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DVI BIČIULES 
PASAKĖČIA

A. Giedrius

Mieste suėjo dvi bičiulės mielos, 
dvi giminingos sielos.

„Sveika, Petrone! Ai, seniai matyta!"
„Sveika, Uršule! Pamanyk tiktai, šį rytą 

trys dienos jau, kaip nesimatėva, brangioji.
Tai vis tie reikalai!

Ir šen, ir ten per ištisas dienas bėgioji, 
vis tabalai, 
vis makalai —

nėra kada su bičiule sueiti "
— „Taip, taip, širdie. O tiek naujienų! . . Ar girdėjai?

Natalijos globėjai 
puikiausia jai sudėjo kraitį: 

du vežimus prikrovė!"
— „Vaje, vaje! Ar melas, ar tikrovė?

Tai jau Natalija ir ištekėjo?"
— „O kaip gi! Prieš penkias dienas — už patarėjo."
— „Tokia išdykus ir už tokio dar puikaus!
O sakė jau visi, kad jokio ji negaus .. ,
Na, pasakyk, dabar ar aš, ar tu nesi girdėjus, 

kad ji su devyniais mylėjos, 
penkiems žadėjos,

o puskapį turėjo dar nusižiūrėjus? .. "
— „Aha, visi tai žino. Bet klausyk daugiau,

bus dar smagiau.
Tik pamanyk, Simų Ona 

jau šeštas mėnuo plaukus dažo! 
Bet to dar maža: /
sekretoriaus žmona, — 
ar tu žinai? — 
įsimylėjus amžinai!"

— „Negali būt! O kas tas laimingasis, pasakyk?" 
“— „Tik pamanyk:
šešiolikinis Ramoniukas!

Tikėk manim, dailus berniukas, 
bet tik ne jai: jau ji prie trisdešimt arti,

o jam — be pieno košė dar karti!"
— „Vaje, vaje, tai man naujienų prisakei!"

— „O ar girdėjai, kad Kukiai 
išvaro podukrą?" — „Ne, negirdėjau.

Tai, Dievulėliau, 
kokie tie žmonės 

našlaitei be malonės!"
— „O ar žinai, 
kad Iženai 

susimušė užvakar kruvinai?"
— „Negali būt!" — „Tikra teisybė.

Juk žino jau visi, 
kokia ta moteris priklybė, 
kokia liežuvnininkė baisi.

Liežuvis jos — marias išlaktų.
Plepėt jai — amžiaus neužtektų 
Už tą liežuvį vyras ją ir tvoja.

Bet kitądien ir vėl ji loja."
— „Eik, eik, širdele, ką jis gali padaryti!

Tegu ją ir gerai pritrenks, 
bet niekad nąistengs 

palaido jos liežuvio suvaldyti."
— „Ir dar yra liežuvninkė viena.

Šios neprilygs ne Iženienė.
Visų liežuvninkių ji karalienė — 

tai Marjona, 
vadinamoji Baukė, 
ta geltonplaukė.

Tik vakar už liežuvį teismo nubausta, 
bet pirmą kartą — lygtinai...

O mūs gražioji Radasta 
jau lopšio ieško, ar žinai? . ." 

Bičiulės būtų dar šnekėjusios, ką krūmai 
kas jaujoj krebžda, šnabžda,

bet savo vyrus pastebėjo
ir susiraukusios prie samčiu nuskubėjo.
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A. Giedrius v
Čiukė darželyje

Pasakėčia

Silverijus Stonys, šviesus kaimietis, Kam eglė apšarmojus?
sodybą, naujų užsitiesęs, Net juokas pagalvojus:

sutvarkė ją, išgražino — tiktai gėrėkis, juk vasarėlės laikas!
, žiūrėk, stebėkis. Ir ten visi kiti

Visi namai naujai statyti, šiaip Stovi sau stati —
patogūs, šviesūs, išdažyti, nei ju paknisi, nei paėsi,

■ , * aplinkui medžiai tankūs auga, nei kitur kur padėsi.
namus nuo vėjų, saugo. O kiek visokių dar gėlių gėlelių

Iš tolo krinta į akis tvorų dailumas be reikalo čia želia! ’ f

ir vartų ir vartelių įvairumas, Tai ne balanda, ne usnis . ■ ' ■

o į visas puses vedą mušti takai ir ne kita kokia gera šaknis! ■ 'A

atrodo dailiai ir rimtai. Tikrai, vaikučiai, nesuklysim,
1 Bet Stonio sodas ir darželis — jei pasakysim,

tai lyg koksai dausos kampelis. kad mūsų Stonio
Čia pilna medžių įvairiausių, visai jau esama be skonio!"
gėlių gėlelių nuostabiausių — Ir čiukė, paršelius į šalį pasivedus,

dienas naktis žiūrėtum, patogių vietų susiradus,
atsižiūrėti negalėtum. į žemę šnipų įrėmė, šerius pastatė

Tik vieną, kartų čia pateko čiukė ir ėmė knist, net ausys kreta.
su savo dvylika paršiukų. Kai valandą ji su paršeliais arė, 4

Kriuksėdama apvaikščiojo takus, visai kitokių tvarkų čia padarė.
išlandžiojo gėles ir krūmus Štai rūtos, mėtos išklampotos,
ir pagaliau, į rožę įsidūrus, Še patakėlės išvagotos,

šiaip sako į vaikus: antai išknaisiota paršelių
„Nors nepatogu, 
mums peikti žmogų,

ten senės išvarytas griovis ligi kelių.
O po rože skaisčiausia —

bet pažiūrėkite, vaikučiai: duobė giliausia! ‘ 1

čia visur — tik niekučiai. Dabar, visus pabaigus darbus
Nė vieno daikto nematyti, ir nemažai privargus,
kurio galėtum pakramtyti. į duobę tų įvirto čiukė

Tik daug baldos, ir šiaip stenėdama paršeliams kriūkė: ■ h

o nė už veršio uodegų nėra naudos. „Na va, vaikeliai, dirbom smarkiai,
Štai še gi kam tas klevas, bet jau patogiai susitvarkėm.
taip šviesiai sužaliavęs? Tik dar į duobę purvo reiktų,
Kam uosis susidraikęs? tai nieks jau mūsų'nepapeiktų!"
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A. Giedrius

Pasakėčia

- ■

Vos dvišakais
ragais

ožys jaunikis, 
pamatęs senį rūpestingai būrį vedant, 
atsargiai ir kiekvienų koją, dedant, 

pasijuokė: „Ne tam jis tikęs.
Vadeivai reik ragų, tvirtumo ir drąsos, 

tai nieko neatbos."

Patiko būriui toks tiesumas, 
ir kitąkart daugumas 

su jaunikiu nuėjo. Ko žiopsos?

Bet, nosies statumu per miškąjiems bežengiant, 
nei tankumynų, nei daubų, nelenkiant, 

būrys vilkų— pakyšt,
po ožkągrybšt,

o tam vadeivai be raugų 
kapt už ragų, 
ir viskas! ...

Per valandėlę visas, miškas
nuėjo drebančiais aidais...

Dabar senasis vadeiva saviškiam sako: 
„Ragų tvirtumo ir drąsos, štai, nepakako. 
Vadeivai reikia dar šio to ir po ragais ...

R. Spalis PAVEIKSLAS
Garlaivio, plaukiančio iš Klaipėdos į Juod

krantę, denyje buvo tuščia. Smulkūs ir labai 
įkyrūs lašeliai sunkėsi pro debesis ir gulė 
Kuršmares. Pilka migla supo krantus-, trukdė 
matyti ir garlaiviui grėsė seklumų pavojus.

Tuo metu iš kajutės išėjo neperlyjamu 
apsiaustu apsisupęs žmogus, metė abejingą, 
žvilgsnį į denį, priėjo prie vėliavos ir įsižiūrėjo 
į putojantį vandenį.

Tas nesvetingas, pilkas ir be vilčių, oras 
prikėlė visą, eilę, vaizdų, kada dar jisai, neži
nomas dailininkas, ieškojo duonos ir pastogės. 
Vaizdai kartu su garlaivio plaukimu keitėsi, 
vieni kilo ryškesni, kiti jau buvo prieblandoj 
ir rengėsi išnykti.

Sunkios atgimė cjienos: be draugų, be 
duonos, be šviesesnio rytojaus.

Dailininkas atsiduso, perkėlė žvilgsnį kitur, 
ir vėl nauji vaizdai: pirmoji, paroda, didelės, 
bet tuščios viltys ir vėl darbas tarp klastų, 
kurių, jis išvengė nepažeidęs savo sąžinės.

Pagaliau įvyko tai, ko jis troško. Kažkaip 
netikėtai, kaip kad pirma nepasisekimai, taip 
dabar premijos, užsakymai, pasiūlymai.

Paskutinė paroda-tai jo didžiulis triumfas ...
Tolimesnes mintis nutraukė garlaivio sirena, 

šiurpiu balsu skelbdama Juodkrantę.
Migla kiek praretėjo. Pasirodė uostas ir 

juodi krutantieji taškai-žmonės.
Garlaivis atgijo. Denis prisipildė iš kajučių
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traukiančių, žmonių, suklego vaikų balsai, 
lagaminai sušvytravo rankose, ir prie išėjimo 
prasidėjo grumtynės.

Dalininkas visa tai stebėjo ramiai, kaip 
žmogus, kuris turi ,daug laiko, kurio nieks 
nelaukia ir kuris tikisi laiku savo reikalus 
sutvarkyti.

Išėjo paskutinis. Jį sutiko sveikindama 
iškaba, kuriai atsakydamas linktelėjo, vilda
masis nerasti daugiau pažįstamų, kurie galėtų 
sudrumsti taip trokštamų poilsį

Prasimušęs pro žmoniųbūrįir dairydamasis, 
pradėjo stebėti namus, ieškodamas viešbučio.

