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Neseniai „Kultūroje” buvo
spausdintas straipsnis
apie garbingą kardinolo

J. A. Bačkio tarnystės sukaktį ir
šia proga išleistą knygą, kurioje
gvildenamos įvairios teologinės
problemos. Būtent iš jos man
įsiminė sąvoka „prietariniai
katalikai” – taip apibūdinama
nemaža dalis Lietuvos gyventojų.
Kai imi galvoti, ką gi tai reiškia,
pasidaro iš tiesų įdomu. Kad to-
kio žmogaus apibūdinimas susi-
jęs su prietarais, turbūt ir taip
aišku. Bet kas gi šiuo atveju yra
prietarai?

Daugelis tebebijo juodos ka-
tės, perbėgančios kelią. Arba sap-
no, kuriame iškrenta dantis (sa-
koma, kad tai lemia pažįstamo
žmogaus mirtį, nors greičiausiai
pats dantis primena, kad sapnuo-
tojui laikas pas dantistą). Jeigu
ką nors pamiršti ir tenka grįžti
atgal, vos išėjus pro duris – irgi
blogas ženklas. Bet gal ne jūsų
likimui, o atminčiai: jeigu nusil-
po, reikia stiprinti.

Bet tai vieni juokai, palyginus, tarkim, su
rinkimų rezultatais ir jų eiga – nori nenori,
imi ir patiki, kad čia įsivėlę kažkokie
prietarai. Susiję, beje, su tikėjimu. Kad kažkas
padidins algą, sumažins kainas, staiga įves
teisingumą visiems. Nesistebėčiau, jeigu tokie
balsuotojai tiki užkalbėtu vandeniu, lai-
mingais amuletais ir vietinės raganos atlie-
kamais ritualais. Nemaža dalis tokių vei-
kiausiai stropiai lanko bažnyčią – irgi kaip
rituališkumo buveinę. Ir nors žmonių apdarai,
gyvenimo lygis, papročiai gerokai pasikeitę,
daugelis jau ir skaityti moka, bet nuo kokio
XVI amžiaus prastuomenės savo dvasine
struktūra mes mažai kuo skiriamės. Eusta-
chijus Valavičius, vienas iš LDK didikų, savo
potvarkyje liepia iš savo žemių vyti visus bur-
tininkaujančius ir žyniaujančius, nelankan-
čius bažnyčios ir neklausančius Dievo žodžio.
O Dievo žodis, beje, skelbia, kad visi raganiai
ir burtininkai degs ugnies ežere.

Žinoma, tatai irgi yra vieni juokai, pal-
yginus su televizijų reitingais, kur laidos su

būrėjomis, tarologėmis ir pa-
rapsichologais beigi ekstrasen-
sais sutraukia būrius žiūrovų.
(Kitaip tų laidų komercinės tele-
vizijos nekurtų – neapsimokė-
tų). Ir jeigu koks stalius Darius,
normalus, dar jaunas vyras su
odiniu švarku ekrane prisipažįs-
ta, kad tik po vietinės būrėjos se-
anso, jos padovanoto amuleto
beigi patarimo ryžosi nutraukti
slegiančius santykius su drauge,
darosi visai neaišku, kas gi su-
kliudė tą padaryti jam pačiam.

Kiek tokių prietarinių kata-
likų mes turime? Ką jie jaučia,
ką jie mąsto, gyvendami šalyje,
kurioje mėgstama bauginti viso-
kiais lemtingais ženklais? Ar
jiems brangi jų dvasios laisvė, jų
minties savarankiškumas? Ar
jie moka mąstyti savarankiškai,
neįtakojami ko nors?..

Vienas protingas žmogus
atsidusęs pasakė – kritinis mąs-
tymas yra žmogaus bėda. Nes
panašu, kad mūsų šalyje jis
nelabai reikalingas. Nes yra ne-

patogus ir nepriklauso jokiai ideologijai.
Kritinis mąstymas yra bene geriausias
įrankis laisvei stiprinti, nes kol nesuvoki lais-
vės kaip ribos, kaip tūrio, jei manai, kad ji –
tik galimybė daryti ką nori, tikrai nesi
laisvas. Tai sunki našta. Kur kas lengviau
žingsniuoti lengvomis prietaro kojomis.

Artėja Vėlinės, senoji baltų diena, kai
ypatingai įsiklausome į lapkričio vėjo gūsius,
kažką mums sakančius apie anapusinio pa-
saulio tvarką. Bus ne tik truputį liūdna, bet ir
baisoka, nes mes jos nežinome, neišmanome.
Ir nereikia dėtis, kad išmanome. Mūsų neži-
nojimas gali būti protingesnis už žinojimą.
Mes nieko neturime šioje žemėje, net mūsų
kūnai mums nepriklauso – esame elgetos
prieš Viešpatį. Todėl ar verta kažko bijoti?
Juodos katės nužiūrėjimo?.. Mums reikia
tikėjimo, grįsto ne prietaru, o drąsa. Drąsa
būti laisvu.

Laurynas Raudonėlis

RŪKO RAGANA
Pelkių raganos plaukai
žalsvai pilkšvi nugara
pilkšvai dėmėta tarytum
akmuo gyslos baltos ir
balsas pilkšvas ir balsvas
balų raganos ganos gyvena blyškioj
neryškioj prieblandoj pamiškėj
rankos kerpėtos karpom
nusėtos: balų raganos

veidas bespalvis bet drumstas
balų raganos kojos plaušėtos
plaukai švelnūs delnai
šiurkštūs šiugždantys oda
žalsva ir pilkšva net
mėlyna balsvas balsas
kimus bet viliojantis
viskas yra iš balų raganos
prisilietimo ir aš ir tu (...)
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Tęsinys. Pradžia 2012 m. spalio 20 d. „Kultūroje”)

Išsiskyrimai ir susitikimai

Išvykę iš Friburgo, Pr. Būčys ir J. Matulaitis
kokius penkerius ir daugiau metų darbavosi at-
skirai, toli vienas nuo kito. Kaip jie tuo metu pa-
laikė ryšius, nežinia. Pr. Būčys grįžo į tėviškę ir
kelis mėnesius vikaravo Slavikų parapijoje. Jam
buvo siūloma vieta ir Punsko parapijoje, bet, gavęs
kvietimą dėstyti Petrapilio akademijoje, ten ir nu-
vyko. Profesoriavo vienuolika metų. Studentų bu-
vo gerbiamas ir mėgstamas. Jo paskaitų klausė
daugelis vėliau pagarsėjusių kunigų: Juozas Vai-
lokaitis, Mečislovas Reinys, Pranciškus Kuraitis,
Mykolas Krupavičius, Juozas Purickis, Vladas
Jurgutis ir kt. Atsiminimuose Pr. Būčys prisi-
pažįsta, kad dėstydamas įvairias teologijos šakas,
padaręs dvi klaidas: „Būtų buvę daugiau naudos,
jei aš būčiau reikalavęs daugiau duomenų, su-
krautų į atmintį, o mažiau nepaprasto gabumo
protauti. O antra klaida buvo ši: aš klaidingąsias
antikatalikiškas pažiūras išdėstydavau gyvai, pil-
nai iki pačio dugno... paskui įrodinėdavau tų pa-
žiūrų klaidingumą... Bet pasirodė, kad kai kurie
mano studentai atsimindavo klaidų argumentaciją
ir pailsdavo man tos argumentacijos klaidingumą
įrodant” (Atsiminimai, I t. p. 34–35).

J. Matulaitis tuo metu grįžo į savo vyskupiją, t.
y. į Kelcus, kur buvo lankęs seminariją ir, trumpai
pavikaravęs kaimo parapijoje, buvo vyskupo
paskirtas dėstyti bažnytinę teisę ir lotynų kalbą
Kelcų seminarijoje. Daugiau nei metus padirbėjęs,
vėl susirgo ir vargais negalais išvyko Varšuvon
gydytis. Atsigulė į neturtingųjų ligoninę Prahoje,
Varšuvos priemiestyje, neturėdamas pinigų bran-
gesniam gydymui. Čia gal ir būtų miręs, jei ne
Apvaizdos ranka, sumanioji Cecilija Plateriūtė.
Vėliau Pr. Būčys tą krizę taip aprašė: ,,Tada dr.
Savickis Plateriūtei paminėjo gabų kunigą, ren-
giamą mirčiai priemiesčio ligoninėje. Plateriūtė jį
iš ten išėmė, aprūpino vaistais, apmokėjo gydy-
tojus ir išgelbėjo nuo mirties. Tas kunigas buvo J.
Matulevičius” (AJM, p. 18). Kaip ir kada Pr. Būčys
apie tai sužinojo, neaišku, bet jis čia įžiūrėjo dau-
giau negu laimingą sutapimą. Mat Plateriūtė buvo
slapta vienuolė, privačios mergaičių mokyklos ve-
dėja. Jai labai reikėjo gero, protingo kapeliono,
kuris galėtų išaiškinti mergaitėms plintančias so-
cializmo ir kitas naujas idėjas bei sroves. Atsi-
gavęs J. Matulaitis pradėjo eiti kapeliono ir tiky-
bos dėstytojo pareigas. Pasak Pr. Būčio, iš tų gim-
nazisčių išaugo daug rimtų, garbingų moterų, vė-
liau pagarsėjusių savo visuomenine veikla.

Paskui, persikėlęs į Varšuvą, J. Matulaitis
įsitraukė į plačią socialinę veiklą, palaikė ryšius
su miesto darbininkais. Jis taip pat daug padėjo
savo dvasios vadui kapucinui, tėvui Honoratui
Kozminskiui tvarkyti jo įkurtas slaptas vienuo-
lijas. Be to, padėjo suorganizuoti kunigų sąjungą ir
vadovavo jai. Per šiuos nepaprastai įtemptos vi-
suomeninės veiklos metus įgijęs daug patirties,
parašė kelis visuomeninių kursų ciklus sociali-
niais klausimais. Jo paskaitos padarė didelį įspūdį
studentams. Pr. Būčys labai taikliai pastebėjo, kad
praktikos pradas J. Matulevičiaus gyvenime buvo
stipresnis už teorijos pradą. Gal dėl to jis neilgai
profesoriavo, bet ir profesoriaudamas jis mielu no-
ru imdavosi tų darbų, kurie tiesioginiu būdu pa-
kelia dvasią (AJM, p. 21).

