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Birželio 14-oji oficialiajame kalendoriuje įvardyta kaip Gedulo ir
Vilties, birželio 15-oji – kaip okupacijos ir genocido diena. To-
kias didžiąsias ir mažąsias sąvokų raides rašau gal ne visai pa-

gal taisykles – tiesiog taip diktuoja skaudžioji tautos atmintis, kuriai
visai ne tas pat, ką reiškia ,,okupacija” ir ,,genocidas” žinančiam apie
tai tik iš vadovėlių ar visai nežinančiam, nei visa tai patyrusiam, išgy-
venusiam. Šie du daugmaž visiems žinomi tarptautiniai žodžiai yra
universalūs, bendražmogiški, siejantys mus su panašia visos žmonijos
patirtimi. O Gedulas ir Viltis – tokie lietuviški – yra skirti būtent mums.
Jų skambesys, sodri spalva, jų darnus prieštaringumas ir išsiskirianti
metafizinė potekstė.

Šios dvi dienos skirtos istorijai prisiminti ir suvokti. Jos turėtų vi-
siems mums tapti istoriosofijos – istorijos apmąstymo – objektu. Ypač
šiandien, kai vėl imamasi istorijos perrašymo, istorijos ”glazūravimo”
(kai po spindinčiu viršutiniu sluoksniu paslepiamas grubusis, tikra-
sis), netgi kai su vidinėmis valstybės problemomis susiję įvykiai imami
lyginti su okupacija, tremtimi ir kitais grubios, svetimos išorinės jėgos
išprovokuotais veiksmais. Istorija šiandien neturėtų tapti emocijų įkai-
te. O jeigu koks pilietis imasi lyginti pakaunės miestelio įvykius su tre-
miamų žmonių tragedija, tai bent jau turėtų pagalvoti, ką kalba, nes
toks palyginimas rodo, kad žmonėms blogai ne tik su istorine atminti-
mi, bet ir su adekvačiu realybės suvokimu.

Julius Sasnauskas, kalbėdamas apie okupaciją, atvėrė vieną įdo-
mią šio lotyniško žodžio reikšmę – ,,apsėdimas”. Nori nenori, taip ir
topteli Naujojo Testamento apsėstieji, iš kurių Kristus išvarė demonus.
O kas šiandien tuos demonus išvarys? Juolab kai dažnai jie apsimeta
besą ,,tiesos dvasia”?.. Ar žodis ,,okupacija” tinka apibūdinti tik šaliai
agresorei? O kaipgi mes patys? Laisvi esame ar okupuoti? Kokios mes
esame šalys – valdomos diktatorių ar protingų valdovų, sveiko proto ar
neapykantos? Ar mes trokštame draugauti su kitomis šalimis, gerbti jų
savitumą, ar esame linkę kitas okupuoti – apsėsti, nudergti, sutrypti?..
O jeigu jau esame linkę okupuoti – tai kodėl? Kad ,,jų tiesa” neatitinka
,,mūsų teisybės”? Kad jie nelinkę su mumis sutikti ir duoti to, ko pra-
šome? Kad jų skonis kitoks, o ir mąsto kitaip, ir nuopelnus Tėvynei jie
kitaip suvokia?..

Tai kas gi mums yra laisvė? Ar lietuvis šiandien laisvas, ar oku-
puotas?

Man atrodo, kad laisvas žmogus yra mąstantis žmogus. Nes laisvei
reikia proto – gyventi baudžiavoje smegenų nereikia, jos, sakyčiau, net-
gi kenkia. Baudžiauninkas visados liks baudžiauninkas, kad ir XXI am-
žiuje: valdomas savo nuotaikų ir nepilnavertiškumo komplekso, plūs-
damas ir dergdamas savo Tėvynę kaip pačią kalčiausią dėl jo nesėkmių
ir neįvertinimo. Būtų nuostabu, jeigu jis bent šiomis atmintinomis die-
nomis pagalvotų apie tai, kas yra laisvė – jam, o ne kam kitam. Bet gal-
būt reikalauti to iš okupuoto žmogaus būtų per sudėtinga. Bet užjausti
irgi neskubėčiau. Negi okupuotam žmogui reikia užuojautos? Ne, jam
reikia tik pinigų. Ir šiokios tokios tuštybės.

Laisvę neretas protingas žmogus lygina su našta. Tačiau jei toji naš-
ta tinkamai paskirstyta, jeigu ją neši ne vienas, toji našta nėra tokia
sunki.

Kur kas sunkesnę naštą neša okupuotas žmogus. Bet, kaip paradok-
salu bebūtų, jis nenori dalytis savo našta, jis nori nešti ją dar sunkesnę.
Pagalvok, žmogau, ar nesusmuksi, ar toji našta neprislėgs tavęs.

Marija Pempytė

ESAME LAISVI AR OKUPUOTI
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SOKRATAS KALBASI SU VĖJU

Pasveikintas būk, vėjau, už mano žeminės lango!
Sokratas sveikina tave!
Nebuvo dienos, kad nejausčiau tavo šaltos rankos
Ant kaktos man!
Dėkoju, kad nuolat paremi manąjį protą,
Nuolat puti, kol aš sudarinėju
Konjunkcijas, disjunkcijas,
Sujungiu, atskiriu, sujungiu,
Nepiktnaudžiaudamas kuo Dievas davė!
O visad stengiaus
Per aibes definicijų ir aibes silogizmų
Užmesti tinklą vėjams ant galvos,
Ne taip, kaip žvėriui, o kaip mylimiausiam draugui,
Korektiškai vis trokšdamas ir trokšdamas
Nurodyt metafizikos perspektyvas...
Būk sveikas, vėjau, tu viską moki, viską
Peržengti gali,
O aš vis geisdavau neperžengti moralės,
Idant nenusidėčiau laisvei,
Aš niekad nenutoldavau per daug
Į laisvės pusę... Man rodos, vėjau,
Mes abu žinojom,
Kas leista vėjui ir kas leista žmogui.
Na ką gi, vėjau.
Pūsk dabar smarkiau,
Nes tu tai moki,
Daug geriau, nei aš!

Sigitas Geda

Kęstutis Musteikis. Laisvė, 2006. Baltas šamotas, oksidai
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Laura Mačiokaitė-Janušauskienė gyvena
Raudondvaryje, Kauno rajone. Ji – Lietuvos
kariuomenės pulkininko Mykolo Mačioko

dukra, kelių patriotinių organizacijų narė, sie-
kianti deramai įamžinti tėvelio atminimą.

Mykolas Mačiokas (1899–1953) gimė Gudelių
kaime, Pilviškių valsčiuje, Marijampolės apskrity-
je, 13 vaikų šeimoje. Mykolas baigė privačią gimna-
ziją, pedagogų kursus ir kurį laiką mokytojavo.
1919 metais kartu su broliais Antanu ir Vincu stojo
savanoriais į Lietuvos kariuomenę. Prasidėjo ka-
riškio karjera, studijos Italijoje. 1936 metais baigė
Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultetą. M.
Mačiokas mokėjo septynias užsienio kalbas. Prieš
pirmąją bolševikinę okupaciją dirbo Lietuvos ka-
riuomenės štabe.

Juzė Motiejaitytė-Mačiokienė (1903–2000) gimė
Pažėrų kaime, Veiverių valsčiuje, Marijampolės
apskrityje, septynių vaikų šeimoje. Ji baigė Kauno
Saulės gimnaziją, dirbo prelato Kazimiero Prapuo-
lenio prie Vidaus reikalų ministerijos įkurtame Ti-
kybų departamente sekretore, todėl jai teko laimė
pažinti Maironį, Adomą Jakštą-Dambrauską, Tu-
mą Vaižgantą ir kitus šviesuolius. Mokėjo rusų, vo-
kiečių, lenkų ir italų kalbas. 1918 me-
tais atkūrus Lietuvos nepriklausomy-
bę, buvo veikli Šaulių sąjungos narė,
1940 metais – paskutinioji Lietuvos di-
džiosios kunigaikštienės Birutės kari-
ninkų šeimų moterų draugijos iždi-
ninkė.

Mykolas Mačiokas ir Juzė Motie-
jaitytė susituokė 1928 metais, 1936 me-
tais jiems gimė duktė Laura, 1940 me-
tais – sūnus Mindaugas. Nuo 1940 me-
tų Mykolas tapo Lietuvos aktyvistų
fronto (LAF) karinio politinio štabo
nariu. Prasidėjus 1941 metų Birželio
sukilimui, įkūrė sukilimo štabą Vaiž-
ganto gatvėje Kaune ir jam vadovavo.
1941 09 15 kartu su kitais pasirašė LAF
memorandumą Hitleriui apie okupa-
cinės valdžios neleistinus veiksmus
Lietuvoje. LAF uždraudus, veikė po-
grindyje, buvo Karinio skyriaus vir-
šininku. Dirbo Aleksoto Stiklo fabriko
direktoriumi. Už pasipriešinimą su-
kurti Lietuvoje SS dalinius su kitais
45 patriotais areštuotas ir įkalintas
Štuthofo koncentracijos stovykloje.

1945 metais evakuojant Štuthofo
stovyklą, M. Mačiokas pateko į Raudonosios armi-
jos nelaisvę, pasiųstas į filtracijos lagerį. Grįžo į
Lietuvą 1945 m. Įsitraukė į rezistencinę veiklą. Kai
po MGB agento J. A. Markulio išdavysčių organiza-
cija, vienijanti Lietuvos partizanus, buvo likviduo-
ta, 1947 metų rugpjūtyje buvo nutarta kurti bendrą
demokratinį pasipriešinimo sąjūdį, kurio vadovu
M. Mačiokas ir buvo numatytas. Deja, prasidėjo
areštai. Vadovybės nutarimu, Mykolas pasiekė Ry-
gą. Ryšį su Lietuva ir šeima palaikė per minėtą Po-
vilą Malinauską. Mįslinga pulkininko gyvenimo
pabaiga – jis žuvo MGB kalėjime, palaidojimo vieta
nežinoma. MGB operatyvinės bylos kortelėje įra-
šyta, kad 1950 metų kovo 30 dieną mirė nuo... hiper-
tonijos.

Juzė Mačiokienė buvo ypatinga moteris. Gyve-
nimo išbandymus sutikusi filosofiškai, niekada, net
ir sunkiausiomis sąlygomis, neužsidariusi savyje ir
nepalikusi be dėmesio šalia esančių. Vaikus mokė to
paties. 1941 metų trėmimų išvengė, nes su vaikais
pabėgo iš namų. 1941 metų Birželio sukilimo metu
namuose įkūrė maitinimo punktą. Vokiečių okupa-
cijos metais moters laukė nauji išbandymai. 1942
metais mirė sūnus Mindaugas. Prasidėjo naktinės
kratos, įkeliamas gyventi gestapininkas. Išgelbėjo
pabėgusią iš Kauno geto žydaitę Havą Raping. 1945
metais iš Vokietijos sugrįžus vyrui, ji rūpinosi jo
konspiracija, pati tapo Tauro apygardos partizanų
ryšininke. Šeima buvo iškraustyta iš namų, ne kartą
suimta ir tardoma iki pat ištrėmimo į Sibirą.

