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j Dr. J. Kontrimas)

Musu kalba amžių glūdumose
• ; N.

Kalba, kaip ir kitos kultūrinės sritys, turi savo praeitį, raidą, savo istoriją. 
Savo kalbos praeities pažinimu daugis mūsų inteligentų toli gražu negali pasi
girti, juoba, kad ji dar nėrd plačiai ir nuodugniai ištirta. Bet iš to, kas seniai 
patirta, daugis mūsų 'teturi labai trūktinas, paviršutiniškas, o kartais net ir visai 
klaidingas žinias. Ypač tai pasitvirtino mūsų tautiečių daliai atsidūrus svetur, 
Vokietijoj, kai svetimtaučiai, išgirdę jiems nesuprantamą kalbą, klausinėdavo, 
kas tai per kalba, kam ji giminė, kokia jos praeitis.

Kalbos praeities, ypač? jos žilosios senovės, pažinimas nėra lengvas. Čia tegali 
padėti tam tikras specialus kalbinis metodas, vad. lyginamasis metodas, kurį 
kalbotyra tėra nustačiusi tik XIX a. pradžioje. Lygindami vieną kalbą su kito
mis, kalbininkai pastebėjo, kad jų turima tam tikrų panašumų, kuriuos tegali
ma suprasti prileidus, kad jos yra dygusios.iš bendro kelmo, tik ilgainiui išsis
kyrusios ir taip nutolusios, kad nespecialistui jos atrodo dabar visai svetimos 
viena kitai. Tokiu būdu buvo pastebėta, kad ir daugumas Europos kalbų pvz., 
vokiečių, anglų, prancūzų, ispanų, italų, rusų, lenkų ir kt.), jų tarpe ir lietuvių 
kalba, ir kai kurios Azijos kalbos (persų, indų, iranėnų . * .) turi panašumų, 
kad jos bus išriedėjusios iš vienos bendros kalbos, vad. indoeuropiečių (vokie
čių terminu, indogermanų) ’ prokalbės. Pvz., liet, motė (seniau matė) latv. 
mate „motina", rus. mat, vok. Mutter, angį, mother, lot. mater, gr. mater ir t. 
t.; arba liet, dešimt (is), latv. desmit, prūš. dessimts, lot. decem, gr. dėka’ 
saiftkr. daša ir kt. — rodo, kad čia esama panašių lyčių, kurios veda į bendrą jų 
kilmėr kamieną, į bendras lytis, iš kurių ilgainiui išsirutuliojo įvairiose indoeur. 
kalbose tiek vieno, tiek antro žodžio lytys. Tokia bendra prokalbė bus’ gyva
vusi dar trečiojo tūkstančio metų gale ar antrojo tūkstančio metų pradžioje pr. 
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KrM o kai kurių tyrinėtojų nuomone, dar seniau. Apie ją ko tiksliau pasakyti . 
neįmanoma, nes jokių tokios bendros kalbos paminklų (įrašų, rastų) nėra išlikę.

_  Ją mokslininkai atstato teoriškai, lygindami šiųdienes arbą istoriškai paliudytas 
kalbas.

šita prokalbė ilgainiui (kaip minėta, III—II tūkstantį metų pr. Kr. ar dar 
seniau) ėmė. skilti į atskiras šakas, iš kurių, savo ruožtu, lyg vėl iš kokių pro
kalbių, pagaliau išriedėjo atskiros šiųdienes indoeuropiečių kalbos, jų tarpe ir , 
mūsų kalba. Iš tos prokalbės atskilo italikų, graikų, germanų, slavų indų, ira
nėnų, ir kt. sakos. Toliau, sakysime, t^kia germanų šaka palaipsniui suskilo į' 
vokiečių, danų, švedų, norvegų ir kt. kalbas; slavų — į rusų, lenkų, čekų, sėrbų, 
bulgarų ir t. t. Viena tokia šaka buvo ir baltų, arba (kaip vadindavo Jaunius ir 
Būga) aisčių, šaka, kurioje, kaip kokfojė vėl naujoje prokalbėje, slypėjo ir lie
tuvių kalbos daigai. Tų baltų arba aisčių, kalbėta bendra kalba apie 1 000—500 m - 
prieš Kr. Ši bendroji kalba, arba baltų prokalbė, apie V a. pr. Kr. vėl pradeda 
skilti, ir būtent pirmiausia į dvi dali: į vakarų baltus (aisčius), arba prūsus, ir 
rytų baltus.- Tokiu būdu apie V a. pj*. Kr. iŠ tos baltų prokalbės atsiskiria prū
sai, kurie platesniu ruožu gyveno Baltijos jūros pakraščiu tarp Nemuno ir Vys- ' ” 
los. Lietuvių ir latvių protėviai dar apie tūkstantį metų eina bendrą kelią, kal
bėdami viena kalba, gal būt, ir besiskiriančia į dvi .vienos ir tos pačios kalbos 

\ tarini, panašiai kaip, pvz., dabar lietuvių kalboje irgi turime aukštaičių ir že
maičių tarmes. Bet VIII a. po Kr. ir rytiniai baltai pradeda skilti. Per 400 metų 
susikristalizuoja latvių kalba, ir nuo XIII a. pradžios jau turime atskiras 'lietu
vių ir latvių kalbas. Tam atsiskyrimui padėjo rytinių baltų išsikėlimas į naujas 
sodybas, paplitimas didesniame plote, pasidavimas skirtingoms gyvenimo sąly
goms, skirtingam istoriniam likimui. Tokiu būdu latviai prasikišo pro lietuvius 
pirmiausia kitaip imdami tarti lietuvių latvių protėvių bendruosius kalbos gar- . 
sus Pvz. lietuviai ir toliau tarė kaip ir tarę minkštuosius k, g, o latviai ėmė 
šiuos garsus versti c, dz, (kitas: cits, gyvas: dzivs, gieda: dzied ir t. L). Taip pat 
vietoj dvibalsių an, en, in, un, latviai pradėjo tarti uo, ie, i, ū (ranka: ruoka, pen
ki: pieci, minti: mit, lunkas: lūks). Čia. prasidėjo ir eilė kitų garsinių, taip pat 
ir morfologinių, sintaksinių, žodyninių pakitimų.

Tokiu būdu latvių kalba sudaro naujausią baltų kalbų šakos raidos laipsnį. 
Seniausioj pakopoj stovi prūsų kalba, naujesnėj — lietuvių, o naujausioj — 
latvių.

• < -
Šalia šių kalbų yra žinomos ir kitų išmirusių (tiksliau, sulietuvėjusių bei suf 

latvėjusių) baltų kilčių kalbų liekanos: kuršiiį (gyvenusių Liepojos — Skuodo 
apylinkėje), sėlių ( Salako, Tauragnų, Utenos, Svėdasų, Subačiaus, Palėvenės, , 
Pasvalio, Saločių . . . apylinkėse) ir žiemgalių (Mūšos —* Lielupės upyne). Apie

' . , ' . , -K '■
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jas sprėndžiame beveik vien iš išlikusių vietovardžių ir asmenvardžių, nes rašto 
paminklų tos kalbos nėra palikusios. Šios kalbos kilusios iš rytinės baltų šakos. 
Kuršių kalba yra pereinamoji tarp lietuvių latvių ir prūsų kalbų. Sėlių kalba 
irgi pereiginė rytinių baltų kalba, d žiemgalių — labai artima latvių kalbai; o 
gal tik latvių kalbos tarmė.

Kaip matėme, lietuvių kalba savarankišką, atskirą kelią pradėjo tik nuo XIII 
amžiaus. Palyginę seniausių lietuvių kalbos paminklų (kaip žinome, seniausia 
lietuviška,knyga yra 1547 m. Mažvydo katekizmas) kalbą su šių dienų kalba, 
matome, kad jų kalbos, palyginti, labai maža tesiskiria nuo šiųdienės. Išskyrus 
pirmiausia skirtingą rašybą ir kai kurias garsines (fonetines) ir morfologines ly* 
tis, kurios šiandien yra jau išnykusios, toji kalba, gali sakyti, yra toji pati šian
dieninė kalba ir dabar be sunkumų lietuviui suprantama. Tuo' tarpu, sakysime, 
tokia anglų kalba per tą patį laiką pergyveno milžiniškus pakitimus. Tas lėtes
nis kitimas padėjo lietuvių kalbai išlaikyti didesnę senovę. Net ir šiandien — 
XX amžiuje — mūsų kalboje yra senesnių lyčių, negu, pavyzdžiui^ slavų turėta 
prieš 1 000 metų. Sakysime, IX a. senov. slavų bažnytinėje kalboje būta lyties 
renka, kuri atitinka visu tūkstančiu metų vėlesnę, bet tokį pat senumą išlai
kiusią mūsų rytiečių (panevęžiečių) lytj ronka. Dar daugiau: juk mūsų kalba 
šiandien turi ir dar senesnę lytį ranka (vartojamą mūsų bendrinėje kalboje bei 
vakarų aukštaičių ir kai kuriose kitose tarmėse), iš kurios, yra išriedėjusi ir ta 

. rytietiškoji ronka. Dėl savo senumo lietuvių.kalba ir yra ypatingąjį branginama 
lyginamojo indoeuropiečių kalbų mokslo.

Visi didesnieji lietuvių kalbos pakitimai turėjo atsirasti dar prieš pirmųjų 
mūsų kalbos paminklų (raštų) pasirodymą, šių pakitimų būta tiek garsinių, tiek 
morfologinių, tiek žodyninių, tiek ir kitokių. Pvz., priešpaminkliniu laįkotarpįu 
(prieš XVI a.) lietuvių. tebesakyta žansis kensti (kaip ir dabar tebesako žemai- 
čiai), vadinas, tebebūta sveikų dvigarsių an, en (in, un) prieš, s (š, ž). Tatai pa
stebime iš kryžiuočių kronikose užrašytų vardų. Šiandien, mes rašome galininkus 
ranką, žem'ę, akį, sūnų . . .,galūniniais „nosiniais" pažymėdami ir tai, kad čia 
kadaise yra buvęs nosinis garsas, kad čia būta dar —• n galūnėje, vadinasi, būta 
lyčių rankan, žemen, akin, sūnun. Tokių lyčių randame dar ir senoviniuose 'mūsų 
raštuose (XVI a.). Būta ir senoviškų lyčių rankosu (vietininkas), karalius „kara
liai", gražyji „gražioji" ir kt., kurios atitįšta ir į senovinius mūsų raštus.^.

Nėra pasaulyje kalbos, kuri neturėtų svetimybių, skolinių iš kitų kalbų. Ir 
lietuviai, ilgus amžius gyvendami kaimynais su'slavais ir germanais (gudais, len
kais, vokiečiais . . .), jau ir priešpaminkliniu laikotarpiu yra gavę slaviškųjų ir 
germaniškųjų skolinių. Jie gauti tiek per taikos meto, prekybinius, tiek per ka
ro meto santykius. Tuo laiku iš gudų kalbos (arba net ir iš kitų kalbų per gu-

. * 3
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dus) yra atėjęs į lietuvių kalbą, pvz .vengras, lenkas, katilas, asilas, šilkas, pipL 
ras, pundus, klijai, turgus, muilas, ir kt. Iš germanų seniausiais laikais nedaug 
tegauta skolinių (pvz., gatvė, kvietys, kliepas, pekus), bet ilgainiui, ypač nuo / 
kryžiuočių gadynės, suprantama, jų ima daugiau rastis.

Reikia pažymėti, kad lietuviai yra ne tik patys skolinęsi žodžių, bet ir ki
tiems savų skolinę. Palyginti gana daug lietuviškos kilmės žodžių yra suomių, 
estų bei jų giminių kalbose. Pastarieji yra juos skolinęsi labai seniai, 
net dar baltų prokalbės metu. Pvz., tagijas „dagys?/ heimo 
„šeima",, marsian „marčią", tarha „daržas". Šie skoliniai meta daug šviesos dr ' 
i tolimąją baltų kalbą bei lietuvių kalbos praeitį. Toks tagijas (iš dagijas) rodo, 
kad kadaise mūsų protėvių tarta ne „dagys", bet dar turėta ilga lytis dagijas; 
o pagal tai dabartiniai mūsų vardažodžiai su vienask. vardininko galūne — ys 
būtų sutrumpėję iš lyčių su ijas, taigi būtų buvę sakoma arklįjas, šaukli- 
jas ir t. t. Kai ką ir lietuviai yra pasiskolinę iš suomių jsalbų. Yra lietuviškų 
skolinių ir gudų, rytinių vokiečių, lenkų ir kt. kalbose. -

Dar prieš pirmųjų lietuviškų raštų pasirodymą atsiranda ir didieji mūsų 
kalbos tarmių skirtumai: ima skirtis žemaičiai nuo aukštaičių, iškyla rytie
tiškosios ypatybės, pasirodo dzūkavlmas.

Palyginti senas yra dzūkavimo reiškinys, t. y. tarimas Dzievulis, cik ir pan. 
Kombinuodami įvairius mūsų kalbos garsų kitimo dėsnius, prieiname išvadą, 
kad dzūkuoti mūsų protėviai bus pradėję dar prieš XIV ff. Dar daugiau: 
Kęstučio laikais įžiūrime tą dzūkavimo dėsnį net atbaigus savo pervartos darbą.

Ir rytietiškosios tarmių ypatybės yra ne vakar dienos padaras. Rytų lietuviai 
ranka, pinki yra jau tarę Kęstučio gadynėje. Kryžiuočių kronikose, paties lie
tuvių kunigaikščio,’ gyvenusio rytų Lietuvoje, vardas rašomas Kinstut. Taigi 
jau tįida rytų lietuviai bus tarę Kinstutis su in vietoje kiti^ lietuvių Ėenstutis 
(pig. kenčiu, kęsti, Kęsgailą).

Ne taip senas, atrodo, yra aukštaičių skyrimasis nuo žemaičių. Aukštaičiai 
bus pradėję tarti, pvz., jaučiai, medžiai, o žemaičiai jaute (i), mede/(i) tiktai 
apie XV a. galą ar XVI a. pradžią. Tą dalyką suvaikome iš kai kurių tikrinių 
vardų, užrašytų ypač kryžiuočių kronikose.

4

6



, Prof. Vacį. Biržiška ,c

/ . Abromas Kulvietis ' .
1 ■ ■

. Palyginti šu bendra lietuvių tautos kultūra, mūsų .rašytinė literatūra prasi 
dėjo gerokai susivėlinusi — vos į pusantro šimto metų nuo įvedimo Lietu 
voje krikščionybės ir, be to, išaugo pradžioje ne tiesioginiai iš savo tautos gel
mių, bet gerokoj svetimoje įtakoje. Katalikų dvasininkija Lietuvoje, «kaip tuo 
laiku ir visur kitur, būdama pradžioje vieninteles Lietuvos raštingas visuomenės 
sluogsnis, ilgai buvo visiškai svetimas lietuviškai Lietuvai gaivalas, kuris ne 
tik savo viršūnėse, bet ir pagrindinėje eilinių kunigų masėje bent ligi antrajai 
XVI amžiaus pusei, daugumoje, buvo papildomas svetimų, iš svetur atvykusių,' 
kunigų. Jei ilgainiui kiti jų ir suaugdavo su bendrais Lietuvos politiniais reika 
lais tai Lietuvos kultūros reikalams jie vis viena pasilikdavo svetimi — lietuvių 
kalbos gaivinimas, lietuvių liaudies reikalai pradžioje, jiems tiek terūpėjo, kiek 
tai buvo būtina bendrai tiesiogiai bažnytinei organizacijai,' bet šiaip jų absoliu
tinis daugumas nė lietuviškai kalbėti nemokėjo. Tiesa, žemesnysis dvasininki
jos sluognis, kuris parapijose tiesiogiai susidurdavo su liaudimi, jauxgan anksti 
buvo pradėtas rekrutuoti ir iš vietinių, lietuviškų, elementų, nes į mažai duo- 
dantį pelno administravimą aukštuomenės baldomų, bet net ir visai nelankomų 
benificijų, valdančioji, daugunioje nelietuviška kunigija, ir nepretendavo. Deja 
tikybinėje icrarchijoje žemiausiai stovinčių kunigų paruošimas tuo laiku buvo 
be galo menkas,- nes ligi XVI amžiaus pabaigai Lietuvoje ir dvasinių seminari
jų, tikra to žodžio prasme, visai nebuvo. Ši žemiausioji kunigų kategorija tik 
labai nežymiai peraugdavo jos valdomą liaudį, o kitais atvejais ir žemiau už' 
ją stovėjo: dar du šimtus metų nuo savo politinio krikšto lietuvių liaudis vis 
dar "yveno stiprinama savo senojo, prieškrikščioniško, tikėjimo, kuris savo 
laiku buvo logiškas ir laisvas nuo bet kokių prietarų, nors dabarties metu ir 
atrodo mums labai naivus; tuo tarpu žemėsnioji kunigija, skatinama su tuo 
senuoju tikėjimu kovoti, bet tikybos reikaluose pati nedaug tenusimanydama, 
prisiklausiusi atėjusių iš Vakarų įvairių niektikėjimų, viską, kas buvo susieta su 
senuoju tikėjimu, apipynė tokia daugybe įvairių prietarų, kad dar per ilgus 
šimtmečius Lietuva negalėjo jų nusikratyti — dar XIX amžiuje -vyskupui Va
lančiui teko smarkiausiai kovoti su tais prietarais, kuriuos XV—XVI amžiuje 
atnešė Lietuvon nedamokyti vienuoliai ir kunigai. Tikėjimą raganomis ir ra
ganiais, rnkubais ir sukubais, ieškojimą visame kame, kas tik dvelkė senove,, 
v«*lni<- įtakos, kova su velnio apsėstais* žmonėmis, ir daugelį kitų prietarų 
kurių prieš krikščionybės įvedimą Lietuva visai nepažinojo ir kurie tikrumoje

’ • . , — * x 5
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buvo visai svetimi ir tikrajai katalikybei, atnešė į Lietuvos liaudį kaip tik tie, 
kurie turėjo ją kultūriškai kelti — žemesnieji kunigai ir tuo laiku dar* už juos 
tamsesni vienuoliai, kurie daugumoje jah jokio išlavinimo negaudavo. Aišku, 
kad tuo laiku ir ^ar vėliau, ligi XVII amžiaus pabaigai, šis mūsų visuomenės

4 sluogsnis ir norėdamas nebūtų galėjęs nieko) duoti, kas palengvintų mūsų lietu* 
vilkos -tikybinės literatūros atsiradimą; jis tenkinosi pats ir- norėjo visus tiky
binius liaudies reikalus patenkinti vien tik tais poteriais, kurie į lietuvių kalbą 
buvo išversti Lietuvą krikštijant "ir irgi buvo išversti ne kokio kunigo ar vienu
olio, bet pasauliečio, — paties Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Jogailos.

Tiesa, jau tuo laiku jiastebimšs ir vienas naujas reiškinys, kuris Lietuvai 
kultūriškai kilti galėjo suvaidinti, o vėliau ir suvaidino, labai žymią rolę, tai, 
Lietuvėje tuo laiku dar,neturint savo aukštosios mokyklos, mokslo ieškančios 
jaunuomenės veržimasis į užsienio aukštąsias mokyklas, per kurias Lietuvon 
galėjo patekti ir visa tai, ką Vakarų Europoje tuo laiku laimėta mokslo, lite
ratūros, meno ir idėjų srityje. Jau per visą XV amžių, nekalbant apie vėles
niuosius laikus, vis didesni būriai jaunuolių važiavo į užsienio universitetus — 
pradžioje į Krokuvą, paskiau į Italijos, vėliau ir į Vokietijos, Prancūzijos, 
Olandijos ir kitas aukštąsias mokyklas, važiavo studijoms, kurias baigę ar ne
baigę, vis daugumoje grįždavo į Lietuvą, apsišarvavę vakariniu mokslu, apsi- 
pirkę užsieniuose knygų, persiėmę visomis tomis idėjomis, kuriomis gyveno 
Vakarai. Bet ir čia tų kelionių viena savybė daugeliu atžvilgių' mažino jų 
reikšmę kraštui — tai faktas, kad. toms užsienio studijoms niekas neatrinkdavo 
tinkamų kandidatų; Daugumoje į užsienius važiavo vaikai įvairių didikų tur
tingesnių bajorų, ėliau ir stambesnių “miestiečių, kurie dažniausiai niekuo 
neišsiskirdavo iš bendros bajorų masės ii> studijoms - aukštose 
mokyklose buvo labai blogai pasiruošę, nes žemesniųjų mokyklų beveik nebuvo^ 
ir ruošą ėjo pas pripuolamai kviečiamus namų mokytojus. Gabiausieji jaunuo
liai, bet neturtingi, dažniausiai neturėjo jokio galimumo studijuoti, jei bent 
jiems pavykdavo patekti į kokio jauno didiko dvariškių tarpą ir su juom kartu 
atlikti ir visą kelionę po užsienius, kur paprastai palydovai stodavo į universi
tetą kartu su savo ponais. Skaitant sąrašus užsienio universitetų studentų, ki- 
iubių iš Lietuvos, ir studijavusių ten XV—XVII amž., puola į akis, kaip maža 
iš studijavusių užsįeny studentų paliko kokį nors, nors nežymų, pėdsaką Lie
tuvos visuomenės gyvenime, kaip maža jų iškilo virš tos masės, kuri užsienyje 
nestudijavo. Daugumas- gręždavo kartais pramokę vieną kitą svetimą kalbą —: 
ir tai toli ne visi, nes mokslas visose aukštose Europos mokyklose ėjo lotynų 
kalba; kiti kažin kur išnykdavo, nepalikę jokio pėdsako Lietuvos viešajame 
gyvenime. Bet visgi į XV- amž. pabaigą skaičius važiuojaučių į užsienį nuola
tos didėja, judėjimas pradeda liesti vis platesnius bajorijos sluogsnius, ir per 
grįžtančius Lietuvon atplaukia ir naujos humanizmo, o vėliau ir reformacijos ' 

, iššauktos idėjos, kurios sudarė palankią dirvą ir lietuvių-tautinei literatūrai at
sirasti, pradžioje vien tarpe tų kurie daugiau ar mažiau buvo paliesti refor-
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macijos sąjūdžio, vėliau ir tarp katalikų — įdomus reiškinys, kad ir katali
kiško* lietuvių literatūros svarbiausias ragintojas, o gal ir pradininkas,, vysku
pas Merkelis Giedraitis, studijavęs tuose pat universitetuose, iš kurių išėjo ir 
lietuvių protestantiškos literatūros kprėjai — Karaliaučiuje, Vitenberge, Tiu
bingene, Leipzige, ir net vieno jų (Zablockio) tiesiogiai auklėjamas ir globoja- * 
mas. Galimas daiktas,'. kad ir Mikalojus Daukša, irgi kurį laiką mdkėsi~už
sienyje, nors šiuo tarpu dar nepavyko surasti jo užsienio studijų pėdsakų.

Tarp tų užsienyje ieškpjusių mokslo jaunuolių buvo ir visi pirmieji mūsų 
rašytinės literatūros kūrėjai — Abromas Kulvietis, Stanislovas Svetkus Rapo
lionis, Jurgis Zablockis ir. kiti. 1945 m. suėjo lygiai 400 metų nuo Kulviečio if 
Rapolionio mirties, bet jų pirmuosius bandymus lietuviškai kurti tektų nukelti 
bent | 1544 m. Tų dviejų jubiliatų mums daug įdomesnis Kulvietis, ne vien dėl 
to, kad jo veikla nesirįbojo vien siaura protestantiškos tikybinės propagandos * 
sritim, kaip pas Rapolionį, bet ir dėl jo aiškiai pasireiškusio lietuviško patrio- 
lizino. Kitą vertus ir jo’ biografija, nors ir turi 'dar daug tamsių taškų, bet 
jau yra daug pilniau paaiškėjusi už Rapolionio biografiją.