1907 m. rudenį pakviestas dėstyti sociologijos
į Petrapilio akademiją, J. Matulaitis sutiko ir
nuvykęs rado savo draugą kun. Pr. Būčį. Nors J.
Matulaičio sociologijos paskaitos sukėlė nepapras-
tą ne tik studentų, bet ir profesorių susidomėjimą,
jis neilgai jas tęsė. Netrukus perėmė dogmatinės
teologijos katedrą, nes jo mintys ir siekiai jau bu-
vo pasukę nauja kryptimi.

Marijonų vienuolijos atnaujintojai

Kun. J. Matulaitis jau buvo subrandinęs mintį
slapta atnaujinti marijonų vienuoliją. Nors
darbininkų skurdas ir tamsumas palietė jo širdį,

Ses. Ona Mikailaitė bet dar labiau jam rūpėjo telkti pasišventusius
žmones inteligentijos gretose, kad būtų atgaivin-
tas blėstantis jaunimo tikėjimas. Be abejo, jį
sukrėtė ir 1905 m. Varšuvos visuomenę stipriai pa-
veikusi revoliucijos banga. Kol J. Matulaitis dar-
bavosi Varšuvoje, Pr. Būčys buvo šiek tiek įsi-
traukęs į politinę veiklą. 1904 m. jis drauge su kun.
Jakštu-Dambrausku, kun. Mačiuliu-Maironiu
(tuomet visi trys profesoriavo Petrapilio akademi-
joje) parengė lietuvių Krikščionių demokratų su-
sivienijimo programą. 1905 m. pabaigoje Pr. Būčys
dalyvavo Didžiajame Seime Vilniuje ir padėjo
suredaguoti rezoliucijas.

Tuos įvykius aprašydamas Pr. Būčys
prisimena ir savo pasiryžimą atsidėti ne politinei,
o visai naujai veiklai: ,,Mudu su Matulevičium
1907 m. ryžomės organizuoti, bet jau ne politikos
partiją, o nykstančią marijonų vienuoliją” (Atsi-
minimai, II t., p. 221).

Šiuo klausimu abu draugai tarėsi daug ir
ilgai. Pr. Būčys prisipažįsta, kad nors jis J. Ma-
tulaičio planui ir pritarė, bet kartu ir abejojo. J.
Matulaičiui jis atsakęs taip – „sumanymas marijo-
nus atnaujinti yra ne tiktai kilnus, bet ir rei-
kalingas dalykas, tačiau man yra daug kartų at-
sitikę, kad kitų sumanytus kilnius dalykus turė-
jau vykinti kaip tik aš, nepaisydamas kaip bran-
giai man tai atseis” (Atsiminimai, I t., p. 108). J.
Matulaitis dėl to nesupyko. Mat jis žinojo, kad Pr.
Būčiui rūpėjo jo sesers, likusios našle su mažais
vaikais, sunki materialinė padėtis. J. Matulaitis
jam patarė atiduoti seseriai savo santaupas ir pats
dar pridėjo iš savo kišenės, tuo nuramindamas
draugą.

1908 m. vasaros atostogas abu praleido Mari-
jampolės parapijos klebonijoje kartu su kun.
Vincentu Senkumi, paskutiniu likusiu marijonu.
V. Senkus tada buvo 68 metų, generolas be pa-
valdinių. Jis pats buvo bandęs per įtakingus
asmenis apeliuoti į rusų valdžią ir Tikybų depar-
tamentą, kad leistų į vienuoliją priimti naujus na-
rius. Leidimo negavo. Padėtis atrodė beviltiška, tik
štai pas jį atsirado du jauni profesoriai, siūly-
damiesi patys tapti marijonais.

Kun. V. Senkaus įgaliotas, J. Matulaitis 1909 m.
vasarą nuvyko į Romą prašyti leidimo atnaujinti
vienuoliją. Grįžęs į Varšuvą, susitiko Pr. Būčį.
Rugpjūčio 27 d. šv. Kryžiaus parapijos klebonijoje,
privačioje vysk. Ruškevičiaus koplytėlėje, kun. V.
Senkaus akivaizdoje J. Matulaitis davė vienuolio
įžadus, o Pr.Būčys buvo priimtas į noviciatą. Tada,
pasak Pr. Būčio, ,,Matulevičius po savo įžadų mane
naujoką parsivežė į Petrapilį, į akademiją” (At-
siminimai, II t., p. 110). Tas „naujokas” tuo metu
buvo 37-erių metų amžiaus, o jo vadovas – 38-erių
metų.

Tą rudenį ir žiemą juodu profesoriavo. J.
Matulaičiui buvo užkrautos ir akademijos inspek-
toriaus pareigos, be to, jis tvarkė ir vienuolijos
reikalus. J. Matulaitis rengė naują konstituciją,
kiekvieną punktą aptardamas su Pr. Būčiu, kuris
tuo metu tvarkė noviciato reikalus. Labai atsargiai
jie pradėjo kalbinti kandidatus. Vienas iš pirmųjų
buvo istorikas kun. Jonas Totoraitis. Buvo ir kitų,
bet šie neilgai teištvėrė.

Tuo metu J. Matulaitis pagarsėjo kaip pamoks-
lininkas. Pats Pr. Būčys, buvęs geras oratorius,
savo draugo talentą vertino geriau už savąjį: „J.
Matulevičius turėjo stiprų balsą ir mėgdavo
kalbėti didelėms minioms... Petrapilyje jis yra
pasakęs gana daug puikių pamokslų prokatedroje
ir Šv. Kotrynos bažnyčioje. Tame mieste būdavo
per 50 parinktų kunigų. Jų tarpe ir garsių pa-
mokslininkų... Vis dėlto J. Matulevičius buvo
geresnis pamokslininkas už juos visus... J. Matule-
vičiaus balsas neturėjo nei šiurkštumo, nei ypa-
tingo malonumo – buvo vidutinis, visai gražus”
(AJM, p. 23).

1910 m. vasarą J. Matulaitis su Pr. Būčiu,
Totoraičiu ir keliais kandidatais išsinuomojo grafo
Platerio vilą netoli Daugpilio, ant Dauguvos upės
kranto. Gavę leidimą įsirengti koplyčią, jie sekma-
dieniais laikė šv. Mišias kurorto ir apylinkės gy-
ventojams ir sakė jiems pamokslus. Šiokiadieniais
gyveno vienuolišką, bendruomeninį gyvenimą, ku-
ris akademijoje nebuvo įmanomas. Koplyčioje jie
kasdien atlikdavo dvasines pratybas ir kalbėdavo

vienuoliams privalomas maldas. Dvasinį skaitymą
atlikdavo lauke, gryname ore. Vienas skaitydavo,
kiti klausydavo, o paskui visi pasidalindavo min-
timis (Atsiminimai, II t., p. 111).

1911 m. balandžio mėnesį mirė kun. V. Senkus.
Todėl vasarą, liepos 27 d., visi trys atnaujintos vie-
nuolijos nariai – Pr. Būčys, J. Totoraitis ir J.
Matulaitis – susirinko Gelgaudiškio bažnyčios za-
kristijoje į pirmą vienuolijos kapitulą. Jos tikslas –
išrinkti naują vadovą. Išrinktas kun. J. Matulaitis,
kuris vienuolijai vadovavo iki savo mirties (1927
m.). Pomirtiniame straipsnyje apie J. Matulaitį Pr.
Būčys rašo: ,,Marijonų vienuolija buvo mylimiau-
sias J. Matulevičiaus gyvenimo kūrinys, kuriame
jis matė savo gyvenimo uždavinį ir to gyvenimo
vertę” (AJM, p. 32).

Petrapilio akademijoje toliau slapta orga-
nizuoti marijonus ir vesti noviciatą buvo
neįmanoma. Kliudė ne vien studentų ir profesorių
smalsumas, bet ir nauja religijos persekiojimo
banga. J. Matulaitis nusprendė perkelti noviciatą į
Friburgą. 1911 m. vasarą jis taip ir padarė, atsisa-
kęs visų pareigų Petrapilio akademijoje. Daug kam
atrodė labai keista, kad jis paliko daug žadantį
inspektoriaus postą, iš kurio būtų buvęs paskirtas
rektoriumi, o vėliau ir vyskupu. J. Matulaitis buvo
pasukęs tokia kryptim, kuria daugelis stebėjosi.
Netrūko ir kritikos. Anot Pr. Būčio, jų draugai
kunigai jam pranašavo visišką nesėkmę. Kai kam
ypač nepatiko, kad į atnaujintą marijonų vienuo-
liją J. Matulaitis priėmė ne tik lietuvius, bet ir
lenkus. Į tai jis atsakydavo, kad vienuolija turi būti
katalikiška, pirmiausia tarnaujanti Dievui ir Baž-
nyčiai, o paskui – ir tautoms. Pasak Pr. Būčio, ma-
rijonai buvo ,,konkretus J. Matulevičiaus ban-
dymas suderinti patriotizmą su katalikybės tarp-
tautiškumu” (AJM, p. 32).

J. Matulaičiui išsikėlus į Friburgą ir ten įkū-
rus marijonų noviciatą buvusiame Canisianumo
bendrabutyje, Pr. Būčys liko profesoriauti Petrapi-
lio akademijoje. Jiedu susirašinėdavo, o per ato-
stogas Pr. Būčys nuvažiuodavo į Friburgą. J. Ma-
tulaitis nusamdydavo jam atskirą butą, kad ne-
išaiškėtų jo ryšys su marijonais. Reikėjo saugotis
rusų šnipų, kurie slaptomis vienuolijomis labai
domėjosi. Pr. Būčys taip pasakoja apie marijonų
gyvenimą: „Friburge buvo vargingas gyvenimas.
Canisianumo savininkės, labai taupydamos kurą,
patalpą mažai apšildė. Matulevičiaus liga dėl šal-
čio vėl pasunkėjo. Nepaisant kantrybės, jam teko
daug kentėti. Bet pirmieji metai pasibaigė lai-
mingai. Aš, bebūdamas Petrapilyje, ėjau pareigas,
kaip paprastai. Maždaug kas mėnesį rašydavau
savo veiklos apyskaitą... Atliekamus iš savo algos
ir išlaidų pinigus pasiųsdavau Matulevičiui” (At-
siminimai, II t., p. 116).

1912 m. vasarą, J. Matulaičio prašomas, Pr.