1948 metų gegužės 20-osios rytą Juzę Mačiokie-
nę su dvylikamete dukra Laura pažadino stiprus
beldimas į duris. Įsiveržę saugumiečiai paliko du

kareivius pasaloje, gal ir dėl to, kad iki trėmimo jos
nepabėgtų. Tačiau kareiviai buvo geranoriški: vie-
nas – čigonų tautybės, kitas – sibirietis nuo Omsko.
Jie nujautė ar žinojo tolimesnius įvykius, nes pata-
rė Juzei siūti iš paklodžių maišus, į juos susidėti
daiktus, pasiimti patalynę ir turėtą maistą. Namuo-
se buvo daug gražių indų, vazų, brangių baldų, pia-
ninas, nuotraukos, dokumentai. Deja, nebuvo mais-
to: tik trys kilogramai avižinių kruopų, šiek tiek
duonos džiūvėsių ir iš Rygos vyro perduoti 90 rublių.
Vėliau vyro sesuo Ona Ramanauskienė atidavė apie
2–3 kilogramus lašinių, sužinojusi, kad jos neveš.

Davus komandą pasiimti daiktus ir eiti į sunk-
vežimį, kareiviai dar paprašė Lauros paskutinį kar-
tą pagroti pianinu. Visų nuostabai, Laura paskam-
bino populiarią dainą „Katiušą”. Už tai kareiviai
suvyniojo grindų kilimą ir išnešė į mašiną. Kas ga-
lėjo pagalvoti, koks praktiškas tai bus daiktas, kol jį
turės? Ant jo gyveno vagone, arklidėse, o sulenkus
ir priklojus vidun paparčių – jis tapdavo čiužiniu.

Jų vagonas Palemone, vienas iš 80-ties, buvo
mažas, bet į jį sukišo daugiau nei 20 žmonių. Tarp
jų buvo 90 metų močiutė su trijų metų anūkėle ir
kelių mėnesių karščiuojančiu kūdikiu. Vaikų tėvai
galvojo, kad trėmikai, radę juos vienus, tik su senu-
te, neveš... Važiavo be tėvelių ir du gal sirguliavę
12–13 metų paaugliai (brolis ir sesuo). Juzė ešelono
viršininko pareikalavo gydytojo. Sau nieko nepra-
šė, o jam atėjus, pareikalavo padėti močiutei ir pa-
augliams, įtikinamai nusakė diagnozę, nors ir ne-
buvo medikė. Po kurio laiko juos iš vagono iškėlė.

Mačiokienę su dukra nuvežė į tolimąją Krasno-
jarsko sritį. Net čia, sunkiomis gyvenimo sąlygo-

mis, Juzė Mačiokienė buvo ne tik tremtinių, bet ir
prižiūrėtojų, net vietos gyventojų pripažintas auto-
ritetas. Visur buvo lietuvybės sergėtoja, jei reikėjo,
atlikdavo laidojimo, krikšto, kartais ir santuokos
apeigas. Buvo reikli Laurai, reikalavo kalbėti tai-
syklingai, tik lietuviškai, nepamiršti šeimos verty-
bių, tradicijų. Tremtyje bendravo su lietuviais nuo-
širdžiai, su Tėvynės ilgesiu. Tarp jų buvo inteligen-
tai Cezaris Petrauskas, Kazimieras Ambrozaitis,
Algis Ladyga – tada klierikas, tapytojas Vytautas
Ciplijauskas, kunigas profesorius Juozas Gustas,
mokytojas Jonas Kazlauskas.

Apie mamos ir dukros gyvenimą tremtyje pa-
sakoja Laura Mačiokaitė.

„Atvežė į Zavadovkos kaimą, kuriame buvo
septynmetė mokykla, ligoninė, pašto skyrius, par-
duotuvė, pirtis, komendantūra su komendantu sa-
distu Vaitovičium. Mus paskyrė gyventi į už 5 kilo-
metrų esančią Filatovką. Čia buvo tik vienas bara-
kas, apsuptas aukštomis pušimis ir žmogaus ūgio
paparčiais. Barakas – keturių dalių, kiekvienoje tik
po geležinę krosnelę. Šulinio nebuvo, bet kiek to-
liau radome šaltinį. Tualetas – priešais langus: tai
duobė su permestu per ją patašytu rąstu ir turėklu
iš vienos pusės. Čia nebuvo nei akmens ar plytos,
kad būtų galima pasidaryti viryklą. Tai ją įsireng-
davome tarp dviejų kelmų. Viralas buvo iš vandens,
iš šaukšto atsivežtų avižinių kruopų, lapinio čes-

nako čeremšos. Įvykdavo ir nelaimių,
kai apdegus kelmui, katiliukas nu-
virsdavo...

Karo metais į Filatovką buvo at-
vežti buriatai, bet visi nuo bado išmi-
rė. Sako, iš bado jie gėrė tik karštą
vandenį, o įpratę buvo savuose kraš-
tuose gerti pasūdytą arbatą su ištir-
pintu avių lajumi. Po karo buvo atvež-
ti lenkai, bet vieną dieną buvo leista
jiems pėsčiomis eiti į traukinį, kuris į
Lenkiją turėjo išvykti jau rytojaus
dieną. 60 kilometrų kelyje vyko dra-
ma už galimybę išlikti, seni ir ligoti
liko pakelėje.

Atvykus į Filatovką, mama susir-
go ir pateko į ligoninę, tai mano, dvy-
likametės, globėju liko Stasys Zavisti-
navičius. Jis dirbo pušų sakintoju,
gaudavo 800 gramų duonos dienai.
Tad maitinomės abu jo duonos nor-
ma. Visa laimė, kad įsikūrimui mums
davė 5 kilogramų mažų bulvyčių – so-
dinimui, tai nurovę žmogaus ūgio pa-
parčius, be įrankių, tik nulaužtomis
šakomis išdraskę žemę, bulvytes pa-
sodinome. Pirmosiomis dienomis da-

vė po kaušą kopūstienės su sūdytom storapilvėm
žuvelėm, kurių atsiimti reikėjo eiti 5 kilometrus
per taigą, pilną kraugerių uodų. Sugrįžo iš ligoni-
nės mama. Prisidėjo dar viena burna... tad neišken-
tėme ir po kelias dar nesudygusias bulveles kasėme
ir valgėme.

Gretimame barako kambaryje be tėvų buvo iš-
vežti paaugliai vaikai iš Žemaitijos, kurie sirgo
kokliušu. Nuo jų užsikrėčiau ir aš. Kankino baisus
kosulys, kurio metu viską, kas buvo skrandyje, iš-
vemdavau. Aš silpau. Didžiausia mano svajonė bu-
vo atsigerti saldžios arbatos su duona. Kai man bu-
vo labai blogai, priėjo prie mūsų vilkaviškietė Ba-
cevičienė ir pasakė mamai: „Dieve, tavo mergaitė
miršta!.. Einam, aš tau paskolinsiu lašinių”. Mama
manęs paklausė: „Laurut, ar skolinsimės?” Aš jai
atsakiau: „Ne”. Visada prisimenu tą momentą ir
verkiu, tik nesuprantu, kodėl. Gal tai buvo mano,
jau prie mirties esančio vaiko stiprybė, protestas
prieš tai, kas su mumis daroma, prieš prievartą? O
gal tai buvo orumas, gautas iš tėvelių ir lydintis
mane visą gyvenimą? Mama, aišku, išgelbėjo nuo
mirties, pasiskolino brizgelį lašinukų. Skolą pažy-
mėjo įpjovomis ant pagaliuko: lašinių gabaliuko il-
gį, plotį ir aukštį. Ir kai tik atėjo pirmasis siuntinys
iš Lietuvos, skolą atidavėm.

Atėjus vasarai, su NKVD palyda mus ir dar ke-
lis nepageidautinus komendantui elementus (vadi-
no mus nedobitaja kontra (nepribaigta kontra –
rus.), pėsčius išvarė į tolimesnę tremtį. Mama į
maišelį įsidėjo apatinius rūbelius, kiek turėjome

„AŠ, JUZĖ MAČIOKIENĖ, LIETUVOS KARIUOMENĖS PULKININKO ŽMONA ...”
STANISLOVAS ABROMAVIČIUS

Nukelta į 3 psl.

Lietuvos kariuomenės pulkininkas Mykolas Mačiokas

Susitikimas Kaune po tremties: pirmoje eilėje iš kairės stomatologė Antanina Motiejai-
tienė, Ališauskienė, Juzė Mačiokienė. Antroje eilėje – teisininkas Juozas Motiejaitis, Lau-
ra Mačiokaitė, Sigitas Motiejaitis, 1957 metai



Kadaise Hanoverio pasaulinėje mugėje nusirašiau
tokius Karlo Valentino žodžius – „Anksčiau atei-
tis būdavo geresnė”. Smagiai pajuokavo, bet vis

dėlto, įdomu, kada? Ar prasidėjus ledynmečiui Europo-
je prieš tūkstančius metų? Ar kunigaikščio Mindaugo
laikais? Ar 1933 metais, atėjus į valdžią Hitleriui Vo-
kietijoje? Ar Lietuvos partizanams 1945 metais, lau-
kiant pagalbos iš Amerikos? Iš nuobodulio visa tai, iš
nuobodulio tie žaidimai su Apokalipse. Galima daug ką
daryti, kad jį įveiktum, galima ir eilėraščius rašyti. Pa-
deda, žinau, iš patirties, kad padeda užmiršti savo ma-
žąją permanentinę Apokalipsę. Žinau, jeigu jie ką ir
gelbsti, tai tik mane. Ar bent man taip atrodo.

O gal galima būtų surizikuoti ir perrašyti Aidą Mar-
čėną: „Pasaulis baigias, todėl/ reikia skaityti eilėraš-
čius”. Eilėraščių jau tiek prirašyta, kad jų užtektų ke-
lioms Apokalipsėms. O skaitytojų juk kasdien mažėja,
ar ne? Gelbėkime šiame kare eilinį Rajeną, atsiprašau,
skaitytoją.

Eugenijus Ališanka, Poezijos pavasario anketa. Alma-
nachas Poezijos pavasaris, Vilnius, Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2012.

KUO BŪČIAU

properšoj – mėlynas pažadėtosios giedros sklypas
kuo būčiau jeigu ne lietus

pilka išaugtine striukele stypčioju septyniasdešimtaisiais
per šlapius sidabrų dobilus
su varnalėšos lapu ant galvos vietoj kepurės

iki pat Gedimino prospekto aštuoniasdešimtaisiais
kur ir toliau stypčioju pačiu gatvės viduriu
šokdindamas skėtį plėšdamas stewartą
i am sailing i am sailing home again cross the sea
i am sailing stormy waters to be near you to be free

ir per altajaus kalnus su brezentine alabachovo kuprine
devyniasdešimtaisiais po plyštančia nuo lietaus
adatų skraiste
pro pat beluchą čiabuvių šventąjį kalną
žemyn link barnaulo aplankyti savęs
gulinčio ėdžiose su šventąja savo šeimyna

kuo būčiau
jeigu ne švino lietus keturiasdešimtaisiais rešiotuos
laistyčiau šiandien savo senelių
perdžiūvusius kryžius
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maisto, o į šimtasiūlės kišenes – du porcelianinius,
paauksuotus labai vertingo servizo puodelius: ji
juos saugojo kaip prisiminimą apie Lietuvą, nemai-
nė į bulves ar pieną. Mus lydėjęs raitas enkavedis-
tas pareikalavo vežimo, į kurį susidėjome savo mai-
šelius, o jis ėjo pėsčiomis kartu su mumis, per pur-
vą, lietų 50 kilometrų iki geležinkelio stoties Tins-
kaja. Toliau – traukiniu į paskirstymo lagerį prie
Krasnojarsko. Buvome patenkinti, nes ištrūkome iš
sadisto komendanto, jau gaudavome sriubos, duo-
nos, karšto vandens, kurį mes gėrėme iš paauksuo-
tų puodelių. Po kelių dienų gyvenimo lageryje ant
dviaukščių medinių gultų, pilnų blakių, suvarė
mus į metalinėmis drožlėmis pakrautą baržą, kurią
traukė garlaivis, Jenisejaus ir Angaros upėmis at-
plukdė į Motygino kaimą, aukso ieškotojų vietą.
Čia Angaros plotis buvo apie 10 kilometrų. Iš vie-
nintelio tame kaime lietuvio Benedikto Grėbliūno
sužinojome, kad toliau taigoje jau nėra didesnių
kaimų su mokykla, tad mokytis toliau negalėsiu.
Tada mama priėjo prie nuošaliau stovinčio kari-
ninko ir oriai tarė: „Esu karininko žmona, prašau
man padėti likti su dukrele čia, kur yra mokykla”.
Jis tuoj pat nuėjo prie skirstančiųjų, o tie mus pali-
ko Motygine. Grįžęs karininkas pasakė: „Aš esu

prokuroras, važiuoju į paskyrimo vietą. Nuo šiol ži-
nokite, kad jūs turite teisę į darbą, mokslą, balsavi-
mą.” Po išgyventos prievartos, žeminimo, bado tai
skambėjo labai neįtikinamai.