Kažkoks vyras pro jį praėjo, tuoj grįžo.ir 
paklausė:

— Atsiprašau, rodos, Vincas?
Dailininkas stabtelėjo, žvilgterėjo į užkabi

nusį vyrų ir . . . nudegė. Taip, tai Petrs Ra
ponis, kuris paveržė ir vedė mergaitę, kurią 
jis prieš porų metų mylėjo ir kuri sakėsi tuo 
pačiu jam atsilyginanti.

Tai buvo istorija, apie kurių jis vengė 
galvoti.

— A, ponas Petras.. • .
— Mesk tų poną, juk mes seni draugai, 

brolyti. Vasarot atvažiavai? Kur apsistosi?
— Dar nežinau, minėjo man kažkokį pen

sionų
— Einam, nuvesiu tave į vienų ten, rodos, 

nebloga. Na, girdėjau, pagarsėjai, visi lai
kraščiai birbina tavo pavardę ir dar premiją 
gavai.

— Netikėtai buvo neblogesnių.
— .Na, na senasis kuklumas matyt liko, nors 

tada, kai vaikščiojom pas Valę manydavau: 
tik truputis pinigų ir ragai dangų sieks.

Atvykęs išdrįso:
— Valė su tavim?
— O, brolyt, mes kaip balandėliai, viens be 

kito niekur, čia kartu burkuojam ir dūsaujam 
mėnuliui.

Sveikinu. Tai į šitų vilą vedi?
— Taip girdėjau nebloga.
— Dėkui, ir sudie, tikiuos susitiksim. — 

Skubinosi pabėgti dailininkas užkluptas tokio 
netikėto susitikimo.

— Tai galim kartu užeiti, bent žinosiu, koks 
tavo kampas.

Pensione vietų jau neberado. Užėjo kitur vėl 
ta pati istorija.

— Reikės pas žvejų ieškoti prieglaudos, — 
kreipėsi susirūpinęs į Petrų.

Tas kažkų galvojo dar nesiryždamas, bet vis 
labiau užsidegdamas keista mintimi.

— Vincuk, eikš pas mus gyventi. Turime 
du kambarius ir su malonumu galėsime vienų 
tau atiduoti.

Tas pasipriešino.
— Negaliu jus varžyti.
— Visai nevaržysi, Nudžiuginsi. Kaip tik 

Valė šiandien minėjo sakydama, kad kitas 
kambarys nereikalingas.

— Vis tik nepatogu.
— Vaje, koks, nejaugi seni sentimentai dar 

tūno?
— Ne, bet...
— Einam, pamatysi, kaip bus gera, pats 

dėkosi.
Dailininkas taip ugningai buvo užkluptas, 

kad, dar trumpai paabejojęs, daugiau nesi
priešino.

Valei senų sentimentų jau nejautė, bet likę 
meilės randai, dabar kvietė džiaugtis tuo pa
siūlymu.

Laimei namuose nieko nerado, ir tas leido 
dailininkui apsiprasti ir įgyti tų lengvumą, 
kuris buvo būtinas pries susitiksiant su namų 
šeimininke.

Netrukus Petras ja atvedė, įdegusią, subren
dusių bet lygiai tokių pat gražių ir patrau
kiančią, kaip ir prieš keletu metų.

Ji dailininku labai džiaugėsi: tuojau susi
rūpino arbatos, prasidėjo gyvos kalbos taip, 
kad iki vakaro buvo pasiekta bendra harmoni 
ja. Ir kai dailininkas ruošėsi miegoti, jis su 
džiaugsmu pastebėjo, kad, meilė, kurios .jis 
taip bijojo ir kurią manė galėsiant atgimti, jau 
buvo palaidota, o jos vietoj liko tik gili sim
patija. Net dažni Petro bučkiai, kuriais jis 
glamonėjo savo žmoną, jo nebejaudino. Tiesa, 
ji neatrodė tuo per daug patenkinta, bet dai
lininkas spėjo — kuklumą.

Užmigdamas su mažu pavydu širdyje pa
galvojo:

— Laiminga pora.
Keisti ir varginų sapnai tą naktį jį lydėjo. 

Tartum prieš jįguli didžiulė drobė, kurioje jis 
turi kažkokią nemarių idėjų įgyvendinti, bet 
kuri visai nesiduoda įkūnijama. Tartum jau 
jau deda teptuką, išgaudamas reikalinga 
bruožą, ir šit gaunasi nesąmonė, chaosas. Ir 
vėl viskas iš naujo.

Visą naktį tas baisusis košmaras jį lydėjo, 
ir, tik rytui atėjus, nuvargęs giliai užmigo.
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Iš juriųkėlėsi rytas, ramino įtūžusias bangas, 
beldė į.langus įmigusių, vasarotojų, ir traukėsi 
prieš atskubančių dienų, o ta vililiojo į jūros 
erdves, į, nuvargusį, spindulių iščiulptą, smėlį 
ir atviliojusi atiduodavo staigiems vėjo 
(geidžiams.

Taip slinko panašios dienos, virpančios nuo 
įkaitusios saulės, triukšmingos dėl bangų ir 
parko ūžimo ir raminančios dėl dangaus ir 
jūros mėlynių.

Juodkrantės grožis žavėjo dailininko sielą, 
ir kėlė daug temų naujiems kūriniams. Taip 
pat, šeimos laimė (kaip jam atrodė), kurioje 
jisai gyveno, teigiamai veikė jo nuvargusius 
nervus.

— Laimingi žmonės, — galvojo su pasiten
kinimu žiūrėdamas į jų gražų sugyvenimą, 

< meilumą, draugiškumą,.
Pavydo jis nejautė. Seniai jau buvo Valės 

atsižadėjęs, o buvę kartumai prieš Petrą 
ištirpo, kaip sniegas, šilumai pasirodžius.

— Meilė jį pakeitė. Dabar jis visai nepri
mena to padykusio, mėgstančio girtis, išsipuo- 
šusio Petro.

Kartą visi trys kilo parku aukštyn, kol 
nuvargusi Valė atsisėdo prie „Kuršmario 
Žvilgsnio”. Vyrai sustojo greta.

Toli žvilgterėjo pro medžių viršūnes beveik 
su dangumi susiliejančios Kuršmares. Jei ne 
plonutė tamsi juostelė, jos būtųsusigrūmusios 
su dangumi, bet dabar suvaldytos, tokios 
tykios, tykios.

Tolumoje girdimas monotoniškas jūros 
ūžimas pamažu užmigdė mišką, sustabdė 
debesis ir prikėlė vakarą. Jo vėsumas supurtą 
trijulę ir jų žvilgsniai vėl nusiekė Kurš
marėmis: dabar jos kažkur dingo, tik milžiniška 
juoda vaivorykštė pakilo danguje, o po ja 
kažkur tolumoje, saulei metus paskutinį 
žvilgsnį, suliepsnojo sužėrėjo žvejo burės ir 
vėl viskas dingo.

Apačioje, po jų kojom, krito tamsėjanti, 
pilna gyvybės dauba, priklota samanotų 
kilimų ir apgyvendinta dabar snaudžiančių 
pušų Jos viduje kilo kažkokie kuždą balsai, 
tartum pritildytas juokas, šnerėjimas.

Nesinorėjo niekur eiti-išsitiesė čia pat 
žemėje.

Dailininko žvilgsnis, kurį laiką klaidžiojęs 
horizonte, nuslido Vale. Tos akys lygiai 
tokios spindinčios paslaptimi, kaip ir tada 
paslėptos tarp švelnios vos saulės paliestos 

odos. Lūpos pilnos, ugnimi dvelkiančios, 
kurios kartų jį pilietė paimdamos širdį ir 
dailininką suvirpino neramumas. Jo žvilgsnis 
vis labiau užsidegdamas slinko po baltą kaktą, 
glostė jau subrendusios, grakščios moters 
ryškiai kylančius krūtis, glėbesčiavo juos
menį krito ant kojų, kol užviręs kraujas, 
sudrumstė ramybę.

Tik netikėtas akių susidūrimas su Vales 
vyru, dailininką staiga prablaivė. Jis susigėdo: 
už visą gerą, ką jie jam padarė, jis štai 
atsilygina nešvankiomis mintimis. Ir sąžinės 
graužiamas pasiryžo kuo nors atlyginti 
skriaudą, nubausti save, ir, įtemptai galvo
damas, pagavo idėją, kuri jį sužavėjo.

— Nors atvykau ilsėtis ir nemaniau nieko 
dirbti, bet jūsų laimė pagimdė manyje norą 
pabandyti sukurti paveikslą, kurį pavadinsiu 
„Sugrąžintas rojus".

Abu susidomėjo.
— Taip. „Sugrąžintas rojus". Aš jus atvaiz

duosiu tarp audros, kuri iš vienos pusės raus 
medžių kamienus, iš kitos pusės kils viską 
naikinančios bangos, ir vidury to chaoso 
būsite jūs: viens i kitą įsižiūrėję, paskendę 
palaimoj ir užsimirsime.

Dailininkas negaišo. Po poros dienų jis jau 
viską turėjo, ir prasidėjo darbas. Dirbo su 
noru, bet kada puikiai pavyko pirmieji 
mėginimai, atsirado entuziazmas, ir baltoj, 
didelėj drobėj pradėjo augti stebuklai.

— Šedevras, —tvirtino nudžiugęs patenkintai 
Valei su vyru — pats nesitikėjau pradedamas, 
bet dabar pamatysit: tai būsimos parodos 
pasididžiavimas.

Jo žodžiai pamažu virto tikrenybe. Pa
veikslas augo, tobulėjo, skleidė grožio 
spindulius ir kerėjo žiūrovus.

