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Bernardas Brazdžionis

Tautu Viešpačiui
TaJutų likimo Viešpatie, tu saugai 
Ir žemę jų ir sienas jų ir jųjų likimus, 
Po tavo stogu jos kaip kedro medis auga, 
Ir ant bedugnių drąsiai stato sau namus.

Ir Tu esi jų skydas jų karionėj
Ir prieglauda jų kritusiems kariams,
Ir plieno užtvanka, kad nepaskęstų kloniai, 
Ir žiburys audroj, užgesus žiburiams.

Tautų likimo Viešpatie, ir mūsų
Tu glauski tautą po savo sparnu,
Kurs gynei protėvius nuo jungo rusų, prūsų, 
Tu būki balzamas ir Širdžiai jų sūnų.

Tu būki ginklas josios laisvės partizanų 
Ir nakčia stogas jos benamių tremtinių, 
Būk šiltas vėjas siaučiant pūgai Kazachstano 
Ir sapnas laisvės ir gyvenimo žinių.

Po Tavo stogu, Dieve, mūsų viltys auga 
Ir nyksta mirtys, kančios, vargas ir skausmai, 
Tautų likimo Viešpatie, Tu saugai 
Kad i bedugnę nenupultų mūs namai.
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Bernardas Brazdžionis

Ant tavo aukuro
Ant tavo aukuro, taika, mes dedam viską —
Ir prezidentų deklaracijas gražias,
Ir aukštus principus, ir laisvės obeliską,
Ir mūsų motinų karių širdies kančias.

O tu pro mus kaip baltas paukštis juodą naktį 1
Gražiai giedodama saulėtekin skrendi,
Ir nuo šviesos tavų sparnų mes baigiam akti, 
Ir nuo giesmės klaiku, klaiku tuščioj širdy.

Ant tavo aukuro, taika, mes dedam viską —
Atlanto diartas ir mažų tautų džiaugsmus,
Karus ir pergales, ir laisvės obeliską, i ,
Ir milijonų laimės židinius — namus. z

0 tu kaip stabas prie pasaulio šio bedugnės
Šauki: aukų, šauki: žmonių, šauki: tautų!
Ir tavo aukso galvą supa, tartum ugnys, "
Skeletai jų, kad tu nemirtum, atneštų. . .

Ant tavo aukuro, taika, mes dedam viską —
Ir tai, kas buvo praėity, ir tai, kas bus,

* Šventuosius pažadus ir laisvės obeliską,
Ir savo didvyrių išniekintus grabus. •»

O tu kaip alkanas mirties urve drakonas,
Kur teka upė skausmo ašariį ilga,
Šauki: mau vienas kąsnis — jūsų milijonas! . . .

Kas tu esi, taika? . . . Kas tu esi, taika? . . .

46. I. 19.
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Nelė Mazalaitė

Daina vandenyje
Smuikininkas su sūnumi, žmona ir jos broliu bėga iš savo krašto. Jau seniai 

smuikininko šeima paliko miestą, be gailesčio paliko namus ir turtą, tačiau iki 
paskutinės dienos laikosi kaime, žmonos tėviškėje: širdyje jie tiki — kol yra dar 
tiek laisvos žemės, kiek užmina kojos pėda — visa šalis dar gali būti išgelbėta. 
Štai todėl, kai senas tėvas užkinko porą arklių ir jauniausias sūnus, studentas 
sūnus, važiuoja su sesers šeima — jau nėra ramus pasitraukimas, tiktai bėgimas.

Jiems tenka keliauti pro kulkas ir ugnį, ir atrado, kad visas karas yra sukel
tas persekioti šiems keturiems žmonėms. Ne, ne keturiems, nes keliai yra pil
ni Vežimų, yra pilni pėsčiųjų: maras yra čia už( nugaros, ir kas nori išlikti — 
bėga.

— Tarytum mes esame smiltys, mes visi, kurie čia keliaujame, — sako 
kartą smuikininko žmona. — Esame dulkės, ir vėjas mus supūtė į šitą kelią. 0 
koks jis yra siauras, kada reikia bėgti!

Ir ji apkabina savo kūdikį ir tvirtai laiko jį rankose, o jis juokiasi dėl viskę, 
kur tėvus gąsdina nerimas.

Jis šypso ir tada, kai iŠ paskos atskrenda lėktuvai, jis juokiasi ir iškėlęs 
pirštą rodo: ,

—- Kiek daug varnų!
Šitie paukščiai sklendžia vis žemyn, jie suka ratą, leidžiasi ir tuomet arkliai 

neraginti sustoja ir karpo ausimis, o. žmonės puola iš vežimų. Smuikininkas iššo
ka taipgi, jis padeda išlipti žmonai, — laikydama vaiką glėbyje ji bėga pirma jo 
ir pakėlusi akis aukštyn žiūri, kaip ryškiai žymi penkiakampės žvaigždės.

— Tarsi senas rabinas iššaukė jas iš užkeikimo knygos, — ramiai pagalvoja 
ji, ir šitai yra jos paskutinė mintis.

Kai smuikininkas praveria akis — jis guli kniūpščias miške ir stipriai laiko 
rankoje smuiko futliarą, taip kaip sėdėdamas vežime. Atkėlęs galvą, pro pušis 
mato dangų, tyrą ir pilkšvai mėlyną, ir girdi, kaip aplinkui krenta neprinoku- 
sios bruknės. Tyliai klausosi ir pamažu supranta: — Tai kulkosvaidžiai, — mano 
jis ir taria, jog jį čia atitrenkė bombos smūgis.- Ir ūmai, negalvodamas, jis ima 
šaukti žmoną — garsiai, beveik staugiamai šaukia jis, tačiau ji neatsiliepia, ir 
-pašokęs niekur nemato jos. Čia.pat guli studentas, guli, jo svainis, jis laiko -• 
saujos gniaužte botagą, ir jo veidas yra purvinas — bet jis yra gyvas. Netrukus 
jis atsikelia ir svyruoja, pasistovi atsirėmęs medį ir pagaliau prabyla:

—• Girdi? Jie jau tolinasi.
Dabar smuikininkas jau yra visiškai atsipeikėjęs ir bėga į plentą — jis bėga,
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ir jo kojos yra sunkios, su kiekvienu žingsniu jos įauga į žemę, tarsi jaunos- 
eglaitės.

- Štai čia stovi bėgančiųjų vilkstinė — ateina jis — čia turi būti jų vežimas ir 
čia, kelius žingsnius į šalį, buvo pasitraukusi jo žmona, laikydama ant rankų jo 
berniuką.

Jinai tebelaiko jį mato jis, kai visur blaškydamasis ieško jų: plento 
pakraštyje tvakso viena ranka, nurauta nuo pat peties, ir ta ranka, nagais įsikir
tus!, laiko vaikučio liemenį. Jo veidas yra visiškai nuneštas, tiktai ant paties 
pakaušio styri kuokštelis šviesių plaukų.

— Tai tik ranka, — ginčijasi su savimi smuikininkas, — tikrai ranka, bet 
kur yra mano žmona ir sūnus?

Jis sukinėjasi ir žvalgosi, ir už kelių žingsnių marguoja jos suknelės skiautė 
ir guli rausvo batelio pusė .Jo koja suklupo už kažko — jam pasirodė, kad jis 
užlipo ant kažkieno dar pusiau gyvos galvos, tačiau, tas jį nei sujaudina, nei iš
gąsdina — jis eina ir lasinėja tik tai, kas yra likę iš jo šeimos.

— Kokia mozaika, — murma jis, ir taip besisukinėdamas jis vėl grįžta prie 
savo vežimo. t

Prie to vežimo šipulių sustoja atėjęs studentas, jis jau nebesvyruoja ir šaltai 
žiūri į daiktų liekanas. Vienas arklys guli keistai sukniubęs ant nosies, ir jo 
kairė ausis sukarpyta į smulkiausius skutelius, tarytumei karčiai. Šalia stovi 
antrasis juodbėris, visiškai nepaliestas ir baukščiai kasa koja žemę — gulin
čiojo pakinktai traukia jį žemyn. Sukandęs dantis, studentas išsitraukia peilį, 
atpiausto odas ir virves ir pastumia arklį į miško pusę.

-— Kokia mozaika, — murma smuikininkas ir vėl sugrįžta prie rankos, apka
binusios sulamdytą vaiko kūną — ir staiga jam pasidaro taip šleikštu nuo tų 
sudarkytų mėsų, jog jis ten atsisėda beveik be sąmonės.

Bet netrukus jį atkelia stipri vyro ranka: svainis stovi šalia jo, išbalęs žiūri 
į sesers rauką ir be žodžių traukia smuikininką į šalį.

— Aš neisiu, — sako tas, tačiau kai jį traukia už pažasties, jis pasiduoda* 
ir, eina vilkdamas kojas.

Tarsi pro vatą jo ausys girdi naują lėktuvų artėjimą, be galvojimo guli grio
vyje, o paskui junta, kaip kareivis jį užtempia ant tanko.

Studentas prilaiko jį važiuojant, paskui pastebi, kad tebelaiko botagą ir 
nusviedžia jį į jplentą. Tuomet smuikininkas įsižiūri, jog ir jo paties ranka 
užimta — joje suspausta smuiko futliaro rankena. . Jis nori numesti smuiką, 
tačiau jam atrodo, kad jo nagai įaugę į delną ir jis negali atgniaužti rankos.

Šitaip jam atrodo per visą kelionių laiką, kai jį sodina į vežimą, ar į trau
kinį, kai jis miega troboje, daržinėje ar lageryje — dienas ir savaites jis laiko 

• suspaudęs smuiką savo rankoje.
„Taip aš vaikščiosiu visą gyvenimą" — galvoja jis. — „Aš keliausiu kaip 

prakeiktasis amžinas žydas su ta našta, nes aš esu toks pat kaltas, kaip ir karaSr 
Argi aš neturėjau laikyti viena ranka sūnų ir antrąja apkabinti savo žmoną, 
savo mylimąją? Šitaip būtume mes visi išlikę ar visi žuvę!"
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Toji mintis pasidarė jam vienintelė — ji plaka kaip pulsas ir kartojasi be 
paliovos. Jis negali išlįsti iš jos,-negali ir nenori — jis tyli, visą laiką tyli ir 
galvoja vis vieną ir tą patį.

— „Jis išeis jš proto", — baugiai mano studentas ir neišgalvoja, kaip turi 
kovoti su nauja nelaime. Jis pats yra labai jaunas ir neregėjęs vargo, užtat bė
gimai iš tėviškės yra neišreiškiamas smūgis. Dabar naktimis jis sapnuoja lavo
nus, o kai galvoja apie namus —• mato juos degančius, ir tėvus nužudytus. Jis 
negali užmiršti sesers — ji buvo visuomet laiminga ir gera, o berniūkštį jis 
mylėjo labiau už brolius tikruosius. Šitą rudenį dirbo jam malūnėlį ir vilkelį, 
o vaikas juokėsi kaip švilpukas, ir taip mėgo sėdėti ant jo pečių. Ne, kai tik 
jis pagalvoja apie vaiką, jo akys darosi drėgnos ir širdis kruvina iš gailesčio 
ir keršto.

Kartais jis kalba smuikininkui:
— Klausyk, grįžkime namo: jeigu mes nudėsime keletą tų raudonų gyvačių 

— bus lengviau. Argi tu nenori atkeršyti už saviškius?
Tačiau smuikininko akys yra tuščios ir šaltos, jis tyli ir galvoja:
— Jeigu aš būčiau nešęs sūnų, o ne smuiką!
Tuomet studentas ima bartis — karčiai ir piktai kalba jis užgaulius žodžius, 

vadina jį bhiliu ir boba, bet niekas negali išskelti smuikininko pykčio net paža
dinti kitokios minties — ir studentas pajunta dar didesnį gailestį.

Dabar jis užmiršta net namus ir viską, kas įvyko kelionėje, jis tik nori iš
gelbėti šitą vertingą ižmogų, žūnantį blogiau, negu mirtyje. Gerose dienose jis 
laikėsi atokiai nuo savo svainio: jį baugino garsus ano vardas ir tai, kad kon
certuose smuikininkas kaip vėjas lenkdavo žmonių širdis savo grojimu — jam 
gi muzika atrodė kaip žvaigždės: gražus ir nereikalingas dalykas. Tačiau dabar 
studentui jis pasidarė, kaip tie, kurie mirė pakelėje, kaip tie, kurie namie liko, 
pasidarė daugiau, nes jį reikėjo gelbėti ’ir globoti. Ir užtat maitina jį kaip kū
dikį, ir paguldo geriau už save, ir galvoja tiktai apie jo ateitį.

— Tau reikia darbo, — kalba jis smuikininkui, — darbo, kuris išblaškytų 
ir prikeltų — juk reikės grįžti namo ir ten viską statyti iš naujo. Tu turi vėl 
koncertuoti — mes važiuosim, kur yra daugiau mūsų tautiečių.

Tačiau smuikininko akys yra negyvos, nors jos ir žiūri.
„Jam reikia pasilsėti", — galvoja studentas,— „jį žmonės vargina, jam rei

kia pasitraukti iš tų pavargusių minių, kurių vaizdas • nuolat primena aną 
plentą".

Ir taip jis atsiveža^vainį į kurorto vietą, į pajūrio miestą. Ramu ir tylu yra 
čia, viloje gyvena jie, ir ūž penkiasdešimties metrų yra jūra. Iš lango matyti, 
kaip melodingai šoka bangos, — jos bėga, klupterėja ir vėl nueina atgal. Jos 
yra pilkos, yra tamsios, nes lapkritis pakeičia visas spalvas, net ir vandenį.

Studentas nori išvesti jį pasivaikščioti, pasakoja, kaip puiku eiti per šla
mančius rausvus lapus, ir pasakoja, koks tiltas pastatytas jūroje.

Smuikininkas tyli, niekur neina.ir galvoja: '
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— „Aš turėjau žūti drauge su jais, arba visi būtume išlikę".
Tačiau- viena kitokesnė mintis atsibunda jame.
Prasidėjo vėjų dienos jūroje, o naktį tai pavirsta audromis, ir iŠ laivų kart

kartėmis atsišaukia sirenos. Jų kambaryje jūros kaukimas yra toks garsus, 
tarsi vilų sienos būtų padarytos iš plono stiklo. Ir šitokią naktį jį prižadina 
mintis: "n ’ .

„Aš galiu taipgi numirti, jura yra čia pat, ir nieks nebėgs gelbėti per audrą 
ir tamsą" ...

Kažkas jį sulaiko nuo to, gal būt tai yra fizinė šalčio baimė, nes kambarys 
/ yra labai šaltas, ir lovos šiluma raminančiai maloni. Dieną jis sėdi prie lango 

ir žiūri į jūrą, ir naujoji mintis tvinksi jame^ kaip kraujo bangavimas.
Antroji naktis yr:į dar audringesnė, vėjas žvanga kaip sudaužytas varpas, ir 

iŠ vandens kartais išsiveržia dejavimas. Smuikininkas visiškai negali užmigti, 
jis guli ir klausosi. Yra, gal būt, vidurnaktis, kai jis taria sau" jūra visiškai 
netoli, aš galiu lengvai numirti".

Jis apsirengia ir išeina. Stipriai jis spaudžia rankoje smuiko futliarą: reikia 
saugoti jį — galvoja — naktis yra tokia tamsi, jeigu pamestum ką iš rankų — 
nebeatrastum.

Ištiesęs ranką praeina jis pro kurhauzo vartus, praeina dengtą galeriją. 
Tarp jos kolonų vėjas laksto sūkuriais ir yra toks linksmas, rodos, *jis kaip šu
nytis — sukasi ir gaudo savo uodegą. *

i Šitaip apgraibomis užeina jis ant tilto ir tuojau pamato kažką priešais save: 
tai yra kažkas juoda, ir naktis prieš jį atrodo palša. Juodasis prisiartina, ir jo 
balsas pro vandenis ir oro ūžimą, nors jis kalba tyliai, beveik pašnibždomis:

— Na, matai, jau vakar buvo laikas ateiti. Argi tu manai, kad gali manęs 
nepaklausyti?

1 ■— Aš ir atėjau — sako smuikininkas, tačiau keista, kad savo balso jis ne
girdi. •

, Negali jo išgirsti ir dabar, kai šaukia:
■— Man taip sunku išeiti vienam. Aš tik dabar galėjau pabėgti. Tačiau ir 

dabar jis nėra vienas: studentas pabunda nuo durų darymo, vos apsivilkęs iš
bėga paskui jį, drebėdamas iš šalčio ir išgąsčio jis įsitempęs seka jo žingsnių 
garsą, ir dabar stovi už jo nugaros.

Traukia jis savo svainį už rankovės, veda atgal, bet kažkokia jėga yra 
perėmusi smuikininką — jis lengvai *nusikrato stiprios studento rankos ir eina 
tiltu tolyn. Jis eina ir klausosi kuždėjimo, tokio aiškaus, tarsi būtų begalinė 
tyla:

— Tai yra juokinga, kad verti mane laukti. Aš esu turėjęs daug vargo su 
jumis, smuikininkais. Žinai, buvo toks smuikininkas Liljecrona, jis įsigalvojo, 
kad savo muzika yra užmušęs mylimąją. Žinoma, šitai aš jam įkalbėjau, nėra 
ko gintis. Aš jau turėjau jį taip arti, kad galėjau suuosti jo sielą, ir paskutinį 
momentą jį nunešė už tūkstančių mylių nuo manęs. Ir kas? — moteris. Ko 
tu dar delsi?

6 A

8



Studentas tveria smuikininką už pečių, beveik nuvelka jo apsiaustą, tačiau . 
anas išsiplėšia ir eina tiltu tolyn. Plaka lietus į veidus, persmelkia visa kūną, 
ir vėjas stumdo ir nori suklupdyti, o smuikininkas lengvai eina greta juodojo 
ir kažin ką kalba. Vieną kitą žodį išgirsta studentas iš paskos, ir išsigąsta dar 
labiau.

— Kokius žodžius jis čia pasakoja? — galvoja jis. —• Dieve, Dieve, jis jau 
išėjo iš proto, arba kalba su pačiu velniu gundytoju.

Prisilenkęs prie smuikininko kažin kas juodas juokiasi:
Aš mėgstu smuiką, galėčiau atiduoti savo uodegos ašutus ištempti į stygas, 

ir gera smala moku suklijuoti smuiko šonus.
Studentas girdi, kaip susijuokia smuikininkas, ir jį apima tokia baimė, jog 

nori liėgti atgal — tačiau eina paskui savo pražuvusįjį svainį) bardamas ir mal
daudamas — o tie du tęsia pokalbį:

— Geras smuikas, ką? — sako juodasis. — Buvo pasakojama, kad padėjau 
Paganini pasidaryti tokį instrumentą ir visiems įgroti į ausis, kas tik man pa
tinka. Jis gavo garbės, o aš — na, mane dažnokai apgauna: jis buvo iškeiktas, 
tačįau aš negalėjų pasiekti jo kumpos nosies. Dievas perdaug visų pasigaili. 
Man atrodo — tu vis nesiryžti. t

— Viešpatie, —šnibžda studentas, — argi nebėra nevieno angelo, kas padėtų, 
kas išgelbėtų.

—Palauk, matau aš tavo smegenis, — kvatojasi kažkas juodas šalia smuiki- 
z ninko: — Tu manai, kad dar gali būti sveikas, gali grįžti namo? Argi apsimoka 

— ką tu ten rasi? Ar tu galėsi užmiršti? A, tu manai, jeigu numesi šitą smuiką 
tai jau viskas? Kas gi būsi tu tada? Bankininkas be pinigų, elgeta!

Jis nutyla, po to šnibžda dar pikčiau:
— Ko abejoti — visi smuikai priklauso man, ir dabar aš tik atsiimu nuomą. 

Štai,~čia, žiūrėk, yra laiptai žemyn, o tuojau ir vanduo, nereikia net! per barjerą 
persilenkti. Na, ko lauki, — drąsiau!

Smuikininkas nukelia koją žemyn, dar vieną laiptą, ir kai rengiasi nušokti — 
staiga sustoja: čia pat po jo kojomis vandenyje suvaitoja smuikas, baisiai jau
trus ir švelnus smuikas groja pažįstamą dainą.

— Ko tu stovi, ar reikia pastūmėti! — šaukia kažkas juodas. — Tu klausaisi? 
Ne, ne. Nereikia — tai ne mano smuikas. Greičiau lipk.

Vos girdimas groja smuikas po bangomis:
„Tykiai, tykiai Pfemunėlis plaukia,
O dar tykiau mus seselė verkia------------“ ’ •

Groja iš gelmių, ir smuikininkas įsiklauso, taip tyrai skamba šitas balsas, tarsi 
begalinėje erdvėje ir aukštyje. Ir dabar įsiutęs juodasis rėkia į jo veidą:

— Tu klausaisi? Niekados tu negirdėjai‘šitos muzikos! — ir jis sumoja ran
komis, ir vėjas įsipučia dešimteriopai, ir jis yra pilnas žvangesio,' tarsi kas 
daužytų didelius molio indus. Po smuikininko kojomis btaška laiptai, bangos 
užpila kartkartėmis jo kojas, o aukšti stiebai ant tilto grasinamai linksta iki pat 
jo galvos. ' *
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Smuikas vandenyje visiškai išnyksta, tarsi jį butų ųšpylusios visos jūros — 
tik vieną akimirką jis suaidi ir vėl užgęsta.

Palauk! — saukia smuikininkas. — Aš tau padėsiu!
Jis išsiima savo smuiką ir ima groti toliau savo pradėtą dainą. Juo labiau 

siunta vėjas ir jūra, juo gąrsiau groja smuikininkas — kaip rykšte, kaip žaibu 
muša jis savo stryku audrą, degina ją daina. Jo skrybėlė yra nutraukta^ lietus 
varva per jo akis, o jis groja, groja ir groja.

Ir ūmai muzika prasimuša pro stichiją ir pasiekia jo paties širdį, ir ji atgyja. 
Muzika pasiekia ir antrąjį žmogų, atėjusį ant tilto šią naktį: studentas stovi už 
jo nugaros ir kartoja:

— Dėkui Dievui, dėkui Dievui.
Kai smuikininkas lipa aukštyn? į tiltą, jis pajunta savo svainio ranką ir 

paspaudžia ją:
— Kaip gerai, kad tu atėjai. Ak, mane buvo apėmusios tokios baisioj mintys!

Tačiau dabar aš esu išgelbėtas. Gal būt, Dievas buvo atsiuntęs čia mano mažąjį 
berniuką — tikriausiai jis grojo ten. .

Ir pirmą kartą smuikininkas pravirko — ir nuo kiekvienos ašaros jo sieloje 
darėsi šviesiau. ' -S.

Tarytum ėmė aušti.
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Prof. Vacį. Biržiška
Abromas Kulvietis ,

(Tęsinys iš 1 nr.)
,6.

