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Gegužės 7-ąją minėjome Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Praėjo jau
visas šimtmetis, kaip panaikintas beveik pusę amžiaus trukęs lietuviškos
spaudos draudimas. Laiko ženklai iškalbingi – jie liudija ne tik tai, koks

sunkus ir sudėtingas buvo lietuvių raštijos kelias ir kiek pastangų reikėjo, kad
lietuviškas raštas išliktų, tačiau kelia klausimą: ar lietuvių raštijai veik pusė
amžiaus tylos iš tiesų buvo pusė amžiaus nuopuolio ir sąstingio, o gal tai buvo
jaunos kultūros grūdinimasis, priešinimasis nacionalistinei niveliacijai?..

Pagaliau ar knygnešystė XIX a. pabaigoje neturėjo lygiagrečių su knygnešys-
te sovietmečiu, kai jau nebe Rytprūsiuose, o Lietuvoje pogrindinėse spaustuvėse
buvo renkama „Katalikų Bažnyčios Kronika” ir kiti spaudiniai, pasiekdavę skai-
tytojus, trokštančius ne tik lietuviško, bet ir režimo ideologiją demaskuojančio
tiesos žodžio?..

Ar žodis „knygnešystė” netapo lietuvių kultūrai šiuo tuo daugiau, nei isto-
riniu faktu?.. Man regis, jam nelemta virsti archyviniu, laiko dulkių pamažėle
dengiamu žodžiu, pagaliau netgi simboliniu nedrįsčiau jo vadinti. Galbūt dėl to,
kad jis tiesiog gyvas. Ir visuomet aktualus. Ir juolab dėl to, kad knygnešystės mi-
sija ir šiandien gyvastinga, nes visiems svetur gyvenantiems lietuviams, ku-
riems brangi lietuviška kalba ir knyga, knygos ir kiti spaudiniai šiandien neša-
mi iš Lietuvos. Pasiekia lietuvių bendruomenes įvairiais būdais – atneštos, at-
vežtos, pirktos, dovanotos, atkeliaujančios elektronine erdve, kompaktinių
plokštelių pavidalu ir pan.

Jos – gyvas ryšys, jungiantis su Lietuva, jos kultūra, kultūrine žmogaus
tapatybe. O kultūrinė tapatybė visgi glaudžiai siejama ir su kalba, ir su raštijos
istorija, ir su nedidelės tautos identitetu. Pereiti į kitos tautos kultūrinį identite-
tą nėra taip paprasta. Nedaug terasime lietuvių, kurie įsilieja į kitų tautų kultū-
rą (pabrėžiu – kultūrą, o ne socialinę ar ekonominę erdvę) kaip visaverčiai tos
kultūros vartotojai ir dalyviai, nes tam reikia itin didelio intelektualinio poten-
cialo, erudicijos, kruopštaus darbo, talento. Kalbos jausmo, kultūrinės nuovo-
kos, plataus akiračio, kritinio mąstymo, analitinio požiūrio. O jei prie to dar ir
humoro jausmą pridėtume ...

Jei Lietuva nuolat, nuosekliai ugdytų tam tikrą procentą tokių asmenybių,
ir ugdytų ne kitiems, o sau, ne tokia nyki būtų ir bulvarinė žiniasklaida, ir dvi-
mate plokštuma tapusi televizija, ir vidutinybių triumfas visose gyvenimo srity-
se. O kad iškilių asmenybių yra mažiau, negu norėtume – ką darysi, matyt, dar
turime intensyviai mokytis, šviestis, bręsti. Kovoti, pasitelkiant knygnešystės
patirtį. Tik šįkart kovotume ne su caro žandarais, o su neraštinga banalybe, su
abejingu valdžios požiūriu į kalbą ir knygą, su iškreipta iki koktumo „elito” są-
voka, su liguistu konformizmu ir jau bene su katastrofišku savikritikos neturė-
jimu – jau netgi literatūros kūrinio kritika priimama kaip asmeninis autoriaus
įžeidimas. Žinoma, toks požiūris tiesiog liudytų kultūrinį nebrandumą ir litera-
tūros kritikos kaip disciplinos, turinčios padėti rašytojui, o ne jį įžeidinėti, nesu-
vokimą. Betgi kartais tai itin ryšku ir kitose gyvenimo srityse. Apie politiką už-
siminti jau tiesiog banalu...

Tai ką gi primintų mums gegužės 7-oji?..
Ar vien istorinę datą, pabarstytą naftalino milteliais?.. Ar gyvą reiškinį, tu-

rintį neaprėpiamas perspektyvas?.. Galime manyti ir taip, ir anaip, tačiau man
visuomet nuostabu, kad per tokį trumpą laiką – mažiau nei du šimtus metų – jau
galime girtis ir moksline, ir populiariąja literatūra, ir vertės neturinčiu šlamš-
tu, ir knygotyros paveldu, ir bulvarine žiniasklaida, ir profesionaliais reporta-
žais, ir aukščiausio lygio poezija, ir lyg tvanas pasiliejusiais mėgėjų posmais... ir
niekas to nedraudžia! Juk tai tiesiog stebuklas. Tik jeigu nenorite tame tvane nu-
skęsti, turite atsirinkti.

Jonas Griežtis

KNYGNEŠYSTĖ ŠIANDIEN

KŪRYBA

Ir iš dainų negrįžta kaip iš karo.
Tiktai padangėj mėlyni linai
Per amžius žydi, ir jų galvos kabo
Žvaigždžių žvaigždėm virš mūsų amžinai.

O debesis, virš dobilų pasviręs,
Nuleidžia ranką augančio ieškot,
Ir dusdamos prieš vėją lekia girios,
Pasaulį nubarstydamos šakom.

Ir pamiršti, kur augta, kur stovėta
Žaliu medžiu ir kur tave nulauš...
Ir tik tada paliauna siausti vėtra,
Vis dar pilna alsavimo gilaus.

Žydra šviesa pažyra iš padangės,
Vedžioja saulė rašančio pirštus.
Ir žodis, šviesią kaktą prisidengęs,
Prastuolio rūbais eina pas kitus.

Jonas Strielkūnas

Sena maldaknygė. Nuotrauka iš interneto



Lenkijoje gegužinės pamaldos pirmą kartą
įvestos 1852 m. Varšuvoje, Šv. Kryžiaus bažnyčio-
je, o visoje Lenkijoje – 1886 m. (G’all X. S. Majowe
maboženstwo // Podręczna Encyklopedia Kościel-
na. T. 21–26. S. 171–172).

Apie 1853 m. gegužinės pamaldos įvestos ir
Lietuvoje, Seinų katedroje. Jų pradininku laiko-
mas Seinų vyskupijos valdytojas prelatas B. But-
kevičius, kuris kilimo buvo iš Kretingos. Seinų
vyskupijos pavyzdžiu pasekė tuo metu kaimyninę
Žemaičių vyskupiją valdęs vyskupas Motiejus Va-
lančius, kuris šias pamaldas įvedė savo vyskupi-
joje. Vilniaus katedroje jos įvestos tik 1884 m. Ge-
gužines pamaldas Lietuvos bažnyčiose 1898 m. su-
vienodino Seinų vyskupas Antanas Baranauskas
(Kurczewski J. Kościół Zamkowy. Wilno. 1908. T. 2.
S. 294).

Gegužines pamaldas Lietuvos kaimas ypatin-
gai išgyvendavo. Jos išsiskyrė kaimo žmonių
maldingumu, kai šalia nustatytų dalykų būdavo
daug laisvos iniciatyvos. Šiose pamaldose daly-

vaudavo visi: vaikai rinkdavo laukų gėles Marijos
paveikslui papuošti, jaunimas pindavo vainikus ir
kitaip puošdavo Marijos altorėlį ar paveikslą,
mergaitės savo rankdarbiais meniškai puošdavo
seklyčią (kambarys, kuriame vyksta gegužinės
pamaldos), vyrai vadovaudavo giedojimui, mo-
terys sunešdavo vaško žvakių ir panašiai. Po
gegužinių pamaldų visi išeidavo į kiemą, dainuo-
davo liaudies dainas bei šokdavo įvairius šokius.
Įvairiose Lietuvos etnografinėse vietose skirtin-
gai kviesta vakarais atlikti šias apeigas. Pietryčių
Lietuvoje (Dzūkijoje ir Pietų Suvalkijoje) – trimi-
tuojant kerdžiaus trimitu, Aukštaitijoje – skam-
binant varpeliu ar koplyčios varpu, Žemaitijoje –
trimituojant trimitu ar mušant į pakabintą nora-
gą arba kokį metalinį daiktą. Pamaldos atlieka-
mos temstant, sukvietus žmones varpu ar kitu
muzikos instrumentu. Visoje Lietuvoje, išskyrus
Dzūkiją, šioms pamaldų giesmėms pritariama
kanklėmis.

Gegužės mėnuo Lietuvoje garsus ne vien ge-
gužinėmis pamaldomis. Šis mėnuo unikalumu iš-
siskiria gegužės pirmąjį sekmadienį švenčiama
Motinos diena.