Pal. Jurgio Matulaičio ir Prano Būčio draugystė

Nukelta į 3 psl.
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LIETUS

Tykšta ant balkono lietus
monotoniškai lyg iš pareigos
jau ir taip neramu
o kas ketvirtį ima skalambyti varpas
pamažu naudotų detalių sandėliu virsta
mano eilėraščių dirbtuvė
pusę dienos kapstaisi
kol randi dar veikiantį rimą
kas iš to alyva suteptą
kvailiui iškištum kaip naują
bet važiuos netoli kol firma dar klesti
vertėtų ją uždaryti visi sakytų kaip gaila

šiąnakt nieko nesapnavau ryte
pamačiau iš kamino kylantį dūmą
pasivaideno kieme šulinys
iš kur jis čia po migdolais ir abrikosais
kur ten tau paprasčiausia krosnelė
įrengimas savaitgalį čirškint dešrelėms
o trys galingi beržai efektingai atrodo
ne vietoje o vis tiek efektingai

pasiimi taip savo gyvenimą
ir vartai kaip monetą tarp pirštų
apsitrynusi kiek bet dar turėtų galioti
į kitą valiutą vargu ar kas keistų
bet ką nors dar galėtum už ją įsigyti
ramybei vargu ar užtektų

FRAGMENTAS

Ir vis dėlto dažniausiai tuo metu
už lango šviesdavo didžiulis mėnuo
ir po klevais ūksmingoj tolumėlėj
kaimietės eidavo ristynių su tarnais

ramunės žiedlapis užkritęs tarp krūtų
iš po sijonų švysčiojančios blauzdos –
seniai nelyta ir blausus apsiaustas
keistai plasnoja prieblandoj skvernais

tuščiam kambaryje židinyje
spragėjo kėdės ir spintelių durys

* * *

Nuo kalnų jisai sklinda pamišėlio šauksmas
jis baisus nors nesu laimingesnio balso girdėjęs
nuo kalnų šitas balsas užgriūva nuščiuvusį miestą
nesuprantama man kalba išsidriekusį slėnyje

tas pamišėlio šauksmas nutyla kai lygiai
dvyliktą valandą prikala laikrodžio dūžiai
prie mano kambario stoglangio stiklo

vėjo dvelksmas šiurendamas verčia
seno žodyno lapus kliuvinėdamas
už aštrių hebrajiškų raidžių: pamišęs
jis pamišęs bėga į auštantį rytą
nepažįstamom gatvėm plėvesuodamas
lietpalčio juodo sparnais

VIDURAMŽIŲ SKERSGATVIAI

Jų daugybė tų miestų egzistuojančių mano galvoj
niekas kitas jų tiesa pasakius nematė
ne visus gerai juos pažįstu
kai kurių ilgiuos norėčiau parodyti tau
kiti buvę nebuvę

kažkoks apsiniaukęs šis miestas
visos gražios moterys išfotografuotos
ir likusios tik spalvotuos žurnaluos
stengiuos galvoti kad taip nuo dangaus
nuo vienodo blankaus apšvietimo
( kad nereikėtų ieškot priežasčių savyje)

kiekvieną popietę vėl sugrįžtu atgalios
kas paleido gandus apie niūriuosius viduramžius!
Dievo baimėj pajusti nevaržomą laisvę
kai žinai kad už viską bus teisingai atlyginta

prisiminimų erdvėj laiko matavimas kinta
tarsi antrą kartą įbridus į tą patį eilėraštį

* * *
... plačialapės tujos, kukmedžiai, platanai,
kaštonai dideli, išsikėtoję, kad nuo šaligatvio dangaus
nepamatysi, rudenį, kai krenta lapai, geltoni,

brendi per gilų šnaresį, iki kulkšnių, tiktai žolė,
tiktai veja žalia kaip malachitas

ten kemsynų pakraščiuose niūrioj prietemoj
apraizgyti voratinkliais ten jie gyvena
mano šviesūs prisiminimai brūzgynai tenai
ten ir tu galingoj pirmykštėje žodžių tankmėj

iš jos tu išnyri spinduliuodama ant vienaragio kupros
tavo mėlyni stiklo plaukai juodesni už neviltį
už visas neviltis jie juodesni už visas
kurias dar tik teks man patirti

štai taip mano meile taip aš ir gyvenu
šiam turtingam mieste platanų pavėsy

Antanas A. Jonynas �� K A M B A R Y S

Gintauto Trimako fotografijos iš ciklų ”Namie” ir ”Plokštumos”

Antanas A. Jonynas. Kambarys:
eilėraščiai. – Vilnius, 

Tyto alba, 2011



Vienas įdomiausių ir didžiausių XVII–XVIII
a. Lietuvos sakralinės architektūros pa vyz -
džių – Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos An -

gelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuo -
lyno ansamblis su nerimu laukia artė jan čios žie -
mos. Po to, kai šį ansamblį sausio pabaigoje nu -
siau bė gaisras, atnešęs didžiulės žalos, čia buvo su -
montuotos laikinos stogo konstrukcijos ir už deng -
tas laikinas stogas. Spalio pradžioje Lietuvoje
siautęs viesulas neaplenkė ir Tytuvėnų – vėtra nu -
vertė maždaug 10 metrų aukščio vienuolyno ven -
tiliacijos kaminą, kuris virsdamas sulaužė lai kino
stogo konstrukcijas.

Nuo smūgio įtrūko vienos antrajame aukšte
esančios celės skliautas. Darbininkai laikinąjį sto -
gą skubiai sutvarkė, už -
den gė plėvele, kad pa -
sta to sienų nemerktų
lietūs, bet tokios prie -
monės – tik laikinos.
Iki šiol niekaip nepra -
sideda vienuolyno an -
sam blio atstatymo dar -
bai, o artėjanti žiemą
ke lia nerimą pa mink lo -
saugos specialistams,
nes pa state esanti drėg -
mė per vasarą taip ir
ne išdžiūvo iki galo, per
laikiną stogą pastatą ne
vieną kartą bu vo užliejęs vanduo. 

Apie 3 milijonų litų vertės darbų konkursas
vyko dar birželį, bet dėl formalių konkurso sąlygų
pažeidimų sutartis su rangovais taip ir nebuvo pa -
sirašyta. Pastato šildymo sistemą uždraudė nau do -
ti ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai, kurie
nustatė, kad gaisras kilo dėl nesutvarkyto kamino.
Pastato medinės stogo konstrukcijos tą sausio
naktį savaime užsiliepsnojo dėl vienuolyno pastato
palėpėje įrengto eksploatuojamo kieto kuro katilų
dūmtraukio poveikio. Vienuolyno darbuotojai
norėtų pastatą šildyti elektriniais šildytuvais, bet
elektra nepigiai kainuoja ir tam neturima pinigų.
Laikas bėga, o padėtis į gerą pusę vis nesikeičia.

Šio ypatingos vertės ansamblio architektūroje
yra persipynę gotikos, renesanso ir baroko stiliai.
Ansamblį sudaro vienas šalia kito išsidėstę baž ny -
čia, šventorius su Kristaus laiptų koplyčia, dviau -
kščio vienuolyno mūras ir ūkiniai pastatai. Lie -
tuvos didysis kunigaikštis Aleksandras (1460–1506)
Tytuvėnus kaip kraitį 1503 metais padovanojo
buvusio Vilniaus vaivados Aleknos Skudiman -
taičio dukrai Jadvygai. XVI amžiuje Tytuvėnų
dvaras ir šalia jo besiformuojantis miestelis kelis
kartus keitė savininkus, kol 1609 m. šias valdas įsi -
gijo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vėlia vi -
ninkas, Žemaičių žemės teismo teisėjas Andriejus
Valavičius. 

Didikas, norėdamas Tytuvė nuo -
se atgaivinti ap mirusią katalikybę,
pasikvietė vienuolius ber nar dinus ir
1614 m. gegužės 1 d. Tryškiuose
surašė jiems fundacinį aktą. Jis
norėjo ne didelio, dvylikai vienuolių
skirto vie nuolyno, o bažnyčioje nu -
matė savo šei mos mauzoliejų. Tais
pačiais me tais jis mirė, o miestelį ir
pradėto vienuolyno statybų įsi pa -
reigojimus paveldėjo trys A. Vala -
vičiaus broliai.

Bernardinų kompleksui tin -
kama statybų vie ta buvo renkama
net ketverius metus. Bažnyčios pa -
ma tai pakloti tik 1619 m., o statyba
bei vidaus įrangos darbai užtruko iki
1635 m. lapkričio 1 d. Per tą lai ko tar -
pį iškilo seniausia ansamblio dalis –
bažnyčia ir prie pietinio šven tovės
šono prišlietas, uždarą ketur kampį
kiemą formuojantis vienuo ly no
pastatas. Rytinėje bernardinų val dų

pusėje pra dėtas kurti ūkinis sek torius.
Vienuolynas paspar ti no ir Tytuvėnų miestelio
augimą. 

Bažnyčios ir vienuolyno sienos gausiai išpuoš -
tos tapyba. Iš daugelio kronikose minimų tapytų
siu žetų iki mūsų dienų beliko tik menki frag -
mentai ir tapyba dekoruotos zakristijos durys.
1736 m. vienuolyne įkurtas jaunuolynas (novicia -
tas), tada padidėjo vienuolyno bibliotekos rin ki -
niai. Šio konvento biblioteka, pradėta kaupti nuo
pat bernardinų atvykimo į Tytuvėnus, XVIII–XIX
a. garsėjo kaip solidžiausia visoje Žemaitijoje.

Antrojoje XVIII amžiaus pusėje buvo įrengtas
Kryžiaus kelio procesijų koridorius, šventoriaus
cen tre pastatyta Kristaus laiptų koplyčia. Ji kartu
su išraiškingomis 39 Kryžiaus kelio stotimis
galerijoje yra vienintelis iki mūsų dienų Lietuvoje
išlikęs bernardiniškojo Kančios kelio stočių

ansamblis. Caro val dy -
mo metais rusų valdžia
ap kaltino bernardinus
parama 1863 m. suki lė -
liams ir netrukus buvo
įsakyta vie nuolyną pa -
naikinti, o bažnyčią už -
daryti. Uolių para pi -
jiečių ir žemaičių vys -
kupo Motiejaus Va lan -
 čiaus pastangomis baž   -
ny  čią pavyko išsau goti,
bet vienuolynas bu vo
uždarytas, tik ne di de lė
jo dalis ati duota kle -

bonijai.
Sovietmečiu bu vu -

sio vienuolyno patal po se
buvo įsikūrusios įvai -
rios ra jono įstaigos. Nuo
1959 m. veikė žemės ūkio
tech nikumas, vidurinės
mo kyklos internatas.
1961–1973 m. Tytuvėnų
an samblis buvo remon -
tuo jamas ir restauruoja -
mas, sutvarkyti abu baž -
nyčios bokštai, arkadų
ga le rijos, restauruoti
Kris  taus laiptų kop ly -
čios fa sa dai, restauruo -
tas bažnyčios interjeras.