Kulvietis grįžo Lietuvon sau labai palankiu laiku, nes Vilniuje tuo laiku 
gyveno ir jaunasis Didysis Kunigaikštis Žygimantas Augustas ir karalienė mo
tina Bona, kuri,z pradėdama Lietuvoje savo ekonominę politiką, stengėsi vai
dinti ir savitos mecenatės — Lietuvos kulturintojos rolę. Dėl to kiekvienas 
asmuo, atvykęs iŠ»vakarų, jos buvo palaikomas ir remiamas, juo labiau, jei jis 
atvyko iš jos tėvynės Italijos. Bet ir pats Kulvietis, matyti, daug kam čia jau 
buvo žinomas ir laukiamas, nes tiek išmokslintų žmonių, kaip jis, tuo laiku Lie- 

'tuva' visai neturėjo. Jis iŠ anksto buvo numatytas vedėju aukštosios mokyklos 
Vilniuje, kurios įkūrimu susirūpinta dar visą pusmetį prieš jo atvykimą į Lie
tuvą. Iniciatyva čia išėjo iš dviejų jo' šalininkų — vaivados Goštauto raštininko 
Jono Viliamovskio ir magistro Jurgio iš Eišiškės. Paskutinysis buvo vėliau Ma
žojoj Lietuvoj žinomas vardais Georg Eyschitjki, Georg Hausich, Haustintj Li- 
tuanus, Gregorius Vilnensis, kuris apie 1553 m. tapo protestantų kunigu Rus
nėje, o sulig A. F. K. (Kosciol augsburski w Wilnie) jis buvęs tas pats buv'ęs 
pranciškonų gvardijonas Vilniuje Jurgis, kuris 1523 m. sudarė žemės pardavi- 

-mol sutartį su vyskupo.. Hosiaus tėvu UIriku Hose (Bukovski, rodos teisingai, tą 
informaciją paneigia). Šie abudu kreipėsi į Vilniaus kapitulą, prašydami leisti 
jiems įkurti Vilniuje privatinę bajorų vaikams mokyklą. Bet kapitula atsakė 
neigiamai, motyvuodama .tuo, kad veikianti prie šv. Jono bažnyčios katedros 
mokykla pati veik visai neturi mokinių, o labiausiai dėl to, kad prašytojai yra 
žmonės, išėję mokslus Vokietijoje, taigi jiems pavojinga pavesti katalikų vaikų 
auklėjimą (tikrumoj Jurgis iš Eišiškės tik 1541 m. kaipo „Georgius Hąustintj" 
įsimatrikuliavo Vitenberge). Tačiau į Vilnių atvykus pačiam Kulviečiui, ir Bonai 
čia gyvenant, padėtis pasikeitė. Kulvietis tuojau prisistatė Bonai, kaipo jos val
domo..Kauno pavieto bajoras, ir padarė jai labai gerą įspūdį savo humanistiniu 
pasiruošimu (,,quia eruditus iuvenis fuit", kaip ji pati vėliau rašė) ir iš karto

Jos palankumą. Kadangi viešai jis dar nebuvo nutraukęs saitų su ka
talikų bažnyčia ir bent pradžioje^savo protestantiškomis pažiūromis nesigyrė, 
tai pati Bona jam išrūpino leidimą įkurti mokyklą (Tschakert tai 'neteisingai 
sieja su Žygimanto Augusto dvaro įtaka). Čia apsieita be kapitulos leidimo, 
bent kapitulos protokoluose apie tai nėra nė vieno žodžio. Mokykla buvo| įkur
ta Vilniuje. Profesorius S. Kott viename ptivatiniame pranešime Kaune bandė 
įrodinėti, kad mokykla buvo įkurta ne Vilniuje, bet Kaune, kadangi Kaunas 
tuo laiku buvo virtęs Bonos viso veikimo centras. Bet tat klaida — pats Kul-
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vietiš’ savo Confess! jo j visai aiškiai pasako: „discipulorum enim, quos Vilnae 
docui, amici . . . paucos pessimam mihi retulerunt gratiam ...", o ir Regen- 
yolscius (Systema 1679 p. 74) rašo apie Kulvietį 1652 m., kad jis, „in urbė 
Wilnensi scholam aperuerat", nors greičiausiai Regenvolscius Kulviečio Con- 
fessijos ir neskaitė. Mokykla buvo įkurta ar 1539 m. pabaigoje ar 1540 m. prad
žioje (sulig Regenvolsciusu 1539 m) ir buvo pavesta specialiai klasikinėms kal
boms studijuoti. Nors apie jos veikimą tiek težinome, kiek apie ją papasakojo 
pats Kulvietis -savo Confessijoj, bet atrodo tikra, kad ji buvo daug aukštesnio 
lygio už aną katedros mokyklą, kuri dėl to irzneturėjo pasisekimo, kad nieko 
konkretaus mokiniams neduodavo. Jau įsigalėjus papročiui siųsti didikų ir stam
besnių bajorų vaikus studijoms į užsienį, Lietuvoje buvo jaučiamas ypatingas 
trūkumas tokios mokyklos, kuri toms studijoms ruoštų. Kulviečio mokykla kaip 
tik ir pastatė sau tokį uždavinį ir. dėl to is> karto susilaukė didelio pasisekimo 
Atsižiūrint gi ir jos vedėjo Kulviečio aukštų mokslinių kvalifikaoijų, ji faktiš- x 
kai buvo ir pirmoji aukštoji Lietuvos mokykla, tik be teologijos, kuri vakaruose 
tiek katalikų, tiek nekatalikų universitetuose sudarydavo visų aukštųjų mokyklų* 
centrą. Tuo tarpu, kada katedros mokykla turėjo vos keletą mokinių, pas Kul
vietį iš karto jų susirinko 60 ir tai iš įvairių bajorų ir miestiečių sluogsnių; buvo 
čia ir didikų vaikų, kaip pvzu Povilo Naruševičiaus sūnus ar Kulviečio vadina
mas D. Sandomirius, kuriuo greičiausiai buvo Sandomiriaus -kašteliono Kolian- 
kos Volskio sūnus, Barboros Radvilienės, motinos būsimos Žygimanto Augusto 
žmonos, brolis, kuris, matyti tuo laiku viešėjo Radvilų dvare Vilniuje. Buvo ir 
daug nepasiturinčių- mokinių, su kuriais Kulvietis turėjo nemaža bėdos: moky
kla ne tik mokino mokinius, bet juos ir išlaikė, o neturėdama jokios pašaipos, 
turėjo išsilaikyti iš tų pinigų, kuriuos sumokėdavo mokinių tėvai; tuo tarpu, 
kaip vėliau Confessijoj konstatavo Kulvietis, daugelis jų jam žymioj dalyje 
skolos už išlaikymą ir mokymą nesumokėjo. J. Bukowski vėl tvirtino, kad dau
gumą Kulviečio mokinių sudarydavo lietuvių ir lenkų bajoraičiai, anksčiau jo ’ • 
vadovybėje studijavę Vitenberge" — tai aiški nesąmonė, nes studijavę Viten- 
bergo universitete neitų paskiau mokintis paruošiamoj į universitetą mokykloj, 
o be to Kulviečiui Vitenberge studijuėjant, jis ten tuo laiku buvo vienintelis 
lietuvis (jam tik išvažiavus atvyko Jonas Christoporskis, o po metų Rotundus 
ir Męlenskis) ir pats būdamas studentas jokios vadovaujamos rolės kitiems stu
dentams nevaidino. Kitas vėl literatūriniai — istorinis fantazioras, profesorius 
A. Brūckneris, tvirtino, kad mokykla buvusi lotyniškai — lenkiška, tuo tarpu 
abudu jos mokytojai — Kulvietis ir jo padėjėjas Jurgis Zablockis — buvo gryni 
lietuviai, lietuvių rašytinės literatūros pradininkai, mokykloje viskas buvo dė
stoma lotyniškai, kaip kad ir Krokuvos akademijoj, kur paskaitų lenkų kalba 
tuo laiku visiškai nebuvo. Jokių nusiskundimų dėl mokyklos krypties to laiko 
dokumentuose neužtikta, ir jei Kulvietis būtų savo veiklą tik ja viena aprėžęs, 
tai ji dar ilgai būtų galėjus gyvuoti ir vaidinti žymų vaidmenį Lietuvos kultū
roje. Bet Kulvietis buvo jau smarkiai pagautas Liuterio mokslo ir svajojo su-
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vaidinti Lietuvoje tokią pat rolę, kokią suvaidino vokiečių kraštuose Liuteris. 
Kunigaikščio Albrechto ir Bonos rekomepdacija, dar būdamas katalikų kunigas, 
jis buvo paskirtas Vilniaus vokiečiams katalikams skirtos šv. Onos bažnyčios 
pamokslininku. Ir čia jis iš karto pradėjo skelbti visas tas idėjas, kurios Va
karų Europoje jau buvo iššaukusios protestantizmo sąjjudį, ypač puldamas kata
likų dvasininkiją. .Veltui palanki jam Bona stengėsi sulaikyti jo reformatorišką 
uolumą, ypač jam patardama nepulti kunigų ir vienuolių, bet Kulvietis jos pa
tarimų nepaisė ir, jos žodžiais, ,,dixit et loquebatur, quae non erant discen- 
da" — kalbėjo ir mokino to, ko neprivalėjo kalbėti. Šiais pamokslais jis sukėlė 
prieš save ypač aukštesniąją dvasininkiją. Atsirado asmenų, kurie jo visus nu
kreiptus prieš katalikų dvasininkiją puolimus užrašydavo ir sten
gėsi sudaryti jam nepalankią ’Uioįsouiie Griežčiausiai stojo prieš jį pats Vil
niaus vyskupas Povilas Alšėniškis, atsakingas už katalikų bažnyčios buitį Vil
niaus vyskupijoje, kuris ir šiaip daugelio buvo kaltinamas, kad susirūpinęs dau
giausiai įvairiais materialiniais reikalais, jis apleido dvasinius reikalus, ir kad 
ypač dėl to reformacijos sąjūdis tiek paplito Lietuvoje. Kulviečio pirmasis bio
grafas Wigandus tuo reikalu rašė, kad prieš Kulvietį stojo net „multi įepisjeopi 
in Lithuania", nors tikrumoje čia galėjo eiti kalba tik apie, vieną vyskupą Al
šėniškį, kaip vėliau teisingai pastebėjo pati Bona: „praesertim d. episcopUs Vii- 
nensis maximo ilium odio prosequebatur". Tačiau, kol Kulvietį dengė Bona, 
kuri kad ir buvo griežta katalikė, bet siekdama savo specifinių politinių ir eko
nominių tikslų Lietuvoje, gudriai laviravo tarp įvairių Lietuvoje besireiškiančių 
politinių ir tikybinių srovių,* tol Kulvietis galėjo jaustis saugus. Tačiau 1542 
m. gegužės mėn. ji paliko Vilnių ir išsikėlė gyventi į -Lenkiją, ir Kulvietis savo 
globėjos nustojo. Paprastai, Kulviečio biografai tvirtina, kad Kulvietis pabėgo 
iš Vilniaus, jau Bonai iŠ Vilniaus išvažiavus, kada buvo paskelbtas prieš jį nu
kreiptas Žygimanto Senio dekretas. Bet pačios Bonos liudijimu, pareikštu vie
name, jos laiške Kunigaikščiui Albrechtui, ji dar prieš savo išvažiavimą patarė 
Kulviečiui iš anksto su savo artimaisiais pasitraukti kur į saugesnę vietą, kur 
jam negrėstų suėmimo pavojus,, nes jos globos nustojęs, jis nebus Vilniuje sau
gus. Ir greičiausiai jau 1542 m. balandžio mėn. Kulvietis, kartu su Jurgiu Za
blockiu ir, greičiausiai, su kitu savo mokyklos mokytoju Jurgiu iŠ Eišiškės, 
slaptai išvyko į Prūsus. »

Tik Bonai išvykus, ir gali būti, nežinodamas dar apie Kulviečio pasitraukimą 
iš Vilniaus, vyskupas Alšėniškis jau 1524 m. gegužės mėn. 19 d. išgavo iš Žygi- 
manto I (II) tiesiog prieš Kulvietį nukreiptą dekretą. Bona, gerai žinodama, 
kad Kulvietis jau yra Prūsuose, nesistengė sutrukdyti to dekreto paskelbimo, 
nors, turėdama didelę įtaką karaliui, lengvai būtų galėjusi to atsiekti. Dekre
tas smulkiai išdėstė visus iš Kulviečio pamokslų išrankiotus jo prasikaltimus 
ir pasisakymus prieš katalikų bažnyčios mokslą ir ierarchiją. Tų prasikaltimų 
susidarė tokia eibė, kad savaime aiškios buvo ir sankcijos: Kulviečiui buvo 
įsakoma stoti į konsistorijos teismą su grasme, kad jam nestojus, jis bus pasau-
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lietinės valdžios prievarta pristatytas; jei pasislėps, tai būsiąs paskelbtas banitu, 
jo visas turtas būsiąs konfiskuotas,. jo dalį paimant valstybės naudai, kitą 
Vilniaus bažnyčių naudai ir trečią Vilniaus vyskupo reikalams. Tačiau, de
kretas bent porą savaičių pasivėlino, nes Kulvietis tuo laiku jau saugus slėpėsi 
Karaliaučiuje. Kita vertus, tuo laiku Kulvietis ir jokio nuosavaus turto netu
rėjo ir tik tais pačiais metais mirus jo tėvui, Kulva su Br.enkliškiais atiteko 
jam su broliu; tuos dvarus ir mėginta jam atimti. Dekretu pasinaudojo vien 
Kulviečio mokinių tėvai, kurie jo pabėgimo proga jam nesumokėjo už savo 
vaikų mokymą ir išlaikymą.

7.

Į Karaliaučių atvykęs, Kulvietis jau 1542 m. birželio 23 d. buvo paskirtas 
kunigaikščio Albrechto tarėju su pietine 100 markių alga, tačiau pirmą algos 
dalį, 30 markių, jis gavo tik po pusės metų, gruodžio 23 d. ir tai ne kaipo 
tarėjas, bet kaipo partikuliaro vicerektorius. Vėlesnėse kunigaikščio Albrechto 
apyskaitose nuo 1541 m. ligi 1543 m. jis vadinamas kunigaikščio archipedagogu, 
taix reiškia, kad Albrechtas jam tarnybon įskaitė ir dalį laiko, jo praleisto 
Vilniuje, vadovaujant Vilniaus mokyklai. Tik Kulviečiui suspėjus Karaliaučiuje 
įsikurti, iš Lietuvos atėjo žinia, kad staiga mirė jo tėvas ir kad jo*motina 
yra šalinama iš Kulvos. Visai galimas daiktas, kad su tėvo mirtimi Kulviečiui 
virstant tėvo turto įpėdiniu, kiti jo giminaičiai ir kaimynai sumanė pasinaudoti 
Žygimanto Senio dekretu prieš Kulvietį, kad pasisavintų jo turtą. Tuomet 
Kulvietis per Kunigaikščio Albrechto atstovus prię 'Žygimanto Augusto, Andrių 
Rippę ir Joną Lohmūller^, kreipėsi pas Žygimantą Augustą, prašydamas ap
ginti jo motiną ir leisti jam pačiam atvykti į Lietuvą jo palikimo reikalams 
sutvarkyti.

To prašymo paveiktas, Žygimantas Augustas išdavė- jo motinai apsaugos 
rasotą, bet, nežiūrint to, jau rugsėjo mėn. Kulvietį pasiekė aliarmuojanti 
žinia, kad vyskupo Alšėniškio įsakymu jo motina ir keli jo šalininkai yra 
(mesti į kalėjimą. Tuomet Kulvietis pasiryžo ir be leidimo vykti į Lietuvą, 
matyti, norėdamas asmeniškai stoti į konsistorijos teismą, kad tuo būdu išliuo- 
suoti jo karštai mylimą motiną. Tuo laiku nesant Albrechto Karaliaučiuje, 
jis iš jo pavaduotojų gavo atostogas ir tuojau išvyko, bet kelyje jį pavijo 
1542 m. spalių mėn. 8 d. rašytas jam Albrechto laiškas, kuriame jis įsako 
svarbiais reikalais tuojau grįžti į Karaliaučių ir žada tuojau pats sutvarkyti 
Kulviečio asmeninius reikalus. Ir tikrai, tik Kulviečiui grįžus į Karaliaučių, 
Albrechtas tuojau išgavo iš Trakų vaivados Stanislovo Goštauto, mirusio Vil
niaus vaivados Albrechto Goštauto sūnaus, Barboros Radvilaitės, vėlesniosios 
Žygimanto Augusto žmonos, pirmojo vyro, apsaugos laišką ilgamečiam Kul
viečio tarnui — globėjui, lydėjusiam jį visose kelionėse, Stanislovui Ukmergiš- 
kiui (Wilkomiriensis) ir pasiuntė jį į Lietuvą su Kulviečio laiškais. Šis Stanis
lovas Ukmergiškis buvo daugiau Kulviečio globėjas ir draugas, kaip tarnas ir,
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matyti, tai vienas iš tų dviejų Stanislovų Ukmergiškių, kurie buvo įsimatri- 
kuliavę Krokuvos akademijoje, vienas 1507 m. („Stanislaus Jacobi de Wil- 
comeria"), sumokėjęs 2V2 grašių imatrikuliacijos mokesčio, ir kitas 1536 m. 
(„Stanislaus Martini de Wilcomeria"),sumokėjęs tik 1 grašį mokesčio. Greiči
ausia, pirmasis, bent 20 metų už Kulvietį vyresnis, nes antrojo studijos atiteko 
dalimi laikui, kadff Kulvietis dar tik grįgdavo iš savo užsienių kelionių/Nors, 
kita vertus, kaip tik tuo laiku, kada Kulvietis dirbo Lietuvoje, jo globėjas 
turėjo daugiau laiko studijoms, nes Kulviečiui buvo mažiau reikalingas, o mini- 
malinis imatrikuliacijos mokestis, 1 grašis, rodo, kad tai'buvęs neturtingas 
asmuo, kuomet pirmasis sumokėjo pilną mokestį, kokį mokėjo ir pasiturintieji 
studentai. Stanislovui išvykus, kunigaikštis Albrechtas pavedė sutvarkyti Kul
viečio reikalus Lietuvoje savo atstovui Krokuvoje prie Žygimanto Senio Jostui 
Liudvikui Dietzui (Dieciusui). Šis kreipėsi į Boną, kuri dar nebuvo pamiršusi 
savo buvusio globotinio. Ji jau buvo gavusi iš savo Kauno administratoriaus

• žinią, kad Kulviečio dvarai nėra svetimų užgrobti, bet kad jo motina ir keli 
prieteliai tikrai yra kalinami, nes atsisakė duoti pasižadėjimą nutraukti saitus 
su Kulviečiu, nerašyti jam laiškų ir nepriiminėti laiškų iš jo. Kadangi visi 
suimtieji buvo Kauno pavieto bajorai, tai pati tą pavietą valdžiusi Bona parei
kalavo iš vyskupo Alšėniškio tuojau jos valdinius paleisti, nes jie negali būti 
vyskupo teismo .teisiami. Norėdamas nenorėdamas, vyskupas, kuris gerai žinojo, 
kad pasielgė neteisėtai, turėjo nusileisti, ir visi suimtieji iš kalėjimo buvo 
paleisti. Be to; Bonos palaikomas, Dietzas gavo iš Žygimanto Senio raštą, 
kuriuo ir Kulva ir Brenkliškiai pavesdami valdyti Elzbietai Kulvietienei, 
kol, nesugrįž jos abu* sūnūs, tik ta viena sąlyga, kad jai valdant turto vertė 
nesumažėtų. Tuo ne tik buvo Kulviečiui pritaiki'nti'Bendri Lietuvos įstatymai 
apie turto paveldėjimą ,bet faktiškai buvo panaikintas ir anas to paties Žygi
manto Senio dekretas, kuriuo buvo numatytas Kulviečio turto konfiskavimas 
valstybės, bažnyčios ir vyskupo naudai.

Tas reikalas, dėl kurio Kulvietis buvo atšauktas iš savo kelionės į Lietuvą, 
buvo Albrechto sumanytas vadinamo partikuliaro arba, pedagogiumo steigimas. 
Besiruošdamas greitu laiku įkurti Karaliaučiuje universitetą, Albrechtas pir
miausiai pasiryžo įkurti savitą universitetui mokyklą, lyg ir pro universitetą, 
partikuliarą, kuris, sutraukęs kiek mokslo pajėgų ir studentų, galėtų būti su 
laiku, kada bus gauti atitinkami leidimai, perorganizuotas į universitetą. Ka
dangi Albrechto numatyti kandidatai į partikuliaro rektorius (Kristoforas Jo
nas ir kt.) dėl įvairių priežasčių negalėjo jiems siūlomų pareigų apimti, tai 
Albrechtas nusistatė laikinai vice-rektoriaus pareigas pavesti Kulviečiui, kuris 
jau buvo įgijęs nemažą pedagoginį patyrimą, vadovaudamas Vilniaus mokyklai 
ir be to plačiai buvo žinomas, kaipo puikus senobės kalbų žinovas.

Tokį pasiūlymą gavęs ir nujausdamas, kad jį priėmęs, jis didesniame ar 
mažesniame laipsnyje turės nutraukti saitus su tėvyne, Kulvietis nutarė kreiptis

13

15



į Boną specialiniu rastu. Savo parašytoje ir Bonai greičiausiai 1542 m. spalių 
mėn. pasiųstoje, bet išspausdintoje tik 1543 m. Confessio fidei Abrahami Čul- 
vensi scripta ad serenissimam reginam Poloniae (6 puslapiai) Kulvietis pirmi
ausia nusiskundžia savo priešais, kurie viską atžymėdavo, kas tik galėjo būti 
prieš jį pavartota; primena savo Vilniaus mokyklos mokinius, kurių tėvai dau-* 
gumoje neatsilygino už savo vaikų mokslą; kreipia dėmesio į savo naminius 
reikalus, kada jo nebuvimu Kulvoje pasinaudoję kaimynai daug jo^ turto 
išgrobstė, o išbėgioję tarnai visai nualino dvarą, dėl ko jo motina įpuolė į 
didelį vargą. Papasakojęs, kokie jam buvo daromi priekaištai jis plačiai 
išdėsto savo tikybines pažiūras, kuriose pakartoja svarbiausius protestantizmo 
principus, pirmą kartą viešai pasisakęs protestdntu. Pabaigoje nurodo, lead 
yra nemaža lietuvių — Bonos valdinių, gerai išmokslintų, kurie dėl jo perse
kiojimo turėję bėgti į vakarus, kur vieni rado prieglaudą pas kunigaikštį 

.Albrechtą, kiti pas kitus kunigaikščius. Paminėjęs, kad Albrechtas kuria gerai 
mokslo pajėgomis ir lėšomis aprūpintą aukštąją mokyklą, kurios priekyje norįs 
pastatyti Kulvietį, nurodo, kad jei jam nesusidarys galimumų dirbti Bonos 
globoje, jis bus priverstas tą pasiūlymą priimti, nors jam ir kitiem^ skaudu 
tarnauti svetimiems, kada galėtų būti naudingi saviesiems. Į tą laišką įBona 
nieko Kulviečiui neatsakė ir negalėjo atsakyti, nes ir prie geriausių norų šiuo 
momentu nebūtų galėjusi jam sudaryti kokių pakenčiamų sąlygų darbui Lietu
voje. Kiek palūkėjęs Kulvietis Albrechto pasiūlymą priėmė ir 1542 m. gruodžio 
11 d. jo globai buvo atiduoti susirinkę studentai (G. Ch. Pisanski Entwurf 
pedagogiumo steigimo datą neteisingai nukėlė į 1541 m.). Toppenas, atsirėmęs 
Hoppiuso liudijimu, teigia, kad Kulvietis, būdamas labai pasiturįs žmogus, 
dirbdamas partikuliare, savo lėšomis išlaikydavo daugelį studentų, ypač lietuvių. 
Ši žinia, greičiausiai, atsirado iš to, kad karaliaučiškiai Kulviečio kolegos., 
patys daugumoje •miestiečiai, be savo algos kito turto neturėjo, nuolatos girdė
dami apie Kulviečio Lietuvos dvarus, dėl kurių jis tiek vargo turėjo, buvo 
įsitikinę Kulvietį esant turtingą dvarininką, nors tikrumoje iš tų dvarų nei 
jis pats nebegalėjo studijuodamas išsilaikyti, nei ilgai negalima buvo apmokėti 
ir jo studijoms užtrauktų paskolų. Partikuliaro gi veikimo metu, paties Kul
viečio liudijimu, tie .dvarai buvo visiškai nualinti, o jo gaunama alga buvo 
tiek nedidelė, kad jos vos užtekdavo pąčiam Kulviečiui Karaliaučiuje 
išsilaikyti.

Partikuliaro reikalus tvarkyti Kulviečiui nebuvo lengva, ypač kolegų tarpe 
turint tokius nedrausmingus ir nesugyvenamus žmones, kaip Isinderis, dėl kurio 
įvykdavo nuolatiniai nesusipratimai. Iš to Tschakert ir kiti darė išvadą, kad 
Kulvietis nepateisino to pasitikėjimo, kurį jam rodė Albrechtas, skirdamas jį 
vicerektorium ir būk dėl to jis 1543 m. rudenyje buvo pakeistas Bretschnei- 
derio. Tačiau tikrbji to pakeitimo priežastis buvo visai kita. Albrechtas nepa
miršo asmeninu} Kulviečio reikalų ir 1543 m. gegužės mėnesį, apsilankęs Kro
kuvoje per Žygimanto Augusto santuoką'su Elzbieta Habsburgaite, Kulviečio
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įprašytas ir Bonos palaikytas, gavo iš Žygimanto Senio apsaugos raštą, leidžianti 
Kulviečiui, važiuoti į Lietuvą, tik Albrechtas jo neišleido tol, kol jį pavaduoti 
partikuliare neatvyko Jonas Bretschneideris. 1543 m. rudenį šiam perėmus 
iš Kulviečio vicerektoriaus pareigas, Kulvietis tuojau išvyko į Lietuvą, pasiė
męs ir 1543. X. 7. rašytą Albrechto rekomendacinį laišką Žemaitijos seniūnui 
Jonui Bilevičiui. Šiame laiške Albrechtas paveda Kulvietį ypatingai Bilevičiaus 
globai. •

* 8.

Ši apie pusę metų užtrukusi kelionė (1544 m. balandžio mėnesį Kulvietis 
jau buvo Karaliaučiuje) buvo ramiausias Kulviečio gyvenime, laiko tarpas. 
Visas Kalėdų atostogas praleidęs tėviškėje motinos globoje, apsuptas kaimynų 
ir savo jaunų dienų draugų, besigėrėdamas gražia Lietuvos gamta, nevargina
mas nei tikybinių ginčų nei jam neįprastų administracinių pareigų, Kulvietis 
galėjo ne- tik ilsėtis, bet ir išnaudoti laiką literatūriniam darbui, kuris jį 
įamžino lietuvių tautoje, kaipo vieną dviejų (su Rapolioniu) 4 ar trijų (su 
Zablockiu) pirmųjų lietuvių rašytinės literatūros pradininkų. Tiesa, mes netu
rime tikslių duomenų, kada ir kur jis kūrė savo lietuviškas giesmes, visgi 
atrodo, kad ši jo ramiai praleista 1543—1544 m. žiema buvo tik tas vienas jo 
neramaus gyvenimo ramusis protarpis, kuris labiausiai tiko savarankiškai ^kūry
bai. Nelengva buvo pirmam, neturint jokių literatūrinių pavyzdžių, mėginti ir 
lietuvių kalbą įvesti į skaičių tų kalbų, kuriomis buvo duodami tikybiniai 
tekstai — anksčiau už jį gal būt tik vienas Rapolionis mėgino lietuviškai ra
šyti, bet ir tie jo rašiniai galėjo būti Kulviečiui dar nežinomi. Palyginti netur
tingas kasdieną vartojamų žodžių žodynas, labiausiai, be to, pritaikintas žemės 
ūkio reikalams, ne taip lengvas buvo pritaikyti ir literatūros reikalui. Tam 
darbui reikėjo turėti ir užtenkamai laiko ir gyventi lietuviškoj aplinkumoj, 
iš kurios būtų galima gaudyti ir atskirus žodžius ir ištisus posakius. Tokias 
sąlygas Kulvietis galėjo turėti tik Kulvoje, 1543—1544 m. žiemą gyvendamas.