Po 10 metų kalinimo Rešiotų lageryje pas mus
atvyko mamos brolis teisininkas Juozas Motiejai-
tis. Stengėmės iš Trofimovsko, Jakutijoje, prie Lap-
tevų jūros, išsikviesti dėdienę Antaniną Motiejai-
tienę su sūnumi Sigitu – stomatologę, išvežtą 1941
metų birželio 14 dieną iš Marijampolės. Šiaurėje jie
praėjo savo Golgotą: keturmetis Sigitas iš bado ir
šalčio buvo apaugęs gyvaplaukiais, kai liko užpus-
tytoje jurtoje vienas su svetimais, nors ir bendro li-
kimo žmonėmis, kai motina susirgo šiltine ir buvo
išvežta į ligoninę. Jo priekiniai dantukai augo ries-
ti į vidų, kaip žiurkiuko.

1952-aisiais, pasibaigus mokslo metams, mamą
iškvietė į komendantūrą ir pasiūlė vykti į Igarką.
Motygine jau buvome apsipratę, tad mama vykti
nesutiko. Komendantas pagrasino ir paliepė per
dvi valandas susidėti mantą. Pristatė prie mūsų ka-
reivį. Taip atsiradome Igarkoje, tremtinių sostinė-
je. Tai medinis, ant amžino įšalo pastatytas Užpo-
liarės medienos apdorojimo miestas. Čia iš viso
Krasnojarsko krašto sieliais buvo plukdomi rąstai,
ištraukiami į krantą, pjaunamos lentos. Vasarą per
Šiaurės ledjūrį medieną išplukdydavo amerikietiš-

ki laivai. Šiems darbams ir buvo atvežti lietuviai.
Vasaromis dirbau pamaininį 10 valandų darbą. Mo-
kyklą baigiau 1954 metais gerais pažymiais. Papra-
šiau komendanto išleisti mokytis į Krasnojarską.
Mums buvo leista persikelti.

Vykome į Krasnojarską. Kad greičiau galėčiau
užsidirbti pati, nutariau stoti į Kalnų technikumą.
Stojau, išlaikiau egzaminus gerai, bet mandatinė
komisija kaip tremtinės nepriėmė. Teko imtis gud-
rybių. 1957 metais baigusi Kalnų technikumą, dir-
bau duonos kombinato profesinėje mokykloje meis-
tre. Padirbus vos kelis mėnesius, aš ir dar keli mo-
kiniai susirgome vidurių šiltine. Persirgusi buvau
labai išsekusi, nepaėjau, o šliaužiau atsirėmusi į
sieną. Pamatęs mane, direktorius pareiškė, kad
man reikia vykti NAMO. Tada kaip tik mokytojams
ir dėstytojams buvo panaikinta tremtis – išdavė pa-
sus. Man ir mamai buvo išduoti pasai be teisės grįž-
ti į Lietuvą... Į Lietuvą su mama visgi sugrįžau po 9
metų tremties. Kaune prisiregistruoti galėjo tik
dirbantis, o dirbti galėjo tik prisiregistravęs. Ta-
čiau mes grįžome. Kai kurie pažįstami vengė bend-
ravimo su mumis. Apsunkinome savo brangiųjų
Severinos ir Zenono Šveikauskų gyvenimą.

Mama Juzė Mačiokienė mirė 2000 metų kovo 27
dieną, palaidota savo tėviškėje – Kauno rajono Pa-
žėrų kapinėse. �

suvarpytus kinivarpų ir tujų spyglių
kur nors prie obelių ar leliūnų
buvo pažadėtas ir jiems giedros sklypas
negavo kažkas apgavo
bobūnė sakė klaida viešpaties ministerijoj
kiti sakė klaida genų kombinacijoje

tokiems tik važiuoti ir važiuoti
iš vieno lietaus į kitą
keisti traukinius kai baigias anglis
kai baigiasi duona kai vyno tik lašas
įsigėręs į baltus marškinius ir tas pats
greičiausiai iš trisdešimtųjų neišplaunamas
neįveikiamas jokiais anestetikais detergentais
kuo būčiau jeigu ne bajoro kraujas
kurio ne kaži kiek ir likę

keli raudonieji kūneliai klaidžioja
murmansko stogvamzdžiais
eilėraščių tirštėjančiom venom
keli rieda zabarijos lango stiklu
pramaišiui su lietaus kūneliais
laša iš dvidešimto amžiaus
į paskutinįjį

PANAŠUS

išsigyniau savo vardo
savo nuotraukų pirštų atspaudų išgulėtų lovų

ir vis tiek skambina
visais telefonų knygos numeriais
suranda ir ciuriche ir berlyne
tai ne jūs? nieko tokio
netgi geriau
tada galime atvirai
juk jūs niekada ir nebuvote jūs?
tikrai tiesa tie vardai
tik kelia painiavą
per gyvenimą apauga
kaip mėlynasis banginis moliuskais
pravardėm slapyvardžiais
krikšto vardais
pats nebežinai kuris ryte
iškelia koją iš lovos
sakot dar neatsikėlėt?
taip taip dabar madoj
anomijos gamtos anomalijos
anonimai alkoholikai
abonentai iki pareikalavimo
norėtumėt susipažinti
su savimi per pažinčių biurą?
ne ne jūs be reikalo pykstat
dabar nesvarbu kas kam skambina
jūsų nėra duomenų bazėje
bet mes ką nors surasime
panašų kaip du vandens lašai
patikėkit

DANGUS GRIŪVA

žiemiškai valgai ir žiemiškai vaikštai
įtampa kojų raumenyse atpalaiduotos smegenys
periferiniu žvilgsniu bandai pagauti per zabarijos ozą
skuodžiantį kiškį
keturi varomieji prieš tavo du ramentus
lažybas laimit abu

kai įtempi smegenis viskas atvirkščiai
klupinėji žodžių provėžose
ir kiškis atrodo visai nebe kiškis
artėja link tavęs tarsi būtum be kvapo
tarsi tavo baimė neskleistų periferinės smarvės
tarsi ozu slinktų ledynas
visu akipločiu

dabar jau tu bėgi
nestatyčiau šįkart už tave
skeltalūpi mąstytojau

Atkelta iš 2 psl.

Poezijos pavasario 2012 laureatas
Eugenijus Ališanka



Neseniai Čikagoje lankėsi mokslininkė sta-
žuotoja Skaidrė Urbonienė. Skaidrė dirba
Lietuvos istorijos instituto Etnologijos sky-

riuje. 2011 metais ji pradėjo podoktorantūros stažuo-
tę tema ,,Šiuolaikinė liaudies skulptūra Lietuvoje:
jos socialinė ir kultūrinė raiška”. Pirmais podok-
torantūrinės stažuotės metais mokslininkė tyrinėjo
religinės, mitologinės ir istorinės tematikos skulp-
tūras Lietuvoje, o šiais metais nusprendė lietuvių
medžio drožybą patyrinėti ir Čikagoje.

Apie Amerikos lietuvių drožybą Skaidrė šiek
tiek žinojo iš anksčiau ir spėjo, kad jos yra daugiau,
nei ji yra mačiusi nuotraukose ar spaudoje. Iš pra-
džių galvojo, kad ras nelabai daug – vieną kitą kry-
žių ir todėl papildomai domėsis išeivijoje vykusio-
mis liaudies meno parodomis. Tačiau medžiagos
medžio drožybos, kryždirbystės tema tyrinėtoja Či-
kagoje rado išties labai daug ir domėjimasis parodų
organizavimu bei liaudies meno reprezentacija pa-
sistūmėjo į šalį. Daugiausiai laiko Skaidrė praleido
Lituanistikos tyrimo ir studijų centre bei Balzeko
lietuvių kultūros muziejuje. Be to, aplankė kryžių
kalnelį Lemonte, lietuviškas Švento Kazimiero bei
Tautines kapines, apžiūrėjo lietuviškus kryžius prie
bažnyčių Čikagoje, stogastulpį prie a. a. daktaro Jo-
no Adomavičiaus namo.

Tyrinėdama išeivijos lietuvių medžio drožybą,
mokslininkė lygino išeivių darbus su drožyba Lie-
tuvoje. Nors Lietuvoje liaudies meistrai sovietiniu
laikotarpiu viešai savo drožinių religine tematika
neeksponuodavo, tačiau vis tiek tokių kūrinių šiek
tiek išdroždavo. Tarp jų vyravo Rūpintojėlio, vieno
kito šventojo ir Pietos – Marijos su nuimtu nuo kry-
žiaus mirusiu Jėzumi ant kelių – skulptūros. Išeivi-
joje mokslininkė pamatė kitokį vaizdą. Čia vyrauja
savotiškos skulptūrėlės – kryžių, stogastulpių, kop-
lytstulpių modeliukai arba sumažinti jų variantai.
Jų yra visokių. Yra tokių, kurie, kaip sako tyrinėto-
ja, matyt buvo kuriami ,,iš galvos”. Yra ir tokių, ku-
rie labai tiksliai atkartoja senosiose fotografijose
matytus kryžius. Gali būti, kad juos kūrę žmonės
prisiminė kryžius, stovėjusius jų gimtuose namuose
ar apylinkėse. Yra ir keletas kryželių rinkinių – pa-
vyzdžiui, Antano Poskočimo išdrožti kryželiai, ku-
rie eksponuojami Jaunimo centre, ir dar nenustaty-
to autoriaus kryžiai, eksponuojami Jėzuitų vienuo-
lyne, prie Jaunimo centro.

Išeivijos spaudą pavarčiusi mokslininkė sužino-
jo, kad Poskočimas kryžius drožė pagal Pauliaus Ga-
launės knygą ,,Lietuvių liaudies menas”, išleistą
1930 metais Kaune. Išdrožęs visus kryžius pagal mi-
nėtoje knygoje pateiktus brėžinukus, anot paties
meistro, jis ėmėsi drožti kryželius savaip. Tačiau pa-
sižiūrėdavo ir į albumo „Lietuvių liaudies menas.
Mažoji architektūra”, gauto iš Lietuvos (išleistas
1970 m.), nuotraukas. Apžiūrėjusi Poskočimo ir neži-
nomo autoriaus kryželių kolekcijas, Urbonienė nus-
tatė, kad drožėjai savo kryželiuose stengėsi išlaikyti
regioninius ar net lokalių vietovių bruožus. Anot
jos, Poskočimas siekęs, kad kryželiai jaunimui padė-
tų nepamiršti lietuviškos kultūros, liaudiškos me-
džio drožybos, todėl nedidelius kryželius jis kūręs
kaip tautinį-religinį papuošimą lietuvių namams,
kur auga lietuviškas jaunimas.