2. '
Kulviečio pavarde t»uvo rašoma labai įvairiai. Lotyniškai ir vokiškai ir pats 

jis rašėsi, ir kiti jį vadino Culvcnsis ar tiesiog vardu — Abrahamais. Mažvydo - 
giesmyne 1570 m. jis vadinamas lietuviška forma, Kulviškiu; Čia matyti, ‘ar 
pats Mažvydas, ar jo giesmyno leidėjas Vilentas pats sulietuvino jo lotyni- 
zuotą pavardę Jo visi giminaičiai savo pavardę rašė sulenkintoje formoje — 
Kulviec, o gudiškuc sc dokumentuose —
Kulviet, bet 1794 m.'lenkų heraldikas V. Wielądko savo heraldikos ketvirtaine 

-tome davė jo šeimai Ginvilos prievardę ir pirmą kartą fįreta pavartojo ir grynai 
lietuvišką formą Kulvietis. Pas XIX—XX amžiaus lenkų rašytojus, rašiusius 
apie Kulvietį, kuriais kartais pasekdavo ir lietuviškai rašę, atsirado vietoj pa
vardės pavadinimas vietovės, iš kurios jis buvo kilęs — Kulva, nors XVI am
žiuje nieks nei vieno Kulviečio taip nevadino. Taigi bendrai^ šešios formos, 
kurių visų tenka laikyti teisinga tik vieną formą Kulvietis, nes profesorius K. 
Jablonskis įtikinamai įrodė, kad formą Kulviškis, nežiūrint kad ją lyg ir auto
rizavo Mažvydo giesmynas, tenka priskirti Kulviškio artimiems kaimynams — 
Kulvinskiams, nors šie ir bandė save vadinti Kulviečiais. Tuo reikalų dviejų 
šeimų ginčas dėl teisės vadintis taip, o ne kitaip, buvo savo laiku pasiekęs ir 
Lietuvos teismus, ir tie klausimą išsprendė Kulvinskių nenaudai. Kulviškiu buvo ' 
ne tik bajorų, bet ir valstiečių ir pvz. 1582.', V. 5. Drevininkų kaime? Trakų 
vaivadijos, minimas „Jap Kulviškis s synom Ščepanom". Neatrodo, kad Abromo 
Kulviečio laikais jis ar jo giminaičiai būtų labai susirūpinę savo genealogija. Jie 
tenkinosi vartodami Gulbės ženklą, nors to ženklo atvaizdavimas Karaliaučiaus 
universiteto matrikuluose prie Kulviečio pavardės yra kiek kitoks — pas Kul
vietį Gulbė yra snapu nusikreipusi į dešinę kuomet Kojelavičiaus duodamos
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skaitlingos Gulbės ženklo atmainos visos žiūri į kairę — galimas daiktas, kad al
bume tas ženklas buvo nupieštas jau Kulviečiui mirus ir dėl to ir suklysta. Ti
krai, kad ir netoli į praeitį einančiai Kulviečio genealogijai, ačiū KJ. Jablonskio 
paskelbtiems dokumentams, turime dabar užtenkamai medžiagos, ir ji, be abejo, 
tos šeimos nariams buvo 'žinoma ir seniau, tačiau XVIII amž. pabaigoje vienas 
jų, greičiausiai Juozas, Jono sūnus, Kulvietis, sumanė savo protėviams, o per 
juos ir sau, sukurti garbingą praeitį, siejančią gyvuojančius XVIII amž Kulvie
čius net su legendiniais Lietuvos kunigaikščiais. Per šią genealogiją vėlesnieji 
Kulviečiai susigiminiavo ir su visomis stambesniomis Lietuvos didikų ir bajorų 
šeimomis. Ča pasielgta anuo laiku įprastu, panašias genealogijas sudarant, recep' 
tu — iš tikrųjų šeimos dokumentų paimtas vienas kitas tikras vardas, jų tarpe 
Gįnvila, tikras ne legendinis mūsų Abronio Kulviečio senolis, surankiota viskas, 
ką apie Ginvilus ir Ginvilaičius rašė Kojelavičius -savo Compendijume ir prifan“ 
tazavo kiti heraldikai, tikrieji Ginvilaičiai nustumta atgal bent dviem šimtais 
metų, prikergta įvairių legendinių vardų ir genealogiji^ iŠ Stryikovskio ir kitų 
rašytojų, viskas papuošta dar savo vaizduotės vaisiais ir iš to mišinio gauta gra
ži genealogija, kuri nenusileistų net stambiausių Lietuvos didikų šeimų istorijai. 
Visa tai daryta papuošti sau, o ne jų pamirštam Abromui KulvječSui, nors jis 
ir buvo vienintelis los šeimos atstovas tikrai vęrtas atminimo. Visa ta fantastinė 
genealogija buvo užfiksuota ir spaudoje V.' Wielądkos veikale, kuris papildė K. 
Njesieckį tikromis ir pramanytomis žiniomis apie įvairias bajorų šeimas. J. N. 
Bobrovičius, 1839 m. leisdamas IV tomą Niesieckio herbaro, visą Wielądkos su
darytą genealogiją išspausdino savo papildymuose. •

< Ši fantastinė Kulviečių praeitis prasideda pramanytu Lietuvos Didžiuoju ku
nigaikščiu RamuntU (Rumuntu), neva 1278 m. mirusiu ir *vartojusi.u ženklą Ki- 
taurą arba Hipocentaurą. Iš pelikių Ramunto sūnų vyriausias Narimantas virtęs 
Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu, Giedrius pradėjęs valdyti atskirą Giedraičių 
kunigaikštystę, kiti paėmę kitas Lietuvos dalis. Susipykęs su savo broliu, Alšėųų’ 
kunigaikščiu, kuris užgriebęs daug Giedriaus žemių, Giedrius nustojęs vartoti 
Hipocentauro ženklą ir buvo jį pakeitęs Rože. Greitai po to jis miręs, palikęs 
vienintelį sūnų Ginvilą. 1281 m. mirus Narimantui, o 1282 m. Fidoniui (!) Gin- 
vila, visiems savo dėdėms mirus, likęs vienintelis teisėtas'Kandidatas Lietuvos 
Didžiojo Kunigaikščio sostui užimti, bet kadangi jis buvęs dar mažametis, tai 
sostą užėmė Vytenis, ir tuo būdu Daušprungo linija nustojusi valdyti Lietuvą. 
Paaugęs Ginvila pradėjęs nuo 1315 m. savarankiškai valdyti Jš tėvo paveldė
tas žemes vartodamas abudu — Hipocentauro ir Rožės ženklus. Jis turėjęs tris 
sūnus — Hurdą, Binainį ir Bubėtą; jų —7 Hurda paveldėjo, tėvui mirus, Užne- 
rio, Utenos ir Rusios žemes su Giedraičių pilimi ir davę? pradžią Giedraičių ku
nigaikščiams. Kiti du sūnūs gąvo pasitenkinti mažesniais plotais — Binainis 
gavęs žemę „Goitis (ar „Goigtis*), Bubėta-Kulvą, ir iš čia prasidėję Kulvie- 

" čiai. Brolio Hurdos nuskriausti, Bivainis su Bubėta nustoję vartoti .Rožės žen
klą, ir likę prie vieno Hipocentauro. Giminių skriaudžiamas, Bubėta pagaliau at-
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metė ir tą ženklą ir jo vietoję pasirinkęs tupintį ant kelmo pilką Vanagą, kurį 
jis pavadinęs ženklu Ginvila/ o pats nuo savo valdomų žemių pasivadino Bubėta, 
Ginvilos kunigaikščiu iš Kulvos. Jis miręs 1399 m. ir palaidotas Kulvoje prie 
savo pastatytos bažnyčios. Jo vyresnysis sūnus apėmęs bevaikio dėdės Binainib X 
dalį, o jaunesnysis Ratiboras (I), tėvui mirus,, pradėjęs valdyti Kulvą. Persikrik’ 
štijęs dar 1386 m., jis priėmęs Mykolo vardą. Iš jo einanti nenutrūkstanti Kulvos 
valdovų. Ginvilų ir Kulviečių linija. Jis save vadinęs Mykolu, Giedraičių kimi* 
gaikščiu Ginvila iš Kulvos Kulviečiu (lietuviškoj to vardo formoje). Jis vartoję8 - - 
abu ženklus — Hipocentaurą ir Ginvilą (Vanagą), šio Ratiboro jaunesnysis sū- • 
nūs Gagulis iš dėkingumo savo svainiui-Galiguntui, kuris buvo pažadėjęs jam 
palikti savo žemes, pradėjęs vartoti Gulbės ženklą, tuo būdu turėdamas jau tris 
ženklus. Gagulio sūnus Melkioras rašėsi Melkioru kunigaikščiu Ginvila iš Kul
viečių ir turėjęs penkis sūnus, kurių keturi Aleksandrą J ©gailaičio laikais žuvę 
kautynėse, o Kulvą paveldėjęs penktas sūnus — Abromas. Čia, matyti, genea
logijos sudarytojai buvo girdėję, lead apie tą laiką buvęs jų šeimoje toks vienas 
vięnintėlis Abromas, ir jį čia įpynė, bet formoje, su mūsų Abromu nieko bendro 
neturinčioj. Ir jį genealogai verčia rašytis kunigaikščiu Ginvila iš Kulviečių, 
nors tikras Abromas savęs niekur taip nevadino, apvesdina jį su Praksedaf kuni- 
gaikštaite Šuiskaite, nors tikrumoje jis buvo nevedęs, duoda jam sūnų Praną 
(Franką) ir dukterį Zofiją, neva ištekėjusią už kunigaikščip Glinskio, o paskiau 
už Daugirdo, nor; Abromas'-jokių vaikų neturėjo-. Ir aiškių! kad tolimesnė Kul
viečių gentis ėjo ne iš Abromo ir ne iš jo brolio Adomo, kurio genealogija ir 
vis^i nežino, ir kuris turėjo tik vieną dukterį, bet iš jų dėdžių. Pramanytas

■ Abromo sūnus Pranas (Frankas) rašėsi jau tik Kulviečiu iš kunigaikščių Gin- 
vilųf vartojęs tris ženklus ir turėjęs keturius sūnus — Stonkų, Maoį, Radvilą ir * 
Joną. Šie keturi broliai yra tikri istoriniai ašmenys, tik nų Prano, bet Ginvilos 
sūnūs, ir ne Abromo vaikaičiai? Tik Jonas buvo Abromo seneliu, o kiti ti^ys to 
senelio broliai. Toliau genealogija, pirmą kartą susidūrusi su keturiais tikrais 
Kulviečiais, jau neseka^ jų iš kartos į kartą, bet pateikia tik atskirus, kiek atsi
žymėjusius ir jau tikruosius tos šeimos atstovus net.ligi 1794 m., greičiausiai,, 
paimtus iš tikrųjų tos šeimos dokumentų, ir rodančius, kad nežiūrint, matyti, 
XVIII amžiuje atsiradusių pas Kulviečius pretenzijų į kunigaikščių titulą ir net 
į Lietuvos sostą, tikrumoje Kulviečiai buvo tik smulkūs Kauno pavieto bajorai, 
tik retkarčiais užėmę trečiaeiles ir ketvirtaeiles savo pavieto tarnybas.

Tikroji Abromo Kulviečio genealogija, kiek ją iš tikrų dokumentų nustatė 
prof. K. Jablonski, atrodo daug kukliau. Ir ji, kaip anoji legendinė, žino Ginvilą, 
tik gyvenusį ne XIII amžiuje, bet XV a. Jis tikrumoje buvo mūsų Abromo pro
senelis. Jis turėjo keturius sūnus —r Radvilą^ Macį, Stonkų ir Joną (ar Jušką), 
kurie visi 1534 m. buvo dar gyvi. Tuo būdu tikrumoje nuo Ginvilos ėjo ne sep
tynios kartos, kaip pas Wielądką, bet tik viena. Jonas turėjot sūnus Petrą, My
kolą ir Mikalojų. Petras buvo mūsų Abromo tėvas. Kitą vertus, Ginvilos vardas 
anais laikais dar nebuvo individuali pavardė, bet plačiau vartojamas vardas —
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XV a. Ginvilų turėjo, būti daug, jei Lietuvos .kariuomenės 1528 m. sąrašas žinox 
daugelį įvairiij Ginvilaičių (ar kaip jie ten buvo rašomi — Ginvilovičių): Medi
ninkuose stojo Stanislovas Ginvilaitis, Kernavoje — Povilas, Ukmergėje — Gre
gas, Kaune ir Žiežmariuose — Baltramiejus, Aukštadvary — Simanas, Merkinė- . 
je, Kurkliuose ir ,Vilkijoje — Janus, Viduklėje — Laurynas, Viešvėnuose — Bal
tramiejus (Bartos), o 1568 m. kariuomenės sąrašas žino dar Steponą iš Telšių, 
Martyną iš Vilkijos. Nors, galimas daiktas, kad kiti iš jų savitarpy ir buvo susi
giminiavę, bet su Abromo prosenoliu jie nieko bendro neturėjo.

X
Abromo tėvas tikrumoje buvo smulkus bajorėlis, gyvenęs savo Kulvos dva- 

. relyje, senajame Kauno paviete, "Trakų buvusioje vaivadijoje, dabar Vendžio- 
galos valsčiuje Kauno apskrities,f 6 km. atstumu nuo Jonavos miestelio, ii sulig 
Lietuvos kariuomenės 1528 m. sąrašu jis į kariuomenę stojo asmeniškai kartu su 
tais, kurie savo žmonių neturėjo (?,liudej svoich ne majut")^ Tiesa, 1528 m. są-. 
rašas Kauno apskrityje mini net du Petrus Jonaičius ir vieną Petrą Juškai t į,''vi
sus be pavardės, bet jie buvo tokie pat, be,‘savo žmonių. Greičiausiai, Petras 
Kulviėtis čia įrašytas kaipo Petras Juškaitis (Juškovič), nes beveik greta jo 
įrašytas ir Midmo (Mykolas) Juškaitis; o iš K. Jablonskio paskelbtų dokumentų 
matyti, kad dar 1534* m. buvo gyvi trys broliai Kulviečiai, Jono sūnūs, Petras, 
Mykolas ir Mikalojus, taigi Midino Juškaitis buvo Petro broiis. Greičiausiai, Pe" 
tro pusbroliais, jo dėdės Radvilos sūnumis, buvo ir tam pačiam sąraše įrašyti 
1528 m. Kauno pavieto bajorai Martynas ir Andrius Radvilaičial. x

Be Kulvos, Petras su broliais valdė dar ir Brenkliškius, gulėjusius ano meto 
Kernavos valsčiuje, net.oli nuo Sudervės. Atrodo, kad 1528 m. sąrašas Kulvie
čius ir jų giminaičius mini ir tarp' Kernavos bajorų. Ten tarp tų,» kurie „savo 
žmonių neturi", yra įrašytas ir_ Petras Juškaitis, gal tas pats Abromo tėvas, o 
tarp turtingesnių minimas Martynas Kulvietis (Kulvoitia) su dviem arkliais, kurį 
K. Jablonskis laiko Stonkaus sūnumi, Mykolas Juškaitis (gal Petro brolis) su 
2 arkliais, Stankienė našlė (gal Petro dėdienė) su vienu arkliu, Povilas Ginvilai
tis, du Petrai Jonaičiai (kaip ir Kauno paviete), Jurgis Stankaitis, Mykolas Jo
naitis, Motiejus Stankaitis, Mikalojus Jonaitis. Nors sunku aniems laikams vien 
iš vardų ir tėvų vardų nustatyti atskirų asmenų priklausomumą tai ar kitai šei
mai, bet kadangi Kulviečiai turėjo savo dvarą ir Kernavos paviete, tai jie ir iš 
ten privalėjo nešti tarnybą ir tuo būdu jie turėjo būti įrašyti ir tarpe Kerna
vos bajorų. .

Petras Kulvietis buvo vedęs Elzbietą Jodataitę, Abromo motiną. Jos pavar- ' 
dę vienas Kulviečio biografų, Wotschke, neteisingai iškreipė į Kada th Hada-
taitę, o juo pasekė ir kiti, be to, laikydami tai ne motinos, bet Kulviečių gimi- 

x nės vardu. Dokumentuose jos pavardė rašoma Jadat^. Jadot. Prileidžiama, kad ji 
buvo duktė Mikalojaus Jodatos, kuris 1528 m. gal jau buvo miręs, jei iš Suder
vės ir Ariogalos į kariuomenę po arklį statė ne' Mikalojus Jodata, bet, Mikalo-
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jienė Jodatienė, nors, tiesa, ji čia nevadinama našle, tai galėjo arklius statyti ne 
iš mirusio vyro žemės, bet iš savo pasoginės. Kitą vertus, ši Mikalojienė galėjo 
būtu- kaip prileidžia K. Jablonskis, tiek Elzbietos Kulvietienės'motina, tiek pa
motė, tiek brolienė; tačiau atrodo, kad pati Elzbieta buvo kilusi kažin kur nuo 
Sudervės, iš Brenkliškiams kokio kaimyninio dvaro. Petro ir Elzbietos santuo
kos metams nustatyti neturime, deja, jokios medžiagos ir tuo būdu net apytikriai 
negalime nustatyti, kada gimė Abromas, bet iš jo gyvenimo eigos duomenų at
rodo tikra, kad toji santuoka įyyko ne XV amžiąus pabaigoje, bet XVI a. prad
žioje, gal apie 1508 — 1509 m. Petrui ir Elzbietai Kulviečiams gimė du sūnūs*—- 
vyresnysis Abromas ir jaunesnysis Adomas. Wotschke ir kiti juo sekę neteisin
gai laikė Abromą vieninteliu sūnumi., Tėvas Petras mirė 1542m., matyti būda
mas dar nesenas žmogus, motina Elzbieta mirė ne anksčiau, kaip 1550 m. Ado-, 
mas Kulvietis dar 1549 m. trankėsi kažin kur užsieny tarnaudžfinas.* Galimas 
daiktas, kad įsimatrikuliavęs 1554. X. 4. Karaliaučiaus universitete „Adamus 
Petrovicz de Szawkiani" ir buvo mūsų Abromo brolis. 1567 m. kariuomenės są
rašuose yra minimas statęs iš Kulvos du arklius „Adam Janovič**, tuo tarpu 

.mūsų Adomas būtų „Petrovič". Jei tai nebuvo koks nors kitas šios šeimos 
narys, tai galimas daiktas, kad užrašyta sąrašuose neteisingai, juo labiau, kad 
tarp Jono Kulviečio sūnų,' Petro brolių, Adomo' nebuvo. Greičiausiai tuo laiku 
Adomas buvo jau sugrįžęs į Lietuvą ir vedęs. Mirė jis Kulvoje 1594 m. baland
žio mėn. 30 d., t- y. pergyveno savo brolį 50 metų. Jam mirus*,' liko našlė Geu- 
drutė Mikalojaitė Kulvietienė ir vienintelė duktė, Zofija Kulvictaitė. Kadangi 
ir Abromas neturėjo sūnų, tai Kulviečio pavardės nešiotojais liko tik jų.dėdžių 
vaikai ir ainiai. , 1

4.
Abromas gimė Kulvoje, bet kaip jau anksčiau sakyta, jo gimįmo metų-neži

nom. Nors jis stojo aukštojon mokyklon jau 1528 m., bet dar 1540 m. karalienė 
Bona jį vadino jaunuoliu („iuvenis"), taigi, be abejo, jis gimė jau XVI amžiuje. 
Krollmann prileidžia, kad jis gimęs apie 1510 m.4 tuomet, stodamas universite
tan, jis būtų.turėjęs apie 18 metų, bet 1540 m. jis būtų, kad ir jaunas, bet joki11 
būdu ne jaunuolis. Taigi, jis galėjo stoti į universitetą ir turėdamas 14—16 mc- 
tų, t y. būtų tuomet gimęs apie 1512—1514 metus. Apie jo gyvenimą prieš jam 
stojant į Krokuvos akademiją, mes nežinome nieko tikro. Bet aišku, kad stoda- 

. mas į aukštąją mokyklą, jis turėjo anksčiau kur nors pasiruošti — nors ano lai“ 
ko aukštosios mokyklos, išskyrus teologijos ir filosofijos mokslus, kitais atžvil
giais negalėjo būti nė lyginamos su dabartinėmis aukštesniosiomis mokyklomis, 
bet ir į tokias mokyklas negalima buvo stoti be jokio pasiruošimo. Vienintelė 
tuomet žinoma mokykla Lietuvoje buvo Vilniaus katedralinė mokykla, bet ir ji 
labai blogai veikė neturėjo bajoriškos visuomenės pasitikėjimo ir dėl to neturė, 
jo beveik visai mokinių. Greičiausiai? kad Kulvietis su ta mokykla neturėjo 
nieko bendro, bet kad ruošėsi privačiai, ar jo tėvams parsisamdžius atskirą 
mokytoją, ar, greičiausiai, kartu su kitais jaunikaičiais kokio stambesnio bajoro *
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tokį mokytoją savo vaikui parsisamdžius, o dvare — vargu, ar Kulviečio tė
vams, kurių materialinė būklė buvo gan sunki, pavyktų vieniems atskirą moky
toją išlaikyti. Kaip matysime vėliau iš formos jo ir Rapolionio užrašo Kroku
vos Akademijoje, visai galimas daiktas, kad Kulvietis ruošėsi kur nors apie 
Kražius ir Raseinius, kokiam Bilevičių. dvare. Kad jis ruošėsi ne vienas, tai 
seka ir iš to, kad jam, tik stojus Akademijon, lygiai po mėnesio ten pat. įsirašo 
it visas būrelis iš Lietuvos atvykusių jaunuolių, kurių tarpe buvo ir artimas 
Abromo kaimynas ir geriausias jo prietelis Jurgis Zablockiu — matyti, visi Jie 
kartu buvo ruošiami į Akademiją ir atvyko kartu su savo mokytoju Stanislovu 
Svetkum Rapolioniu, kuris kitų laikomas* net artimu Kulviečio giminaičiu. Daug^ 

”už Kulvietį vyresnis, tuo laiku kunigas ar vienuolis pranciškonas, bet nesilaikęs 
savo vienuolyno, greičiausiai, prieš pradėdamas savo aukštąsias studijas,^ besi
verčiąs -mokytojavimu po privatinius namus — tai buvo Lietuvoje tuo ir vėles
niuoju laiku labai paplitęs amatas, kuriuo tarp kito ko vertėsi vėliau keliasde
šimt metų ir anas Kulviečio prietelius Jurgis ZablockisJ* Žinoma,galima būtų to 
Kulviečio mokytojo ieškoti ir tarpe karalienėsBonos dvariškių ar padėjėjų, val
dančių Lietuvos dvarus, bet tuo laiku, kada Kulvietis ruošėsi stoti į aukštąją 
mokyklą, t. y. prieš 1528 m. Bona savo ekonominės veiklos Lietuvoje dar nebu
vo išvysčiusi, nes tik 1531 m. ji buvo gavusi iŠ L. D. K. Žygimanto Senio įgalio’ . 
jinuf išpirkt karališkus dvarus.

Visi Kulviečio biografai tvirtina, ka'cį. jis savo studijas pradėjo Krokuvos 
Akademijoje, bet jiems, nežiūrint, kad tos akademijos matrikulai jau senai yra 
išspausdinti, nepavykdavo jo surasti tarp; tos akademijos studentų. Bet vien iš 
to fakto, kad jo kaimynas ir prietelias, turėjęs vėliau žymios įtakos jo tolimes- 
niai veiklai, Jurgis Zablockis yra aišl iai atžymėtas stojusiu į akademiją11528'm., 
aš ir anksčiau prileisdavau, kad jie abudu į akademiją stojo kartu, t. y., kad 
ir Kulvietis irgi stojo 1528 m. Gavęs pagaliau pasinaudoti ir Krokuvos matri- 
kulais, A. Chmielo išleistais, įsitikinau, kad tas spėjimas buvo visiškai teisingas, 
nes 1528 m., liepos 6 d. matrikuluose yra įrašytas tą dieną įsimatrikuliavęs 
„Abraham Petri de Krosz dioec. Vylnensis“. Tas pažymėjimas „de Kross* vietoje 
laukiamo „de Culfa" ir buvo suklaidinęs visus, kas tuose matrikuluoser ieškojo 
Kulviečio, ir jo ten jie negalėjo surasti iridei to prileisdavo, kad jis akademijon 
stojo daug anksčiau. Bet, kad šiam matrikulų pažymėjime kalbama apie Kul
vietį, abejdti netenka ir ne vien dėl to, kad vos mėnesiui nuo jo įsirašymo 
praėjus, stojo į akademiją ir Rapolionis, ir Zablockis, ir dar keli, matyti, Rapo
lionio mokiniai, bet ir dėl to, kad tai yra vienintelis Abromas, XVI amžiuje 
stojęs į Krokuvos Akademiją. Tą patį patvirtina ir vyskupijos pažymėjimas — 
jei čia mes turėtumėm kokį kitą tikrą Kražiškį Abromą, tai vyskupija būtų 
nurodyta nė Vilniaus, bet „Mcdnicensis" *— Žemaičių ar „Smodiensis", kaip prie 
Rapolionio, nes Kažiai gulėjo ne Vilniaus, bet Žemaičių vyskupijoje, ocKu!va, 
Kulviečio gimtinė, gulėjo ne žemaičių, bet Vilniaus vyskupijoje. Taigi, iš keturių 
čia pateiktų požymių trys — vardas, tėvo vardas ir vyskupija — yra nurodyti
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teisingai ir tik viena kilimo vieta nurodyta klaidingai. Šiuo tarpu, turint reikalą 
tik su, A. Chm i ei o spausdintais matrikulais, o ne su matrikulų originalu, sunku 
pasakyti ar čia Chmiel neteisingai įskaitė' teisingą matrikulų užrašą, kadangi 
apie Kražius jis buvo girdėjęs, o Kulvos vardas jam buvo visai svetimas, ar taip 
yra įrašyta ir autentiškuose matrikuluose. Paskutiniu atveju galima būtų pri- 

< leisti, kad Kulvietis Krokuvon atvyko ne iš savo tėviškės, bet nuo Kražių, kur 
kartu su kitais jaunuoliais -kokiam nors dvare (Bilevičiaus ?) ruošėsi studijoms. 
Tą spėjimą dalimi paremia ir tai, kad visai ne Raseiniškis Rapolionis tuo pačiu 
metu nurodomas^kilusiu iš Raseinių, t. y. iš artimiausios Kražių kaimynystės 
— ar tik tas dvaras, kuriame Kulvietis mokėsi ir Rapolionis pokytojavo, negu
lėjo kur nors tarp Kražių ir Raseinių? ” -

Atrodo, kad Kulvietis buvo pirmas, pasiųstas į Krokuvą apsidairyti, o gal 
ir buto suieškoti, nes jau po mėnesio, rugpiūčio 3 d., atvažiavo iš Vilniaus 
vyskupijos jau visa grupė 6 asmenų, su Rapolioniu priekyje, kuris, matyti, ir 
atvežė kitus mokinius, kurie kartu mokėsi su Kulviečiu. Galėjo būti ir taip, 
kad jie visi atvyko Krokuvon kartu, bet iš jų visų tik vienas, geriau pasiruošus, 
Kulvietis buvo priimtas į akademiją iš karto, o kiti visi dar visą mėnesį Rapo
lionio vadovybėje savo studijoms ruošėsi. Šion grupėn, be Rapolionio, įsirašiusio 
akademijon kaipo „Sta*nislaus Georgy de Rozeny dioc. Smodiensis“ ir Jurgio 
Zablockio, įėjo dar Motiejus, Jono sūnus, iš Ašmenos, Kasperas, Jono sūnus, 
iš Užugasčio, Mikalojus, Povilo sūnus iš Drūkšių (?) ir Adomas, Petro sūnus, 
iš Drohičino (šio paskutiniojo ir vardas ir tėvo vardas pilnai atitinka Abromo 
Kulviečio broliui Adomui, tik nesuprantamas tuomet čia būtų tas Drohičinas; 
gal jis čia taip pąt atsirado, kaip ir Ktažiai prie Adomo vardo, ir čia turime 
kartu stojusį ir Adomą Kulvietį?). Su jais, išskyrus Rapolionį, Zablockį .ir, gal, 
aną Adomą Petro sūnų, vėliau mes visai niekur nesusiduriam-greičiausiai, 'jie 
virto eiliniais kunigais kur nors Lietuvos provincijoje, ar praleido gyvenimą, 
mokindami vaikus didikų dvaruose; taigi, matyti, tai buvo ne kokių didikų 
vaikai, bet eiliniai bajoraičiai ar net miestiečiai. Neaišku taip_pat, kokiu būdu 
ir kur jie, kilę iš įvairių ir labai tolimų viena nuo kitos Lietuvos (vietų, buvo 
surinkti į vieną vietą, kad kartu ruoštųs, kartu važiuotų ir kartu stotų į uni
versitetą. Čia jaučiamas kažin kokis mecenatas, kuris tiek Kulvietį, kuriam 
tėvai negalėjo duoti lėšų studijoms ir pragyvenimui svetimam krašte, tiek kitus 
savo lėšomis ruošė ir siuntė aukštojon. mokyklon ir ten dar juos išlaikydavo, 
turėdamas-, jų atžvilgiu kažin kokių tikslų — gal norėdamas paruošti Lietuvai 
tinkamų kvalifikuotų dvasininkų; bet 1528 metais nei Kulvietis nei tie jo ko
legos kunigais dar nebuvo ir dėl amžiaus negalėjo būti, išskyrus vieną Rapo
lionį. Tuo mecenatu galėjo būti ir pats Lietuvos Didysis Kunigaikštis Žygi
mantas J (II) ar jo žmona Bona, kurie a b ir kaip tik nuo 1528 m. gyveno Vilniuje, 
o Bona ypač ieškojo Lietuvos didikų ir visuomenės palankumo savo numato-' 
miems politiniams ir ekonominiams reikalams/ Lietuvoje; tuQmet mums būtų 
dar suprantamesnis vėlesnysis Bonos palankumas Kulviečiui. Tuo mecenatu
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galėjo būti ir nevedybinis Žygimanto. I (II) sūnūs, vadinamas Jonu iš Lietuvos 
kunigaikščiu, tuo laiku buvęs Vilniaus vyskupu, apie kurį Vilniaus vyskupijos 
istorikas V. Prialgauskas rasė, kad jis ypač rūpinosi lenkų kalbos platinimu 
Lietuvoje, tam gi tikslui galėjo tarnauti ir siuntimas Lietuvos jaunuolių studi- 
joms į Lenkiją. Tuo mecenatu galėjo būti ir vėlesnysis Kulviečio priešas Povilas 
Alšėniškis, po Jono iš Lietuvos kunigaikščių likęs Vilniaus vyskupu, o tuo laiku 
buvęs Lucko vyskupu, bet nuolatos, kaipo Vilniaus kapitulos arkidjakonas, gy
venęs Vilniuje, kur visokiais būdais ieškojo sau šalininkų, kurie jam galėtų 
palengvinti pasiekimą Vilniaus- vyskupijos; čia ir vėlesnioji 'neapykanta Kul
viečiui ir ta aistra, su kurą jis jį persekjojo, galėjo turėti šaknis apsivylime 
Kulviečiu, kurį jis norėjęs matyti katalikų kunigu, bet iš jo jis susilaukęs ka
talikybės priešą. Tačiau labiausiai čia į mecenatus tiko Lietuvos kanclierius ir 
Vilniaus vaivada Albertas Goštautas, vėliau žinomas, savo globa Kulviečiui; ar 
pagaliau Jonas Bile vičius,-kažin kodėl vėliau ypatingai globojęs Kulvietį, pas 
kurį, galimas daiktus, Kulvietis ir ruošėsi studijoms akademijoje. Iš tų visų 
asmenų, be Bilevičiaus^ labiausiai tikėtina rolė Bonos ir Goštauto, ar net jų 
abiejų kartu, nes tuo laiku, kad ir ne tais pačiais politiniais sumetimais, jie 
abu Lietuvoje veikė sutartinai. Tik iš viso atrodo aišku, kad benĮ^Kulviečio 
tėvų materialinė padėtis nebuvo tokia, kad jie būtų galėję savo lėšomis mokinti - 
sūnų ar net ir abu sūnus — matėme, kad tais pačiais 1528 m. Abromo tėvas 
kariuomenės sąrašuose rodamas bajoru, kuris „savo žmonių neturi".