Dailininkas į šį paveikslų dėjo visų savo 
sielų visus gabumus. Didžiavosi, vien tik juo 
gyveno ir vien apie jį tekalbėjo. Darbo 
karštligė nedavė jam ramybės, ir dirbo beveik 
nesilsėdamas, Ypač jam rūpėjo centriniai 
asmenys: Valė ir jos vyras. IŠ jų veidų ir 
žvilgsnių tekėjo tobulybė meilė ir didelė, 
seniai žmonių svajota ramybė.

Kartą pavakariui, baigus darbą, dailininkas 
lydėjo Petrą, kuris vyko į Klaipėdą, kai kurių 
pirkinių. Kalbėta apie paveikslą.

— Neblogas, — patvirtino Petras atidžiai 
studijuodamas savo pirštus — tačiau aš savęs 
negaliu pažinti. Iš tikrųjų tai aš, viskas mano,
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bet kartu kažkas yra ir svetimo, tiesa, 
nepaprastai malonaus bet ne mano.

Tai menas, — Juokaudamas paaiškino 
menininkas, — kas tavim žavėtųsi jei tu 
atrodydytum Štai kaip dabar, bet aš pagavau 
tavo charakterį, tavo sielų, ir tu pats dabar 
žavies jos grožiu.

— Mano siela tokia žavi? — nuoširdžiai 
nustebo Petras. — Et, brolyti, koks tada buvai 
idealistas, toks ir mirsi. Visai nesu tokia 
tobulybė, kokią, tu iš manęs padarei. Ir žinai, 
mane stebina tas tavo žavėjimasis. Prisipažink, 

( juk anksčiau mangs nemėgai.
— Teisybė, bet'tu dabar žymiai pasikeitei.
— Aš pasikeičiau?!
— Nesiginčyk, na kad ir tas mūsų, susiti

kimas: žinodamas mano tariamą, tau neapy
kantą, taip nuoširdžiai pakvietei kartu gyventi. 
Ar tai negražu?

— O kam, tu manai, aš tai padariau?
■— Atrodo, norėdamas man padėti.
— Tau padėti?! Et vaikas, vaikas. Net pikta 

darosi, kad yra tokių, naivių žmonių. As 
norėjau, sau padėti.

— Neaišku.
— Būčiau nustebęs, jei tau būtų, aišku. 

Dovanok už atvirumą, bet seniai tu mane 
pykini. Mes juk dabar draugai, todėl būsiu 
atviras.

— Ar tu kada pastebėjai, kai Šuo, pilnai 
priėdęs, guli prie apipilnio puodo ir tik 
vampsi. Bet užtenka kitam šuniui atsidurti 
greta, kaip - tas mūsų jau pripūtęs, vėl su 
dideliu godumu puola ryti.

— Taigi, Vale buvo jau sukasdienėjusi, kai 
aš pamačiau tave. Iš karto manyje gavosi 
papasakotas vaizdas ir noras suerzinti savo 
atbukusius nervus.

-— Nesuprantu!
— Tuoj viską suprasi. Taigi prisiminiau tavo 

meilė, mūsų įtemptą kovą, ir tavo didelę 
širdgėlą, kada turėjai trauktis. Ir nejučiom, 
kilo klausimai, ar tu ją dar myli, ar tavo 
pavydas dar neužgesęs, ar tau bus sunku 
matyti ir justi, kad Valė mano. Na, ir pasiryžau 
tave kviesti pas mus.

— Šitaip!
— Na ir pasijutau, kaip tas pripūtęs šuo, 

kuriam vėl apetitas atsirado. Valė iš karto 
man įdomesnė pasidarė, beveik pradėjau 
ja žavėtis.

— Bet gi tu matei, kad aš nepavydžiu, net
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priešingai, džiaugiuos jūsų laime.
— Tuo mane ir pykinai, brolyti, na ir 

stuobrys, galvojau, pavydėtų, jaudintųsi, o 
jis tik akimis iš pasitenkinimo varsto. Et, 
nuobodokas esi, Vincai.

Sirena sudundėjo netoli uosto Petras 
turėjo paskubėti.

— Na, sudieu, Vincai, nepyk, jei kas nepa
tiko, bet mes dabar draugai, galim atvirai 
aiškintis.

Kai Petras nužingsniavo, dailininkas giliai 
užgautas, kurį laiką dar pastovėjęs, pasuko 
atgal.

— To nesitikėjau. Geriau būtą nežinoti. 
Vargšė Valė. Ar ji tai žino — nerimo susi
mąstęs.

Kaip tik netoli namų ją ir sutiko.
— Išvažiavo? '
— Taip, palydėjau.
— Kursi?
— Ne.
— Gerai, tada turėsi jį pavaduot. Tik žiūrėk, 

kad būtų linksma.
— Tau priklausau.
— Aida į kurhauzą vakarienės, o vėliau 

žiūrėsim.
Vakaras jau klojo tamsos, šešėlius, kai 

juodu įžengė į tuštėjantį parką
— Kodėl neimi manęs po ranka? — paklausė 

Valė, pati tai darydama.
— Juk mes draugai.
— Aišku, bet nedrįsau.
— Matai, aš drąsesnė. Visuomet reikia 

siek’ti norimo, o ne pasyviai laikytis.
— Aš ir pasiekiau. Mano kūriniai vertinami.
— Tas taip, bet kai buvau laisva, dėl manęs 

nemokėjai kovoti.
Parke vis labiau temo. Žvaigždės jau dygo 

danguje, iš jūros papūtė šaltas nakties vėjas, 
kai dailininkas pasiūlė grįžti: jis bijojo tos 
artumos, jį gundė jos šilumą, jame pradėjo 
atgyti anų laikųvirpesiai — ir jis nutarė bėgti.

— Jei nori miego, eik, aš viena liksiu.
— Bijau tau šalta.
— Gal tau-ir ji palenkė savo galvą jam ant 

peties.
— Keisti dalykai vyksta pasaulyje. Juk aš 

paklydau, jį išsirinkdama.
—Tu man labiau patikai, beveik mylėjau, bet 

tada du buvai toks vargšas,net be tarnybos, o 
tavo tapybą aš laikiau nerimtu darbu, kuris 
negali tau karjeros padaryti.
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— Ir tai buvo pagrindas mane atstumti... .
— Moteris sutverta ne gyvenimo kovai, bet 

tos kovos nugalėtojui. Jis tada laimėjo, bet 
mano jausmai tau liko seni.

— Per vėlu, Vale. (
— Na, taip, — sutiko ir labiau prisiglaudė. 

Patylėjusi pradėjo:
— Kodėl tu toks savotiškas?
Tuo tarpu jam nyko visi logiško proto rei

kalavimai, suvaržymai ir sąžinės balsas, pra - 
džioje toks pasitikintis, dabar, stumiamas 
jausmų, traukėsi, gęso, kol visai sutirpo.

Vietoj atsakymo pasilenkė prie jos ir pajuto 
jos lūpas taip arti savųjų...

Parkas vis labiau migo, vis greičiau dangstė 
Šviesesnius šešėlius, kol tapo viena juoda, 
gyva kiaurymė, iš kurios retkarčiais pasigirs
davo besitrinančių medžių vaitojų garsai, 
kurie susiliedami su jūros ir vėjo alsavimais, 
pripildė erdvę neramia laukine muzika.

Tik vėlai naktį jie grįžo iš parko.

Kitą, rytų apie Vienuolikta valandą, grįžo 
Petras.

Radęs miegančių žmoną, nustebo:
— Dar miegi?
Ta neskubėjo kelti. Petras priėjo prie dai

lininko durų ir įsiklausė:-
— Ir tas, matyt, miega. Greičiau nešk pienų 

ir būk maloni,, nes vakar, kažkokiam kvailam 
atvirumui užėjus, priplepėjau visokių nieką, 
dar gali užpykti.

Kai susitvarkiusi Valė, nešdama pienų ir 
pyragaičius, pasibeldė- niekas neatsiliepė.

— Kelk, jau vienuolikta, negražu taip ilgai 
miegoti.

Bet ir dabar niekas neatsakė. Netekusi 
kantrybės, stumtelėjo duris, ir, pažvelgusi i 
kambarį, aiktelėjo ir sustyro duryse.

Nusigandęs vyras taip pat žvilgterėjo.
And grindų gulėjo supiaustytas ir sutryptas 

puikusis paveikslas.
Dailininkas buvo dingęs.

KACETINĖ
LITERATŪRA

Gyvas skeletas nepajėgia įžiebti šviesesnės 
minties. -Duona ir laisvė — vieninteliai dalykai, 
kurie dar masina vaizduotę. Kančia be galo! Ne, 
galas — mirtis ... Už ką ir kodėl? Nepajėgi net 
į tai atsakyti. Miršta masės — tylios, be skundo 
ir keršto. Teisingumo tesišaukia tik kliedantis. 
grasina — tik iš proto išėjęs.

Ar tokioj aplinkoj gali gimti literatūra?
Ji gimė. Tada, kai mes grįžom į žmones.
Tauta nepaleido mūsų iš savo akių. Devynių, 

draugų (iš 46—ių) mirtis — penkių pirmųjų 
savaičių bėgyje — sukėlė audrą. Protestų banga, 
išsiliejusi tėvynėje, buvo nemaloni tiem, kurie 
tylom tarėsi pribaigsią mus.

Iš fizinių darbųperkelta mus į,biurus. Mušimai 
liovėsi. Lietus ir šaltis nebepersekiojo mus. Tik 
alkis ir ligos čiulpė ir toliau mūsų jėgas. Ant mir
ties slenksčio dar rymojo keletas draugų. . .

Ateina pirmieji laiškai, atskuba pirmieji maisto 
siuntinėliai. „Nepalūžkit! mūsų rankos pasieks jus 
ir pragare! Visa Lietuva skuba jums į pagalbų!"