Na, o kokie yra regioniniai kryžių bruožai arba
kaip atskirti žemaitišką kryžių nuo aukštaitiško?
Lietuvoje, teigia stažuotoja, kiekvienas regionas tu-
rėjo savo kryžiaus ar kito memorialinio paminklo
(koplytstulpio, stogastulpio) tipą. Kryžiai vyravo vi-
soje Lietuvoje, tačiau skyrėsi jų ornamentika, deta-
lės. Žemaitijoje vyravo žemesni, kresnesni, gana
kukliai ornamentuoti kryžiai. Žemaičių kryžiams
papuošti užtekdavo kelių spindulių kryžmose ar tik
kryžmų galus išpjaustyti trilapio forma ar užbaigti
lentute su rutuliu. Kartais kryžmose pritvirtindavo
šiek tiek daugiau papuoštą koplytėlę.

Aukštaitijoje būta keleto tipų kryžių. Antai Ry-
tų Aukštaitijoje (Utenos, Anykščių, Rokiškio, Kupiš-
kio, net ir Zarasų apylinkėse) dar ir šiandien galima
atrasti ir pamatyti monumentalių, turtingai puoštų
kryžių su kryžmoje įkomponuota altoriaus pavidalo
koplytėle. Nemažai Aukštaitijos kryžių gausiai api-
pinti ornamentais. Pavyzdžiui, Šiaurės Lietuvoje

(Pakruojo, Pasvalio, Joniškio, Radviliškio, Šiaulių
apylinkių) medžio drožėjai mėgdavo kryžių stiebą ir
kryžmas išdabinti augaliniais motyvais. Aplink
Kauną, kaip ir, beje, Žemaitijos pakraštyje – apie Ra-
seinius, Jurbarką – buvo drožiami taip vadinami
„sauliniai” kryžiai, kurių kryžma buvo tarsi pasis-
lėpusi geometrinių ir augalinių motyvų spinduliuo-
se. Į šiuos kryžius nusižiūrėjo ir kitoje pusėje Nemu-
no gyvenantys zanavykai, kurie taip pat drožė puoš-
nius „saulinius” kryžius. Kitose Suvalkijos vietose
būdingi itin paprasti kryžmiški, tačiau aukšti ir
grakštūs kryžiai.

Na, o Dzūkijai būdingi kryžiai, puošti Kristaus
kankinimo įrankiais. Dzūkų kryždirbiai, pritvirtin-
dami ietį (ar ragotinę) ir ilgakotį kirvį prie horizon-
taliosios kryžmos, o jų galus sujungdami žemiau
kryžmos ant stiebo, taip sudarydavo trikampio for-
mą ir suformuodavo Dzūkijai būdingą kryžiaus si-
luetą. Išsiskiria vadinamieji karavyko kryžiai – dvi-
kryžmiai kryžiai, visoje Lietuvoje statyti aukštesnė-
se vietose, miestelio ar kaimo pakraštyje, siekiant
atbaidyti gresiančią ligą ar kitą nelaimę. Buvo tiki-
ma, kad jei karavyko kryžius stovės aukštesnėje vie-
toje, pro šalį eidamas maras ar cholera, tą kryžių pa-
matę, į kaimą ar miestelį neužsuks.

Kalbant apie kitus paminklus pažymėtina, kad
koplytstulpiai yra būdingi Žemaitijai ir Vidurio Lie-
tuvai, o Aukštaitijai – mažiau. Aukštaitijai būdingi

stogastulpiai. Paprasti vieno aukšto stogastulpiai
buvo statomi ir Žemaitijoje, tačiau Aukštaitija išsi-
skiria dviaukščiais ir triaukščiais, gausiai augali-
niais ir geometriniais motyvais puoštais stogastul-
piais. Koplytėlės medžiuose buvo paplitusios visoje
Lietuvoje, o Suvalkijai buvo būdingi maždaug metro
dydžio kryžiai, kabinami į medžius. Ant žemės stato-
mos koplytėlės – Žemaitijos bruožas.

Amerikos lietuvių drožyboje, kurią Urbonienei
teko apžiūrėti, vyrauja aukštaitiški kryžiai su geo-
metrinių ir augalinių motyvų spinduliais kryžmose
bei keliaaukščiai aukštaitiški stogastulpiai. Beje,
dauguma žmonių šiuos medžio drožinius vadina
koplytstulpiais, tačiau pagal dabartinę mokslinę
klasifikaciją, idant atsiskirtų jų tipai, tyrinėtojai to-
kius daugiaaukščius aukštaitiškus paminklus vadi-
na stogastulpiais. Minėtuose Poskočimo ir nežino-
mo autoriaus kryželių rinkiniuose yra įvairiems re-
gionams atstovaujančių kryžių, matyt, jie buvo da-
ryti su tikslu parodyti etnografiniams Lietuvos regi-
onams būdingus kryžių bruožus.

Dauguma Lemonto kryžių kalnelio kryžių ir
koplytstulpių yra daryti vieno žmogaus – Romualdo
Povilaičio. Todėl jie turi panašumų, tačiau nėra vi-
siškai vienodi. Vienas išskirtinis ir naujas bruožas
yra tai, kad šis meistras drožiniams papuošti naudo-
ja gintarus. Lietuvos senajai kryždirbystei tokia
puošimo medžiaga nebūdinga – mediniai kryžiai ar
kiti memorialiniai paminklai kartais buvo papuo-
šiami metaliniais, skardos ornamentais, bet ne gin-
tarais. Šiuolaikinėje kryždirbystėje mokslininkė
gintarų taip pat nėra pastebėjusi. Povilaitis, kuris
yra išdrožęs daugelį Lemonto kalnelio kryžių, daro
ir mažus kryželius namų papuošimui. Į juos meni-
ninkas taip pat įmontuoja gintarus.

Ar galima Rūpintojėlius, mažus kryželius ir sto-
gastulpius ar koplytstulpius laikyti suvenyrais?
Vienareikšmio atsakymo nėra. Žinoma, Lietuvoje,
tautodailės parduotuvėse ar Kaziuko mugės metu
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Lietuvos ir išeivijos kryždirbystės savitumai
Pokalbis su dailės istorike, etnologe Skaidre Urboniene

Nukelta į 8 psl.

Kryžių kalnelis prie Pasaulio lietuvių centro, Lemonte. Jono Kuprio nuotr.

Medinis kryžius prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčios, Čikagoje. Jono Kuprio nuotr.

Dailės istorikė, etnologė Skaidrė Urbonienė
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Lietuva vilioja gražia gamta, įspūdingu krašto-
vaizdžiu, senosios architektūros šedevrais, vi-
duramžių pilimis, įstabiąja Kuršių nerija, įdo-

miais maršrutais ir pramoginiais renginiais. Sve-
čiai ir vietiniai turistai maršrutus gali pasirinkti
pagal pomėgius: unikalios gamtos ir nuostabių vaiz-
dų pasiilgę traukia į neriją, ramybės, malonaus po-
ilsio ir pataisyti sveikatą – į Birštoną arba Druski-
ninkus, šėlsmo ir pramogų – į Palangą, kuri vasarą
tampa Lietuvos sostine, arba į Klaipėdą, šiemet šven-
čiančią 760 metų jubiliejų.

Visų turistinių maršrutų čia neišvardinsi.
„Lietuva – nepaliestos gamtos ir svetingų žmo-

nių kraštas, į kurį malonu atvykti ir tą kelionę nori-
si pakartoti”, – sakė sutikti vokiečių turistai. Ne vel-
tui pas mus kiekvienais metais atvyksta vis daugiau
užsienio turistų. Pasak ūkio ministro Rimanto Žy-
liaus, 2011 m. mūsų šalyje apsilankė 1,8 mln. užsie-
niečių, o tai 18 proc. daugiau nei užpernai.

Lietuvoje gausu turistų visais metų laikais,
tačiau ypač jų pagausėja atšilus orams.

VšĮ Vilniaus turizmo informacijos centras ir
konferencijų biuras (toliau – Vilniaus TIC KB), siek-
damas populiarinti turizmą Vilniaus mieste ir ap-
skrityje, sudarė tris naujus kultūrinio turizmo
maršrutus. Jie parengti įgyvendinant projektą „Kul-
tūrinio turizmo Vilniaus mieste ir Vilniaus apskri-
tyje plėtra ir rinkodara” kartu su partneriu – VšĮ
Trakų turizmo informacijos centru.

„Vilnius garsėja kaip kultūrinio tu-
rizmo traukos centras. Populiarėjant
kultūriniam turizmui, itin trūko infor-
macijos apie atokiau esančius užmirš-
tus ir retai lankomus kultūros objektus,
– spaudos konferencijoje sakė Jolanta
Beniulienė, Vilniaus TIC KB direktorė.
– Nauji maršrutai padės tiek Lietuvos,
tiek užsienio turistams savarankiškai
atrasti ir pažinti spalvingą Vilniaus re-
giono kultūrą bei istoriją, skatins ilgiau
paviešėti sostinėje ir jos apylinkėse.”

Į kiekvieną maršrutą įtraukta 12–16
kultūrinio turizmo objektų, esančių ap-
link Vilnių maždaug 100 km spinduliu.
Visi maršrutai skirti dviejų dienų ke-
lionei – nuo 185 iki 340 km. Norintys ke-
liauti trumpiau gali rinktis specialiai
pažymėtas vietas – joms aplankyti pakaks dienos.

Siūloma keliauti automobiliu, kai kurias lanky-
tinas vietas iš Vilniaus galima pasiekti traukiniu ir
autobusu.

Kūrybos žiedas – meno pasaulis
Vilnius nuo seno garsėja kaip kultūros, menų,

mokslo centras, ne veltui jis vadinamas Šiaurės Atė-
nais. Tūkstančiai menininkų – drožėjų, skulptorių,
keramikų, tapytojų, architektų – paliko savo pėdsa-
kus Vilniuje ir jo apylinkėse.

Šis maršrutas skirtas susipažinti su Vilniaus re-
giono menininkais. Tarp 14 objektų – Tūkstantme-
čio Angelų kalva, paminklas tikėjimui, tolerancijai
ir meilei. Kristinos ir Jauniaus Ranonių sodyba –
galerija „Mirnabalis”, kurios šeimininkai užsiima
interjero ir eksterjero meniniu apipavidalinimu ir
negaili profesionalių patarimų.

Per dvi dienas galima pakeliauti Vytauto Di-

džiojo keliu, pabuvoti jo gimti-
nėje – senuosiuose Trakuose, pa-
sigrožėti atgimusia antika – Užu-
trakio dvaro parko skulptūro-
mis, Kernavėje pamatyti skulp-
tūrų galeriją „Šulinys”, Suder-
vės miestelyje ant ežero kranto
išsidėstęs akmens skulptūrų par-
kas „Vilnoja”, Čekoniškių kaime
verbų ir buities seklyčioje nuo
spalvų akys raibsta.

Trakų rajone, kelio Trakai –
Rykantai antrojo kilometro atša-
ka veda į Būdos kaimą. Jungti-
nės kaimų bendruomenės „Užugiriai” pastangomis
sukurta Angelų kalva, papuošta skulptūromis, ne
tik puoselėja lietuvių tautinį kultūrinį paveldą, bet
ir populiarina krikščioniškąsias vertybes – tikėji-
mą, meilę, viltį.

Didingų ąžuolinių angelų skulptūrų kalvoje
kiekvienas norintis gali palikti savo maldos simbolį
– angeliuką, varpelį, gėlės žiedą ar pasimelsti iš ak-
menų sudėliotame maldų rate.