Bažnyčioje ir bu vu sio vienuolyno pasta tuo se
gausu XVII–XIX a. dailės paminklų, by lo jančių
apie bernar di nų maldingumo tradicijas. Didįjį
altorių puošia XVII a. pradžioje tapytas Švč. Dievo
Motinos su kūdikiu paveikslas. Vienas išskir ti -
niausių tapybos darbų yra paveikslas „Šv. Pran -
ciškaus Asyžiečio genealoginis medis”. Manoma,
kad paveikslas nutapytas Lietuvos bernardinų Šv.
Kazimiero provincijos įkūrimo 1729 m. ir vie nuo -
lyno at naujinimo proga, taip pat trijų dalių
kontūrinis paveikslas „Jėzaus Kristaus nuėmimas

nuo kryžiaus”. Gausu ir vertingų skulptūrų - dau -
giausia tai kenčiančio, nukryžiuoto Jėzaus Kris -
taus ir šv. Pranciškaus Asyžiečio atvaizdai, su kur -
ti XVI a. pab.–XIX a. Būtent todėl XXI a. pradžioje
buvęs Tytuvėnų bernardinų ansamblis dėl isto ri -
nės, meninės ir religinės svarbos įtrauktas į „Jono
Pauliaus II piligrimų kelio” programą.

„Gaisras padarė daugybę nuostolių, tai buvo
labai skaudus smūgis mums visiems. Kartu jis

atskleidė, kiek daug
yra gerų, nesavanau -
diškų ir atsidavusių
žmonių, parapijiečių,
tikinčiųjų – daugelis jų
skubėjo padėti, rinko
lėšas, rengė įvai rias
akcijas, koncertus. Esa -
me sujaudinti žmonių
gerumo”, – sakė daug
metų čia dirbanti Rūta
Kren cienė. Tytuvėnų
kle  bo nas Rimantas Ža -
roms kis taip pat teigė,
kad su laukė paramos ir
pa lai kymo iš visų Lie -
tuvos kampelių, net iš
užsie nio buvusieji ir jo

su tuokti jaunavedžiai, kiti žmonės rašė už uojautos,
palaikymo žinutes. 

„Aš buvusių eks po natų vertę matuoju laiko
matu: kiek metų bu vo, kiek žmonių prie jo meldėsi,
kiek žmonių juo buvo palaiminta, kiek maldų
išklausė”, – sako Tytuvėnų klebo nas. Ekspertai su -
skai čiavo, kad gaisre pražuvo iš Šiaulių vyskupijos į
muziejų suvežtų 60 unikalių bažnytinio meno
vertybių, kurios vertinamos apie 2,5 milijono litų.
24 vertybės buvo įtrauktos į Kul tūros vertybių
registrą. 

R. Krencienė prisimena, kaip
vienuolyne bu vo steigiamas vys -
kupijos bažnytinio paveldo muziejus
– liturginiai reik menys, monstran -
cijos, litur giniai rūbai po vieną, kelis
rinkti įvairiose vyskupijos bažny -
čiose, džiaugtasi kiekvienu eks po -
natu, turinčiu bega linę vertę, neiš -
matuojamą pinigi niais mastais. 

Net ir dabar, po gaisro praėjus
nemažai laiko, po vienuolyną vaikš -
čiojanti ir čia nuolat užsukančius
lankytojus ved žiojanti R. Krencienė
neretai vos suvaldo ašaras – nebe -
pavyks prikelti to, kas buvo. Tačiau
daug svarbiau nei pamatyti yra
pajusti pačią vie nuo lyno dvasią, pa -
liktą XVII – XIX amžiuje gyvenusių,
įvairias maldas kalbėjusių ir giedo -
jusių brolių ber nar dinų. Daug svar -
biau pačiam dalyvauti gėrio kūrime
ir prisidėti mal domis, darbais, auko -
mis, gera noriškumu. �
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Algis Vaškevičius

Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno 
ansamblis po gaisro tebesigydo žaizdas

Tytuvėnų bažnyčia

Gaisro žaizdos ansamblyje – akivaizdžios

Drėgmė ir toliau naikina pastatus

Tytuvėnų ansamblis iš tolo atkreipia dėmesį. A. Vaškevičiaus nuotraukos



Kęstutis Keblys. Smulki kritikos ra -
sa: literatūros kritika. Sudarytoja
Da lia Kuizinienė. – Vilnius, Versus
aureus, 2011

Darbštus žmogus tas Kęs -
tutis Keblys – štai po tru -
putėlį, po truputėlį ir

surinko savo kritikos rasą į
knygą. Nebūtų surinkęs, jei ne -
būtų tiek prirašęs. O prirašė
daug – ir studiją apie išeivijos
ro maną (beje, ji pakankamai
solidi ir objektyvi, nors kai ku -
riais aspektais ir galima pasi -
ginčyti), ir apie atskirus auto -
rius (išimtinai – tik lietuvius,
kitaip, nei K.Keblio autoritetas
A. Nyka-Niliūnas, parašęs cik -
lą apie kitų tautų rašytojus), ir
apie reiškinius bei įvykius
(tarkim, apie neeilinį rašytojų
suvažiavimą Vilniuje 1989 me -
tais ar apie knygų leidybą Lie -
tu voje 2002 metais). Būdamas
tiksliųjų mokslų specialistas,
K. Keblys stengiasi ir lite ra tū -
ros kritikos baruose būti tiks -
lus, objektyvus, nepaversti
fizi kos reiškinio kažkuo protu
ne su vokiamu. Be to, kur tik
verta, jis stengiasi ir subtiliai
pajuo kauti, o tai jau tokia
kritiko do rybė, kuriai sunku
atsispirti.

Kęstučio Keblio bibliogra -
fijoje nemažai ir straipsnių
apie sovietmečio laikų rašy -
tojų My kolo Sluckio, Jono Mi -
kelinsko, Romualdo Lankaus -
ko kūrinius. Nenuostabu, nes
šie rašytojai bu vo ryškūs savo
laikmečio lite ratūros atstovai.
Užtat man atrodo prasmingas
ir vertas pagarbos toks Kestučio Keblio žvilgsnis į
lietuvių literatūrą – vienijantis, o ne skiriantis,
skaldantis literatūrą. Labai vertintinos jo, kaip
kritiko ir kaip skaitytojo, turinčio as meninę
nuomonę, pastangos ir noras suprasti, išskaityti tą
lietuvių literatūrą, kuri skaitytojui už Atlanto
galbūt buvo ir nepriimtina, ir neįdomi – neva
nelaisvėje vis tiek negalima nieko gero sukurti.
Jeigu žmonės taip manė, tai man nuo šir džiai jų
gaila, nes juk gyvenimas įrodo, kad ir lais vėje kuo
puikiausiai galima degraduoti kultū riš kai ir
apskritai nieko nebeparašyti. Žinoma, visa laimė,
kad K. Keblys taip nemano, nes kitaip ne būtų šios
kritikos knygos. 

Ir nors joje esama tam tikrų, sakyčiau, ne -
susipratimų (kad ir lyginti Saulių Šaltenį su A.
Baranausku kaip „šposininkus” – Šaltenis anaip -
tol toks nėra, jis liūdnas, netgi tragiškas, kas, kad
kalba juokaujamu tonu), tą galima atleisti.
Pavyzdžiui, Šaltenio proza – juk joje taip ryškiai
atsiskleidžia tarybinio gyvenimo absurdas, kad
verkti norisi. O kodėl mes juokiamės?.. Ogi kad no -
ri me juoktis, nes juokas – vienintelė viltis ir
pragiedrulys tame absurde. Be to, Šaltenis puikiai
įvaldęs Ezopo kalbą – tai tokia tarybinių rašytojų
stiliaus gudrybė, kurią dažnam išeiviui sunku, o
gal ir neįmanoma perkąsti. Čia kaip su Juozu
Erlicku – visi laiko jį juokdariu, nes nesuvokia,
kad juokiasi iš tragiškos asmenybės.

Kitas man labai patikęs dalykas - aukštas Jur -
gio Gliaudos ir Aloyzo Barono kūrinių įverti -
nimas. Nes kai perskaitai tokius sakinius, pavyz -
džiui, iš Gliaudos romano: „ Buvo erdvės pojūtis,
nes medžių viršūnės lygiavosi su balkonu. Iš to
balkono buvo ir šioks toks miesto vaizdas” (citata
iš J. Gliaudos romano „Delfino ženkle”, 1966), tai
nejučia pagalvoji, kad tai kažkaip susiję su hu -
moru. Na ir kas gi taip gali rašyti XX a. vidury? Na,
rašyti – bala nematė, bet kas gi gali tokias kny gas
skaityti? Tai man didelė mįslė. Ir, matyt, tokia liks.
Liudijanti, kad kritikui galbūt vien tik ob -
jektyvumo ir tikslumo nepakanka. Reikia intui -
tyviai jausti, „užuosti” kalbą. Girdėti men kiau sius
jos niuansus. Galbūt ne veltui A.Nyka – Ni liū nas
išeivijos romano nuopuolį ir sieja su kalbos

nuosmukiu. Manyčiau, jis
teisus – užtenka prisiminti
chrestomatiniais ta pusius M.
Katiliškio, A. Škė  mos, J. Jan -
kaus, V. Ra mo no, A. Lands -
bergio romanus, kad suvok -
tumei, kokią reikš mę jų kom -
pozicijai ir meni nei raiškai tu -
rėjo kalba.

Donaldas Kajokas. Ežeras ir kiti jį
lydintys asmenys. Ro manas. – Vil -
nius, Tyto alba, 2012

Naujame poeto romane vėl
gausu ezoterikos. Vaiz -
dinių, kurie kar tais tie -

siog užgniaužia kvapą – kad ir
tas valtininkas, ku ris be garso
plaukia per eže rą, ir damasis
dviem varnos plunks  nomis, ar
ežeras, ku ris yra gyvas ir
skleidžia ha liucinacijas. Tai
taip gražu, kad netgi nekyla
klausimas, kam viso to reikia,
kokia viso to prasmė. Taip
klausti pa pras čiausiai neman -
dagu, nes po etas – atsimin ki -
me, kad jis yra ir Nacio na linės
premijos lau reatas, o ši pre -
mija teikia ma tik rai ne už bet
ką – vei kiau siai ir pats to
neklausia, nei ma nęs, nei jūsų. 