Pirmasis gegužės sekmadienis skirtas Mo-
tinai pagerbti. Motinos diena įteisinta 1929 m. ko-
vo 24 d. Kaune vykusiame Lietuvos moterų orga-
nizacijų pasitarime. Lietuvos Aukščiausioji Ta-
ryba 1990 m. vasario 9 d. Motinos dieną paskelbė
tautine švente. Šią dieną ypatingą pagarbą rodo-
me Motinoms – gyvoms ir mirusioms. Simboliš-
ka tai, kad Motinos diena švenčiama dangiškajai
visų žmonių Motinai Marijai skirtą gegužės mė-
nesį. Krikščionys turi dvi motinas. Dangiškosios
vardas – Marija. Visą gegužės mėnesį milijonai

žmonių eina nusilenkti prie Jos kojų.
Lietuviai tradiciškai Motinos dieną prisime-

namos gyvos ir mirusios motinos, lankomi ir puo-
šiami kapai, o bažnyčiose bei namuose joms skiria-
mos pačios gražiausios giesmės ir dainos. Tarpu-
kario Lietuvoje ir šiandien Motinos dieną atlieka-
mos šios liaudies pamaldumo praktikos: pasibai-
gus šventoms Mišioms bažnyčioje, lankomi motinų
ir močiučių kapai, čia kalbami poteriai bei gie-
damos maldos/giesmės „Viešpaties Angelas”,
„Sveika, Karaliene” bei „Amžinąjį atilsį duok mi-
rusiems, Viešpatie!”; grįžus namo, sveikinamos gy-
vos mamos bei močiutės ir sėdant prie šventi-
nio stalo dar kartą malda „Amžinąjį atilsį duok
mirusiems, Viešpatie!” pasimeldžiama už išėjusią-
sias.

Lietuvoje nuo senų laikų buvo galima matyti ir
girdėti nepaprastai žavų reginį, kai kaimeliuose,
miesteliuose skambinant bažnyčių ir varpinių var-
pais tris kartus per dieną pakeleiviai ir vietiniai
gyventojai, išgirdę varpo garsą, nusiimdavo ke-

pures ir kalbėdavo arba giedodavo mal-
dą/giesmę „Viešpaties Angelas”. Šį pa-
protį Žemaitijoje įvedė vysk. Jurgis Tiš-
kevičius. Jis 1636 m. Žemaičių vysku-
pijos sinode, vyskupo Motiejaus Valan-
čiaus teigimu, „įstatymą Grigaliaus XIII
(1572–1585), kad visose katalikų bažny-
čiose auštant, per pietus ir brėkštant
poteriams skambintų, priėmė ir žmo-
nėms apskelbė” (Wolonczewskis M. Že-
majtiu Wiskupiste. Wilniuj. 1848. D. 1. P.
37.).

Istoriniai šaltiniai liudija, kad Lie-
tuvoje pranciškonų ir dominikonų vien-
uolijų pastangomis, lenkų pavyzdžiu,
formavosi paprotys skambinti varpais
po vakarinio „Viešpaties Angelo” bei
dar maždaug per vieną maldos „Sveika,
Marija” laiko tarpą suskambinti devy-
nis kartus (3 x 3) už mirusiuosius ir
žuvusiuosius karuose. Vėlesniais lai-
kais, varpams kviečiant melstis už mi-
rusiuosius, kiekvienas melsdavosi ap-
skritai už visus mirusiuosius prie mal-
dos „Viešpaties Angelas” pridėdamas ir
„Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Vieš-
patie!”. Kai caro valdžia uždraudė baž-
nyčiose skambinti varpais, varpo garsą
pakeitė maldos/giesmės „Viešpaties
Angelas” ir „Amžinąjį atilsį duok miru-
siems, Viešpatie!” žodžiai. Nuo XX a.

pradžios, kai po gedulingų maldų bažnyčioje ir
kapinėse imta laikytis Romos ritualo, „Viešpaties
Angelas” ir „Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Vieš-
patie!” naudoti kaip maldos už mirusiuosius. Šią
pamaldumo išraišką greitai perėmė liaudis. Nuo
tada liaudies tradicija tapęs „Viešpaties Angelo” ir
„Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!” gie-
dojimas buvo lyg varpo garsas, palydint mirusiuo-
sius amžinojon kelionėn.

Malda/giesmė „Sveika, Karaliene”, viena se-
niausių lietuvių kalba spausdintų Marijos garbei
skirtų giesmių, yra maldos/giesmės „Salve, Regina”
vertimas, išspausdintas M. Daukšos 1595 m. kate-
kizme. Kas yra jos autorius, nėra žinoma. Istorikai
bando autorystę priskirti apaštalams, kiti – šv.
Jonui Damaskiečiui. Yra žinoma, kad dominikonų
generolas pal. Jordanas Saksonietis (1221–1234) Is-
panijoje įvedė „Salve, Regina” dominikonų ordine.
Karmelitų ordine ji buvo kalbama Mišių pabaigoje.
Šią maldą lietuviai mėgo nuo senų laikų, nes do-
minikonai ją priskyrė maldoms už mirusiuosius ir
giedodavo gedulingų pamaldų bei laidojimo metu.
Jų pavyzdžiu buvo sekama ir kitose Lietuvos baž-
nyčiose. Vienuoliai, žinoma, giedojo lotyniškai, bet
dalyvaujant vietos gyventojams bažnyčiose mal-
da/giesmė buvo atliekama vietos kalba. Istoriniai
šaltiniai liudija, kad Vokietijoje ir Prancūzijoje do-
minikonai tam tikromis dienomis ją iškilmingai
giedodavo bažnyčiose kartu su žmonėmis. XVII a. ši
malda/giesmė iš Lenkijos pasiekė ir Lietuvos kai-
mus bei miestelius (Vaišnora J. Marijos garbinimas
Lietuvoje. Roma. 1958. P. 158–159).

Ir šiandien gegužinės pamaldos bei Motinos
diena yra gražios lietuvio dvasinio pakilimo šven-
tės. �

Šiuo laiku garbinama Marija. Bažnyčia gra-
žiausią pavasario mėnesį Marijai garbinti
pasirinko neatsitiktinai. Metų laikas, kai at-

bunda gamta ir puošiasi gražiausiais pavasario
žiedais, negalėjo būti nepašvęstas Tai, kurią Baž-
nyčios liturgija vadina Jericho rože, Libano ked-
ru, kvapniu cinamono ir balzamo medeliu. Kadan-
gi gamta gegužės mėnesį išsiskleidžia visu savo
grožiu, jis ir paskirtas Mistinei Rožei bei Motinai
garbinti.

Kasdienės šio mėnesio pamaldos, skirtos Ma-
rijos garbei, vadinamos gegužinėmis. Kadangi
joms vadovauja kunigas, savo pobūdžiu jos priar-
tėja prie liturginių pamaldų. Tačiau šis maldingu-
mas nėra grynai liturginis: jis priklauso vadina-
mosioms pridedamosioms pamaldoms, arba liau-
dies pamaldumo praktikoms (pamaldos vyksta
krašto kalba).

Gegužinės – tai sena religinė prak-
tika. Viso mėnesio paaukojimo Marijai
ištakos yra Rytuose. Jau V a. Mažosios
Azijos koptai ištisą Kiahc (gruodis) mė-
nesį, kuris atitinka mūsų gegužę, buvo
skyrę Marijai garbinti. Sakoma, kad šią
praktiką įvedė šv. Kirilas Aleksandrie-
tis (Grumel V. Les mois de marie des By-
zantins // Echios d’Orint. 1932. P. 257–
269).

Romos imperijoje nuo seniausių
laikų balandžio 13 – gegužės 3 d. švęsta
pagonių pavasario šventė Flora. Tuo
metu buvo rengiami žaidimai: namus ir
galvas papuošę gėlių vainikais, apsi-
nuoginę vyrai ir moterys keldavo orgi-
jas, vadinamas florealia. Su šiomis pa-
goniškomis apeigomis krikščionybė ko-
vojo ne ginklu: išsaugojusi idėją, keitė
pamaldumo formą. Gegužės mėnesį
skirti Marijai pirmasis sumanė Ispani-
jos karalius Alfonsas X (1239–1284) savo
poemoje „Cantegas de S. Maria”, kurio-
je Marija lyginama su gegužės mėnesiu.

Tam tikrų gegužės mėnesio pašven-
timo Marijai ženklų ir atgarsių vidur-
amžiais atsiranda Vokietijoje: palai-
mintasis Henrikas Seuse (†1365) gegu-
žės mėnesį rinkdavęs gėles, jomis puoš-
davęs Marijos paveikslus ir kalbėdavęs
tam specialiai sukurtas maldas (Denifle Seuse H. S.
Raštai. München. 1889. T. 1. S. 162).

Italijoje šio pamaldumo pradininkai yra šv. Pi-
lypas Nėris (1515–1592) ir šv. Karolis Boromėjus
(1538–1584). Jie pastebėjo, kad pavasarį, žemei bun-
dant, atgyja ir žmogaus aistros. Šių dvasininkų
įvestos gegužinės pamaldos buvo vienas būdų auk-
lėti jaunimą, ugdyti dorą. 1676 m. jų pavyzdžiu pa-
sekė Fiesole dominikonų noviciate įkurta drau-
gija „Comunella”, kurios nariai Mariją gegužės
mėnesį ypač garbino. To paties XVII a. pabaigoje
Neapolyje, Šv. Klaros bažnyčioje, visą gegužės
mėnesį (kas vakarą) vykdavo vienos valandos pa-
maldos su Švč. M. Marijai skirtomis giesmėmis.
Šio pamaldumo tradicijos suvienodinimo ir api-
bendrinimo nuopelnai priklauso italų jėzuitui
A. Dionisi, kuris 1725 m. Veronoje išleido geguži-
nėms pamaldoms skirtą knygelę „Mese di Maria,
ossia Mese di Maggio, consacrato a Maria”. Gegu-
žinių pamaldų tvarka tokia: gėlėmis puošiamas
Marijos paveikslas ar altorius, prieš jį vakarais
kalbamas rožinis, litanija ir kitos maldos, skaito-
mas skaitinys apie Marijos dorybes.

Gegužinės pamaldos dar nebuvo visuotinės.
Prie jų sklaidos prisidėjo jėzuitas A. Muzzarelli
(1749–1813), kuris 1785 m. išleido knygelę „Il Mese
di Maggio”. Jos pagrindu 1803 m. pop. Pijus VII
pirmiausia leido įvesti gegužines pamaldas Romos
jėzuitų kolegijos studentų bažnyčioje, 1815 m. šią
gegužinių pamaldų praktiką paskelbė visai Bažny-
čiai, o 1822 m. suteikė atlaidus. 1859 m. popiežius
Pijus IX nurodė visose katalikų bažnyčiose gegu-
žės mėnesį laikyti pridedamąsias pamaldas, skir-
tas Marijos garbei (Rochini G. Mariologia. Roma.
1948. P. 122–127).