Pastebėta, kad Lietuvoje vis daugėja žmonių,
įkurdinančių šioje erdvėje savo angelus sargus. Iš-
kyla vis naujos Gerumo, Savitarpio supratimo, My-
linčių širdžių ir kt. skulptūros. Gausiame skulptūrų
fundatorių sąraše – dr. Juozo P. Kazicko labdaros ir
paramos fondas („Atjauta”, skulptorius Edmundas
Daunoravičius), kanadiečių Kuru-Kurauskų šeima
(„Tiesos”, skulptoriai Jonas Bugailiškis ir Dainius
Mačiokas).

Įprasminant Angelų kalvos įkūrimo metines,
nuo 2010-ųjų kasmet rugsėjo mėnesį rengiamas Tra-
kų sakralinės muzikos festivalis „Skamba giesmės
Angelų kalvoje”. Į šį renginį atvyksta choriniai ko-
lektyvai iš visos Lietuvos. 2012 m. vykstantį festivalį
numatoma skirti kunigo, poeto, Lietuvos dainiaus
Maironio kūrybiniam palikimui įprasminti ir puo-
selėti.

Gyvename pačiame Europos centre. 1989 m.
Prancūzijos nacionalinio geografijos instituto
mokslininkai nustatė, kad Europos centras yra Lie-
tuvoje, netoli Vilniaus, Girijos kaime. Šis centras
1997 m. įtrauktas į Gineso pasaulio rekordų knygą.
Čia rasi memorialinį akmenį ir skulptoriaus Gedi-
mino Jokūbonio sukurtą kompoziciją – balto grani-
to koloną. Jos viršūnę juosia žvaigždžių karūna,
simbolizuojanti Lietuvos narystę Europos sąjungoje
ir grįžimą į Europos tautų šeimą.

Netoli nuo Europos geografinio centro Joneikiš-
kių kaime įkurtas skulptoriaus Gintaro Ka-
roso muziejus po atviru dangumi – Europos
parkas. 55 hektarų plote eksponuojama dau-
giau kaip 90 meno kūrinių, kurių autoriai –
29 pasaulio šalių menininkai. Visą dieną ne-
nusibos klaidžioti parko keliukais ir gerėtis
menininkų kūrybingumu, subtilia gamtos
ir meno derme.

Galima ir nekelti kojos iš sostinės, nes
jo senamiesčio gatvelės viliote vilioja užsuk-
ti į Gintaro galeriją-muziejų, skambantį me-
džio pasaulį – Jono Bugailiškio meno studi-
ją, Jeruzalės skulptūrų sodą, Nacionalinę
dailės galeriją. Ir į... Užupio menininkų res-
publiką. Tai vienas seniausių Vilniaus

miesto rajonų, dėl savo siaurų gatvelių, jaukių kie-
melių, žavių tiltų per Vilnios upelį jis – romantiš-
kiausia sostinės vieta.

„Lietuvos valdovų bei didikų pėdsakais”
Šis maršrutas kviečia aplankyti mūsų garsiau-

sių ir įtakingiausių protėvių pilis, dvarus, piliakal-
nius, kitas įdomias vietas, susipažinti su didikų šei-
mų istorija. Lietuvos istorija dar gyva Verkių dvaro
ansamblyje, Liubavo dvaro malūne-muziejuje, Taujė-
nų ir Užutrakio dvaruose, Kernavės piliakalniuose.

Kernavėje gimė Lietuvos valstybė, ji buvo istori-
nė pirmoji Lietuvos sostinė. Kernavės archeologinė
vietovė paskelbta kultūriniu rezervatu, kuris įt-
rauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Su jos
istorine praeitimi, unikaliais archeologiniais radi-
niais galima susipažinti, aplankius Kernavės kultū-
rinį rezervatą ir archeologinės vietovės muziejų.

Sakoma, kad vietovių populiarumą
lemia ne jų dydis, bet vaidmuo tautos
istorijoje. Tokie yra Trakai. Netoli Vil-
niaus esantys Trakai yra mūsų valsty-
bės pasididžiavimas. Senųjų Trakų pi-
lyje gimė garsiausias Lietuvos valdovas
Vytautas. Kunigaikščių Vytauto ir Kęs-
tučio pilys byloja apie šalies valstybin-
gumo istoriją, o kultūros paveldas Tra-
kus daro ypatingus. Galvės ežero saloje
įsikūrusioje Trakų pilyje veikia vienas
lankomiausių istorijos muziejų Lietu-
voje. Daugiau nei prieš 600 metų Vytau-
tas Didysis iš Krymo į Trakus atvežė
karaimų. Mieste yra jų maldos namai
kenesa, mokykla, kapinaitės. Tautinių
patiekalų restorane „Kybynlar” galima
paskanauti sultingų karaimų kibinų.

Šiandien Trakai tituluojami kaip
pasaulio karaimų sostinė. Trakuose turistų gausu
visais metų laikais, jie žavisi ne tik senąja archi-
tektūra, viduramžių pilimis, nuostabiu kraštovaiz-
džiu, bet ir modernėjančiu miesto veidu. Čia vyksta
vandens sporto varžybos, įdomūs kultūros rengi-
niai, festivaliai.

Vilnius apsuptas didikų rūmų, dvarų, muziejų,
piliaviečių, Verkių, Liubavo, Taujėnų dvarų. Dubin-
gių bažnyčios rūsiuose ilsisi didikų Radvilų palai-
kai, nedidelis Giedraičių miestelis mena vienos se-
niausių Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės
galybę.

Į Rytų Vilniją
Čia susilieja skirtingų kultūrų ir tautų – lietu-

vių, lenkų, rusų, baltarusių, ukrainiečių, žydų, ro-
mų, totorių – paveldas, tradicijos bei istorija. Naujo-
jo maršruto kelias vingiuoja per Zalavo dvarvietę,
Šumsko Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią, Medininkų
ir Norviliškių pilis, poeto, dramaturgo, publicisto
Vladislovo Sirokomlės muziejų Bareikiškėse ir sie-
kia Dieveniškes.

Niekur kitur Lietuvoje nėra tokio tautų margu-
myno, palikusio ženklius pėdsakus, kaip Vilniaus
krašte, vadinamame Vilnija.

Įdomūs Rytų Vilnijos miesteliai ir kaimai: Bui-
vydžiuose akį traukia tradicinė medinė architektū-
ra, klasicistinė bažnyčia, kabantis „beždžionių” til-
tas per Nerį, Nemėžio totorių medinė mečetė, Ketu-
riasdešimties Totorių kaimas, Nikolajskaja cerkvė
Rudaminoje, Turgelių kapinaitės, Merkinėje –
Pavlovo Respublikos dvaro griuvėsiai, Norviliškių
pilis, Dieveniškių bažnyčia ir kt.

Nukelta į 8 psl.

ATOSTOGOS LIETUVOJE
Nauji kultūrinio turizmo maršrutai

GERDA GUDJURGIENĖ

Tūkstantmečio Angelų kalva. Vilniaus TIC KB nuotraukos

XIV a. pastatytos mūrinės Medininkų pilies fragmentai – gynybinė siena
ir pagrindinio bokšto dalis

Vladislovo Sirokomlės muziejus Bareikiškėse
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Tęsinys. Pradžia 2012 m. birželio 9 d. „Kultūroje”

Reiktų prisiminti, kad Bern. Brazdžionis sa-
vo kūrybinio kelio pradžioje kritikų buvo
gana žiauriai pasveikintas ir netgi palygin-

tas su Maironiu. Štai 1931 m. lapkričio mėn. „Ži-
diny” (Nr. 11) A. Jakštas rašė: „Teesie vyrai mūsų
jauni poetai ir tepagamina dar šaunesnių poetiškų
šedevrų! Tai bent bus džiaugsmo iš atsiektos pa-
žangos. Ir ji galima. Parodė tai anksčiau Putinas,
dabar K. Inčiūra, tikrai pralenkę Maironį kalbos
turtingumo ir eiliavimo technikos didesniu tobu-
lumu. Bet kai po Rafaelio madonų, mums bruka-
ma šlykščios Zikaro ar Ušinsko Megeros, kai Mai-
ronio vieton rekomenduojama mums įvairūs Bū-
davai, Keciorai, Brazdžioniai, tai čia jau nebepa-
žanga, tik didžiausias regresas, nedovanotinas
slinkimas žemyn, atgal, bjaurumo šlykštumo lin-
kon; čia yra anas negudrus mainas „karvelės ant
avelės”, dovanotinas pasakiškam Joneliui Durne-
liui, bet ne sveikapročiui XX a. kūrėjui.”

Net išleidęs ketvirtąją savo knygą „Krintan-
čios žvaigždės” (1933), A. Jakšto vis dar buvo lai-
komas „poetpalaikiu”.

1929 m. Bern. Brazdžionis baigė Biržų gimna-
ziją ir įstojo į Vytauto Didžiojo universitetą.

Besimokydamas universitete, Brazdžionis ne
tik lankė V. Krėvės, V. Mykolaičio-Putino, V. Seze-
mano, B. Sruogos, Vaižganto paskaitas, jis taip
pat buvo aktyvus studentų ateitininkų draugijos
„Šatrija” narys, kartu su H. Radausku, K. Jan-
kausku ir kitais lankė B. Sruogos vedamą teatro
seminarą ir rašė referatus, recenzijas teatro klau-
simais, 1931 m. vadovavo humanitarų draugijos li-
teratūros sekcijai. Nemažai laiko skyrė kūrybai –
rašė ne tik eilėraščius, 1930–1931 m. „Ateities spin-
duliuose” publikuojami ir prozos kūriniai.

Jeigu ankstyvuoju laikotarpiu domėjosi liau-
dies ir lietuvių autorių kūryba, tai vėliau, studijų
metais jį labiau domino vokiečių romantikai Gėtė
(Goethe), Heinė (Heine), prancūzų – Paulas Klode-
lis (Paul Claudel). Žinoma, ir toliau žavėjosi Vincu
Mykolaičiu-Putinu.

1933 m. Bern. Brazdžionis parašė žaismingus
posmus – eilėraštį „Laimės namelis”, tarsi atskleis-
damas paslaptį, kad jį aplankė didelė meilė:

<...> Su žiedeliais vėl žydi
Mūsų meilė graži, –
Neturiu jokio noro
Praeities sugrąžint. <...>

Auga mūsų namelis
Lig dangaus, lig dangaus,
O namelyje laimė –
Nieko nieko daugiaus.

Įdomi ir graži ši istorija.
Kaune, Minties rate, išsinuomoję kam-

barį, apsigyveno kartu trys gimnazijos
draugai – medicinos studentas Balys Skle-
nys, dailės studentas Antanas Kučas ir poe-
tas Bernardas Brazdžionis. Vėliau jie persi-
kėlė gyventi į to paties šeimininko naujus
namus Šviesos gatvėje. Kaimynystėje su sa-
vo pussesere Leonilda Pranevičiūte gyveno
ir Aldona Stanionytė. Čia Bern. Brazdžio-
nis susipažino su savo būsimąja žmona.

1934 m. sausio 10 d. be vestuvių poky-
lio, Kaune, Šv. Antano bažnyčioje (tuomet
koplyčioje, nes bažnyčia dar nebuvo pasta-
tyta), Bernardas Brazdžionis vedė savo iš-
rinktąją Aldoną Ireną Stanionytę.

1992 metais Bern. Brazdžionis pasakė:
„Gyvenime nebuvau punktualus <...>. Ne-
pavėlavau tik vienoj vietoj. Būtent su vedy-
bom. Abudu neturėjom iš ko iškelti vestuvi-
nę puotą. Jose nedalyvavo nei artimiausi
draugai, nei tėvai, nei giminės. Rankas suri-
šo kolega literatas kunigas Stasius Būda-
vas. <...> Ir taip surišti nuėjom per gyveni-
mą ir per pasaulį. Daug slenksčių laimingai
peržengėme, kad ir pavėluodami. Man ro-
dos, kad jau esam pavėlavę peržengti ir tą
paskutinį. O jeigu pavėlavom, tai jau nie-
kur nebėra ko skubėti.”