Kulviečio pirmasis biografas Hoppius, rašydamas apie jo mirtį, pasakoja, 
kad prie jo patalo sušaukta šeima lietuviškai giedojo psalmes, kurių jis išl 
mokino savo prietelius. Bet aišku, kad jie, negalėjo iš jo išmokti tada, kada 
1545 m. jis mirštantis buvo atgabentas iš Vilniaus į Kulvą, bet greičiausiai tuo 
laiku, kada jis ilgesnį laiką, 1543—1544 m. gyveno tėviškėje ir kada, grei
čiausiai jis jas sukūrė. Iš tų jo sudėtų giesmių tikrai yra žinoma tiktai viena, 
kurią su jo pavarde įdėjo Mažvydas į 1570 m. giesmyną. Ši giesmė pasidarė 
žinoma tik nuo 1922 m., kada profesoriui Geruliui pavyko surasti vienintelį 
išsilikusį 1570 m. Mažvydo giesmyno egzempliorių, kuris bent nuo XVII amž. 
antros pusės buvo tiek užsimetęs, kad neliko nei gandų apie jį. Dėlto ir visi, 
anksčiau apie Kulvietį rašę, apie jo literatūrinį darbą kalbėjo tik iš gandų.

Štai to seniausio mūsų literatūros paminklo tekstas:
Malonus dekawogbimas Ponui Diewui vsch s ch wen t a dus dies papeneghima
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ir pagirdima schwentu kunu ir brągu krauiu Poną Jhesaus Christaus / isch- 
wersta isch D. Mart. Luth. Giesmes per D ak t ar a Abrahan^a Kul- 
vv i s k i/.

Gott sey gelobet vnd gebenedeiet.
Pagarbints buki ir paczestawotas:
Su sawa kunu sawa brangu krauiu: >
Kurs nu ėst mus papaneies: Kyrie eleison.
Duok Diewe ant ischganima: Kyrie eleison.
Pone per tawa schwenta kuna :
Kuri pagimdė Panna Maria
Ir per schwenta kraugi:
Gelbek nuog wissa pikta: Kyrie eleison.
Tas schwentas kūnas: *
Ėst duotas ant smertza: ’ f
Mums ing aszina sziwata:
Didesnes meiles: r K

Negaleia likti: . .
ieib ghi galetumbim minėti / Kyrieleison.
Pone per meile tawa. dide:

• Sdiwentasis kraus tawa mus ischgane:
Kaltes vszmokeia:
Bei Diews mums sussimilla / Kyrieleison.
Te duost mums Diewas sawa meiles szegnane:
Jeib io kėlu waikschotumbim:
Stiproie wiero:
Brolu meile sekti:
Ir nuog piktibiu atstati: Kyrieleison. |
Pone testow schwents Duchs prieg musu:
Kursai mumus wissada reditu: ‘ .
Jeib tawa Chrikschanis:
Pakaiuy wis giwentu / Kyrieleison.

Ši trijų posmų giesmė yra šiuo tarpu vienintelis autentiškas lietuviškas 
tekstas, dėl kupo nėra abejonės, kad jis yra Kulviečio parašytas. Bet jau ir 
Hoppius kalba ne apie vieną giesmę, bet apie jo sudėtas giesmes, ir šiaip atrodo, 
kad jam nebuvo prasmės pasitenkinti vienos tik giesmės vertimu. Neišsiliko 
Kulviečio neišspausdintų giesmių rankraščiai, bet visgi leistina jų ieškoti tam 
pačiam Mažvydo giesmyne, tarp įvairių bevardžių giesmių, čia įdėtų ar paties 
Mažvydo, ar dalimi jo giesmyno leidėjo Baltramiejaus Vilento. Kad toli ne visos 
bevardės giesmės yra Mažvydo parašytos, abejoti netenka — daugelis jų ski
riasi viena nuo kitos savo rašyba ir kalba, o be to būdinga, kad išskyrus Zab- 
lockį, Vilentą ir Jomantą,-kurių įdėta yra po dvi giesmes (Gerulis buvo Joman
tui atžymėjęs tik vieną). Visų kitų devynių savo bendradarbių Mažvydas įdėjo tik
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po vieną giesmę, nors nėra abejonės, kad kiekvienas jų rasė ir daugiau -— at
rodo, kad Mažvydas tiek savo, tiek kitų asmenų sudėtas giesmes is principo buvo 
norėjęs dėti nenurodydamas jų autoriaus ar vertėjo ir tik, norėdamas pažymėti 
savo bendradarbius, kai kurioms giesmėms pridėjo ir nurodymą, kas jas sudėjo. 
Specialiai gi įsižiūrėjuą į įdėtas giesmyne Dovydo psalmes, kurios yra išmėtytos 
po visą giesmyną pavieniai ar grupėmis, ir kurias, greičiausiai, turėjo galvoje 
Hoppius, kalbėdamas apie Kulviečio išverstas psalmes, puola] į akis, kad ten yra 
įdėtos trys įvairios psalmės dviejuose skirtinguose vertimuose, neabejotinai at
liktuose dviejų skirtingų vertėjų. Tai yra devintoji, penkiasdešimtpirmoji (ji 
1547 m. Katechizme yra pavadinta penkiasdešimta giesme) ir šešiasdešimtše- 
štoji psalmė. Be to yra įdėtos dvi psalmės, pažymėtos antru numeriu, bet tai yra 
ne du vertimai vienos ir tos pačios giesmės, bet dvi įvairios psalmės klaidingai 
pažymėtos .vienu ir tuo pačiu numeriu. Pavyzdžiui čia pateikiami visų tų trijų 
psalmių pirmieji posmai abiejose sugretintose redakcijose;

Psalmas IX
f (1 vertimas p. 519—523)

SChlawe tau Diewe dojpij 
isch wissas schirdies mana 
sakau wisslis stebuklus tawa. " ,
Dziaugiuse ir linksmas esmi taweie / )
garbinu tawa wgrda aukschiausesis. *
Jag neprietelius mana apwertei ant pabėgima / x 
supuolesi ir prapule nogi weida tawa.
(visa giesmė turi 20 posmų). s

LIETUVOS 
’NACIONALINE 

M MAŽVYDO
BIBLIOTEKA

Psalmas IX
(2 vertimas p. 397.) 

WJeschpatie tawe schlowinu / 
Wissa schirdi garbinu f

— Sakisiju tawa stebuklus / 
wissus branguosius darbus 
Dziauksijose ir linksmas busiju / 
Tawa warda garbinsiu.
Jog neprieteli nuoramdei / ■ 
Durnas ijo tu ischbarstei /
Silpni j iau bus neprietelei szdroczias ir pijktadeijetĄ. 
Schitus Diews tur praszuditi 
Nuog weida tur ischnikti.
(visa giesmė turi 16 posmų).
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rsalmaš LI 
(1 vertimas p. 537—541) 

SVssimilki ant manes Diewe 
pagalei didzos milaschirdingistes tawa: 
ir pagalei daugibes sussimilima tawa 
nuotrinki mana ghriekus. 
Dasznai mazgok manę nuog piktibiu mana 
ir nuog ghrieka mana apczistik mane** 
Nessa asch prastoghinius mana paszistu: 
ir ghriekas mana prisdi mane ira wissada 
(ir toliau, be padalijimo į posmus).

. Ps alinas LI 
(2 vertimas p. 355—360 ) 

Miserere mei Deus: 
Erbarm didi mein o He-rre Gott. 
Svssimilk ant musu Diewe , 
Isch didžias malanes tawa e 
Duschas musu ta neapgal / 
Be tawes gauti isdiganima: 
Perdide tawa malane / 
Jau vszmirsk mana silphibe' / 
Ba inpulau asch ing biauribes / 
Nesitwerdams nuog piktįbes. 
(visa giesmė turi 9 posmus)

Psalm as LX VI 
(1 vertimas p. 534—536). 

Deus misereatur nostri. 
Diewas te sussimilst mums / 
ir teperszegno mūs / 
te apschwiet weida sawa ant muss'd / 
bei te sussimilst mumus. 
Jeib paszintiumbim ant szemes keli tawa 
tarp wissu pagoniu isdiganiiųa tawa. 
Te diekawo tau szmones Diewe / 
te diekawo tau szmones wissas. 
(ir dar trys posmeliai).

Psalmas LXVI. 
(2 vertimas p. 346—-348). 

Deus misereatur nostri. Es wollt uns Gott gnadig sein. 
Malonus mums Diewe buoki /
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Ir tu pats mus perszegnoki: 
Weidu tawa mus apschwibsk / 
Amszinan sziwatan mus wesk: 
Jeib paszintumbim ijo darbus / 
Ir kas ijem lub ėst szemie / 
Bei Jesus Christus gelbetoys /

* Paszinstams pagonims bus /
Ir ghie diewop priesiwers.
(ir dar du posmai).

, c. .f
Vienas tik išorinis tų kelių posmų sugretinimas ir sulyginimas aiškiai rodo, 

kad visos trys psalmės pirmojo vertimo yra vieno vertėjo parašytos, o antrojo 
— kito. Ir kuomet antrasis vertimas, kad ir netobulas, visgi yra daug sklandės* 
nis, ir vertėjas vietomis daro net pastangų ritmuoti, tai pirmasis vertimas vieto
mis aiškiai rodo, kad vertėjas čia turėjo nenugalimų kliūčių, norėdamas lietu
viškai išreikšti kokią svetimą mintį, pvz. „Jog neprietelus mana apvertei ant 
pabėgima“, greta antrojo vertimo „Jog neprieteli nuramdei“ ar kitur „Pagalei 
didzos milaschirdingistes tawa" greta antrojo vertimo „Isch didžias malanes ta
wa". Be to, antrasis vertėjas prie dviejų psalmių pateikė ir vokišką eilutę, rodan- 

_.čią, kad versta iŠ vokiško originalo ar vertimo, pirmasis gi vertėjas, matyti, 
vertė tik iš lenki) ar lotynų kalbos. Tai leidžia manyti, kad pirmasis vertimas yra 
senesnis už antrąjį, ir jį galėtumėm priskirti Kulviečiui. Tačiau visos tos trys 
pirmojo' vertimo psalmės (9, 51, 66) yra išspaudintos atskiroje grupėje psalmių, 
pavadintoje „Psalmai ant Ritameta". Atrodo, kad visos šios grupės psalmės buvo 
prijungtos prie Mažvydo giesmyno pabaigos ir ne paties Mažvydo, bet Vilento, 
ir greičiausiai yra vieno žmogaus darbas; jei anos trys psalmės gali būti pris
kirtos Kulviečiui, tai ir visa ši psalmių grupė galėjusi būti jo parašyta. Tuo būdu 
turėtumėm šiokio tokio pagrindo priskirti Kulviečiui ir šias psalmes: Psalmas 
Pirmas (Paschlowintas wiras) 2 (KOdclei .griesz pagonis?), 3 (Wieschpatie kaip 
daug ira warginancziu mane), 4 (KAda schauksiu ischklausik mane Diewe teisibe 
mana), 5 (SZOdzius mana ausimis prighimk Wieschpatie, 6 (Wieschpatie nekoroki 
mane narse tawa), 7 (Wieschpatie Diewe mana taweie nuossitikiu), 8 (Wieschpatie 
panawaięsis musu), 9, 10 (KAdelei Wieschpatie stawy nuog tola),11 (INgi Wiesch- 
pati tikiu), 12 (GIELbek Wieschpatie / nessa apilsa schwentasis), 13 (IKalei 
Wieschpatie vszmifschi mane ant amszią?), 120 (PAkileiau akis mana ant kalnu), 
123 (TArWęsp pakileijau akis mana), --- 22 (WIeschpatis ėst piaemu mana),
66, 15 (POne kas gijwenti turies namusu tawa), 51 ir gal dar nenumeruota gies
mė; Paschlowintas Wieschpatis Diewas Israela. Visų 19, eventualiai 20 psalmių. 
Dėl 51 psalmės jau Mykolas Biržiška prileisdavo, kad ją bus parašęs Kulvietis, 
tik jam jis priskirdavo antro vertimo variantą, kuris Katekizme buvo pavadinė
tas 50 psalme. O. J. Bertoleit prileidžia, kad didesnioji Mažvydo giesmyno psal: 
mių. dalis buvo Kulviečio išversta ir nenurodydamas pamato; be pirmųjų 13 
psalmių ir 51 psalmės, kurios ir mano yrtf priskirtos Kulviečiui, ir nepriskirda-
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mas jam iš Psalmių Ritameta 120, 123, 22, 66 ir 15 psalmių, laiko jį vertėju dar 
šių psalmių: 31, 37, 70, 79, 110, 111, 112,. 114, 115 ir 117. 114 čia atpuola iš 
karto, nes pas Mažvydą yra pažymėta, kad tai Jomanto darbas, bet greičiausia;! 
ir visa ta psalmių grupė, kurios tarpe yra įdėta ir 114 psalmė irgi buvo Jomanto 
parašyta, būteųt-^psalmės 110, 111, 112, 117, 114, 115, 31, 37, 101, 129 ir 142, o 
nurodytų Bertoleičio 70 ir 79 iš viso giesmyne nėra — matyti Bertole£tis 70 
gavo iš 120 (LXX, vietoje CXX), o 79 iš 129 (LXXIX, vietoje CXXIX).

9.
Kaip spėjam, atlikęs atostogų metu mums svarbiausiąjį jo gyvenimo darbą, 

duodamas pradžią mūsų rašytinei literatūrai,) Kulvietis 1544 m. balandžio mėn. 
grįžo į Karaliaučių, kur laisvas nuo administracinių pareigų partikuliare', kurį 
dabar vedė nuolatinis rektorius Jurgis Sabinus, ir nekamuojamas baimės dėl 
aavo motinos likimo, galėjo dabar ramiai ir savo moksliniu darbu verstis ir riti

nčiau užsiimti pedagoginiu darbu partikuliare, o gali būti, tęsti savo literatūrinius 
darbus. Bet 1544 m. vasaros metu čia įvyko naujos atmainos — partikuliaras 
buvo perorganizuotas į universitetą, kuriame Kulviečiui buvo pavesta graikų 
kalbos katedra; greta jos, jam dar buvo pavesta dėstyti hebrajų kalbos grama
tiką ir komentuoti Dovydo psalmes (Rapolionio biografai tuodu paskutiniu 
dalyku paveda dėstyti ir Rapolioniui — galimas daiktas, kad hebrajų kalbą dėstė 
ir Rapolionis, nes jis dar Vitenbergo universitete būdamas studentu ją dėstė 
savo kolegoms, bet Dovydo psalmių dėstymas tur būti buvo pavestas Kulviečiui 
sąryšyje su jo atliktu tų psalmių vertimu į lietuvių kalbą). D.a H. Arnoldt savo 
Karaliaučiaus universiteto istorijoje vadina Kulvietį ir teisių mokslo profesorių 
(kaip matėme jis turėjo ir teisių mokslo daktaratą), bet atrodo, kad tai Arnold- 
to klaida, nes teisių mokslo katedra buvo pavesta Kristoforui Jonui (greičiau
siai tam pačiam, kuris kaipo Jonas Kyrtoforas bendradarbiavo ir Mažvydo gies
myne). Atlyginimo atžvilgiu Kulvietis buvo įdėtas į žemiausią ją kategoriją: gau
davo tik 66 guldenus ir 20 grašių metams, t. y. lygiai tris kartus mažiau už Ra- 
polionį, kuris priklausė aukščiausiai kategorijai. Bet tokį skirtumą netenka 
aiškinti tuo, kad jis buvo mažiau už kitus vertinamas, ar buvo laikomas už 
kitus asmeniškai turtingesnių — universitetą kuriant, visos katedros buvo pa
dalytos į keletą kategorijų ne sulig dėstytojų privalumais, bet sulig katedros 
svarbumu valstybei ir tuo būdu ir profesorių atlyginimas buyo susietas ne su 
asmeniu, bet su katedra — Kulviečiui ir Rapolioniui po metų mirus, kiti, jų 
vietas užėmę, gaudavo tokį pat atlyginimą. Apie Kulvietį, kaip apie dėstytoją 
žinių neišsiliko; be to, jis dėstė taip trumpai — vos vieną semestrą — kad ne
besuspėjo .aplink save sudaryti tam tikros individualinės dėstytojo atmosferos.

(Bus daugiau)
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Alė Nakaitė

Kortu namelis

;us

Motulė vygėj supo ir vystė —■ 
margai dėliojas trapi jaunystė. 
Ir svyra toliuos ištiestos rankos, 
ir pilkos dienos senatvės renkas.

Banga

Valdovų sostai, 
garbė — didybė 
O sielos — kaip 
o žmonės — vandenų banga.

kunigaikščiai,
— prabanga.
žuvėdros baikščios

Dužimas

_Griūva vėjo papurtinta lūšna, 
Griūva mūrai, bažnyčios, ir pilys. 
Dūžta miestai, pasauliai sudūžta, 
juodos prarajos, juodos yir gilios.

Kortų namelis

Kažkas kortų margą pluoštą 
maišo, kelia, dėsto, griauja — 
Kažkas vaikui ašaras nušluosto, 
moko vėl dėliot namelį naują.
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Alė Nakaitė

\ Naktys ir svajones
Kai pasineriu vakaro liūdno tyloje 

. išgirstu — taip toli kažkur šunys suloja,
ir dainuoja gražiai kitam kaime,
ir nuaidi pakluonėse laimė

Šakeles ir lapus glaudžia slėpdamas uosis, 
vakare čia pro šalį lydės ją, bučiposis — 
Mėnuo supasi liepose lėtas, 
tyliai varstosi girgždančios klėtys.

, Kai pasineriu vakaro liūdno tyloje z • ' 
iŠ toli man tie sodai linguodami moja, 
mane šaukia sulinkusios grįčios -r- 
o čia naktys, svajonėsy patyčios ...

n t A. Tyruolis

Sonetai tėviškei
*

♦ *
Tylaus saulėlydžio metu svajoju
Aš ją, jai vienumoj toli palikus.
Užburtas grožio vaizdas man po kojų
Ir mano atminimai — sunkūs, nykus. '

Gal būt, dar esant man tenai, ne kartą
Viliojo mus slaptingos tolių šalys, 
Svajojom kalnus, — ką širdin pratartų 
Ten glfidį paslaptingos amžių šalys.

Dabar ji man — šalis paslaptingoji,
Kur slypi didžia vertis grožio burtas: 
Aš jį dienoj menu, nakty sapnuoju.

Rankas šešėliai Alpėse ištiesia,
Kur nors kaip jūroj skendi didis turtas, 
Ir šiaurėje regiu ją tokią šviesią.
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Regiu tave skaudžioj namų nevalioj: 
Kaip tavo rankos surakintos pančių, 
Kaip tavo skaisčios dienos skaudžiai kali 
Ir sielojo kenti neišsakytą kančią.

Ak, ji didėjo, kai tave apleidau, 
Negrįždamas, vienatvėje palikęs, • 
Ir rieda tau per skaistų tavo veidą 
Dėl mano kaltės ašaros taip nykios.

Kaip tigras plėšo pasigavęs grobį, 
Taip kančios plėšo širdis mūs abiejų. 
Be rankos mes, kuri kančioj mus globia.

Ir joj įkaitę lūpos rezgia maldą: 
Kai mano dienos nulekia pavėjui, 
Neleiskr žūti, Viešpatie, nekaltai!

Man tavo girių šlamesys, ošimas 
Ir tavo upių srovės ramios, tylios 
Pripildė ausį mielo, Švento rimo, - 
Toli nuo apgaulingo aido, vyliaus.

Ir tavo mėlynas dangus skaidrusis, 
Ir debesėliai auksu atsiūlėti 
Atrodė mano vargo akiai būsią 
Skirti širdy paguoda sužėrėti.

Man tavo lygumos ir aiškūs toliai 
Kaip kirčio ženklu kūrė sielą lygią, 
Kad grįžčiau kur beklaidžiojęs namolei,

Einąs per. statų kalną, klaikią girią, 
Neprasiradęs audringame 'žygyj, 
Kurs nuo tavęs mane nūn skiria.
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' Dr. J. Balys.

Lietuviu mitologija
1. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAITIS PERKŪNAS

Seniausia žinia, kad senovės lietuviai garbino dievaitį Perkūną, yra užrašyta 
rimuotoje Livonijos kronikoje XIII amžiuje. Ir* kitose kronikose bei senudse 
raštuose, jau vėlesniais laikais, dažnai minima apie Perkūno garbinimą. Tačiau 
tos žinios nėra gausios ir išsamios, nevisados jos ir patikimos, tad iš rašytinių 
šaltinių negalima susidaryti pilnesnio vaizdo apie tą dievaitį ir jo gerbimą. Čia 
ateina mums į pagalbą tautosaka. Dar ir paskutiniais dešimtmečiais, stropiau 
pradėjus rinkti tautosaką, pasisekė užrašyti labai įdomių dubmenų apie Per
kūną ir jo gerbimą. Svarbesni jų ir bus čia pateikiami.

Jau maždaug prieš šešiasdešimt metų senienų mėgėjas ir rinkėjas Tadas Dau
girdas stengėsi apklausinėti nemokytus žemaičius, ką jie galvoja apie Perkūną. 
Jo triūso išdavos buvo tokios: daugumas tiki, kad Perkūnas esąs danguje, į 
kurį jis gyvas esąs įžengęs, ir tenai dabar*užimąs gana aukštą 
vietą, kurią taip apibudina: kad Dievo nebūtų, tai jis būtų Dievu, 
bet kadangi Dievas esąs, nes jis niekados nemirštąs, tai ir Perkūnas negalįs būti 
Dievu, nors' pirmiau jis valdęs pasaulį ir neretai nužengdavęs ant 
žemės idant žinotų, kaip einasi žmonėms. Dabar Perkūnas jau nebeturįs vald
žios, jis tiktai galįs perkūniją mėtyti. Jis esąs baisiai nekantrus, labai teisingas, 
bet neturįs nė trupučio mielaširdystės. • •

Šių dienų žemaičiai apie Perkūną taip pasakoja. Seniau Perkūnas gyvenęs 
žemėje, aukštame kalne. Jis buvęs geras valdovas, visi| žmonių labai gerbiamas 
ir mylimas, ir už savo gerus darbus buvęs Dievo gyvas su-kūnu ir siela paimtas , 
į dangų. Tad dabar jis gyvenąs debesyse, ten turi puikius rūmus arba dvarą ir 
valdo visą orą. Jis yra didžiausias piktų dvasių, pekolų ir velnių prie&ninkas, 
jis’ juos muša žaibu, kur tik galėdamas ir tuo būdu apsaugo žmones nuo piktų 
dvasių kenkimo. Perkūną žmonės laikė taip didelėje pagarboje, kad ir jo vardą 
nedrįsdavo ištarti, jį vadindavo tiesiog „dievaičiu". Ypač vaikams buvo draud
žiamas minėti „Perkūno" vardas, tačiau ir suaugę sųpiau vengdavo jo vardą 
minėti. Jeigu tai darydavo, tai su didele pagarba ir dar pridėdavo titulus „die
vaitis", „karalius" arba „šventas". Dėl tos pat priežasties Perkūną dažnai vadi
na „Dunduliu".

Nors Perkūnas dabar debesyse gyvenąs, bet jis neretai pasirodęs žemėje 
žmonėms kaip asmeniška būtybė, t. y. žmogaus pavidalu. Dažnai jis pasirodęs 
žmonėms kaip rudabarzdis medžiotojas, atrodęs kaip didelis ir stiprus, atšiaurios 
išvaizdos vyras. Neretai jis įsivaizduojamas ir senio pavidalu. Štai keletas būdin-
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gesnių įsivaizdavimų. „Perkūnas" — senis su varine barzda, vienoje rankoje 
laiko ožį už virvės, o kitoje kirvį. Kas nusikalsta, jis tuoj kirviu j* tą paleidžia. 
Kirvis jam vėl sugrįžta į rankas" / Vilkaviškis /. Arba: „Perkūnas — senis,, 
pasikinkęs į dviratį ožį ir su jįio važinėja po debesis. Jis rankose turi kirvį, ir 
jei kas prasikalsta, tai jis kirvį paleidžia. Kai kirvis krinta žemyn, sužiba ir vėl 
sugrįžta atgal’ Kai jis važinėja po debesis, girdime griausmą" / ten pat /. „Per
kūnas, sako, esąs senukas vėšas su kūju, jis padangėmis ant debesų ugnies ra
tais važinėdamas žiūri, ką žmonės ant žemės veikia" / Basanavičiaus užrašyta /. 
Žmonės mano, kad Perkūnas yra rūstus baudžiamasis Dievas. Įsivaizduoja 
jį važiuojantį padebesiais greitais ugniniais ratais, su kūju rankoje" / Raseiniai /.

Šitokios lietuvių pažiūros į Perkūną, kaip griausmo dievą, turi daug panašu
mo su skandinavų griausmo dievu Thorr: abu jie turi varinę arba raudoną barz
dą, važiuoja padebesiais ožių traukiamu dviračiu vežimu, rankoje laiko kirvį 
arba kūjį, kuriuo muša'piktas dvasias ir nedorus žmones, ir tas jo ginklas vėl 
pats sugrįžta į jo rankas. Kirvis griausmo dievo rankose esąs senesnis įsivaiz
davimas, negu kūjis. . * 1 •

Į Perkūną būdavo kreipiamasi ir tam tikromis maldomis, ypač audros metu. 
Dažniausia užtinkama maldelė yra si: „Perkūne, dievaiti, nemušk žemaitį, bet 
mušk gudą, kaip šunį rudą" / arba „mušk vokietuką, kaip velniuką /. Reikia 
pastebėti, kad „gudu" žemaičiai vadina' ne tik rusą, bet kiekvieną žmogų, kuris 
ne žemaitiškai kalba. Apie Raseinius audros metu yra smilkoma ir kalbama tokia 
maldelė: „Perkūne, dievaiti, susimilk ant mūsų, nustumk tą tamsybę ant tyrų, o 
mes būsim paklusnūs iki pabaigos svieto w; arba: „Perkūne, dievaiti, nustumk tą 
griausmą nuo mūsų namų, o mes būsim tau paklusnūs per visas dienas, iki pa
baigos svieto".