Ar į Krokuvą važiuodamas Kulvietis jau buvo paliestas reformacijos, są
jūdžio, mesto nežinome, bet pačios studijos Krokuvos . Akademijoje ta linkme 
jau galėjo padaryti įtakos, nes ir ši katalikiškoji akademija tuo. laiku, o ir 
anksčiau, neliko svetima naujiems. vėjams. Kaip tik tais pačiais 1528 m., kada 
Abromas čia pradėjo savo studijas, vienas iš akademijos dėstytojų, Jonas iš 
Ilžos jaunesnysis, dėstęs čia nuo 1516 m., o 1528 m. akademijoje dėstęs šv. Am. 
braziejaus^ Officia ir kartu buvęs sk. Stepono bažnyčios pamokslininku, buvo 
viešai pakaltintas platinimu iŠ katedros kai kurių protestantiškų dogmų. .Nors 
šį kartą^jam ir pavyko pasiteisinti ir toliau netrukdomai tęsti savo dėstytojo 
darbą, bet savo pažiūrų jis neatsisakė ir toliau jas slaptai platino, kol 1534 m., 
pažadėjęs viską viešai atšaukti, jis slaptai pabėgo 1 Vroclavą ir Krokuvos 
vyskupijos kurijos teismo už akių buvo paskelbtas eretiku. Mažiau ar daugiau 
ir daugelis kitų dėstytojų buvo paliesti reformacijos sąjūdžio. Visa tai turėjo 
veikti ir į atvykusius iš Lietuvos jaunuolius, kurie jau ir savo tėvynėje buvb 
apsupti smarkiai įsisiūbavusios tikybinės audros, dėl kurios turėjo susvyruoti 
ir jų iš mažens įsigytos tikybinės pažiūros. Bet tuo laiku Kulvietį, matyti, 
patraukdavo ne tiek tikybiniai ginčai, kiek humanistinis sąjūdis, filologinės 
senovės kalbų studijos, kurios tačiau pačioje Krokuvoje buvo ne aukštai pas
tatytos, šioje srityje akademijai neturint tuo laiku nei vieno žymesnio dėstytojo.'

Matyti, dėl tos priežasties jis Krokuvoje neilgai testudijavo, nors šiuo tarpu
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ir negalima nustatyti, kiek laiko jis Krokuvoje užtruko. Gal kiek ilgiau^ negu 
ligi šiol buvo manoma, nes pvz/ Rapolionį mes randame Krokuvoje dar ir 1530 
ir 1532 m. Jei Kulvietis Čia užtruko, ne mažiau kaip Rapolionis, tai, greičiau
siai, čia, o ne Vakarų Europoje, jis gavo ir magistro laipsnį. Jei išvyko, kaip 
kitų prileidžiama, apie 1530 m., tai matyti tų dviejų Krokuvoje praleistų metų 
buvo per maža magistro laipsniui gauti (ir Rapolionis dar 1532 m. nebevadina- 
mas magistru) ir tą laipsnį jis bus tuomet įgijęs kuriam nors tų Europos uni
versitetų, kuriame jam teko ^studijuoti.

5.
Į Vakarus Kulvietį viliojo labiausiai Erazmo Roterdamiečio vardas ir jo 

paskaitų garsas. Tiek Tsdiakert, tiek Wotschke, kurie nežinojo metų, kada 
Kulvietis studijavo Krokuvoje ir buvo linkę tas jo studijas nukelti į daug ank
styvesnį laiką, verčia jį iš Krokuvos važiuoti į Louviną klausyti Erazmo Ro- 

.. terdamiečio paskaitų, o Wotschke, be to, iš ano laiko Louvino profesorių sąrašo 
pasirenka tuos, profesorius, kurie turėjo ypatingos Kulviečiui įtakos, pvz., Glock“ 
nerį nors tikrumoje" jokie šaltiniai apie juos ir jų įtaką Kulviečiui absoliučiai 
nieko nesako. Bet čia-bendrai abudu Kulviečio biografai ir visf jais sekę smar-\ 
kiai suklydo, — jei Kulvietis iš Krokuvos vyko į Louviną, tai negalėjo būti 
Erazmo mokiniu, o\ jei buvo jo mokiniu, tai vyko ne į Louviną, ir anie Wot- 
schkės minimi profesoriai negalėjo būti jo profesoriais: Erazmas dėstė Louvine

• nuo 1517 ligi 1521 m., t. y. tada, kada Kulvietis nė savo studijų Krokuvoje ne- . 
buvo pradėjęs ir buvo dar 8—10 metų vaikas. 1521 m. pabaigoje Erazmas išsi
kėlė į Bazelį, 1529. IV. 13. į Freiburgą B r., 1535 m. iš Freiburgo grįžo atgal į 
Bazelį, kur ir mirė 1536. VII. 12. Taigi, tuo laiku, kada Kulvietis išvyko iš 
Krokuvos, Erazmas, greičiausiai, jau buvo išsikėlęs iš Bazelio į Freiburgą, ir 
jei Kulvietis vyko klausyt Erazmo, tai'turėjo vyktA į freiburgą. Deja, išspaus
dintuose Freiburgo universiteto matrikuluose jo vardas nesurandamas, tai iš 
to sektų, kad ,šiuo laiku jis studijavo kažin kur kitur, tik ligi šiol nepavyko 
nustatyti kur. Tose studijose jis ir įsigijo tą rimtą senovės kalbų pažįnimą, 
apie ką jo, pirmasis biografas Wigandus rašo, kad graikų Jr hebrajų kalbas jis

- pažino, ne blogiau už savo- motinos kalbą („non minus, quam maternam colle- 
ret"). Gal šiuo metu, o ne Krokuvoje jis gavo ir magiątro laipsnį. Šiaip apie 
tą pirmąjį jo studijų Vakarų Europoje laiko tarpą mes neturime jokių patiki
mų žinių. Vissri galimas daiktas, kad laike tų studijų jį materiališkai šelpe ir 
tėvai ir, matyt, tuomet ir atsirado ta skola 104 kapų lietuviškų grašių, kurią jox 
studijoms apmokėti užtraukė jo tėvas, ir kurią išmokėjo jo motina jau ir tėvui 
ir pačiam Abromui mirus.

Apie 1535 m. Kulvietis grįžo į Lietuvą. Sulig jo biografu Wigandu, pas 
kurį tačiau yra daug faktiškų klaidų, Kulvietis tais pačiais 1535 m. buvo pir
mą kartą susitikęs su kunigaikščiu Albrechtu. Jei tai tiesybė, tai tas pasima
tymas galėjęs įvykti jam per Prūsus grįžtant į tėvynę. Lietuvoje jis' praleido 
apie metus laiko, dalimi viešėdamas pas tėvus, dalimi Vilniuje, kur jis vėl su-

15

17



ėjo BU savo protektorių Albertu Goštautu. Kadangi nėra abejonės, kad jis buvo 
ir katalikų kunigas, nes kitaip nebūtų vėliau gavęs leidinio sakyti pamokslus 
Vilniaus šv. Onos bažnyčioje, tai gal kaip tik tuo laiku —i 1535 — 1536 nt 
— jis ir buvo įšventintas katalikų kunigu, nes jam tada, greičiausiai, ir buvo 
suėję reikalingi įšventinimui 24 metai. Tat dar galėtų paaiškinti ir tą griežtu
mą; su kuriuo vėliau jį'puolė vyskupas, Alšėniškis — kas kita katalikų kunigas, 
virtęs katalikų bažnyčios priešu, kas kita vėl paprastas pasaulietis, kurių tuo
met daugelis, nieko nepersekiojami, įsitraukdavo į tikybinius ginčus. Sulig 
Bayerhi (Svite d. Professoren 1725) vaivada Goštautas davė jam lėšų užsienyj 
medicinai studijuoti, tačiau kiti šaltiniai to nepatvirtina ir, atvirkščiai, yra 
žinoma, kad jis medicinos nestudijavo;.gal būt, kad medicina buvo tik priedan
ga pašalpai gauti, nes tuo laiku Kulviečiui atsirado noras greta kalbų studi
juoti ne mediciną, bet teologiją ir tai jos protestantiškoje kryptyje — matyti- 
kad gyvenimas užsienyje tuo metu, kada ten ypač'buvo įsisiūbavusios tikybi
nių kovų aistros, jam jau padarė savo įtaką ir iššaukė norą'-virsti naujos ti
kybos Lietuvoje skleidėju. Tačiau tam reikalui reikėjo naują mokslą geriau 
pažinti. Ir jis, aprūpintas .vaivados Goštauto rekomendaciniu laišku kunigaikš
čiui Albrechtui, 1536 m. išvyko į Prūsus. Nors, kaip matėme, galimas daiktas, 
kad jau prieš tai Kulvietis buvo su kunigaikščiu Albrechtu pasimatęs, bet visgi 
Goštauto rekomendacija jį pastatė Albrechto akyse į ypatingai privilegijuotą 
padėtį, nes kaip tik tuo laiku Albrechtas, artimas Žygimanto Augusto giminai
tis, stengėsi likti regentu prie dar mažamečio Didžiojo Lietuvos kunigaikščio, o 
Goštautas buvo vienas iš rimčiausių tuo reikalu Albrechto rėmėjų Lietuvoje. 
Bet ir pats Kulvietis turėjo padaryti Albrechtui teigiamą įspūdį, ypač; tuo laiku 
jam ieškant žmonių, kurie galėtų imtis protestantiškos pVopagandos Lietuvoje.

Albrechtas nukreipė Kulvietį į Leipzigą, kur jis- įsirašė studentu 1536 m. 
vasaros semestre. Kulviečio biografai paprastai siunčia jį į Leipzigą tik 1537 
m., jau po Vitenbergo, bet paskelbti Erlerio Leipzigo universiteto matrikulai 
aiškiai rodo, kad ten 1536 m. vasaros semestre įsirašė „Abraamus Culvensis 
Lituanus". Jis čia nevadinamas magistru, bet kadangi jis tuojau buvo priimtas 
nariu korporacijos „natio pojonica", į kurią buvo priimami tik daktarai ir ma
gistrai, tai jis tik magistro laipsniu ir galėjo būti čia * priimtas. Ši „natio polo- 
uica" buvo viena tų trijų pagrindinių korporacijų, į kurias nuo pat savo iŠsikė- 
limo iš Prahos buvo padalytas Leipzigo universitetas ir kurios valdė visą uni
versitetą. Natio polonica nebuvo tautinė lenkų studentų organizacija, bet 
apimdavo studentus, kilusius iš visų Europos rytų ir šiaurės, kurie net jokių 
valstybinių ryšių su Lenkija neturėjo. Tais pačiais, kaip ir Kulvietis metais^ 
į universitetą stojo ir Jonas Seklucijonas, su kuriuomi vėliau Karaliaučiuje Kul
vietį siejo artimi ryšiai. Spėjama, kad kaip tik Leipzige Kulvietis su juom ir 
susidraugavo.

Nei vienoje Kulviečio mokslo interesų srityje Leipzigo universitetai negalė-
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jo jį patenkinti, nes jis pries tai gavo kitose ankstose mokyklose rimtą išsi
mokslinimą, ir dėl to jis čia užtruko tik nepilnus du semestrus ir jau 1537 m. 
gegužės 14 d. įsimatrikuliavo Vitenbergo universitete, kur buvo įrašytas kaipo 
„Abraham Littuanus Magister, būdamas pirmas lietuvis, stojęs 'į tą universi
tetą. Į Vitenbergą jį traukė ne tik teologijos studijos pas Martyną Liuterį, bet, 
ypač klasikinės studijos pas Pilipą Melanchtoną. Į Vitenbergą jis atvyko, nežiū
rėdamas, kad jau 1537. II. 4 (ne 1534. II. 4., kaip pas Wotschkę ir Bukovskį) 
karalius Žygimantas I (II) buvo uždraudęs Lietuvos ir Lenkijos jaunikaičiams 
lankyti protestantizmo židinį Vitenbergo universitetą, grąsindamas nepaklu
sniems neprileidimu „ad quamvis dignitates et migistratus", o naujai važiuojan
tiems ir tiems, kurie juos prikalbins važiuoti — ištrėmimu ar sunkesnėmis baus* 
mėmis („extorses esse iubemus vėl severior"). Tiesa, teisiniai šis įsakymas, pe- 
turėjęs seimo aprobatos, neturėjo didelės reikšmės, bet su juo skaitytasi. Galimas 
daiktas, kad Kulviečiui važiuojant į Vitenbergą, jam tas uždraudimas dar nebu
vo žinomas, bet pasiekė jį, jam jau esant Vitenberge, nes čia jis labai trumpai 
vos vieną semestrą, užtruko. Dėl to, vengdamas konflikto su savo vyriausybe, 

.o gal ir gavęs iŠ universiteto viską, ką tas jam galėjo duoti, jis dar tais pačiais 
1537 metais iš Vitenbergo išvyko, tiesiog į Italiją, ne į Leipzigą. kaip anksčiau 
buvo manoma.

Trumpą laiką praleidęs Romoje, jis iš ten nuvyko į Sieną, kur gavo teisių 
daktaro laipsnį. Spręsdami iš jo žodžių jo Confessijoj: „quando isignia doctora- 
tus accėpi, cpmissa ėst mihi potestas interpretandi, disputandi, docendi scrip- 
turas", kuriuose jis nurodė, kad turėdamas daktaro laipsni, jis gavęs teisę 
aiškinti ir mokyti šv. Rašto, jo biografai daro išvadą, kad jis tcoi turėję:) gauti 
ir teologijos daktaro laipsnį, nes tiktai toks, o ne teisių daktaratas tokią teisę 
suteikdavo. Tačiau atrodo, kad tam antram daktaratui gauti jis turėjęs per 
maža laiko, o be to, be studijų Krokuvoje, jis niekur kitur katalikiškosios 
teologijos nestudijavo. Ir be to būtų keista, kad jis ieškotų to laipsnio tuo laiku, 
kada jau buvo Liuterio klausytoju, kuris kad ir formaliai d te nebuvo nutrau
kęs saitų su katalikų bažnyčia, bet jau visai aiškiai buvo palinkęs į reforma
ciją. Bet, kitą vertus, kad ir būdamas protestantizmo simpatikas, jis viešai, 
studijuodamas katalikiškame universitete, protestantu rodytis negalėjo.

1537 m. pabaigoje ar 1538 m. pradžioje Kulvietis išvyko iš Italijos. Sulig 
jo biografais jis turėjęs tikslą toliau tęsti nutrauktas Vitenberge studijas. Ta
čiau jokių įrodymų tam tvirtinimui jie nepateikia, o be to jam 10 metų be
studijuojant įvairiuose įvairių kraštų universitetuose, nei Vitenbergas, nei kuris 
kitas universitetas negalėtų jam nieko naujo duoti. Greičiausia, savo nauju 
laipsniu apsišarvavęs, jis norėjo tuojau grįžti į Lietuvą, kad ten jau rasti savo 
mokslui pritaikinimą. Jam tik atvažiavus į Prūsus, jis gavo žinią, kad jo tėvai 
yra įmesti į kalėjimą neva už tai, kad jų sūnus lankęs protestantišką universi-
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tetą, t. y, buvo nusižengęs anam Žygimanto I (II) dekretui. Taip to arešto prie
žastį mškina jau jo XVI amžiaus biografai, nekreipę dėmesio į tai, kad nors 
kiek ir- pavėlavęs, jis visgi įsakymo paklausė ir iš Vitenbergo išvyko ir tuo lai
ku, kada jo- tėvai buvo kalinami, jis studijavo katalikiškam universitete, o be 
to apie jo studijas Vitenberge nelAivo kam ir pranešti, jei jis tuo laiku ten 
buvo vienintelis lietuvis studentas. Antrą vertus, svarbiausias kaltininkas čia 
buvo ne jo tėvai, bet jis pats, tuo tarpu 1538 m. patekęs į Lietuvą, jis nebuvo 
nei suimtas nei persekiojamas. Galiausiai vietos administracijos organai, be du
oto jiems specialaus aukštesniosios valdžios ir teismo įsakymo laisvų bajorų 
negalėtų suimti, ir tai dar ne už jų pačių, bet už jų sūnaus kaltes. Greičiausiai, 

„ buvo kitaip — tie jo šeimos nedraugai, kuriaisl jis vėliau savo Confessijoje ną- 
, siskųsdavo, matyti, sugebėjo įskųsti Kulviečio tėvus kokiu kitu nusikalstamu 

darbu; galima būtų sieti jų kalinimą ir su nemokėjimu laiku tos skolos, kurią 
tėvai buvo sūnaus studijoms užtraukę. Bendrai tenka konstatuoti, kad trumpas 
Kulviečio gyvenimas protestantizmo šalininkų Lietuvoje ir Prūsuose buvo- ap- 

- suptas eile įvairių legendų, kad tik kiekvienas jo žingsnis atrodytų savitu pa
siaukojimu protestantizmo idėjai Lietuvoje net ir ten, kur to visai nebuvo. Bet 
kaip ten bebūtų, Kulviečiui tik atvykus į Lietuvą, jo tėvai tuoj buvo išleisti 
is kalėjimo,'užtarus juos ir laidavus geram prieteliui. Tuo užtarėju neabejotinai 
buvo Lietuvos kanclierius ir Vilniaus vaivada Albertas Goštautas, mires 1539 m. 
Sulig Wotschke, Goštautas mirė dar Kulviečiui esant Šienojė, tuomet turėtu
mėm prileisti, kad Kulvietis grįžo iš Sienos ne 1538 m., bet 1539 m., kas ne
siderina su kitais žinomais Kulviečio biografijos faktais. Greičiausiai, Wotschke 
pats tą . faktą sukomponavo, nes jo cituotuose dokumentuose apie tai nieko ne
sakoma. . > •.

(Bus daugiau) .
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J. Augustaitytė-Vaiaiūnienė

Nugenėtas medis
Nugenėtas medis stovi paliai kelią — 
Iš žaizdų jo paukščiai šiltą kraują geria

Vėjai jas užgauna, saulė pabučiuoja,
Eidama nuliūdus vieškeliu plačiuoju.

iŠ šakų keleiviai nusidroš po lazdą .
Nulaužtoj viršūnėj šaltos žvaigždės plazda.

Žemėn jis įklimpęs su mirtimi kaunas 
O šerdyje sprogsta lapelytis jaunas.

— Amžius tu žaliuosi, tavo šaknys sveikos! - 
Sukvatojo gege, puikiai nusiteikus.

Debesys vakariai neša šiltą lietų —7 
Juo rasos širdelė akmenėlio kieto.

Tau išaugs per naktį šimtametriai ūgiai 
Pagirių žieduose jau bitutės dūzgia.

Miglom apsisupo medis nugenėtas, ■
, Klauso kaip tamsoje sprogsta ūgis lėtas.

Kaip keliu praeina paslaptingi žingsniai, 
Kaip gelmese žemės, gyvas pūkas tvinksi.
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J« Augustaitytė-Vaičiiiiiienė.

Nuotaika
-Aplink tamsu. Padangės nesiblaivo.
Ant vandenų siūbuoja kruvina puta.
Nebematyti horizonte jokio laivo . . .
Ir žemė virpa, baime apsupta.

žemuose debesyse nyro
Sugriautų miestų siluetų mezginiai . . .

. Veltui žvalgytumeisi spindulėlio tyro:
Iš žemės pasitrankė jis seniai.

Dar nebaigta auka išsipirkimo, 
Dar ašarų ir zkraujo negana.
Nuo verksmo bangos Baltijos užkimo 
Ir skausmo jos giesmė pilna.

Kaip smėlio dulkės, vėjo išnešiotos, 
Keliuose slenka žmonės įvairiom kryptim, 
O tarpe jų nepasidalinamuose plotuos 
Teisybė eina užrištom akim.

Julija švabaitė

Nusivylimas
Nemylėjau žiedų, 
nė žvaigždžių, nė dangaus 
tik ėjau lydima ' 
vieno žvilgsnio brangaus .

Ir Šiandien ta erdvė ' 
man blanki, negyva; 
o gal ten ir žvaigždžių, 
ir dangaus nebėra?
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Julija Švabaitė
• * * * „

Kad ant savo karsto jusčiau >
- \ . sau ją žemės mylimos,

butų lengva atsibusti*'- 
iš bežadės tylumos. »

. - • / ‘ . /
Ir besparnę mano sielą 
neštų Dievo angelai, 
kur senelių skundžias vėlės 
po šventaisiais ąžuolais ..... z.

Alė Nakpitė

Ar turi? '
7 Ar turi tvirtą žingsnį sugrįžti?

Visų vėjų tau supūstas ryžtas 
nesubirs kaip iš smilčių pilis? 
Ar turi savyje mielą gūžtą —

V prisiglaust, išsitiest, nepalūžti, ** ’’ 
jeigu audros, ir vėjai, ir lis?

Ar turi savo Dievą, jei grįžtum?
Ar ta žemė po kruvino krikšto
tavo žingsnių ir vėl neįspauš? '
Ar šventai didžiai sėjai žegnojies, 
kaip iš laivo išlipdamas Nojus 
po žmonių nubaudimo baisaus?

Jei sugrįžtum, ar vėl savo širdį,
X- kurią tūkstančiai nuodėmių girdė, '

tartum kirmėlę riebią neši? , .
Ar kančia kaip ugnim nusiplausi, 
sidabrinėm viltim išsiaus ji

’ ir bus žvaigždėms Rangaus panaši?

Jei sugrįši, mylėt ar mokėsi?
- Ar pavydo ir melo puvėsiuos

vėl statysi tik smilčių pilis? . ’ * •
Ar kląupsįes šventai maldai ant žemės, 
iš kurios tavo balzamas semias 
ir kurion tavo atgailos ašara kris?
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dideli. O 
debesėliais, 
vėjas, rytų

Dr, J. Balys

Sėjos papročiai
Vienės svarbiausių pavasario darbų kaime yra sėja. Berdamas į dirvą grūdus, 

ūkininkas tikisi gero derliaus. Savo troškimus ir svajones jis stengiasi užsiti-' - 
krinti visa eile papročiais išvirtusių būrimų, kurių gausiai iki pat paskutinių 

’ dienų užtinkame visuose mūsų krašto kampuose. Apie juos čia ir bus kalbama.

jSėjai reikia parinkti atitinkamas laikas. Jau iš seno lietuvis ūkininkas stebė
jo gamtą ir susidarė savotišką kalendorių ūkiškiems darbams. Pvz., avižas reikią 
sėti ievoms žydint, miežius — šermukšniams žydint arba rugiams išplaukėjus,- 
bulves sodinti obelims žydint arba mezgant obuoliukus ir pan. ..Daugelis 
tokių primityvių ūkininko taisyklių remiasi analoginiu gamtos žmogaus galvo
jimu, šių dienų agronomai juos laikys prietarais, tačiau ir jie yra įdomūs, kaip ~ 
asociatyvinio galvojimo pasireiškimai. '

Sėją pradėti stengiasi pradžioje savaitės, tačiau vengia pirmadienio, nes ši 
diena esanti nelaiminga naujo darbo pradžiai. Kiekvienas ūkininkas išeina sėti 

/ankstų rytą ir tai ne tik dėl savo darbštumo bei stropumo betf ir dėl kitų prie-r’_ 
žasčių. Mat, kviečius ir kitus javus reikią pradėti sėti anksti rytą (arba vėlai 
vakare), kai paukščiai miega, tada jie, ypač žvirbliai, užaugusių javų nelesią, 
nes jų nematysią. Negerai esą sėti kviečius ir miežius tada, kai danguje kar
tu šviečia saulė ir mėnulis, nes' javai būsią kulėti (paišini), o tuo metu pasodintos 
daržovės išaugsiančios žyduolėmis. Sėjos metu iš viso labai daug dėmesio krei
piama į mėnulio atmainas. Bendrai laikomasi dėsnio, kad jauname (priaugan
čiame) mėnesyje reikią sėti .tuos javus, kurių derlius auga virš žemės, tai yra 
grūdinius javus, o bulves ir daržoves (šakniavaisius), kurių derlius auga žemėje 
reikią sodinti sename (mažėjančiame) mėnesyje, kitaip būsią, vešūs lapai ir stam- 
baj, bet mažos šaknys. Išimtis daroma žirniams ir rugiams: žirniai, pasėti 
jauname mėnesyje, ilgai žydį ir ncmezgą ankščių, o rugiai per daug suželią ir 
turį silpnas šaknis, todėl juos vengia sėti jauname mėnesyje.. Negerai esą hėti, 
kai dangus esti giedras, be jokio debesėlio, nes būsiąs blogas derlius; reikią 
sėti, kai dangus yra debesuotas, išsidraikę ilgi kasoti debesėliai dangus grun
tuotas Todėl bulvėms sodinti ypač esanti gera tokią diena, kai danguje matyti 

linus 
tada 
vėjui 

vėjas.
žino-

„kelmuoti" debesėliai, tada if bulvių kelmai užaugsią 
reikią sėti tada, kai dangus esti padengtas juostuotais 
būsiąs ilgas pluoštas. Negerai sėti javus, kai pučia šiaurys

- pučiant pasėti javai kirmysią,' geriausias sėjai esąs * pietų ir vakarų
Pats sėjėjas irgi turi atitinkamai užsilaikyti. Visoje Lietuvoje -----

mks paprotys, kad sėjėjas, kol nepasėja visus javus (ypač' rugius), neskuta barz
dos it nekerpa plaukų, kad geresnis būtq_derlius: jei barzda gerai sužėlusi, tai -r 
javai gerai sužeis, tankiai sudygs, bus krūmuoti, priešingu atveju ir laukas 
bus toks plikas, kaip nuskusta barzda: plikas sėsi, bus ir laukai pliki; arba: kai 
plaukas trumpas, tai ir javai trumpi teauga. Todėl apie Kupiškį sakoma, kad sėjos 
metu skusdamas barzdą nuskuti ir tų metų derlių nuo dirvos. Sėjos metu 
negalima keisti ^kalbinius, "nes juos pakeitus pasikeičia ir sėkla. Žiem
kenčių sėjos metu negalima plauti žlugtą, daryti šarmą, nes prigers pasė-
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liai arba javus ės kirmėlės. Rytų Lietuvoje rugius ^sėjant apsivelka baltos 
spalvos marškinius, kad duona būtų baltesnė.' Pirmą kart eidamas sėti, sėjė
jas turi gerai prisivalgyti: kai pilvas nebus tuščias, tada ir dirva nebus tuščia, bus 
geras derlius. Namuose tądien niekam nieko neskolina, nes ką skolinsi, pats ne
turėsi, arba išneš duonos skalsą. Jei važiuodamas sėti sutiksi kelyje kokį tmo- 
gų, ypač moterį, tai grįžk atgal- nes pasėjus niekas neaugs. Sugrįžęs namo 
kiek pasėdi, tada vėl iš naujo važiuoja į lauką.
• Pačiai sėklai irgi kreipiama daug dėmesio. Parduodamas ar paskolindamas 
grūdus, savininkas nusemia.is pripilto indo ar maišo kiek grūdų (tris saujas) ir 

' įmeta atgal į aruodą — tada neišsiveisia sėkla. Mainyti sėklomis negalim^ nes 
mainant išeini iš sėklos, t. y. javai nustoja augę (Veliuona), arba išmainai 
savo gerą skalsą į blogą (Alunta), arba tau atima visą dalią (Šešuoliai). Nereikia 
sėklos dovanoti, nes visą dalią atiduosi, — nors kapeikėlę veikia paimti ant ran
kos (Kriačinas). Paprastai, kol savo lauko neužsėja, tar sėklos niekam nei duo
da, nei skolina,, nei parduoda. Jeigu kam sėklos kiek nuvagia, tai toji veislė nebe- 
dera. Sėklinius grūdus reikia gerbti; negalima jų pilti į išvirkščią maišą, nes 
nederės; taip pat negali pilti ir į miltuotą maišą, nes javai bus kulėti.