Suraizgytas sumazgytas ir
siužetas – programuotojas Ga -
b rielius Aušautas atklysta į
nuošalų dvarą, kuriame vyks -
ta paslaptingi dalykai. Tų
įvykių tiek daug ir tokių
keistų, kad norėdama juos iš -
siaiškinti, net planą nusibra -
ižiau, bet tik dar la biau susi -
painiojau. Matyt, racionalioji

kritikos pu sė čia bus bejėgė – reikėtų pasikliauti
intu ity viąja. O ši man sako, kad nieko aiškintis
nereikia – neaiškumas yra stiprioji romano pusė.
Kitaip niekaip nesuprastum, kuriam galui
pasikorė eg zotiškoji ponia Em (ankstesniame
gyvenime bu vusi Marija Magdaliete), kodėl
amžinai nėščia vaikš to ir trečius metus laukia,
kada pagimdys, nekalta mergelė Juta (buvusiame
gyvenime – Judo Iskarijoto mylimoji, užmėtyta
akmenimis) ir pagaliau kas yra keistasis Eliezaras
- sodininkas, Amžinas žydas ar driežas. Dar ežere
knibžda įvairiausių keistų būtybių – autorius
vadina jas „nesybėmis” – voraklynių, slipukų,
tyločių, ka lė dų dao, pirstmergių, lyjalų ir rausvųjų
dramb liu kų, kurie, kadangi pagrindinis veikėjas –
kom piuterių programuotojas, man primena
kompiu te ri nius virusus. Šiaip jie skirti, tai ir
kvailam tu rė tų būti aišku, pabrėžti kito pasaulio
keistumui, ana pusybės žavesiui ir panašiai. Nes
šis pasaulis yra kančių vieta ir nuo jo reikia
pabėgti. Galbūt todėl realūs žmonės ( miestelio
pardavėja ir vie tiniai girtuokliai) yra tokie
banalūs ir atgrasūs.

Na, ką padarysi, bėgti tai bėgti...bet ar toli
nubėgsi? Nuo to, kas yra tikra, banalu, skaus min -
ga? Romane bandoma tai padaryti, bet rezultatai
neįtikina. Suprantu, kad ėjimas ratu, ratas, ap skri -
timas autoriui veikiausiai yra simbolis, liudijantis
žmogaus nelaisvę šiame pasaulyje, bet argi jis turi
būti lanko dydžio? Gal jo ribos tokios tolimos, kad
žmogaus protas to nesuvokia. Gal netgi šio
matomo, racionalaus pasaulio tūriai ir dimensijos
– visai ne tokios, kokias mato mūsų akys? Tačiau
tai galima apibūdinti ir paprasčiau. Be ezoterikos.
Galbūt – netgi visai nepoetiška kal ba. Galbūt – tik
skaičiais. 

Niekada nemaniau, kad racionalumas taip
guodžia, kol nebuvau skaičiusi šio Kajoko ro ma no.
Ir sakyk tu žmogus, kad realistiniai romanai
atgyveno. Nieko panašaus. Va nuo rytdienos iškart
imu į rankas E.Zola ir skaitau „Paryžiaus pilvą” –
natūralistinį romaną apie Paryžiaus tur gų. Ir
iškart pasidarys geriau.

Barbora Pelėdaitė
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K N Y G Ų  A P Ž V A L G A AlDONA RUSEckAITė

CIKLAS „POETAS“
Spalio 21 ąją minėjome  garsaus mūsų tautos poeto
Jono Mačiulio – Maironio 150 – ąsias gimimo me ti -
nes. Trukę visus metus, jubiliejinių Maironio metų
ren giniai jau eina į pabaigą. Bet išlieka ne pamiršta-
mi – kaip ir poeto eilėraščių posmai.

* * *
Kartais šmėkščioja iš kiekvieno skersgatvio sunki 

figūra,
duksli eisena, senas paltas, juoda skrybėlė, 
kaukši gumbuota lazda – atrodo pražydus.
Tikrai neprieisiu, nesuksiu galvos –
kam amžinybėj naujienos? 
Labiau nei kiti jis tikėjo, labiau nei kiti nusivylė:
darykite darykite darykite kaip išmanote...
Ar išmanome – klausiu – apie gyvenimą meilę ir
mirtį,
apie Dievą dvasią  kūrybą,
apie pradžią pabaigą laiką?
Tai kam gi stabdyti skubantį žmogų...

* * *
Pirmąkart sapnavau Maironį
po tiekos metų:
laukiame jo, kad pasveikintume
su jubiliejumi,
ginčijamės ką dovanoti, 
sutariame – kuplią baltų gėlių puokštę.
Sėdime už didelio stalo
juodai baltai apsirengę, rimti.
Staiga atsiranda Poetas,
stovi prie sienos liūdnas,
gyvas melsdavo nešvęsti jo jubiliejų.

Įteikiam gėles, sako, neužsibūsiąs,
nes silpna sveikata.
Sapno laiku pabūna dvi valandas,
aš pražiopsau jo išėjimą...

* * *
Stalčiaus gilumoj

trys sidabriniai šaukšteliai su monogramomis:
JM  įmantriai išraitytos;

laiškas seseriai Marcelei nuo jūrų marių
apie namų remontą ir tvarką:
pastumkite ten, išneškite, naujai dekoruokite,
žinią atnešė angelas Gabrielius, 
stovi atviruko centre papūtęs sparnus; 

ir vizitinė kortelė:
tokios pareigos slapyvardis tikra pavardė.

Viskas dar nematyta tarytum kokia šventenybė.

O jeigu tuo šaukšteliu paragauti medaus,
aplaižyti, išmaišyti stiklinėje cukrų,
išplauti kartu su kasdiene smulkme?

Nesigąsčiokit – čia tik paikystė...

Maironio varteliai. A. Ruseckaitės nuotr.



besitęsiantį per ištisas kartas, galima apibūdinti
kaip gyvenimą dėl Dievo (santykiai su visomis
krikščioniškomis konfesijomis), dėl Tėvynės
(kalbėjo lenkiškai, buvo vedę lenkų kraujo moteris,
bet įsivaizdavo esą lietuviai) ir dėl Giminės (tai
galima apibūdinti kaip visą lokalinę bendruomenę
– su pilionimis, žemionimis, valstiečiais ir kt.). 

Kadangi Radvilos ir Chodkevičiai buvo api -
būdinti kaip konkuruojančios giminės, tai ir isto -
rikų diskusija toliau vyko kaip mandagus disputas,
ginant savąją giminę. Dr. Kirkienė žavėjosi kari -
niais Jono Karolio Chodkevičiaus nuopelnais –
ypač jo laimėtu Salaspilio mūšiu, kai jo kariuo me -
nė nugalėjo triskart didesnes švedų karaliaus Ka -
rolio IX pajėgas. Ir žuvo jis kaip tikras didikas –
Chotyno mūšyje, taigi „ant skydo”. Tokios narsos
su žavėti, XVII a. nežinomi dailininkai nutapė ne
vie ną J. K. Chodkevičiaus portretą. 

Dr. Karvelis nenusileido - taip, J.K. Chodke -
vičius Salaspilio mūšį laimėjo, bet ar laimėjo patį
karą? O karas tai buvo Livonijos karas. Ir jis pel -
nytai vadinamas Radvilų karu. ( Radvilos Juodojo
iniciatyva Livonija 1561 m. pasiprašė Lietuvos va -
salinės globos). Negana to, Chodkevičiaus žygūnai
apsistojo Radvilų pilyje netoli Livonijos sienos ir
naudojosi jų proviantu. Taigi reikėtų tai vadinti ne
didikų giminių priešprieša, o jų bendradar bia -
vimu. Istorikas paminėjo Jonušą Radvilą, Radvilos
Rudojo provaikaitį, kuris irgi buvo labai išmanus
karys ir karybos žinovas, o to labai prireikdavo, nes
XVI – XVII a. buvo karų amžius, taika trukdavo
trum pai. Kaip labai įžvalgus strategas buvo pa -
minėtas ir Kristupas Radvila, Jonušo tėvas. Kai
švedai, užpuolę Biržų pilį, išsivežė visas patrankas
ir plukdė trimis laivais į Švediją, visi tie laivai su
pa tran komis nuskendo. Kristupas Radvila iš klau -
sinėjo, kurioje Baltijos vietoje tai nutiko ir iš Kuršo
bajoro, kuriam priklausė jūros valda, gavęs lei -
dimą, iškėlė iš jūros dugno patrankas. Beje, tai
buvo kur kas pigiau, nei lieti patrankas iš naujo.

Dr. Kirkienė, neginčydama nei šių istorinių
fak tų, nei Radvilų karybos išmanymo, pabrėžė, kad
ir J. K. Chodkevičius išaugo šeimoje, pilnoje ka riū -
nų. Mokėsi Vilniaus universitete, pasižymėjo di de -
liu iškalbingumu ir sumanumu. O ir šiaip buvo
apdovanotas dorybėmis: buvo dosnus, savo pinigais
rėmė kariuomenę (tam tikslui net pardavė šeimos
sidabrinius indus), labai mylėjo savo žmoną (rašė
jai labai gražius laiškus), kolekcionavo senus gink -
lus, ir nors buvo griežtas savo kariams, tačiau pa -
kan kamai gailestingas belaisviams.

Žinoma, ir Radvilos neliko be dorybių. Dr. Kar -
velis, kalbėdamas apie Radvilą Juodąjį, pabrėžė,
kad tai buvo didinga asmenybė, pranokusi savo lai -
kus. Vienintelis didikas, kuriam įėjus į menę, at -
sistodavo Žygimantas Augustas. O dėl kilnumo – a -
nava Kristupas Radvila, tas pats, kuris traukė pa -
trankas iš jūros, po mūšio vakarieniavo su savo be -
laisviais. Kartu. O kai bestatant vieną iš pasienio
pilių, nuslinkusi nuo pylimo žemė prispaudė grio -
vy dirbusius valstiečius ir sutraiškė jiems kojas,
Radvila liepė pernešti juos į pilį ir paskui visą laiką
domėjosi, kokia tų valstiečių būklė. Taigi mitas,

kad didikas buvo kietaširdis pasipūtėlis ir paprasti
žmo nės jam nerūpėjo, ir yra tik mitas. O dėl laiškų
– Kristupas rašė ne mažiau gražius savo žmonai
Onai, ir rašė pats, nors rašė baisiai – kaip su vištos
koja. Užtat kokio švelnumo jie pilni!.. Barboros
Rad vilaitės laiškai Žygimantui Augustui,
palyginus su Kristupo laiškais žmonai, yra vieni
šalčiausių epistoliarinio žanro pavyzdžių.