Perkūnas yra teisingumo prižiūrėtojas, jis stebi žmonių darbus, nemėgsta sa
vanaudžių, pavyduolių ir pagyrūnų, nekenčia vagių ir melagių. Bausdamas jis 
sudegina jų namus arba ir juos pačius nutrenkia. „’Žmogų, kuris peraria ežę, 
muša Perkūnas" / Kybartai, Vilkaviškis /. Tuo tarpu vargšams jis padeda ne
laimėje: duoda gerą derlių / Šiluva /. Didelę neteisybę patyręs žmogus dažnai 
kreipiasi į Perkūną, prašydamas nubausti nusikaltėlį, pvz., „Kad tave Perkūnas 
dievulėlis nutrenktų, kam sumelavai"/ Girkalnis, Marijampolė /; „Kad tave Per
kūnas nutrenktų iš giedro dangaus" /Jovaravas / ir pan. Vyro skriaudžiama 
žmona damoje šaukiasi Perkūno pagalbos: „’Žaibuok, žaibeli, nutrenk piktą vy
relį!" Žinomoje dainoje „Mėnuo saulužęvedė" neištikimą Mėnulį Perkūnas per
kerta kardu, taigi, jis yra ir šeimos ryšių globėjas.

Apie Perkūno nutrenktus žmones esama įvairių nuomonių. Taip, Perkūnas 
baudžia nedorėlius, bet juk atsitinka, kad griaustinis užmuša žmones, kurie, ro
dos, nieko pikto nepadarė. Dažniausiai aiškinama taip, kad Perkūnas žmogų 
užmuša ir dėlto, kadangi prie jo pasislepia griausmo^ persekiojamas velnias: 
mušdamas velnią, Perkūnas kartu užmuša ir nekaltą žmogų. Toks žmogus yra 
laikomas laimingu, net šventu: Dievas jam, kaip nekaltai nukentėjusiam, atleid- 
žiąs visas nuodėmes ir paimąs tiesiog į dangų. Tai yra naujesnių laikų pažiūra.
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Senesnis yra manymas, kad Perkūnas iš viso netrenkia velnio, jeigu jam pavyksta 
prie žmogaus prisigretinti, užtat velniai taip labai stengiasi perkūnijos metu 
lįsti prie žmonių arba į gyvenamas trobas: pasivertęs katinų arba kamuoliu, 
įšoka į nuo lietaus bebėgančių moterų atsiraitotą sijoną arba žiūrstą, arba kaip 
ponaitis prašosi leisti į trobą nuo lietaus pasislėpti.

Perkūnas yra teisingas, jis nbnori skriausti žmonių, todėl jei griaustinis už
dega namus, tai ten buvo pasislėpęs velnias. Užtat apsaugos priemonės pries 
griaustinį yra kreipiamos ne prieš Perkūną; bet prieš velnią, norint jį pravyti iš 
žmonių gyvenamų vietų. Judviejų santykius vaizdžiai nusako tokie priežodžiai: 
„Kavojas, kaip kipšas nuo Perkūno"; „Trankosi, kaip velnias Perkūno gena
mas"; „Šaiposi, kaip velniukas prieš žaibus".

Apie priešingybės tarp Perkūno ir velnio kilmę, mūsų žmonėse randame 
įvairių nuomonių. Dabar dažniausiai yra sakoma, kad Dievas pavedęs Perkūnui 
persekioti ir naikinti velnius: kai prieš Dievą sukilę angelai nusidėję ir pavirtę 
velniais, tada Dievas sutvėręs Perkūną ir pavedęs jam juos išnaikinti. Be to, 
velniai gundą žmones ir Perkūnas norįs juos apginti nuo velnio žabangų. 'Tai 
vis naujoviški, krikščioniškų pažiūrų ir legendų sukurti aiškinimai. Mums įdo
mesnės yra pažiūros, kur judviejų nesantaika yra pamatuojama asmeniškais 
konfliktais, būtent, velnias yra ką nors pavogęs iš Perkūno: kirvį ar akmenis, 
net jo sužadėtinę arba dukterį. Skandinavų tradicijose Thorr persekioja milži
nus, ypač kai vienas jų buvo pavogęs jo galingąjį ginklą — kūjį. Mūsų velnias 
erzina Perkūną kiekviena proga, ypač audros metu: išlindęs iš savo slėptuvės, 
iš po akmens ar iš vandens, jis rodo prieš debesis liežuvį, mėgdžiojasi, o Per-» 
kūnas stengiasi jį žaibu nutrenkti. Čia dažnai Perkūnui į pagalbą ateina žmo
gus. Apie tai yra daug sakmių. Viena jų, labiausia paplitusi mūsų krašte, yra 
tokio turinio: . ■ ■ ■

Per visą dieną nįeko nenusovęs medžiotojas slepiasi nuo lietaus po medžiu. 
Jis ,pastębi po akmeniu (drevėje), besislepiantį mažo žmogelio (gyvulio) pavi
dalu velnią, kuris erzina Perkūną, rodydamas prieš debesis pasturgalį (rody
damas liežuvį, pamėgdžiodamas griaudimą). Kai trenkia jis greit slepiasi, nu- 
griaudus vėl išlenda ir toliau krečia'savo pokštus. Perkūnas veltui stengiasi jį 
nutrenkti. Medžiotojas, supratęs, kad tai yra velnias, užtaiso sidabru (pinigu) 
šautuvą ir šauna. Pasilieja smala. Tuoj, nustoja siautusi audra. Namo eidamas 
medžiotojas susitinka Perkūną šaulio (senelio) pavidalu. Perkūnas dėkoja jam 
už jo priešo nukovimą, kurį jis jau seniai gaudęs, bet vis negalėjęs prigriebti, ir 
atsidėkodamas dovanoja medžiotojai. stebuklingą parako (ir šratų) ragelį, ku
rio vieno grūdo užtenka visam priemušiui ir kurio nei vienas šūvis nenueina 
tuščiai. Medžiotojas ilgai ir sėkmingai naudojasi stebuklinga dovana, tačiau 
kai smalsumo vedamas sulaužo draudimą (nežiūrėti į vidų), daiktas nustoja 
savo stebuklingoš ypatybės.*)

■ *) Senesniuose šios1 sakmės variantuose, kurių iiedaūg tėra išlikę- žmogus nė- 
u’ Vartoja ugnies ginklo, bet Perkūno pamokytas uždaro velnią jo slėpiu-

vėje; ir-Perkūnas pats jį «tada nutrenkia; ^ o* 1 ’ •«<-•
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Šioje' sakmėje atsispindi senoviškos pažiūros į Perkūną, kaip personifikuo
tą ir savarankiškai veikiančią būtybę — dievaitį. Vėliau, krikščionystės įtakoje, 
Perkūnas pasidarė paprastu Dievo tarnu arba pasiuntiniu, Jo valios vykdyto

ju. Slavų įtakoje Perkūnas liko sutapdintas su šv. Eli jum (Alijošium), o ger
manų įtakoje daug Perkūno savybių buvo priskirta šv. Petrui.

Graustiniui ūkininkas teikia daug svarbos. Pirmas pavasario griaustinis iš
judinąs žemę, tada pradeda žolės ir javai geriau augti. Po pirmo griaustinio 
pavasarį galima jau pradėti ūkio darbus. Apskritai, pirmas griaustinis yra laiko
mas pavasario pranašu ir gamtos pažadintojo iš žiemos miego r medžiai ir lau
kai ima žaliuoti, viskas atgyja ir gerai auga. Seniau ūkininkai pavasarį dar 
neužgriaudus nieko,nesodindavo ir nesėdavo, kas to nepaisydavęs, nesusilaukda
vęs gero derliaus. Po pirmo griaustinio galima ramiai leisti bandą, į laukus 
ganytis/ galima basam vaikščioti, nes žemė jau1 apvalyta nuo piktų jėgų.

Ypač būdavo draudžiama dar neužgriaudus maudytis, nes vandeny sėdįs vel
nias, kurį pirmasis griaustinis išbaidąs. Kuo anksčiau užgriaudįžia, tuo geriau, 
bus vaisingi metai, tačiau negerai, jei pirmas griaustinis pasigirsta, kai dar 
medžiai tebėra be lapų — būsią nederlingi metai. Iš pirmo griaustinio daroma 
daug spėliojimų apie ateinančios vasaros orą ir derlių. Išgirdus pirmą griaus
tinį, reikia voliotis ant žemės, tada apsisaugosi pats nuo ligų, nesirgs gyvuliai, 
susilauksi gero derliaus. Apskritai, griaustinis yra laikomas ūkininko palaima 
ir griausmingi metai esą derlingi metai. Mažojoje Lietuvoje sakoma: „Jei bir
žely Perkūns grūmoja, laukininks daug javų dagoja." Tuo būdu matome, kad 
griausmo Dievas Perkūnas lietuviams kartu buvo ir derliaus bei vaisingumo 
dievas, panašiai yra ir kitose ūkininkų tautose.

Griaustinio trenkta vieta ar daiktas įgyja ypatingų magiškų savybių. Žnaibo 
sutrupintas medis ar akmuo tinka apsisaugoti nuo piktų dvasių ir vartojamas 
įvairių ligų gydymui, ypatingai nuo dantų skaudėjimo, drugio,' išgąsčio, nervų 
ir kitų „velnio ligų", nes Perkūno paliestų daiktų velnias nemėgstąs. Jei tokio 
medžio skeveldrą pakiši po žagre ir aparsi lauką, tai išnyks iš dirvos usnys. 
Tokio medžio gabalą laiko tvarte, tada gyvuliai esti apsaugoti nuo ligų.

Ypatingos galios turi vadinamieji „Perkūno kirvukai (kulkos)". Tai prie
šistoriniai akmens įrankiai, o žmonės mano, kad audros metu Perkūnas juos 
svaidąs kartu su žaibais, trankydamas velnius. Greičiausiai tie neolito gadynės 
kirvukai ir jų gamintojų buvo skiriami kulto reikalams, nes praktiškame* gy4 
venime iŠ jų maža tegalėjo būti naudos, be to, jie dar buvo gaminami ir bronzos 
gadynėj. Tais „Perkūno kirveliais" gydo įvairias žmonių ir gyvulių ligas, ypač 
vad. „velnio ligas", kaip nuomarą (epilepsiją) ir priepuolį. Be to, jais gydo kar
ves, kai sutinsta tešmuo arba kartu su pienu teka ir kraujas: trina jais tešmenį 
arba melžia pieną per kirvelio koto skylę. Čia, matyt, galvojama taip: karvė 
yra. užkerėta, piktos dvasios bijo griaustinio, tad šiuo būdu bus galima užkerė- • 
jimą pasalinti. Žodžiu, daiktai, turėję tikrą ar tik tariamą sąlytį su griausmu, 
įgyja ypatingą galią ir apgina nuo piktų, žmogui nedraugingų jėgų.
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Mūsų žmonės mano, kad griausmas netrenkiąs į augančius ąžuolus. Kaip 
žinome, seni šaltiniai mini, kad ąžuolas buvęs Perkūnui pašvęstas medis.

Kad senovės lietuviai garbino Dievaitį Perkūną, kurio valdžios buvo gri
ausmas ir žaibai, netenka abejoti Kyla tik klausimas, ar Perkūnas buvo vyriau
sias lietuvių ir kitų baltų dievas, ar tik vienas iš dievaičių. Šiuo atveju tyrinė
tojų tarpe randame įvairių nuomonių. Atrodo, kad šį klausimą yra todėl sunku 
išspręsti, nes laikui bėgant Perkūno dievaičio sąvoka ir rolė kitėjo. Mano nuo
mone, Perkūno gerbimas amžių bėgyje perėjo visą eilę tarpsnių, kuriuos čia 
aš ir pabandysiu trumpai nubrėžti. •

Graustinis daugelio tautų yra įsivaizduojamas kaip personifikuota būtybė, 
kaip dievas. Šis dievas yra labai galingas, dažnai galingesnis už visus kitus, 
tačiau kaip tik ten, kur griausme dievas yra visai savaraukiška ir suas
meninta būtybė, nėra pakankamų duomenų tvirtinti, jog jis būtų ir v y r i a u - 
si as dievas. Thorras tikrai nebuvo senųjų skandinavų vyriausias dievas, nors 
ir buvo labai populiarus, daugiau gerbiamas, kaip visi kiti dievai, ypač liaudies 
arba ūkininkų tarpe. Tas pats ir su vokiečių Donatu. Apie senųjų slavų dievus 
ir Peruną teturime tiek maža žinių, kad jo rolė lieka neaiški. Galop latvis 
P. Šmits bando įrodinėti, kad Perkūnas nebuvęs vyriausias baltų dievas.

Tačiau dažnai Dangaus Dievas ir griausmo valdovas yra vienas ir tas pats 
asmuo. Lietuviuose „dievas" ir „dievaitis" yra Perkūno sinonimai. Mielėkes 
žodyne randame posakį: „Dievaitis (vietoj „Perkūnas") jį numušo'\ Jucevičius 
tvirtina, kad kai būna griaustinis, tai kaimo žmonės nesako, kad griaudžia Per
kūnas, bet kad griaudžia Dievaitis. Šis „dievaitis" greičiausiai nebus krikš
čioniško „dievo" diminutivas, bet senos stabmeldiškos dangaus dievystės vardas.

Suomiuose dangaus dievas ir griausmo dievas yra viena ir ta pati asmenybė. 
Tas pats ir su graikų Zeusu. Pirmykštėse tautose griausmas dažnai yra laikomas 
Vyriausio Dievo arba Aukščiausios Būtybės balsu ir bausmės įrankiu. Pačios 

'pirmykštės tautos visada teturi labai maža dievų, tiktai vieną labai neaiškiai 
įsivaizduojamą Vyriausią Būtybę. Jai priskiriama visa antgamtiška galia, jos 
valdžioje* yra visas universumas, žinoma,tuo pačiu ir toks imponuojąs gamtos 
reiškinys, kaip griaustinis. Tik labiau išsivysčius žmogaus fantazijai, toliau pa
žengus kultūrai, sukuriamas visas dievų Olimpas ir kiekvienas gamtos reiškinys 
gauna savo skirtingą dievą, taip sudievinta visa gamta. Tada šios dalinės 
dievystės atima veik visą valdžią iŠ Vyriausios Būtybės, ji lieka tik miglotu 
simboliu, o neretai ir visai pamirštama. Todėl ir griausmo funkcijos 
pradžioje turėjo- būti priskirtos vienam ir tam pa
čiam Dangaus Tėvui.

Įdomius samprotavimus šiuo klausimu daro Leopoldas, von Sdhroederis. 
Anot jo, lietuviuose ir latviuose pirmykštis griausmo ir dangaus dievo tapatu
mas dar nesąs visai pamirštas. Dar esą ne visai pradingę atsiminimai, kad Gri
ausmo Dievas yra ne kas kitas kaip )angaus Dievas, kuris audroje pasireiškia 
visai panašiai, kaip indų Parjanya (tarti Pardžanja). Gal būt, šis neaiškus san-
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tykia tarp dangaus ir griausmo dievo lietuviuose ir latviuose rodąs seną šių 
pažiūrų amžių. Vėliau įvykęs susiskaldymas, tačiau jis nepasiekęs pačių šaknų, 
pirmykštė vienuma vis dar gąlima įžvelgti.Tas pats esąs ir slavuose. Kad ir Bog 
ar Svarog ir Perun yra skirtingų dievų pavidalai, kad ir pastebimas Griausmo 
Dievo atskilimas nuo Dangaus Dievo, tačiau jame kaip ir lietuviškame Per
kūne, sis atskilimas nėra visiškai pilnas ir radikalus. Vis dar jaučiama tam ti
kra abiejų didelių būtybių vienuma: gero ir laiminančio Dangaus Tėvo ir 
mušančio, audrą sukeliančio Griausmo Diervo ten aukštai danguje. •

Prisimenant kai kuriuos liaudies dainų išsireiškimus, pvz.: „Dievo sūneliai", 
„Dievo dukrelės", Saulė kaip „Dievo duktė“ ir pan., galima manyti, kad ir 
seniesiems lietuviams bei latviams buvo žinomas koks nors Vyriausias Dievas ar 
Dangaus Tėvas „dievo“ ar „dievaičio“ vardu, kuris taip pat buvo ir griausmo 
valdovas. Tad-atrodo, kad iš pradžių Dangus Dievas (Vyria
usias Dievas) ir griausmo Dievas buvo viena ir ta 
pati p e r s o n i f i k.u o t a būtybė. Ši pažiūra ir iki naujųjų laikų gana 
ryškiai yra išlikusi estuose, suomiuose ir lietuviuose.

Vėliau įvyko suskilimas ir atsirado ypatingas audros dievas: 
Thorr, Donar, Perkūnas ir kt., kurie buvo subordinuoti Dangaus Dievui. Šiam 
audros ir griausmo Dievui pirmoj eilėj buvo priskirta vaisingumo dievo funkci
jos. Griausmo dievas kaip teisingumo prižiūrėtojas yra jam iš Dangaus Tėvo 
likęs ypatumas.

Dar vėliau griausmo /valdymas buvo priskirtas į 
dangų patekusiam žemiškam herojui. Čia pridera taip po- 
puliarios slavuose Elijo legendos. x

Tuo būdu galima nustatyti tokią griausmą valdančios dievystės sąvokos rai
dą: Dangaus D i e v a s • y p a t i n g a s Griausmo D i e'v a s - ž e m i š- 
k a s gyvas į dangų įžengęs herojus. Krikščionystės įtakoje griausmo 
dievo funkcijos buvo priskirtos kai kuriems krikščioniškiems šventiesiems 
• Petrui, Mykolui, Elijui Z, galop tiesiog pačiam krikščioniškajam Die
vui, nors čia kartais dar gali glūdėti ir senasis stabmeldiškas Dangaus Tėvas, 
pats pirmasis griausmo valdovas.
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Stasius Būdavas

Elegijos ir tėviškės poetas
Gyvendami benamio ir beteisio žmogaus miglose, ne savo valia iŠ individų 

pavirtę tik’į pusvėrčius daiktus, visą laiką būdami neužpelnytų bandymų ir 
grėsmių įtampoje, o kartais ir išsiblaškyme, mes, tremtiniai, nenoromis pra
leidžiame čia vieną, čia kitą būdingesnę mūsų istorijos ar literatūros datą. 
Taip šių me¥ų pradžioje tylomis praėjome pro Prano Vaičaičio 70 metų gimimo 
sukaktį, negalėjome paminėti ir kai kurių kitų atmintinų žmonių ar įvykių. 
Bet štai netikėtai pasirodė, kad Vaičaičiui nepaliksime skolingi, nes šie metai 
jam atnešė būdingą sutapimą: mat, s. m. rugsėjo mėn- 21 d. sueina dar 45 
metai ir nuo šio poeto mirties. Taigi dvi sukaktys tam pačiam žmogui1.

Neturėdami po ranka išsamesnių biografinių ir kitokių šaltinių, bandysime 
nors lakoniškai sustoti ties šio lyriko gyvenimu bei kūrybos iųdėliu.

Pranas Vaičaitis gimė 1876 m. vasario mėn. 10 d. Šakių apskr., Sintautų pa
rapijoje, to paties vardo miestelio pietvakarių pašonėj —• Santakų kaime, aht 
Novos upelio kranto. Jo tėvai buvo pajėgūs ūkininkai ir savo vaikus ryžosi iš
leisti į Šviesesnį gyvenimą. Apie Praną pasakojama, kad jis nebuvo linkęs į 
mokslus. Tatai patvirtina ir kai kurie atsitikimai Sintautų mokyklą lankant: 
į mokyklą iš namų Pranas išeidavęs su savo broliu, bet pakely pasitikdavęs ruz
giuose, o broliui grįžtant po pamokų, vėl abu kartu atsirasdavę namuose. Paga
liau šita yla vieną kartą išlindusi is maišo ir busimasis poetas iš tėvo gavęs 
prozaišką atlyginimą ... <

Šiaip jau Pranas Vaičaitis buvęs tylus, užsidaręs, mėgdavęs pašalio vienatvę. 
Prie šio stiliaus būdo derinosi ir silpna, beveik liguista, sveikata.

Kurį laiką Sintautuose pasimokiusį Praną tėvas nuvežė į Marijampolės gim
nazijos pirmąją klasę. Ir Marijampolėje jis taip pat nebuvęs pažangiųjį) moki
nių tarpe. Tik vėliau jis rimčiau susigriebė: susirado korepetitorių ir pasi
spaudę. Netrukus jis pasivijo draugus ir, nenorėdamas būti našta tėvams, jau 
pats ėmė kitus mokyti. Šitaip kurį laiką ir vertės. Gimnazijos metu jaunojo 
Vaičaičio sąmonėj jau pabudo ir jo taūtinė sąmonė: aplink save jis grupavo 
lietuviškai nusiteikusius draugus, padalindamas jiems vieną kitą draudžiamą 
knygelę ar laikraštį.

Tuo tarpu tėvai jau puoselėjo mintį Praną vežti į Kunigų Seminariją. 
Taigi, baigus penkias klases, tėvas jau įsakmiai sūnui minėjo, Seinus. '-Tačiau 
šį kartą jaunajam Vaičaičiui pasisekė atsikalbinėti ir, be to, išsiderėjo Mari
jampolėj pasilikti iki ( abitūros. Aišku, jis kunigauti nenorėjo ir dėl to tempė, 
gaišino laiką. "V is dėlto baigusį gimnaziją (1896) tėvas jį nuvežė į Seinų Se- 
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minariją. Čia abiturientas Pranas, kaip pasakoja vienas jo moksladraugis, taip 
pat surado išeitį: jis vienas pats aplankęs seminarijos rektorių, šiam atvirai išpa
žinęs visą reikalą ir prašęs patarimo. Rektorius pataręs egzaminų nelaikyti. Jis 
taip ir padaręs, o tėvo paklaustas apie egzaminus, atsakęs, kad neišlaikė. Senis 
Vaičaitis labai užsirūstino, šoko į vežimą ir vienas pats išvažiavo namo, o Pra
nas iš Seinų į Sintautus iškeliavo pėsčias. Kurį laiką nuotaika namuose buvo 
rūsti, bet sūnus tėvą atsiprašė, ir vėl palengva viskas atslūgo. Santykiai pagaliau 
pagerėjo net tiek, kad tėvas sutikęs Praną leisti į Petrapilį teisių mokslų eiti. 
t Čia, Petrapily, prasideda ne tik mokslo, bet ir sveikatos grumtynės su drėg

nu šio miesto oru, nešančiu slogas, bronchitą ir džiovą. Dar labiau šias fizines 
jėgas verčia eikvoti korepetitoriaus pamokos, kurias jis, norėdamas tėvams su
mažinti materialinius rūpesčius, davinėjęs didmiesčio ponų vaikams. Kurį laiką 
dirbo ir viename' Petrapilio archyve. Tik antrais studijų metais, gavęs stipendi
ją, jis šiek tiek materiališkai atsigavo. Tačiau ir tuo, ką uždirbdavo, jis dalin
davosi su sergančia motina, kuriai jis, kaip rašydavo laiškuose, siuntinėdavo 
vaistams.

Petrapilis, svetima aplinkuma, didelis nuotolis nuo gimtojo kampo, šio jau
traus laukų vaiko dvasioje ugdė didelį ilgesį. Tatai palengva išskėlė jame snū
duriavusios kūrybos kibirkštį, kuri ėmė. švitėti švelnių elegijų eilėraščiais. Už
tat su kokiu džiaugsmu jis skubėdavo į Santakus atostogų. Čia padėdavo tė
vui ūkyje, paremdavo sergančią motiną ir jau be didesnių pertraukų kūrė nau
jus lyrikos pavyzdžius. Dalį jų jis jau tada išspausdino varšuviškio „Varpo" 
priede „ūkininkas", pasirašydamas Sekupasakos slapyvardžiu.

Tačiau tos atostogos jam atnešė ir nemaža sielvartų. Kaip tik tuo laikotarpiu 
geležinė rusiškojo imperalizmo ranka mūsų kraštą slėgė visu įnirtusiu planin
gumu. Prūsų pasieny, taigi ir Sintautuose, uoliai siautė žandarai. Kartą šie 
kratė kaimynų, namus ir nelauktai metėsi į Vaičaičių ūkį. Nors čia jau viskas 
buvo išslapstyta, tačiau, nelaimei, atrado vieną draudžiamą kalendorių, už ką 
tėvas turėjo mėnesį atsėdėti. Kitą kartą vėl kratė. Dabar sugriebė Prano Eilė
raščių pluoštą. Šį kartą visą mėnesį atsėdėjo jau pats autorius. Namuose pasi
darė įtempta ir nebesaugo. Šie visi veiksniai greitai palaužė ir taip jau į ligui
stumą linkusią poeto sveikatą. Bet ir sirgdamas jis nenorėjo studiji; nutraukti. 
Jo fizinius ir kitokius vargus Petrapily lengvino E. Volteris, vėliau mums gerai 
žinomas profesorius Vytauto Didžiojo Universitete Kaune. Jo šeimoj kurį 
laiką Vaičaitis ir glaudėsi.

Teisių mokslus Vaičaitis baigė 1901 metais ir tuoj grįžo į Santakus svei
katos pataisyti. Bet sustiprėti jau nebesisekė: įsibėgėjusi džiova uoliai naikino 
jo pajėgas. Praėjo kiek laiko ir pirmieji,tapačių mėtų rudens lapai ėmė kristi 
ir ant Vaičaičio kapo — mirė jis rugsėjo 21 dieną, Taigi lygiai pries' 45 metus. 
Palaidojo jį Sintautų kapinėse, netoli koplytėlės, prie didžiojo tako, maždaug 
tame šone, kur yra ir Santakai. Vėliau brolis kunigas kapinėse pastatydino pa
minklą, ten įstatė poeto fotografiją ir iškaldino šį velionies eilėraščio posmą:
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Vai, lėkite dainos, iš vargo nupintos, 
Iš kaimo į kaimą pas jaunus, senus, 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmus!