» Sėjai skirtus grūdus atsaikėja su dideliu kaupu, kad daugiau užaugtų. Persvė
rus sėklą nereikia Atpilti atgal, nes atpilsi, derliaus dalį (Alytus), Kai kur sėjos 
grūdų visai nemieruoja, sakydami: „Be mieros pasėsiu, tai be micros ir užaugs" 
(Paežeriai, Miroslavas). Visų sėjos grūdų iš aruodo neišsemia, nes ^aruodus išva” 
liūs jie nebeprisipildysią, t. y. bus menkas derlius. Nešdamas į lauką grūdus sėje- 
jas sako: „Aukite dideli, grūduoti, varpoti" (Tauragnai). Pildamas grūdus sietu 
į sėjos žiurstą kalba: „Duok, Dieve, kad iš siętelio būtų pūrelis" (Pašilė).

Labai dažnai sėjos grūdus perpila per rato stebulę arba per kelnių blauzdą, 
* kad javų neužkurtų, kad juose nebūtų kulių, kad nelestų paukščiai ir apskritai, 

kad javai gerai augtų.' Daug kur į rugių sėklą primaišo ištrintus pabaigtuvių 
vainiko grūdus. Taip pat primaišomi ir bažnyčioje pašventinti grūdai. Sėjos įran
kius, žiurstą ir kraitelę, parūko ’Žolinėje pašventintomis žolėmis. Prieš sė
damas ūkininkas persižegnoja, peržegpoja dirvą, sėtuvę ir sėklą, pašlaksto švęstu 
vandeniu, kad Dievas derlių laimintų ir javai gerai augtų, kad aitvaras grūdų 
neišnešiotų, kad apsaugotų laukus nuo audrų ir ledų. Pastarieji papročiai, aišku, 
yra kilę krikščionystės įtakoj. Senas paprotys yra žemės bučiavimas prieš sėją, 
nors dabar dažnai irgi sukrikščionintas: išbrėžia žemėje kryžių, nudeda jį grū
dais ir persižegnojęs pabučiuoja (Papilė), Arba persižegnoja, pabučiuoja žemę 
ir sako: „Dieve, užderink visiems — žydams, ubagams ir man pačiam, čigo
nams ir visiems žmonėms" (Seredžius). Šioje savotiškoje maldoje prieš sėją pasi' ■ 
reiškia gilus mūsų ūkininko socialinis jausmas, nežinąs nei klasių nei rasių ne
apykantos, jis prašo Dievą derliaus ne tik sau, bet visiems žmonėms ir net 

■gyvuliams. Pvz.: „Duok, Dieve kad užderėtų man ir kitiems duoną valgai^iems" 
(Pašilė). Arba ir smulkiai išskaičiuoja: „Duok, Dieve, dėl mūsų, dėl prūsų, dėl 
pavargėlių, ubagų ir žydų" (Pakruojis). Pirmąsias saujas, kalbėdamas panašias 
maldeles, ūkininkas beria' kryžiškai į visas keturias puses. Dažnai pprmą saują ' 
pila dešine ranka per kairį petį į užpakalį, tai dažnai Jbūr^muose užtinkamas 
veiksmas. Pirmąją grūdų saują reikią berti į šiaurę, tada paukščiai javų nelesą, 
kirminai ir vabzdžiai jiems nekenkią. Baigiant sėti, paskutinę saują beria į 
užpakalį arba po saują į visas puses, sakydamas: „^žvirbliams ant dalies" arba 
„Dėl žvirblių, dėl varnų ir dėl visų paukščių", tada paukščiai neliečią kitų jtivų, 
kurie ne jiems skirti. Toks pirmosios ir paskutinės saujos bėrimas yra aiški auka, 
tačiau dabar skiriama nebe kokiai nors, dievystei, bet paukščiams.
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Sėjėjas sėdamas dažnai laiko burnoje keletą grūdų kuriuos paskum parneša 
atgal namo ir įmeta į aruodą prie kitų grūdų, kad aruodai vėl prisipildytų. 
Arba ir juos pagaliau išspjauna į dirvą, kad greičiau pasėliai sudygtų. Iš sėtuvės 
negalima esą visus grūdus išsėti, reikią truputį palikti, kartais juos parneša na
mo ir supila atgal į aruodą. Taip, daroma dėl skalsos: kad sėklos niekad ne
pritrūktų, kad aruodai vėl prisipildytų, kad visus metus svirne būtų grūdų. Čia 
mes vėl pastebime savotišką tuštumos ir išbaigimo baimę. Be to, tokie grūdai

> laikomi turį magiškos galios ir vartojami gyvuliams gydyti.' Jeigu sėją baigus 
atlikusiais grūdais dirvą antrąkart pėrsėji, tai javai užaugą reti arba visai ne- 
dygstą (Šiauliai, Aukštadvaris). Pasėjus reikia to sklypo žemės gruntą pabučiuo* 
ii, tai geriau derės javai (Gudžiūnai), — tai vėl seno žemės gerbimo liekana.

Vakari} Lietuvoje randamas tikėjimas, kad jei sėjėjas per neapsižiūrėjimą pa
liks vieną biržę neužsėtą, tai ženklas, kad iš tų namų tais metais kas nors mirs, 
gal būt, tai ženklas, kad kam nors nebereiks duonos. Apskritai, sėja iri. mirtis 
yra priešingi dalykai: čia gyvenimas ir augimas, ten! mirtis ir puvimas. Todėl 
Kupiškio apylinkėje nieko nesėja, kai numirėlis yra kaime, nes neaugs. Biržų 
ąpyl. pakasynose dalyvavęs žmogus tą dieną neturi maišytis prie sėjimo, nes ta
da javai neturės jokio augimo. Tačiau biržijimui reikią vartoti šiaudus, ku
rių galai apdeginti kiaulę svilinant, tada žvirbliai kviečių nelesą. Apskritai, vis
kas mėsiška ir rūkyta atbaidą paukščius nuo javų. Toflėl sėjėjas pasitepa 
rankas lašiniais, įdeda į sėklą nuo Užgavėnių paliktos mėsos gabaliukų, paga
liau sėdamai laiko apsikandęs dantimis iš dirvos paimtą, akmenuką, matyt, 
todėl kad ir paukščiams grūdai būtų taip neįkandami, kaip tas akmenukas. 
Apskritai, sėjos metu labai stengiamasi įvairiais būrimais apsaugoti javus nuo 
paukščių ir kirminų.

Rytų ir pietų Lietuvoje labai prisibijom^ yra vadinamo „užsėjimo" arba „ap- - 
sėjimo". Mat, jei kas pavasarį pirmą kart pradeda sėti, o gretimas kaimynas 
ateina kiek "vėliau ir taip pat prie jo sėja, tai pirmojo sėkla prapuolanti, 
antrasis derlių nusiviliojąs į savo dirvą, tai reiškia, kad kitas jį „užsėjo . Todėl 
kaimynai paprastai susitaria, kurią dieną katras sės, o piktuoju gyveną net susi’ 
kiyirčija ir susimuša arba stengiasi vienas kitą apgauti. Tuo tikslu pirmasis sėjė
jas, nujausdamas kaimyno ketinimą, iš pradžių sėja ne grūdus, bet žemes, ir 
kai nedorasis kaimynas, norėdamas jį apsėti, pradeda sėti grūdus, tada ir pirma
sis meta sėjęs žemes ir ima grūdus sėti, vadinas, apgauna būrėją ir pats jį 
„apsėja". Bulves sodinant tuo tikslu iš pradžių į vagas mėto akmenukus. Jeigu 
matai, kad kaimynas nori tave apsėti, galima ir taip apsisaugoti: reikia užrišti 
maišą su sėkla, apversti kitu galu, ten praardyti skylę ir pro ją semti grūdus. 
Atrodo, kad sėjos grūdus įila per rato stebulę ar per kelnių blauzdą svar
biausia tuo tikslu, kad tokiu būdu neparaganotų, t. y. neapsėtų. Tačiau apsėti 
gali tik vyresnis jaunesnį ir tik sėjant ton pusėn, kaip saulė eina. — šis tikėji
mas nerandamas Lietuvos vakarinėj daly, žemaičiuose ir suvalkiečiuose, tad at
rodo, Tcad jis bus skolinys iš slavų.

Piktas kaimynas ir kitais būdais gali pakenkti sėjai. Jei beriant pirmą 
saują kitas įsmeigs į žemę kuolą, tai nei vienas grūdai nedygs (Vilkaviškis). 
Alba: kai kiti sėja laukus, burtininkės tada daro šarmą, skolintą duoną mirko 
jame ir pila jį į savo laukus, kad joms geras derlius būtų (Alunta). Užtat 
sėjos dieną negalima niekam skolintiauonos.

Baimė, kad piktas burtininkas neatimtų laukams derlingumo, kad audros ir 
ledai pasėlių nesunaikintų, kad kenkėjai ir paukščiai nepridarytų žalos, — štai 
kas davė pagrindą atsirasti tiems gausiems sėjos papročiams ir būrimams, kurių 
gausu visose žemdirbių tautose.
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Jonas Kuzmickis'

Vinco Krėvės „Skerdžius"
Literatūrinė analizė ,

Nedfiug teturime savos literatūros klasikų, bet kiekvienas jų yra ėjęs savitu kę- 
liu.« Tačiau nėra ko stebėtis: mūsų literatūra buvo be tradicijų, o kiekvienas 
rašytojas •— sau žmogus. Žemaitė — paprasta, bemokslė moteris — savo kū
rinių pirmavaizdžiu ėmė realų gyvenimą ir daugiur jį kopijavo; Lazdynų Pe
lėda — autodidaktė, sentimentalines, lenkų. literatūros auklėtinė .'— jautė savo 
gyvenimo tragizmą ir į visa žiūrėjo pro sub'jektyvinę nusivylusio žmogaus 
prizmę; J Biliūnas — džiovininkas, socialistinės ideologijos paveiktas — stili
zavo trumputes noveles, kuriose stengėsi išryškinti žmogiškojo gyveninio idea
lus; Maironis — kunigas, tautinio, atgjmimo pranašas —sugestionavo tautiečius 
tautiniam prisikėlimui ...

V.Krėvė jų tarpe visai savitas, originalus, sau žmogus. Stiprus intelektas,! 
» literatūrinė erudicija, kūrybinis pajėgumas jo kūrybą išplėtė ir žanrų (apysa

kos, padavimai, dramos, misterijos), ir temų (nuo paprastos kaimo buities vaiz
davimo iki gilių tautos problemų sprendimo), ir kompozicijos atžvilgiais.

Vaizduodamas tą patį lietuviškąjį sodžių kaip ir Žemaitė (tik etnografiniu 
atžvilgiu skirtingą), V. Krėvė vis dėlto pajėgė giliau pažvelgti ne tik į jo kas
dienybę, bet ir dvasią, sukurdamas tokius charakterius, kaip skerdžius Lapinas, 
Vainorus, ^Kušlius, Traibėnas, kurie niekad neišdils iš skaitytojo atminties. 
Pažymėtina, k^d V. Krėvė ne tik leido savo veikėjams veikti (kaip Žemaitė, 
iš dalies Lazdynų Pelėda), bet ir mąstyti, samprotauti, filosofuoti. Tokiu būdu 
jo žmonės turiningi, mąslūs, gilūs.

Visa tai turint galvoje, pasitvirtina meno istoriko Henriko Wolfflino žodžiai: 
„Tyrinėk žmogų — ir permanysi jo darbą, tyrinėk metą — ir surasi jo stilių".

Įdomų psichologinį charakterį ir psichinio gyvenimo analizę aptinkame kom
poziciniai vykusiai apdorotoje „Skerdžiaus" apysakoje (žiūr. V. Krėvės^ Raštai 
II t. 4 dalis: Šiaudinėj pastogėj, 1921), kuri yra tikras perlas V. Krėvės kūry
boje. Ji duoda progos pažinti senosios Lietuvos atžalą ir pamatyti skaudų kon
fliktą, kilusį susidūrus su naujų laikų žmonėmis.

• ”*' •
1. „Skerdžiaus“ genezė

- Dainavos (Dzūkijos) kraštas, istorijos bėgyje pergyvenęs daugybę audrų ir 
pavojų nuo kryžiuočių ir lenkų, ligi pastarųjų dienų užsiliko konservatyvus ir 
tautiniai sveikas. Jo neįveikė jokios audros nei pavojai, nes nuoširdžios, atviros
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ir vaisingos dzūkų liaudies tarpe visą laiką gyveno gyva prometėjiška Šarūno 
dvasia-

Dainavos salyje (Merkinės v., Subartonių km.) gimė, vaikystę praleido ir ne 
kartą vėliau lankėsi jos pažiba-raŠytojas Vincas Krėvė Mickevičius. Senesni žmo
nės pasakoja, kad rašytojas visą laiką — nuo pat mažens iki savo korifėjaus — 

•».( mėgęs ir Dainavą, ir to krašto' žmones. Pats išėjęs piemeniuko stažą, artimai 
bendravęs su to krašto žmonėmis, .puikiai pažino jų psichologiją ir gyvenimo 
sąlygas. . ,

Nenuginčyjamos įtakos turėjo ir puiki to krašto gamta •— plačios girios, 
mėlyni ežerai, romantiški piliakalniai, žalios pievos ir laukai. Vieną kartą 
aplankęs Dainavą, niekuomet jos nepamirši. _

Dainava turtinga ir savo dvasiniais turtais — svetingumu, optimizmu, žodin" 
gurnu, net atskira dzūkų tarme. . < , .

Visa tai V. Krėvė jau,seniai pasiryžo įamžinti literatūroje. Didžiojo Karo 
metu^ gyvendamas Rusijoje, Baku mieste, parašė „Dainavos šalies senų žmonių 
padavimų" kelis dalykėlius Vėliau ėmėsi' rašyti Dainavos žmonių bnities vaiz
dus, "kurie sudaro „Šiaudinėj pastogėj" apysakų dvi dalis.

Apie „Skerdžiaus" apysakos genezę man, gyvenant Dainavoj, teko šį tą su- 
žinoti iš pagyvenusio ir daug pasaulio mačiusio ūkininko Ramoskevičiaus (Kur- 
miškių vienk.). Jis su jaunu V. Krėve dažnai susitikdavęs. Apylinkėje tuo metu 

z • gyvenęs senas skerdžius, Kartą V. Krėvė, atvažiavęs atostogų, ėjęs su pasako
toju pasivaikščioti, ir abu sutikę minėtą skerdžių. Ta proga V. Krėvė pasakęs: 
„Pamatysi, aš tą skerdžių aprašysiu, kad visi skaitys ir stebėsis ..."

'* Ir aprašęs žinoma, daug pridėjęs, pagražinęs. '
Subartonių kaime, V. Krėvės gimtųjų namų kieme, kur Mickevičių žemė 

' ribojasi su kaimyno lauku, žolynų prižėlusioje ežioje teberiokso sutrūnijęs, iš
puvusia šerdimi, kokio 1—1,5 metro skersmens kelmas. V. Krėvės paliegusios 
sesers įnamiai man paaiškino:

.Tai kelmas anos liepos, kurią Vincas aprašė ...
Daugiau iškvosti nepavyko. .
Kiek tiesos yra čia duotose žiniose, pats nežinau. Užrašiau jas taip, ,ka|įp. 

girdėjau, kad ir šitie V. Krėvės raštų liudininkai nebūtų užmiršti.

2. „Skerdžiaus“ kompozicija '
Nors analitinis literatūros kūrinio nagrinėjimas kliudo susidaryti sintetinį 

vaizdą, tačiau sunku ką nors konkretesnio pasakyti, nepažvelgus į sudedamąsi
as dalis (temą, siužetą, veikėjus, intrygą, motyvavimą, pagr. idėją). Dėl to ir 
šį kartą, nors ir laikysimės psichologinio estetinio metodo, vis dėlto mėginsime 
į „Skerdžių" pažiūrėti analitiko akimis, kad galėtume susidaryti vieną sintetinį " 
vaizdą.

a) Tematika. V. Krėvė „Skerdžiaus" apysakai paėmė tikrą žaliavą, netu-
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rinčią jokio precedenso lietuvių literatūroje: skerdžiaus gyvenimas susietas su 
Grainio liepos likimu. Tačiau' rašytojas anaiptol nesprendžia šitos psichologinės 
problemos: jis konstatuoja tiktai faktą, palikdamas laisvę skaitytojui ir kri
tikui vienaip ar kitaip spręsti. ' . - ,

Atrodo, kad V. Krėvės tikslas buvo parodyti senosios Lietuvosi atžalą ir jos 
psichines varijacijas iki įtikėjimo į paslaptingas magiškas jėgas. Panašų žmogų 
įvedė į lietuvių literatūrą ir Vaižgantas. Tai jo „Pragiedrulių" Burzdulis, ku
ris, tačiau, skiriasi nuo, Lapino . savo psichine evoliucija. Jei Lapiną galime lai
kyt senosios lietuvių kartos natūraliu palikuoniu, tai Burzdulį primityviu! ^žmo
gumi padarė gyvenimo sąlygos, keršijusios jam už slunkiškumą* nemokėjimą 
prisiderinti prie laiko statomų reikalavimų.

b) Siužetas. Jei siužetą mes skiriame nuo fabulos ir. jo pradžią aptinkame 
pagrindinio veikėjo prasiveržimo į naujų ne kasdienių interesų sritį metu, tai 
turime konstatuoti, kad apysakos pirmasis skirsnis neįeina į siužetinę vį^umą^ 
o ryškina kūrinio foną, supažindindamas su skerdžiaus Lapino- psichologiją. Ži
nant apysakos turinį ir tematiką, šitą išplėstą įžangą- galima pateisinti: jei skai
tytojas nebūtų supažindintas su tuo žmogumi fenomenu^ jo tolimesnės elgsenos 
nebūtų galima motyvuoti.

„Skerdžiaus" siužetas prasideda antrąjame skirsnyje, kada autorius, eidamas 
per šilą, sutinka įpykųsį Lapiną. Kodėl jis pyksta, autorius nepasako. Galima 
spėti, kad jį suerzino žmonių nepagarba šilui, jo iškirtimas. Skerdžiaus pyktis 
auga, bekalbant apie šilo kirtimą, kurį autorius kaip veikėjas mėgina pateisinti, 
ir apgailint monų bėgimą. Vėliau siužetą turinina žinia apie skerdžiaus norą 
vesti, kada jis pasako savo gyvenimo paslaptį:

,Kad sakau, tai žinau. Kai aš mažas buvau, man viena čigonė delne išskaitė, 
kad aš mirsiu, kai Grainio liepa nnluš. 0 ji dar drūta, viskis medžius prasto
vės". (15 psl.)

Visai naujo impulso siužetui duoda Valainio sūnaus krikštynos, į kurias už
suka ir Lapinas. Prasideda pasikalbėjimas, ir Lapinas jau antrą kartą pabrėžia 
savo ilgo gyvenimo'paslaptį:

„Kol ji žaliuoja, aš pirma jos nemirsiu" (26 psl.)
Šitą Lapino pasakymą žmonės laiko eiliniu senio prasimanymu. .Tačiau tuo 

pačiu metu pradedama akcija prieš Grainio liepą. Ją pradeda Valainienė, o 
Grafais palaiko ir įširdęs pažada liepą nukirsti. Lapinas įpyksta Ir išsinešdina.

Sekančiame, ketvirtajame, skirsnyje akcija vėl susilpnėja: Lapinas pargena 
gyvulius, dalina' parengtas lauktuves ir staiga sužino, kad liepa Jau nukirsta. 
Dabar akcija šuoliais šokuoja: Lapinas susibara su Grainiu, pas Džiangienę 

nieko nevalgo, užmiršta botagą ir trimitą, parėjęs atsigula lauke, įsaulyje, sap
nuoja šiurpų sapną pabudęs jaučiasi blogai, gulasi ant krosnies ir rytą nebeišr 
gena gyvulių.
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Lapino gyvenimas palošta: jis pats jaučiasi neturįs noro gyventi, nes žmo? 
nės negerbia tokių medžių kaip liepa:

„Kad jau žmonės kerta medžius, kuriuos tėvai jų naudai sodino, tai man 
-nėra čia ko veikti" (42 psl.). * - ,

Atlikęs išpažintį, Lapinas miršta. Žmonės, grįždami iš laidotuvių, aptaria 
mirties baisumą ir ginčijasi dėl Lapino mirties priežasties. Tačiau jie įžiūri ją / 
natūraliajame gyvenimo dėsningume.

,»— F.t; — paabejojo Kačingis — atėjo laikąs, ir mirė žmogus (46 psl.).
c) Intryga. Ji artimai susijusi Su siužetu ir atsiranda” tu<^ metu, kai susi

kerta veikėjų skirtingi interesai. . • %

Apysakos įžanga išryškina gyvenimo ..tiesiąją, supažindindama su Lapino gy
venimo stiliumi. Intrygos kreivė užsimezga antrajame skirsnyje — nors labai 
dar nežymi, silpna ir stipriai iškyla trečiajajne, kai Lapinas susikivirčija su Grai- 
niumi. Intrygos kulminaciją pa jaučiame to. skirsnio gale, kai Grainis užsispiria 
Žūt tfut liepą nukirsti.

' Ketvirtojo skirsnio pradžioje intrygos kreivė nukrinta ligi gyvenimo tiesio
sios. tačiau staiga vėl prasilaužia į viršų, kai vaikai praneša Lapinui, kad liepa 
jau nukirsta. Dabar intryga išlaiko įtampą, eidama su skerdžiaus sunęrimąvimu/ 
miegu po kriauše, paskum su jo* liga pradeda smukti ir nukrinta žemiau gy
venimo tiesiosios Lapinui mirus.* (atomazga). /

Kaip matome, apysakos intryga autoriaus rnaestriškai pravesta: pradžioje 
jos visai nėra, vėliau ji atsiranda, bet labai silpna, nestipri, toliau ji staiga 
pašoka aukštyn, pasiekia kulminaciją, pasvyruoja ir visai užlūžta.

- d) Veikėjai. Ne tik pagrindinis veikėjas, bet ir centras, apie kurį sukasi 
visa apysakos akcija, yra skerdžius Lapinas. ' /

Skerdžius yra toks senas, kad jo amžiaus nieks nežino. Kunigui apie jo 
amžių vienas vyras taip pasako: t

w-r* Kaip mes buvome jnaži vaikai, jau jisai žilas buvo. Mes ir tai jau ren
giamės mirti, o jam tai ir Dievo'skirta" (43 psl.).
Lapino išvaizda tipinga: jis „stiprus, nors žemo stogo, drūtas, visas apžėlęs 

ir žilas, it žydinti obelis, seniausias visų tame*kaime gyvenančių senelių" (7 psl.). 
Nuolat ant pečių nešioja sijoną, rankose trimitą ir botagą, dantysi pypkę.

Iš dvasinių jo savybių paminėtinas įvairių pokštų pamėgimas ir didelė? fan
tazija. sukurianti neįtikėtinų istorijų. Jam linksma, kad šunes piaunaii; jam 
gražu, kad vaikai pešasi ar neįpučia, rago. Net iš keblios padėties jis moka išsi
narplioti išgalvoto pokšto pagalba (plg. jo sugalvotą istoriją apie Čepulių vaikų 
muštynes. Šitas linksmumas atlyginamas žmonių ir vaikų simpatija bei meile. 

' Nors ir senas Lapinas, bėt darbštus: vasarą jis „pulkauninkauja", žiemą 
mezga tinklus, bradinius, bučius, petkes. Netgi ganydamas, jis nepųstigsU be 
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darbo: Jaro vaikams sVilptūkuš, vamzdelius, moterims — vantas šluotas, sku
jines. Kai reikia ir Vaistinių Šaknų, žolelių parenka. Ir už tai jis visų mylimas 
ir laukiamas.

Jail visai kitoks Lapino vidinis pasaulis, jo pasaulėžiūra. Krikščionybė jam 
svetima^ it jis težino net phgrindinių dogmų: kunigo klausiamas, ar miršta žmo
gaus stelai atsako — gal ir miršta; vaikų paklaustas, kiek yra dievui pamąstęs, 
prisipažįsta nežinąs ir spėja — gal trys. Tam turi įtakos ne kokia nors jo paties 
susikurta ar iš tėvų paveldėta religija (plg. to paties autoriaus „Bedievio" Vai
norų arba Ig. Šeiniaus „Kuprelio" Alesių), bet ignorancija, kurią jis šitaip tei
sina:

„— Iš kur gi man žinotų ar aš kunigas: kai jaunas buvau, niekas nemokė, 
lik žiūrėjo, kad kunigyston (atsieit pono dvaran J. Kz.) eitau. Ponas buvo» pik
tas .. . Tada gi ir kunigai jokių katakizmų neklausė" 16 psl.).

Šita ignoracija verčia jį tikėti monais,-miškiniais, laumėmis, be kurių, jfim 
atrodo, žmogui nėra kaip gyventi. Iš tos ignoracijos išrieda ir prietaringumas: 
jis tariasi Alksninio avily matęs „lyg kieliką, kaip bažnyčioje pas. kunigą, tik iš 
vaško nulipdytą" (19 psl.); jis, pagaliau, tiki čigonės žodžiams apie savo likimą.

Lapinui svetima yra krikščioniškoji moralė. Jis vaikams dovanoja aukšliuką, 
rėkhę ar dūdelę su sąlyga, kad jiė jam pavogtų „iš tėvo krepšio titūno" arba 
„nors dešimtį degtukų* (31 psl.).

Tačiau negalima tvirtinti, kad Lapinas būtų ateistas: jis, jei nepripažįsta, tai 
bėht tOleriiojii (kaip ir Vainorus) krikščionybės reikalavimus: eina pas kunigą* 
užsakų,prieš mirtį atlieka išpažintį, priima Švenčiausiąjį. Tačiau krikščionybė 
jam ne būtinybė, bet neišVėngidma tradicija.

Vagaliau esminė Lapino žymė — senovės gerbimas. Naujų laikų tendenci
joms jis nejaučia mažiausios simpatijos: dabar ir žmonės (negerbia miškų, senų 
medžių), ir jų mokslas niekam vertas, ir knygos, net ir kunigai niėkb' neišmanot

„Kunigas, kunigas! Kas tas jūsų kunigas! Pirma tai buVo kunigai! Vis 
iŠ ponų ir kokių dar ponų! ^0 dabar kas Jcunigas? Štai, 

prieš keletą metų Makščio Janka kiaules' ganė'ir aš jį dar botagu Šveičiau, 
o nūnai jisai jau kunigas, ir moterys jam rankas bučiuoja. Kunigas tiek ta- > 
me išmano, kiek ir visi" (17 psl.).
Senovėj kas kita. Kokie buvo ištekiniai miškai, kokios tankios girios, kiek 

visokių'žvėrių, kokie stiprūs žmonės. Dabar, kada neliko senovės žmonių, La
pinas visa širdimi prisiriša prie miško:

j,,—1 Be miško Aižkursti žmogus. Čia tau ir ptfselė pašvokščia, ir epušė pamir. 
ga lapais, ir eglė pasiūbuoja, ir berželis kasas taiso. Čia ir paukštukai . . . 
Ne, be miško niekur nėra sgėro, kad net ir Amerika ten būtų . . ." (14 psl.) 
Miško meilė Lapinas primena A. Baranauską, šitaip dainavusį „Anykščių ši

lelyje"
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Miškan, būdavo, eini, tai net akį veria 
vat taip linksmina dūšią, ąžu širdies tveria, 
kad net ,širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai: 
ar miške aš stoviu, ar danguj, ar rojuj?!