Petras Palilionis savo knygoje „Tautos
šauklio aidai” pateikia naują įdomų faktą:
„Susitaikykime su tuo, jog Bernardas Braz-
džionis, priešingai ne vienam žodynui ar ži-
nynui, Vytauto Didžiojo universiteto... ne-
baigė!” <...> 1935 metais Bern. Brazdžionis,
metęs ar pristabdęs aukštuosius mokslus,
pasuka į dailę! Tikriausiai ne be gerano-
riškos gimnazijos draugo, šias studijas bai-
gusio grafiko Antano Kučo įtakos.” Taigi,

1929–1933 m. išklausęs visą lietuvių literatūros
kursą Vytauto Didžiojo universiteto Humanitari-
niame fakultete, tačiau dėl nežinomų priežasčių jo
nebaigęs, 1935 m. rašo prašymą stoti į Kauno Meno
mokyklą. Buvo priimtas, bet, praėjus pusmečiui,
1936 m. vasario 4-ąją iš mokinių sąrašų išbrauktas
kartu su keliais kitais „mokslapinigių” neužsimo-
kėjusiais mokiniais.

Bern. Brazdžionis nuo mažens turėjo gabumų
dailei – jis gražiai piešė. Galbūt todėl jo namuose
Los Angeles buvo tiek daug dailės kūrinių. Pats
yra bandęs iliustruoti savo poemą „Vilkas arto-
jas”. Jo vaikystės bičiulis Aleksas Kuprys 1989 m.
gegužės 27 d. laiške rašė: „Gal atsimeni, už vandens
malūno, gražaus tvenkinio, tris tiltus praėjus, po de-
šinę keliuku į Stačiūnus pasukus, gyveno Kuprių
šeima. Aš iš tų septynių sūnų – vidurinis Aleksas.
Yra čia ir Povilas [dailininkas Povilas Kuprys – J.
I.]. Labai dažnai atbėgdavau Tavo gražių piešinių,
brėžinių pažiūrėti.”

Visą šį laiką, gyvendamas Kaune, aktyviai
dalyvavo literatūriniame gyvenime, o 1936 m. gavo
net dvi solidžias premijas: „Sakalo” leidyklos už ei-
lėraščių rinkinį „Ženklai ir stebuklai” ir Lietuvos
Raudonojo kryžiaus už Vytės Nemunėlio knygelę
vaikams „Kiškio kopūstai”.

Tiek studentavimo, tiek vėlesniais metais
Bern. Brazdžionis buvo aktyvus spaudos darbuo-
tojas, redagavo įvairius leidinius.

1939 metais Brazdžioniai nusipirko namus
Kaune, Tvirtovės alėjoje (dabar Taikos pr.). Tuo
metu šeimoje augo du sūnūs, Bernardas tapo pri-
pažintu poetu, Lietuvių rašytojų draugijos nariu, o
1939 m. išleistas eilėraščių rinkinys „Kunigaikščių
miestas” įvertintas Valstybine literatūros premija,
kuri įteikta 1940 metų kovo 4-ąją, švento Kazimiero
dieną, Vilniaus universiteto salėje.

1940-ųjų kovo 1-ąją Bern. Brazdžionis paskiria-
mas vadovauti Maironio muziejui Kaune.

Iki 1939 m. rudens šiuose rūmuose dirbo Tau-
tosakos archyvo komisija, todėl muziejaus priežiū-
ra buvo pavesta komisijos pirmininkui dr. J. Ba-
liui. Tautos archyvo komisijai išsikėlus, muziejus
liko be priežiūros, todėl 1940 metais Švietimo mi-
nisterija pirmuoju muziejaus vadovu paskyrė poe-
tą Bernardą Brazdžionį. Buvo įvykdyta Maironio
testamentinė valia, kad „muziejaus užvaizdą skir-
tų švietimo ministeris, bet žmogų dorą ir rimtą,
ypač literatą”.

Pradėjęs dirbti muziejuje, Bern. Brazdžionis
tuoj pat pasirūpino, jog būtų patvirtintas Muzie-

JŪRATĖ IVANAUSKIENĖ

Bernardas Brazdžionis ir jo darbai Maironiui

Bern. Brazdžionis apie 1953 m. Lietuvių enciklopedijos redakcijoje, prie linotipo

Bern. Brazdžionis (d.) su Maironio muziejaus konservatoriumi
P. Rimkūnu 1943 m. Kaune, savo namų sodelyje Nukelta į 7 psl.
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jaus statutas, numatęs plėsti muziejaus veiklą, t. y.
rinkti ir kitų rašytojų medžiagą: „Prie Maironio
Muziejaus gali būti organizuojami ir kitų jo am-
žininkų rašytojų skyriai.” Šis statuto punktas nulė-
mė muziejaus ateitį. Tais pačiais metais Švietimo
ministras sudarė Maironio muziejaus Globos ko-
mitetą, kurio pirmininku paskyrė Maironio testa-
mento vykdytoją kanauninką Pranciškų Penkaus-
ką, nariais – giminaitį Mikalojų Lipčių, literatū-
ros mokslininką Juozą Ambrazevičių ir Vytauto
Didžiojo kultūros muziejaus atstovą, muziejininką
Paulių Galaunę.

1940-ųjų metų sovietų okupacija sukėlė daug
nerimo. Brazdžionius slėgė pirmoji trėmimų ban-
ga, namuose buvo atlikta krata, jie žinojo, jog yra
sekami. Tačiau pirmąją okupaciją pavyko išgy-
venti, išsislapstyti. Nors muziejaus pastatas buvo
nacionalizuotas, tačiau muziejaus iš patalpų neiš-
kėlė ir Bern. Brazdžionis liko Maironio muziejaus
vedėju.

Pečius slėgė įvairūs rūpesčiai, susiję su mu-
ziejaus veikla. Bern. Brazdžionio susirašinėjimas
muziejaus reikalais saugomas muziejaus veiklos
archyve. 1941 m. spalio 22 d. Lietuvos mokslų aka-
demija siunčia Maironio muziejaus vedėjui raštą:
„Pranešame, kad šiandien Tamstos vardu pasiun-
tėme per Komunalinį Banką tarnautojams algas už
š. m. spalių mėn. 1–16 d., būtent: 1. Brazdžioniui
Bernardui – rbl.691,80; 2. Rimkūnui Petrui – rbl.
543,80; 3. Stankevičiui Juozui – rbl. 250,50”. Tame
pačiame rašte pažymėta, jog persiuntimo kaina
6,20 rbl. Šias išlaidas Bern. Brazdžionis išskaičiuo-
ja proporcingai iš kiekvieno darbuotojo algos.

Kitą vasarą jau nauja – vokiečių okupacija.
1941 m. muziejus pavadintas Maironio literatūros
muziejumi ir perduotas Lietuvos mokslų akademi-
jai. Bern. Brazdžionio rūpesčiu pagamintas mu-
ziejaus antspaudas. Muziejuje konservatoriumi
dirbo žurnalistas, rašytojas Petras Rimkūnas. Jie
su vedėju jau rinko eksponatus ne tik apie Mairo-
nį, bet rūpinosi ir kitų rašytojų medžiaga, susira-
šinėjo su Valstybine leidykla, Pabėgusių asmenų
turto paskirstymo valdyba ir prašė perduoti į Ru-
siją pasitraukusių rašytojų rankraščius, nuotrau-
kas, knygas. Tais pačiais metais lankytojams ati-
daryta Maironio didžioji svetainė. Bern. Brazdžio-
nio rinkinyje saugomi du darbo Maironio literatū-
ros muziejuje pažymėjimai, išduoti 1942 m., ku-
riuos buvęs muziejaus vadovas išsivežė besitrauk-
damas iš Lietuvos ir išsaugojo visose tremties ke-
lionėse.

Sunkūs buvo Bern. Brazdžioniui šie darbo
metai, labai pravertė dar pradžios mokykloje iš-
mokta vokiečių kalba. Muziejus veikė, reikėjo rū-
pintis esamais eksponatais, rinkti naujus, priimti
lankytojus… Taip pat reikėjo vykdyti įvairius
okupacinės valdžios duotus nurodymus: rašyti eti-
ketes vokiečių kalba, rinkti aukas ir kt. Daugybę
laiko atimdavo rūpinimasis papildomomis maisto
kortelėmis, piniginiais priedais už vaikų augini-
mą (už vieno vaiko iki 14 metų auginimą buvo mo-
kamos 5 RM), algų išmokėjimu, pranešimai Moks-
lų akademijai apie algų gavimą, „pakvitavimų”
siuntinėjimas. Karo metais buvo įvairių buitinių
prekių stygius, todėl teko rūpintis ir darbuotojų
buitimi. Susirašinėjimas dažnai vykdavo vokiečių
arba vokiečių ir lietuvių kalbomis. 1943 m. do-
kumente „FREIGABE – SCHEIN/LEIDIMAS” Bern.
Brazdžionis nurodo, kad reikalingos 3 poros 43 dy-
džio klumpių. Dokumento apačioje yra muziejaus
vadovo paaiškinimas vokiečių kalba: „Mūsų dar-
bovietėje yra trys tarnautojai, tad jiems skubiai rei-
kalingi batai”. Kitoje dokumento pusėje nurodytos
darbuotojų pavardės.

Karo metais muziejui buvo iškilę įvairių grės-
mių: 1941 m. liepos 4 d. Brazdžionis ir vokiečių, ir
lietuvių kalbomis rašė Kauno miesto komendan-
tui, prašydamas „padėti gauti iš Feldkomendanto
pažymėjimą, kad vokiečių kariuomenė Literatūros
muziejaus patalpų neužimtų karo reikalams. Visi
esantieji Muziejuje daiktai, pavyzdžiui, Maironio,
Vaižganto buto apstatymas ir kit., kaip eksponatai
kasdieniam vartojimui negalimi, o kitur juos iškelti
taip pat neįmanoma”. Bern. Brazdžionis, kaip reli-
ginės ir antitarybinės poezijos kūrėjas, turėjo au-
toritetą, todėl muziejus buvo išsaugotas. Petro Pa-
lilionio knygoje „Tautos šauklio aidai” yra ir pties
muziejaus vadovo prisiminimas: „Aš išgelbėjau
tiktai Maironio muziejų... Žiūriu, jau baldus neša.

MANO DRAUGĖ ALYTĖ
Aleksandrą Kazickienę prisimenant

Nuo Aleksandros mirties jau praėjo vieneri metai. Tragiškoji 2011 m. birželio 17-oji, ma-
no senos bičiulės Alytės Kalvėnaitės-Kazickienės gimtadienis, buvo jos mirties diena.
Jos dukra Jūratė vienoje saloje netoli Long Island ketino surengti iškilmingą savo

mamos gimimo dienos minėjimą. Deja, susirinkusios šeimos džiaugsmą pakeitė sielvartas ir
ašaros, kai mylima mama, žmona ir močiutė visų akyse užgeso lyg žvakė. Mirė moteris, mylė-
jusi gyvenimą, savo šeimą, savo vyrą Juozą visa siela, visa širdimi. Ir Juozas ją mylėjo taip pat

karštai ir giliai. Jau sirgdama viename
laiške Aleksandra rašė: ,,Mano gyvenimas
galėtų būti pilnas grožio ir laimės, bet aš
to nejaučiu, nes kenčiu nepaprastus skaus-
mus. Kartais pagalvoju, kam čia kentėti,
bet ir vėl – negaliu palikti savo mylimo
Vyro, kuris tiek daug reiškia mano gy-
venime ir aš Jo. Todėl kenčiu ir meldžiuo-
si, kada sulauksime savo likimo...”