D R A U G O Š E Š T A D I E N I N I S P R I E D A S 2011 GEGUŽĖS 14 d.2

ALFONSAS MOTUZAS

Gegužinės pamaldos Lietuvoje

Mojus Marijos Samulevičienės namuose. Zervynos, 2007
Arūno Baltėno nuotrauka
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ATSAKYK

O berže žaliasis, o broli,
Nesvyruodamas gi atsakyk,
Ar ne tavo tai verkiančios rankos
Man pritaškė perlų į akis?

Pavasarį nešėmės mudu
Iš krašto į kraštą drauge,
Kol prieblandoj paukščiai užsnūdo
Auksiniame saulės karste.

Dainuoju viena atsiskyrus,
Gyvenime, tave myliu.
Akyse perlai, o ne žvyras
Išklaidžiotų mano kelių.

PETELIŠKĖS SPARNAS

Man gimstant
peteliškė paskolino sparną,
kad mirštant
atiduočiau pavasario vėjui.

Daug kartų jau vyšnios žydėjo.
Ir vėjas vis bėgo pro šalį,
iš Baltijos nešdams
po gaivų lašelį.
Neklausiau, o vėjau,
kada tu sustosi –
pripildęs lašeliais ąsotį.

– – – – — —–

Jau sparnas padangėn nekyla.
Tik laukia rudens,
susisupęs į tylą.

KOTRYNA GRIGAITYTĖ LIEPSNOJO KARTĄ AGUONA...
GEGUŽĖS VĖJAS

Rausvu dangum mieguisti debesys
į vakarus sruveno.
Žiogeliai smuikus suslėpė
po smilgom garbanotom.
Nutilo paukščių klegesys
žalioj viršūnėj klevo,
ir užsklendė bitutės langines.
Tik žydinčiom obels šakom
gegužės vėjas grojo,
o smilgos pasilenkusios
mažais rasos lašeliais
rašė jam gaidas.
Ir buvo mums vis tiek,
kur posmai tie nuves...
Tada...akimirkoj vienoj
paskendo daug dienų prasmingų,
ir laimė pilnačių pražydo
melsvam dangaus skliaute.

– – – –

Dabar pavasaris sugrįždams
sausas ievų šakas apkaišo
ir žiedlapiais nusagsto obelis visas.
Bet niekad nematau
tamsiam dangaus skliaute
to sidabrinio laimės žiedo,
nors vėjas tebegroja
dar tas pačias gaidas.

PRIE ŽIDINIO

Prie židinio sėdime mes ramūs,
Kas vakars taip sėdime mes.
Vien strykčioja gelsvos liepsnelės
Lyg kūdikiai saulės žaisme.

Aš tartum mažytė plunksnelė,
Įstrigus magneto lauke.
Išvesti manęs nieks negali,
Širdim vis krypstu į tave.

Prie židinio sėdime ramūs,
Kas vakars taip sėdime mes.
Tos pačios netilstančios gamos
Vis plaukia į laiko marias.

ROMANSAS

Tau daug dienų žydės dar metais,
Kol leisis saulė alpdama...
Plaštakė net ugnies verpetuos
Dainuoja meilę mirdama.

Tave svaigina mano žodžiai,
Tylioji prieblanda akių,
O man, sparnais žvaigždes užvožę,
Sumigo paukščiai ant šakų.

Kaip ilgai būsi mano soduos,
Neklausiu aš, neklausk ir tu.
Laisvai teplaukia mūsų godos
Saulėlydžių taku.

AKIMIRKĄ TIKTAI

Išeisiu kartą aš viešnagėn
Ir niekad nebsugrįšiu atgalios.
Saulėlydžio migla
Pridengs šešėlį mano,
O pėdas dulkėmis užklos.
Kai saulė vėl,
Atmerkdama akis, dairysis,

Kai šauks rasoje miegančius daigus,
Šviesa užtvindys žemę visą
Ir išsilies į mėlynus skliautus.
Jeigu paklausite tada
Akmens prie kelio,
Ar aš ėjau per miglą
Šiuo keliu,
Jums atsakys:
„Liepsnojo kartą aguona
Akimirką tiktai –
Vos spėjau pamatyt.“

NAMAI

Sustoji prie sodo vartelių, –
Ak, kvepia balti jazminai,
Ir kugždasi dulkės prie kelio:
Namai, tai namai...

Klausaisi tu šunio lojimo
Šešėlyje liepos senos.
Oi, dūksta žvirbliai prie klojimo,
Ir noksta dangus vakaruos.

Apėjęs jau visą sodybą,
Sustoji beržyno gale.
Ten kaimenės grįžta vėlyvos
Papieviais lengva ristele.

Nuo pievų, kai rūkas pakyla
Ir brenda per rasą naktis,
Tai kvepia žolynų kodylas,
Tai šypsos beržuos pilnatis.

MEDŽIO STATULĖLĖS

Mes esame
Tik medžio statulėlės,
Sutrūnijusios
Ir laiko ištremtos.
Bet mes dar galim
Atsigręžti ir raudoti,
Kai vasara praeina
Gėlėtu krinolinu
Pro mūsų kabantį
Geltoną tiltą...

PERLAS

Įaugęs perlas širdyje. Žaizda.
Atsiveria ji ir užgyja.
Bet nenumiršta niekada:
Žaizda ir perlas gyvas.

Įaugęs perlas širdyje. Žavu.
Sopėjimas saldus ir kietas.
Išeisiu aš su likimu,
Palikus perlui vietą.



Jeigu atvirai, į Antakalnio biblioteką tądien
užsukau atsitiktinai, pasitikrinti elektroni-
nio pašto. Išeidama pastebėjau besibūriuojan-

čias pensinio amžiaus moteris ir visai jaunas mer-
gaičiukes, tik ką po pamokų... Pasirodo, visos jos
laukė parodos atidarymo, paveikslų, kurie nuta-

pyti gana neįprasta technika – vašku ant šilko. Tai-
gi likimas lėmė stabtelėti, pasigrožėti, pasiklausy-
ti, paklausinėti. Tuo labiau, kad ši paroda užbaigė
Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, rengiamą
kasmet visose Lietuvos bibliotekose.

Klausimų būta daug ir įvairių. Juk pati meni-
ninkė čia sava tarp savų. Ji – profesionali bibliote-
kininkė, baigusi Vilniaus universtete biblioteki-
ninkystę maždaug prieš 30 metų. Dirba ir dabar –
Greitosios pagalbos universitetinės ligoninės bib-

liotekoje. Anksčiau jų buvo dvi, da-
bar, krizės laikotarpiu, ji ten – viena
vienintelė. O Antakalnio biblioteki-
ninkės mėgsta pristatyti kolegių
meną: prieš tai buvo bibliotekinin-
kės Svetlanos siuvinėti gobelenai, o
Angelę pakvietė, nes pernai pamatė
per televiziją jos surengtą parodą
Medicinos bibliotekoje. Ši paroda
Angelei – jau trečioji.

Kodėl šilkas? Pasirodo, jis pats
pasirinko Angelę. Atsitiktinai, bet
fatališkai, kai ji prieš aštuonerius
metus organizavo profesionalios
menininkės Reginos Fledžinskie-
nės dailės parodą savo darbovietėje
ir nuvyko pas ją į studiją dėl paro-
dos rengimo detalių. Angelei buvo
leista pačiai išbandyti šią techniką.
Tąsyk padarė šešis darbelius. Rim-
tai susidomėjo, ėmė lankyti šios me-
nininkės studiją „Delmonas” kiek-
vieną šeštadienį, kasmet, po ketu-
rias valandas. Darbelių vis gausėjo.
O jų kaupti ji nenorėjo, ėmė dalinti,
dovanoti draugams, artimiesiems,
kolegoms, kol ją „pastebėjo”. Taip
jie iškeliavo į tolimas šalis: Vokie-
tiją, Šveicariją, Ameriką. Todėl ir
pačią pirmąją savo parodą ji pava-
dino „Atsitiktinumas”. Kažkada
bandė platinti darbelius per Ka-
ziuko muges, bet mirtinai sušalo,
todėl dabar Kaziuko atsisakė... Ne-
seniai vienas jos darbelis – rožinis

senamiestis – iškeliavo į Maskvą, nes la-
bai patiko vienai turistei – profesiona-
liai menininkei.

Angelė sako, kad šilkas yra šiltas
audinys: šilko skarelė šildo ir žiemą, ir
vasarą.

Mokinukėms Angelė atvirai prisi-
pažino, kad mokykloje piešti nemėgo.
Kad labiausiai jai patiko (ir dabar labai
patinka) spalvinti knygeles. O ši techni-
ka Angelei – pirmiausia smagi spalvų
terapija, ypač nykiais žiemos vakarais.
Tai malonus laisvalaikio leidimas ir
spalvų derinimo mokymosi menas.
Spalva labai priklauso nuo nuotaikos.
Taigi gali lavinti savo spalvų derinimo
gyslelę kaip muzikinę klausą kuo daž-
niau praktikuodama – šiuo atveju spal-
vindama...

Kai dauguma šiandien verkšlena,
apšneka ar kaltina kitus, teisinasi arba
kažką smerkia, Angelė atrado prasmin-
gą laisvalaikio leidimo būdą, kuris ir
malonus, ir naudingas. Labiausiai jai
patinka daryti kaklaraiščius, nes nerei-
kia vaško, ir rezultatas greitas. Ypač jų
daug užsakė draugai per praėjusias Ka-
lėdas, žinoma, dovanoms.