Šita prasme Lapinas romantikas, tik ne panteistas kaip'Vainorus.,
Nors Lapinas originalus ir savitas, tačiau nėra savarankus, tik užsispyręs, 

užkietėjęs savo ignoracijoje ir iš jos išplaukiančiose konsekVencijose. Jis neieš
ko atsako į metafizinius klausimus, kaip Vainorus, jis atrodo, nė kokios aiškios 
pasaulėžiūros neturi. Jo gyvenimo fatumas — Grainio liepa, su kuria, čigonės 
sugestionuotas, surišo savo likimą. Tačiau ir šiuo atveju Lapinas nesamprotau
ja, neieško kokių nors premisų: čigonė pasakė, ir šventas dalykas. Jam nesvar- 

\bu, ar ji mokyta ir-giidri, kaip senovės kunigai, — jis be jokios kritikos pri
ima čigonės lėmimą, susigyvena su juo, perima visa širdimi ir krauju, kaip ko
kią idėe fixe.

Taigi, skerdžius Lapinas — žmogus primityvas, archeologinė liekana, kuris 
kaip koks muziejaus eksponatas įdomus jaunai kartai, bet neturi autoritatyvios 
reikšmės: jis mielai duodasi piemenims mokomas, nusileidžia įvairiems kitų 
sprendimams, tik jokiu būdu ne priešingai nuomonei įsikaltai idėe fixe. Jis 
gerbia, tiesiog garbina senovę ir tiki senovės žmonėms, iš kurių, d^ja, pavel- 
dėjb labai nlenką žinių lobyną.

Iš kitų apysakos veikėjų išskirtinas Grainis, senosios liepos savininkas. Tai 
paprastas eilinis ūkininkas, ne mažiau užsispyręs kaip ir Lapinas. Valainiehės 
sugestionuojamas nukirsti liepą, jis iš karto nesiryžta įr neturi noro kelti revo
liuciją, tik paprastai konstatuoja, kad liepa ir jo daržui nenaudinga. Tik tada, 
kai skerdžius ima plėšotis ir ' bartis, kai meta, Grainio proĮlju*" galvojant, 
fantastingą formulę („Nukirsti tokį medį, vis tjek, kaip žmogių užmušti!"), i— 
jis vaikiškai užsispiria:

„— Ot," imsiu ir nukirsiu! — ūmai prakalbėjo Grainis: — mano liepa, kas 
man užgins? Noriu —įkertu, — noriu — ne!" (27 psL).
Jei skerdžius Lapinas nebūtų užsispyręs, jei jis toliau įžūliai neužsipultų 

Grainio, gal būt, šis būtų ir atsisakęs savo užsispyrimo. Tačiau dabar iškyla 
ambicijos reikalas: ar aš, ūkininkas, ar — „kvailaitis" skerdžius . . . Dabar 
uuolaidų negali būti, nors reiktų ir kvailiausią darbą atlikti:

•„— Mano liepa ir nukirsiu. Rytoj nukirsiu! Ot pamatysiu, ar užgins man 

kas ! —'■ įsispyręs net rėkė Grainis" (28 psl.)
Grainio* užsispyrimo motyvas —- ne noras, kad skerdžius'mirtų, bet pažeista 

ambicija: „Ot pamatysiu, ar užgins man kas!" Lapinas betgi ne psichologas:' jis 
ir toliau pila žibalo į užsiliepsnojusį gaisrą, nešvelnihdamas konflikto jatn bū
dinga juoko digresija, bet pavadina Grąinį „smurglium", kurį senovėje už to
kias kalbas ištiestų ant grendymo ir įpiltųkapą. Labiau jau Gyainio, pagyvenu-
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šio, savarankiško ūkininko, negalima Įžeisti, ir jis be jokios apeliacijos formu
luoja paskutinį sprendimą: *

„ — Ot, nukirsiu ir gana! Mano liepa ir baigta. Kad ne šventė, dabar nuei- 
tau ir nukirfitau" (28 psl.).

Kitą dieną Grainis .užmiršta šitą sprendimą, tik jaučia kažkokį kartumą- 
Jam „galva skaudžia, burnoj kartu, lyg čemerų pavalgė, pikta" (33 psl.). Mes 
sakytume, Grainis pagirioja. Joks darbas jam nesiseka, visi erzina; Jis žvilgteri 
į liepą, atsimindamas vakarykštį ginčą. Tačiau šiandien ne Lapino žodžiai Grainį 
erzina: jį, susinervavusį, paima „piktyba" ir ant liepos, ir ąnt paukščių, kurie 
čirškia jos šakose, kad savo sprendimą atlieka jau visai nauju motyvu:

,, — Jūs man čia daugiau neberėkausite, nebegadinsite javų bei vyšnių, 
muųstalkiai!". (33 psl.). z

/ Nėra abejonės, kad šio darbo tiesioginiu impulsu lieka vakarykštis užsis
pyrimas, tik jį atgamina ir sustiprina paukščių alasas. Galų gale, šitame Grai- 
nio nerimavime galime įžvelgti svaresnių argumentų ieškojimo sumanytam dar
bui pagrįsti arba, anot patarlės, lazdos ieškojimo pasirinktai aukai nubausti.

Nukirtęs liepą, Grainis nejaučia jokio vidinio pasitenkinimo. Jis net nesu
pranta, kam „nukirto liepą; ištrėkė daržą ir ką dabaę jisai su ja darys* (33 
psl.). Dėl to piktumas dargi paauga, kad jis grąsina , kirvakočiu /nusikaltimo 
sąžinei — Lapinui ir puola subėgusius vaikus.

Taigi, Grainis — ambicingas, užsispyręs žmogus, darąs sprendimus, nepa
grįstus logiškomis premisomis, bet pirmajam įkarščiui užėjus. Tačiau jis nėra 
.blogas žmogus: liepos nukirtimas yra tik nesusipratimas, kurį šiaip ar taip iš
saukė pats skerdžius Lapinas.

Yra ir daugiau apysakos veikėjų (piemeniukų, ūkininkų, .moterų, kunigas), 
kurie užima antraeilę vietą ir tereikalingi akcijos plėtrai, tad jų smulkiau ne
charakterizuosime. - '

e) Motyvavimas. Dabar įdomu paanalizuoti, ar „Skerdžiaus" apysaka siužeti
niai ir kompoziciniai motyvuota: ar ji sudaro gyvenimo tikrovės iliuziją, ar nėra 
ep'zodų dispropoicijos, kompozicinio nedarnumo. ’ z

d) Siužetinis motyvavimas. Perskaičius „Skerdžiaus" apysaką, nors ir kyla 
natūralus nustebimas Lapino mirtimi, tačiau abejonių nesiranda. Skaitytojas 
tam netikėtirinui iš anksto pakankamai parengtas Lapino įtaiga. Mirtis čia nėra 
netikėta ir neateina tartiim deus ex m ach in a, nes ji ir natūraliu, ir psichologi
niu (magiškuoju) būdu pateisinama.

Atidėjus į šalį Lapino įsikalbėjimą, kad jis mirsiąs, kai tik liepa būsianti 
nukirsta pažiūrėkime į natūraliąsias mirties priežastis. Šiaip ar taip Lapinas 

ęyra jau senas. Jo organizmas susidėvėjęs, kaip^ senas rūbas. Valainių sūnaus 
krikštynose jis gi gausiai privaišinamas:
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h • • • Pripylė jam stiklinę alaus; Lapinas išgėrė vienu matu, netjį pa
kratė. Paskum nusišluostęs burną rankove, atsilaužė kampą sūrio, kurio į1 
ji patraukė Dumblis, ir užkando; čia jam papylė antrą, jisai išgėrė ijr 
antrą; pripylė trečią, jisai ir trečią išgėrė. Pripylė jam degtinės stiklinėn, . 
senis išgėrė ir degtinės; prisitraukė mėsos dubenį į save ir puntaroja, net 
sukaitęs" (24 psl.). • _

Lapinas aiškiai per daug paima, >r alkohoVs jį pradeda veikti: nesivaržyda
mas pasakoja įvairius pokštus ir tiek įšyla, kad įsikarščiavęs puola Grainį.

Tiesa, kitą dieną jis savo pareigą atlieka, ir autorius nieko nesako apie jo 
savijautą. Betgi, jei žaliūkas Grainis tą rytą jaučiasi kaip iš medžio iškritęs, 
reikia spėti, kad ir £apinas nesijautė kaip vilkas ožką prarijęs.

Nukirstos liepos vaizdas skerdžių pritrenkia: stovi liūdnas, paniuręs ir nebe
turi noro gyventi. Vakarienė jam nerūpi, nes yra tiek susinervavęs ir išsi
blaškęs, kad net ti unitą ir botagą užmiršta. Parėjus namo, jam ir pypkė nemie , 
la. Iš susikrimtimo ir apatijos atsigula laukinės kriaušės unksmėje — p'rm’au 
kniūpsčias, paskui ant šono-ir užmiega.

Lapino nervai suaudrinti. Pradeda veikti pasąmonė, o^ be abejo, ir pagirios 
turi savo įtakos. Jį kankina fantastiški sapnai. Surikęs atsibunda ir žiūri — be
gulįs saulės atokaitoje. Tuojau pradeda jausti karštį ir šono, ant kurio gu
lėjo, gėlimą.

Atsiminus, kad Lapinas „pirmąkart dar, kai atsimena, atsigulė kieme", ga
lima prileisti, kad jį pradžioje paveikia žemės vėsumas, paskui saulės kaitra, ir 
jis ima negaluoti. Toliau viskas metodiškai plaukia: skerdžius gulasi pirkioje 
ant krosnies ir toliau jaučia karštį, kaulų gėlimą ir rytą jau nebekelia. Sekan
čią dieną jis miršta."- -

'Taig*, skerdžiaus mirtį galima natūraliai išaiškinti. Pirmoji priežastis — įsi
gėrimas — paveikia jo prigimtį ir iššaukia ne tik organizmo Sutrikimą (tai ga
lėjo ir praeiti), bet ir Grainio užsispyrimą nukirsti nenaudėlę liepą. Antroji 
priežastis — nukirsta liepa — nuteikia jį apatiškai ir verčia po kriauše atsU 
gulti. .Pagaliau trečioji priežastis — paunksmė ir įsaulis — galutinai pakerta fizi
nes jėga£. •

Tačiau galima ir kitaip pažiūrėti į Lapino mirties priežastį. Jau anksčiau 
prof. B. Sruoga „Praduose ir žygiuose" plačiai panagrinėjo magiškąjį elementą^ 
turintį įtakos, pavadinsiu, medijumo likimui. Šita mintis, tartum apgamas, su
leidžia šaknis į jo sąmonę ir prigimtį. Savo gyvenimo sutapatinimas su liepos 
likimu jam yra sakralinis, nepakeičiamas kažin kokių galių sprendimas. Įtaiga 
yra tokia galinga ir bekompromisinė, kad jis nėrodo nė mažiausių tendencijų 
jos atsikratyti. Mirties dieną, tartum fakyras, dar kąrtą save sugestionuoja: 
z „ — O ką? Jau man nėra čia ko daryti. Kad jau žmonės kerta medžius, 

kuriuos tėvai jų naudai sodino, tai man nėra ko čia veikti.
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Pagaliau, ^jasak prof. B. Sruogos, istorija žino realių atsitikimų kada šitokia 
sugestija' numarina žmogų: romantikas Novalis mirė tuoj po sai>o nepaprastai 
mylėtos žmonos mirties.

Sujungus natūraliąją ir sugestyvę (magiškąją) priežastis, nekyla abejonės, 
kad Lapinas, liepą nukirtus, galėjo numirti. Tokiu būdu siužetinis motyvavimas 
yra be priekaištų. y

b) Kompozicinis motyvavimas. Visa apysaka suskirstyta į šešis skirsnius. 
Jie visi organiškai tarp savęs susirišę. Kiekvienas skirsnis, tartum narna pagrin
das ai* naujas sienojų vainikas, sudaro pagrindą sekančiam.

Ir taip pirmasis skirsnis supažindina mus su Grainio liepa ir skerdžiumi La
pinu; antrasis pasako Lapino gyvenimo paslaptį; trečiasis iškelia konfliktą tarp 
Lapino ir Grainio; ketvirtasis vaizduoja liepos nukirtimą ir Lapino sunegala
vimą; penktasis — skerdžiaus mirtį ir, pagaliau, šeštasis — žmonių nuotaikas 
po laidotuvių.

Taig’, apysaka kompoziciniai motyvuota:, viskas čia apgalvota, planingai su
organizuota. Nėra nereikalingų digresijų ir nukrypimų nuo pagrindinės temos, 
priešingai — visi epizodai ir motyvai veda į vieną tikslą.

f) Pagrindinė idėja. Kiekvienas literatūros kūrinys turi būti pagrindinės 
idėjos įprasmintas. Prof. St. Šalkauskis pasakė: „Ten, kur nėra.idėjos kokia 
nors prasme, negali būti ir grožio, nes grožis Šiaip ar taip visados yra idėjos 
išreiškimas regimuoju pavidalu". k

„Skerdžiaus" apysaka taipgi turi savo idėją. Joje pavaizduota gyvybės ir, 
mirties kova. Lapinas buvo tartum išimtis iš kitų žmonių tarpo lr su m’rtim1 
kovojo, magišku būdu. Tačiau žemėje nėra nieko amžino: žmogaus ranka paguldė 
žalią, nubujojusią visų' medžių aukščiausią liepą, mirtis nutraukė skerdžiaus 
Lapino gyvenimo siūlą. Dėl to nejučiom norisi pabrėžti Kačingio žodžius, pasa
kytus apysakos pabaigoje: ' '

,, — Ot,daugel žmonių pramanė visokių galų, o kad pramanytų kas, kaip nuo 
giltinės išsisaugoti, tai nėra tokio, ir gana! Ir1 nepramanys niekas, vyručiai! 
(46 — 7 psl.). ,

' Vadinasi, mirties niekas neišvengia — nei augalai, nei žmonės. 
Šitas mirties dvelkimas ypač išryškintas šeštojo skirsnio pradžioje, kąda žmonės, 
jausdami jos šaltą ranką, skuba „veikiau apleisti vietą, kur mirtis viešpatauja, 
kur primena kiękviend*m, kad ne nū — ryt ir jo eilė .ateis čion atsigulti" f 
(45 psl.).x4

3. Skerdžiaus stilius
Tur būt, visai neperdėjo E. Heilo sakydama?, kad stilius tai patsai žmogus; 

kaip žymus žmogus negali gyventi incognito, taip ir rašytojo kūrinys, nors auto
riaus ir nepasirašytas, visuomet primena autorių.

Stilių galima pavadinti kūrinio dvasia, nes jis parodo rašytojo mąstymo būdą,
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Specifinį minčių ir jausmų apipavidalinimą jam vienam būdingais žodžiais ir
, sakiniais.

! Pagaliau stilius, pasak V. Hugo, yra idealo forma, .apvelkanti idėją nekin
tančiais žodžių rūbajs.

■ t ■ .
V. Krėvė yra tikras stiliaus meistras: jo ir žodis taikliai parinktas, ir sa

kinys meniškai sudorotas, ir mintis vaizdingai apipavidalinta.

a) „Skerdžiaus4' žodynas turtingas, įvairus. Autorius nesitenkina ben- v 
drine kalba: apysakoje vartoja apsčiai provincionalizmų. Šitie žodžiai, paimti iš 
gyvosios dzūkų šnektos, ne tik padeda išryškinti kūrinyje aprašytą Dainavos

I . kaimo buitį, suteikdami specifinio etnografinio kolorito, bet ir praturtina
' mūsų žodyną. IŠ tokių žodžių paminėtini: niekotaitė, viešnagė, aukšlis, titūnas* 

svaigelis (pypkei krapštyti), skujinė (duonpečiui šluoti), rėknė; švirkšti, nusi- 
darbuiti,kirkinti, šnipauti (įpykus), puntaroti (valgyti), salinti (salinti), ištrėkti 
(išminti), apgurinti (apdaužyti),' topterėti, (nu)šlyti, nukrikti (išsiskirstyti), ®u- 

. roti (suspėti); gūdu, stramiai, nūnai, kol (kodėl)

Norėdamas kokią nors sąvoką spalvingiau ir sultingiau išreikšti, V. Krėvė 
vartoja sinonimus : „išsišakojus, nubujojusi44, „plačiomis iškerėtomis šako
mis44, „šilas suūžėjo, sušlamėjo . . . lapai sukrutėjo, suskambėjo44, „Verkė šilas 
ir raudojo44 ir t. t. Dėl to V. Krėvės stilių galima pavadinti plačiuoju.

Priartėdamas prie gyvosios liaudies kalbos, V. Krėvė „Skerdžiaus44 apysakoje 
vartoja jaustukus, kuriuos, paprastai, mėgsta liaudis kaip vaizdingūmo prie- 
mohes. Štai jų pavyzdžiai: . .

„ — E k, gerai dabar jums juoktis . . ,44 (16 psl.).
' „ — 0 tj tegul pasakytų, iš kur tai, jei jisai visa .išmano!44 (17 psl.).

„ — V ai, kad tave dievai, seni!44 (23 psl.). ”
n — Na, ir radai sau mergą!44 (25 psl.). z K

Nors ir mažiau, tačiau „Skerdžiuje44 yra ir i š t i k t u k ų , kurie kalbai 
priduoda gyvumo, lengvumo: >

Botagas pliaukšt pliaukšt! (12 psl.).
„Trik — trik — trik! — skamba skerdžiaus trimitas dar ten kur sod* 
žiaus gale44 (20 psl.). s
„Vienas jų dūzgia, kaip varnas: biz — biz; kiti uždūzgė taipogi visoki-

* ais balsais44 (29 psl.).
,, U d ž i u namo, udžiu džiu namo-o!44 (29 psl.).

Maži paukštukai, kurių lizdais šakos kniugždėti .kniugždėjo, dabar lakioja 
aplink ir taip gieduliai čypia, lyg apverkdami išgriautus savo lizdus — 
čip — čiip — čit — či it. . . (32 psl.).

Apysak°s kalbos spalvingumą sustiprina įvairūs vaizdingi veiksmažod- 
žiąi, kurių jis nemažai vartoja Pavyzdžiui:

34

36



• ■ •<

„Liepa kuomet kasdien švokščia savo plačiomis iškerėtomis šakomis —
1 praplėsiu vasaros rytą,• anksti anksti, akis, girdžiu, šlama liepa, 

skambina lapais, it jausmą sėdama, širdį žadindama. O vir
šūnė jos lieps noja tekančios saulės spinduliuose . " (7 psl.).

Be to, išrašyta ištrauka rodo, kadi V. Krėvė gamtos vaizdus akceptuoja 
akustiniai (klausa): medžius jis pirmiausia girdi, paskum tik mato; net ir 
lapų šlamesy jįp girdi skambinimą.

b) „Skerdžiaus" s i n t a k s ė pavyzdinga: apysakos sakiniai, nors ir ne trum
pi, kai kur perijodiški, yra sklandus, aiškūs, vaizdingi. Visą laiką vartoja p a - 
s ako j imą, gyvindamas jį dialogine forma. 0 ir pats dialogas, kruopš
čiai parinktas, atitinka kalbančiojo žodyną ir psichiką. Skerdžius Lapinas pasa
koją piemenims:

„Ne, ne sodinti reikia girios, bet mylėti ... O dabar, tai vis tie) nedraugai
. žydai, kad juos visus iki vienam velniai išnešiotų . . . Anądien, prasivėręs iš 
krautuvės duris, pažiūrėjau į Berkos pirkią, net nusispioviau. Ir kam jie 
velniam tuos miškus perka!" (13 psl.).
„Tupėk, tupėk, kaip višta ant tvoros! Pamatysi, uodega užaugs, :— gąsdina 
Petruska" (32 psl.).
„Et! — nusijuokė Kačingis: — Ar boba pliauškina liežuviu, ar višta uodega

- mala" (44 psl.). ' ■ z
Sakinių vaizdingumą sustiprina V. Krėvės gausiai vartojamos t r o p o s 

ir figūros. Jei M. Valančius mėgsta palyginimus, A. Vienuolis prozopopėjas, 
tai V. Krėvė viską po truputį. Štai jo būdingesni palyginimai:

„Šilas kvepėjo, kaip pilnasai avilių sodas. Tik išsižiok, rodos,, kvėpterk oro
ir lyg medaus pavalgysi. _ ‘ ' /
„Visą) dieną šutino, kaip puode, bet pavakarin truputį atvėso, padangė net 
pusidumblojo" (11 psl.).
„Klausys, klausys ir pridės savo žodelį, vis tiek kaip pagalį malkos gęstan-.

- čion krosnių." (23 psl.).
Vartoja V. Krėvė ir ■ p r oz op op ė j ų, suasmenindamas paukščius ir kitus 

gyvius:
„Kokių tik nebūta nečiulbėta ten, žaliose liepos šakose:, ir rėksniai žvir

bliai ten vestuves kelia, ir volungė grąso ievai, ir strazdas svirksčia, atlė
kęs čia svečiuosna iš girios, vieši ten dažnai net patsai rėksnys, ’ mokąs 
dvylika kalbų — kėkštas" (7 psl.).

. Paieškoję, atrastume „Skerdžiaus" apysakoje ir metonimijų, sinekdochų, hi
perbolių. i ■
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; Kalbos vaizdingumą padidina rašytojo- vartojamos figūros: kreipimasis* 
paklausimas, sušukimas, pakartojimas. —

„ — Kur tau, vaikei, — katakizmų nemokėjau!" — kreipimasis (15 psl.).
. ,, — Kodėl ne? Ar tai negaliu!" — paklausimas (15 psl.).

„ -— Matai, kaip gyvena! . . . Kaip ponai! — sušukimas (10 psl.);
,, — Nėra, nėra! Iš kur tu žinai, kad nėra?"----pakartojimas (17 psk). >
„ — Kunigas, kunigas! Kas tasai jūsų kunigas!" — pakartojimas (17 psŲ. 
,, —*- Jūs čia uliojate ir nieko nežinote, o ten Valakų gale, pas Miėgakulinę, 
jūs vaikai gal užmušė kits kitą" — antitezė (22 psl.).

c) Nors „Skerdžiaus" apysaka neilga, nors joje pavaizduota, Dainavos žmo
nių buitis, tačiau autorius įpynė ir gilesnių minčių, liečiančių, žmogiškojo 
gyvenimo filosofiją. Štai keletas būdingų aforizmų:

„Nėra tikros laimės pasauly. Ne dovanai seneliai kalba,1 kad turi mirti kiek
vienas, kuris gema .- . ." (10 psl.).
„Ne, ne sodinti reikia girios, bet mylėti ., ." (13 psl.)
„O gyventi gi visi nori . .
„Kad ir varguose, bet tik gyventi, bet tik saulė šviesiąja džiaugtis!" (45 psl.».
Tačiau ne tik giliomis, filosofinėmis mintimis imponuoja „Skerdžius": apy

sakoje daugybė meniškų vaizdų, kurie žadina skaitytojo jausmus, suteikda
mi estetinio pasigrožėjimo. Ypač maestriškai V. Krėvė kuria miško vaizdus, 
kuriuose, kaip anksčiau minėjome, dominuoja akustinis eleinenfas, kad skaity
damas jautiesi tartum gyvoje gamtoje ir su A. Baranausku klausaisi šilo byloą:

„Įeinu, būdavo, ir net kūnas pagaugais nueina: ir ramu ir gūdu, lyg koki
ame užburtam rūme. Medžiai, būdavo, stovi tylūs, lyg daugel matę seneliai 
ir nė vienas lapas nesukužda, nesuskamba. Ir girdi, kaip nuo šakos, ant ša
kelės paukštutis šokinėja, kaip pilka voverėlė lipinėja ... . v
„Toli kur dar šilas suūžėjo, sušlamėjo, . . . Arčiau, arčiau . . .Štai lapai su-x 
krutėjo, suskambėjo — nušvokštė giria toliau . . ,ir vėl tylus ir ramus šį- 
las" (11 psl.)." / ■ .
Šitas miško aprašymas primena kai kurias A. Baranausko „Anykščių Šile

lio" vietas, kuriose poetas apdainuoja šilelio, palygindamas jį taipgi su rūmu, 
tylą arba balsų simfoniją:

** ‘ Vidūnaktį taip tylu, kad girdi, kaip jaunas *
lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas. 
Girdi, kaip šakoms šnibžda medžių kalba šventa, 

. x kaip žvaigždės plevena, gaili rasa krenta.
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Tie visi balseliai taip krūvon suplaukia, 
tartum kožnas lapelis čiulba, kliauga, šaukia, 
ir sutartinę taiso ir'taip gerai dera: 
siaudžia tik, tartum, siaudžia — rentavimo nėra ■.

Tačiau A. Baranauskas lieka Baranausku, o. V. Krėvė — JKrėve. Ju kiek
vienas yra savaip originalus, įdomus ir įspūdingas. *

• 1 ' *
* *

Literatūros kritikas W. M. Kozlowski, kalbėdamas apie dailiosios literatū
ros skaitymą, pasakė: „Pradžioje mpkomės iš tų kurinių kalbos ir stiliaus, pas- 
kui jie padeda susidaryti skonį ir sveiką grožio supratimą; toliau ateina psicho
loginių tipų rinkimas, kai kada bendros pastabos apie kūrybą". Jei šitie žodžiai 
taikinti dailiosios literatūros kūriniams apskritai, tai V. Krėvės apysakoms jie 
tinka ypatingai. Iš jų galima pasimokyti ir kalbos, ir stiliaus, įsigyti sveiką 
grožio supratimą, galima susipažinti su psichologiniais charakteriais ir tipais. 
V. Krėvės rastai, pagaliau, gali skaitytojus labiau surišti su dailiąja literatūra.
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Mykolas Vaitkus

Susvi ski
Apmirę glūdi po sniegu pakalnės.
Upeliai snaudžia po sidabro tiltais.
Nuplikę medžiai styri apšerkšnoję. 
Dangus kaip švinas gaubia žemės kalinius, 
ir blanksta .sieloj ilgesys nuviltas, • •• < 
ir džiaugsmo žiedus šalčio kvapas novija.

Bet štai saulutė šypteli pro debesius, 
į xniego baltį lieja šiltą auksą, 
aušrom nudažo dangų, žemę, orą — 
ir švinta širdys palaimingu stebėsiu, 
ir džiaugsmo šventės tikis susilauksią, x 
kai puoš Kūrėjui rožėmis altorių.

Vai, Tėve mūsų, dangų —- žemę valdąs, 
/maloniai šyptelk kenčiančiai tėvynei 
. ir mūsų širdžiai sugrąžinki viltį — 

dangun tekyla vėl dėkingos maldos, 
ir mums, tremtiniams, kur svajingai' minim Ją, 
ant jos krūtinės leiski vėl sušilti.

Mykolas Vaitkus

Auksas ir sniegas 
tyro sniego svajingą plotąPo 

patvindė saulė aušrinį' tvaną, 
tirpyto aukso išbūrė maną 
naktų ilgųjų tamsoj svajotą.

Širdis nustebus geismu plevena, 
kad užsimesti man būtų duota 
tą auksasniegį šviesos apklotą, 
tą tyrą svają ... O, Dieve mano! . .

Bet, žemėj gimęs, esu aš žemė . . . . 
Ne man tas7 baltis aušrinių tyrų, 
ne man švytėti tirpytu auksu . . .

O vistik dvasią visad neramią 
nejau pririšiu pakalnėj tvyrot? 
nejaugi saulėn svajom nęšauksiuos?
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Juozas Mikuckis

. A-.'’

Azuoko paunksny fe
Norėjau aš rankas ištiesęs 
Tave pasveikinti pavėsy, — 
Bet tau rankas ištiesti maža, 
šimtameti, gauruotas ąžuoll

Aš ilgesy tiesiu tau širdį, 
Seniai kur džiaugsmo nebegirdi 
Grąžink tikėjimą jai vėliai, 
Kad nebežūsim prisikėlę.