O apskritai Radvilos Juodojo būta bene paties
žymiausiojo giminės atstovo, kuris iki šiol, deja, ne -
turi nė vienos jam skirtos lietuviškos mokslinės
monografijos. O juk ne apie ką kitą, kaip apie
Radvilą Juodąjį pasakė Vytautas Kavolis: „Kai mirė
Radvila Juodasis, tai buvo paskutinis metas, kai
Lietuva dar galėjo būti įdomi pasauliui”. Iš tiesų
verta įsigilinti į šituos žodžius. Ir pagalvoti, ko kia
gi Lietuva būtų buvusi, jei Juodasis nebūtų miręs
taip anksti ir jei būtų įsikūnijusios jo idėjos. Gal
nebūtų reikėję kurti tokių kvailų dalykų, kaip
„drąsios” ar kokios kitos Lietuvos įvaizdis, nes ži -
no tume, ką drąsa iš tiesų reiškia. 

Istorikams baigus savo apžvalgas, iš salės buvo
sulaukta klausimų. Ar Chodkevičių rūmuose iš tie -
sų buvo šaudomasi dėl Slucko kunigaikštytės
Sofijos Olelkaitės – taip, iš tiesų toks susišaudymas
buvo, Radvilos ir vėl rungėsi su Chodkevičiais, pa -
starieji į rūmus atsivedė ne tik du tūkstančius ka -
rių, bet atsitempė ir patrankų. Ir viskas dėl to, kad
Sofijos, kuri turėjo būti ištekinta už Boguslovo Rad -
vilos, Chodkevičiai panoro neatiduoti (turėjo tam
tei sę, mat buvo kunigaikštytės globėjai). Buvo
paminėtas ir pirmasis viešas tikybinis disputas
Vilniuje, Radvilos Perkūno namuose 1599 m., kur
susirinkę katalikai ir protestantai kelias dienas
kalbėjo apie Petro primatą, dalyvavo visas Vilniaus
elitas, o po disputo buvo išleista įvairių brošiūrų,
kur kiekviena pusė pripažino save laimėjusia. 

O paklausus, kaip didikai auklėdavo savo
vaikus, sulaukta ir atsakymo, vėl privertusio kitaip
pažvelgti į tolimą XVI a. Didikai – pavyzdžiui, Rad -
vilos – vaikams rūpindavosi palikti ne tik turtus,
bet ir paskirti jiems tinkamus globėjus. Testa men -
tus rašydavo dažnai, ypač prieš karo žygius. Vaikus
matydavo retai – juk praktiškai visuomet ke liau -
davo, iš žygio į žygį, iš posėdžio – į posėdį, tačiau
labai juos mylėjo, o mirus – labai sielvartaudavo.
Yra išlikę netgi mirusių kūdikių portretai – didikai
užsakydavo nupiešti savo kūdikių portretus. Vėlgi
minėtinas Radvilos Juodojo priešmirtinis laiškas
sūnui – Radvilai Našlaitėliui, kuriame Juodasis sa -
ko, kad ne turtai – svarbiausia, o tai, ką tu išpažįsti
savo lūpomis: tas tikėjimas, kurio jis savo vaiką iš -
mokė. 

Žinoma, pažvelgus į ateitį, keista ir baugu, kad
Našlaitėlis sudegino tėvo Brastoje išleistą Bibliją ir
sugriovė jo statytas bažnyčias, o su kito Juodojo
sūnaus – Jurgio Radvilos, tapusio Vilniaus vys ku -
pu, vardu siejamas pirmasis knygų laužas Lie tu -
voje. Tačiau istorija pilna paradoksų. Tas pats  Naš -
laitėlis 1613 m. suorganizavo pirmojo kartogra finio
LDK žemė lapio išleidimą ir parašė garsiąją „Ke lio -
nę į Jeru zalę”, tapusią tų laikų bestseleriu.

Tokia jau toji istorija. Ne veltui senovės grai -
kai sakė, kad ji – gyvenimo mokytoja. Ne si tikėkite
iš jos gerų pažymių, jei blogai mokysitės. O
mokytis, kaip šiuolaikiniai švietimo specialistai
teigia, reikia visą gyvenimą. Taigi jeigu tik pra de -
date dėlioti istoriją į stalčiukus ir žinote, kas joje
gera ir bloga – nerkite į XVI amžių, ir pamatysite,
kaip visas jūsų žinojimas nyksta kaip voratinklio
siūlas rudens danguje. �

Spalio 10 d. Vilniaus paveikslų galerijoje, dar
va dinamoje Chodkevičių rūmais, įvyko is to -
rikų diskusija apie svarbiausias LDK di dikų

gimines ir jų atstovų istorinius portretus. Tai vie -
nas iš akcentų, papildančių unikalią muziejuje iki
spalio 27 d. veiksiančią parodą „LDK valdovų ir
didikų portretai iš Ukrainos muziejų”. Diskusijoje
da lyvavo dr. Genutė Kirkienė, dr. Eugenijus Sa -
viščevas ir dr. Deimantas Karvelis.

Iš pradžių dr. E. Saviščevas pristatė LDK di di -
kus kaip luomą, kildinusį save iš Vytauto laikų di -
di kų ir savo politinę ir valstybinę padėtį sustip ri -
nusį naudingomis vedybomis ir giminystės ryšiais.
Paprastai šie didikai, garsėję ir savo kilme bei
turtu (didžiule žemėvalda), užimdavo ir svar biau -
sias pareigybes šalyje: etmono, kanclerio, mar šal -
kos, Vilniaus vaivados, Trakų vaivados, kaštelionų.
Tokių didikų giminių nuo XV iki XVIII a. ir iki
Abiejų Tautų Respublikos padalijimo būta nemažai
– Goštautai ir Kęsgailos, Radvilos, Chodkevičiai,
Sa piegos, Pacai, Čartoriskiai, Tyzenhauzai. Bet ko -
dėl gi mes, klausė istorikas, turime domėtis šiais
didikais ir jų tarpusavio kovomis dėl įtakos? Ir ar
turime domėtis?

Vėliau kalbėję dr. Saviščevo kolegos neleido
suabejoti, kad domėtis verta. Užtenka prisiminti
romėnų patarlę, kad nežinantys savo istorijos yra
vaikai. Dr. G. Kirkienė kalbėjo apie gausią ir garsią
Chodkevičių giminę, konkuravusią su Radvilomis.
Sena ir jų kilmė – jau Vytauto laikais aptinkame
pir muosius Chodkevičius. (Egzistuoja pasakojimas
apie didiką Chodką, Vorkslos mūšyje išgelbėjusį
Vytautą – išnešusį jį iš mūšio lauko, tai neva liu -
dijusi ir jo pavardė Chodka, reiškianti spartų ėji -
mą). Įdomu tai, kad Chodkevičių giminė buvo sta -
čia tikių tikybos, ir ji nesutrukdė jiems integruotis
į politinį valstybės elitą ir susigiminiuoti su di -
džiojo kunigaikščio Kazimiero aplinka. 

Nuo XVI a. atsiranda trys Chodkevičių gi mi -
nės šakos. Aleksandras Chodkevičius – Žygimanto
Se nojo aplinkos žmogus, jo iškilimui didelį vaid me -
nį turėjo Bona Sforca, kuri troško apriboti LDK di -
dikų (pvz., Radvilų) galingumą. Grigalius Chod -
kevičius tarnavo Bonos Sforcos interesams, todėl ir
Žygimanto Augusto valdymo metu galėjo gauti
aukš tas privilegijas. Jeronimas I Chodkevičius pe -
rėjo į katalikybę. Vienas iškiliausių šios šakos at -
stovų – Jonas Karolis Chodkevičius. Karinių per -
galių šlove jis nustelbė netgi Radvilas.

Apie Radvilas kalbėjęs dr. Deimantas Karvelis
pabrėžė, kad apie šią giminę trumpai kalbėti ne -
įma noma. Ji sava ir baltarusiams, ir lenkams
(lenkų istoriografija Radvilų tema - daugiau nei
įspūdinga). Tai iš tiesų didinga giminė – nuo 1509
m. iki 1709 m. Radvilų giminės rankose buvo su -
telktos svarbiausios pareigybės. Pagrindinės Rad -
vi lų giminės šakos yra šios: Biržų – Dubingių (pra -
dininkas – Radvila Rudasis) ir Nesvyžiaus – Olykos
(Radvila Juodasis). O Radvilų giminės credo,
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RADVILOS IR CHODKEVIČIAI:
GARSIOSIOS LDK GIMINĖS
Renata Šerelytė

Imperatorius suteikia Mikalojui Radvilai Juodajam kunigaikščio tituląJonas Karolis Chodkevičius Mikalojus Radvila Juodasis



Tęsinys. Pradžia 2012 m. rugsėjo 22 d. „Kultūroje”

Gegužės 18 d. tardyme į klausimą apie Luo -
kės organizacijos ginklus L. Bielskis pami -
ni Rainiuose nužudytų Andriaus Rudoko

ir Zigmo Parafionavičiaus pavardes:
„Aš tardymui sakau nuoširdžią tiesą, kad apie

ginklų sandėlį nieko nežinau ir prašau manim ti -
kėti. Sukilėlių organizacijos ginklų klausimu man
dar štai kas žinoma: šių metų vasario mėn. aš ėjau
iš Kaunatavos namo ir sutikau Andrių Rudoką,
gyvenantį Pakalniškės dvare, Luokės valsčiuje,
Tel šių apskrityje. Dirba pas savo giminaitį dva ri -
ninką Parafionavičių dvaro valdytoju. Šis Rudokas
žinojo, kad aš esu sukilėlių organizacijos dalyvis.
Kalbėdamas su manimi liepė man atvažiuoti pas jį
į dvarą ir pažadėjo man duoti ginklą. Apytikriai
vasario pabaigoje aš atvažiavau pas Rudoką, tuo
pačiu kartu susitikau ir patį dvarininką Para fio -
navičių, kuris man pasakė, kad jis mokosi (ar
mokėsi. A. V. Š.) Žemės ūkio akademijoje, Dotnu -
voje, Kėdainių apskrityje, ir kad toje akademijoje
veikia kontrrevoliucinė sukilėlių organi za -
cija, kuri turi ginklų, taip pat ir kulko -
svaidžių, ir turi ry šių su Klaipėda.

Dvarininkas Parafionavičius pats
asmeniš kai davė man vieną šautuvą ir 80
patronų prie jo. Rudokas papasakojo, kad jis
vieną pistoletą, „Pa rabelium” sistemos, davė
Juozui Viktoravičiui. Aš šautuvą atidaviau
Simučiui, o iš Simučio tą šau tuvą paėmė
Rumbutis. Turiu pasakyti, kad pas Rumbutį
turėtų būti paslėpta keletas šautuvų ir
revolverių, bet kur tie ginklai, aš nežinau.

– Kur yra šautuvas ir patronai, kuriuos
jūs da vėte Simučiui?