O Tėvyne, kas išsakys tau mūsų dėkingumą! 
Giesmes tau dar nepajėgia pinti mūsų lūpos. 
Pastyrę keliai dar nelinksta maldai. Rankos virpa, 
prisilietusios šaukšto. O ką jau apie plunksną... 
Mūsų prisikėlimas, kaip sunkiausio ligonio, kurį 
stebuklinaas gydytojas pašaukė gyventi, — dar 
turi ateit. Palauk, valandėlę! Sruoga pakeis apžadą 
— neliest plunksnos, kol vielos, supančios jį, 
nebus susprogdintos. Puskunigis jau baigia tiesti 
sužalotą koją. Stonys, po šiltinės dar nesiskiria su 
lova, bet jau šypsos, pamatęs įspindusį saulės 
pasiuntinį. Rimošius — mūsų benjaminas sulinko, 
kaip senis, bet ir jis kelia aukščiau kojas. O Li- 
nius — su žaizda krūtinėje, ko gera laukti iš 
jo? Ne> ne! Mes prašoksim save, nes tu, mūsų
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vienintele, prašokai priešo jėgas, didesnes už tave.
Praėjo vasara, praėjo žiema — be žodžio, be 

rašto.
Išaušo antras pavasaris. Ilgesys, kaip vėjas nuo 

marių pro mūsų langus, įsimeta į širdis. Kančia — 
fizinė praeitam kely, kančia dvasinė — nūnai. 
Mes? Bet vaikai, kurie tiesia rankas į šiukšlių, 
dėžės ir renka lupynas, kuo kalti jie? Ir tie jauni 
vyrai, kuriuos užvakar išvedė ir prie kramato- 
riumo sušaudė ... Ir moterys, kurias kasdien 
veža į gazkamerą. Kartuvės, plakimų ožys, elek
tros srove apjuostos vielos . . . Kodėl ir už ką?

įsimeta audra dvasioje. Mes pradedam jaust ir 
jaudintis. Mes vėl žmonės? Neseniai buvę, gyvu
lėliai, gyvenę, tik duonai ir saugojęs) lazdos, 
nūnai pradedam galvot ir išgyvent. Nuostaba, 
kurios niekas kitas nesupras . . . Tokia panie
kinto žmogaus tragedija!

Plunksna pati prašosi į rankas. Bet kur ji? 
Lageris nežino tokio dalyko — nevalia net drįsti 
Čia rašyt. , Organizuot", kaip daug kas organizuo
jama! Atseit, nudžiaut iš biuro. Juk jau seni vilkai 
— metus išgyvenę. O tokių tik dešimtimis tes- 
kaitoma čia.

Popietis! viniojamasis, į kuri įsukti paketėliai, 
gaunami is Lietuvos. Geras ir toks. Bet biuruose 
yra geresnio. Parsinešt! Nežinia, kas lauktųuž tai. 
Bet gi užantis .... o kontrolė ne visuomet 
užklumpa.

Sąlygos puikiausios! Tik sėsk už stalo, jei gauni 
vietos — jei kitas nespėjo užimti, ir dirbk! Nėra 
vietos čia, atsistok prie lovos dviejų aukštų, taba- 
retę, pasistatyk, ir . . . Pagaliau eik į laukų, 
palangėj susiriesk ant žemės ir trauk eiles iš kru
vinos širdies. Apsidairyk tiktai, kad SS-manas 
neužkluptų.

Nuovargis po pusdienio darbo lageryje? Bet kų 
tai reiškia prieš tų slogutį, kuris, neišsakytas, 
tave slegia daugiau. Pagaliau silpnesnieji ir ligo- 
nys nedirba — taip toli jau buvo nuėjusi „paleng
vinimo” akcija, dėka nenumaldomų reikalavimų 
iš Tėvynės. ,

Tokiomis tatai aplinkybėmis prasidėjo mūsų 
kūryba. Nežinomi lig šiol talentai ima reikštis. 
Vieni rašo noveles, kiti eiliuoja, treti užsimoja 
romanų ketvirti — dramas. Temos iš lagerio. Per 
arti dar jo-neturim perspektyvos, neapimam visu
mos. Tik lyrikai pina ilgesį gimtų namų su kan
čiom tremtyje. Kiti ieško temų iš laisvės dienų, iš 
artimosios ir tolimosios tėvynės praeities.

Balys Sruoga
rašo litinę dramų „Pavasarinė Giesmė" ir kome
dijas — „Penkialapis Dobilėlis" ir „Uošvė". Ilgai 

slepia savo darbų Net savo mokiniam, su kuriais 
dalinosi literatūriniu savo subrendimu, nerodo. 
Tik visi mato, kad „didysis aitvaras" sulaužė 
pažadų ir plunksnos nebeišleidžia iš rankų. Paga
liau išrinktiesiems atskleidžiama paslaptis.

Pavasarinė Giesmė — naujas Sruogos 
kūrybos žodis. Istorinių kietų dramų autorius 
pereina į lengvų litinį dramizmų. Neapibrėžtame 
laike vyksta dviejų dvasinių srovių — neopago- 
nizmo ir krikščionybės — ir dviejų meilių kova. 
Joninių dienų kai jaunimas ruošia laužus, pina 
vainikus ir dainuoja dainas ąžuolui, po kuriuo 
palaidota senoji bajorė, Katrė (antroji bajoro 
žmona) vilioja Jurgį — gamtos vaikų podukros 
Dalios mylimąjį. Dalia, po antrųjų tėvo - vedybų 
išklydusi iš savo lizdo, klajojusi po svetimus 
kraštus, grįžta namo. Susitaikymo su naująja 
motina dar nejausb bet ir audra jau aptilusi. Tėvas 
kietas brutalus senis, žemėn sudėjęs visus rūpes
čius, nepatenkina jos. Ji klaidžioja po girių ir 
rymo ties motinos kapu. Gražiam namų verandos 
ir sodų scenovaizdyje, vyksta Katrės ir Jurgio 
meilės kova. Katrė-hedonė, jauna ir graži vilio
toja, ieško uždraustos meilės bando atplėšti Jurgį 
nuo Dalios, Jurgį — namų augintinį.

Katrės dėdė Tėvas Bernardinas, atvykęs svečiu, 
rodos, pastebi giminaitės dvilypumų. Bet dėmesį 
nukreipia dainos ties senuoju ąžuolu. Pagoniškasis 
kultas, kurio Katrės vyras nekliudo, sukelia pik
tus ginčus tarp jų Jau anksčiau jis buvo įsakęs 
į garbinamąjį ąžuolą įkelti šv. Kotrinos paveikslą.

Vakare jaunimas renkasi prie ąžuolo puošia 
bajorės kapą ir dainuoja. Tuo tarpu Jurgis turi 
pasimatymą jam skirta su Katre po tuo pačiu 
ąžuolu. Jis išprašo, bauginimais nuvylioja jau
nimų nuo medžio ir susitinka su Katre. Ilga ir 
keista priesaika. Mildos vardu jis kalba žodžius, 
kuriuos Katre kartoja, vedžioja jų svajų pasau
lyje, kol galų gale prisaikdina atsisakyti nuo jo 
meilės. Bet paskutinis pasibučiavimas, kurio 
išmaldauja jaunoji bajorė, pražudo jį. Dalia tuo 
metu atklysta prie ąžuolo ir viską pamato. Ant 
aukšto skardžio, ties ežeru, tiesėsi girių milžinas, 
ir Dalia pasitraukia nuo jo — puolasi į vandens 
gelmę. Jurgis — paseka jų. . .

Nepaprasti scenovaizdžiai, pilnos įkvėpimo dai
nos įsipina į kietų kovų tarp tradicionalumo ir 
naujovės, iriisticizmo ir realizmo, meilės ir neišti
kimybės.

Penkialapis Dobilėlis — komedija, 
neeiliuota (taip pat naujas dalykas Sruogos kūry
boje). Tipai imti iš kaceto, konkrečiai — iš mūsų 
grupės žmonių, fabula — sukonstruota. Penki
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viengungiai sudaro nekaltų, bernelių, brolijų 
amžinai senbernystei išlaikyti. Brolijos ženklas — 
penkialapis dobilas. Tikslas gintis nuo moterų, ir 
kovoti prieš dedamus viengungiams mokesčius. 
Pobūviuose pasidalinama pletkais ir nugeriama. 
Ginčiuose visuomet penkios nuomonės. Vyrai mat 
su išbaigtais charakteriais.

į uždarų, penkiukės posėdį inteligentų klube 
ima veržtis moterys, vedamos smalsumo. Pen
kiuke, nežiūrint griežto nusitatymo, duodasi įtrau
kiama į kalbas ir viliones. Pasirodo, prisiekusių 
senbernių nusistatymas nėra taip jau stiprus. 
Vienas užinteresuotas vilos savininke, kitas — 
gerai uždirbančia valdininke ir tt. Ties turtinges- 
niųja susikryžiuoja net kelios „meilės". Prasideda 
rietenos. Maskarade, kurs vaizduojamas finali
niame veiksme’ rungtynės pasiekia didžiausio įsi
tempimo. Gėrimėlis, apsukęs vyrams galvas, 
sumaišo visas meiles. Bet rezultatas vienas — visi 
viengungiai pasiryžta vesti.

Uošvė — trijų veiksmų komedija, kuriai 
fabula Sruogai gimė visai atsitiktinai, bepasako
jant apie sceninį darbų. Motina perša dukrai val
dininkų — bevalį ir nepraktiškų. Si vaidina prieš 
motinų ir peršamąjį. Pagaliau jai įkyri vaidinti. 
Vekselis, kuri valdininkas pasirašo literatui — 
suktam lengvabūdžiui, parodo jai visa jos jaunikio 
kvailumų. Ir ji, motinos suruoštu vaišių metu 
nugėrusi, pasako jo nemylinti, o motinai — našlei 
pasiūlo pačiai už jo tekėti. Pašėlimo apimta, ji 
išbėga iš namų pas literatų kuriam rodė slaptos 
meilės. Sis jai skaito savo kūrybų ir juokiasi iš 
jos. Literato tarnaitė, įtarinėdama viešnių, vis 
maišosi kambary ir primena įnamiui savo paslau
gas. Ateina ir valdininkas, stipriai nugėręs, ieškot 
savo vekselio. Triukšmas, kurį jis sukelia, verčia 
išaukt policijų.