Kad likus nors saujelė mūsų, 
Kur požemiuos dar neužduso, — 
Mokės jr laisvės žodį tarti 
Ir kelti ką audra išvartė.

Tu šimtmečius skaitai iš lėto, 
Matei ir skausmą nugalėtų 

\jr pergalės dainų klauseisi, 
Ir troškai pats kovų kadaise.

Prisimeni' tu, gali būti, 
Kaip žydo pirmosios žibutės. 
Kaip džiaugės jos ties tavo kojom 
Ir už pavėsį tau dėkojo.

Kai tu buvai visai dar^ jaunas, 
Gėrėjais kaip ereliai kaunas, 
Girdėjai laisvės, klyksmo aidą, 
Kai ^vėliavos liepsningos sklaidės.

Matei gėles herojams barstant, 
Matei vėliau juos nešant karstuos, 
Ir paskui slenkančiąją minią, 
Kuri vardus jų greit pamynė.

Šiandieną gi, šakas išskėtęs, 
Likai tu nelankstus ir kietas 
Ir niekad nieko nepabūgęs, 
Lyg lauki paskutinio smūgio.
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/Nakčia, kai pasiliekam dviese, 
Man rodosi, kad tu meldiesi, 
Kad lapai ne rasom dabinas 
kad tavo ašaros tai grynos.

Kas kietą širdį tau sugniaužia?
Ar karo puotoj šiurpūs laužai, 
Našlaičių raudos nuolatinės, 
Ar alkanų vergų'virtinės?

Ar tie klajojantieji griaučiai. 
Kurie teisybės skraistėm siaučias, 
Ar nukamuotų balsas kurčias, 
Ar ant grabų atkutę turčiai?

w

Juozas Mikuckis,

. Šalin nusivylimo mintys!
Pradės aušra ryškėti 
Ir prisikels žiedai suminti, 
Papuoš kančios erškėtį;

Ir ties senos lūšnelės langu 
Žaliuos per amžius rūtos, 
Girdėsime, kaip rytas žvanga, 
Vieningai dirbt sukrutus.

Ir brolis broliui išties ranką, 
Pasaulis toksaj didis!
Tam žemės ir dangaus užtenka, 
Kas žengia nesnklydęs!

Šalin misivylimo mintys!
Tai kas, kad audros varto, — 
Juk prisikels žiedai suminti, 
Supurvinti ne kurtą!
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, Stasys Santvaras

Per sutemas, tarytumei per purvą brendam, 
Juodi rytai ir vakarai —7 — 
Ugninėm rankom nerimas apnėrė širdį, 
Aptemdė ^saulę dūmai ir garai,. . .

Bandai pažvelgt į sielos didžią gelmę — 
Ir ten — klaiki tamsa!

, Kaip rasti paskandintą perlą? Kaip atrasti marių uostą, 
Kur spindi ir ramybė, ir tiesa?

/
Taikos laivai aukštajam vandenyne plauko,
Karveliai nebe'grįžta iš tenai ...
Pakalnių soduose alyvų vien tik stuobriai, 
To medžio šaknį graužia kirminai

- Ir varpo dūžiai nebėgai prakalti juodo mūro, 
Plienihiai vartai uždari — — *
Atsigrįžti į šiaurę, kur gaisrų pašvaistė rūksta, ' 
Karti aitra sustingsta gomury

Purienų, tulpių ir ievų žiedai' nubiro, 
Aklink tamsu, tamsu, tamsu ... 
O Viešpatie, nejaugi saules spindulio 
Negali niekas jau pamest is debesų? . . .
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A f. ;

Alf. Šešplaukis ,

Lietuviu poezijos metrika 
RIMAS

1. Bendrosios pastabos

Rimas, kaip sąskambis vieno ar daugiau skiemenų eilutėje, eina iš gilios seno' 
vės. Žmogui tiesiog įgimta savo mintis reįjcšti rimuotai, norint pasiekti efekto, 
nors tai atsitinka tik retomis progomis, turint pakilių jausmų. Rimas yra tik 
eilėraščio puošmuo ir jo sudedamoji, bet ne būtinoji ir pagrindinė dalis. Eilė
raštis gali būti ir be rimo, tačiau be ritmo niekad. Iš visų griežtai rimuotų Mai
ronio eilėraščių baltosiomis eilėmis, t. y. be rimo parašytas eilėraštis „Vasaros 
naktys" mus taip žavų kad tik vąliau gal susivokiame, kad jo nerimuoto esama. 
Tą patį reiktų pasakyti ir apie Putino „Rūpintojėlį", kur tiek daug švelnaus, 

• kūdikiško jausmo, kad rimo visai nepasigendame. Priešingai, ne kartą susidu
riame su eilėmis, kurių nepoetiškumo, sausumo neisperka nė tobuliauši rimai.

Rimuotai poezijai Europos literatūroj įsigalėti ypač padėjo ankstyvesniųjų ir 
‘ vėlyvesniųjų viduramžių krikščioniškoji religinė poezija, rašyta lotynų 

kuriai atstovauja Tomas Akvinietis, Jacopone Sodietis Tomas Celanietis 
Jų kūriniai rimo atžvilgiu yra klasiškai tobuli. Užtenka tik prisiminti 
Akviečio „Tantum' ergo", Jacoponės „Stabat mater" ar Celaniečio .

kalba, 
ir kt. 
Tomo 
„Dies

irae".’ Bet jau IX šm. ir į vokiečių literatūrą įėjo rimas (pig. Otfriedo, WeiBen!- 
burgo Elzase vienuolio, vad. Evangelijų knygą). ' f

Patyrinėję visuotinės poezijos rimą, matysim, kad jo esama daugiau rūšių 
negu būdavo nurodyta mūsų literatūros vadovėliuose. Kai kurių tautų poezi
joj randam vad. dvigubų jų rimų, kurių mūsų lyrikoj maža arba kaip ir nėra. 
Mūsų poetai per daug galvos nelaužo naujiems rimams surasti. Kai mūsų lyri- * 
koj retkarčiais užtinkam aliteracinio ir asonansinio rimo — šio kiek daugiau už

* pirmąjį — tai Vidinis rimas vėl visiškai terra incognita.

Nors rimas tėra, sakytume, daugiau išviršinė poezijos priemonė, jos pn- 
ošmuo, ne siela, bet kiekvienas poetas, berods, laiko savo garbės reikalu pa
sistengti surasti naujų, gyvų, vaizdingų rimų, vengdamas sausų, įprastų, medinių 
arba iš viso nesinaudodamas baltųjų eilių lengvata. Antai, Petrarka savo poe
zijų rinkinį tiesiog pavadino „Rimais" (Rime), kuo vėliau yra pasekęs ne vienas 
prancūzų poetas Šekspyras dažnai mini rimus vietoj eilių, lyg tai jam būtų 

‘.taip svarbu, kaip širdies damai puošnūs karoliai, žodžiu, rimas lyrinį kūrinį pu- , 
ošia, jį daro žymiai .vertingesnį už nerimuotą.
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2. Rimas senesniojoj lietuvių lyrikoj,

kau- 
Skai- 
kirtį, 
rimo

Skiemeninio eiliavimo metu rimas lietuvių poezijoj buvo daugiausia 
tičkinis, toks kokį mes jį ir dabar senesnėse giesmių knygose užtinkame, 
tydaini eilėraštį pagal ritmą, tiesiog žeidžiame ausį ir darkome žodžio 
skaitydami pagal kirčio taisykles, sulaužome ritmiką. Šit tokio ritmo ir 
pavyzdys:

Jau ir sniegelis nubėgo, 
žalia spalva žemę rėdo;
saulelė šildyt pradėjo, •*

/ pavasaris atėjo.

Upelė, 'srauniai bėgdama, 
akmenėlius barškindama,

t vieną ant kito barškina,
vargšą žmogų apramina.

(A. Strazdelis).

Vėliau ypač XIX šm. antroje pusėje, ta pati skiemeninė poezija rimo atžvil- 
giu gerokai pažengė priekin. Tiesa ,ir tada dar beveik išimtinai tebevartojami 
daiktavardiniai, būdvardiniai ir veiksmažodiniai —- pirmoj eilėj būtojo laiko! 
— rimai, bet bent kantičkinio rimo atspalvis jau yra gerokai sumažėjęs. An- ♦ .
tanas Baranauskas, daugelio lietuviškų giesmių autorius, gana griežtą, tikslų 
ir jau kiek paįvairintą rimą vartoja. Nors savo „Anykščių Šilelį" jis rimuoja 
tarmiškai, bet užtat visai tiksliai, o nukrypimai gaunami tik dėl pervedimo į 
bendrinę kalbą. Pvz.:

, Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę! z
Kas jūsų grožei senovinei tiki?
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo, 
kai balto miško lapeliai šlamėjo 
ir senos pušys siūravo, braškėjo?

Pagal rytų aukštaičių tarme žodžiai' „nuplikę" ir „tiki" duoda visiškai tobu
lą rimą, nes „nuplikę — nupliki". Panašių vietų Baranausko) kūryboj /rastume 
daugiau. Tokie rimai literatūros teorijoj vadinami tarminiais, rimais, jeigu jie 
pagal poeto tarmę nėra negryni.

V. Kudirka, kilęs' iš mūsų rašomosios kalbos tarmės, ieško gryno rimo, bet 
priegaidės atžvilgiu ir jis ne visur grynas. Šit jo varpo rimas.

Kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu ' ,
apreiškė žemei tekėjimą savo, 
užgaudė varpas liepimu aiškiausiu, 
tarytum jisai žmogaus lūpas gavo .
„Kelkite, kelkite, kelkite!"
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Tai ką? Ir dar tiek pastatysim 
dar tvirtesnių, dar drąsesnių, 
o mūsų tautą atgaivinsim — 
jėgų turėsim jaunesnių!

Pilni kalėjimai doringų , 
brolių'jaunosios mūs kartos; 
kitus drąsius džiova baisinga 
ėda už darbą Lietuvos.

Tuoj darbininkai visi suknibždėjo 
lyg gyventojai užgauto skiedryno, 
ir kasdieniniai darbai prasidėjo 
žmonių lizduose ir ant lauko gryno 
„Kelkite, kelkite, kelkite!".

> Nors tarminiu atžvilgiu Kudirkos rimavimui nieko negalėtume prikisti, bet 
trumpųjų ir ilgųjų skiemenų derinimas ir tvirtapradžių žodžių rimavimas su 
tvirtagaliais, (pvz., laukti: šaukti) poezijoj nėra leistinas. Tai jafu yr pastebė
jęs V. Mykolaitis — Putinas savo „Kelių ir kryžkelių" įžangoj.

Pr. Vaičaitis, vienas žymesnių poaušrio poetų, rimo atžvilgiu nėra pažengęs 
priekin, nes beveik išimtinai rimuoja daiktavardžius su daiktavardžiais (ir dargi 
netobulus), būdvardžius su būdvardžiais, veiksmažodžius su veiksmažodžiais.
Štai Vaičaičio „Pavergtųjų lietuvių daina": , •

7 ■ -i
Drąsiau be baimės, abejonės,
vaikai doringos Lietuvos! . ,y .
Neteik mums svetimos malonės,i * ■'
kol meilė širdyje liepsnos.

Ateis, diena, bet paskutinė, 
žiūrėsim kas garbės sulauks: 1
ar trūks lietuviška krūtinė 
ar mūsų priešai pasitrauks?

Tik', palyginti, retais atvejais Vaičaitis rimą paįvairina, kaip tai matyti iš 
eilėraščio ^Lietuvoj", kilt tėra išimtinai daiktavardiniai ir veiksmažodiniai ri
mai, išskyrus pirmąją strofą: '

Yra šalis, kur upės teka 
linksmai tarp girių ūžiančių 1 • ‘
ir meiliai tarpu savęs šneka 
prie giesmininkų, vieversių? /

Tad rimas senesniojoj lietuvių lyrikoj, apimančioj priešaušrio, „Aušros" ir ' 
poaušrio laikotarpį iki 1904 m., nuo kada prasideda naujesniosios lietuvių lite-

44

46



rat u r os judėjimas, yra daugiausia paprastas, neįvairus, bet- su' tendencija išlaiky
ti klasikinio rimo , pobūdį. Susipažinkim kiek artėliąu su Maironio rimavimu, 
turėjusiu reikšmės tiek poaušrio, tiek naujesniosios poezijos kūrėjams

3. Rimas Maironio lyrikoj
Įsižiūrėję į Maironio rimavimą, galim pastebėti tam tikrą pažangą. Kiek jo 

„Pavasario balsų" lyrikoj, sukurtoj prieškariniais laikais, randam tvirtagalinių 
atsiliepimų tvirtapradiniams, atsieit, randam trumpų skiemenų surimuotu su il
gais, tiek pokarinėj, apie 1920—30 m. parašyto j lyrikoj, šių, reiškinių bemaž ne
pastebime. Juk jis pats kai kur yra pasisakęs, kad kurti lietuvių kalba dar labai 
sunku: nenusistovėjęs kirtis, pirmąsyk vartojami poetiniai žodžiai, maža pavyz
džių. Dar nebuvo išdirbta- rašomoji kalba. Kuršaitis ir Donelaitis buvo svar
biausi poeto kalbos šaltiniai. '

Kaip Vaičaitis, taip.ir Maironis stipresniems jausmams ir šūkiams išreikšti 
vartoja greta moteriškojo rimo gana dažnai ir vyriškąjį:

Pirmyn į kovą už tėvynę,
z ' : už brangią žemę Lietuvos!

Garbė tėvams, kurie ją gynė, 
w Ir kas už ateitį kovos.

Beveik pusę Maironio eilėraščių sudaro paprasti ketureiliai pagal formą 
* abab. Apie ketvirtą dalį sudaro šešiaeiliai pagal tą pačią formą, plius dar vienas 
porinis rimas cc. Tad ypatingo rimų| sudėstymo strofoj nerandam. Retą eilėraštį 
rasim tnišriuoju rimu^kaip šit „Ačiū Tau, Viešpatie":

Ačiū Tau, Viešpatie, jogei mylėdamas 
/ - Sergėjai mano gyvenimo rytą:

- “ Argi tai sykį, perdaug patikėdamas, 
Bėgau į tinklą perdaug išraizgytą! 
Žūti neleido tik šventas tikėjimas, 
Tėviškas Tavo Apvaizdos budėjimas.

Moteriškas rimas Maironio lyrikoj kur kas tobulesnis už vyriškąjį. Štai pa 
vyzdys iš „Senovės Dainos": , t

Ten už upių pląčių žiba mūsų pulkai:
Jie mylimą Liethvą gina;6
Kam nusviro galva, tam dangaus angelai
Vainiką iš deimantų pina.

Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų, 
Kai duobę kareiviai ten kiasė, 
Ir, paguldė daug brolių greta milžinų, . 
O Viešpats jų priglaudė dvasią.
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Ir daug kur rasim Maironį rimuojant šiaip: sūnus : puikus; šakas : praras; 
plačiai : giliai; aukštai : kapai; širdis : akis;-toli : visi ir t. t. Vis tai yra, žino 
ma, netobuli rimai. Ankstyvesnėj savo lyrikoj Maironis tebederina ilguosius

, skiemenis su trumpaisiais ko vėliau jau atsisako, kaip šit:

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja; \. .
Iškilo į dangų aukštai vieversiai, 
Čyrena, sparneliais plasnoja.

Jau 1920 m. parašytas „Pirmyn į kovą" turi ir įvairių ir tobulų rimų:

• • Kur senas miestas Gedimino,
> Kur eina Nemunas platus,

Kur mūsų Vytį priešai žino, *
Kas drįs užpulti tuos kraštus?

Apkiitai imant, Maironis siekia tobulo, klasinio rimo, ir ilgus dešimtmečius , 
jo pasekėjai, persiėmę jo lyrikos dvasia, buvo pavergti ir jo rimo. Nors ne vie- 
noj vietoj Maironis apsilenkia su gramatiniu kirčiu, bet jis nebuvo rimo kalikas 
kaip ir užsimušęs jo ieškotojas. Tikram poetui gimsta reikiamas žodis ir rimas

, su tikra emocija, kaip pats Maironis apie tai prasitaria eil. „Poezija":

f Gražybių paslaptis nurodžius, x į

Ji širdį man jausmingą gvildė;
Jai stebuklingus davė žodžius

, Ir ausį dainomis pripildė.

4. Rimas naujesniojoj lietuvių lyrikoj .} .
Atsinaujinant lietuvių lyrikai po 1904 m., isf patriotinių motyvų daugiau pe

reinant į visuotinius, įvairėja poezijos forma, sukuriama naujų rimų. Naujes
niojoj mūsų lyrikoj jau rasime ir asonansinio ir aliteracinio rimo, nors iš kitos 
pusės, pasitaiko strofų su našlaitišku rimu pagal formą abcb, ko nebūdavo anks
čiau. Tačiau aliteracinis rimas mūsų poezijoj neįsigalėjo taip, kaip jis pasireiškė 
Ničės ir Rilkės kūryboj. '

Naujausioj mūsų lyrikoj kartais nueinama jau taip toli į šalį, kad sunku be- 
susigaudyti, ar čia negrynojo rimo ar asonanso esama / pvz., kad ir mūsų, jau
nojo Nagiaus Rilkės vertimuose /. ^Atsirado 4iek daug negrynų rimų, kad tenka 
tarti: iš vieno kraštutinumo mestasi į kitą. Jaunas poetas, pajutęs bent šiokį 
tokį diejų žodžių sąskambį, be jokio skrupulo rimuoja ir tariasi esąs modernus. 
Jeigu Putinas, Gustaitis, Vaitkus, Kirša rimo atžvilgiu yra jautrūs, tai jau laiko
ma maironizmu. Užtat „Keturių Vėjų" atstovai pralaužė ledus, bet potvynis poezi
jos lauka užliejo nenumaldomai. Štai trumpa moderniojo mūsų rimo apžvalga 
keliais pavyzdžiais. Gira, iškėlęs naujosios poezijos mintį, davė mums šalia to
kių naujų rimų kaip eil. „Jūrai" — • . ' ■
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Riaumodamos bangos tik daužosi, teška 
į kopų smėliuotąjį krantą. - 
Taip, rodos, ir stvers, ir į jūrą nuneš ką, 
į tolimą platų Atlantą. —

taip pat netobulus rimus kaip eil. „Lietuva laisva1 
Lietuva laisva vėl nūdien! 
Jos sargybos budrios budi. 
Jos sūnai kovot įgudę —

Tuo tarpu, kai nepateisihamas P. Vaičiūno senobinių, nublukusių rimų. var- 
tojimas, girtinas jo pasirodymas su naujais, dargi vidiniais bei asonansiniais. 
kaip šit:

Tėvynės ašaros krūtinę graužia, 

graudingas skundas jautrią-širdį ėda . 
O kur gi tu dingai, galingas lauže9 
Kodėl čia šliaužo, kaip gyvatė, gėda?

ISaujesnioji mūsų lyrika, persimetusi į ekspresionizmą ir .impresionizmą, ieš
kojo tide turinio, tiek ir formos atžvilgiu naujų kelių. Juos ypač pralaužė Bern. 
Brazdžionis ir J. Kuosa — Aleksandriškis. Savo metu, ypač „Amžino žydo" eilė- 

. raišiuose, Brazdžionis moteriškąjį rimą derino net su bendruoju, kaip Šit
Aš negaliu atsižiūfėti
dangaus žvaigždžių ir marių dugno.žalio.
ir pora žodžių iš gražiausios psalmių vietos 
apsimainyti su pačiu karaliumi.

Tą patį randame ir‘Kuosos — Aleksandriškio / Aisčio / lyrikoj:
Girios elnią mirtinai pašaus'

■ Ir sukruvins ryto šalną:
Pasileis laukais plačiausiais

- Mirtinai pašautas elnias.

Tačiau po audros ir varžto laikotarpio, visus dažus išbandę ekspresionizmui 
ir impresionizmui, mūsų kūrėjai Vėl grįžta į labiau nusistovėjusį, taisyklingesnį, 
klasinį rimavimą. Jų satelitai, juos vydamies, gal būt, dar eilę metų rimuos taip, 
kaip jų vadai rimavo prieš 10—15 metų. Jie labai klystų ir jau būtų ąjsilikę, 
nes šiuo metu lietuvių lyrika .sugrįžta iš ekspresionizmo ir impresionizmo išsi
blaškymo į rimtą dvasinį susikaupimą, į tvirtesnes ir vėl sutramdytas formas. 
Reik tikėtis, kad po šio žiauraus karo ir išsiblaškymo po visus pasviečius, grį
šime mes, grįš ir mūsų kūryba į rimtas, tvirtas, ne vienai dienai kuriamas 
formas.
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' i, ' S Pr. Razminas

' Kūrėjas ištrėmime
Ištrėmimas gali būti įvairiai suprantamas. Istorija žino faktų (o mūsų tauta 

tatai jau jr patyrė), kad, svetimiesiems valdant kraštą, kiekvienas jienis neišti
kimas buvo tremiamas sunkiesiems darbams arba net sunaikinamas. Jų likimas 
paprastai baigdavosi apgailėtinai. Tačiau šios rūšies nelaimingieji (bent anais 
laikais) pasilikdavo ramesni dėl savo namiškių ar artimųjų. Tam tikra tų pasi
merktųjų dalis dar ir namo sugrįždavo^

0. tačiau yra ir kitokių faktų, kai ištremtieji atsisako grįžti dėl persekiojimų 
ar net žudymų baimės. Šios rūšies ištrėmimas yra nepalyginamai baisesnis — 
jis žudo tiek dvasią, tiek ir kūną .Pagaliau, šis ištrėmimas ne vieną gali nuvesti 

. tiesiog į beprotybę, degeneraciją ir kitokius kūno bei dvasios iškrypimus, čia 
žmogus yra pastatytas prieš kietą alternatyvą: taurumas ir dvasįos didybė arba 
nužmogėjimas ir beprasmis sunykimas. Šitie reiškiniai greitai pasirodo. Taigi' 
ištrėmime ne visi pasimoko ir ne visiems jis yra išganingas. -

Kūrėjas, savo tėvynės ir paveldėtų tradicijų gaivinamas, ištrėmime kyla į 
kūrybines aukštumas, nors šias dvasines aukštumas jis neretai turi laimėti kan
trumu ir kančiomis. Savo kūrybos polėkiais ir idėjomis jis veda bendro likimo 
draugus prie amžinųjų ir reliatyviųjų tiesų. Prometėjiškas likimas ir dvasios iš
didumas čia jam taip pat nemaža padeda.

Kūrėjo dvasinis veiklumas kartais daro stebuklus, nes jis tiki savo pašau-. x 
kimo prasmę ir tuoj prieštarauja minios „moralei", kuri laukia stebuklo, bet 
juo netiki. Iš viso, reikia manyti, kad dabartis ir būsimieji laikai išugdys dide 
lius šventųjų ar kitokių dvasios galiūnų būrius ir taikai bei tautoms patarnaus 
daugiau, negu ,nupuolusjo žmogaus piktasis genijus.

Ištremtojo mintys nuolat koncentruojasi apie tautos rūpesčius. Bet čią kar
tais pasirodo ir menkystos ženklų. Ir, būtent, tada, kai jis pasineša gyvenimo 
srovės puotaikoms. Jeigu, laikui bėgant, daugelis, gal net didžiuma, nueina pa
vėjui, tai atspariųjų charakterių aureolė dar labiau nušvinta.

Yra sena tiesa, įcad kūrėją veikia laikas ir aplinkuma. Žmogus be gimtosios 
žemės Jcartais pasidaro juokingas ir bėdinas. Kartais jis vaidina „internaeio. 
nalą", kad jam gera ten, kur gyventi patogu. Mpterialhris motyvas nugali jo 
galvoseną. Tokia žmogaus karikatūra, pati save apgaudinėdama mėgsta ir kitus 
apgaudinėti, nors pats žmogus, atitrūkęs nuo gimtosios žemės, yra tiktai pasi
gailėjimo vertas.

Paskutinių laikų patirtis rodo, kad kūrėjas, kuris matė griūvančius miestus
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valstybes, kuris daug kartų jautė mirties artumą, dvokiančių lavonų kvapą, 
ieško ramybės. Toks turinys, kuriame yra šokiai, smuklė ir kitokia kūno die- 
lektacija, jo negali patenkinti. Jo dvasia, tų didžiųjų tragedijų sukrėsta, ieško to 
viso priežasčių. 'Jo žvilgsnis negali sustoti prie besiblaškančios minios ir jos 
klaikumo, bet kyla į savo genijaus aukštybes, kad atneštų ugnį iš dangaus. Iš 
aikščių ir gyvenimo triukšmo jis pasitraukia į vienumą, kartais sąmoningai neap
kęsdamas tų, kurie nesugeba ar nenori pakilti. Jo dvasios kūdikiai gimsta iŠ 
rimties ir susitelkimo. Prie šitokio kūrėjo glaudžiasi ir tas jo vienlaikis, kuris, 
kaip ir jis pats, klaidžioja išgriauto miesto griuvėsiuose, ieškodamas žuvusio ar
timiausio žmogaus.

Šitie patyrimai kūrėją verčia daug kartų susimąstyti ir pergyventi. Pokario 
kapinyno akivaizdoj jo sąmonėj gimsta sąvokos, primenančios žmogaus nepa
stovumą. „Taip praeina pasaulio garbė". Ir ar jis neissines tolygų vaizdą, kaip 
ana laimingoji šeimą, iš Sodomos' ir Gomoros miestų?

Nauji laikai kūrėją praturtina-naujomis idėjomis. Jos, per kūrinius veikda
mos žmones, atnaujina ir pasaulio veidą. Nes kūrėjas, nuosavomis* akimis matęs 
didžiuosius istorijos posūkius, pasmerkia visa tai, kas yra prisidėjęs j/rie tos 
epochinės žmogaus nelaimės. Taigi istorijos vyksmas priklauso ne tik Didžiosios 
Lemties, bet ir paties žmogaus. Kūrėjas tomis nūšvitimo valandomis pajunta 
atsakingumą prieš būsimas kartas kad jos' nebekartotų tos beprotybės ir ne
vestų žmonijos prie galutinio, gal net kosminio, jos sugriuvimo.

- Jo kūryboj, kaip sakėm, pagrindinis motyvas — prometėjiška l/ančia ir 

išdidumas, nenusilenkią tikrovei, bet pats imąs kurti naują gyvenimą, o kartu 
formuojąs ir naują žmogų. Štai kur naujojo kūrėjo-{tremtinio) didybė.

Prof. A. Maceina teigia, kad „ateities gyvenimas bus privatinis namų gy
venimas". Gi nestovimam individualizmui tai bus geriausia dirva, nes ištuštėju
stos aikštės nebeaukles žmonių, niekados į savo namus ir į savo Širdį negrįžtan- 
čių. Ir jeigu dabar apima nuobodulys dulkėtose -aikštėse, tai yra ženklas, kad 
minios džiūgavimuose slepiasi suirimo pradžia. ?,Tauta, kuri pati savimi abejoja, 
abejos ja ir visas pasaulis, ir istorija tylės apie ją". O mes ar nesame kada nors > 
savimi abejoję ar nepasitikėję? Ar tremtinių miniai ir dabar neabejoja ir ne
betiki savo tautos amžinumu? Aiį nėra mūsų tarpe tam tikras nuošimtis opor
tunistiškai nusiteikusių? Ar, pagaliau, mus visus nenumaldomas ilgesys. į tėvynę 
traukia? Ar ne pergreit planuojame Australijos, Kanados, Brazilijos ir Š. Ame
rikos plotus „užkariauti?" O/kartais tatai daro žmonės net su ... .stažu ir 
laipsniais ...