Ar bandai piešti vašku ant šilko iš
eskizo, nuotraukos ar be eskizo, rezulta-
tas visada yra nenuspėjamas. Dažniau-
siai Angelė piešia paprikas, aguonas,
saulėgrąžas, Vilniaus senamiestį (pagal
graviūras ar savo darytą nuotrauką),
dramblius. Kartais kurti vieną ar kitą
darbelį paskatina pokalbis. Taip gimė
du darbeliai, skirti mergaitei Rugilei-
Rugiagėlėi, kolegės dukrai.

Angelė gimė Šiauliuose, tėvelių jau
nebėra... Kuo dar domisi be tapybos ant
šilko? Labai mėgsta šokti. Gal kas pa-
kvies į projektą „Šok su žvaigžde” (čia
ne Angelės, o autorės komentaras).

Dabar toks etapas, kai studijos ne-
belanko, dirba namie. O namie viskas
einasi daug lėčiau. Batikos ant šilko
technika panaši į kiaušinių marginimą

vašku. Tai ne tik spalvų derinimo menas, bet ir ge-
ležinė kantrybė. Vaškas turi būti karštas šalia šil-
ku aptempto rėmo. Žinoma, turi būti specialus
įrankis, kuriuo pieši – tjautingas – burbuliukas su
adatyte, per kurią ir bėga vaškas. Tenka spalvinti
šviesiau – tamsiau, viską padengti vašku, uždėti
specialių dažų sluoksnį, užtvirtinti karštu lygintu-
vu (specialaus puodo dar neturi). Jei darbas ne-
pavyksta, iš jo Angelė siuva pagalvėles.

Šiandien šis menas gana brangus užsiėmi-
mas, nes šilkas nemažai kainuoja. Anksčiau vyko
kažkiokie mainai su Uzbekija, ir šilko buvo galima
gauti Kalvarijų turguje po 16 Lt. Dabar jau nebe...
O ant sintetinio šilko batikos nepadarysi...

Kokie ateities planai? „Darysiu tai, kol bus
malonu. Jei kam patinka mano darbeliai, man tai
suteikia džiaugsmo”, – sako Angelė. �
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Menas kaip fatališkas atsitiktinumas
Angelės Lileikytės paroda „Ieškojimai“ Antakalnio bibliotekoje

LAIMUTĖ VASILIAUSKAITĖ

Darbeliai, skirti Rugilei-Rugiagėlei Parodos autorė Angelė Lileikytė

Angelės batikos ant šilko skarelę apžiūri parodos Antakalnio bibliotekoje lankytojos
Laimutės Vasiliauskaitės nuotraukos



atstovo Claude’o Chabrolio filmo „Gražuolis Ser-
žas” (1958) personažai – gūdžioje provincijoje de-
graduojantys jauni darbininkai, ir klaikūs Edin-
burgo narkomanai iš škotų rašytojo Irvine‘o Wel-
sho romano „Trainspotting” arba „Traukinių žy-
mėjimas” (1993), kupino šiurpių natūralistinių
vaizdų; ir kartūs Šarūno Barto filmai „Trys die-
nos”, „Koridorius”, ir gulinčios vyrų figūros – be
sąmonės arba mirusios – Iris Levasseur drobių
diptike „Amnezija” (2011), šiomis dienomis ekspo-
nuojamoje Vilniuje prancūzų dailininkų darbų pa-
rodoje „Iš griuvėsių”.

O prancūzų režisierius Eric Lacascade pastatė
Lietuvoje, Nacionaliniame dramos teatre rodomą
garsią Antono Čechovo pjesę „Dėdė Vania”, papil-
dęs jos tekstą ankstyvo to kūrinio varianto – kome-

dijos „Miškinis” fragmentais. „Miškinį”
pats Čechovas laikė savo literatūrine nesėk-
me, neįtraukė jo į raštus. „Miškinis”, anot
vėliau jo atsisakiusio Čechovo, – „komedija
apie gerus, sveikus žmones, su laiminga pa-
baiga”, o „Dėdė Vania”, kaip žinia, tai –
liūdnas, filosofinis dramos kūrinys apie
stačiai nelaimingus žmones ir, iš esmės, be
klasikinės atomazgos. Nors „Miškinyje”
jau gyvuoja beveik visi svarbūs „Dėdės Va-
nios” herojai, be to, abiejose pjesėse apstu
teksto tapatumų.

Lacascade‘o spektaklio pradžioje pasi-
rodo keturi iš „Miškinio” atkeliavę pusiau
vodeviliniai personažai, kurių valdose ir
prasideda vaidinimas. Bet netrukus atlikė-
jai ima laipsniškai artintis prie autorinių –
grynų, užbaigtų „Dėdės Vanios“ personažų.
Taip Voinickio, tai yra Dėdės Vanios (kuris
„Miškinyje” vadinamas dėde Žoržu) vaid-
mens atlikėjas Arūnas Sakalauskas, turėda-
mas omenyje, kad šis jo herojus „Dėdėje
Vanioje” šauna iš revolverio į Serebriakovą,
o juodraštiniame pjesės variante – nusišau-
na pats, akcentuoja skausmingą beprasmiš-
kai nugyvento gyvenimo pojūtį, kuris aki-
vaizdus abiejose pjesėse.

O štai Sonia, „Miškinio” puslapiuose
pristatyta kaip arogantiška, emancipuota,
žavi panelė, kurią myli ir veda energingas,
patrauklus daktaras, miškų gynėjas, dramo-
je „Dėdė Vania” tampa negražia, nemylima
kankine, todėl aktorei Rasai Samuolytei
bendru Sonios vaidmens vardikliu belieka
pasirinkti tyrą, beveik vaikišką naivumą.

Mažiausiai eksperimento eigoje pasikei-
tė Arvydo Dapšio sukurtas profesoriaus
Serebriakovo įvaizdis, aktoriaus dėka įga-
vęs išties naujoviškų psichologinių spalvų.
Arvydas Dapšys, plataus diapazono meis-

tras, šauniai vaidina Rimo Tumino spektakliuose
ir klasikinius tragiškus (Arbeninas M. Lermon-
tovo „Maskarade”), ir komiškus (Zemlianika N.
Gogolio „Revizoriuje”), ir naujų laikų dramos he-
rojus. Taip Jono Vaitkaus režisuotoje šiuolaikinės
prancūzų autorės Jasminos Reza binarinėje pje-
sėje „Atsitiktinis žmogus” A. Dapšys su Goda Pik-
tyte nuostabiai atpasakoja „paprastą istoriją” apie
amžiną laimingo susitikimo galimybę. Ir savo Se-
rebriakovą „Dėdėje Vanioje” A. Dapšys novatoriš-
kai bei dosniai apdovanoja gyvybingu vyrišku ža-
vesiu, natūros artistiškumu, kurie akivaizdžiai pa-
tvirtina ir jo (pjesėje minimą) moterų numylėtinio
reputaciją.

Priešingai visų aplinkinių įtikinėjimams, kad
jis ligotas ir senas, A. Dapšio Serebriakovas, dvi-
dešimt penkerius metus atitarnavęs ir tik neseniai
atsistatydinęs, tai yra daugmaž penkiasdešimt-
metis grožinės literatūros profesorius – anaiptol
ne griuvena, tik sunegalavęs dėl beprotiško kai-
miško nuobodulio ir dvasinės vienatvės. Tikriau-
siai tokio profesoriaus paskaitos buvo įdomios, o
straipsniai – turiningi, ir ne tik jis ilgisi savo stu-
dentų, bet ir studentai noriai vėl susitiktų su juo.
Ir podagros priepuoliai nustotų kamavę, vos tik
profesorius įžengtų į artimiausio gubernijos mies-
to universiteto katedrą, kur perskaitytų puikią
paskaitą apie rusų poetą Konstantiną Batiuško-
vą (1787–1855), kurio eilių, teigusių gyvenimo
džiaugsmą ir pilnatvę, buvo pasigedęs dvaro gūdu-
moje. �

Didžiųjų rusų žodžio meistrų Maksimo Gor-
kio ir Antono Čechovo kūriniai dažnai ap-
tinkami Lietuvos teatrų repertuaruose. M.

Gorkio šedevras – drama „Dugne”, sukurta prieš
110 metų, nūdien interpretuota Oskaro Koršunovo
teatre, ir šis plačiai žinomo lietuvių režisieriaus
O. Koršunovo spektaklis 2011 m. pelnė Auksinį
scenos kryžių. Gorkio dramaturgijos žinovų bei
garbintojų nuostabai, O. Koršunovas ryžtingai su-
trumpino pjesės „Dugne” tekstą, tuo atsisakęs
eilės siužetinių linijų, kolizijų ir netgi personažų.
Naujame pjesės pastatyme nėra nei seno nak-
vynės namų šeimininko Korostyliovo, nei jo
klastingos žmonos, nei jos mylimo jauno
gražaus beturčio – vagies Pepelo. Tiesą sa-
kant, tokio pobūdžio klasikinių personažų
rinkinys išsamiai, iki smulkmenų išnagri-
nėtas garsių menininkų kūryboje – nuo
Nikolajaus Leskovo apysakos „Ledi Makbet
iš Mcensko apskrities” (1865) iki Algimanto
Puipos filmo „Velnio sėkla”. Nors šiaip jau
Pepelo vaidmuo vertingas: būtent jį tempe-
ramentingai atliko 1957-ais metais Akiros
Kurosawos režisuotoje „Dugne” kino versi-
joje pirmasis japonų ekrano tragikas To-
shiro Mifune. Beje, Kurosawa perkėlė šios
Gorkio pjesės veiksmą iš caro Rusijos į ny-
kų XIX a. septinto dešimtmečio Tokijo, ku-
ris tuomet dar turėjo Edo pavadinimą, pa-
kraštį.