Valdininkas patenka į kalėjimų. Bando pasikart 
ant elektros lempos, bet su visu tinku pasitiesia 
ant žemės. Nuovadas jį ramina ir pastebi atėjus jo 
aplankyt sužadėtinė. Ateina tačiau ne dukra, bet 
pati motina. Raminimas pereina į meilės prisipa
žinimų, kuriam bevalis valdininkas nepajėgia atsi
spirti. Tuo tarpu dukra, nusivylusi literatu, paste
bėjusi, be to, jam prisirišusios tarnaitės meilę, 
ateina pas nuovadų, antrąjį jos simpatikų. Suvai
dinamas valdininko bylos sprendimas. Nuovadas 
pakviečia kunigų, ir du liudininkus — literatų ir 
jo tarnaitę. Atvedamas valdininkas su uošve. Štai’ 
girdi, viena pora šaukiasi sutuokiama. Uošvė 
apsidžiaugia ir, neleisdama valdininkui dvejoti, 
ištiesia rankas. O dabar mūsų eilė — siūlosi nuo
vadas su uošvės dukra. Pagaliau tarnaitė puola 

prie kunigo, kad įteisintų ir jos gyvenimų su 
literatu.

Rapolas Mackonis, 
žinomas Vilniaus rašytojas ir žurnalistas, rašo 
didžiulį romanų „Keistuolis". Jaunuolis išklysta iš 
namų į miestų eiti mokslų. Tėvai tikisi- iš jo 
sulaukti kunigo. Jis gi jau šeštoj klasėj įsimyli 
Julijų. Bet greit išgyvena nusivylimų, šiai pra
dėjus bendrauti su kitu. Jam ima meilintis Bronė, 
vėliau medicinos studentė — realistė. Draugų jis 
laikomas keistuolis — vienišas, uždaras, staigus, 
be to, literatas. Julija bando jį susigrąžinti. Veltui 
— jis nesukalbamas. Baigia gimnazijų, eina tar
naut į kariuomenę kai kiti draugai — pasuka į 
universitetų. Grįžęs, bando gaut stipendijų, bet 
švietimo vadovybės direktorius sukliudo. Metasi 
į žurnalistikų, rašo noveles. Persidirba ir.suserga. 
Po ligos, leidžia laikų kaime ir čia įsižiūri į jį 
švietimo direktoriaus dukra Genė, studentė.

Taip jis eina nuo meilės prie meilės, '-oi atos
togų metu susitinka amerikono Raubos augin

tinę, paprastų mergaitę, be didesnio išsilavinimo, 
bet žavia ir kenčiančių. Veda jų. Gražus pirmųjų 
metų išgyvenimai, laimė ’susilaukus pirmojo kūdi
kio — dukrelės. Bet toliau — jų keliai ima skirtis. 
Žmona nesupranta jo, nei jo kūrybos. į svečius 
su juo neina, girdi, netinkanti prie inteligentų. 
Rašytojo dvasioje atsiranda tuštuma, ir jis grįžta 
prie pirmųjų meilių. Medikė kursto jį — talentui 
pasireikšt reikia naujos meilės.

Prasideda dvilypis gyvenimas. Pagaliau priei
nama ribos ir atsibundama. Rašytojas grįžta į 
šeimų, bet, visų laikų vedęs dienoraštį įtraukinė- 
jęs meilės laiškus į puslapius, staiga patiria, kad 
žmona visa tai išskaičiusi. Jautusi netikrumų o iš 
novelių, kuriom anksčiau nesidomėjo, išskaičiusi, 
kad rašytojui valia daugiau nei kitiem, meta vyrų 
ir išvyksta pas Raubų. Vyras gi, seniai užmiršęs 
savo avantiūrų, nesusiorientuoja. Jis rašo jai 
laiškus, bet gauna nelauktų atsakymų — atvažiuo
sianti pasiimti daiktų ir vaiko. Ir kai ji atvyksta, 
su nuodų bonkele eventualumui, jis įsitikina, kaip 
toli nuėję, reikalai. Tik dukra — pradžiokė, paju
tusi, kokia audra kaupiasi namuose, apalpsta, ir 
tai abu tėvus suveda suklupti šalia vienas antra.

Romanas turi 1000 mažesnių ranka j-ašytinių 
puslapių, gal dėlto truputį ištęstas. Tragedija dėl 
žurnalistikos, suėdančios rašytojų, kurių autorius 
be kitko mena savo veikale, nėra svetima ir šiam 
kūriniui. Žurnalistinio stiliaus vietomis autoriui 
buvo sunku išvengti. Tačiau yra nepaprastai 
stiprių psichologinių vietų. Tarpais prasiveržia 
tikras dzūko lirizmas, ypač kur išgyvenimai susie-
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jami su gamtos tonais.
Pastaruoju laiku Mackonis rašo atsiminimus iš 

kaceto gyvenimo.
Leonas Puskunigis.

kanklininko Puskunigio sūnūs, Marijampolės gim
nazijos mokytojas, pasireiškė, kaip nauja nove- 
listo žvaigždė. Tobula kalba, . subrendęs stilius 
vykusi kompozicija, psichologiškumas — • jo 
novelių savybės. K aš ypatingai būdinga, tai kal
bos ir stiliaus įvairavimas pagal tematiką. Istori
nėje novelėje „Vilkstaugė" jis kalba tokia sena 
kalba, rodos, iš pačios girių Lietuvos išaugusia. 
Vaizdai, kaip gyvi tiesiasi prieš akis, ypač gam
tos vaizdai. Rodos, jauti, kaip sniegu apklotos 
eglės sulaiko kvapą, kariui, jojant ieškot Varūnės. 
„Agnieškoje ir Jonieškoje” jis duoda klasišku 
kaimo moterėliu — davatkėlių, psichologiją 
„Viengungio juostose" jis supina tautinių mūsų 
audinių, raštų, ir žmogaus — nusivylusio meile, 
gijas. Temas Puskunigis ima įvairias, mūsų 
literatūroj dažnai nemėgintas, ir žmogų, susieja su 
gamta, kurių jis pažįsta, kaip retas iš mūsų, iš 
viso buvo parašyta per dešimt novelių.

Vytautas Stonys, 
rašinėjąs eiles ir anksčiau, nūn, perėjęs per 
Sruogos mokyklų ima reikštis kaip vienas stipres
nių poetų Tematika paprasta, rodos, kasdieniška, 
bet daug lakumo, tragizmo, ilgesio, tėvynės mei
lės. Jo poezija primena Putinų jaunesniųjų dienų 
Ypatingai lengvi ir nauji rimai. Stonys bus ypač <. 
mėgiamas besimokančio jaunimo ir moterų Mo
kyklinės antologijos ir vadovėliai turės iš jo 
nemaža pasirinkimų. Viena, be kitko, jo specia
lybė — tai dedikacijų eilėraščiai. Jis meisteriškai 
moka pagauti žmogaus dvasios speciliškus bruo
žus. Tai poeto — portretisto dovana. Jei Stonio 
kūrybų būtų galima šiandien išleisti, tai susida
rytų stambus rinkinys.

Jonas Rimošius,
žinomas iŠ vaikų laikraštėlių lageryje bando 
noveles, rašo eilėraščius, literatūrinius reportažus 
— dienoraštį. Poezijoje jis, stipriausias. įdomūs 
rimošiški rimai, daug muzikinio bangavimo. Pasta
ruoju laiku Rimošius turi paruošęs visų rinkinį 
vaikams rinkinėlį ir pusiau beletristinius reporta
žus iš kaęeto gyvenimo.

Stasys Linius
pradėjo nuo poezijos, Sruogos skatinamas, perėjo 
prie novelės. „Keliaujančiame ežere" jis vaizduoja 
moters ilgesį gelmių, kurios vienos pasotina 
dvasių „Pamišusioj meilėj", prašokstančioj nove

lės rėmus, praskleidžiamas kaimo gyvenimas iš 
19—jo šimtmečio pabaigos, o ...Dūlyje — meiste
ryje" — iš 1905 — jų metų Liniaus ypatybė '— fil- 
minis vaizdavimo būdas. Jis piešia, rodos, atskirus 
gabalus ir nesistengia suvesti jų į glaudžių 
visumų. Tik viskų perskaitęs matai, kad ta vaizdų 
mozaika yra apjungta daugiau nuotaikos, nei išti
sinės akcijos. Šitas bruožas ypač ryškus paskuti
nėse jo novelėse. „Ant Stuttholo laktų" — šar- 
žinio pobūdžio vaizdeliai iš lietuvių grupės ryš
kesniu tipų Poezijoje Linius taip pat mėgo satyrų 
bet įdomesnis religinėj tautinėj tematikoj.

Jonas Noreika, į 
žinomas iš karinės spaudos, buvo pradėjęs rašyt 
noveles, bet paliko pusiaukelėje. „Tamošiūne" jis 
sprendė problemų pasirinkimo tarp mokslo ir 
Žemės. Formaline pusė įdomi — daug jėgos 
stiliuje, vykęs psichologinių padėčių kontrasta- 
vimas. Deja, Noreika sustojo rašęs, pirmon eilėn 
pasiryžęs apvaldyti svetimas kalbas.