Šia proga keletą atsitiktinų iliustracijų iš mūsų kūrėjų darbų, tų kūrėjų, 
k.uiie šiandien, būdami ištremtyje, su ilgesiu prisimena tolimąją šiaurės šalį, kur. 
dangus toks klastingas ir žemė tokia kruvina ...
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Argi kūrėjas būtų toks neišmintingas, kuris sako, kad „Vieną vakarą sugrįsiu 
Vėl namo" / H. Nagys / ? Taip, toks žmogus tiki amžinuoju teisingumu, jo ne- 

, prislegia net kalėjimo sienos;

Buvau šiąnakt prie Šešupėlės, 
. Buvau gimtų takelių pažiūrėt:

Berželiai supėsi šakas iškėlę, 
Kad reik ateinančiom dieiiom tikėt.

Balys Gaidžiūnas, Bayreutho kalėjime 1945. V. 2. . .. v /■
• Šiuo atžvilgiu Bern. Brazdžionis pirmauja. Jame sukaupta jaū nebe 

atskifo žmogaus, bet visos masės tragedija:

Mylėsi Lietuvą iŠ tolo "
s Visa širdim, visais jausmais, 

Iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais. 

' z Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, 

s Balta baltųjų vyšnių soduos s ,
Senolių žemė Lietuva.

Poetas panašus čia į sugautą erelį, kuris tik laisvėje gali būti laimingas. Sve
timas kraštas jam kalėjimas. Atrodo,' lieka tiktai du keliai: grįžimas arba suny
kimas: * i' \

Praplaukia upės pro plyną lauką 
Krantuos negieda žilvičiai, ne —> 
Kaip jie sugieda Nemunui plaukiant 
Pro aukštus tiltus toliam Kaune. /

' Senutnu kvepia Varis čia žalias,
Ir miestų bokštai dangun mesti — 
Bet jis prilygti vistiek negali 
Bažnyčių bonioms Vilniaus mieste. *

Pralėks, praūbaus vasaros paukščiai, 
\ Ir neliks džiaūgsmo nei šilimos, • \ U

, Ir mes paliksim vieni ir baukštūs,
Be savo žemės ir nenamuos. 

’ . . ' > • Juozas Kruminas. s

50 .

52



Kūrėjo klausa yra subtili. Tėvynės balsas jo sielą pasiekia per neapmatomus 
plotus.

Neapsėti laukai mane šaukia,
‘ Ir visur aš jų balsą girdžiu ....

». / Geriau būtų man šaknys išaugę —-
Būčiau likęs juose nors "medžiu.

K. Bradūhas, Svetimoji duona.

Tokiais ir panašiais balsais rezignuoja visi aktingesnieji, be paminėtų, mūsų 
likimo poetai. Jų eilė gausėja — jų tarpe matome senuosius ir jauniausius: 
F. Kiršą J. Aistį — Aleksandriškį, St. Santvarą, J. Augustaitytę —Vaičiūnienę, 
J. Mikuckį, B. Rutkūną, Gr. Tulauskaitę Alę Sidabraitę, P. Babicką, L. Žitke- . 
vięių, A. Nakaitę ir kt. Jiems talkon ateina ir mūsų beletristai, nors šie panašią 
tikrovę vaisingiau gali parodyti stambesnės konstrukcijos kūriniuose, kuriems su
kurti reikia sutelktinesnio atsidėjimo ir susikaupimo. Tačiau jau yra ir šių tarpe 
realių atgarsių: „Negaliu taip sėdėti ir nieko, ničnieko neveikti. Vyksim, judė- 
sim ir ką nors darysim. Svarbu, kad veiksim, nekvakšėsim. Baisu, baisu man, 
kai pagalvoju: juk mes, išties nevykusių perekšlių lizdas“ / J. Švaistas /•.

Taigi netekimas artimųjų, vos, pagaliau, gyvybės ir šiaip jau kitokių relia
tyvių gėrybių, veda žmogų prie gilesnės gyvenimo prasmės, kartais net prie at
sižadėjimo to, kas žmogų riša su šiuo pasauliu.

zAteitis, be abejojimo, apie šitą ištremties laikotarpį nepasiliks kurčia. Ji 
duos mums svarių ir plačios apimties kūrinių. Atrodo, epikai, beletristai, dra
maturgai ilgiems laikams čia turės neišsemiami} argumentų, temų ir nuotaikų.

Tėvynėj ne vienas mūsų kūrėjas dažnai pasvajodavo apie baltąsias Alpių 
viršūnes arba Rivieros žaliąjį smaragdą. Šie objektai jį traukdavo kaip ir r 
dažną eilinį žmogų. Šitos ankstybesnės „vertenybės“ šiandien jau nebetenka savo ■ 
reikšmės. Tais gamtos stebuklais ir sugriautų miestų siaubu mes* visi jail persi- 
sotinom iki kartumo. Šią valandą mes esame pasiilgę gimtosios tėviškės papras
tumo. Dar labiau to viso ilgisi poetai, plačia prasme, kūrybinio pašaukimo žmo
nės. Juk ir Maironis anąmet, nuo Rigi-Kulm viršūnės žiūrėdamas į Keturių 
Kantonų ežero grožybę, mieliau ilgėjosi Dubysos pakrančių, „kur palangėms 
stiepias sužiurę žemčiūgų žiedai, kur raudonmargę {kreipia kepurę jurginų 
pulkai“.

Žmogus, netekęs gimtojo ir teisėto krašto* yra panašus į sąnarį, kuris at
plėšta* nuo savo būtinojo kūno. Jis nyksta ir žūva. Sunkiai tada vegetuoja ir 
pats kūnas, šiuo atveju tėvynė, nes ji, netekusi savo gyviausių ir judriausių da
lių, pajunta tuštumą ir fizinį bei moralinį bejėgiškumą. Taigi esame reikalingi 
vieni kitiems. Kitaip — mes kenčiame žiaurią disharmoniją. Dar labiau tą visą 
pajunta kūrėjas. Ištrėmimas jam — gyva ilgesio tragedija.
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Lietuvos žmonių reikalai ir nutarimai.
M. Jankus yra atspausdinęs apie 20

irv „Aušroj*. Tačiau pirmoj eilėj jis 
vertintinas ne kaip kūrėjas, o. tautinio- 
spaudos darbo teikėjas, organizatorius.

Velionis daug kartų buvo persekio
jamas šovinistinės vokiečių administra
cijos: jis buvo suimtas 10 kartų. Teko 
jam nukentėti ir nuo rusų, pastarųjų 
kariuomenei 1914 m. įsiveržus į Maž. 
Lietuvą. <

Paminėtinas didelis Jankaus vaidmuo 
ir Klaipėdos kraštui gelbėti. 1923 m. 
sausio mėn. jis atsistoja Maž. Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto priešaky ir '■Šilu
tėj pasirašo manifestą Klaipėdos krag’ 
tui išlaisvinti. Klaipėdai grįžus prie D. 
Lietuvos, M. Jankus uoliai dąlyvauįa 
ir tolimesniame šio krašto tautiniame 
judėjime. Jis važinėja su dail. Braku 
į JAV ir ten propaguoja M. ir D. Lie
tuvos vienybę, nepraleidžia didesnių 
ir mažesnių Klaipėdos krašto švenčių 
bei kitokių sambūrių. Jo Bitėnai ir 
gretimas, Rambyno kalnas dabar pa-

ŽMONES IR DARBAI.
MIRĖ MARTYNAS JANKUS iš čia į D. Lietuvą gabendavosi spau- 

Atbalgtinai išretėjusias mūsų aušri- dinių rinkinius. Bitėnuose, kaip kokioj
ninku eiles užsklendė Martyno Jan- upių santakoj, susitikdavo D. ir M. 
kaus mirtis. Jis mirė s. m. gegužės m. 
23 d. Flensburg’o lietuvių stovykloje.

Velionis gimė 1858 m. rugp. m. 7 d. savo plunksnos kūrinių — leidinių: • 
panemunip Bitėnuose, Mažojoj Lietu- eilėraščių, apsakymėlių ir pan. Tain 
voj. Jankus buvo savamokslis, tačiau tikrą savo raštų dalį velionis paskelbė 
prasilavinusio ir plataus kultūrinio bei - —
tautinio žvilgsnio žmogus. 1878 m. jis 
arčiau sueina su lietuvių prieteliu Jur
giu Sauerveinu — Girėnu, kuris Jankų 
palenkia taukine kryptimi. Dabar jis 
aktingai pasineša lietuviškosios spaudos 
M. Lietuvoj organizavimo linkui. Jis 
rašo str. į anuometinius liet, laikra
ščius. su A. Bruožiu steigia „Birutės" 
dr—ją, sako kalbas, ir kitaip kursto 
tenykščių lietuvių tautinį, kultūrinį 
bei ekonominį pasitikėjimą. Ypač ju
driai Jankus dalyvauja „Aušros" isto
rijoj, gyvai paremdamas šio laikraščio 
technikinius, finansinius ir kt. ^rūpesčius 
Nuo 1884 m. 4 nr. iki 1885 m. 8 nr. 
jis pasirašinėja kaip atsakingasis šio 
laikraščio redaktorius. Vėliau, susto- 
jus „Aušrai", jis uoliai lietuviškam rei- 
k alui eksploatuoja savo nedidelę spau
stuvę Bitėnuose, spausdindamas įvai
rius ano meto lietuviškuosius leidini
us: kalendorius, laikraščius, knygas, 
brošiūras, atsišaukimus, paveikslėlius . tampa lietuviškąja Mekka, kur plau- 
ir kitokias mūsų tautines memorijas. 
Jo ūkis, Bitėnai, anuo metu buvo mūsų 
tautinių interesų tarpininkas ir sandė
lis. Čia rinkdavosi lietuviai veikėjai,

kia vieno ir kito krašto lietuviai — 
pamatyti ’ M. Lietuvos patriarką, pa
siguosti, pasidžiaugti ir tautiškai pasi- 
linksminti. Ypač prisimintinos čia Jo-
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ninių šventės ir Rambyno laužai, kur 
Jankus dalyvaudavo kaip judrioji ne
pailstanti dvasia.

Prasidėjus nacistiniam sąjūdžiui, 
Klaipėda buvo atplėšta nuo D. Lietu- 

. vos kūno. Jankus, vengdamas pavojaus, 
* palieka /Bitėnus ir apsigyvena Kaune 

Čia jis praleidžia visas žinomąsias 
okupacijas ir po kiek laiko, šiek riek 
užkliuvęs savo Bitėnuose, su kitais 
tautiečiais atsiduria Vakaruose. Pas
kutinioji kelionė Jankui buvo tikrai 
varginga: jis tris kartus serga plaučių 
uždegimu, praranda saVo vežimą su 
kukliu turtu, be to, vokiečių policijos 
yra trukdomas ir grasinamas. Šie ir 

\ visi kiti vargai Jankų dar labiau pris
legia ir priartina jo gyvenimo saulė
leidį ...

Velionies kūnas gegužės mėn. 27 d. 
buvo atvežtas į Flensburg’o priemies
čio, Friedensh'ūgel kapines. Gegužės 
mėn. 28 d. 9 vai. 30 min. — paskutj- 

. nis atsisveikinimas. Religines apeigas 
atliko ev. bendruomenės kunigai — 
Keleris ir Preikštaitis. Gedulingas 
kalbas pasakė prof. M. Biržiška, rašy-. 

x tojas Pronskus J. — Aklasmatė, P.
Butėnas, St. Kuzminskas, J. Senkus 
ir kt. lietuvių tremtinių atstovai.

Po gedimųjų iškilmių Jankaus kū
nas bpvo sudegintas ir palaikų vieta 
papuošta įvairių organizacijų bei ats
kirų asmenų vainikais.

LIETUVIŲ KUNIGŲ TREMTINIŲ
SUVAŽIAVIMAS HANAU’E »

Šv. Sosto Delegatūros Vokietijos ir 
Austrijos lietuviams iniciatyva š. m. 
birželio mėn. 4—6 dienomis Hanua’o 
lietuvių stovykloje įvyko gausus ir tu
riningas mūsų tremtinių kunigų suva

žiavimas. Dalyviai, kurių buvo 162, 
turėjo progos išklausyti visą eilę aktu
alių paskaitų ir pranešimų. Kalbėtojų 
tarpe šalia mūsų dvasininkų aktingai 
dalyvavo ir intelektualai ' pasaulinin- 
kai. Paskaitininkai rutuliavo kunigo 
vidaus gyvenimo, pastoracijos, šeimos 
auklėjimo ir stovyklinio gyvenimo 
problemas.

Meninei suvažiavimo daliai atsto
vavo literatūrinė akademija Šv. Kazi
miero garbei, kurioje po doc.. S» Su
žiedėlio paskaitos savo kūrybos pas
kaitė ir mūsų rašytojai: K. Bradūnas, 
St. Būdavas, J. Aūgustaitytė — Vai
čiūnienė, K. Grigaitytė, Kan. M. Vait
kus, P. Jurkus ir Šateika. Smuiko 
koncertą davė Iz. Vasyliūnas, o Ha- 
nau’o lietuvių ansamblis, ved. Br. Jo
nušo, pagiedojo visą eilę religinių gies
mių.

Suvažiavimo proga įvyko Lietuvių 
Katalikų Kunigų Sąjungos visuotinis 
susirinkimas ir pasitarimas kapelionų, 
kurie išsirinko valdybas bei komisi
jas.

Pirmaeiliais suvažiavimo dalyviais 
buvo vysk. V. Brizgys, vysk. V. Podol
skis, šv. Sosto delegatas lietuviams 
kan. F. Kapočius.

Baigiant suvažiavimą, buvo priimta 
Čilė atitinkamų rezoliucijų. x -

SCHONGAU
Bavarijos Alpių papėdėje, Schon- 

gau’o apylinkės vietovėj — Alten- 
stadt’e — daugiau kaip mėnesį (gegu
žės ir birželio >m. m.) vyko du ryškūs 
- Baltijos tautų kultūriniai pasirody
mai: paroda ir meno festivalis. .

Mūsų, dėmesį ypač magina lietuvių 
reprezentacija. Lietuvių ' spaudos ir
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kultūros atstotai, kurie vertino mūsų 
duoklę Schongau šventėje, konstatuo
ja didelį iniciatorių darbą ir pasišven
timą, tačiau kartu pabrėžia ir kai ku
riuos reprezentacinius trūkumus, net 
apsileidimą. Lietuva, didžioji Baltijos 
valstybę, pvz., parodoj atsiduria už
nugary savo mažesnių kaimynų, kurie 
šiuo atžvilgiu parodę jautresnį savo 
garbės pajutimą ir apsukrumą. Silp
nai pavaizduota mūsų senesnioji (vy- 
tautinė) ir naujųjų laikų istorija. Pasi
tenkinama viena kita paveiksime ili
ustracija ar neryškia, iškarpėle iš lai
kraščio (Nfeumano-tlSasso byla Lietuvoj)? 
niiniaturišku Žalgirio mūšio vaizdeliu 
ir pan. Knygų skyriuj parodytas Do
nelaitis, Čiurlionis, Liet. Enciklopedi
ja, nacių meto pogrindinė spauda, 
tremtinių laikraščiai ir knygos, tąčiau 
pastarųjų tarpe stinga Brazdžionio, 

. Gaidžiūno, Babicko ir kt. leidinių. Be 
didesnių priekaištų įrengtas mūsų liau
dies meno, numizmatikos “'ir pašto 
ženklų skyriai. Lietuvių D. "P. skyrius 
blankokas, nory ir pilnas. Statistikų 
ir diagramų skyriai-gyvas neapsižiūrė
jimas. Kultūriniu, ekonominiu, ad
ministraciniu ir kt. atžvilgiais mes 
prieš estus ir latvius atrodome labai 
vargani. Iš parodos davinių didesnis 
mūsų pažangumas matyti tik . . . 
kiaulių ir arklių ūkyje . . .

Su malonia persvara pažymėtus ir 
nepažymėtus trūkumus išperka mūsų' 
dailininkų ir scenos menininkų pasi
rodymai. Savo rinktinius kūrinius iš
statė Č Janušas, L. Vilimas, V. Petra
vičius, V. Dobužinskis, Ad. Varnas; 
A. Staneika ,V. K. Jonynas, T. Vali
us, P. Augius, Ratas — Rataiskis, 
Krasauskas ir kt. Kažkokių, motyvų 
ar aplinkybių sukliudyti parodoj ne-
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dalyvavo dar visa eilė mūsų žinomųjų 
dailininkų: A. Galdikas, Vaičaitis, 
Steponavičius, Vizgirda, Kasiulis ir kt.

Efektingai Schongau mėnesinį para
dą apvainikavo muzikos dainos bei 
scenos menininkai. Šiam mūsų meniš
kojo lygio egzaminui jie viešuiiioj ro
dėsi net tryliką dienų. Paminėsim 
bent dalyvių vardus ar vienetus: Jo- 
nuškaitė, Dambrauskaitė, Krištolaity- 
tė, Šeštakauskienė, Rūkštelienė, Bicki- 
enė, Liepas, Baranauskas; instrumen*- 
talistai: Vasyliūnas, Pr. Matiukas, Sau
lius, Gabrijolas — Gabrijolavičius, 
Mrozinskas, Ambrozaitis, Nomeika. 
Taip pat — Wiesbaden’o Tautinis An
samblis. Chorai: Kempten’o (Armond), 
Dillingen’o (Štarkos), Augsburg’o (Ka
činsko), Scheinfeld’o (Budriūno) 
Schongau (Praleikos), Jarošeko stud, 
kvartetas, Danutės Nasvytytės šokiai 
ir kt. Tačiau ta proga meno reprezen
tantai Schongau šventėj pasigedo ir 
kitų atstovų: Mikulskio ansamblio, 
Dičiūtės, Kardelienės, Motiekaitienės, 
Jakubėno, Butėno ,Rėjauskaitės, Nau- 
ragio ir dar eilės kitų. Atitinkamoj 
formoj galėjo, rodos, reprezentuoĮtis ir 
mūsų dramaturgai bei rašytojai. Kodėl 

tbuvo šie,’ o trūko anų?

, Apskritai, neimant galvon vienos ki
tos spragos, *Schongaū mėnuo praėjo 
sėkmingai ir paliko stiprų kultūrinį 
atsiminimą. Tatai nemaža pasitarnavo 
ir propagandai, kas šiuo metu mums 
yra aktualu. Klausytojai ir žiūrovai, 
kurių čia praėjo per 10 000, jų tarpe 
daug vokiečių^ ir kt. tautų atstovų, 
galėjo pamatyti, kad Baltijos tautos, 
priešingai visokiai juodai propagan
dai, turi savitą ir gilų kultūrinį, tauti
nį, istorinį ir ekonominį veidą. *
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WIESBADENO TAUTINIS ANSAM
BLIS

Šis ansamblis savo pradžią ima jau 
mūsų sostinėje Vilniuje, kur buvo pa
statyta Miko Petrausko „Lietuviškos 
-vestuvės4*. Išeigos plane buyo dar du 
veikalai — „Joninės" ir „Šienapiū- 
tė". Skaitlingą savo veiklą ansamblis 
įrodė per pastaruosius metus, duoda
mas 180 koncertų su 160 dainų bei 
giesmių repertuaru. Išvykų - planui šis 
Wiesbadeno meninis vienetas turi du 
G. Veličkos parašytus ir surežisuotus 
pastatymus—„Atsisveikinimą" ir „Ne
munas žydi* -— žodinės fabulos, dai
nos ir šokio sintetinius vaizdus. An
sambliui vadovauja mūsų žinomieji 
menininkai — rež. Gasp. Velička, 
muz. Stp. Sodeika, šokių vadovė A. 
Ličkūnaitė, B. Pakštas ir adm. K 
Miklaševičius.

Š. m. birželio mėn. 23 d. Wiesbade
no Tautinis Ansamblis atšventė viene- 
rių metų sukaktį. •

AUGSBURGO LIETUVIŲ DRAMOS 
TEATRAS

Praeitų metų birželio mėn. Augs- 
burg’e susitelkė Kauno bei Vilniaus 
teatrų* aktorių dalis ir suorganizavo 
tremtinių dramos branduolį, ^io dar
bo pradininkais buvo aktoriai — Pa
lubinskas, Vasiliauskas, Brinką, Žu
kauskas Šimkus ir Kauneckaitė. Prie 
šio kolektyvo vėliau prisiglauclino ir 
kiti aktorai — Žalinkevičaitė, Asė ir 
Nelė Dauguvietytės, Z. Kėvalaitytė. 
Pukelevičiūtė. Į savo darbo' talką šie 
scenos patyreliai pasitelkė ir pačius 
jaunuosius ;— Kielaitę, Oželį, Medelį, 
Gatautį ir keletą kitų, kurie sudaro 
kolektyvo atžalyną.

Šių žmonių pastangomis ir kantrybe 
sukonstruojamas ’darnus teatro gyve
nimas, restauruojami ankstybesnicji 
scenos veikalai, ko dėka daugelio sto
vyklų žiūrovai turėjo' progos pamaty
ti grynos vaidybos pastatymus: „V. 
Kudirką", „’Žfentą" ir „Pirmąjį skam

butį". Augsburge ir išvykose šis dra
mos kolektyvas ligi šių metų vidur
vasario yra jau davęs arti 40 spekta
klių.

TAIKOMOSIOS DAILĖS INSTITU
TAS FREIBUĘGE

Buvęs Kauno Taik. Dailės Institu
to Direktorius dail. V. K. Jonynas 
kreipėsi į, Badeno okupacinę admini
straciją, prašydamas sutikimo minė
tam Dailės Ibstitutui atkurti. Sutiki
mas gautas ir dail. Jonynas, šio darbo 
iniciatorius, spaudoje skelbia Institu
to paruošiamąją eigą. Darbas prade
damas birželio m. 27 d. ir asmenys, 
kurie yra priimti, atvyksta į Freibur- 
gą. Tuo tarpu numatyti keramikos, 
audinių, o vėliau ir kitų studijų skyri
ai. Klausytojų amžius tarp 16—40 me
tų. Priimami baigę gimnaziją, o že
mesnio išsilavinimo kandidatai stoja 
laisvais klausytojais. Pirmenybė jau 
studijavusiems Kauno Taik. Dailės In
stitute arba Vilniaus Akademijoj. 
Smulkiau apie sąlygas praneša pats 
Instituto Direktorius dail. V. K. Jony
nas, 'kurio adresas: Freiburg im Br., 
Zasiusstr. 122. Platesnes informacijas 
šiuo reikalu jau yra paskelbę visi mu
sų didesnieji laikraščiai.

BENDROJI D. P. PARODA BADEN- 
BADENE

Jungtinė lietuvių, latvių, estų, len
kų ir ukrainiečių darbo ir meno paro
da buvo atidaryta birželio niėn. 1 d. 
Šiam reikalui buVo sudaryti garbės ir 
organizacijos komitetai, į kuriuos be 
paminėtų tautybių atstovų dar įėjo 
ir okupacinės valdžios bei UNRRA-os 
pareigūnai. Lietuviams čia atstovavo 
dailininkai V. K. Jonynas ir Staneika.

Baden-Badeno parodoje išstatyta 89 
dailininkų 225 kūriniai ir 176 liaudies 
meno pavyzdžiai. Iš lietuvių dalyvau
ja šie dailininkai: Jonynas, Galdikas, 
Varnas, Augis, Janusas, Kasiulis, Ko- 
šuba, Ratas' — Rataiskis, Petravičius, 
Staneika, Valius ir Vilimas.
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Matiukas gegu- 
St. Anton baž-

spauda paminėjo' prieš 
geg. m. 31 d.) Tūbin-

novelės, paan-
Tremtinių Są-

jau 
nėti

* „Miinchen’o „Aidų" redakcija bir
želio mėn. paskelbė NOVELĖS KON
KURSO davinius. Komisija, kurią su
darė St. Leskaitis, L. Dambrauskas, 
Ant. Pauliukonis, J. Kojelis ir K. Bra- 
dūnas, aptrąją premiją paskyrė Adol
fui Mekui, trečiąją — Pauliui Jurkui. 
Pinigai, kurie atliko neradus pirmąja 
premija premijuotinos 
koti Lietuvių Rašytojų 
jungai.

Birželio1 mėn. 18
savaitraštis „ŽIBURIAI" pradėjo tuo 
pačiu vardu išleidinėti informacinio 
pobūdžio kasdieninj spaustuvėje 
spausdintą lapą — dienraštį. Kitas 
panašus dienraštis — „MINTIS" — 

gerokai anksčiau pradėjo išeidi- 
Memmingen’o lietuvių stovykloje.

Valstyb. Operos chormeisteris Ju- 
ŠTARKA birželio m. 5 d. Dillin-liūs

gen'o teatro salėje pasirodė su nauju 
choru, kuris, sudainavęs per 20 dainų, 
užsirekomendavo kaip kultūringas ir 
meniškas vienetas.

♦ Smuikininkas Pr. 
žės 23 d. Augsburg o 
nyčios salėje turėjo smuiko koncertą 
— rečitalj. Smuikininkui akomponavo 
pianistė J. RAJAUSKAITĖ 

♦ * Wehnen’o lietuvių stovyklos tea
tralai pradėjo išvykas su J. KRUMI- 
NO „PABAIGTUVĖM*. Ligi šiol aplan
kyta Oldenburg’as, GroB Hessep’as ir 
k t.' vietovės.

* Birželio 17 d. čelistas Myk. SAU 
LIŪS Dillingen o miesto teatre turėjo 
čelo sonatų koncertą.

* Hanau’e dail. J. KAMINSKO rū
pesčiu atidaryta MENO STUDIJA.

* Hanau’o lietuvių MIŠKININKŲ 
MOKYKLOJ liepos mėn. 6 d., baigę 6 
mėn. miškininkų kursus, 36 klausyto
jai gavo kursų baigimo pažymėjimus.

* Mūsų operos solistė E. KARDE
LIENĖ minėjo scenos darbo 15 metų 
sukaktį. Jos meninis balansas — 22 
operos, 500 spektaklių, tiek pat indi
vidualių koncertų Lietuvoj ir užsie-

metu dainininkė uoliai 
lietuvių tremtinių

niuose. Šiuo 
koncertuoja 
stovyklose.

* Tremtinių 
metus (1945 m. 
gen’e mirusj lietuviškosios knygos pio
nierių BRONIŲ SIRUTĮ, kuris kartu 
su Ad. Dundzila* įsteigė žinomąją kny-’ T 
go m s leisi bendrovę „Dirva". z

* WIESBADENO LIETUVIŲ TAU
TINIS ANSAMBLIS, vedamas muz. 
Stp. Sodeikos ir akt. G. Veličkos, 
koncertavo Frankfurt’o, Tiibingen’o, 
Erlangeno ir Darmstadt’o universite
tų profesūrai ir studentams.

* Schongau DP parodos proga is-z ' 
leista STOVYKLINIO PAŠTO ŽEN- 
KLAI, kurių projektą pagamino mū
sų dailininkai V. Petravičius, V. Do- 
bužinskįs, L. Vilimas ir E. Krasauskas

* Amerikos lietuvių laikraščiai ne-
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seniai paskelbė buv. Lietuvos respu
blikos prezid. DR. KAZIO GRINIAUS 
atsišaukimą į Amerikos lietuvius. At-> 
sišaukime autorius kreipiasi į užjūrio 
tautiečius Lietuvos prikėlimo reikalu.

* Gegužės m. 3 d. Kempten’e mirė 
Vyt. D. Universiteto med. prof. Aleks, 
HAGENTORNAS.

* Romoje pasirodė poeto JUOZO 
KĖKŠTO (vilniečip) lyrikos rinkinys 
„Rudens dugnu".

* Britų zonojįe sudarytas BALTŲ 
^GERBŪVIO ORGANIZACIJOS CEN-

< TRINIS KOMITETAS, kariame lietu
viams atstovauja agr. Pr. Rudinskas 
ir ekon. Čeičys.

* Montgomery stov. L. T. B. Ko
mitetas išleido PAŠTO ŽENKLUS, ku
rių piešinius suprojeptovo dail. J. Ste
ponavičius.