Oskaro Koršunovo spektaklyje nėra ir
kito svarbaus pjesės herojaus – keliaunin-
ko ir guodėjo Lukos: jis, atvykęs nežinia iš
kur, gal iš katorgos, o gal – iš vienuolyno,
neva jau buvo čia, paskutinėje skurdžių bei
varguolių prieglaudoje, apsilankęs ir įžie-
bęs nakvynininkams miglotų vilčių dėl ge-
resnės ateities, vėl išėjo savo keliu į iš-
svajoto pasaulio kraštą. Gyvuojantys sce-
noje „buvę žmonės” dažnai ir noriai prisi-
mena Luką („Geras buvo senis!”), bet jo
gražiomis pasakaitėmis vargu bau ar tiki.

Koršunovo spektaklio kūrėjai su bū-
dingu Gorkio literatūriniam tekstui huma-
nistiniu patosu teigia tiesos (tegul ir skau-
džios) svarbą naujųjų laikų žmogaus pa-
saulėjautai. Tą pačią poziciją gynė – pole-
mizuodamas su kolega ir tėvynainiu Euge-
ne’u O’Neillu – žymus amerikiečių dra-
maturgas Edwardas Albee (1928–2005):
„Žmonės turi gyventi tiesa, o ne iliuzijo-
mis”.

Ši mintis kaip reta artima Gorkio dramos
„Dugne” programiniams postulatams, kurie ne
tik garsinami vaidinimo metu, bet ir fiksuojami
„bėgančia šviesos eilute”, lyg kino titrai scenoje
esančiame ekrane: „Žmogus – tai skamba išdi-
džiai”, „Tiesa – laisvo žmogaus dievas…” Įkvėptai
ir raiškiai tardamas tas „sparnuotas frazes”, ak-
torius Dainius Gavenonis nakvynės namų filosofo
Satino įvaizdžiui suteikia ir maištingumo, ir iš-
monės.

Atsisakius Pepelo ir Lukos vaidmenų ir ati-
tinkamų poleminių kolizijų, spektaklis gerokai
sutrumpėjo, o grožinis kitų pagrindinių veikėjų –
Satino, Barono, Aktoriaus – reikšmingumas išau-
go. Tie spektaklio herojai greta susodinti prie di-
delio ilgo stalo (centrinio ir nekintamo dekoraci-
jos elemento), ir kadangi teatro salė, kažkuo pri-
menanti studentų auditoriją, nėra didelė, akto-
riai, galima sakyti, kalbasi akis į akį su žiūrovais
visu balsu, audringai vaidindami galingą „erdvi-
nę” pjesę kamerinėmis sąlygomis.

Taigi, kiekvienas aktorius savo personažo li-
kimą mums teikia lyg „stambiu planu”, privalėda-
mas įkūnyti bei atskleisti išties unikalų Gorkio
pjesės „Dugne” romantizmo ir vargdienių esteti-
kos derinį.

Puikų Barono vaidmens sprendimą surado
aktorius Darius Meškauskas: šio kilmingos gimi-
nės, bet beviltiškai žlugusio žmogaus veidu nuolat
rieda tylios karčios ašaros – taip jis, kalėjęs už iž-
do vagystę ir atsidūręs padugnių buveinėje,

apverkia savo nuopuolį, prarastą dvarininko gar-
bę, senelio herbus ir karietas, ir psichologinis
vaidmens koloritas labai artimas tragizmo kupi-
nai Ivano Bunino apsakymų ciklo „Tamsios alė-
jos” atmosferai.

Dera prisiminti, kad Baroną „Dugne” vaidino
pasauliniai aktorystės meistrai – pirmasis to vaid-
mens atlikėjas Maskvos Dailės teatro pastatyme
Vasilijus Kačialovas ir prancūzas Louis Jouvet –
kino ekrane, Jeano Renoiro režisuotoje juostoje.
Guvi, intelektuali aktorė Rasa Samuolytė, vaidin-
dama vargšę Nastią, bulvarinių romanų mėgėją,
atgaivina mūsų atmintyje tą faktą, kad „moteris su
knyga” – prioritetinė Gorkio kūrybos figūra. Gor-
kis pirmasis įdavė knygą į rankas tokioms litera-
tūrinėms herojėms, kurios ligi tol vargu ar skai-

tyti mokėjo – gatvės merginai Nastiai („Dugne”),
pirklio dukrai Liubai („Foma Gordejevas”), žve-
jybos verslavietės darbininkei gražuolei Malvai iš
to paties pavadinimo apsakymo, kuris prasideda
fraze „Jūra – juokėsi”. Visos jos – uolios knygės.

Už Aktoriaus vaidmenį O. Koršunovo spektak-
lyje „Dugne” artistas Darius Gumauskas pelnė
Auksinį scenos kryžių. D. Gumausko sceninis Ak-
torius – dar jaunas ir ganėtinai išvaizdus, taurių
vidinio skausmo perkreipto veido bruožų, apsiren-
gęs XX a. valkatų „firminiais” drabužiais – nubriz-
gusiais džinsais ir juodu storu beformiu megztiniu
– įkūnija ne tik rusiškąją, bet ir, deja, universalią
ir visuomet asmeninę silpnavalio žmogaus, išmai-
niusio talentą į girtuoklystės liūną, tragediją. Tie-
sa, Aktorius pjesėje „Dugne” iš pradžių dar viliasi
išsigydyti ir sugrįžti į sceną, bet paskui suvokia
savo nuopuolio gylį bei tų vilčių bergždumą, ir ga-
liausiai nakvynininkai jį randa pasikorusį. D. Gu-
mausko vaidmens piešinys kruopščiai apmąsty-
tas: jo Aktoriaus judesiai laužyti, netolydūs, gestai
– staigūs, skubrūs, intonacijos – išpažinties pobū-
džio, bet kartais jose su „heavy metal” garsui pri-
lygstama jėga prasiveržia ligi tolei tramdomas
pyktis. Ir prieš savižudybę Aktorius skaito, paga-
liau prisiminęs ne Gorkio pjesėje pateiktą Beran-
ger eilėraštį „Dievo bepročiai”, o Hamleto mono-
logą, ir tuo pakeitimu šis lietuviškas sceninis pa-
veikslas įgauna papildomą apibendrintą prasmę.

Toje pačioje teminėje meno plotmėje egzistuo-
ja ir prancūzų kino „naujosios bangos” garsaus
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Lietuvių aktoriai rusų klasikos padangėje
TATJANA BALTUŠNIKIENĖ

Aktorius Darius Gumauskas M. Gorkio ,,Dugne”.
D. Matvejevo nuotraukos

Baronas (Darius Meškauskas) ir Satinas (Dainius Gavenonis) O. Koršu-
novo režisuotoje M. Gorkio pjesėje ,,Dugne”.
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Antanas Dambrauskas

Įstojęs į Kunigų seminariją, iškart pasijutau sė-
dąs ne į savo vežimą. Tačiau nebebuvo kas da-
ryti. Baisu apvilti tėvus ir nežinia kur dėtis,

kaip ir kuo manytis. Buvo liūdna. Toji nostalgija
atsispindėjo laiškuose, kuriuos vicerektorius Pr.
Penkauskas cenzūruodavo. Kai pasipainiojau kar-
tą jam po kojų, jis tarė:

– Ką ir ką, domine. Graudžius laiškus rašai.
Užeik, pasikalbėsime.

Nuo pokalbio išgelbėjo profesorius P. Mala-
kauskis, ėjęs pas vicerektorių su reikalu. Daugiau
stengiaus kanauninko nebesusitikti, o dėstyti jis
man nieko nedėstė. Išpažinties, kurios turėjome
eiti bent kas antrą šeštadienį, aš paprastai eidavau
pas lotynų kalbos profesorių Mečislovą Sandana-
vičių. Jis buvo „vidutinio šventumo”. Tad reikalai
stovėjo vietoj, abejonių jam nė nesisakydavau. O ir
pasisakęs išgirstum standartinį tokiais atvejais
„paguodimą”: „Nė vienas, kas prideda ranką prie
arklo ir atgal žvalgosi, netinka Dievo karalystei”
(Lk 9, 62). Teisybę sakant, „rankos prie arklo” aš
dar pridėjęs nebuvau, o abejojau, dėti ar ne.

Pagaliau nusižiūrėjau Vaižgantą, kurį Semi-
narijos vadovybė taip pat buvo pakvietusi klausyti
klierikų išpažinčių. Jis sėdėdavo klausykloj Semi-
narijos (Šv. Jurgio) bažnyčios gale (įėjimas į tą baž-
nyčią iš šono), nišoj priešais Didįjį altorių. Maty-
davau, kad pas jį eina daugiausia „abejojantieji”,
kuriuos vadindavo „švabais”, priklydėliais, gal
nuo vokiečių kalbos žodžio „schweben” – siūbuoti,
švytruoti. Taigi kartą prie Vaižganto priėjęs pasi-
sakiau, kas derėjo, prasitariau, kad čia nejaukiai
ir prastai jaučiuosi, ir laukiau, kad ims mane drą-
sinti arba ir barti. O jis man:

–Tai ką, panie, nenori būti kunigu?
– Nelabai norėčiau, – nedrąsiai atsakiau.
– Nenori ir nebūk! – Pasakė ir nutilo. O paty-

lėjęs:– Aha, pagalvosi: gera tau pasakyti – nebūk.
Iš kur esi, iš kaimo?

– Iš kaimo, – atsakiau tyliai.
– Suprantu tave. Išstoti nelengva ir baisu.

Bet, panie, nebijok. Neprapulsi. Būsi studentas.
Yra draugija, kuri šelpia studentus. Duoda jiems
pigius pietus. Aš tos draugijos pirmininkas. Ne-
bijok, panie. Nenori būti kunigu ir nebūk! Klaup-
kis, duosiu išrišimą, – baigė mano išpažintį Vaiž-
gantas.