– Jį paėmė Rumbutis, bet kur jį padėjo
saugoti Rumbutis, man nežinoma

Papildau, kad Rudokas man taip pat sa -
kė, kad pas jį yra vienas „Parabelium siste -
mos pistoletas.

– Tokiu būdu iš jūsų liudijimų matyti,
kad visi sukilėlių organizacijos dalyviai buvo
ginkluoti?

– Taip, daugelis mūsų sukilėlių organizacijos
da lyvių buvo ginkluoti šautuvais ir revolveriais ir
kad ginklą saugo kiekvienas dalyvis pas save arba
yra perdavęs jį saugoti kitam dalyviui”.

Yra paminėtas ir Rainiuose nužudytas Adolfas
Butkevičius, tik norint rasti konkrečią vietą ir
aplinkybes, reiktų dar kartą perversti bylą.

Kas tapo žinoma apie Luokės 
sukilėlių organizaciją

Albinas Gražiūnas, kuris turėjo galimybę
vokiečių okupacijos metais prieiti prie sovietų
nespėtų išsivežti dokumentų, knygoje „Dviejų oku -
pacijų replėse” įvardija, kad Luokės valsčiuje vei -
kė dvi sukilėlių pogrindžio organizacijos: „Sai -
gūnas” ir „Lietuvos patriotai”. V. Opulskio byloje,
kuri kaip tik ir skirta tos apylinkės sukilėliams
išaiškinti, organizacijos pavadinimas (ar pava di -
nimai) neatsispindi. Sekimo ir vėliau bau -
džiamojoje byloje esanti medžiaga leistų manyti,
jog Kaunatavos ir Luokės grupės galėjo veikti
savarankiškai, nors galėjo būti laikoma, kad tai
yra viena – Luokės valsčiaus organizacija. Tei -
gimą, kad veikė dvi organizacijos, patvirtintų aiš -
kinimaisi, kas buvo Luokės būrio vadas. Vienų
būrio vadu įvardijamas Juozas Venckus, kuris,
pradėjęs įtarti, kad yra sekamas, pasitraukė į
Vokietiją ir paliko vadovavimą Juozui Viktora -
vičiui. Kad J. Venckus vadovavo Luokės ir Jucių
kaimo grupei, sako L. Bielskis geg. 15 d. tardyme.
(J. Venckus, pasitraukęs į Vokietiją, išliko gyvas.)
Kiti kalba apie vadą Kaunatavoje. Pradžioje juo
buvęs Labanauskas, kuris taip pat išvyko. Taip
traktuoja Rumbutis, kuris sako, kad vadovavimą
išvažiuodamas Labanauskas paliko Bielskiui,
Kaupui ir Rumbučiui. Tikriausiai ir enkave dis -
tams nelabai liko aišku, kas iš tikrųjų buvo vadas,
nes kiekvienas sukilėlių organizacijos narys va do -
vavimą traktuodavo kitaip. Galėjo būti ir taip, kad

organizacijos hierarchija daugeliui ir nebuvo
žinoma, buvo laikomasi konspiracijos, ir sukilė -
liai, veikę trejeto principu, sakydavo tik savo
nuomonę. Pagal veiklos aktyvumą, informuotumą
galima būtų spręsti, kad vadas Kaunatavoje galėjo
būti Kostas Rumbutis. Jis tardyme sako Kretingos
sukilėlių vadui Ramanauskui prisipažinęs, jog yra
vienas iš Telšių apskrities sukilėlių vadų. Tai ro -
dy tų ir jo karo bei pokarinė veikla – jis buvo parti -
zanų būrio vadas. Ir Bielskis sako, kad vadas buvo
Rumbutis.

Enkavedistams buvo svarbu išaiškinti vei ki -
mo schemą, ryšius su centru, identifikuoti suki -
lėlių organizacijos narius ir svarbiausia – rasti
gink lų sandėlį. Jie manė, kad toks egzistuoja.
Rum butis to neneigia, bet viską suverčia J. Venc -
kui, kurio tuo metu Lietuvoje jau nebuvo. Kiti su -
kilėliai arba vaizduoja nelabai susigaudančius, ar -
ba iš tiesų apie organizacijos veikimą platesne
prasme ir ginklus mažai ką žino. 

Tarp Telšių apskrities centro vadovų minimas
majoras Vladas Opulskis, pulk. Pulkauninkas
(buvęs Telšių komendantas ir šaulių vadas), buvęs
Lietuvos armijos seržantas Mikuckis (gyveno
Telšiuose), buvęs Lietuvos armijos kapitonas Izi -

do rius Jatulis (L. Bielskis geg. 17 d. sako, kad jis
gyvena Akmenėje. „Jatulis dažnai važinėja po
apskritį”.). Beje, I. Jatulis buvo ir vienas Sedos
kautynių vadų 1944 m.

Anot L. Bielskio, Telšių organizacijai vado vau -
ja Jatulis, Opulskis ir Mikuckis. 

K. Rumbutis sako, kad centrui Telšiuose va -
dovauja Lietuvos kariuomenės majoras V. Opuls -
kis, pulkininkas Pulkauninkas, kapitonas Jatulis
ir majoras Labanauskas. Labanauskas, anot Rum -
bučio, iki 1940 m. lapkričio buvęs Telšių šaulių
organizacijos vadas, dirbo Telšiuose karo komen -
dantūroje, o, anot Bielskio, Dubinių kaime buvo
stambiausias buožė. Yra užfiksuota Rumbučio
frazė, kad išvažiuodamas Labanauskas vadova vi -
mą visoms organizacijoms patikėjo Rumbučiui,
Bielskiui ir Kaupui. 

Kaip žmogus iš centro K. Rumbučio minimas
pulk. Genys.

Luokės organizacijos nariai dalyvavo ir Telšių
centrui palaikant ryšius su Vokietija, iš kur
gaudavo instrukcijas. L. Bielskis sako vieną tokią
matęs ir skaitęs pas K. Rumbutį. Į klausimą, kas
toje instrukcijoje buvo parašyta, Bielskis sakė:
„Tose instrukcijose duodami nurodymai, kaip ir
ką turi daryti sukilėlių organizacija Lietuvoje.
Parašyta ji kreipimosi į visus lietuvius forma, ra -
ginant kovoti su sovietų valdžia. Šis kreipimasis
paskelbtas Lietuvių informacinio biuro Berlyne
vardu. Kas personaliai tą instrukciją leidžia, aš
nežinau”.

Kosto Rumbučio tardymai

Tokie tardymai gegužės 17-19 d. vyko trys, bent
jau byloje liko tiek protokolų. Jis sako, kad jį už -
ver bavo Liudas Bielskis ir pulk. Genys, kuris buvo
atvykęs iš Vilniaus. Tai buvę 1940 m. rugsėjo mėn.
Genys atvykęs specialiai į jo kaimą organizuoti
sukilimo grupę iš nepatenkintųjų sovietų valdžia.
Genys (esą jis 1941 m. sausio mėn. išvažiavęs į

Vokietiją) abiems – Bielskiui ir Rumbučiui –
pasiūlęs būti organizatoriais savo kaime, Vala kuo -
se. Trečias narys tapo Kaupas. Ryšys turėjo būti
palaikomas su Juozu Venckum iš Luokės, kuris čia
vadovavo savo „troikai”. 

Rumbutis sako, kad jo „troikos” vadovas yra
Bielskis, o Rumbučiui buvo duota užduotis ver buo -
ti naujus narius. L. Bielskis sako atvirkščiai, kad
Rumbutis buvo vadas, bet taip pat pripažino, kad jo
trijulei priklausė Rumbutis ir Kaupas. Grupė
visada susirinkdavusi pas Bielskį. Paskutiniame
su sirinkime, į kurį neatėjęs Kaupas, K. Bielskis
liepęs Rumbučiui balandžio 27 d. važiuoti į Ma -
rijampolę ir gauti ginklų. Važiavo abu. Ten buvo
žadama jiems 10 granatų, bet nuvykę gavo tik
vieną pistoletą, kuris perduotas Bielskiui. Gra -
natos pažadėtos vėliau.

Anot K. Rumbučio, ginklais rūpinasi J. Venc -
kus. Tai jis sužinojęs iš Pulkauninko. K. Rumbutis
gegužės 18 d. tardyme sako, kad organizacija turi
apie 30 šautuvų ir apie 1500 kovinių patronų. Gink -
lų sandėlis taip pat esantis pas Venckų. 

K. Rumbutis sako: „Ginklus gauname iš Vo -
kietijos ir Lietuvos. Lietuvoje – iš Marijampolės ir
Telšių... Iš Marijampolės mes gaudavome iš

žmogaus, kurį aš vakar atpažinau
nuotraukoje (A. Skrinską. A.V.Š.). Iš Telšių –
iš Antano Jatonio, kuris dirba Telšiuose
apskrities valdybos sek re toriumi. Aš ir
Bielskis esame gavę iš Jatonio ir perdavėme
Venckui, pas kurį yra sandėlis, bet kur
sandėlis, aš nežinau. Iš Vokietijos atnešdavo
Kazys Bružas, gyvenantis Gargžduose,
Kretingos apskri tyje. ...Nuo 1940 m. rugsėjo
iki 1941 m. balandžio Bružas buvo
Vokietijoje 8 kartus ir ginklus gau davo iš
Plechavičiaus, pabėgusio į Vokietiją prieš
ateinant sovietų valdžiai į Lietuvą. Iš viso
Bružas iš Vokietijos atnešė 30 šautuvų,
naujų, 8 brau nin gus, 1500 patronų
karabinams ir 200 patronų brau ningams.
Visi šie ginklai perduoti Venckui. Iš Telšių
ginklų gavome tris kartus – 7 šautuvus, du
brauningus, 25 patronus brauningui ir 300
patronų šautuvams. Visa tai taip pat
perduota Venckui. 

– Už kokias lėšas perkate ginklus?
– Ginklus mes gauname nemokamai. 
– Iš kur ir kiek gavote pinigų kontrrevo liu ci -

nei veiklai?
– Pinigų kontrrevoliucinės organizacijos, ku -

riai priklausau, veiklos reikmėms aš vieną kartą
gavau iš Puškovičiaus, gyvenančio Jonaičių
kaime. 1940 m. gruodyje gavau iš jo 100 rublių ir
balandžio pradžioje – 5 ar 6 d. – jis man davė 50
rublių. Pirmą kartą pinigus gavau Luokėje, kitą
kartą važiavau pas jį į Jonaičius. Aš organizacijai
pinigų esu gavęs ir iš Bielskio, bet kiek –
neprisimenu. Gavau iš jo 5-6 kartus, po 20-30
rublių”.