Tas pats kunigas Vaičaitis,' vėliau Griškabūdžio klebonas, savo iroliui pa
statydino dar ir kitą paminklą: jis surinko poeto raštus, originalus ir vertimus, 
pridėjo plačią velionies biografiją ir išleido gražiu rinkiniu.

Būdingumo dėliai galime paminėti, kad visų trijų gretimų* parapijų kapinės 
maždaug tuo pa^iu laiku priglaudė žinomus plunksnos vyrus: už 16 klm. Kud. 
Naumiesty prieš nepilnus dviejus metus (1Q99) buvo jau miręs Vincas Kudirka, 
o kitame šone, už 9 klm., Šakiuose, dar po kelerių metų mirė ir Edmundas 

Steponaitis.

Vaičaičio literatūrinis palikimas negausus: — sudėjus į vieną krūvą jo origi
nalius ir verstinius eilėraščius, pasidaro nedidukas tomelis, panašus į vidutinišką 
mūsų dienų poetų eilėraščių rinkinį. Poetas mirė turėdamas 25 metus, o kūrė 
daugiausia universiteto periode, taigi maždaug 5—6 metus. Tačiau čia, kaip ir 
kitur, vertindami menininko kūrybą mes ne kiekybę turime galvojj. Pavyzdžiui, 
Vištelis — Višteliauskas parašė nemaža eilėraščių, tačiau eilinis Lietuvos in
teligentas težino tiktai jo „Op, op, kas ten, Nemunėli". 0 mūsų literatūroj to
kių pavyzdžių ne vienas. Sakysim, Zauerveinas — Girėnas musų atminime yra 
gyvas tik „Lietuviais esame mes gimę", Edm. Steponaitis eilėraščiu „Dailus 
mūs Nemunas pas Kauną", Silvestras Valiūnas „Ant marių krašto, Palangos 
miestely" ir taip toliau. Kitą, šių poetų kūrybą kruopščiau atsimena tiktai li
teratūrom enciklopedistai ar literatai, gerbėjai. Ta pati istorija ir su Vaičaičiu. 
Jis save (amžino anais pavyzdžiais, kuriuos atrandame įvairiose antologijose, 
chrestomatijose bei kitose skaitymų ar vadovėlių knygose. Jų vardai daug kam 
gerai žinomi: „Yra šalis, kur upės teka", „Būki, mūs krašte", „Gyvenamo maino* 
saulute jau leidĮžia", „Jau pajėgos mažinąs", „Žalgirio kova" ir dar keletas.

Šitie eilėraščiai kaip tik išryškina poeto kūrybinę prigimtį ir jo pagrindinę 
nuotaiką. Ir reikia pasakyti, kad šitoji nuotaika mums, benamiams, yra šiandien 
ypač artima, dėl to sava ir miela. Ką poetas pergyveno anuomet vienas, tą šian
dien mes pajuntam gausiais tūkstančiais. Įsiskaitykime tiktai eilėraščius, spaus
dinamus tolimesniuose „Pėdsakų" puslapiuose ir pajusime kokie jie šiandien 
švieži, rodos, poetas dar tik vakar būtų juos sukūręs. Ar ne tuos pačius moty-. 
vu8, tik rafinuotesnėj formoj, pakartoja šiandien ir Brazdžionis, Santvaras, 
Bradūnas, Babickas, Gaidžiūnas, Nagys, Nakaitė, Sidabraitė, Rutkūnas, Tyruo- 
lis ir eilė kitų jaunesniųjų? Juk ir jų visų "dažnas leitmotyvas, žinoma, pagal
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kiekvieno individualų pajėgumą, yra tas, kurį Vaičaitis pasakė šiose dviejose 
eilutėse: '

0 tėviške! Koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai!

Džiovos apatiškai nuvargintas, įsitikinęs, kad jau nebepakils iš ligonio pa
talo, Vaičaitis pasuko į jautrių elegijų lyriką („Jau pajėgos mažinąs", „Gyvenimo 
mano saulutė" ir t. t.), kuri jo rinkinyje, o taip pat ir bendrojoje ano meto 
mūsų poetų lyrikoje yra sultingiausi perlai. *

Būdamas tikras lyrikas, Vaičaitis apsirėmino daugiau savo asmeniniais per
gyvenimais, ypač keliais paskutiniaisiais metais. Į patriotinę — pilietinę poeziją 
jis buvo taip pat įstojęs tik gerokai anksčiau, kai buvo dar fiziškai stiprus ir 
prieš akis turėjo tolimesnio gyvenimo perspektyvų. Taigi, kaip matom, jjo te
matika nėra šakota. Ją galima suglaudinti maždaug.į šitokį pavidalą: tėviškės 
gamta, jos žmonės ir intensyvus pasiilgimas, fizinio gyvenimo saulėleidis, bro
lių ' lietuvių vargas Šiaudiniame kaime, svetimųjų primesta neteisybė, tolimes
nės praeities paveikslai.

Odės — „Algirdo kova ties Maskva", „Žalgirio mūšis", „Kęstučio nužudy- 
mas" . Bandė jis ir hegzametrą, parašė „Tvaną" — žinomąjį įvykį iš senojo 
Šventraščio. Toliau dar galima pridėti vieną kitą erotinį motyvą („Tyli nak
tis, mėnesiena"), užgriebė ir satyros kampą („Turi katinas kačiukę", „Neveski, 
vaikine, pačios" ir kt.). Tačiau Šie pastarieji eilėraščiai, atrodo, praturtina dau- 
gi a u tiktai kiekybę — tai daugiau didaktika arba tam tikra retorika. Kokybę 
vis dėl to pabrėžia anosios elegijos ir tėvynės bei tėviškės pasiilgimo eilėraš
čiai. o

Kaip sakyta, Vaičaitis yra vertęs ir iš kitų kalbų. Labai gerai mums žinoma 
jo dainelė „Kur bakūžė samanotą", kurią jis parašė pagal lenkų poeto J. Slo
vackio motyvus. Kaip žinome, šiai dainai mūsų komp. St. Šimkus ^davė gražią 
elegišką melodiją. Iš stambesnių jo vertimų yra dramatizuotas Puškino veikalas 
„Šykštusis riteris". Yra dar keletas ir smulkesnių jo vertimų bei sekimų.

Vaičaičio poezija paprasta, o matuojant mūsų dienų poetinėmis priemonėmis, 
ji vietomis atrodo net pusiau primityviška: jo rimai neįvairūs, dažniausiai rimuo
jamas daiktavardis su daiktavardžiu, būdvardis su būdvardžiu ir pąn., taip pat 
šlubuoja ritmas, kai kur netaisyklingai įkimba kirtis, ir kt. eilėdaros ydos.

Ir vis dėl to Vaičaitis buvo didelio kūrybinio potencialumo poetas. Tiktai 
neturėjimas prieš akis tobulesnių lietuviškosios poezijos pavyzdžių, nors pa
prasčiausios liter, teorijos, o taip pat greita mirtis, neleido jam iškultyvuoti 
poetinės formos. Poezijos kūryboj jis yra savamokslis kūrėjas — lyrikas, visa 
kūręs pagal įkvėptos širdies ir intuicijos teoriją. Ir toj paprastos formos ly
rikoj vis dėlto yra pajėga, kuri išspindi patraukimą ir pavergia mūsų klausą 
bei širdį. •
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Is Pr. Vaičaičio poezijos
YRA ŠALIS

Yra šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių, 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vieversių.

Ten prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų. 
Ir prastas parėdas marškonis 
Apdengia sąnarius visų.

Bet Tave meiliai pavaišina, 
Kai tik nueisi į svečius, — 
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek tiktai leidžia išteklius.

Ir grakščios tos šalies merginos
Ten žydi vis kuonopuikiau . . ., 
Šalis ta Lietuva vadinas, 
Bet aš neilgai ten buvau ...

Atsimenu, kada į guolį ' -i
Saulutę prašo vakarai, 
Ir gieda lietuviai varguoliai, 
nes pabaigti dienos darbai . . .

Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos, jas meiliai laiąto, 
Lelijų skinas žydinčių ...

Atsimenu, kaip vakars šiltas 
Po vasaros kaitrios dienos 
Ir oras, ramumu išpiltas, 
Nenoroms traukia prie dainos ...

Kaip “tąsyk varpas sunkiai gaudžia
Ir užgirdėt toli, toli ...
Seniai jau paukščiai medžiuos snaudžia, 
Bet pats užmigti negali ...
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Kaip upės vandens, mintys teka 
Idėjos reiškiasi galvoj;
Gamta su tavim, rodos, Šneka: 
„Gražu? gražu mūs Lietuvoj**.

0,. tėviškė! Koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai, — 
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tą pasakys vieni jausmai.

ŽALGIRIO KOVA

Oi, ūžia, švilpia blogas oras, 
Ir vėtros medį bando raut, 
0 narsūs Vytauto bajorai ■ 
Pradėjo karan brolius šaukt.

Jau trempia viešąjį kelelį, 
Pulkai jau eina už pulkų — - 
0 eik, vaikei, balnok žirgelį, 
Užstok už garbę lietuvių!

Štai kabo tavo tymo balnas 
Ir kardas tavo štai šviesus, 
Ir joki per miškus per kalnus, 
Malšinki priešus plėšikus.

0 ar tai vėtros žiaurios kaukia, 
Siūbuoja girios ąžuolai?
Ar tai išalkę žvėrys traukias, 
Ar staugia meškos ar vilkai?

O tai ne vėtros žiaurios ūžia, 
O tai ne meškos, ne vilkai — 
Tai broliai joja į karužę, 
Tai žvengia juodbėriai žirgai

Tai joja vyrų minių minios, 
Tai narsūs Lietuvos vaikai . . . 
Jau peržengti kalnai ir plynios, 
Jau priešų ne toli laukai . . .

Sudiev, tėvyne mūsų miela, 
Tu Imk laiminga visada! 
Sau pinki laimės aukso „vielą, 
Tegu gyvuoja Lietuva!
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Jau dūmai rūksta, dunda žemė, 
Nerimsta juodbėriai žirgai.
Pats Vytauts žiūri, mūšį lemia, 
Arti kryžiokai vanagai . . .

Tai ne perkūns smarkus sugriovė, 
Ne Šviesūs tvykstelė žaibai, — 
Tai lietuviai į priešus šovė, _ 
Tai čerška šviesūs jų kardai.

Ir, kaip kopūstai, ritas galvos 
Ir maišos su maldoms keiksmai, 
Lavonų guli baisios krūvos, 
Kanuolių dauginas griausmai.

Nuo Žalgirio rytinės pusės, 
Kur tik akims vis užmatai, 
Kryžiokai guli, kaipo musės, 
Ir drasko kūnus jų vilkai.

0 lietuviai linksmai dainuoja, 
Jų grobio nė nesuskaityt, 

.Dainuodami namuosna joja- 
Baltų tėvelių atlankyt.

*♦ *
Gyvenimo mano saulutė jau leidžia
Kas kartą šešėlius ilgyn ir ilgyn;
Jausmai, bekovodami, poilsio geidžia, 
Kasdieną prie karsto slenku vis artyn.

Gal greitai ant amžino gyvasties slenksčio 
Lazdelę keleivio turėsiu padėt.
Bet geisčiau, kad dainas jaunystės įstengčiau 
Paleisti pasaulyje pasižmonėt.

Vai, lėkite dainos, iš vargo nupintos, 
Iš kaimo į kaimą pas jaunus senus, 
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas, 
Nušluostykit ašaras, kelkit jausmus!

Bet jeigu nerasite pasaulyje vietos, 
Ir jūs neatjaustų viengenčių širdis, 
O, tąsyk sugrįžkit, kur mano gul kietas 
Rakštelis, kur gyvo netėmys akis.

Daugiau nesiskirtumėm, mano dainelės, 
Sesutės laimingų pasaulio dienų, 
Kartu pasilsėsim ramybės vietelėj 
Po vėtrų, nelaimių, po žemės kovų.
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I

( M. Vaitkus

Pajudinkim iš vietos rima!
Gražus yra daiktas tinkamas rimas, ir gera, kad jis pradėta poezijoj vartoti. 

Suprantama bei pateisinama ir tai, kad jam vieta ligi šiol buvo skirta gale eilu
tės (arba vidury, kas yra taip pat: snskaldyk eilutes pusiau — ir rimai bus besą 
vėl eilučių gale): si vieta yra tam tikro mato galas, pasisukamasis taškas, nusi
leidžiamoji, sustojamoji vieta, didesnis spūdis — tad ir didesnis įspūdis.

Bet ar nebūtų galima kartais rimą pajudinti iš tos įprastosios*vietos? Gal tuo 
būdu būtų galima pasiekti ne mažesnių, o kartais gal netgi didesnių efektų? 
Ar šiaip, ar taip — kūrėjams tai pateiktų nemaža naujų techninių galimybių 
o visiems būtų iŠ pradžių naujiena — vadinas, įdomuj tad ir malonuj Malonu 
liktų gal ir paskiau.

Greit bus dveji metai, kaip pradėjau daryti atitinkamusbandymus — kurt 
eilėraščių naujoviškai. Lig šiol nedrįsau su jais niekur rodytis. Dabar teikiu tuos 
savo bandymus lietuviškosios visuomenės dėmesiui, ypač mūsų gerbianąųjų poe
tų. Mano pavyzdžiai bus silpni, bet idėja, atrodo, nepaniekintina. Tad neišsi
gąskite, talentingieji kolegos! Imkite pačią mintį, sukurkite atitinkamų puikių 
kūrinių — ir įtikinsite pasaulį šias naująsias technines priemones esant) ge
ras. Sakau „naująsias44, nes, kiek žinau, niekas niekur lig šiol (bent platesniu 
mastu) dar nėr^ bandęs jų vartoti. Tad jūs, talentingieji jaunieji, galit‘ įnešti į 
pasaulinį poezijos lobyną ką visai nauja.

Tad pajudinkim iš vietos rimą!

Pirmoji galimybė šiuo atveju savaime pasišauna pagal priešingybės dėsnį: 
stovėjo rimas lig šiol gale eilučių — perkelkime jį dabar į pradžią ir pavyz
džiui paimkime paprasčiausią iš visų atsiveriančiųjų galimybių — derinkime 
vienos eilutės rimą su tuoj sekančios:

Savas kambarėlis
Vėjas kaukia, šėlsta, blaškos.

• Liejas tvanas iš aukštybių. 
Gaubiąs naktimi pakalnė. 
Siaubas tyko prisigūžęs ...

O viduj jauku ir gera
Dovydui senam karaliui.
Šilta šviesa krosnis dvelkia — 
tiltą tiesia į sapniją . . .
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Ten, paliai vėduoklių palmę, 
lempa lieja žalią brėšką, 
sklaido kvapsnį rugio duona, 
gaidą švilpia virtuvėlis . . .

Ir tedūksta vėjas klony, |
• svirtį seną telinguoja, —

man čia gera, man čia sava, 
kančią, rūpestį pamiršus.

Gavo pagaliau klajūnas į •

’ % savo mažą kambarėlį,
turi knygą, lempą, stalą, *

• ft- kuria dainą ir svajoja . . . ' .

Ir teūžia lietūs, audros, 
virtę lūžę medžiai dunda, — 

‘ ' saugo rimtį kambarėlis,
auga svajos, gema dainos.

O jei ilgu pasidaro, 
rojuj žvilga Šviesūs Vartai — r .
Grožio Bokštan, pas Mariją — ~ -
rožių put&štėm svajos lyja . . .

. • • ■ •• •.;•; • t

. « ■ 2.

Įvairumo dėliai galime rimą vartoti mišrai, būtent — tame pat eilėraštyje 
, vienas eilutes rimuoti pradžioj, kitas*— gale. Čia yra galimos irgi įvairios kom

binacijos. Pavyzdžiui paimsiu vieną iŠ paprastesnių jų:

_ . • Varpeliai

Baigia spalis . , * 7
svaigią puotą, 

kur klaikiai suktinyj dūksta vėjas, . «
staugia miškas 
baugią dainą, 
žemėn liūtys liejas.

Lapai tiesia 
kapui dangą; 

šerkšnas naktį žildo pievoj žolę;
tvylo rūkas -
tylų rytą:
dingo saulės toliai. ' - .
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Girioj liūdna;
mirę gėlės;

vien dar linksi mėlyni varpeliai;
merkia žiedą, 
verkia perlom, 
tylų skundą kelia:

„Šąla dangūs;
galą ręgim — ' ,

greit nugnybs mumis šalna baltoji.
Kloniuos glūdi 
žmonės rūmuos, 
mus užmiršę rojuj ...

O žydėjom, ' )
grožį liejom

mes juk jums, laukų, miškų valdovai ...
Nūn našlaičiai
žūnam šalty, z

\ jums gi šilta lovoj ...

Ką . gi, mirsim,
dagi broli! ...

Bet žydėjom žemėj, iki galo; * i 1
skleidėm grožį, 
meldėm saulės ...
o nūnai — tešąla . . .

z 3.
Dabar antrasis revoliucinis žingsnis rimavimo srity: lig šiol buvo rimuo

jama eilučių galai su kitų eilučių galais; dabar, šalia to, rimuosime 
eilutės pradžią su t os pačios eilutės galu, su tos pačios eilutės 
viduriu; eilutės galą su sekančios eilutės pradžia, su sekan
čios eilutės viduriu; eilutėsp r a d ž i ą su sekančios eilutės prad
žia ir vienkart galu ir t. t. Čia irgi yra galimos įvairios efektingos 
kombinacijos, ypač dar mišrai pavartojus senojo rimavimo priemones.

Pirmiausia duosiu čia eilėraštį, kur eilutės galas yra surimuotas su t o s 
pat eilutės pradžia:

Pavasarėjant

Šildo saulė, širdį gildo i
z * bėgti noris, džiaugtis, rėkti,

skristi pievon, pelkėn bristi,
• krykšt ir gaut kaip vaikas rykštę.

39

41



4.

Sekančiam eilėrašty bus surimuota eilutės pradžia su tos pat eilu
tės vidų riu (čia vien 3-jopavyzdžio variantas: dvi dvipėdės eilutės sujung
tos į vieną keturpėdę):

40

Laša, varva. Sriautai neša 
sniego ištirpytą jėgą 
upės linkui, kur priklupęs 
vaikas meškerę belaikąs!

Juokias bangos: mat, mes kokios! 
genam mirksnį, mįslę menam 
Moja, žavi ir dainuoja: 
„Vis į tolį! . . . Gal pavysi?'

Vytis . . . Toliai . Naujos sritys . . . 
Justi laisvę . . . atsidusti . . .
Skristi vėliai į jaunystę! 
klysti, verkti, džiaugtis, drįsti!

Vai, jūs sriautai, amžiais gajūs, 
jaunos vilnys, nepaliaunąs 
skrydis tolin! . . . Jus išvydęs, 
verkt ... ne! trokštu užsimerkti

ir mąstyti: aš ne pirmas, 
kur į srovę gailiai žiūri, 
ilgesy akim suvilgus
ir šypsot, šypsot . . . paviršiuj

Darganoj

Kaukia vėjas, plaukia raudos, 
siaudžia nykiai, graudžiai verkia; 
švokščia, lyja; šniokščia upė: 
ūžia miškas gūdžią dainą.

— Staugia alkis, drauge mano, 
senas Rudi, ganąs vėją, 
ir pavargę virpa kojos, 
bailiai šiurpas kailį glosto.

Šviečia langas, kviečia belstis 
Varge mano, argi leistų? 
Būtų gera! griūtau lovon 
Rudi, Rudi! Budi Dievas
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Lyg negirdi! . . . Drignių kandę! ...
Antrą sykį . . . Kantrų regit! . . ;
Trečią sykį . . . Svečią leiskit! . . <
Nieko . . . tyli . . . Lieka eiti ... ’

Ką gi, drauge! Regi Dievas
Buvo kartą . . .Griuvo liūtys ...
Beldė kažkas — meldė’ leisti ... 
dėliai Dievo ... Vėliai beldė ...

Lojai tujen, stojai priešais. ••••*••
Tildžiau ašen. Šildžiau krosnį.
„Svečias mielas — plačios durys!
Tektų leisti — rakto stinga" ...

Ūžia vėjas, gūdžiai verkia.
Skauda Širdį. Rauda šilas ...
Ilgis saulės. Žvilgis drėksta ...
Kloniuos trobos . . . Žmonės, žmonės! ... ,'■■■

5. 
s . ■ •

{dūmus yra sekąs rimavimo būdas, kur vienos eilutės galas derinamas su 
sekančios eilutės pradžia:

Iliuzija

Saulė glosto seną girią.
Svyra slaikios beržų šakos. 
Takas teka, kaip upelis.
'Žalias skliautas gaubia tylą . . .

Kyla vėjas, auga staigiai, 
avaigią plačią bangą gena . . .
Mena . . . ką? . . . Už medžių mūro " 
jūra, mūsų jūra šniokščia!

- Trokščiau bėgti. Ten — atkalnėj 
švelnią aukštą kopą rasiu. 
Drąsiai jon! ir saulės aukse 
plauksiu slankiai į, nirvaną ...

Mano Dieve! Kaip čia gera!
Dera kiaurą dieną snausti, 
austi svają, burti klotį, 
duoti kūnui posilsėlio.
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Smėlio klodas* 7— Švelnūs miltai.
Šilta, šilta . . . Taip malonu! . . .
Ponai, betgi jūron metas! y
Gretos, gretos krykščia, tranka!

Ranką duoki! Nūn — į mūšį!
Lūši, banga! neužliesi! ...

. Dviese linksma! Na, į gelmę!
Kelme slopstu . . . Visa sukas . . .

Rūkas dingsta — ir tikrovė - . , .■
stovi priešais, nykiai šiepias. ■.
Stiepias medžiai. Vėjas, siaudžia , . ; ’
graudžią giesmę.. . .Ištremtajam.

6. 'V*

Iš penktosios formulės, kombinuojant ją su senąja rimuote, galima gauti 
gerų variantų. Vieną čia pateiksiu: ■ ž

Kelias
Skrieja kelias, lygus, tuščias, 
rūsčiai rimtas, paslaptingas, 
vingiais moja, tiesiai sauja, 
kraują drumsčia, nenustingąs. . .• ,

> Kur skrendi, tu, baltas kelias? .. * z '
dalį kokią trokšti rasti? .
mesti sena, vytis svają?
j^ja nusivylęs kęsti?

Štai ir aš, keleivis senas, 
manąs rasti, ką svajojęs. . .
Kojos virpa, trūksta kvapo. ... _ \
Kapo žiotys — tai rytojus. . .

O tačiau — tačiau vis eina, . *
dainą suokdamas, į tolį:
kolei regi, kol kvėpuoja, — "

% moja viltys neramuoliui. . . /•■'•••

Įr jis eis, vis eis 1 aušrą, 
sausrą, darganą paniekęs; 
sieks jis to, kas begalybėj >
žiba amžiais, saulėm driekias.'.
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7.

Panaudojant abu pagrindinius naujosios rimuotės dėsnius, — rimuojant 
vienos eilutės pradžią su antros eilutės pradžia ir šios eilutės, 
pradžią su jos pačios galu galima gauti kad ir Šitokios formos 
eilėraštį: /.

Jam sustoti — tai kalėti, 
vietą rasti — sopūs pančiai 
švenčia jis, kai verias sielai 
vėl akiračiai, bekrančiai

Pūg?

Dūksta pūga, švilpia, kaukia, 
rūksta dūmais, kvapo trūksta; 
storas klodas plazda žemėj, 
oras kvaišta — siusto choras!

Ūžia vėtra. Žemėn griūna . 
lūžę medžiai. Bilda dūžiai. 
Gvaldo stogą ir pasieniais 
baldos — leiskit! Kraują šaldo. . .

Rodos, visos gūdžios jėgos, 
juodos jėgos, nusibodus 
snausti požemy j, iškilo 
siausti, rėkti, nebsijausti. •

Verkia pūga . . , Tyli menė.
Merkia akį, kniumba, knarkia . . . 
Žvilga stiklas. . . Ko gi širdžiai 
ilgu tartum? Ko pasilgo?

Klysta praeitin, kur dingo?
vysta žemėj?‘kilt nedrįsta?
Siaučia audros? Šėlti geidžia? 
jaučia — laimėj styri graučiai? . . .

Ūžia vėtra. Žemėn griūna 
lūžę medžiai. Bilda dūžiai. 
Gvaldo stogą ir pasieniais 
baldos —- leiskit! Kraują šaldo. . .
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8.
Iš įvairių galimųjų naujojoj rimuotėj kombinacijų kreipiu g. skaitytojų 

dėmesį ypač į šią: pirmosios eilutės pradžia rimuojama su antro
sios galu ir pirmosios eilutės galas su antrosios pradžia. 
Duodu keletą posmų iš

Saulės ašarėlės
Rieda kaip gintaras
paros laumės žiedu: 
baigia jas rugsėjis, 
liejęs giedrą svaigią.

Gęsta žiburėliais . /
gėlės susimąstę. , 
Lydi jas X88 rytas 
kitos dar pražydę.

x Žiūri jos į vėlą
/ielą sesių būrį:
minios---- minios dingę. . . ,
minga paskutinės. . .

Žvalios parugieniais
vienos kaip žvaigždelės 
gėlė rožiaspalvės .
saulės ašarėlės.