Aleksandros gyvenimas buvo tarsi pa-
saka. Bet džiaugsmą gyvenime vis vien ly-
di skausmas. Skausmą ji mokėjo išgyventi
pati, o džiaugsmu dalintis su kitais, su ar-
timaisiais. Kokį didelį skausmą išgyveno
motina, kai jos mylimas sūnus Kęstutis
mirė keliaudamas po Indiją – vietoje lauk-
tojo sūnaus motina prie širdies glaudė ur-
ną su pelenais...

Kol buvo sveika, Aleksandra turėjo
daug idėjų ir stengėsi jas įgyvendinti.
Long Islando saloje ji įkūrė naują lietuviš-
ką A. Kazickienės vardo šeštadienio mo-
kyklą, nes ten gyveno daug naujai atvyku-
sių lietuvių, vadinamų „trečiabangių”. Jai
mirus, velionę palydėjo gražus būrelis tos
mokyklėlės mokinių su kanklėmis.

Gyvendama tarp svetimtaučių, Alek-
sandra jautė, kad jos širdis plaka lietuviš-
ku ritmu. Įvairiomis iškilmingomis pro-
gomis ji kviesdavo geriausius lietuvius

menininkus meninei programai atlikti. Ji ilgėjosi Lietuvos. Viename laiške rašė: ,,Man labai
trūksta gyvenimo Vilniuje ir mūsų bažnytėlės (Šv. Mikalojaus), Šv. Mišių ir mūsų kunigėlio.
Perduok Jam linkėjimus, prašyk Jo melstis už mus, kad greitai ir vėl būtume Vilniuje.” Ir ki-
tame laiške: ,,Ačiū Dievui, kad Juozas nors su gėlėmis pralinksmina, o vaikai yra čia pat ir
dažnai būna pas mus, ir Jūratė tiek daug saulės įneša į mūsų gyvenimą. Neturėčiau skųstis
gyvenimu, tarnų per daug ir visi mieli ir pasišventę.”

Buvo laiminga, kai dukros Jūratės ir jos vyro fondas drauge su Kazickų šeimos fondu pri-
sijungė Jeruzalėje prie „Via Doloroso” – Kryžiaus kelio atnaujinimo projekto. Visi to pasauli-
nio projekto rėmėjai buvo paminėti ir pagerbti, o tarp Kazickų šeimos fondo narių buvo įra-
šytas ir žuvusiojo sūnaus Kęstučio vardas.

Juozui ir vaikams – paguodos iš Dangaus, o mano draugė Alytė, priglaudusi prie širdies
sūnų, tegul ilsisi ramybėje ir Viešpaties globoje.

Elena Baltrušaitienė

Tai kažkur kreipėmės. Turbūt į tuos „supernacius”.
Viską atgal sunešė, viską sutvarkė, nieko nepaėmė.
Sakau: – Čia dirbu, čia yra rašytojo muziejus.” Vo-
kiečiai šeimas labai vertina, kultūrą vertina”.

Muziejaus veiklos archyve saugomuose doku-
mentuose fiksuota, jog 1942 m. Bern. Brazdžionis
rūpinosi lėšų muziejaus išlaidoms gavimu, rašte
Lietuvos mokslų akademijai nurodė metams rei-
kalingų išlaidų sąmatą, kurios suma 6600 RM.

Išlaikyti muziejų buvo sunku. 1942 m. birželio
10 d. muziejaus vedėjas raštu prašė akcinės ben-
drovės „Spaudos žodis” finansinės paramos Mairo-
nio 10-jų mirties ir 80-jų gimimo metinių parodai,
kurios suma buvo 3500 RM. Parodos išlaidų sąma-
tą sudarė vitrinos, paveikslų ir piešinių rėmini-
mas, dailininko darbas, diagramos ir lentelės apie
Maironio kūrybą, nuotraukos. Taip pat už 1500 RM
buvo planuojama pagaminti Maironio biustą ir jį
pastatyti namų prieangio nišoje.

Prieš pasitraukiant į Vakarus Maironio namai
buvo paskutinė vieta, kurioje glaudėsi Brazdžio-
nių šeima, palikę savo namelyje Tvirtovės alėjoje
Aldonos Brazdžionienės močiutę Karoliną Balta-
ragienę. Keliauti teko garlaiviu, sunkvežimiu, pės-
čiomis...

Pirmiausia liepos mėnesį visi nuvyko į Kiršus
ir, apsistoję poeto Kazio Bradūno tėvų namuose,
laukė – teks trauktis iš Lietuvos, ar ne... P. Palilio-
nis knygoje „Tautos šauklio aidai” rašo, kad vieną
dieną Brazdžionis, nepaisydamas žmonos atkalbi-

nėjimų, nutarė dar grįžti į Kauną. Gerokai užtru-
kęs, į Kiršus grįžo tik po penkių dienų pėsčias ir
parnešė K. Bradūnui penkis jo pirmosios knygos
„Pėdos arimuose” egzempliorius, kuriuos, nuvy-
kęs į leidyklą, pats įrišo. Beje, taip ir neaišku, ar tą-
kart, ar jau anksčiau jis su savimi buvo pasiėmęs
unikalų „Pavasario balsų” 1940 m. leidimą ir kitą
jam reikalingą medžiagą apie Maironį.

Artėjant rusų tankams, pasitraukė iš Lietuvos
kartu su Bradūnais, Č. Grincevičiumi, A. Mažiu-
liu, J. Leimonu. A. Brazdžionienę su vaikais iš Lie-
tuvos išsiuntė kažkokiu būdu anksčiau.

Pasiekę Austriją, trumpam apsigyveno Graco
mieste, vėliau išsikėlė gyventi į Furthofą (mies-
telis Austrijos pietuose tarp kalnų). Bern. Braz-
džionis dirbo plieno fabrike, kur buvo gaminamos
dildės. Darbas buvo alinantis, sveikata pašlijo.
Bandė apsigyventi Vienoje, Zalcburge, tačiau nuo-
latiniai bombardavimai, baimė dėl savo ir šeimos
saugumo privertė palikti didmiestį ir bent menkos
ramybės ieškoti Gatschache, vasarvietėje prie
Weissensee ežero, kur visa šeima sutiko 1945-uo-
sius metus. Būtent ten, aukštai Alpėse, prie Italijos
sienos gimsta mintis leisti almanachą „Tremties
metai”.

1945 m. pavasarį šeima atvyko į Vokietiją, apsi-
gyveno Wangene. Pasibaigus karui ir pradėjus
kurtis DP stovykloms, apsigyveno Ravensburge.

Tęsinys kitame numeryje
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Ypač tragiška lemtis teko Medininkams – Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės gynybos punktui,
kažkada buvusiam vienam didžiausių tokio tipo gy-
nybinių statinių visoje Rytų Europoje.

1991-aisiais sausio 27 d. sovietų armija užpuolė
ir sunaikino Medininkų pasienio postą, o liepos 31
d. netoli Medininkų sovietų milicijos ypatingosios
paskirties būrio OMON smogikai nužudė septynis
Lietuvos pasienio karius ir muitinės darbuotojus.
2007 m. prie senosios Medininkų muitinės buvo pa-
statytas paminklas nužudytiems muitininkams.

Prie senojo kelio Vilnius-Minskas Bareikiškių
kaime yra XIX a. dvarelis, kuriame 1853–1861 me-
tais gyveno poetas Vladislovas Sirokomlė (tikrasis
vardas – Liudvikas Kondratovičius). Čia V. Siroko-
mlė sukūrė reikšmingiausią savo veikalą „Margi-
ris”, kuris tapo lietuvių kovų su kryžiuočiais sim-
boliu ir pirmą turistinį vadovą po Lietuvą „Iškylos
iš Vilniaus po Lietuvą” (1857 m.), kurio puslapiuose
autorius šiais žodžiais ragina pažinti gimtąsias
vietas: „...didelė gėda visiškai nepažinti krašto, ku-
riame gyvename, arba, dar blogiau, geriau žinoti
svetimus kraštus nei savąjį.”

Šiandien, kai nemažai lietuvių išsivaikščiojo
po visą pasaulį, šie žodžiai ypač skaudūs.

Bareikiškių dvarelyje veikia muziejus ir
turizmo informacijos centras.

* * *
Naujųjų maršrutų projekto vertė – 245,88 tūkst.

litų. Iš jų 85 proc. sudaro Europos Sąjungos (ES) pa-
rama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Naujieji maršrutai pažymėti žemėlapiuose,
jiems pristatyti išleisti specialūs leidiniai ir plaka-
tai, sukurtas interaktyvus pristatymas internete
www.vilnius-tourism.lt|3routes. Visa informacija
pateikta penkiomis kalbomis – lietuvių, anglų, vo-
kiečių, rusų ir lenkų. Leidinius nemokamai platina
Vilniaus turizmo informacijos centrai.

Pasak Lietuvos ūkio ministro R. Žyliaus, mi-
nisterija administruoja 2007–2013 m. Europos Są-
jungos struktūrinės paramos turizmui priemones,
pagal kurias plėtojama aktyvaus poilsio, dalykinio,
kultūrinio ir sveikatos turizmo infrastruktūra. Iš
viso 2007–2013 m. laikotarpiu turizmo plėtrai numa-
toma skirti 867,3 mln. lt ES struktūrinės paramos ir
bendrojo finansavimo lėšų.

Bus kuriami ir populiarinami nauji kultūrinio
turizmo maršrutai, siekiama juos prijungti prie
tarptautinės Europos kultūros kelių sistemos, su-
daromi turistiniai maršrutai pėsčiomis, dviračiais,
automobiliais, vandeniu, siūlomi užsiėmimai turis-
tams ištisus metus.

Lietuva turi ką parodyti, kuo nustebinti ir pa-
maloninti, ir laukia mielų svečių. �

žmonės perka Rūpintojėlius ir kitas skulptūrėles
kaip suvenyrus, norėdami juos padovanoti atvyku-
siems svečiams ar patys veža dovanų užsieniečiams.
Tačiau religinės tematikos kūrinėlius žmonės vis
dar įsigyja ir religingumo skatinami. Išeivijoje tokių
dirbinių paskirtis dar turi ir kitokį atspalvį. Pa-
žvelkime į tokių kryželių dirbimo išeivijoje ištakas.
Štai architektas Jonas Mulokas, kuris yra suprojek-
tavęs ne vieną lietuvišką bažnyčią Amerikoje, dar
gyvendamas Vokietijos pabėgėlių stovykloje pradėjo
drožti kryželius, siekdamas, kaip pats sakė, dalelę
Lietuvos turėti prie savęs. Žmonėms jo kryželiai la-
bai patiko, tad jų pradėta užsakinėti ir daugiau. To-
kie kryželiai pabėgėliams tapo Lietuvos, kurią jie
paliko, simboliu. Taigi lietuviškas kryžius pasitrau-
kusiems lietuviams buvo ne tik religingumo, bet ir
jų tautinės tapatybės – lietuvybės – ženklas. Skaid-
rės nuomone, vėliau ne tik Mulokas, bet ir kiti meni-
ninkai tuos nedidelius medinius kryžius drožė, o
žmonės juos įsigydavo todėl, kad šie jiems priminė
Lietuvą, jų tėviškes, jų paliktas sodybas.