Aitvarą Septynetas
Kuriantieji ieško vienas kito — taip būna norma
liame gyvenime. O čia? Ieškoti nereikia. Pabėgti 
kartais norėtųsi, nusislėpti su savo širdgėla, 
vienumoj pabūti, bet negali. Ir vis dėlto tiek daug 
klausimų kyla, tiek abejonių pasišeria, pradėjus 
kurti. Išsišnekėti, pasidalinti patirtimis, palyginti 
save su kitais, štai kam imi ieškoti tokių pat. 
Prasideda savos kūrybos kritika Sruogos „salone", 
ties 'jo lova. Atkeliauja į lagerį Brazdžionio 
..Keliaujantis Žmogus", Baltrušaičio „Vainikai" — 
vertinam juos. Ateina retesnės šventės, žmonės 
prašo ko nors širdis pasotinančio — kas duos, kų 
ir kaip? Savaime susidarė kolektyvas, o Aitvarų 
vardų davė Sruoginis, kaip mes vadinom.

Aitvarai eme skraidyti padangėmis — svajojo 
sukurti žurnalų pradėt, grįžus į Lietuvį, naujų lite
ratūrinę — kultūrine vagų. Neoromantistinė kryp
tis, kultūrinio gyvenimo suintensyvinimas, dva
sios primatas visose srityse — štai kuriuo keliu 
turėjo pasukti „Aitvaro" sparnai.

Bet kam visa tai? — pradėta atsipeikėti. Kas 
skaitys, kų parašėm ir kas vykdys tai, kų planuo
jam? Išeit iš to pragaro nėra mažiausios vilties. 
Lageris vis auga. Po mūsų akių ir iš dalies mūsų 
pačių rankomis Išaugo 24 nauji barakai be to Ger- 
mannenlager ir Sonderlager? Jei jie laimės karų, 
nieks neišeis iš čia. Mūsų vietų pakeis kiti- tau
riausi tautos vaikai. Visa „naujoji Europa" atsidurs 
už vielų. O jei nelaimės — ženklų jau yra —, kas 
lauks mūsų finalinėj scenoj?

Slepiam rankraščius lovose. Laukiam. Frontai
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ima judėt — iš abiejų pusių.. Lėktuvai praūžia ir 
pro mus. Pašvaistės — be tų, kurios kyla lavonus 
deginant ties mūsų, langais — matyt Dancigo 
pusėj. Karo mašina ritasi vis artyn.

Evakuacija! Tūkstantinėmis kolonomis išeiname 
pro vielas. Kur?. į mirtį! Dvylika dienų velka 
kojos išalkusius kūnus Červenės — naujosios 
keliu. Kas krito, tam šūvis. Tik du kartu varovai 
teikėsi leist pavilgyt lūpas šiltu viralu — per 12 
dienų! Ir krito žmonės — du trečdaliai jų išsiry- 
kiavo amžinai sargybai praeitame mūsų kalvarijos 
kelyje. „Didžiojo aitvaro" sparnai palūžo, ir jis 
atsisveikino ... stoti į rikiuotų. Palauk dar, nesis
kubink! nutveria jįuz rankos kitas aitvaras. Ir du 
svyruokliai tempia vienas antra. O pūga švilpia 
lyg missa de requiem.

Pasiekiam galų Sustojam pagaliau. Likučiui ima 
vaidentis badas ir šiltinė. Sruoga ir Stonys patysta 
naruose. Laikykitės! Mūsų kova dar nebaigta. 
Žiūrėkit, ten ties bulvių kapčiais už lagerio kol
bom daužo išalkusius, bet ir jie nesiduoda 
— neina nuo jų neprisižėrę į kisenius. O tie, kurie 

veda kova ties išmestais kaulais, raitosi žemėj, 
plėšosi ir kramto vienas kitų dėl vieno kau- 
lagalio — juk ir jie dar nori gyventi. Laikykitės!

Ir vėl evakuacija! Atgal — į tų patįjagerį? Kas 
žino! Frontas priartėjo iš kitos pusės. Sviediniai 
krinta ties mumis. Kas tokiu metu klausinės. 
Eiti — skubiai!

Stonys lieka naruose — ligonis, o mes išsku- 
bam. Puskunigis atsipeiki už keletos kilometrų-j 
visos novelės liko po čiužiniu. Sruogai užteko tik 
dienos žygio. Antrų dienų lieka vienam kieme 
tysoti, kaip pašautas aras. Kulka gal nepalies 
jo — paliko juk ne ant kelio. Pagaliau ne 
vienas — su juo pavasarinės giesmės Dalia, ir 
Uošvė ir Penkialapis Dobilėlis. Bet kas is tol

Dar poras dienų ir liks tysoti kaž kurioj 
daržinėj Mackonis, Rimošius ir Linius. Dar- 
pusdienis — iškris iš žygio eilių ir Puskunigis.

Mirties paunksmėje rašyti puslapiai, mirties 
vieškeliais išnešioti — kur jūs nūnai? Kas surinks 
jus išskeaidytus rusų lenkų švedų vokiečių pran
cūzų žemėse, kaip ir mūsų tautos brolius-kas?

M.K. NUOTRUPOS IŠ MARIJAMPOLĖS
GIMNAZIJOS LAIKŲ

I. Spaudos draudimo laikotarpis.
Dar bebūdamas pradžios mokykloje, girdėjau, 

kad rusų žandarai atiminėja lietuviškas maldak
nyges, daug bažnyčių pavertė cerkvėmis, kad 
Kražiuose net skerdynės įvykusios pačioj 
bažnyčioj.

1897 metais atsidūriau Marijampolės gimnazijoj. 
Čia mokinių bendruomenė didesnė, įvairesnė negu 
Prienų pradžios mokykloje. Naujųjų draugų tarpe 
yra labiau išprususių Jie jau žino, kad yra lietu
viška spauda Prūsuose, žino, kad ji slaptai gabe
nama į Lietuvų Žino įvairių epizodų iš spaudos 
persekiojimo.

Gyvenome nedideliame bendrabutyje, kuris 
buvo laikomas gimnazijos pareigūno, klasės auk
lėtojų padėjėjo, Emeljanovo. Dauguma vaikų — 
kaimiečiai, vadinasi, lietuviai. Vienas kitas ruse
lis. Jie laikosi kiek nuošaliai. Kalbamės tarp savus 
rusiškai: taip gimnazijos įsakyta.

Greit pažįstu visus mokytojus. Beveik visi 
rusai. Yra du lenkai, kunigas ir vienas lietuvis, 
-Vincas Staniškis.

Kunigo tautybė neaiški, kilus iš Marijampolės 
apylinkės kaimo, vadinasi, kilimo lietuvis. Priva
čiame gyvenime ir bažnyčioje kalba lietuviškai, o 
dėsto tikybų rusiškai. Kalba rusiškai labai blogai, 
kirčiuoja nežmoniškai. Sako, dar jis ir daugiau 
mokas kalbų, bet visų blogai. Sužinau, kad 
uždraudus gimnazijoje dėstyti tikybų gimtąja 
kalba, niekas iš kunigų nenorėjo sutikti dėstyti 
tikybų rusiškai, o jis, kun. Michnevičius, sutikus. 
Jis už tai kitų kunigų nemėgiamas.

Aiškus lietuvis yra mokytojas Staniškis. Jis, 
lankydamas bendrabučius, ir su mokiniais pakalba 
lietuviškai.

Draugai nupasakoja, kad buvę daugiau lietuvių 
mokytojų: P. Arminas, P. Kriaučiūnas. Tie moky
tojai, esu ne tik nevengdavę į mokinius prabilti 
lietuviškai, bet ir viešai gimnazijos koridoriuje 
garsiai lietuviškai subardavę išdykaujančius 
mokinius.

Nueiname į kapus. Draugai parodo P; Armino 
kapų perskaitome antkapio įrašų:
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Keleivi, prie šio kapo priėjęs,
Atmink, jog čia ilsis žmonių, geradėjas,
Kurs Dievą ir žmones mylėjo
Ir meilę tarp jųjų, jis sėjo.

Čia pat paaiškina, kad P. Arminas vaikų, nepa
likęs, o našlė ištekėjusi už P. Kriaučiūno. Jie 
dabar gyvena Plokščiuose, tad nesu, kam kapo pri
žiūrėti, ir jis yra apleistas.
* Mokinius miestiečius mes laikome lenkais. Jie 
patys, rodos, save irgi tokiais laiko. Atsiranda ir 
tūlas kaimo vaikas, kuris meldžiasi lenkiškai, bet 
jo mes lenku nelaikome, tik pasijuokiame, ypač, 
kai jis sako „pas mus Varšavoje ..Mat, jis 
vienas Velykų, atostogas buvo praleidęs pas dėdę 
kleboną, Varšuvoje.

Bet štai mus sujaudino nepaprastas įvykis. 
Žandarai, padarę kratą, pas VIII klasės mokiną 
Juozą, Parsaitį 1), rado lietuviškos draudžiamos 
literatūros, pašalino jį iš gimnazijos ir ištrėmė, 
sako, į Odesą.

Vienų kartą, mūsų, bendrabučio šeimininkas, 
Emeljanov as, patikrino ir mūsų daiktus, rado 
lietuviškų maldaknygių, bet jų nejudino.

Ilgai balbėjome apie Paršaičio ištrėmimą, apie 
žandarus, ypač Feodorovą kuris mums buvo 
baisesnis už kitus, nes juodas, apžėlęs, raudonais 
raikščiais apsikarstęs.

Jau pradedame užmiršti ir Paršaičio ištrėmimą 
ir Feodorovą, bet ir vėl kas nors įvyksta, kas mus 
sajaudina ir net kište prikiša, kad mes „žemesni". 
Antai, mokytojas Dmitrijevski's, kilmės kalmu
kas, klasėje mokinį žydukų pavadino „parkuotu 
žydu", o lietuvį — „prakeiktu lietuviu".

Apsiprantame, kad mes esame laikomi žemes
niais už rusus ir vokietukus, bet visa tai palieka 
mumyse karčias nuosėdas.