Bandė jos rasoti ~
motinai balandyj;
gožė jos birželį, '
spaliui teikia grožio —•

Kolei vien saulutė
būtį kvepia žolei, — ■'
lydi josios kelią,
želia, klesti, žydi. . . z *

, 9.
Yra dar trečia, lig šiol pasaulinėje literatūroje nevartojama, 

rimavimo srity galimybė, kurią čia noriu iškelti: poezijojzlig šiol vartojamas 
vien v ie n a p ė d i s rimas; o juk galimas yra dvipėdis ir daugiapėdis 
rimas, taip, jog ištisaeilutė gali virsti vienuištisu rimu kitai taip pat 
rimuojamai eilutei. Tai suteiktų rimui ypatingą ryškumą, eilutei skambumą, kū
rėjui duotų gerų progų pavartoti vykųsiems asonansams, išplėsti technines jo ga. 
limybes. Čia parodysiu šių galimybių vieną — kitą pavyzdį.
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. Pirmasis pavyzdys — kur dvilypio rimo abi pėdos yra su viena antra sūri- 
muotos: ' ' . ?

' Skrydžio galas
Slėny raudą lieja vėjas; 4
juodas šilas gūdžiai ūžia, 
ir su lūšnos dėjais siejas 
viesulo sugniužę lūžiai. •

Erdvės pilnos snaigių svaigio: 
mirksniui atsiranda/sklando, 
šokio nepabaigę, staigiai 
toliu mielo gando skrenda. . •

Vėje, neramuoli broli, 
snaigės, Švelniakasės sesės!

. Skriskime namoliai toliu,
• ten, kur veržias drąsios dvasios!

Lėkime skrajot į plotį, 
, ; kilkime į aukštį paukščiais!

lenkim sau sparnuotą klotį ?—
sapnas gal išauš čia aukščiuos, ,

. Ipir stebuklai skrydį lydi, 
angelai liepsnoja rojuj, 
kur žiedai pragydę žydi, 
palmės tau linguoja — moją. ...

Betgi veikiai, snaigės, baigias 
jaunas mūsų valios kelias . . .* 
Vėjas dar apsvaigęs steigias; '

* tik nebdaug karaliaus galios. . .

Žemė žavi, šaukia jaukiai, 
išsiilgus paiko vaiko, 
ir kerai apniaukę traukia 
į pakalnės klaikų tvaiką.

Vėjas glūdi kritęs. Rytas, -
Saulė verčia šilti smiltį. >
Snaigės ištirpytos. Kitas 
nė nebandė kilt į viltį. . .
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- 10.
Dvilypio rimo gali būti ir antra parūšis, kur dvi jo pėdos nėra su viena 

antra surimuotos, o derinasi vien su antrosios (ar kurios kitos) eilutės atitin- 
karna pėda:

- Namie
Grįžtu namon — ir kambarėlyj 
varpeliais mintys skamba vėliai:
— Kai gatvėj kojos tau sušlampa, 
puiku turėti sausą kampą!

Metu aš paltą ir kepurę. 
Aplink daiktąi patvirkę niūri. 
Na, niekis! Gerti gavo lempa.
Šviesu turėti savo kampą!

Turėki šeimininkę dosnią — 
štai malkos — ir įkinkė krosnį —/ 
ir rojum kambarėlis tampa.
Tuoj puoš svajonių gėlės kampą.

Prie krosnies sėduos. Kojos- šyla.
Genu šalin rytojaus bylą — 
metu tikrovės kelią klampų — 
turiu tylos darželyj kampą . . .

Akis primerkiau . . . Traukias lubos
Dangun sidabro šaukias triūbos . . .
Dausų angoj sušvito rampa — 
regiu stebuklų ryrto kampą . . .

11.
Trečioji dvilypio rimo parūšis yra itin originali: joje dvi paskutinės dviejų 

eilučių pėdos rimuojamos kryžmai, būtent — vienos eilutės priešpas
kutinė pėda su kitos eilutės paskutine, o anos eilutės p a s.k utine 
su šios priešpas’k utine. Pavyzdžiui teeina šis eilėraštis:

Sukaktuvės tremtyj
Toly j gieda Kauno kuorai. 
Šūviai plėšo orą sriaunų. 
Plevėsuoja Švytįs miestas. 
Aukštyn kyla, piestas Vytis.

Žmonės vaikšto. Skruostai žydi.
Trykšta džiaugsmas. Lydi mostai.
Šventė ūžia naują giesmę:
Už Tėvynę liesme kraują!
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• Kas tai? Ne, tai būta — 
žygių, džiaugsmo — liūto metų, 
kai kovota, kai mylėta, 
kai papėdės dėta laimei . . .

O dabar? Toli nuo krašto 
sunkiai nesam naštą švino *— 
graudžią tremtį; brangią dieną 
gedulas kiekvieną dengia.

' Siela blaškos. Ar begrįšim? 
Ar Tėvynės krisim garbei? 
Gal Motulei ką nuveiksim? 
Ar vien priešų keiksim tvaną?

Ak, gal esam nusikaltę, 
kad, pagavę valtį mūsų, 
mėto bangos, skaldo smūgiai, 
šiurpuliai įbūgę šaldo,

; t 
ir štai mes toli nuo krašto, 
Dieve, nešam naštą švino — 
graudžią tremtį; brangią dieną 
gedulas kiekvieną dengia.

12.

Pasinaudojant senoviškuoju rimu, būdavo galima sudaryti (vairiausių strofų. 
Pasigriebiant naujojo — dvilypio —1 rimo, bus galima jų sudaryti tris kart dau
giau, nes kiekvienas dvilypis rimas, kaip matėme, trejopai santykiauja su savo 
broliu. 0 atsimenant, kad dvilypį rimą galima vartoti mišrai su senoviškuoju 
vienapėdžiu (tik nepamiršt — simetriškai!), ir dar — kad juos galima naujoviš
kai dėstyti pradžioj eilučių ir t. t., kaip kad anksčiau kalbėta, — susidaro 
tiek daug galimybių, jog tiesiog galva sukas, ir kūrėjams — virtuozams turės 
būti gera, kaip žuvims vandeny. »

Čia beduosiu tik vieną dvilypio rimo pavyzdį, kur jis stovės moderniai —- 
eilučių pradžioj, o eilučių galai bus surimuoti senoviškai (paskutinės dvi eilutės 
surimuotos pradžioje trilypiu rimu):

Plauk, laiveli mano, lėk smagiai, kaip paukštė.
Laukia vėliai mūsų dainos su gėlėm.

- Skrisk į žvainą rytą, kai diena ims aušti.
Tviska mainos bangos. Tai sidabrą liejam.

- • Beriame sietynus į putotą gelmę.
Nerimas —- kaip vynas. Žvangią taurę keliame ...

(Iš eilėr. Gyvenimo laivelis).
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13.

Nebevarginsiu g. g. Skaitytojų dėmesio: pagaliau — paskutinis pavyzdys: 
visa eilutė yra ištisas rimas, kur kiekviena pėda yra derinama 
su kitos eilutės atitinkama pėda. Bijau: pavyzdžio skaičius nelaimin
gas — tryliktas! Ir jaučiu — mano pavyzdėlis silpnutis . . . Bet pati ištisi
nio rimo idėja yra tikrai nepaniekintina. Tiesa, sunkoka įkūnyti . . . Bet ką 
reiškia sunkumai jauniesiems mūsų virtuozams! O tam tikro tipo eilėraščiams 
čia ištisinis rimas, kaip suteikiąs kūriniui ypatingo skambaus bei žaismingo leng
vumo, labai tinka.

Vyturėlis

Dausos švinta jau už miško; .
auksas plinta, saulė tviska;
džiaugias, juokias ryto gėlės;
draugei suokia vyturėlis,

auksą beria — trililiuoja: • >
„Kaip čia gera, mylimoji!

- Skristi skrist į tyrą dangų,
krist išdrįst į oro bangą, — . ’ .

susiglausti valandytę, '
gūsiais siausti, vėl sklandyti „ » 1
ir virpėti, lyg pakibus, 
Čirvir lieti į platybes, —

bert krikštolų trapų lasą, 
gert iŠ tolių kvapią rasą, 
skęst šviesoj, iš džiaugsmo svaigti, 
tęst rytoj, dainos nebaigti —

ir giedot Kažkam, Kas regi, 
širdį duoti Jam, nes degė 
Jam jinai, ir kilt savaime '
amžinai nutilti laimėj . . ." ’ 1

Mūsų poetas ir rašytojas Mykolas Vaitkus, senosios lietuvių literatūros kartos 
atstovas, ir tremtinijoj gyvai, domisi mūsų kultūriniu gyvenimu. „Pėdsakams" 
jis atsiuntė šį straipsnį, kuriame aiškina naujas rimo panaudojimo galimybes. Tai 
yra tam tikras bandymas ieškoti naujų kelių eilėdaroj. Šiam reikalui autorius 
ima pavyzdžius iš savo kūrybos. Suprantama, dėl čia išdėstytų minčių skaityto
jai, o ypač lyrinio žodžio menininkai, nėra suvaržyti ir kitaip galvoti.

Red.
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7

Musu rastai
*

Stasys Santvaras LAIVAI PALAUŽTOM BURĖM. Ketvirtoji lyrikos *knyga. 
Iliustravo dail. A. Vaičaitis. Išleido „Patria" Tūbingene 1945. 172 psl. Kaina
RM 8.

Stasio Santvaro rinkinys šalia Bernardo Brazdžionio tai mūsų nauja lyrinės 
kūrybos stambmena. Eilėraščiai, kurių čia yra apie 70, sugrupuoti į tris skyrius: 
„Nutolusi pakrantė", „Viešbučio šešėliai" ir „Anga į naktį .

Knygos tematika tiek gausi ir marga, kiek gausu čia ir pačių eilėraščių. 
Pačioj pradžioj tenka pastebėti, kad Santvaras yra ne tiek emocijų ar vaizdų, 
kiek minties ir sentencijos poetas. Užtat prie dažno eilėraščio tenka stab
telti ir pamąstyti, nes poeto kūrybinis pasimėgimas glūdi tezėse, sprendimuose, 
išvadose. Pasakytume, ‘poetiniai vaizdai, kurių kiekis čia yra gana taupus, 
tarnauja tik kaip koks apvalkalas šiai ar anai minčiai apsupti. Tatai įrodo ir 
tas, kad šioje knygoje yra daugiau idėjų, negu temų. Štai atsitiktinai atskleistas 
eilėraštis „Tikrovė":

Matau aš brolio degančią sodybą,
Žiūriu — suminti, sutrypti rugių laukai —
Ką kūrei, ką taupei, ką sėjai — 
Viską, viską, broli, palikai . . .

Neliko nieko švento, nieko gryno, nieko doro 
Ir kankinio regiu sukruvintą vaiųiką, 
Ir žmogžudį regiu, rankas mazgojantį, 
Kaip žvėrį alkaną, kaip žvėrį dyką .' . .

(127—8 psl.)
Tos rūšies kūrybine prigimtimi eidamas Santvaras savo poetines priemones 

neretai lenkia į simbolių sritį, nors ir pats knygos vardas jau yra tam tikro, 
mums žinomo, likimo simbolis. Arba vėl: norėdamas konkrečiau įteigti pasi
gautąją mintį, poetas, po ranka nesurasdamas tam momentui reikalingo vaizdo, 
taria paprastai, kartais net retoriškai. Taigi nėra ko ir stebėtis, kad nepakan
tresnis poezijos mėgėjas, kuris labiau ieško eilėraščiuose tik forminio pasisma- 
guriavimo arba lengvos įtalpos, čia gali pasijusti lyg kažkokioj sausroj. O tai 
yra dėl to, kad Santvaro eilėraštis, kaip sakyta, yra daugiau mintijimo, negu 
vaizdų ar jiems giminingų emocijų kūryba. Čia turi ateiti toks skaitytojas, kuris 
poetinės kūrybos lektūroj yra atlikęs jau tam tikrą „stažą", pasakytume, turi 
literatūrinę kultūrą ir estetinį skonį vertikaline prasme. Atsitiktinis skaity
tojas, bėginėtojas paviršiumi, čia gali ir panuobodžiauti. Tačiau poetas dėl 
šito gali tiktai pasididžiuoti, nes jo žodžio tikrieji mėgėjai nėra atvykę iš 
pigiosios rinkos ar populiariosios gatvės. Taip, jo knyga vietomis yra aktualijų 
poezija, tačiau ji parašyta ne vien šiai dienai.

Taigi, kaip sakyta, Santvaro tematika yraf turtinga horizontališkai, o idėjų 
kompleksas vis dėlto vertikalus. Tačiau tie du momentai — tema ir idėja — 
čia orientuojasi į kelius pagrindinius punktus: palikta tėvynė ir jos šian
dieninis vargas, suiręs šių dienų pasaulis ir tam tikro likimo jo atstovai — 
žmonės, paminta to pasaulio teisybė, Didžiosios Apvaizdos budėjimas ir kt.
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Tam iliustruoti tinka kad ir šie eilėraščiai: Tikrovė (jau cituotas). Ant marių: 
Ant tų plačių beribių marių —
Vien debesys juodi ... .. *

. Nelygiu vandeniu nežinomon tolybėn,
Laiveli mūsų, tu skrendi . . . ’ -

(31 psl.)
Dar:

Prie durų viešbučio stovėjo moteris — 
Apysenė ir jau nebegraži ...
Pro šalį ėjom pamaži,
Pavargę, nelaimingi, niekam jau nereikalingi, tokie maži...
Kur prisiglausim kitą naktį

i r Ir ką padėsim vaikui po galvų?
Eit elgetom ir gėda, ir drovu
Ir smilkstanti vasario saulė jau nebešildo sielos anei kūno,
Aplinkui nėr širdžių gyvų. . .
Kur einat žmonės? — klausia moteris —
Atrodote benamiai ir liūdni ...
Sustojome. Sustingom atkastoj pusny.
Ir argi mes dar žmonės tam raiste be galo ir be krašto, 
Kur plauna vienas kitą žvėrys alkani?

(Nepažįstama moteris, 67 psl.)
Arba vėl:

Juk tu žinai, kad sielos nėr pasauly — 
Jisai be gailesčio nužudė sielą ... 
Todėl aprūko suodim saulė, 
Todėl gyventi tapo nebemiela.

' (Apie paniekintą dukterį, 125)

Taikos laivai aukštajam vandenyne plauko, 
Karveliai nebegrįžta iš tenai . . .
Pakalnių sodose alyvų vien tik stuobriai,
To medžio šaknį graužia kirminai . . .

(Sutemos, 18) •
Ir:

Srovių kilimą Dievas valdo —
Ir aš regiu jo ranką:
Pavargėliai ir pavergtieji bunda,
0 milžinai jėgų netenka.

(Palikuoniui, 146)

Neužginčijama tiesa, kad kai kurie šių dienų poetai žiauriai subanalino mūsų 
gyvasties temą — tėvynės temą, ir šią dirvą taip neskoningai išvarpė, jog Sriąa ' 
tai atsiduoda kaip madinga aktualiji} atorūga. St. Santvaro stambokas eilėraščių 
kiekis taip pat rikiuojasi apie šias slidžias temas. Vis dėlto, nežiūrint kai| kurių 
kritikų šiurkštokų antpuolių, Santvaras, kad ir nėra čia suradęs įmantrių ori- 
ginalybių, tačiau ir nenusileido ligi ano peiktinojo banalumo. Tėvynės temą 
poeta» rutulioja pro simbolius arba atitinkamus palyginimus. Pvz.:

Nuskarusi, išsekusioji akim —
Tu ^tovi didelėj paplentėj ...
Ar kas jautria širdim sielojasi tavu vargu, tava buitim? 
Kai sąnariai sustings — tik pasijuoks, kad siela kentė ...

(Elgeta, 24)
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Žinoma, atvirai kalbant, šiame rinkinyje ir šiaip poezijos mėgėjui nesunku 
bus įžiūrėti tam tikrą dalį eilėraščių, kuriuose daugiau eiliuotos retorikos, 
negu poezijos, eilėraščių, kur propaganda ar istorijos gabalėlis išdėlioti posmų 
formoje. Šios rūšies eilėraščių ypač gausu trečiajame rinkinio cikle. Iliustra
cijai tebūnie ir ši vietelė:

Teutonai, slavai ir totoriai
Nekartą bandė baltą raitelį pavyti. ;
Tikriausia, jis galvojo nepadoriai —
Ir kovą vis laimėjo Vytis . . .

(Vytis, 149) ,
Ta proga reikėtų pasakyti, kad poetas būtų labiau savo naudai patarnavęs, 

jei viso rinkinio eilėraščių skaičių būtų tiek suglaudinęs arba kai kuriuos eilė
raščius net sutrumpinęs, posmus suspaudęs, sukaupęs mintį ir sutirštinęs vaizdą. 
Tada pats rinkinys būtų įgijęs kur kas stipresnio lyriško atspindžio ir išvengęs 
kai kuriose vietose vien tiktai subjektyvių eiliuotų pasipasakojimų ar iš
vedžiojimų. . *

Dar atsigrįžtant prie turinio, reikia tarti poeto naudai, kad Santvaras, kaip 
minties lyrikas, yra sukūręs gražaus mintijimo posmų, tikrai poetingų didak
tikų, sentencijų: ' •

Galėčia aštrint kirvį, kerštui rasti norą,
Bet daug gražesnė man balandžių meilė, nei žvėrių narsa — 

-Taika, kaip motina, sūnum ir dukrom krauja kraitį,
Kova — krauju ir ašarom permirkusi visa.

(Mano sodo kaimynui, 44)
Savo būdingumu šiame kūrinyje išsiskiria ilgokas „Viešbučio šešėlių* ciklas. 

Būdingas jis tuo, kad jame sukauptas specifiškas šio krašto, kur mes dabar 
gyvename, dvasinis paveikslas, pvz.: Grovienės ir poeto meilė, Invalidai, Ponia 
iš Ludvigshafen, Komedijantė, Venera prie vėidrędžio ir dar kai kas. štai 
kąsniukas iš Invalidų:

Lietingą vakarą aptemdytom gatvelėm,
Su damom ir su svastikom paženklinti didikai —
Ateina viešbučio lokalan gerti vyno . . .
Atėjote ir jūs, kariai be rankų ir be kojų, 
Nuryt gurkšnelį gėrimo to gryno ...

(75)
Yra čia tokių kūrybinių vienetų, kuriuos pasiskaitai, jaukiai nuskęsti tikro 

sios lyrikos šilumoj ir tuoj skaitai antrą kartą, ir trecią, vis neatsiskonėdamas. 
Imkim šį nesudėtingos temos, tačiau tokia gyvą minties ir širdies šiluma 
išpuoštą eilėraštį: ~~

Atbėk tuo prieaugio taku!
Atbėk, sūnel! Atbėki — neregėta laime tu!
Ku — kū! Ku — kū! —
Atbėk tuo prieangio taku!

Lai spindi' žvaigždės iš dangaus langų,
Kad niekur nepaklystum tu! ’ ’
Ku •— kū! Ku — kū! —
Lai spindi žvaigždės iš dangaus.langų!* /
Toli, toli nuo Lietuvos Jaukų
Pradėjai žemės laintais kopti tu! ir 1.1.

(Algimantui, 89—90)
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Panašios nuotaikos sektųsi ir daugiau rasti, bet tatai jau perdaug ištęstų 
šių iliustracijų grandį.

Eilėraščių forma Santvaras neišlaikė vienodą. Vienur ji grakščiai šokinėjanti 
arba ritmingai plaukianti, bet dar daugiau ji yra paklususi minties svoriui, jai 
nusileidžianti ir nesavarankiška. Mėgsta poetas ir žaismingus posmus, bet mes 
tuoj numanome, kad ne tokia yra jo eilėraščių forminė prigimtis, kad tatai ne 
iš tikrosios nuotaikos, o tik atsitiktinai pasidaro ar padaroma. Imkim eilėraštį 
„Gintaro žvejai", kuris iš pirmo žvilgsnio yra muzikališkai tobulas, tačiau jis 
nėra iš tikrosios Santvaro kūrybinių formų kategorijos. Santvaras mums atrodo 
perdaug rimtas, nejudrus, susimąstęs ir susielvartavęs, jo temoj perdaug min
ties ir sunkių aliuzijų, kad mes galėtumėm sutikti, jog ką tik paminėtas eilė
raštis savo forma būtų būdingas Santvarui. Skaitom:

Pastatydinom eldiją!
Oi, vija, vija, vija! — - - '
Greitą, kaip žuvėdrą, 
Pastatydinom eldiją! . . .

Regim toly tolimą prekiją! ■*
• Oi, vija, vija, vija! — *

K Plaukiantį į mūsų žemę,
Regim toly, tolimą prekiją. Ir pan.

(Gintaro žvejai, 135—6)

O tačiau kai skaitai eilėraštį „Mano sode", kurį tuoj pacituosime, jauti!'tuoj, 
kad pas mus ateina tikrasis Santvaras, kad jis,“-sakysim,; kokioj literatūros va
karo scenoj skaito* tikrai savo, nuosavo jausmo ir prigimties sukurtą, lyriką:

Kas gali tart, kas gali man kalbėt, 
Kad kriaušė ta ir toji obelis ne mano? —1 
Seneliai duobę iškasė ir diegą pasodino, 
Kas metai seserys ir broliai žemę tam sode pūreno.

Kas gali tart, kas gali man kalbėt, < 
Kad erdvė ta ir toji platuma ne mano! 
Ak, Tu, tiki vienas, Tu gali mane iš čia varyt, o Tėve. 
Kurio valdžioj visi laukai, visi kalnai ir vandens tvano.

(12)
Toks yra Santvaras turinio horizonte, toks jis idėjos gilumose, toks jis . 

formų muzikoj.

Ši recenzija tik aplama apibraiža, o ne išsamus įvertinimas. Čia pabrėžta tik
tai ta nuotaika bei įspūdžiai, kurie susikuria perskaičius šitokį stambų ir tirštą 
lyrinės kūrybos rinkinį. Mūsų dienos perdaug apkrautos įpūdžiais ir rūpesčiais, 
perdaug nesusikaupusios ilgam ir intensyviam mintijimui, dėl to ir šio laikotarpio 
recenzentas tegali duoti nebent apytikrį pavidalą.

Todėl trumpa apžvalga negali pilnai įvertinti ir išsemti poeto kūrybos, poeto, 
kuris sutinka visuomenei perleisti savo intymaus' pasaulio turto dalį, nei pagrių- 
dinai supažindinti žmogų, kuris tą kūrybą pasiima savo pavargusiam skoniui 
restauruoti ir gilesnės minties alkiui nuraminti bei praturtinti. Trumpa, o ypač 
neapdairi recenzija, gali tiktai suklaidinti tokį pat neapdairų skaitytoją, ir tam 
tikra prasme padaryti laikinos skriaudos autoriui. Sakom laikinos, nes laikas il
gainiui nupučia, nuvalo prasimanymus ir nepagalvotų įvertinimų svaigulį. Ta
čiau šiandien mums reikėtų ir to vengti.
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Santvaras, kaip dar labiau jo kolega Brazdžionis, jau yra užsitarnavę ilgos ir 
objektyvios studijos. Ligi šiol pasirodę įvertinimai, taigi ir šis, yra tiktai platesnis 
priminimas visuomenei. Tikėkim, kad šia poetai, visiems mums stojus į ramesni 
ir nuoseklesnį, mintijimo taką, sulauks kada nors to, ko jie jau seniai verti. Tik 
tada mes jų kūrybinę erdvę ir minties krovinį bei formos žaismą pažinsim tikrai 
iš pačios gelmės.

St. Būdavas

Juozas Kruminas SUGRĮŽIMO LAIVAS. Baladės. Išleido Spaudos Darbuo
tojų Sambūris „Baltija". Haffkrug 1946 m. Iliustravo dail. Ant. Petrikonis. 58 
psl. Kaina nepažymėta.

Poetas J. Kruminas jau nuo pernykščios vasaros tolimoj šiaurėj, Haffkruge, 
o dabar tos pačios apylinkės Neuštadte i Holst., be pertraukos skelia kultūrinę 
ugnį: pernai jis ten suredagavo ir išleido poezijos antologiją „Baltija", netru
kus pradėjo išleidinėti literatūros žurnalą „Gintarą", kurio nepertraukia nė 
dabar. Pagaliau, štai, pasirodė jo baladžių rinkinys „Sugrįžimo laivas".

Šiame estetiškai rotatoriumi atspausdintame rinkinyje yra šeši atskiri eiliuoti 
dalykai: „Preliudas", Baladė apie ragą", „Kunigaikščio žirgas", „Birželis 1941 
metais", „Baladė apie varną'* ir „Sugrįžimo laivas". Baladžių vardai sako, kad 
poetas temas pasirinko iš mūsų istorinės praeities* ir dar nesenų laikų. Lyriš
kame „Preliude", kuris toks gaivus savo šiltu lyriškumu, poetas vaizdžiai ir 
mintimis pasuka Lietuvos linkui ir tuo paguodžia savo ilgesį:

Per giriasi einu aš, per ūksmingas: 
Čia papartis glaudžias prie pušies, 
Eglių metūgės lyg žvalsvos snaigės sninga, 
Iš beržų sula tuojau lašės. (3 psl.)

Pakely Rūpintojėlis geras
Pro vienatvę lenkiasi ramiai,
O aplinkui rugiai auksu dera, 
0 toliau — beržynai ir namai
Ir einu, ir širdyje kartoju:

z Lietuva — šalis tu iš šalių.
Lig svaigumo kvepia vasarojus,
Moja/ vyšnios vainiku žaliu. (4)

Siužeto atžvilgiu labiau sudėtinga yra „Baladė apie ragą", kuri miniatūriš- 
kai primena Putino „Kunigaikštį Žvainį". Bent tokią aliuziją pabudina grakšti 
baladės forma ir senovinis turinys:

'Vos laimėtą žygį dainos
Ėmė garsinti šaly —
Kvietė karžygius Gedainis ' *
Paviešėt savon pilin. (9)

Buvo vakaras vėsus.
Ir visi jau susirinko.
Senas pilies šeimininkas
Menėn pakvietė visus Ir t. t. (10)

Iš baladžių ciklo „Birželis 1941 metais", vaizduojančio mums dar tebearti- 
mus įvykius, ypač šiltai skaitytoją nuteikia graudus siužeto „Baladė apie mo-
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tiną", kuri pamato savo sūnaus, kritusio partizano, lavoną. Ji nori dar pama
tyti bent jo negyvas akis, bet —

Kareiviai pajuto — minutė sunki,
Pridėjo pirštus prie kepurių:
— Norėjau pažvelgt/ aš į jojo akis,
— Bet štai jis akių nebeturi.

