo, kad dr. kun. J. Čepėnas
yra socialistas, – taip aršiai kritikuoja prieškarinę
krikščionių demokratų, o vėliau tautininkų val-

džią, bet jis aršiai kritikuoja ir sovietinę sistemą,
dar daugiau – jis atidengia nusikalstamą jos pri-
gimtį. Panašus buvo ir jo jaunesnysis brolis isto-
rikas Pranas Čepėnas, kuris socializmu užsikrėtė
Rusijoje, ten pasitraukęs su Liepojos gimnazija ir
grįžęs veikė kaip socialistas-antimarksistas. 1944
m. brolis Pranas pasitraukė į Vakarus, gyveno ir
kūrė Čikagoje. Tikriausiai ta brolių Čepėnų pozi-
cija kyla iš kritiško mąstymo ir idealo, kurio rea-
liame gyvenime nebūna, siekimo. Prie to, kad dr.
kun. Juozapas Čepėnas, paprastai tariant, nusi-
mėtė mažose parapijėlėse ir nebuvo įvertintas jo-
kiu titulu, išskyrus tą, kurį įgijo užsienio universi-
tetuose – filosofijos daktaro, – tikriausiai ir buvo
„kaltas” jo kritinis požiūris. Žmogiška, kad konf-
ratrai nesugebėdavo peržengti savo ambicijos ir,
dėl kritikos įsižeidę, nesugebėjo kritiko atžvilgiu

išlikti objektyvūs. Kun. Juozapas Čepėnas
anksti suprato, kad yra diskriminuojamas,
bet niekam nesiskundė ir karjeros nesiekė.
Jo nuoskaudą galima išskaityti nebent
samprotavimuose apie Šaukoto kleboną
kun. Kazimierą Vilkicką, su kuriuo jam te-
ko susitikti 1916 m.:

„Kiek kartų aš jį prisimindavau, man
vis jo labai gaila būdavo ir jaudinaus, kad
gabūs žmonės neįvertinami, užtatai jie įsi-
žeidžia, pradeda jaudintis ir žūna neišnau-
doję savo gabumų. Ypač atsitinka taip su
tokiais, kurie gabūs, bet kuklūs ir kantrūs.
Jie neturi užtektinai energijos ir drąsos pa-
reikalauti priklausančių sau teisių ir visuo-
menėje atsakančios savo gabumams vietos.
Visuomenė gi individais nesirūpina, ji rūpi-
nasi tiktai savo rūšimi. Todėl apsukrūs,
gudrūs, sumanūs, sukti, drąsūs, nors jie
būna nedidelių gabumų, bet savo apsukru-
mu ir akiplėšiškumu, landumu prisimuša į
visuomenės viršūnes ir užima aukštas vie-
tas visuomenėje”...

Dr. kun. Juozapo Čepėno kunigišką
karjerą galima laikyti nepasisekusia, nes iš tiesų
jis buvo vertas kur kas daugiau – mažiausiai kuni-
gų seminarijos profesoriaus vietos. Jo karjera bu-
vo jo parapijiečiai, kurie jį mylėjo, nes jis ištikimai
ir dorai jiems tarnavo.

Tai tokie keli blyksniai apie dr. kun. Juozapą
Čepėną ir jo prisiminimų knygą, kurią ryžosi iš-
leisti Daktaro Kunigo sūnėnas kun. Juozas Če-
pėnas, Kauno Šv. Antano parapijos altarista, ku-
ris, kaip ir jo dėdė, buvo persekiojamas sovieti-
nio režimo. Knygai lėšas suaukojo Čepėnų gimi-
nė. �

P. S. Norintieji įsigyti Juozapo Čepėno prisimini-
mų knygą gali kreiptis į leidėją kun. Juozą Čepėną Kau-
ne tel.: 837–331464

Skola kunigui ir filosofui dr. Juozapui Čepėnui

Kitoks Bernardas Brazdžionis
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Kun. dr. Juozapas Čepėnas senatvėje su sūnėnu, būsimu
kunigu Juozu Čepėnu, kurio pastangomis išleisti dėdės rankraščiai.