Nuoširdžiai buvau ir tebesu jam dėkingas už
padrąsinimą. Tai buvo pedagogo žodis. Nuodėm-
klausys mat turėtų būti ne tiek šventas, kiek iš-
mintingas.

Toks buvo Vaižgantas.
Taigi ir apsisprendžiau mokslo metams pasi-

baigus iš Seminarijos išstoti. Tačiau vasaros ato-
stogas praleidau dar kaip kunigas ir Šaukoto dvare
mokiau Rokiškio provizoriaus Vaitkevičiaus vai-
kus.

Išstojau 1932 metų rudenį prieš mokslo metų
pradžią Universitete. Vaižgantas nemelavo. Stu-
dentų valgykla buvo po Žemės ūkio rūmais Paro-
dos gatvės apačioj ir Donelaičio gatvės pradžioj. Ji
– daugelio išganymas. Turėjai 50 centų – galėjai
pirktis pietų talonėlį, su juo gaudavai antrą duotį
ir ką užsigardžiuoti. O centų neturėjai – galėjai so-
čiai pavalgyti mėsiško ir pieniško viralo su duona,
kurios, juodos ir baltos, stovėjo stirtos ant stalo.
Pavalgęs galėjai ramiai sau išeiti. Niekas talonėlio
iš tavęs nereikalavo – jo reikėjo norint gauti mėsos
ar ko kito, antros duoties. Taip buvo sutvarkyta,
niekas tuo nesistebėjo ir niekam nebuvo skriau-
dos. Neretai guodėsi bepinigiai kolegos privalgę
„net sopamai”. Bet piktnaudžiauti niekas tuo ne-
piktnaudžiavo.

Studentų buitis Vaižgantui nuoširdžiai rūpėjo.
Ne veltui jis buvo užsimojęs mergaitėms studen-
tėms pastatydinti bendrabutį, kurį mini ir savo tes-
tamente. Tik, deja, šio užmojo nebespėjo įgyven-
dinti, kaip ir paminklo Valančiui pastatydinti Ro-
tušės aikštėje.

Seminarijoje Vaižgantas nieko nedėstė, todėl
nedažnas čia buvo svečias. Retai matydavau jį ir
Arkikatedroje. Turėjo savą, Vytautinę, bažnyčią.
Tačiau 1932 metų pavasarį, šeštadienį prieš Sekmi-
nes, man teko laimė dalyvauti šv. Mišiose Arki-

katedroj prie Didžiojo altoriaus. Tumas celebravo,
o aš, akolitas, ėjau ar stovėjau žemai prie laiptų su
žvake didelėj ir sunkioj žvakidėj. Labai malonu bu-
vo regėti Vaižganto nestygstantį gyvumą. . .

Gerai įsiminiau vieną jo paskaitą klierikams
apie reikalą kunigui būti blaiviam. Kalbėjo gyvai
ir labai vaizdingai.

Buvo jis greitos orientacijos ir blaivaus proto,
gyvenimiškas. Pasakoja, kad vienas baigiamojo
kurso alumnas prieš pat subdiakonato šventimus,
po kurių kelio atgal nebėra, per išpažintį paklausė
Tumą, būti jam kunigu ar ne. Tumas jį mato ir gir-
di pirmą kartą. Tad valandėlę pagalvojo, pasvarstė
kaip svarstyklėm rankomis ir atsakė:

– Ir čia šūds, ir ten šūds. Imk šventimus!
Atsakymas išties prasmingas. Jeigu tu pats,

septynerius metus mokslą eidamas, neapsispren-
dei, tai iš tavęs bus šūds, ar tu kunigu būsi, ar kuo
kitu. Imk šventimus, tai nors tėvams padėsi išsi-
mokėti skolas, į kurias įbrido mokslan tave beleis-
dami. Pasaulietiškam gyvenimui tavo dvasiškieji

mokslai mažai tereikalingi.
– Žiūrėk, kad prieš veidrodį neparodytum

kreivo snukio! – lyg ir piktai pasakė jis man kartą
prieš atostogas. Aš apsigandau: ką gi bloga būsiu
padaręs? O Vaižgantas: – Parvažiuosi atostogų.
Ten iš vienos pusės klebonas, iš kitos parapija, visi
į tave žiūrės. Tai tau ir veidrodis. Žiūrėk, kad ko
nepadarytum ne taip, kreivai, kad visi sakytų: žiū-
rėk, koks tiesus išaugo berniokas. . .

Viena pažįstama kaunietė pasakojo, kaip Tu-
mas ją „paguodė”, kai nuėjusi pasiskundė, kad vy-
ras ją meta. Mat Tumas juos buvo sutuokęs. Kai pa-
skambinusi, duris atidaręs pats Tumas.

„Ką pasakysi?”– paklausė.
O kai pasiguodusi, greitosiomis ištarė:
„Ko atėjai? Esi netikus, tai ir meta. Ir aš mes-

čiau. Gerų niekas nemėto. Ko atėjai? Aš gi nepa-
taisysiu, panie, kad netikus”. – Ji apsigręžus išėjo,
o jis užtrenkė duris.

Vaižgantas buvo suirzęs, kad jį atitraukė nuo
darbo, o padėti čia jis nieko negali. Vien liežuviu
plakti orą nemėgo.

Antanas Kučingis pasakojo, kad, būdamas kam
svotu, matęs santuokos registravimo knygose prie
kažkieno pavardės pastabų grafoje įrašyta: „Pame-
tė, iclius”. Kaip gyvenime, taip rašte...

Laidojo Vaižgantą visas Kaunas. ,,Neliko na-
muose žmogaus, kai 1933 metų gegužės 2 dieną iš
Klimo vilos Vaižganto gatvėje (o gal apsirinku, gal
pašarvoti jis buvo pervežtas j ‘Neolituania’ korpo-
racijos rūmus ant kalno Parodos gatvės pradžioj;
Vaižgantas buvo šios korporacijos garbės narys) jį
lydėjo į Baziliką. Pilna Bazilika, pilnos gatvės ap-
linkui, pilna Rotušės aikštė buvo ir ryto metą, kai
laidojo. Kūnas laikinai buvo padėtas Arkikatedros
kriptoje. Vėliau atgulė amžino poilsio Vytauto baž-
nyčios mūruose, nors buvo pageidavęs, kad jį pa-
laidotų Svėdasuose – parapijos kapuose šalia jo tė-
vų arba Marikonio koplyčios rūsyje: ‘Tegu garse-
nybių bus pamėtyta po visą kraštą’ ”.

„Ieškojau laimės kitiems, o tapau laimingas
pats” – regėjau įrašą ant žurnalo viršelio po nuot-
rauka, kur Vaižgantas sėdi prie bažnyčios mūrų su
šuneliu Kauku, laikydamas rankoj didžiulį Vytau-
to bažnyčios durų raktą.

Tik labai šviesus ir didis žmogus gali taip apie
save pasakyti. Tiktų tie žodžiai ir jo kapo antra-
šui ... �

Ištrauka iš A. Dambrausko knygos ,,Viskas praeina”

2. Einu išpažinties pas Tumą-Vaižgantą

J. Tumo-Vaižganto straipsnis laikraštyje ,,Sėjos baras”

A. Merkelio knygos
„Juozas Tumas-Vaižgantas” iliustracija



D R A U G O Š E Š T A D I E N I N I S P R I E D A S2011 GEGUŽĖS 14 d. 7

Posakis ,,Veidu į Lietuvą” nebėra populiarus

2010m. spalio 5 d. buvo suruoštas vakaras
paminėti prof. Kazio Pakšto 50-ąsias

mirties metines. Renginys vyko Signatarų namuo-
se Vilniuje. Vakaro pavadinimas – ,,Veidu į Lietu-
vą!” Kazys Pakštas buvo geografas, mokslininkas,
visuomenės veikėjas, Ateitininkų federacijos va-
das, Lietuvos geografų draugijos įkūrėjas, atsargi-
nės Lietuvos skatintojas.

Lietuvių išeivijos instituto ir ,,Akiračių” ben-
dradarbiai, ,,Santaros-Šviesos” bendražygiai pa-
ruošė In memoriam Zenonui Rekašiui pagerbti
(,,Pasaulio lietuvis” 2011 m. 03/495). Rašinyje jis
yra pristatomas kaip atviro žodžio riteris, visą gy-
venimą išlikęs ištikimas savo jaunystės santarie-
tiškam credo ,,Veidu į Lietuvą”.

Tai tik pora atvejų, kai panaudotas posakis
,,Veidu į Lietuvą”. Jis nebėra poliarizuojantis, bet
dar nepaleistas į atsargą. Dėl šio posakio neseniai
teko polemizuoti, atsiliepiant į Zenono Rekašiaus
išsakytus prisiminimus 2010 m. ,,Santaros-Švie-
sos” suvažiavime, liečiančius Julių Šmulkštį. Ir
ten buvo paminėtas ,,Veidu į Lietuvą” šūkis. Pasi-
rodo, kad šis šūkis buvo mestas socialdemokrato
Stepono Kairio. Internete radau ,,Akiračius” su
nenurodyta data, antraštė skelbė: ,,Veidu į Lietu-
vą: Santaros-Šviesos likimai”, kur pateikiami pen-
kių asmenų pasisakymai apie šio šūkio prasmę ir
reikšmę. Tame aprašyme savo atsiminimus patei-
kia R. Mieželis, V. Zaborskaitė, R. Adomaitis, M.
Martinaitis ir T. Venclova. Tai tikrai įdomūs ir pa-
siskaitytini prisiminimai, apie tai rašiau savo po-
lemikoje (,,Draugas” 2010.11.20). Dabar prie jų no-
riu grįžti ir juos plačiau pacituoti.