O laikas vis bėga. Mokinio džiaugsmai ir vargai 
vis tie patys. Jau aš tikras gimnazistas, jau pirmoj 
klasėj. Bet nėra V. Staniškio. Paskutinį mokytojų 
lietuvį iškėlė. Gaila. Draugai aiškina, kad rusai 
nenori Lietuvoje laikyti mokytojų lietuvių. Nėr, 
kas moko lietuvių kalbos, nors, sako, kad Mari
jampolės ir Suvalkų gimnazijose ji turi būti 
dėstoma.

Pasitraukia Dmitrijevski's, jo vieton atkeliamas 
Kozlovskis, kuris nė kiek neatsilieka nuo pirm- 
takūno.

Pakylu dar klase aukščiau, pakeičiu bendra
butį. Jis per pus mažesnis už buvusį, maistas kiek

’) Dabar Gabrys 

prastesnis. Be vieno, visi mokiniai lietuviai. 
Tiesa, yra vienas, kuris draugauja su lenkais, 
lenkiškai su jais pasikalba, bet jis ūkininkaitis, 
tad mes jį laikome lietuviu. Jau mes jaučiamės 
lietuviais, pajuokiame klasės draugų — lenką, 
kartais jį ir skriaudžiame. Išėję pasivaikščioti, 
dažnai pakalbame lietuviškai.

Mūsų šeimininkė lietuvė, bet kalba su mumis 
lenkiškai. Mat, ne vienas tėvas yra prašęs pamo
kyti lenkų kalbos jo sūnelį.

Pakylu į trečių klasę. Jau paaugę ir mano bro
liai; du lanko pradžios mokyklų. Tėvams kyla 
mintis prašyti gimnazijos direktorių leisti man 
apsigyventi privačiame bute su motina. Leidimas 
duodamas. Taigi, mes penki broliai su motina 
kraustomės į privatų kambarį Degučiuose, prie
miestyje. Aplink gyvena darbininkai-amatininkai, 
Sudaromos naujos pažintys su kaimynais. Prie
šais yra taip pat privačiai gyvenančių mokinių. 
Jie zanavykai, vadinasi, iš šviesesnio krašto 
Kalbamės tik ietviškai. Dažnai pasišnekame apie 
rusų daromas mūsų kraštui skriaudas. Jau nesve
timas ir V. Kudirkos vardas.

Susipažįstu su vienu kaimynu (Dabrila). Irgi 
pradedame kalbėtis lietuviškomis temomis. Šis 
kalba drąsiai, ypač kolioja „raudonsiūlius"-žan- 
darus. Vėliau pasiūlo pasiskaityti lietuviškų 
knygų Paimu su baime. Skaitau. Sunku. įpratę 
skaityti tik rusiškas knygas. Dėl to dėmesys susi
kaupia daugiau skaitymo technikoje. Šiaip taip 
įveikiu vieną kitų. . .

Dar kylame viena klase. Gimnazijoj atmainos- 
nėra buvusių senių: direktoriaus Mossakovski'o 
ir inspektoriaus Voinov'o. Jų vietose jaunesni. 
Bobruk ir Nedešev. Greitai pastebime naujo 
direktoriaus švelnų būdą, inspektoriaus smulk
menišką priekabų, formalistišką. Gyvename ten 
pat Degučiuose. Kaimyno, pasirodo, esama knyg
nešio. Dabar jis duoda man knygų po didelį 
pundų Galiu jas skaityti, galiu kitiems duoti, o 
svarbiausia, padedu jam pačiam knygas slėpti. 
Slepiu aš jas neperdaug gudriai, po pečka. Sesuo, 
kuri dabar pakeičia motiną apkrauja knygas 
malkomis.

Bet, staigmena. Atsilanko pas mus pats inspek
torius. Seniau buvome papratę du tris kartus per 
metus susilaukti klasės auklėtojo, o čia pats 
inspektorius. Ir elgiasi visai kitaip. Apžiūri visus 
kampus, išvarto ant lentynos knygas ir patikrina, 
„ar švari lova". Švarumo tikrinimas nuodugniam
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sias. Iškrečia visą, lovą, ir net patikrina, ar minkš
tos pagalvės. Tas pat tą dieną, įvyksta ir pas 
kaimynus-mokinius. Greitai sumetame, kad tai 
krata. Vėliau tie tikrinimai vykdavo kas dvi 
savaitės. Apsiprantame. Kas antrą savaitę lau
kiame inspektoriaus vizito. O knygos vis po 
pečka, tik kiek giliau užgrūstos ir gausiau apkrau
tos malkomis. Sunkesnis priėjimas. Kai kaimynas 
pasiima visas knygas, lyg palengvėja. Bet tokią, 
tuščią tarpą nedaug.

Po truputį iš knygą šviečiamės: duodu ją ir 
savo draugams pasiskaityti.

Matyti, mes kiek spėjome paūgėti, nes jau ir 
vyresnieji draugai pradeda mumis domėtis. Štai 
vienos pertraukos metu, gimnazijos koridoriuje, 
prieina prie manęs šeštos klasės, vadinasi, dviem 
klasėm už mane vyresnis, mokinys Ig. Jonynas, 
dabar profesorius. Užkalbina lietuviškai ir 'ragina 
su draugais visur tik lietuviškai kalbėtis. Jam 
pritariu ir paaiškinu, kad mes jau taip ir darome. 
Paklausia, ar nenorėčiau pasiskaityti lietuvišką 
knygelių jis galėtą ją parūpinti. Aš prisipažįstu, 
kad man ją nėra bado; visą ir perskaityti nespėju. 
Dar pakalbame apie vieną kitą skaitytą knygelę, 
ypač sustojame ties ,,Genią Dėde". įsitikina, kad 
nepagyru, o iš tikrąją aš pažįstu kiek draudžiamą 
literatūrą tad. pasiūlo man lankyti sekmadieniais 
mokinią susirinkimus. Pasižadu ir ištesiu. Tampu 
vienu iŠ uoliausiąją lankytoją iki gimnazijos 
pabaigos. Dabar labiau prisimenu patį ėjimą su 
baime ir atsargumu į susirinkimą, negu pasikal
bėjimą temas.

Sekančiais metais mūsą susirinkimus atlanko 
svečias, Vincas Kapsukas (V. Mickevičius, 
vėliau žymus bolševikų, veikėjas). Jo klausomės 
atsidėję, bet nelabai ką suprantame, nebent tiek, 
kad reikia burtis į kuopeles, skaityti draudžiamą 
literatūrą ir t. t. Jis mus lanko ir vėliau. Atvažia
vęs sustoja pas dr. K. Grinių. Kad neišsiskirtą iš 
gimnazistą, dažnai persirėdo mokiniu. Truputį 
keistokas mokinys, su ūsais, bet pasitaiko ir tokią 
mokinią

Išsikėlė inspektorius Nedešev as atėjo jo vieton 
senis Liškevič ius. Vaikšto vasarą su veltiniais, 
kojas velka, tur būt, reumatikas. Mokytojas iš jo 
labai prastas, bet šiaip, atrodo neblogas, nors 
keistuolis.

Aš jau buvau šeštoj klasėj, kai mes su seserim 
apsigyvenome „ant salkos" tame pačiame name, 
kuriame aš pradėjau savo mokinišką, karjerą.

Apačioje taip pat, kaip ir anksčiau, buvo Emal- 
janov'o mokinių bendrabutis. Prie senio Mossa- 
kovski’o Emeljanov’as buvo labai galingas. 
Vėliau, kitiems direktoriams esant, jo galybė 
mažėjo.

Paliečiau šiuos du pedodogus, nes dėl ją galėjo 
mano mokslas gimnazijoje baigtis katastrofiškai. 
Tai buvo spaudos draudimo paskutiniaisiais 
metais.

Vieną gražią popietę išėjau į prieangį pasigėrėti 
gražia diena. Iš savųjų kambarių išėjo Emeljanov- 
as, mokinią žargonu „Lupus". Labai maloniai 
atsakė į mano pasveikinimą, apkabino mane ir 
paklausė, kaip man klojasi ir tuojaus mane 
įspėjo, kad aš nelaikyčiau kambaryj lietuvišką 
knygų, nes galinti būti krata.

Aš jau laikiau save konspiracijos srityje senu 
vilku, tad ir užsigyniau turįs lietuvišką knygą. 
Tuomet tai „Lupus" paleido apyvarton švelniau
sius žodelius. Jis, sakė, tikrai žinąs, kad aš lietu
viškas knygas skaitau, ją turiu ir jis tik mano 
labui mane įspėjęs. Pakartotinas mano paneigimas 
gražbylystės nenutraukė. Galu gale jis pamokė, 
kad nėra reikalo tą knygą laikyti namie, jas 
galima padėti ant aukšto. į ten kartais užklysta 
ir iš apačios, bendrabučio mokinią, esą, jei jas ten 
rastų, lengva būtą pasiteisinti: jos galinčios būti 
čia bendrabučio mokinią slepiamos. Taip kokią 
penkiolika minučią pamokęs, paliko mane. Bet 
aš, palikęs vienas, jau nesižavėjau gamtos gra
žumą o pradėjau galvoti, ką tai galėtą reikšti. 
Tokiomis temomis jis su manim niekad nekalbėjo. 
Pirmoji mintis-provokacija. O jei iš tikrąją gali 
būti krata? Ant mano lentyną lietuvišką knygą 
visas pundelis. Šiaip ar taip jas reikia slėpti. Gali 
krata jau šiandien būti...

Einu į kambarį neramus. Beinformuodamas 
seserį surenku knygeles, susuku jas į stamboką 
tūtelę, surišu. O kas toliau? Galima būtą išnešti 
iš namą. . . O jei Emęljanov' as seka, jis gali 
pasitikti. Nutariu paklausyti ir slėpti ant aukšto. 
Ant aukšto apsidairęs, padedu ryšulį ant panto 
prie kamino, laiptą pusėje. Ryšuliuko iš niekur 
nematyti.