Lyginant su Lietuvos medžio drožyba, pasakyti-
na, kad Lietuvoje meistrai nedarė ir nedaro tokių
nedidelių kryželių, stogastulpių ar koplytstulpių, at-
spindinčių paminklų regioninius bruožus, modelių.
Lietuvoje, jei kuris meistras ir išdrožia mažą koplyt-
stulpį, tai visuomet jame ar šalia būna įkomponuota
Rūpintojėlio ar Dievo Motinos Marijos figūra. To-
kioje kompozicijoje pagrindinis dėmesys sutelkia-
mas į skulptūrėlę, o ne patį paminklą, kuris drožia-
mas labai apibendrintai, be ypatingų regioninių
bruožų. Tuo tarpu Amerikos lietuvių drožėjai darė
sumažintas lauko, pakelių, sodybų paminklų versi-
jas, pasižyminčias ne tik regioniniais, bet ir lokalių
vietovių išskirtiniais bruožais.

Mokslininkę nustebino tai, kad ne visi kryžiai
ir stogastulpiai, stovintys Čikagoje, yra padaryti iš
medžio. Iš pradžių ji net nesuprato, kad tai ne medi-
niai paminklai, nes iš toli jie atrodė kaip padaryti iš
patamsinto medžio. Štai, pavyzdžiui, stogastulpis
prie daktaro Jono Adomavičiaus namų ir stogastul-
pis Tautinėse kapinėse yra padaryti iš metalo. Pasi-
domėjus paaiškėjo, kad Amerikoje yra pastatyta ir
daugiau metalinių kryžių bei stogastulpių. Dar vie-
nas dalykas, kuris mokslininkę nustebino, buvo tai,
kad minėtasis architektas Mulokas, pagal kurio pro-
jektus buvo pastatyta daug medinių kryžių Ameri-
koje, nusprendęs paieškoti tvirtesnės medžiagos
kryžiams daryti (anot jo, per 30 metų medinis kry-
žius supūva), pasirinko plastiką. Vienas jo suprojek-
tuotas stogastulpis iš balto plastiko stovi ir dabar
prie Švento Antano parapijos bažnyčios. Pastarasis
pastatytas 1968 metais, kada plastikas dar nebuvo
toks populiarus, todėl toks architekto pasirinkimas
gerokai stebina. Plastikinis stogastulpis, ypač dėl

baltos spalvos, tolimos natūraliai medžio spalvai, iš
Lietuvos atvykusios tyrinėtojos akiai atrodė gana
keistai, tačiau metaliniai kryžiai pasirodė labai gra-
žūs. Jų ornamentai dailiai išpjaustyti ir iš toli net
nepasakytumei, kad jie iš metalo, nes tiek spalva,
tiek atlikimo maniera yra panašūs į medinius.

Koks medinių kryžių „gyvenimo” laikas? Tyri-
nėtoja teigė, kad Lietuvoje vidutiniškai mediniai
kryžiai išsilaikydavo apie 70 metų, nelygu iš kokios
medienos buvo padaryti. Šiuolaikiniai Lietuvos
meistrai nebekasa medinių kryžių tiesiai į žemę.
Paprastai kryžiaus pagrindas būna betonuojamas,
sukalami kryžių prilaikantys metaliniai strypai,
kad tarp betono ir medžio būtų tarpas, vaikščiotų
oras, ir kryžius taip greitai ne-
pūtų.

Ar iš tikrųjų seniau Lietuvo-
je kiekvienoje kryžkelėje, kiek-
viename kaime stovėdavo po
kryžių? Mokslininkė teigia, kad
taip ir buvę. Galbūt dėl to žmo-
nės, kurie buvo priversti pasi-
traukti iš Lietuvos, ir ėmė dary-
tis tuos nedidelius kryželius, ku-
rie jiems priminė paliktą tėviškę
ir kurie jiems tapo lietuviškumo
ženklu. Lietuvoje kryžių iš
tikrųjų buvo nemažai. Vien pa-
varčius Adomo Varno fotografi-
jų rinkinį, kitų žymesnių kryžių
fiksuotojų – Balio Buračo ir Igno
Končiaus nuotraukas, matyti,
kad kryžiai stovėjo ir kaimo
kryžkelėje ar pakraštyje – tai
buvo bendras viso kaimo gyven-
tojų paminklas, ir sodybose, kuriuos pasistatydavo
turtingesni ūkininkai. Vargingieji neišgalėdavo, nes
reikėdavo ir medžiaga pasirūpinti, ir meistrą –
kryždirbį ar dievdirbį – samdyti. Suvalkijoje būdavo
statomi bendri kaimo kryžiai prie kelio, vedančio į
kaimą, o žmonės į sodyboje augantį medį pasikabin-
davo nedideles koplytėles ar kryžius su nukryžiuoto
Jėzaus statulėlėmis. Kryžiai prie namų, kaip ir sody-
bos koplytėlės, turėjo apsaugos paskirtį – siekta užsi-
tikrinti Dievo palaimą ir pagalbą šeimos gyvenime,
o bendrų kaimo kryžių paskirtis – užtikrinti Dievo
globą visam kaimui.

Sovietmečiu daugelio kryžių nebeliko. Vieni jų
nuo senumo nupuvo, tačiau daugelis, ypač viešosio-
se vietose, buvo nugriauti. Nelietė tik prie bažnyčių,
šventoriuose ar prie žmonių namų stovinčių kryžių,
kurių nebuvo matyti nuo kelio. Tuo tarpu sankaupo-
se, tokiose kaip Kryžių kalnas, vykdavo masiniai
kryžių griovimai. Kyžių kalne stovėjusieji kryžiai
buvo visiškai sunaikinti bene tris kartus. Tačiau
žmonės juos slapta (dažniausiai naktimis) vėl ir vėl
atstatydavo. Iš tikrųjų kryždirbystės tradicija soviet-
mečiu buvo apslopinta, bet visiškai nenutrūkusi.
Kryžiai, nors ir slapta, bet buvo statomi. Kartais
juos užsakydavo kunigai, kartais ir žmonės, gyvenu-

sieji toliau nuo rajono centrų, pasistatydavo kryžių
savo kieme. Sąjūdžio laikais ši tradicija atgijo, suk-
lestėjo, išplito visoje Lietuvoje. Tiesa, pastaraisiais
metais kryžių statymas šiek tiek sumažėjęs. Galbūt
dėl to, kad religingesnė karta jau pasitraukė iš gyve-
nimo. Tačiau atsiranda kita tendencija: jauni žmo-
nės pasistato kryžių ne dėl religinių paskatų, o dėl
estetinių motyvų – papuošti namų aplinką. Taip pat
gaji ir memorialinė priežastis, kai kryžius ar kitas
paminklas pastatomas toje sodyboje gyvenusių tėvų
arba senelių atminimui.

Rūpintojėlis yra labai populiarus krikščion-
iškas siužetas Lietuvoje. Mes įpratę manyti, kad
Rūpintojėlis būdingas tik Lietuvai. Tačiau taip nėra.

Jis buvo labai populiarus ir
Lenkijoje, ir Slovakijoje, ir Čeki-
joje, ir Austrijoje, ypač pietų Tiro-
lyje. Tiesą sakant, Rūpintojėlis
netgi nėra pats populiariausias
liaudies skulptūros siužetas. To-
kio pat populiarumo yra ir Jėzus
Nazarietis, o pats populiariausias
– Nukryžiuoto Jėzaus atvaizdas.
Tačiau prisiminus istorijos tėk-
mėje Lietuvą persekiojusias ne-
gandas, carinę priespaudą, sukil-
imų malšinimus, galima suprasti,
kodėl Rūpintojėlis tapo toks popu-
liarus. Susirūpinusio, liūdinčio
Kristaus atvaizdas lietuvių inte-
ligentų pastangomis buvo susie-
tas su lietuvių tautos patirtais
vargais, ir jau XX a. pradžioje Rū-
pintojėlis tapo lietuvių tautos
simboliu, atitinkančiu tautos dva-

sią. Nepriklausomos Lietuvos laikais ir iki pat sovi-
etų okupacijos Rūpintojėlis laikytas tautos charak-
terio, likimo ir istorijos simboliu.

Čikagos lietuvių kapinėse tyrinėtoja pastebėjo,
kad akmeniniuose antkapiuose kartojasi tam tikri
ženklai: išraižyti liaudiškai ornamentuoti kryžiai ir
stogastulpiai, taip pat paminkluose naudojami val-
stybingumo ženklai – Gedimino stulpai, Vytis. Be to,
išraižomi liaudiškai tekstilei – juostoms, tautiniams
rūbams – būdingi ornamentai. Įdomu tai, kad ant-
kapių trafaretus kūrė profesionalūs dailininkai. Šie
tautiškumo ir valstybingumo ženklai, išraižyti ant-
kapiuose, taip pat byloja apie išeivijos siekį pabrėžti
savo tautinę tapatybę.

Išeivijoje mokslininkę nustebino ir tai, kad
lauko kryžius (ne tik jų projektus) kūrė ir įgyven-
dindavo profesionalūs dailininkai, skulptoriai, tai-
komojo meno atstovai, o ne tik savamoksliai meis-
trai. Tuo tarpu Lietuvoje profesionalūs dailininkai
medinių tradicinių kryžių nekuria, šia sritimi už-
siima savamoksliai tautodailininkai ir medžio dro-
žėjai.

Urbonienės nuomone, išeivijos liaudies menas,
medžio drožyba, kryždirbystė dar menkai tyrinėta,
todėl šios srities tyrimams yra labai plati dirva. �
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Kryždirbystė

Atostogos

Atkelta iš 4 psl.

Atkelta iš 5 psl.

Klaidos atitaisymas. 2012 m. birželio 9 d. ,,Kultūroje”, 8
puslapyje dingo Ramunės Lapas straipsnio ,,Afredas Erichas
Sennas: gyvenimas po Lietuvos ženklu” paskutiniosios ei-
lutės:

,,Po šios kelionės gimė knyga „Lithuania Awakening”, o
Sennas atsisakė išeiti į ankstyvą pensiją. Buvimas Lietuvoje to-
kiu svarbiu metu iš naujo „įpūtė ugnies” į jo akademinį gyveni-
mą, ir jis išdirbo universitete dar dešimtmetį – iki pat 1998 m.

Po to įvyko dar dvi lemtingos kelionės į Lietuvą – 1990 m.
sausį per Michailo Gorbačiovo apsilankymą ir 1991 m. per kru-
vinuosius Sausio 13-osios įvykius. Knygoje Sennas pasakoja,
kad 1990 m., tik grįžęs iš Lietuvos, nutarė iš anksto pasirūpinti
viza ir išsirinko sausio 9–16 dienas! „Dar kartą man likimas pa-
teikė netikėtą nuotykį”, – ironizavo jis. Ambasadorius A. Eidin-
tas per knygos pristatymą taip pat juokavo: „Kaskart, kai profe-
sorius atvyksta į Lietuvą, kas nors nutinka. Šįkart ne tankai ir ne
Gorbačiovas – savo gimtadienio proga jis susitrenkė nosį!”.

Taip pat – Eugenijaus Ignatavičiaus straipsnio:
,,Kad Šarūno įsakymas buvo inspiruotas MGB ar falsifika-

cija, ši versija taip pat neatmestina, tokių atvejų būta. MGB šan-
tažo griebdavosi užverbuoti ryšininkai, nepraradę partizanų
pasitikėjimo, ir šių ryšininkų veikla yra pagrįsta dokumentais.
Pavyzdys – V. Šniuolio sesers laiškas, gautas jai žuvus prieš dve-
jus metus. Todėl šiandien žodžiu ar raštu Stirną pavadinti išda-
vike yra niekuo nepagrįstas šmeižtas. Pirma apsivalykime patys
ir nuplaukime MGB klastos dėmes nuo laisvės kovotojų ir švie-
saus Izabelės Vilimaitės atminimo. Ji už mūsų laisvę paaukojo
savo gyvenimą.”

Atsiprašome skaitytojų.

Stogastulpis iš balto plastiko stovi prie Švento
Antano parapijos bažnyčios, Cicero miestelyje