Pradedu nuo Raimundo Mieželio minčių. Anot
jo, pati Santaros genezė prasidėjo 1954 metais, kai
buvo priimtas statutas. Jame buvo nustatyti Stu-
dentų Santaros tikslai. Vienas jų – suburti tautinių
demokratinių pažiūrų lietuvius studentus akty-
vioje kovoje dėl laisvės. Antras – stiprinti tarp lie-
tuvių studentų akademikų tautinį sąmoningumą
ir kelti kovos dvasią. Trečias – organizuoti lietuvių
studentijos kovą prieš komunizmą kaip totalinį
žmogaus pavergėją. ,,Todėl nuo pat pradžios San-
tara įsijungė į bendrą antikomunistinį frontą, ir
pagaliau, 1956 m., ėmėmės iniciatyvos, prie kurios
prisidėjo visos studentų organizacijos – tada buvo
įteikta lietuvių jaunimo peticija, skirta preziden-
tui Eisenhower…” Po 1965 m. Santaros suvažiavi-
mo Tabor Farm dalyviai skirstėsi su didesniu įsi-
pareigojimu lietuviškumui, tautinei liberalinei
idėjai, laisvam kūrybingam žodžiui, atvirumui
kiekvienam žmogui ir kovai už žmogaus, tautos ir
valstybės laisvę. Raimundo Mieželio teigimu, tame
suvažiavime įvyko ryškus lūžis santariečių galvo-
senoje. ,,Nuo tų 1965 m. prasidėjo truputį kitoks
mūsų veikimas: galvojome, kad reikia išties atsi-
sukti veidu į Lietuvą. Mykolas
Drunga knygoje, skirtoje ,,San-
taros-Šviesos” 25-mečiui, paste-
bi, kad mes kovojom prieš lie-
tuvių visuomenėje tada viešpa-
tavusį sifilinį okupacinės sant-
varkos suvokimą. ,,Pagal šį mo-
delį, sovietizmas yra ‘sifilis’,
įsiskverbęs ne tik į ,,ligonio” –
lietuvių tautos – kūną, bet bai-
giąs suėsti ir jo dvasią (jei Lie-
tuvoje tebegyvas ir neišvežtas į
Sibirą, tai reiškia – komunis-
tas, išdavikas, prisitaikėlis ar-
ba karjeristas). Iš tokios ‘su-
sargdintos’ Lietuvos esamomis
sąlygomis nieko negalima imti
ir niekuo naudotis. Ir kadangi
sifilio yra esama lengvai užkre-
čiamos ligos, reikia skrupulin-
gai saugotis ‘intymesnių kon-
taktų’ su ‘anapus’ gyvenan-
čiais tautiečiais. Jų patartina
vengti dar ir todėl, kad sifilis
yra baisiai klastingas, užsi-
maskuojantis – dažnai ilgam
neįmanoma pastebėti, kad tuo

nuodu yra užsikrėtęs. Dėl to ‘sveikajam’ tenka
kiekvieną okupuotos Lietuvos lietuvį ir kiekvieną
su juo susitikusį išeivį įtarti ir kiek galima vieną
nuo kito izuoliuoti. Šiam sifilio modeliui santa-
riečiai-šviesiečiai bei akiratininkai priešpastatė
Lietuvos kaip ištisinio kalėjimo analogiją, kalėji-
mo, kurį privalu lankyti, nežiūrint to, kad reika-
lautų sueiti į kontaktą su kalėjimo administracija,
ir su jo iš pačių kalėjimo narių parinktais sargais.
Nors kalėjimo viršininkai stengiasi nutolti ir vi-
saip įtikinėti, kad jokio kalėjimo nėra, jo realybė
visur per daug atvaizdi ir nenuslepiama. Kaipsyk
dėl to savo tautą mintyt yra išeivijos pareiga kuo
arčiau prie kalinių prasisprausti, jiems telkiant
informaciją, kas vyksta už kalėjimo ribų, o iš jų su-
žinoti galimai daugiau apie kalėjimo padėtį, jo įna-
mių nuotaiką ir t.t. Tik tokiu komunikacijos infor-
mavimosi pagrindu iš viso įmanoma bet kokia tik-

slesnė ar prasmingesnė išeivijos veikla tautos
politinei ar kultūrinei naudai”.

Toliau R. Mieželis pastebi, kad tada prasidėjo
didelis karas ir santariečiai-šviesiečiai buvo įra-
šyti į ,,išdavikų” sąrašą. Dėl to ar kitų priežasčių V.
Zaborskaitė teigia, kad ji nepastebėjusi platesnio
santariečių dalyvavimo visuomenėje. Jos many-
mu, ,,Santara-Šviesa” lietuvių visuomenėje neuž-
ėmė tokios vietos, kokią galėjo užimti.

Kreipdamasis į suvažiavimo dalyvius, R. Ado-
maitis, teigė, kad suvažiavime tarsi ,,verdat savo

sultyse”. ,,Bet šiandien reikia, kad ‘Santara-Švie-
sa’ atsigręžtų veidu į Lietuvą, į tą paprastą žmogų,
ne tą, kuriam šiandien labai reikia alaus… Kitaip
tariant, reiktų neatitrūkti nuo to, kas vyksta pa-
prastame žmonių gyvenime”.

Silvija Vėlavičienė leidinyje ,,Knygotyra”
(2005.44) rašo apie išeivijos spaudą Lietuvoje per
penketą sovietinio draudimo dešimtmečių. Ten
minima, kad 1957 metais, paskelbusi šūkį ,,Veidu į
Lietuvą”, ,,Santara-Šviesa” susilaukė neviena-
reikšmiškų vertinimų iš išeivijos organizacijų, tei-
gusių, kad bet koks bendradarbiavimas su okupuo-
tu kraštu yra neįmanomas. Kokia padėtis buvo su-
siklosčiusi tarp bendradarbiavimo su Lietuva po-
zicijų, atskleidžiama Daivos Dapkutės monografi-
joje. Anot jos, dauguma laikraščių, prisilaikydami
,,tautinės drausmės nuostatų”, pradėjo vengti
spausdinti remiančiųjų platesnius ryšius su kraš-
tu straipsnius.

www.vdu.lt svetainė rašo apie Valdą Adamkų.
Ten skaitome, kad 1958–1965 metais jis buvo ,,San-
taros-Šviesos” federacijos, paskelbusios šūkį ,,Vei-
du į Lietuvą”, vicepirmininkas. Jau minėtame Sil-
vijos Vėlavičienės straipsnyje Valdas Adamkus
gretinamas su moderniųjų laikų knygnešiais (cita-

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Nukelta į 8 psl.

Profesorius Kazys Pakštas
Vyt. Maželio nuotr. (,,Draugo” archyvas)

Signatarų namai Vilniuje, Pilies gatvėje, kur vyko
K. Pakštui skirtas vakaras

V. Adamkus susitikime su ,,Santaros-Šviesos” klubu Londone
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2006metais minėjome garsiojo istoriko
Adolfo Šapokos 10-ąsias gimimo meti-

nes. Vilniuje ir kitur buvo surengtos atminimo
parodos ir renginiai. Atidarant parodą, Vilniaus
mokslų akademijos bibliotekoje žodį tarė ir VPU
Lietuvos istorijos katedros vedėjas Aivas Ragaus-
kas. Jo teigimu, iki šiol iškilusis istorikas dar nėra
sulaukęs jokios monografijos. Ragauskas turbūt
nežinojo, kad tokia knyga yra, ją vasario 15 dieną
pristatė du autoriai – Gintautas ir Mindaugas Ša-
pokos. Ji vadinasi ,,Istorikas Adolfas Šapoka ir jo
darbų bibliografija”. Veikiausiai nedaugelis žino,
kad Alytaus krašte gyvena šio garsaus istoriko gi-
minaitis Gintautas Šapoka, garsėjantis kaip
bibliofilas.

Gintauto tėvai buvo mokytojai. Susitaupę pi-
nigų, 1939 metais nusipirko
ūkį Talokių kaime, netoli
Alytaus. Motiną su dviem
vaikais 1941 metais ištrėmė
į Sibirą. Tėvas tuo metu sir-
go, todėl jo nerado. Gintau-
tas gimė po to, kai šeima
vėl susijungė Lietuvoje.

Gintautas dirbo Luks-
nėnų ūkio vyriausiuoju eko-
nomistu, dalyvavo Sąjūdžio
veikloje. Tėvynės sąjungos
Alytaus rajono skyriaus na-
rys viešai kritikavo rajono
konservatorius dėl mokyklų
uždarymo, dėl to buvo paša-
lintas iš partijos. Vėliau cen-
trinė konservatorių organi-
zacija jam narystę grąžino.

Bibliofilas knygas pra-
dėjo rinkti apie 1970 metais,
studijuodamas Kauno Že-
mės ūkio akademijoje. Užei-
davo į Kauno antikvariatą,
kuriame nusipirko „Lietu-
viškąją enciklopediją”. Tais
laikais pavienių enciklo-

pedijos tomų tame antikvariate pasitaikydavo, jie
kainuodavo po 5 rublius, tik už IX neįrištą tomą
sumokėjo 8 rublius. Pinigų buvo, tačiau knygas
buvo sunku gauti. Kai pradėjo dažniau lankytis
Kauno antikvariate, tai vieną kitą knygą darbuo-
tojai ištraukdavo iš po prekystalio. Antikvariate
susipažino ir su garsiu bibliofilu Petru Matkevi-
čiumi. Vėliau, kai važinėdavo į komandiruotes Vil-
niun, lankydavosi jo namuose. Petro Matkevičiaus
bute buvo daug knygų, sustatytų keliomis eilėmis,
bet jis buvo labai atsargus.

Gintautas susipažino ir su kitais žmonėmis,
kurie turėjo knygų ir norėjo jas parduoti. Nemažai
knygų įsigyta iš istoriko Štuopio giminaičių Kau-
no rajone. Iš bibliofilo Vinco Juškevičiaus nusi-
pirko „Kęstutį”, „Vytautą”, M. Biržiškos „Anuo
metu Viekšniuose ir Šiauliuose”, M. Yčo „Atsimi-
nimus”, „Iliustruotą Lenkijos istoriją” lenkų kal-
ba. Beje, pastarąją knygą Juškevičius pardavė ir
Alytaus kraštotyros muziejui.