(35)
Stiprų idėjinį ir forminį turinį turi titulinė rinkinio baladė „Sugrįžimo laivas". 
Čia mums daug kas taip artima ir sava: ir Lietuva, jos ilgesys, jaučiam tą laiko - 
ir erdvės plotą, kuris mus skiria šiandieną nuo gimtų ''namų, o taip pat kartu 
pajuntam, kad šitokiose sąlygose lietuviškieji laukai mums tokie artimi, lyg Čia 
pat jaustumėm jų žaliųjų dirvonų drėgmę ir kvapą:

Per upes ir kalnus ilgesys ateina. 
Tu sakai — ateina — ir tada sunku. 
Ir per vėją, rodos, girdi savo dainą 
Ir matai per tamsą tėviškės laukus. (43)

Ir kas gi beliko mums, pasirinkusiems tremties kalėjimą? Daug kam liko dar 
nepalaidota viltis, nors kai kam ji jau nusivylimu bei nekantrumu apsinešėi 
Tačiau Šių dienų likimo poetams, kaip ir aniems visokios priespaudos laikais, 
pasiliko ta pati amžinai pedagogiška misija: kurstyti savo artimųjų viltis ir lū
kesčius. Tatai duoda tam tikro atsparumo gyventi turtingesne ateitimi ir dva
sioje išlaikyti kūrybiškesnį tikėjimą. Tas kurstymo pareigas mūsų tremtinijoj 
perėmė Brazdžionis, Santvaras, Babickas, Bradūnas, Gaidžiūnas, Rutkūnas ir dar 
kiti. Jų tarpan įsirikiuoja ir Juozas Kruminas, šiam reikalui pasiėmęs jau labai 
retą mūsų eilėdaroj baladės siužetą, duodantį ne tik nuotaikų ir emocijų, bet 
dar ir epinių vaizdų. Taigi jis ir kursto mus, lenkia’ tikėti, ir, rodos, pasidary
tų tik klaikūs griuvėsiai, jeigu netikėtum Šitokiai naujienai :

Reikia laukt, reikia1 laukt — dienos vysis metus.
Reikia laukti — sugrįšite jūs. 

nes:
Gaivus vėjas dvelkia. Jūra nusiblaivo. 
Ir širdyje jausmad — kietas ir ramus. 
Ir iš tolo plaukia — matom — baltas laivas: 
Sugrįžimo laivas artinas į mus. (57)

šitokiu posmu Kruminas baigia savo baladžių rinkinį.
Šioje Krumino lyrikoj, kaip ir ankstybesnėj jo poezijoj, pasitaiko panašumų: 

panašumų temoj, vaizdų tapyboj, kuriamojoj nuotaikoj ir išsireiškimuose. Pa
sakytame, Kruminui yra būdingi pasikartojimai. Dažnos vietos, išmėtytos toli ' 
viena nuo kitos, yra tokios giminingos, kad ir nepasižiūrėjęs į autorių lengvai 
pasakysi, kas čia rašo. Tas pats ir šiame baladžių rinkinyje. Poetas, kuifis turi 
jau keliolikos metų patyrimą lyrinėj kūryboj, gal turėtų įsipareigoti naujam 
motyvui surasti dar naujesnę formą bei išraišką. Tačiau kas pabrėžtina, kad 
Kruminas yra Kruminas, ir jeigu jis skolinąs, kartais pasikartoja, viską ima 
pats iš savęs. Vadinas, seka pats save, ne kitus. Ir sekdamas, pats save sau ir 
kitiems primindamas, prabyla ramia, labai lengvai plaukiančia forma, mėgsta 
žaisti, gėrėtis žodžių muzika, kaip upė gėris savo srove ar bangomis. Ir jeigu 
toj upėj atsiras dar didesnė gelmė, mes poetui tiktai padėkosim, kaip, esam dė
kingi ir šiam šiltam rinkiniui, atspausdintam taip estetiškai ir, be u>, kreidi
niame gurgždančiame popieriuje. St. Būdavas
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Liudas Dovydėnas PABĖGĖLIS RAPSIUKAS. Iliustravo P. Osmolskis Gun
zenhausen 1946. 88 psl. Kaina RM 6.

Meilus ir paklusnus šunelis Kapšiukas,* karo audros užkluptas su savo motina 
ir kitais naminiais gyvulėliais bei paukščiais pabėga į mišką, o iš čia dar į toli
mesnes apylinkes. Taip jis; čia .miškuose, čia laukuose susitinka laukų ir girių 
padarus, tokius pat kaip ir jis nelaimės draugus. Jis su jais guodžiasi, tariasi ir 
rūpinasi, sielvartauja. O jų visų rūpestis yra didelis ir nenugalimas, nes „nesude- 

■ ' gūsiam kiaulių tvarte apsigyveno piktasir plėšrus šuva". Tai visų naminių ir lau
kinių gyvulėlių pabaisa Bolsius, kuris, kaip galva žudis laksto po apylinkę ir po 
krūmus, viską naikindamas, viską baidydamas". Tas Bolsius labai klastingas. 
Jis, būdamas grobuonis ir norėdamas lengvai paplėšikauti, įlenda į nekalto žvė
relio kailį, kalba apsimetusios nekaltybės balsu ir tuos, kurie lengvapėdiškai juo 
patiki, sudrasko ar kaip nors kitaip jiems pakenkia. Savo neteisybėmis, klasto
mis ir plėšikavimais Bolsius taip visiems įsiėdė, kad visi nutaria šitam nevidonui 
vis dėlto pasipriešinti ir po vieno kito nepavykusio žygio sutramdyti šio šuns ape
titus, pasiryžta jį pulti iš pasalų, apsiginklavus ir drąsiai nusiteikus. Šituo bendru 
kovingumo vaizdu, ir ryžtingu nutarimu kariauti prieš Bolsių baigiasi bėglio Kap
šiuko vargų istorija, kurios pasakotojas vis dėlto yra optimistas ir savo optimiz
mą, remia patirtimi ir išmintim nes —

— Visokios piktos dvasios, visokį,pikti nagai ir nasrai patys save suėda . . .
— Kai gerosios dvasios susitaria prieš piktąsias, tai piktosioms nieko kito 

- nelieka, kaip pačioms save sunaikinti. Ar šiaip ar taip, josios ir susinaikina . . •

Knygoje yra ištisos grandys liūdnų, o dar daugiau baisių nuotykių. Kapšiu
kas yra iškalbingas ir patrauklus pasakorius. Jis jautriai dėsto savo skriaudas, 
vargus, be to, dėsto vaizdžiai, su tikru pasakotojo talentu. Užtat jis ne tik pa
traukia ir pririša, bet įtikina. Jauti, kad čia kalba ne koks nors užguitas namų 
šunelis, o gyvas žmogus.

Savo forma ir paskirtimi ši knyga parašyta vaikams — jaunimui, tačiau 
savo stiliaus turtingumu ir turinio mintingumu ji estetiškai nuteiks ir suaugusį 
knygų mėgėją, nes čia, kad ir nevadinami daiktai bei įvykiai tikraisiais vardais, 
vis dėlto aiškiai numanoma (net vaikų protu) .apie ką kalbama, kas tas krau
juotais dantimis Bolsius, kas tie po plačią apylinkę išsiblaškę gyvuliai ir žvėre
liai, kurie vėliau bendromis jėgomis nutaria kovoti prieš šitą teisybės ir visokio 
atvirumo išniekintoją.

Knyga yra ne tik smalsumą keliąs pasiskaitimas, bet ji turi, svarbiausia, 
dar du pažymėtinus, nors Dovydėno kūrybai jau įprastus ir murnspriprastus mo
mentus: savo literatūriniu stiliumi ji ugdo skaitytojo forminį skonį ir, be to, 
ji yra pedagogiška, nes nuteikia humaniškai, bet taip pat ir savįgarbingai: ko
voti prieš visokius užpuolikus ir skriaudėjus.;

Dovydėnas šiam savo kūriniui pasirinko dienoraščio formą, kuri nevengia 
kai kada ir digresijų, pašalio įvykių ar samprotavimų. Autorius galėjo jų iš
vengti ir veiksmą bei veikėjus sutelkti į harmoniškesnę vienumą. Tačiau Do
vydėnas yra apsukrus ir lengvai geba išvengti tolimesnių išsiblaškymų. Skaityto
jas nė nepastebi, arba net ir tuos krypsnius į pašalį skaito su tuo pat dėmesiu.

B.D-te
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Jonas ir Adolfas Mekai TRYS BROLIAI ir kitos pasakos. Leidykla „Giedra" 
Wiesbaden, 1946. Iliustravo V. Adamkevičius. 40 psl. Kaina nepažymėta.

Šiame rinkinyje yra 11 pasakų ir 3-ųų v. su prologu vaidinimas pagal pasakų 
motyvus — „Trys broliai", kurie čia užima beveik du knygos trečdalius. Broliai 
autoriai kažkodėl norėjo likti paslaptingi, nes nei skaitytojui, nei recenzentui 
nėra žinoma kuriam iš jųdviejų priklauso šitas ar anasis kūrinys — pasaka.

Autoriai čia sintetina du kūrybinius elementus — formą ir idėją. Žvėreliai, 
paukščiai ir kitos būtybės (jų tarpe kai kada ir žmogus) ne tik veikia ir įeina 
kokias nors pareigas, bet dar ir kalbasi, sakytume, sprendžia čia vieną, čia 
kitą gyvenimo painiavą. Tatai knygelei padeda įsigyti platesnį skaitytojų ratą: 
mažieji galės pasigėrėti pasakos fabula, o paaugusieji ir idėjine jos puse, pvz., ' 
pasakoj apie karalių — despotą, kuris žmones buvo tiek pavergęs, kad šiems 
net juoktis draudė. Yra tose pasakose taip pat sąmojo, pašiepiamas vienas 'ar 
kitas gyvenimo nevykumas. Kai kurie dalykėliai gana trumpi, užima vos vieną 
puslapį, kiti — ilgesni — tad autoriai nėra plačiai užsimoję. Bendra rinkinėlio 
tendencija humaniškumas.

Knygelė papuošta įvairiaspalvėmis iliustracijomis. V. K.

Pranas Razminas LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ. Rankraščio teisėmis. 
Išleido „Giedra" Wiesbadene. 1946 m. 22 psl. Kaina nepažymėta.

Šiame rotatoriumi spausdintame didelio formato leidinyje autorius dėsto 
pagrindinius sintaksės dėsnius: sakinio dalis, aplinkybinius žodžius, įvairias 
sakinio rūšis, skyrybos ženklus ir d. k. Paaiškinamajame žodyje autorius sako, 
kad panašus, kiek trumpesnis, leidinys yra pasirodęs jau pernai, nes šį reikalą 
iššaukusios tremtinių vargo mokyklos sąlygos.

Leidinys, kuris, be ko kita, pailiustruotas sakinių chemomis, paruoštas rū
pestingai, lakoniškai ir mūsų gimnazijoms duoda esminius sintaksės dalykų 
aptarimus bei pavyzdžius. J. ; Venta

Br. Kviklys LIETUVIŲ KOVA SU NACIAIS 1941—1944 m. h,Minties" 
leidinys. Memmingenas 1946. Iliustravo dail. Vilkutaitytė. 48 psl. Kaina 

RM 5.—.
„Šios knygos tikslas: trumpai suglaustai atvaizduoti lietuvių tautos kovas su 

naciškaisiais — vokiškaisiais okupantais 1941—1944 metų periode" — šitaip 
autorius įžanginiame žodyje apibūdina savo leidinio tezę.'.

Šiame, palyginti, nestorokame rašte Br. Kviklys bene pirmasis šiuo metu pa
sišovė išeiti į tremtinių visuomenę ir bent konspektyviai parodyti antrosios 
Lietuvos okupacijos įvykių balansą. Kad nacinis veržlumas ir jų groboniškumas 
būtų ryškesnis, autorius skaitytoją atgręžia į tolimesniąją praeitį, atskleisda
mas vokiškąjį imperializmą istorinių datų ir autentiškų įvykių pavyzdžiais („Lie
tuvių ^tautos kova amžių bėgyje su prūsišku militarizmu"). Toliau paminėta pir
moji nacių byla, kurioje buvo teisiami Klaipėdos krašto konspiratyvWai, prješ 
Lietuvos nepriklausomybę veikę, vokiškieji agentai. j

Pastoviai autorius sustoja ties 1941—1944 m. laikotarpiu ir čia atsidėjęs ana
lizuoja nacinio persekiojimo etapus bei metodus. Faktais ir skaičiais čia pa
vaizduotos visos tos sritys, kur nacinė okupacija varė savo aneksinį darbą: ką 
tik atgimusios nepriklausomybės užgniaužimas, lietuviškųjų žemių nusavinimas, 
mūsų ekonominio gyvenimo išprievartavimas, Lietuvos žydų masinis naikinimas, 
okupacinės pastangos išvežti mūsų gyventojus, ypač vyrus ir šiaip jaunimą ir 
mūsų tautinio bei kultūrinio gyvenimo žlugdymas.
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Knyga išsamiai ir dokumentuotai įrodinėja mūsų Šviesuomenės ryžtingą pasi
priešinimą, pogrindžio spaudą, kuri giliai sąmonino ir kurstė lietuvių tautą spir- 
tis prieš rudosios okupacijos kėslus ir užmačias: mobilizacijas, kitokius verba
vimus, klastingus* pažadus, užmaskuotus suvedžiojimus ir kt. Čia plačiai išdės
tytos tos pastangos ir nacinio keršto aukos, kurių pareikalavo nedidelės tautos 
kova prieš milžinišką geštapinės diktatūros antpuolį, r

Čia randame 10 mūsų pogrindinės spaudos pavyzdžių — fotografijų, kurios 
be platesnių aiškinimų rodo, kaip priešas ruošėsi anuliuoti lietuvių tautos val
stybinę, kultūrinę, bei ekonominę sąmonę ir kaip toji tauttTnuvo gerai susior
ganizavusi informuotis tarpusavy, kaip ji varė intensyvią gynimosi akciją. Tai 
yra nesugriaunami dokumentai prieš tuos, kurie nori klaidingai išaiškinti mūsų 
nusiteikimus nacinės okupacijos metu. Tatai gyvas sugėdinimas tiems, kurie 
net šiandien falsikuoja faktus ir bando svetimuosius suklaidinti mūši} nenaudai.

Ši knygai, be abejojimo, nors ji ir nedidelio masto, yra svarus' ar dokumen
tuotas žodis — liudininkas apie mūsų neišsenkamas pastangas1 kovoti prieš v i - 
s o k i a s okupacijas. Netenka net aiškinti, kad šitokių ir panašių knygų 
pasirodymas svetimomis kalbomis padės ne tik mums patiems, bet apnuogins 
ir kitas panašias neteisybes, kurios dar net šiandien taip šlykščiai dangstosi 
nekaltybės vystyklais. Jau seniai yra atėjęs laikas tokias knygas skelbti ir did
žiųjų tautų kalbomis. Viki. Mitkus.

ŠVIETIMO VALDYBOS KNYGŲ LEIDIMO KOMISIJOS PRANEŠIMAS

Švietimo Valdybos Knygų Leidimo Komisija veikia Wiesbadene (16) DP 
Camp 563.

Jos atstovai: 1) Anglų zonoje — p. Pr. Naujokaitis, Detmold, Witt- 
jestr. 14; Prancūzų zonoje — p. M. Vaišnys, Tubingen, Lustnauer Tor 4, 
Šv. Įgal. p. Ig. Malinauskas, Scheinfeld, Lit. Lager.

Gerb. rašytojai ir leidėjai prašomi visais knygų spausdinimo bei platinimo 
reikalais kreiptis kur kam patogiau anksčiau nurodytais- adresais.
Šiuo metu vadovėlių spausdinimo darbas vyksta taip:
a) Kn. Leid. K-ja Wiesbadene įteikė vietos bendruomenės spaustuvei šiuos

b) Detmoldo Kn. Leid. K-jos atstovybės žinioje yra spaudai parengti Šie va
dovėliai:

1. - K. Klimavičiaus — Skaičiavimo uždavinynas,
2. J. Stankaus — Analizinės geometrijos pagrindai,

vadovėlius:
1. J. Barono -— Gamtos pradžiamokslis — I kl. kursas,
2. J. Miškinio — Botanikos vadovėlis II kl. kursas,
3. J. Miškinio — Zoologija III kl. kursas,
4. — Žmogaus kūnas ir jo higiena IV kl. kursas,
5. Valaičio — Algebros vadovėlis V kl. kursas,
6. Valaičio — Fizikos vadovėlis IV kl. kursas,
7. Rankinis metalų apdirbimas (amatų mokykloms)
8. Aritmetikos uždavinynas I kl.
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- 3. M. Šikšnio — Elementarinė Algebra III d.
4. „ „ IV ,
5. „ ’ „ geometrija I »
6. ,, „ „ Ii M
7. A. Busilo — Trigonometrijos teorija ir uždavinynas,
8. V. Daugirdaitės — Sruogienės — Lietuvos istorija,
9j J. Ambrazevičiaus — Literatūros teorija,

10. Pakuckoi ir Viliamo — Fizinė geografija.
11. Naujokaičio — Lietuvių literatūros istorija,

c) Tūbingcno Knyg. Leid. K-jos Atstovybė spausdina:
1. L. Dambriūno — Sintaksė,
2. Aritmetikos uždavinynas,
3. J. Ambrazevičiaus — Visuot. liter, istorija. 7 .

d) Švietimo Įgaliotinio p. Malinausko priežiūroje spausdinami;
1. Dr. Matuso — Viduramžių istorija, .
2. Račkausko — Lotynų k. gramatika,
3. - A. Bendoriaus — Europos geografija II kl.

Trūksta rankraščių Šiems vadovėliams išleisti:
1. Visuomenės mokslo,
2. Naujųjų amžių istorijos, t
3. Lietuvos istorijos aukšt. klas.
4. Filosofijos pagrindų,
5. Chemijos,
6. Biologijos 8 kl.,

' 7. Muzikos ir dainavimo,
8. Aukštosios matematikos pagr.,
9. Fizikos V—VIII klasėms.
Jeigu kas turi paruostą spaudai vadovėlį, gali jį įteikti Knygų Leid. K-jai 

Wiesbadene arba jos kuriai Atstovybei.

Rankraštis turi būti parašytas ras. mašinėle vienoje lapo pusėje.
Būtų sutaupyta laiko, jei patys autoriai drauge su rankraščiu pristatytų 

kompententingo specialisto nuomonę apie vadovėlio tinkamumą mūsų mokyklai.
Tokio įvertinimo neatsiuntus, Knygų Leid. K-ja pati įteiks rankraštį litua

nistui ir atitinkamos specialybės žinovui patikrinti.
Kad spausdinimo darbas vyktų sparčiau, gerb. leidėjai prašomi kreiptis į 

Knyg. Leid. K-ją arba jos atstovybes ir pasiūlyti, kuriuos iš ankščiau pažymėtų 
vadovėlių jie galėtų spausdinti. ——

Išleistieji vadovėliai bus platinami mokykloms taip pat per Knygų Leid. 
K-ją Wiesbadene ir jos atstovybes.

švietimo Valdybos Knygų Leidimo
Komisija
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ŽMONĖS IR DARBAI
RUGSĖJO 8-JI TREMTINIŲ 

STOVYKLOSE
Jau antrą kartą šio pokario metu 

lietuviai tremtiniai atšventė Vytauto 
vainikavimo dieną. Kiek pernai šioji 
šventė iškėlė mumyse' pasitikėjimo ir 
viltingų lūkesčių, tiek šiemet ji buvo 
pasitikta liūdna rimtimi ir net tam ti
kru nusivylimu. Tam visam nuteikė 
labai realios ir karčios aplinkybės. 
Viena, pasaulinės politikos srovėje 
mūsų reikalai pasiliko, kaip ir ligi ši
ol, tokiame pat sustingimo stovyje, ir 
antra, o tai, rodos, svarbiausia, pra
sidėję stovyklų gyventojų patikrini
mai daug kam parodė, kad mes ne 
tik nesame traktuojami kaip pačios 
nelaimingosios šio karo ir jo rėžimo 
aukos* bet stambiam mūsų skaičiui 
dar atimama maisto trupinys ir prieg
laudos kampas.

Vis dėlto mūsų tremtiniai, kaip ir 
jau daugelį kartų, kietai suspaudė sa
vo įskaudintus jausmus, susikaupė 
kaip ir kitomis vargo dienomis, ir šią 
brangią valandą praleido gilioje rim
tyje. Stovyklų visuomeniniai ir meni
niai vadovai pagal vietines pajėgas 
suruošė atitinkamas iškilmes ir nuo
taikas.

Didžiosios Dienos išvakarės daug 
kur buvo pažymėtos tautiniais skautų 
laužais. Pati diena pradėta vėliavų 
pakėlimais su kalba ir himnu. Bažny
čiose buvo iškilmingos pamaldos su 
atitinkamais pamokslais ir giedoji
mais. Popietis ir pavakarė ištisai bu> 
vo skirti iškilmių minėjimams su kal
bomis ir meninėmis dalimis.

Ta proga kai kur surengta tau
tinio turinio parodų, sporto pasirody- 
mių, iškylų. Pastebėtina, kad stovy
klų pastatai šiemet ypatingai buvo 
dekoruoti lietuviškomis insignijomis 

* ir gausiais, gėlynais. Mūsų spauda ta 
proga įdėjo vedamuosius ir kitokiuš 
straipsnius, kuriuose, kaip ir iškilmių 

prelegentai, tremtinius atgręžė į pra
eitį ir kvietė susikaupti būsimiems 
bandymams ir mūsų laukimų išsipil
dymams.

Rugsėjo aštuntosios minėjimuose 
dalyvavo UNRRA-os, Karinės Valdžios 
ir kitų tautybių atstovai. Tai proga pa
siųsta sveikinimų žymesniesiems .žmo
nėms ir susikaupta aktualiam pasiry
žimui — sutelkti viltį mūsų tautinio 
teisingumo įsikūnijimui.

PIRMOJI DAINŲ ŠVENTĖ 
WURZBURGE

Maždaug po vienerių stovyklinio gy
venimo metų tremtiniai lietuviai išėjo 
į viešumą su stambiu kolektyviniu 
pasirodymu — dainų švente, kuri rugs. 
8 d. — Tautos Šventės proga — iš 
kilmingai ir sėkmingai praėjo Wurz- 
burgo lietuvių stovykloje, gražaus 
Maino ir rudenėjančių kalnų slėnyje.

Pati dainų šventė sudarė esminę 
iškilmių dalį. Tačiau ją papildė dar- 
ir kitokio pobūdžio pasirodymai, šven
tės išvakarėse koncertavo Scheinfeldo 
ir Hanau chorai. Kitą rytmetį, daly
vaujant didelei žmonių miniai, buvo 
pakeltos Lietuvos, Latvijos ir JAV 
vėliavos ir sugroti tų tautų himnai. 
Iškilmingose pamaldose giedojo Pui
dos lietuviii choras. Po gerokos pietų 
pertraukos įvyko tarpstovyklinės 
tinklinio bei krepšinio varžybos. Dar 
vėliau — Wurzburgo vaikų teatras 
pasirodė su savo spektakliu.

Dainų šventės programa prasidėjo 
5 vai. po pietų. Programoje dalyvavo 
apie 500 dainininkų, pasipuošę tauti
niais rūbais. Diriguojant muz. Br. Bu- 
driūnui, šventė pradėta Dambrausko 
„Malda už tėvynę", po kurios sekė 
Sasnausko „Kur bėga Šešupė". Toliau, 
diriguojant muz. Šimkui, jungtinis 
choras padainavo J. Žilevičiaus „Lais
vės dainą", J. Štarkos „Nudavė du
krelę", Bischofo „Home Sweet home" 
ir Karoso „Stikliukėlį".
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Po trumpos pertraukos į estadrą 
išėjo latvių 2—jų stovyklų jungtinis 
choras. Jis padainavo keturias 
dainas: L Vitolio „Beverina
dziedonis" (dirig. Z. Smiltnieks), I. Vi
tolio „Gaismas pils" (dir. P. Banders), 
E. Melngailio „Rigas torna gala žile" 
ir I. Cirulio „Dizais puisis" (dirig. A. 
Raiznieks).

Latviams baigus programą, žiūrovai 
nukreipia dėmesį į aikštę, kur vyrų 
ir rpoterų šokėjų grupė (120 žmonių) 
šoka mūsų tautinius Šokius .^Plovė
jai", „Kubilas", „Blezdingėlė" ir „Kal
velis". Šokiams vadovavo Batūra, grojo 
Wiesbadeno liet, stovyklos pučiamųjų 
orkestras, diriguojamas Obolevi- 
čiaus.

Šventė tęsiama toliau, diriguojant 
muz. Br. Jonušui. Jungtinis vyrų cho
ras padainavo: J. Naujalio „Lietuva 
brangi, J. Švedo „Balnok, tėveli" ir 
K. V. Banaičio „Valio, pio^ėjėliai!". 
Toliau tas pats vyrų choras, diriguo
jant muz. Budriūnui, dainavo „Good 
Night Ladies", J. Žilevičiaus „Per 
naktelę šokau" ir VI. Jakubėno „Nu
rimk, sesut".