K. Rumbutis išsigynė, kad organizacija turi
sprogstamosios medžiagos.

Beje, kaip matėme, ir Šalkauskaitės prisi -
mena, kad K. Rumbutis iš jų tėvo prašydavęs pini -
gų ir kalbėdavęs apie sienos perėjimą. Jų atmin -
tyje yra išlikę motinos žodžiai, kad tėvas ir buvęs
suimtas dėl to, jog jo pavardė buvusi aukotojų
sąrašuose, kurie buvo rasti pas Rudokus. Kaip
teigia A. Gražiūnas ir kaip matyti iš tardymo pro -
tokolų, pinigai iš tiesų buvo renkami – ginklams
pirkti ir suimtųjų sukilėlių, kurie tuomet save
vadi no partizanais, šeimoms remti. 

Anot luokiškių suimtųjų, pinigais sukilėlius
rėmė dvarininkai Zigmas Parafionavičius bei Juo -
zas Kirlys. Rumbutis mini, kad jam pinigų siūlęs
dvarininkas Vytautas Puškovičius, sužinojęs, kad
K. Rumbutis sienos perėjimui naudoja savo pini -
gus. Kadangi pinigų klausimas čia, atrodo, buvo
ypač aktualus, tai remtų mintį, kad ginklų
prekyba čia buvo gerokai išplėtota. 

Pinigų ir ginklų tema užšifruota ir jau
minėtame raštelyje, kuris buvo rastas Liudo Biels -
kio kišenėje. 100 litų tikriausiai reiškė ne pinigus,
o ginklus, nes buvo prašoma jų kuo daugiau.
(Ginklus už samagoną pardavinėdavo ir patys rusų
kareiviai.)

Tęsinys kitame numeryje

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 S2012 SPALIO 27 d. 7

Rainių žudynės ir 1941 m. sukilimas (VI)
Audronė Viktorija Škiudaitė

Adomo Simučio sūnus, Nepriklausomybės akto 

signataras Liudvikas Simutis
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Kultūros kronika

2012 10 18 – 2012 10 25 Lietuvoje vyko Lotynų
Amerikos kultūros dienos. Kino teatre „Forum Cine -
mas Vingis”  pristatyta  išskirtinė filmų programa, Jur -
gio Didžiulio fotografijų paroda iš Kolumbijos. Vilniaus
Bernardinų bažnyčioje  buvo klausomasi  grigališkojo
choralo giedotojo. Kavinėje „Café de Paris” – ypatingi
Lo tynų Amerikos skanėstai ir karšti  šių šalių ritmai.
Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos parodų sa -
lėje  – kelionė po Andus (mokslininkui Ignotui Domei -
kai skirtas renginys).  Narių klube – restorane „Ex Lib -
ris” – literatūros vakaras, pažintis su Kubos  roma -
nistu ir rezistentu  Reinaldu Arenu, jo autobiografinės
knygos „Kai ateis naktis” pristatymas.  Šv.Kotrynos
baž  ny čioje – salsa, bačata, merengė, rumba ir lyriš -
kos baladės su Lesteriu Hojas iš Kubos. Vyko ir daug
kitų įdomių renginių.

2012 10 12 – 2012 11 11 Nacionalinėje dai -
lės galerijoje  vyks advokatų kontoros LAWIN
su kauptų dailės vertybių paroda „Ne vien gro -
žis. Moters atvaizdas LAWIN kolek cijoje”. Joje
pristatomi kūriniai atskleidžia, kaip įsivaizdavo
ir vaizdavo moterį XVIII a. pab. – XXI a.pr. Lie -
tuvos dailininkai – Lietuvoje gimę, studijavę, gy -
venę autoriai, nepriklausomai nuo jų nacio nali -
nės kilmės. Didžiosios kolekcijos vertybės – mū -
sų dailės klasikų Antano Gudaičio, Jono Mac ke -
vičiaus, Kanuto Rusecko, Pranciškaus Smugle vi -
čiaus, Kazimiero Stabrausko, Adomo Varno,
Jus tino Vienožinskio palikimo  pavyzdžiai, Sta -
sio  Ušinsko darbai,  ankstyvieji  Vytauto  Kasiu -
lio ir Kazio Varnelio paveikslai, retos Juozo Zi -
karo ir Petro Rimšos skulptūrų bronzinės išlie -
jos,  Vytauto Kašubos,  Antano Martinaičio, Au -
dro nės Petrašiūnaitės, Jono Rimšos, Adolfo Va -
leš kos kūriniai.

2012 10 15 – 2012 10 21 Vilniuje vyko tarp -
tautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai –
aš”. Jį organizuoja  Vilniaus Mokytojų namai. Daly -
va vo daugiau nei 100 bardų  iš viso pasaulio. Svečiai
iš JAV, Brazilijos, Ekvadoro, Argentinos  supažindino
klau sytojus su savo šalių dainuojamosios poezijos
tra dicijomis. Dalyvavo ir daug lietuvių atlikėjų – ir
senų scenos vilkų, ir tik prakutusių vilkiukų.  Kadangi
nemaža dalis atlikėjų festivalyje jau yra dalyvavusi
anksčiau, žiūrovai turėjo progą  prisiminti gražiausias
bu vusių festivalių akimirkas.

Matulaitis
Atkelta iš 2 psl.

2012 10 18 Londone The screening room kino
teatre įvyko pirmoji naujo meninio filmo
„Laiškai Sofijai” („Letters to Sofia”) peržiūra.
Filmas sukurtas remiantis žymaus lietuvių kom -
pozitoriaus ir dailininko M.K. Čiurlionio ir jo
žmo nos, rašytojos, visuomenės veikėjos, lite ra -
tūros ir meno kritikės Sofijos Kymantaitės gy ve -
ni mo faktais. Scenarijaus autorius ir režisierius –
Bob Mullan, pagrindinius vaidmenis atliko M.K.
Čiurlionio provaikaitis, pianistas Rokas Zubovas
ir Marija Korenkaitė. Filmas sukurtas  lietuvių,
rusų ir lietuvių  kalbomis. Žiūrovai perspėti, kad
fil mas yra vaidybinis, taigi ne visi filme pa -
sakojami įvykiai atitinka tikrovę.

Būčys, atvykęs į Friburgą, jauniems marij -
onams pa rengė aštuonių dienų rekolekcijų
kursą. Mėnesį pabuvęs Friburge, nuvyko į
Kauno kunigų se minariją vesti dviejų serijų
rekolekcijų žemaičių vyskupijos kunigams.
Tai darydamas, Pr. Būčys ėjo J. Matulaičio
pramintu taku.

Pr. Būčys pabrėžia, kad J. Matulaitis reko -
lek ci jų vedimą laikė ypač svarbiu kunigų ir
vienuolių uždaviniu. Gavęs kvietimą kur nors
rekolekcijas vesti, kunigas turi tuoj pat visus
kitus darbus palikti ir važiuoti. Pr. Būčys rašo:
„Man neteko pa tirti, kaip vyskupas J.
Matulevičius organizavo ku ni gų rekolekcijas
Vilniaus vyskupijoje ir ką jisai padarė, kad
misijų įprotis atgimtų mūsų šalyje. Aš tiktai

žinau, kad marijonų atnaujintojas iš visos
savo kongregacijos kunigų, kuriems se nat vė
netrukdo laikyti misijas, reikalaudavo, kad jie
turėtų išsidirbę kiekvienas savo rekolekcijų ir
misijų ciklus” (AJM, p. 22).

Petrapilyje Pr. Būčys dirbo daug. Be profe -
so ria vimo, jie daug rašė lietuviškai spaudai,
padėjo įvairioms labdaros įstaigoms, sakė pa -
mokslus, skaitė paskaitas. J. Matulaitis iš Fri -
burgo rašyda vo jam draugiškus, nuošir džius
laiškus, ypač rūpindamasis jo sveikata. Pats
neturėdamas laiko pasigydyti ir sustiprėti,
savo draugui pata rė:„ Tavo sveikata man labai
rūpi... Mano sveikata, kaip žinai, taip pat
suklerus: šiaip taip laikausi, bet retkarčiais
vis nors šiek tiek pajuntu, kad aš liguistas. O
mūsų visų sveikata dabar labai rei ka linga.
Taigi protingai vartokime tą Dievo dovaną:
viskas yra Apvaizdos rankose ir Dievas gali be
mūsų visų apsieiti, bet turime rūpintis gy -
venti pagal Dievo Apvaizdos taisykles... Taigi
ir Tu, Brol au, žiūrėk, kad neužsivežtum ir
nekristum, nes tu esi labai labai reika lingas.
Didelė mane ima baimė, kaip tu tęsėsi, taip
dirbdamas. Kažin kodėl aš labai Tavęs iš -
siilgstu paskutiniu laiku ir dažnai apie Tave
galvoju. Visuomet Tu man, Brolau, buvai
brangus, bet dabar dar man radaisi bran -
gesnis ir reikalingesnis ir artimesnis mano
širdžiai” (1913.IV.22).

Savo laiškais J. Matulaitis dažnai ra -
mindavo draugą, linkusį dėl menkiausių
nemalonumų su sikrimsti. Labai švelniai, su
užuojauta, tačiau iš laikydamas dvasios pu -
siau svyrą, jis guodžia savo bičiulį: „Man
rodos, kad gal per jautrus esi kai ku riems ma -
žmožiams: per greit užpyksti ir įsižeidi. Aš tai
stengiuos tokius mažmožius nutylėti, net nė
neparodau, kad juos jaučiu: patyriau, kad tai
ge riausias būdas su žmonėmis: dažnai jie
patys atsi peikėję nori paklaidas atitaisyti ir
dar paskui švel nesni, mandagesni esti... Nuo
kryžių ir kryželių žmo gus negali pabėgti,
visur jų randasi...” (1913.II.11).

Tęsinys kitame numeryje

2012 10 18, 19 dienomis Vilniuje, Menų
spaustuvėje įvyko Slovėnijos jaunimo teatro
spek taklis „Tebus prakeiktas tėvynės išdavikas“
(rež. Oliver  Frljič). Kandus, trikdantis,  kartais
žiau rus humoras ir kusturiciško orkestrėlio mu -
zika, novatoriška teatro kalba, individualūs vaid -
menys ir kolektyvinė improvizacija  leido išvysti
realias teatro istorijas ir  karo  buvusioje Jugo -
slavijoje paliktas traumas. Spektaklis apdovano -
tas  dviem svarbiausiais  slovėnų teatro apdova -
no jimais, aplankė ne vieną garsų teatro festivalį.