Tarybiniais metais Gin-
tautas Šapoka rinko tarpu-
kario laikotarpio istorinę
literatūrą, knygas apie Vil-
niaus kraštą. Daugumą to-
kių knygų Gintautas jau
turi surinkęs. Taip pat turi
daugumą tarybinio laiko-
tarpio istorinės tematikos
knygų. A. Šapokos istoriją
išsikeitė į Mažąją tarybinę
enciklopediją. Tame egzem-
plioriuje trūko puslapių,
reikėjo trūkstamus atsi-
šviesti ir įrišti. Surinko ir
beveik visą Lenkijoje leistos
„Aušros” komplektą. Dar
prieš pertvarką pavyko gau-
ti vokiečių okupacijos lai-
kais leistų knygų: J. Petrui-
čio „Kaip jie mus sušaudė”,
„Lietuvių archyvą” ir kitas.

Pastaruoju metu knygų
perka mažiau. Dar norėtų
surinkti pilnus „Karo ar-
chyvo” ir „Lietuvių tautos”
komplektus. Iš naujų leidi-

nių turi surinkęs visą „Laisvės kovų archyvą”, nu-
perka vieną kitą įdomesnę tremtinių knygą.

Dar viena Gintauto tema – visos A. Šapokos
knygos ir atskiri straipsniai. Dabar iš bibliografi-
nių šaltinių atsirado galimybė tai atsirinkti. Beje,
Gintautas – garsaus istoriko giminė. Gal dėl tos pa-
vardės, ar dėl to, kad buvo mokytojai, jų šeimoje
tiek daug ištremtų. 2005 metais Gintautas organi-
zavo genealoginio medžio susirinkimą, renka foto-
grafijas, ruošiasi filmuoti. 2005 išleido savo para-
šytą knygą ,,Mūsų gimtinė”.

Dabar Gintautas ūkininkauja, o sūnus studi-
juoja Vilniaus universitete istoriją, tai tėvo knygos
praverčia ir studijoms. Kartais knygas užsako
specialiai sūnui. Pats sūnus knygų dar nerenka,
bet baigęs mokslus savo specialybei turės šį bei tą
rinkti.

Savo bibliofilinį rinkinį Gintautas pristatė vi-
suomenei jau ne kartą – 1993 metais dalyvauta pir-
mojoje Alytaus kolekcininkų parodoje, keletą pa-
rodų buvo surengęs ir Žemės ūkio banke: Vilniaus
krašto leidinių ir Vasario 16-osios proga. Jo parodų
galima pasižiūrėti ir banko ,,Nord / LB Lietuva”
Alytaus padalinyje. �
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ta iš V. Adamkaus knygos ,,Likimo vardas – Lietu-
va”): ,,Vykdami į Lietuvą, mes, kaip kadaise knyg-
nešiai, slapta gabendavome ryšulius draudžiamos
literatūros. Ne mažiau svarbus, manau, buvo ir as-
meninis bendravimas su mokslo ir meno žmonė-
mis – kiek galėjome, stiprinome jų ryžtą dirbti tė-
vynės labui net ir komunistų kontroliuojamose
kultūros institucijose”.

Po daugelio metų ,,Veidu į Lietuvą” šūkį pri-
siminė ir Zenonas Rekašius (,,Media Culpa Akira-
čiai – KGB agentai ,,Santaroje-Šviesoje”, Nr. 4,
www.akiraciai.lt.) Jis pastebi, kad Sąjūdžiui pra-
dėjus persitvarkymą, atvedusį į nepriklausomybę,
,,iš išeivijos į talką pirmieji atskubėjo tie, kurie
buvo atsigręžę ‘Veidu į Lietuvą’ ”. Galvoje turbūt
turėta ,,Santara-Šviesa”, bet tai aiškiai nesakoma.

Kalbėdamas apie herojus, išdavikus ir prisi-
taikėlius, Juozas Gaila primena savotišką išeivijos
susiskaldymą sukėlusį santariečių šūkį ,,Veidu į
Lietuvą”, ,,tartum išeivija būtų atgręžusi užpakalį
Lietuvai” (www.slaptai/lt). ,,Okupantams ir jų pa-
kalikams taip, bet Lietuvai tikrai ne, ypač kai dau-
gelis tūkstančius išleido siuntiniams, šelpdami sa-
vo gimines Lietuvoje. Santariečių važinėjimas į
okupuotą kraštą, atsikvietimas iš ten svečių ne-
reiškė kažkokio ypatingo įžvalgumo ar išskirtinos
meilės Lietuvai”. Atsiliepdamas į tą ir kitus straips-
nius apie temą ,,Veidu į Lietuvą”, Leonidas Ragas
(www.draugas.org/02–27–10) prisiminė Amerikos
lietuvių krepšininkų kelionę į sovietų okupuotą
Lietuvą. Jis rašo, kad šią išvyką suruošti buvo
Akademinio skautų sąjungos nario Rimanto Dir-

vonio sumanymas. ,,Drauge su skautais kolegomis
Vytautu Germanu bei Tomu Remeikiu ir santa-
riečiu-šviesininku Raimundu Mieželiu jis pravėrė
duris tolimesnei veiklai. Jie buvo vieni iš pirmųjų,
praslinkusių pro Geležinę uždangą, pro kurią
‘Santara-Šviesa’ su šūkiu ‘Veidu į Lietuvą’ praėjo
ne vien veidu, bet visu kūnu ir siela”.

Šiais laikais temos ,,Veidu į Lietuvą” aktualu-
mas iškyla kiek kitokios perspektyvos šviesoje. Ją
galbūt galima apibūdinti kaip ,,Veidu nuo Lietu-
vos”. Tokią temą gana aiškiai ir nevyniodamas į
vatą aptaria Mindaugas Jackevičius, teigdamas,
kad emigracija iš Lietuvos nėra emigracija, o eva-
kuacija (www.delfi.lt). Jis savo rašinyje cituoja Liu-
dą Truską, Vilniaus pedagoginio universiteto Lie-
tuvos istorijos katedros profesorių. „Manau, kad
atgavus laisvę ir tapus valstybe, kai Europos Są-
jungoje neliko sienų, prisitaikome labai blogai.
Gresia kone katastrofa. Jeigu nepriklausomybės
pradžioje buvo apie 3.7 mln. gyventojų, tai dabar
Statistikos departamentas skaičiuoja, kad tėra 3.4
mln. Bet bijau, kad po naujausio surašymo pasi-
rodys, kad beliko 3 milijonai, – sakė L. Truska. Pro-
fesorius nesusipratimu vadina girdimus išvedžio-
jimus, kad emigracijoje – lietuvybės atsarga. Pa-
sak L. Truskos, nors XIX a. pabaigoje – XX a. pra-
džioje išvažiavo beveik milijonas lietuvių, dabar jų
nėra likę nė ženklo – antroji, trečioji karta nustojo
kalbėti lietuviškai. Tokiems teigimams atremti
emigracijos apologetikai išvardintų gražias ir ste-
binančias išimtis, lyg jos būtų charakteringos
emigrantų likimui jų pasirinktuose kraštuose.

Manau, kad istorijos ratas apsisuko lemtingai,
ir kažkas vėl turėtų ištarti ,,Veidu į Lietuvą!”

Šūkių, aišku, negana, bet tokiam sąjūdžiui tikrai
pribrendo laikas. Tačiau tuo šaukliu būti netiktų
minimas profesorius, samprotaudamas: ,,Nesmer-
kiu žmonių, kurie važiuoja – ir aš jų vietoje turbūt
važiuočiau, bet tautos interesų, perspektyvos
požiūriu – kas bus? Viena nuomonė, kad įsileisime
kinus, arabus ir jie ateityje uždirbs mums pensi-
jas”.

Maniau, kad šioje vietoje ir baigsiu šį rašinį,
bet gal per daug pesimistiškai jį baigčiau. Į pagal-
bą man atskubėjo Neringa Klumbytė su savo
pranešimu, skaitytu Cincinnatyje įvykusio Lietu-
vos Nepriklausomybės minėjimo metu (,,Drau-
gas”, 2011.03.15). Kaip antropologė, ji į tautybės ir
emigracijos reikalus žiūri iš platesnės ir, sakyčiau,
gilesnės perspektyvos. Ji pabrėžia tautinių jungčių
svarbą. ,,Tos jungtys – tai kalba, tėvynė, žemė, pa-
pročiai, o svarbiausia – mūsų mintys ir jausmai.
Gali pamiršti kalbą, nors ji yra svarbi tautos gy-
vasties dalis, kaip dar 1599 metais Mikalojus
Daukša sakė, gali užmiršti papročius ir gimtąją že-
mę, nors tai vienos iš svarbiausių mūsų vienybės
jungčių, bet liks mintys ir jausmai, kurie keliaus iš
kartos į kartą... Reikia daugelio kartų, kad už-
mirštum tėvynę, kad išnyktų jungtys, kurios mus
jungia”. Kitą teigiamą gaidą užtikau Andriaus Na-
vicko www.Lrt.lt skiltyje, primenančioje, kad Lie-
tuva yra mūsų žemė, mūsų valstybė. Mūsų pareiga
ją puošti savo darbais. ,,Tad elkimės kaip laisvi
žmonės, kurie stengiasi įkūnyti savo svajones. O
ne kaip vergai, kurie tik vykdo nuorodas ir keikia
laisvę atėmusius pančius”. Pastarųjų dviejų min-
tyse įskaitau kvietimą likti atsisukus ,,Veidu į Lie-
tuvą”. �

Posakis ,,Veidu į Lietuvą” nebėra populiarus
Atkelta iš 7 psl.
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