Dainų Šventė užbaigiama mišriu 
jungtiniu choru, kuris padainavo Br. 
Jonušo „Eisiu girion", St. Šimkaus 
„Žolelė žydėjo", K. V. Banaičio „Už 
jūrių marių (dirig. Br. Jonušui) ir 
St. Šimkaus „Vakarinė daina" K. V. 
Banaičio „Paskutinį Vakarėlį" ir J. 
Žilevičiaus „Anoj pusėj ežero" (dir. 
Br. Budriūnui).

Jungtiniame chore dalyvavo: Pui
dos, Hanau, Schweinfurto, Scheinfeldo 
ir Wurzburgo lietuvių chorai. Šventės 
organizatorium buvo muz. V. Šimkus, 
vyr. dirig. — Br. Budriūnas. Dainų 
ir šokių šventė praėjo su dideliu dai
nininkų ir žiūrovų entuziazmu. O žiū-' 
rovų buvo apie 5 000, atvykusių iš 
įvairiausių Vokietijos kampų.
Tautos šventė užbaigia vėliavų nulei

dimais, palydint trijų tautų himnams 
ir Marijos giesmei.

Pirmoji dainų šventė paliko gilų ir 
nepamirštamą atminimą. Jos pasiseki
mą įgalino Wurzburgo menininkų bei 
visuomenininkų patvari ir sumani ini
ciatyva, gyvai paremiant kaimyninių 
stovyklų chorams ir jų vadovams.
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VYDŪNAS ATVYKO Į VAKARŲ 
VOKIETIJĄ

Lietuvių tremtinių spauda pranešė 
džiugią naujieną, kad š m. rugpiūčio 5 
d. su vienu vokiečių pabėgėlių transpor
tu iš Pomeranijos į Liuhecką atvyko mu. 
sų didysis mintylojas Vilius Storasta 
Vydūnas. Šitas netikėtumas tremti
nių bendruomenei yra ypač tuo malo
nus, kad apie Vydūną ligi šiol neturė
ta jokių žinių ir apie jo likimą galėjo 
spėti vienaip ar kitaip.

Šiuo metu Vydūnas guli vienoje 
Liubecko vokiečių ligoninėje ir gydo
si. Dėl gilios senatvės, kelionės, vargo 
ir kitų mums gerai pažįstamų ano 
krašto santvarkos sąlygų, Vydūnas 
yra labai nusilpęs ir net negali vaikš
čioti. Jį aplankiusiems lietuviams ra
šytojas pasisakė į Liubecką keliavęs 
net pusantrų metų, daug ir sunkiai 
pergyvenęs, buvęs mušamas ir visaip 
niekinamas, ką aprašęs savo patyrimų 
atsiminimuose, kuriuos pavadino „De
monams paliktas". Be šio plunksnos 
darbo Vydūnas turi atsigabenęs ir ki
tų savo didžiojo mintijimo veikalų — 
rankraščių: „Gyvybė, gyvenimo dėsni
ai ir žmogus" (mastymai iš gelmių 
žvilgio)," „Die groBe Frage" (apie 
nacionalsocializmą), „Die Religion der 
Aisten" ir kt.

Rašytojui slaugyti ir rūpintis toli
mesniu jo likimu Liubecke sudarytas 
atitinkamas komitetas, kuris šiuo rei
kalu kreipsis į karinę anglų instanci
ją- •

TAMSUS DEBESYS TREMTINIŲ 
DANGUJE

šią vasarą amerikiečių zonos DP 
stovyklose buvo tikrinami visų tau
tybių tremtiniai, šiam reikalui trem
tiniai turėjo individualiai raštu atsa
kyti į tam tikras ankietas, pagal ku
rias IlI-sios amerikiečių armijos pas
kirtos komisijos sprendžia užpildžiu- 
sioio tinkamumą ar netinkamumą pa
silikti stovykloje.

Kai kuriose stovyklose tremtinių 
tikrinimo rezultatai yra netikėti ir Ii-* 
ūdni. Dalis tremtinių iš stovyklos iš
metami ir atiduodami . . .vokiečiams.
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Konkrečiau apie tai rašo Memminge- 
no lietuvių tremtinių dienraštis „Min
tis" 139 nr., 1946 m. rugp. 10 d.: „Ge
dulo dienos Memmingene." Septynias 
savaites dirbusi Memmingene tremti
nių tikrinimo komisija rugp. 5 d*, pas
kelbė rezultatus. Jie palietė visų tau
tybių: lietuviui, latvių, estų, lenkų, 
rusų, ukrainiečių ir kt. apie 500 as
menų. Tai buvo netikėti ir nelaukti 
rezultatai, nes dauguma asmenų Vi
siškai nesitikėjo, kad bus išskirti, nes 
niekuo nėra nusikaltę sąjungininkams.

Iš lietuvių tarpo išskyrė 105 asmenis. 
Rugpiūčio 6d. buvo leista kai kam 
aiškintis ir pateikti dokumentus, bet 
nedaug žmonių tebuvo grąžinta, tik 
ypatingi ligonys ar turėję labai stiprių 
dokumentų, kad jie ne iš kitų zo
nų .. . Tremtinių^ bendruomenė soli
darizuodama išvežtiesiems, paskelbė ir 
įvykdė dviejų dienų bado streiką, ar- 
gumeffl&odama tuo, kad išvežtųjų 
daugumas nėra nei kariniai, nei poli
tiniai nusikaltėliai, o tėra tik iš kitų 
zonų atvykę nekalti žmonės, daugiau
sia karo išblaškytų nelaimingų šeimų 
nariai, kurie amerikiečių zonoje su
sirado savo artimuosius".

MŪSŲ POLITINIŲ KALINIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Įvairiems savo reikalams aptarti 
rugpiūčio 28—29 dienomis Augsburge 
buvo susivažiavę įvairių nacių meto 
kalėjimų bei KZ stovyklų kaliniai. 
Daugiausia dalyvavo amerikiečių zio- 
nos atstovai, kiek mažiau iš -kitų zo
nų. Suvažiavime buvo įvairių kalbų 
bei pranešimų, priimtas ta proga įs
teigtos buv. Liet. Politinių Kalinių 
Sąjungos statutas ir išrinkti vadovau
jantieji organai: Yla, Mackevičius, Da- 
mušis, Rimašauskas, Budginas. Be val
dybos dar išrinktas Garbės Teismas ir 
Revizijos Komisija.

Suvažiavimas tarp kitų pasiūlymų 
aktualiai pritarė mūsų tautinės marti
rologijos rinkimo reikalui, pasmerkė 
tuos Amerikos lietuvių laikraščius, 
kurie apšmeižė Stutthofo KZ kalinį 
dr.Starkų, šiuo metu gyvenantį Švedi

joj. Be to, visus mūsų kalinius, miru
sius vokiečių kalėjimuose bei KZ sto
vyklose paskelbė Sąjungos garbės na
riais.

Ta proga pasiųstos atitinkamos te
legramos šių dienų įžymiesiems pa
saulio vyrams: prez. Trumanui, premj. 
Atlee, Popiežiui ir premj. Bidault.

Suvažiavimas pradėtas pamaldomis 
už žuvusius kalinius ir baigtas kon
certu bei Augsburgo liet, bendruome
nės vaišėmis suvažiavimo dalyvių gar
bei.

LIETUVIAI TREMTINIAI 
AUSTRIJOJE

Visose keturiose okupacinėse zonose 
dar tebegyvena keletas tūkstančių 
mūsų tautiečių, kurie ieško progų pa
tekti į vakarines Vokietijos sritis, ši
tas jų pasiryžimas kasdien darosi ak
tualesnis, nes tolimesnis gyvenimas 
Austrijoj darosi nebepakeliamas nei 
materiališkai, nei morališkai. Tačiau 
ir šitokiose aplinkybėse mūsų kraujo 
broliai ten koncentruojasi į glaudes
nius vienetus ir, kiek leidžia vietinės 
sąlygos, dirba visuomeninį bei kultū
rinį darbą.

Ypač pažymėtinas lietuvių judru
mas Austrijos Tirolio centre Ins- 
brucke. Spaudos žiniomis iki šiol čia 
veikia šie lietuviškieji organizaciniai 
vienetai: Lietuvių Taryba Austrijoj, 
Lietuvių Sąjunga Tirolyje, Tirolio 
Lietuvių Raud. Kryžius, Lietuvių Stu
dentų atstovybė, Maironio vardo skau
tų dr-vė ir kt. Lietuvių šiame mieste 
gyvena per 300. Mūsų studentams čia 
pirmininkauji poetas H. Nagys. Šis 
akademinio jaunimo sambūris, vardu 
„Lithuania", yra plačiau pasireiškęs ir 
kultūrine veikla: jau išspausdinta (ro
tatorium) du numeriai stud, laikraščio 
„Sambūris", ruošiami visuomeniniai ir 
kultūriniai pasirodymai, veikia sporto 
sekcija, tautinių šokių trupė ir kt.

Į šiaurės rytus nuo Insbrucko, Kuf- 
steine, yra susitelkę apie 90 lietuvių.
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Jų gyvenimas uždaras ir pusbadis: 
. maistas labai žemo lygio, o judėjimas 

tik 5 Jdm. spindulyje. Čia veikia pra
dinė mokykla.

Pačioj vakarinėj Austrijoj, Vorarl- 
berge, taip pat yra keletas šimtų lie
tuvių. Jie daugiausia susispietę Bre- 

* genzo ir Bludenzo miestuose. Nuo se
niau čia veikia Liet. Raud. Kryžius, 
buvo suruošta meno paroda, kurioj 
lietuviai tarp kitų pabaltiečių užėmė' 
gana patrauklią vietą. Tačiau menkos 
normos kortelė (900 kalorijų) ir kt. 
sąlygos jau baigia, kaip girdėti, šios 
apylinkės lietuvius išblaškyti į kitas 
periferijas.

Linzo mieste ir tolimesnėj bei arti
mesnėj apylinkėj taip pat yra susitelkę 
apie 600 lietuvių, kurie turi komite
tą (vad. Vyt. Marijošius) ir Liet. Raud.

- » Kryžiaus skyrių (vad. prof. Gruodis). 
Keletas lietuvių studijuoja šio miesto 
Brucknerio muzikos mokykloje. Ne
toli Linzo lietuviai yra susitelkę dar 
Riede ir jo apylinkėse. Tai turtin
giausias ūkiškai Austrijos kampas. Čia 
mūsų tautiečių gyvena apie 300. Pa
čiame Riede yra stovykla (vad. agr. J. 
Meiliūnas), kurioj yra prad. mokykla, 
vaikų darželis ir kultūrinė dr-ja. Čia 
lietuviai gyvena labai ankštai ir be
veik neturi jokios informacijos.

Turiningesnis ir gyvesnis lietuvių 
veiklumas pasireiškia Sąlzburge, . o 
ypač netolimoj Glasenbacho lietuvių 

. stovykloj. Čia ypač akcentuojama lie
tuviškosios kultūros veikla. Jos pry- 
šaky stovi mūsų įžymusis lieteratūros 
klasikas prof. V. Krėvė — Mickevi- 

. čius. Konkrečiai tariant, čia veikia šios 
kultūrinės institucijos:« dailės būrelis 
(ved. dail. Tamošaitis), liaudies uni
versitetas (C. Grincevičius), Studentų

sambūris. (V. Dambrava), taut, šokių 
grupė (V. Dambrava). Ypač gyva čia 
spaudos veikla: leidžiama vietinis 
dienraštis „Dienos žinios", savaitraštis 
„Mūsų žinios" (abu spausdinami rota
torium). Spaustuvėj- spausdinamas kul
tūros ir meno žurnalas „Tėvynėn" ku
rio ligi šiol jau pasirodė trys nume
riai. Gerokas lietuvių skaičius studi
juoja netolimoj. Salzburgo Aukštojoj 
Muzikos Mokykloj, vad. Mozarteum. 
Šios stovyklos lietuvių iniciatyva Čia 
suruoštas keletas koncertų salėse ir 
per radiją.

Šiek tiek lietuvių dar yra ir vakari
nėj Austrijoj: Graze, Spitale (Drau), 
Klagenfurte, Villache, Pertschacehew ir 
net netoli Triesto. Šio rajono lietuviai 
tremtiniai judriausiai reiškiasi Graze, 
kur yra keliolika studentų su savo 
sambūriu „Lithuania" (vad. B. Bara
nauskas).

60 lietuvių dar yra užsilikę ir Vie
noj, kurių dalis studijuoja universi
tete ar muzikos mokykloj.

Visi Austrijos lietuviai be išim
ties norėtų persikelti į pietų ar 
vakarinę Vokietiją, nes tenykštis gyve
nimas pasidarė beveik panašus į kon
centraciją, iš kurios nėra jokio susi
žinojimo su tolimesnu pasauliu. Be to, 
beveik visus lietuvius austrų valdžia 
verčia dirbti. Už tatai gaunama tiktai 
paprastos kortelės. Ypač Šis gyveni
mas paaštrėjo paskutiniais mėnesiais. 
Norėdami atsikratyti įvairių tautybių 
tremtinių, vieši ir nevieši austrų 
sluogsniai uoliai griebėsi prasimanyto 
šmeižto akcijos: Tie balsai per spaudą, 
radiją ir užsienio propagandoj staiga 
pradėjo tremtinius vadinti naciais, fa
šistais ir bausmės užsitarnavusiais 
karo nusikaltėliais.
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Smulkioji
RAŠYTOJAI IR LITERATŪRA

STEPAS ZOBARSKAS mūsų ma
žajam jaunimui parašė knygelę „Gan
dras ir Gandrytė". Iliustravo dail. P.

- Osmolskis.
Neseniai pasirodė rotatorium spaus

dinti jauno poeto HENRIKO NAGIO 
„EILĖRAŠČIAI", Rinkinyje, kuris 
turi 78 psl, yra 60 eilėraščių.

Rašytojas J. ŠVAISTAS parašė ro
maną iš 1940/41 metų bolševikų oku
pacijos Lietuvoj „Dar kartą tave 
klausiu".

Šulaičių leidykla Gunzenhausene 
spausdina VYT. ALANTO NOVELES 
ir Eichstate liet, gimnazijos ABITU
RIENTŲ LITERATŪROS ALMA- 
NACHĄ.

POETAS J. AISTIS — ALEK- 
SANDRIšKIS Amerikoje spaudai 
paruošė savo lyrikos rinkinį „Ne
muno Ilgesys" ir suredagavo Jurgio 
Baltrušaičio* eilėraščius. 
Paskutinėmis žiniomis VYDŪNO 

sveikata jau yra pagerėjusi ir jis ne
seniai dalyvavo vienose Liubeko skautų 
iškilmėse, kur buvo pasveikintas ir ta 
proga pats pasakė kalbą. Šiuo metu 
rašytojas paliko Liubeką ir apsigyveno 
Detmolde. ,

MŪSŲ MENAS

, DAILININKAI J. MACKEVIČIUS 
ir BR. MURINAS Tūbingene ati
darė savo veikalų parodą, kuri nu
matoma perkelti į Konstancą bei 
Ravensburgą.

Detmoldo lietuvių stovykloje su
sitelkę Kauno ir Vilniaus operų 
baleto aktoriai bei orkestrantai 
ruošiasi OPEROS PASTATYMUI.

Rugp. m. Kėmptene smuikininkas 
t 1Z. VASYLIŪNAS turėjo religinės 

muzikos smuiko koncertą.

kronika
Aktorei Z. ARLAUSKAITEI 

MIKŠIENEI režisuojant, Ingolstadto 
stovykloj suvaidintas K. Binkio „At
žalynas".

WIESBADENO VAIKŲ TEA
TRAS, kuris čia įsikūrė praeitą žie
mą, lanko apylinkes stovyklas su 
„Klumpakoju" ir Br. Grimų „Var
lių Karaliumi".

Detmoldo lietuvių dramos teatras 
„AITVARAS" ligi šiol aplankė Mer- 
becką, Oldenburgą, Wehneną, GroB 
Hessepą, Greveną, Borghorstą ir kt.

Kleinkotze prie Gūnzburgo veikia 
lietuvių ansamblis „AUŠRA", ku
riam vadovauja P. Vacbergas. Yra 
choras ir tautinių šokių grupė.

ŽURNALISTAI IR SPAUDA
Zcven — Seedorfe išleista iliu

struota knygelė „LIETUVIAI 
MONTGOMERY STOVYKLOJE". 
Red. ir leidėja žurn. Sal. Narkė- 
liūnaitė.
Mums visiems gerai pažįstamas 
PROF. DR. J. ERETAS, šiuo metu 
gyvenąs Šveicarijoj, tenykštėj spau
doj plačiai ir reikšmingai prokla
muoja Lietuvos reikalus.

tfurn. HENRIKAS BLAZAS pa- 
rašė knygą iš savo atsiminimų nacių 
koncentracijos stovykloj — „Vergų 
Kolonose".
DR. J. MATUSAS spaudai paruošė 

vidurinių y amžių istoriją.
VISUOMENINIS GYVENIMAS

Augsburge rugp. 17—18 d. d. įvyko 
trijų Pabaltijo tautų FILATELISTŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Lietuviai studentai skautai rugp. 
14—18 d. d. buvo nuvykę į tarptau
tinį SKAUTŲ SĄSKRYDĮ Strasburge, 
kur buvo vietinių žiūrovų labai šiltai 
sutikti.
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GEN. T. DAUKANTAS švenčia savo dėsto 25 mokytojai.
jūrinės veiklos ir propagandos 40 me- Lietuvių TREMTINIŲ STUDENTŲ 
tų sukaktį. > ATSTOVYBĖS Vokietijoje 2500 stu-

Fuldoje rugpiūčio 27—29 d. d. įvy- (lentų vardu išsiuntinėjo viso pasaulio 
ko lietuvių tremtinių KAPELIONŲ studentams atsišaukimus mūsų tautinių 
STUDIJŲ DIENOS. Studijų metu buvo rūpesčių reikalu. Šis atsišaukimas su
skaitoma pedagoginio ir pastoracinio kėlė mums palankių atgarsių huma- 
turinio paskaitų. niškoj pasaulio studentijoj.

Amerikos lietuviai DR. JONO Kai kurių menininkų ir visuomeriin- 
ŠLIUPO palaikų urną nori perkelti į kų pastangomis aktingai ruošiamasi 
Čikagą ir palaidoti šalia žinomojo 
tenykščio lietuvių veikėjo — Šerno.

Flensburge steigiama TREMTINIŲ
JŪRININKŲ MOKYKLA, kurioj bus 
ir lietuviškas skyrius.

Neseniai mirusiam MARTYNUI 
JANKUI pagerbti Flensburgo lietuviai 
ruošiasi pastatyti laikiną PAMINKLĄ.

Hanau stovykloje įvyko agronomų 
ir ūkininkų suvažiavimas, kurio metu 
įsteigta LIETUVIŲ TREMTINIŲ Ž’E- 
MĖS ŪKIO DARBUOTOJŲ SĄJUNGA.

Detmolde steigiama PABALTĖS MU
ZIKOS MOKYKLA ir PABALTIJO 
TAUTŲ LIGONINĖ. Lietuviai ypač 
dominuoja ligoninės personalo sąs
tate.

BRAUNSCHWEIGE atidaryta visų 
tautybių DP ^menininkų MENO KU
RINIŲ IR LIAUDIES DIRBINIŲ 
PARDUOTUVĖ. Parduotuvėje būsią 
galima įsigyti ir techniniam menininkų 
darbui reikalingų medžiagų.

Kemptene steigiama ŽEMĖS ŪKIO 
MOKYKLA su sodininkystės žemdir
bystės ir gyvulininkystės skyriais.

Vietinės UNRRA -os metinių proga 
Seedorfo lietuviai rugpiūčio 22—29 
d. d. suruošė TAUTODAILĖS, SPAU
DOS IR ISTORIJOS PARODĄ.

LIETUVIŲ TREMTINIŲ FUTBOLO 
RINKTINĖ, sudaryta daugiausia iš 
Augsburgo ir Mūncheno žaidėjų, šios 
vasaros metu plačiai aplankė lietuvių 
stovyklas. Rinktinė turėjo kovingų su
sitikimų ir su vokiečių futbolo ko
mandomis Frankfurte, Stuttgarte ir 
Wiesbadene. —

Seedorfo lietuvių stovykloje pradėti 
antrieji MOKYTOJŲ KURSAI. Klausy
tojų, kurių cenzas nemažiau kaip 4 
klasės, yra 38. Kursams vadovauja 
kalbininkas Petras Butėnas. Kursuose

LIETUVIŲ TREMTINIŲ PARODAI 
PARYŽIUJE.

Oldenburgo stovykloje įsteigtas ŽE
MĖS ŪKIO STUDIJŲ RATELIS.

Mūsų spauda paminėjo med. dr. 
prof. JUOZO ZUBKAUS 20 METŲ 
PROFESINIO DARBO SUKAKTĮ. 
Pažymėtina gausi sukaktuvininko me
dicinos literatūra lietuvių ir_kt. Euro
pos kalbomis.

Regensburge įsteigta PEREINAMOJI 
STOVYKLA lietuviams karo belais
viams. Buvę belaisviai bus skirstomi į 
DP stovyklas.

Neseniai sužinota apie LIETUVIŲ 
MOTERŲ STOVYKLĄ OLANDIJOJE, 
kurioj laikomos nacių sugaudytos ir 
prievarta į Luftwaffe suvežtos mūsų 
moterys ir mergaitės. Jos laikomos 
kaip karo belaisvės.

Lietuvių tremtinijoj paskutiniu me
tu ypač pagyvėjo SPORTO VEIKLA, 
kuri* vasaros metu kai kur pirmavo 
net prieš kultūrinius pasirodymus. 
Mūsų sportininkai reprezentuojasi fut
bolo, krepšinio, lengv. atletikos, šach
matų ir kt. sporto srityse.

BALFO pirmininkas DR. KUN. J. 
KONČIUS išvyko į JAV.

Rugp. 9—10 d. d. Hanau stovykloje 
buvo suvažiavę LIETUVIŲ STUDEN
TŲ VALDYBŲ PIRMININKAI.

Wiesbadeno skautai rugp. m. an
troje pusėje surengė, plataus masto 
STOVYKLĄ su organizacinio pasiruo
šimo pratybomis. Stovyklos vadovas 
buvo sktn. Jakštas.

Rugpiūčio 25 d. lietuviai tremtiniai 
šventė LIETUVOS GLOBĖJO ŠV. KA
ZIMIERO kūno į Vilnių grąžinimo 
šventę. Tremtinijoj esą Lietuvos Vys
kupai tuo reikalu paskelbė atitinkamą 
laišką.
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Atsiusta *
Stasys Santvaras LAIVAI PALAUŽ

TOM BURĖM. Ketvirtoji lyrikos kny
ga. Patria. 1945 m. Tubingen. 172 psl. 
Iliustravo dail. A. Vaičaitis. Kaina 
RM 8,—

Benys Rutkūnas PULSAS PLAKA. 
Lyrika. Ketvirtoji knyga. 1946 m. Sp. 
rotatoriumi.

Vyt. Kastytis SMUIKELIAI ŽY
DI. Lyrika. Išleido „Mūsų Viltis“ 

Fuldoje 1946. 96 psl. Kaina 4 RM.
Aleksis Rannit KAESURVE. Teine 

kogu luuletusi. Teine Trūkk (Antra 
laida). Verlagshaus Christian Wolf- 
1946. 62 psl. Lyrikos rinkinys estų 
kalba. Kaina nepažymėta.

LIETUVA. Kraštas ir tauta. Red. 
dr. A. Stanys. Augsburgas, 1946, 62 
psl. Kaina nepažymėta.

Pranas Razminas LIETUVIŲ KAL
BOS SINTAKSĖ. Rankraščio teisėmis. 
Išleido „Giedra“ Wiesbadene. Didelio 
formato 22 psl. 1946 m. rugsėjo mėn. 
Tiražas 450 egz. Sp. Rotatorium. Kaina 
nepažymėta.

paminėti
SVETIMOJ PADANGĖJ. Wurzburgo 

lietuvių stovyklos metraštis. 1946 m. 
birželio m. Redagavo redakcinė kole
gija: F. Urbelienė, Vyt. Kasnėnas, Gr. 
Lazauskas ir Kz. Krulikas. Viršelis 
dail. V. Dobužinsko, foto nuotraukos 
— J. Akšio. Metraštis turi didelio for
mato 124 psl. ir 73 foto nuotraukas. 
Tekstas spausdintas rotatorium. Virše
lis, fotografijos ir jų įrašai — spaustu
vėj. Kaina nepažymėta.

IZARO BANGOS. 1946 m. rugpjūtis. 
Nr. . 5. Landshute. Red. Ant. Naujo
kaitis —Kiliukas. Sp. rašoma maši
nėle. Vietinės informacijos laikraštė
lis.

MINTIS. Dvisavaitinis literatūros, 
meno ir mokslo žurnalas. Nr. 1. Rug
pjūčio m. 1946 m. Atsak. red. ir leidė
jas J. Vasaitis. Vyr. red. Stp. Vykin
tas. Memmingenas. 48 psl. Kaina RM 
2.—. TurinyjeJ. Švaistas, St. Sant
varas, J. Mekas, Ben. Rutkūnas, P. 
Augius, Dr. A. Rukša, P. Andriušis, 
Br. Šušvė, Dr. J. Balys, A. Markevi
čius, A. Džiugėnas, J. Cicėnas ir kt.

Authorized by UNRRA TEAM 138.
„Pėdsakus“ leidžia „Mūsų Viltis“.

Redakcijos adr.: (16) Wiesbaden, D P Lithuanian Camp.
Administracijos adr.: (16) Fulda, Moselstr. 11, Lith. Camp.

Kaina penkios markės.
Tiražas 1 500 egz.

Spaudė Parzeller & Co., vormals Fuldaer 
Actiendrudcerei, Fulda.
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