* Birželio mėn. 25 d. išraiškos šo
kio solistė L. GRIGALIŪNAITĖ Pui
doje pasirodė su turtinga menine pro
grama. Ta proga ten koncertavo pia
nistas Al. MROZINSKAS ir STUDEN
TŲ KVARTETAS.

* Hanau’e muz BR. JONUŠO pa
stangomis įkurtas „DAINAVOS" AN
SAMBLIS, kurio vyrų ir mišrus Au
rai sėkmingai koncertavo Sekminių 
švenčių proga. -~-

*■ Šį pavasarį Detmold’e susitelkė 
, mūsų profesionalų teatralų grupė ir 

akt. H. Kačinsko bei Kauno radijo- 
fono rež. J. Gučiaus iniciatyva įkūrė 
„AITVARO" kolektyvą. Pirmuoju vei
kalu „Aitvaras" suvaidino Ant. Rūko 
„Bubūlį ir Dundulį". Režisūra — J. 
Blekaičįo, dekoracijos — dail. V. An- 
driušio. Vedamuosius vaidmenis turė

jo Kačinskas, Valiukas Kubertavičiū- 
tė, Rūkas Dikinis ir kt. ^Aitvaras"" 
yra -užsimojęs ir platesnėms išvykoms.

*, Kempten’e prof. Stp. Kolupailos 
iniciatyva buvo suruošti' AUKŠTIEJI 
HIDROMETRIJOS KURSAI su teo
rijos ir praktikos dalimis.

* Šią vasarą Kempten’e pradėti 
AUKŠTIEJI TECHNIKOS KURSAI 
kuriuose dėsto daugumas V. D. Uni
versiteto Statybos Fakulteto profe
sorių. Kursų programa užsimota uni
versitetiniu mastu.

* Vilniaus operos baleto šokėja 
ELENA KEPALAITĖ Dillingen’e su
ruošė pirmąjį meniškojo šokio' vakar 
rą — koncertą.

* Lietuvių tremtinių stovyklas ša
lia kitų meniniftkų kolektyvų uoliai 
lanko ir BAD SEGEBERG’O SOLI
STAI. Grupėje dalyvauja mūsų žino
mieji scenos menininkai: prof. V. Ja- 
kubėnas, A. Kalvaitytė, Iz. Motiekai
tienė, P. Kovelis ir baleto šokėjai Sur
vilaitė ir'S. Velbasis. r •

* Bern. Brazdžionio poezijos kny
ga SVETIMI KALNAI, kurios buvo 
išleista - 5 000 egz., jau išparduota. 
Spauda ^skelbia, kad kažkoks neži
nomas „prekybininkas", pasinaudo
damas dideliu knygos pasisekimu, be 
autoriaus žinios išleidęs naują laidą.

* Žinomasis mūsų stilistas rašytotas 
Ant. VAIČIULAITIS, kuris šiuo metu 
gyvena JAV, iš pedagoginio darbo >.pe- 
rėjo į žurnalistiką ir šiuo metu reda
guoja lietuvių savaitraštį „Amerika".

* Rašytojui prof. BALIUI SRUO
GAI Šių metų vasario mėnesUsuėjo 50 
metų. Sukaktuvininkas keletą metų
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praleido Stutthof’o koncentracijos «to- 
A vykioje, iš kurios tam tikrų aplinky

bių dėka pateko į sovietų okupuotą* 
Lietuvą. Jo likimas , kaip ir dauge
lio kitų tenykščių kultūrininkų neži
nomas.

♦ Kemptėn’e išleista tenykščių lie
tuvių poezijos antologija „VERPE
TAI", kurioje bendradarbiauja A. Ty- 
ruolis, P. Stelingis, E. Pakulienė, A. 
Kairys, A. Kadžius, Z. Katilienė, V. 
Muraškauskas ir V. Dyvas. Knyga tu
ri 144 psl. v

• * Dail. VI. VIJEIKIS Paryžiuje ili- 
- ustruoja Maironio „Pavasario Balsų" 

pirmąjį skyrių. Iliustravimui panaudo
ti linoleumo raižiniai.

♦ Aiųberg’e prieš kurį laiką įsikūrė 
LIETUVIŲ MENINIS KOLEKTYVAS, 
kuris pastatė dainų ir šokio montažą 
pagal J. Strazdo pjesę „Sugrįžo" ir 
padarė pirmas išvykas į artimesnes 
apylinkes.

♦ Š. m. Tūbingen’o un-to vasaros 
semestre įregistruota 262 LIETUVIAI 
STUDENTAI. Visai naujų praimta 
tik 22.

♦ Dain. A. DAMBRAUSKAITĖ Ro- 
senheim’o lietuviams davė mūsų tau
tinių dainų ir operų ištraukų kon
certą.

♦ Didelio visuomeninio dėmesio su
silaukė Br. Kviklio knyga LIETUVIŲ 
KOVA SU NACIAIS, kurią mūsų po
litiniai ir istoriniai sluogsniai siūlo iš
versti į anglų ar kurią kitą universa
lią kalbą.

♦ Hanau’o lietuvių teatralų trupė 
„ATŽALYNAS" lankė amerikiečių 
sritį su Binkio „Atžalynu", A. Škė

mos „Vienu vakaru" ir A. Gustaičio 
„Sekminių vainiku". (

* M. ALSEIKAITĖ — GIMBU
TIENĖ, autorė knygos apie laidoseną 
Lietuvoje priešistoriniais laikais, Ne
seniai gavo daktaro laipsnį.

* Hanau stovykloje vietinių lie
tuvių iniciatyva buvo įrengta TEA
TRO SALĖ, kurios atidarymas su 
plačia* tarptautine koncerto progra
ma įvyko birželio m. 21—23 dieno
mis.

♦Antrojoje birželio m. pusėje įvy
ko plačios programos Maino Frankų 
Apygardos DP MENININKŲ SAM
BŪRIŲ VARŽYBOS, kurių atskiri 
pasirodymai praėjo Wildfleken’e ir 
Wurzburg’e. Lietuviams atstovavo Se- 
ligenstadt’o, Wurzburg’o ir Šveinfurt’o 
lietuvių chorui, atskiri dainininkai, 
šokėjai ir kr. ' X

* Birželio m. 12 d. ir liepos mėn. 
19 ir 26 d. d. per Stuttgart'o radiją 
buvo transliuoti „ČIURLIONIO" 
ANSAMBLIO KONCERTAI.•

* Heidelberg’o miesto amerikie
čiams kariams ir - Amerikos. Raud.

, Kryžiaus pareigūnams Wiesbaden’o 
LIETUVIŲ TAUTINIS ANSAMBLIS 
davė tris koncertus. Klausytojų tar
pe be aukštų amerikiečių pareigūnų 
.dalyvavo Heidelberg’o un-to rėkto-- 
rius, profesūra, lietuvių, vokiečių ir 
kitų tautybių studentai.

* Liepos m. 1 d. Dillingen’e savo 
kūrybą skaitė rašytojai St. Santva
ras, P. Andriušis ir A. Gustaitis.

’♦ Meno kolektyvas „SIETYNAS", 
įsikūręs ir kurį laiką gyvenęs Wurz
burg’e, persikėlė į Kirchheim’ą
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ir iš čia lanko lietuvių
Birželio m. 29 d. kolektyvas atšventė 
savo 1 metų darbo sukaktį/ Minėji
mas įvyko Kirchheim’e.

♦ Dail. PETRAS KIAULĖNAS, 
prieš, kurį laiką vienoje Paryžiaus 
galerijoje išstatęs 52 savo tapybos 
darbūs, susilaukė didelio ir kompe

tentingo prancūzų meno kritikų įver
tinimo. Šie kritikų balsai ypač pa

brėžia šio lietuvio dailininko tobulą
kūrybos techniką ir gilesnės minties 

pradą. x

9 * ŠV.SOSTO DELEGATOR A LIE
TUVIAMS TREMTINIAMS, vado
vaujama kan. F. Kapočiaus, kurį lai
ką rezidavusi Wiesbaden'e, birželio 
mėn. persikėlė į Kirchheim Z Tcck.

♦ Nūrntingen’o lietuvių stovykloje 
įsteigta TECHNIKOS MOKYKLA su 
parengiamąja klase. Steigėjai — 
Kauno Aukštesniosios Technikos 
Mokyklos mokytojai.

♦ WURZBURG’O LIETUVIŲ 
STOVYKLOS DRAMOS MĖGĖJŲ 
KOLEKTYVAS, ved. Pr. Zenkevi
čiaus, lanko lietuvių stovyklas su S.

. Čiurlionienės „Aušros sūnumis" ir P.
Vaičių nio ^Sudrumstąja Ramybe".,

/ * Art. ST. PILKA birželio m. 3 d. 
Wiesbaden’e turėjo pasisekusį ir tu
riningą LITERATŪROS REČITALĮ.

♦ RAVENSBURG’O LIETUVIŲ 
SCENOS TRUPĖ savo, išvykose po 
kitas 8tovyklasz vaidina P. Vaičiūno 
„Nuodėmingą angelą*.

♦ Schweipfurt’o lietuvių 
posėdžiavo Maino Frankų
PRADŽIOS MOKYKLŲ VEDĖJAI.

stovykloje* tūros 
Apygardos

•stovyklas. Ypač aktualiai buvo aptartas vadovė
lių reikalas.

* liepos mėnesio lietuvių tremti

nių spauda vaizdžiai ir su patriotiuiu 
pietizmu paminėjo mūsų didžiuosius 
oro didvyrius STEPĄ DARIŲ ir STA
SĮ GIRĖNĄ.^

* Liet. Tremtinių Bendruomenės 
Vyr. Valdyba neseniai paskelbė tai
sykles MOKSLO EIGAI, LAIKUI ir 
kt. ŠVIETIMO REIKALAMS TVAR
KYTI.

* Neseniai Augsburg’e pasirodė in
formacinis leidinys anglų kalba „LI
THUANIA". Leidiny, kuris turi 63 
psl., svetimieji supažindinami su Lie
tuvos geografija, istorija, žnYnėmis, 
kultūra ir kitomis mūsų tautos ma
terialinio bei dvasinio gyvenimo bui
timis. Redagavo dr. A. Stanys.

* Neumūnster’y liepos m. 5 d. vie
tinių lietuvių iniciatyva surengtas 
MARTYNO JANKAUS MINĖJIMAS. 
Minėjime dalyvavo ir velionies šeima.

* Mūsų operos solistė JUZĖ ĄU- 
GAITYTĖ, kaip skelbia spauda, per 
dvejus ištrėmimo metus dainavo 150 
Išartų.

* Detmold’e liepos m. 12 d. koncer
tavo ANT. DAMBRAUSKAITĖ, JO- 
NĄS BUTĖNAS IR ST. BARANAUS
KAS.

* Inšbruck’o (Austuos) lietuvių stu-^
dentų būrelis „LITHUANIA" prieš 
kurį laiką išleido informacijos, kul

bei literatūros neperiodinį leidi
nį „SAMBŪRIS", kurio antrasis nu
meris taip pat ruošiamas. _ v
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* Prieš keletą savaičių pasirodė 
virtasis STASIO SANTVARO eilėraš
čių rinkinys „LAIVAI PALAUŽTOM 
BURĖM". Knyga, kurią išleido ,Ša
trijos" leidykla Jubingen’e, turi 172 
psl.

♦ Vokiečių okupacijos metais Lie
tuvoje buvo pasirodžiusi vokiečių kal
ba knyga „BALA4, kurioj labai neš
vankiai vaizduojamas mūsų neprik
lausomybės laikotarpis. Autorius, 
kažkoks A. Mikonis, pataikaudamas 
^naciniam režimui, šmeižia mūsų ad- 
mmjstraciją,' vaizduoja nužmogintus 
mūsų krašto žmones, rodydamas pra
simanytą jų primityvumą. Lietuviš
koj tremtinių spaudoj jau pasirodė

ket- keVetas balsų, kurie reikalauja Ši na-
cinį pamfletą išimti iš vokiečių kny
gynų bei bibliotekų.

♦ Hanau lietuvių stovykloj liepos 
m. 2 d. įvyko iškilmingas PREKYBOS, 
KOOPERACIJOS, BUHALTERIJOS 
IR PEDAGOGINIŲ KURSŲ baigimo 
aktas.

* Mok. P. Būtėno iniciatyva Flens-
burg’e ligi šio pavasario tęsėsi MO
KYTOJŲ KURSAI pradžios mokyk
los mokytojo vardui įgyti. Kursus bai
gė 14 mokytojų. Tų pačių iniciatorių 
jau ruošiami ir antrieji mokytojų kur
sai. Šį kartą kursai vyks SeedorFe 
b. Zeven. •

Svetimieji
♦ Šeštadienį prieš Sekmines Agne- 

tendorFe, Silezijoj, mirė vokiečių li- 
- teratūros įžyrtiybė GERHARDT’AS 

HAUPTMANN’AS Velionis buvo įžen
gęs jau į 83-metus. Gimė H. 1862 m. 
lapkričio mėn. 15 d. Silezijos Salz- 
brunn’e. Jo didžiojo talento kūriniai — 
„Audėjai", „Prieš Saulėtekį", „Ve
žėjas Henšelis", „Paskendęs varpas".

. „Rožė Bėrnd4, „Prieš saulėleidį", „Ha" 
nelė" ir kt.; — įamžino autorių ne tik 
vokiečių, bet ir visuotinėj literatūroj 
1896 ir 1899 metais, Haūptmann’ai 
buvo pagerbta^ literatūrine Grillpar- 
žer’io premija, o 1912 m. *r— apvai
nikuotas ir Nobelio garbe. Pagrindi 
nis velionies kūrybos motyvas — 
didžiojo žmoniškumo ieškojimas že
mėje ir amžinojo idealo ilgesys Ana-
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pus pasaulyje. Beveik visi didieji 
Hauptmann’o veikalai yra išversti ir 
lietuvių kalbon. Daugelis mūsų kai 
kuriuos jų esame matę ir Kauno bei 
Vilniaus teatro scenose.

X
♦ Neseniai pasirodė jau tarptauti

nio garso įsigijusio estų grafiko EDU
ARDO WIIRALTOz REPRODUKCIJŲ 
RINKINYS. Šiame rinkinyje yra dvy
lika būdingesnių Wiiralto kūrinių, 
mums jau pažįstamų iš Kauno (1943 
m.) ir Vilniaus (1944 m.) parodų.Lei
dinyje yra apžvalginis įvadas anglų, 
prancūzų, bei vokiečių kalbomis, kurį 
parašė Aleksis Rannit’as.

* Latvių tremtiniai prieš kurį laiką 
išleido literatūros ir meno ‘ mėnrašti 
anglų kalba „THE NEW WORD"Z-
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Leidinyje yra 30 iliustracijų. Leidi
nys an^lišlįai skaitantį skaitytoją su 
pažindina su latvių architektūra/ ba
letu, liaudies dainomis ir kt. Bendra
darbiauja akademikai ir kt.

* Mainz’e atidaryta MODERNAUS 
KRIKŠČIONIŠKOJO MENO PARO
DA. Savo kūrinius išstatė apie 90 m.e-
nininkų, — architektų, tapytojų, gra
fikų ir kt. Parodoj dalyvauja viduti 
nio Reino kraštų menininkai.

* Tarp 4—11 rugpiūčio mėn. Kon- 
s t an z’o j ir Meėrsburg’e įvyksta JAU
NIMO KULTŪRINE SAVAITĖ. Pak 
viesta svečių ir iš užsienio, daugiausia 
iš Šveicarijos, kurie vokiečių jauni
mui kalbės meno, litpratūros, teatro 
ir kt. temomis.

* Neseniai mirusio vokiečių rašyto
jo G. HAUPTMANN’O pomirtiniame 
archyve rastas ' dramos rankraštis 
„Tamsybės", kuriame vaizduojama 
žydų likimas Europoje.

* Pirmasis VALSTYBINIS TEA
TRAS JA .Valstybėse atidarytas Virgi
nijoj. Būdinga, kad visi ligšioliniai 
JAV. teatrai buvo tiktai privatinėse 
rankose.

* Munchen’e atidaryta AUKŠTOJI 
MUZIKOS MOKYKLA ,kuri šiuo me- 
tu jau turi apie 200 mokinių.

* Ųamburg’e neseniai įvyko H. 
HEINES DRAUGIJOS narių susirin- 
kimas. Susirinkime nutarta kasmetr 
šio rašytojo gimimo dienos proga skir
ti atitinkamą literatūros premiją.

♦ Stokholm’e mirė žinomasis ŠVE
DŲ RAŠYTOJAS — HUMORISTAS 
HASSE — ZETTERSTROM. .

* Filosofinių .doktrinų atstovai ne
seniai spaudoje ir atskirose akademi 
jose minėjo vokiečių filosofo Gotfr. 
W. LEIBNITZ’O 300 metų gimimo 
sukaktį (1646—1716).

♦ Žymusis italų dirigentas ARTU
RO TOSCANINI, neseniai, kaip emi
grantas, vėl grįžęs į’ savo tėvynę, Mi
lano Scaloj šalia Respighi ir Debussy 
kūrinių dirigavo ir . . . amerikiečių 
jazzo kompozitoriaus G. Gershwino 
kūrinį „Amerikietis Paryžiuje".

/
♦ Birželio mėn. Konstanz’os mieste, 

prie Bodeno ežero įvyko turtinga 
MENO SAVAITĖ. Programoje buvo 
teatro vaidinimų parodų ir kita.

♦Mirusiojo vokiečių režisieriaus 
MAX O REINHARDTO garbei viena 
Berlyno gatvė pavadinta velionio* 
vardu.

♦ Sovietų rašytojas ILJA EHREN
BURG rašo rohianą „Audra", kuriame 
vaizduoja rusų ir vokiečių karinį kon
fliktą.

♦ Egern'e, prie Tegernse, sulaukęs 
73. metų amžiaus, mirė operetinio 
žanro žinomasis dainininkas — fino 
filmų aktorius LEO SLEZAK.

♦ Birželio m. 3 d. Kopenhagoje 
buvo atidarytas tarptautinis žurnali
stų kongresas. Kongrese dalyvavo 29 
kraštų spaudos atstovai. Pagrindinis 
kongreso punktas buvo — tarptauti-

lės žurnalistų sąjungos įsteigimas. Ši-
tas sumanymas visų priimtas vienbal
siai. Šiam darbui vadovauti išrinktas 
anglų atstovas Kenjon Wad.

♦'Rennes teatro trupė Prancūzijpj 
į savo vaidinimų repartuarą įtraukė
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s žinomąją mūsų poeto MILAŠIAUS 
pjesę „MIGUEL MANARA."

* Paskutiniu metu Vokietijos JAV 
zoną lankė 12 AMERIKIEČIŲ LAI- 
KRAŠTININKŲ.

* Wiesbaden’e atidaryta LENKŲ 
KULTŪROS IR MOKSLO LEIDI
NIŲ PARODA. Parodos eksponatai 
—- 1945 m. balandžio m. ir 1946 m. 
m. birželio m. laikotarpy atspausdin-

< ti Vokietijoj lenkų kalba įvairūs 
.spausdiniai.

* Relgų rašytojas MAURICIJUS 
METERLINKAS, šiuo metu gyvenąs

v JAV * ėse„ atmetė kvietimą grįžti į 
Belgiją.

* Politz’o LITERATŪRINE PRE
MIJA UŽ GERIAUSIĄ ROMANĄ 
šiemet JAV — ėse1 nebuvo paskirta, 
nes neatsirado premijuotino kūrinio.

* Baigiamas į kinų kalbą . versli 
PILNAS šek’spyro raštų rinki- 
NYS.

. * Susibūrus pajėgesnėms latvių vo
kalinėms ir instrumentalinėms pajė
goms, Oldenburg’e birželio mėn. 
IŠ d. atidaryta LATVIŲ OPERA 
Pirmuoju veikalu eina Mascagni 
opera „Cavalerįa Rusticana". Atei
ties plane numatoma Puccini „Madame . 
Butterfly."

• / X
* Romoje lenkų poetas G. Herling 

ruošia spaudai PAVERGTŲ TAUTŲ 
POEZIJOS ANTOLOGIJĄ „TARP- 
JŪRIO POEZIJA". Antologijoj daly
vausią - Rytų imperializmo prislėgtų 
tautų rinktiniai poetai.

* įPischback’e birželio 29 d. lat
viai suruošė pirmąją latvių dainų 

šventę. Dalyvavo 12 chorų su 700 
dainininkų.

* Spauda skelbia, kad šio karo 
metu Krokuvoj miręs rašytojas Juo
zas A.HERBAČIAUSKAS, knygos„Die- 
vų šypsenos" autorius.' Herbačiauskas 
ilgokai yra gyvenęs Kaune ir lekto- 
riavęs V. D. Universitete.

* Vokietijoj vėl atgaivinta GOETHES 
— DANTĖS — ŠEKSPYRO DRAU
GIJA.

* Iš Stokholmo muziejaus neseniai 
dingo garsusis Paul Cezanne paveiks
las DON QUICHOTE IR SANCHu 
PANSA.

♦ 800 klm. į pietus nuo Kairo at
rasta senovinė EGIPTIEČIŲ ŠVEN
TYKLA, kuri, kaip spėjama buvo 
pastatyta dievaičio Kbanoum'o, 
„pasaulio įkūrėjo" garbei. Tarp (vairių 
radinių minima 15 akmens plokšte
lių, 10 granito statulų ir kt.

. * Vokiečių rašytojas ĘR. WER- 
FELTS neseniai JA Valstybėse išlei
do knygą apie Liurdo didvyrę šv. Ber
nadetą. Rašytojas šio karo metu, kaip 
žydiškojo ^kilimo vokietis, slapstėsi 
Liurde ir čia laimingai išvengė per
sekiojimo.

♦ „DAILAUS MENO" Sąjunga 
Paryžiuje nutarė netrukus patikrinti 
prancūzų meno kūrinius ir netinka
muosius pakeisti bei visai pašalinti.

♦ Pagerbdami New York’o METRO
POLITAN -MUZIEJAUS 75 melų 
sukaktį Vatikano, Italijos ir Prancūzi- 
jos muziejai padovanojo po . vieną 
vertingą kūrinį.
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* Hollywood*© aktorė GRETA GAR
BO, kuri šiomis dienomis vieši Švedi
joj, 'netrukus vaidins vienoj ameri
kiečių filmoj, vaizduojančio] pran
cūzų rašytojo George Sand ir Šopeno 
gyvenimą.

* Neseniai Paryžiuje susi važiavę
PASAULIO RĄŠYTOJĄI jialia ak
tualių literatūrinių klausimų tarėsi ir 
taikos reikalais. .

* Londone atidaryta MUZIKQS 
ŠVENTĖ. Šventę surengė „Tarptau
tinė naujosios muzikos draugija". Drau
gijos tikslas remti ir propaguoti jau
nuosius muzikos menininkus.

♦ VOKIEČIŲ MENO VERTYBĖS, 
kurios šiuo metu ^ra Amerikoj, bu
sią giąžintos jų tikriesiems savinin
kams.

♦ Liepos mėn. 22 d., atidaryta 
;,PIRMOJI FRANKFURT’O MENO 
PARODA".

♦ Rugpiūčio pradžioje ŽYDU

TEATRAS Mūndien*e pradeda savo 
darbą Šolomo Aleichem’o pjese.

♦ Anglų rašytojas dramaturgas' 
George Bernard SHAW liepos 26 d. 
sulaukė 90 metų.

♦ UNRRA-os ir YMCA — YWCA 
iniciatyva didesnėse DP stovyklose 
vyksta kilnojamoji meno paroda. 
> Pąrodoj .dalyvauja lietuvių, latvių, 
estų, lenkų, ukrainų ir kelių neži- ; 
nomų tautybių dailininkai. Lietu
viams KILNOJAMOJ PARODOJ at
stovauja dailininkai Ig. Šlapelis, J. 
Kaminskas, Č. Janušas, ir 1^ Vili
mas. Parodoj išstatyti 106 eksponatai.

♦ Latvių Centro Komitetas Dct- 
mold’e isteigė PABĖGĖLIŲ GYVENI- 
MO ARCHYVĄ, kuris rinks medžiagą 
iŠ tremtinių gyvenimo.

♦ G? HAUPTMANN’O PALAIKAI 
liepos mėn. atgabenti į Berlyną. Kar
tu atgabenta ir velionies biblioteka 
bei archyvas.

Atsiusta
-Juozas Kruminas SUGRĮŽIMO LAI
VAS. Baladės. Išleido „Baltija". 56 

• psl. Haffkrug. Iliustravo dail. Ant 
Petrikonis. Sp. rotatoriumi.

GINTARAS. Neperiodinis literatū
ros žurnalas. Red. J. Krumįnas. 9- 
sios knygos. Neustadt, 1946 m. balan
dis. 60 psl. Turinyje: J. Palionio, A. 
Gedainio, Vyt. Gervydo, J. Krumino 

> ir VI. Šlaito eilėraščiai, Nelės Maza- 
laitės, Ir Vaičiulėnaitės, Andn Gobu- 
vos, Br. Daubaro, J. Lingailos, Šei
mos Lagerlof, V. Banaičio ir K. 

Čapek beletristika bei straipsniai. Sj\ 
rotatoriumi.

paminėti
Br. Kviklys LIETUVIŲ KOVA SU 

NACIAIS 1941—1944 metais. Mem- * 
mingen’as, 1946 m. „Minties" leidinys. 
48 psl. Kaina RM 5.—.

Jonas ir Adolfas Mekai TRYS BRO
LIAI ir kt. pasakos. Leidykla „Gie
dra" Wiesbaden. Iliustravo Y- Adam- 
kevičius. 40 psl.

GIMTINĖS ŽIBURĖLIAI. Antroji 
knygutė. Hanau, 1946 m. 38 psl. Tu
rinyje: Al. Barono, St. Džiugo, Vyt. 
Nemunėlio, J. Žilionio, J. Bickos, 
St. Dziko ir kt. kūryba. Sp. rotato
rium.
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DarBa pradedant
Visuose šio pasaulio kontinentuose rasime savo tautiečių žymes. Šiurkščioj 

Šliurėj, švelniuose pietuose ir tolimų rytų dykumose mūsų tautos vaikai mina

savo pavargusias pėdas. Ir mes čia, šioj Vakarų Europos skiautėj, per tuos dve- 

jus nevalios metus taip pat esame jau palikę savo ilgesio ir sielvarto ženklų. 1 

Mūsų žingsniai jau šimtus kartų norėjo pasisukti namų linkui, bet . J . Ir neži- 

, uia dar kokius pasaulio kraštus mindžios mūsų kojos ir kieno smėlynuose Įsis

paus mūsų pėdsakai.

Mes esame žmonės pilnutine prasme. Ir dėl to nenorime būti vien biologiniai 

vienetai, kurių vegetacijai pakanka tiktai valgomųjų trupinių nuo reklamingo 

prieglaudos stalo. Mes atstovaujame tai tautai, kuri savo kultūros ir širdies 

rasa minkštino kaimyninių kraštų laukinį kietumą, ir toliau norime pasilikti 

to.kultūrinio troškulio.liudininkai.

Tokiomis mintimis gyvenant pasirinktas ir šis leidinio vardas. Jo vedamoji 

kryptis — mąstymai apie žmogų — lietuvį ir lietuviškąją kultūrą. Kokia, nors 

efektingesne deklaracija ar pažadais nępasišauname. Tie, kurie savo plunks- - 

uos derliumi praturtins šį PĖDSAKŲ taką, ęavaimė pateisins ir šio leidinio 

prasmę.

Užtat kviečiame talkon visus, kuriems lietuviškoji kultūra yra kasdieninių 

rūpesčių duona. Čia mielai laukiami visų literatūros žanrų, visų mokslo bei kul

tūrinio gyvenimo plotų ir lietuviškojo visuomeniškumo talkininkai.

Mes laukiame našios talkos, kuri įgalintų mus po šiuo svetimu dangumi pa

likti bent viepą kitą šviesesnį mūsų sielvartų ir siekimų bruožą.
Redakcija
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