Atlikęs darbą grįžtu į kambarį imu knygą 
noriu rengti pamokas, bet . . . neramu. Tuo metu 
įeina į kambarį išsigandusi kaimynė, draugo 
sesuo, ir praneša, kad Emeljynov' as griozdžia 
ant aukšto po visas pakampes. Man aišku: jis 
ieško mano lietuvišką knygą. Vadinasi,, buvo
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provokacija. Ras ar neras? Liepiu viešniai eiti 
namo, būti prie durų, stebėti, kada nulips ir tuo
met pranešti man. Sėdžiu ir laukiu. Ilgai nieko 
nesulaukiu. Ant aukšto girdėti vaikščiojant. 
Aišku, dar ieško. Pagaliau, ,gal už pusės valan
dos, o gal ir daugiau, ateina kaimynė ir praneša, 
kad nulipo. Tuomet aš einu į aukštų kratos daryti. 
Pundelis remiausiai guli ant panto. Nerado.. Bet 
jau aš jo čia nepaliksiu. Nešuosi į kambarj, 
išrišu, iškloju po liemene, užveržiu diržu, užsi
velku paltu. Brolį, tada jau pirmos klasės gim
nazistų, pasiunčiu pasižvalgyti, ar nėra priean-. 
gyje mano „geradėjo", ir išnešu draudžiamų 
literatūrų Dabar aš ja paslepiu pas tų patį knyg
nešį, kuris anksčiau slėpdavo pas manė. Tuo ir 
baigėsi.

Vėl viskas aprimo. Vėl ant mano lentynos 
guli draudžiamų, knygelių. Tik štai, gal kokiam 
mėnesiui praslinkus, gražių popietę, atsidaro 
durys. Per slenkstį žengia senis inspektorius ir 
smarkiai šaukia: „Atiduokit pašalines knygas". 
Aš gi, braukdamas koja per grindis, sveikinu: 
„Sveiki, pone inspektoriau" ir matau ne vien 
inspektorių, bet ir antrų klasės auklėtojų, padė
jėjų Važeevskį. Neduoda inspektorius ne pas
veikinimo baigti ir vėl saukia: Atiduokit paša
lines knygas, aš sakau".

Nors išeities jau nėra, bet orientuotis reikia 
greit. Inspektorius, matau, laiko rankoje tris man 
pažįstamas knygas. Vienų lietuviškų „Amerika 
pirtyje", antrų rusiškų Pisarevo tomų kuris buvo 
patekęs į mūsų rankas iš karininkų bibliotekos, 
trečia irgi rusiška, nežinia, iŠ kur ir kaip užkly
dusių galima sakyti, pornografinio turinio, 
„Vedybų menas". Greit šoku prie lentynos, 
ištraukiu rusiška „Chemijų" ir paduodu inspek
toriui. Tai nebuvo vadovėlis ir nė gimnazijos 
bibliotekos knyga. O leista mums buvo tik tokias 
turėti. Vadinasi, mano chemija „pašalinė". 
Paėmė ir grųžino pasakęs: „Nieko, tai galima". 
O tuo tarpu Važeevski's puolė prie lentynos ir 
pradėjo tikrinti nuo viršutinės. Baigta. Važiuoju 
Sibiran. Pažiūriu į lentynų: aiškiai matyti lietu
viškos brošiūrėlės. Mažai ir kitomis knygomis 
pridengtos. Viena beveik pusę savo viršelio iški
šusi. Kelios minutės ir bus baigta. Važevski's 
varto jau- antros lentynėles knygas. Aš retkar
čiais dirsteliu į kratytojų, žiūri į jį ir inspekto
rius. Nutariu, kad iš šono inspektorius knygeles 
jau mato ir... „triumfuoja". Važeevski's baigia 

antrų lentynėlę ir jau siekia trečių. Bet čia įvyksta 
stebuklas. „Palaukit", sako inspektorius kratų, 
darančiam. „Ar šitos irgi jūsų knygos", klausia 
manęs inspektorius. Nė kiek negalvodamas, 
sakau: „Ne, tai mano brolio". Tai jų nereikia 
žiūrėti", taria inspektorius ir pasuka į duris. Jį 
paseka Važeevski's.

Vadinasi, man krata baigėsi gerai. Bet mano 
draugui, kaip bus. Bėgu pas jį. Jo nėra namie, 
kiti to bendrabučio mokiniai nusigandę. Nupa
sakojo, kad knygos buvo ant lentynos, patikrino 
ir paėmė. Greit pareina ir J. Pridotkas. Tai tas 
pats, pas kurį rado knygas. Pasakojome, kokia 
nelaimė ištiko. Siūlau jam eiti pas inspektorių, 
prašyti dovanot. Nedrįsta, bijo ir, mano, nepadės. 
Vis dėlto įkalbame. Jis išeina, o mes laukiame. 
Už pusvalandžio grįžta. Nupasakoja štai kų. J. 
Pridotkui tik pasirodžius duryse, inspektorius 
pradėjo mojuoti į jį rankomis šaukdamas: 
„važiuokite į Tilžę". Pridotkas nori aiškintis, bet 
inspektorius vis kartoja tų patį. Galų gale klausia: 
„Iš kur gavote šių knygelę? „Draugas aiškinasi, 
kad ėjęs namo ir radęs ant akmenų krūvos 
pamesta." Kų pasakojat, „šaukia inspektorius", 
šių knygelę gavot iš kunigų, o šių iš karininkų 
Ar žinot, kas eina į kunigus ir karininkus? Mo
kosi, mokosi, toliau ketvirtos klasės pažengti 
nesugeba, tai kur jam dėtis? — į. kunigus arba 
karininkus. Dabar", sako, „eikit namo ir žiūrėkit, 
kad niekas apie tai nesužinotų". ■ Draugas susi
griebė, kad gi Važeevski's žino. „Tai ne jūsų 
dalykas, tai mano dalykas", atšovė inspektorius.

Taip ir išėjo Pridotkas namo dar gerai nežino
damas, ar džiaugtis ar verkti.. Bet inspektorius 
savo žodį išlaikė: niekas iš mūsų mokytojų to 
įvykio Pridotkui neprikišo. Nebuvo net elgesio 
pažymys sumažintas. Vadinasi, nebuvo kalbėta 
apie tai ir Mokytojų Taryboje. Tada tai mes įsiti
kinome, kad inspektorius Liskevičius tikrai geras 
žmogus. Bet nuo to laiko su lietuviškomis kny
gomis pasidarėme atsargesni.

Jau dėstoma ir lietuvių kalba. Dėsto vietos 
pradžios mokyklos mokytojas M. Endziulaitis. 
Vadovėlių neturime ir negalime turėti. Rašyti 
irgi draudžiama. Mokytojas randa išeiti. Atsi
neša iš gimnazijos, vadinamos fundamentalinės 
bibliotekos, K. Donelaičio „Metus" ir skaito. Sako, 
toj bibliotekoj daug buvę lietuviškų knygų. 
Vėliau mokytojas įsidrųsina ir kai kurias vietas 
padiktuoja, o mes užsirašome. Bet mokytojas
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Įspėja, kad jei ateitų, direktorius, reikia susiuvi- raštuka, Tik taip mes tesimokėm lietuvių, kalbos
nius slėpti. Užsirašę, mokomės „Metiį* ištraukas kelis ištisus metus.
atmintinai. Išmokstame ir šiaip vienų, kitų eilė- (Bus daugiau)

Mykolas Lietuvis — XVI a. Lietuvos patriotas.
Lietuva, pasiekusi Vytautui valdant didžiausios 

politinės galybės Rytų, Europoje, ilgainiui ėmė 
silpnėti. Vis tampresni ryšiai su bajoriškąja Len
kija ir drauge su tuo bajoriškųjų laisvių tolydinis 
įsigalėjimas iš vidaus klibino stipraus absoliutinio 
kunigaikščio valdomos valstybės pagrindus. Be 
to, iškilo ir išorinis' pavojus-bestiprėjanti Maskva. 
Nusikratęs XV amžiuje totorių jungu ir sukūręs 
didelę, bei stiprių valstybę, didysis Maskvos kuni
gaikštis pasiskelbė visų pravoslavų vieninteliu 
valdovu, o Maskva turėjo būti viso pravosla
viškojo pasaulio centru. Sujungęs savo valdžioje 
kitų rusų kunigaikščių valdomas žemes, Maskvos 
kunigaikštis godžiai ėmė žiūrėti ir į tas rusų 
gyvenamas sritis, kurios priklausė Lietuvai. Ir 
taip 1493 m. prasidėjo dėl jų ilgi ir Lietuvų iš
varginę karai. Be to, Maskva kiršino prieš Lietuvų 
Krymo totorius; taigi prie Maskvos pavojaus pri
sidėjo dar totorių pavojus iš pietų. Karai su 
Maskva buvo Lietuvai didžiai nuostolingi. Bajorija 
labai nerangiai ėjo karan, nenorėdavo mokėti mo
kesčiu, todėl kartais net ir šaunus Lietuvos ka - 
riuomenės laimėjimai negalėjo laiduoti Lietuvai 
patvaresnės ramybės. Ir štai Žygimantui Augustui 
sėdus sostan. Lietuva jau buvo netekusi visos 
eilės savo rytinių sričių o Maskvos pavojus vis 
dar tebegrėsė.

Tokiu tad metu vieno / o gal ir visos grupės, 
kaip mano prof. Ig. Jonynas / Lietuvos patrioto 
buyo lotyniškai parašytas tam tikras lyg ir memo
randumas Žygimantui Augustui, kuriame buvo 
įsakmiai keliamas Maskvos pavojus ir vaizdžiai 
piešiamos Lietuvos silpnumo priežastys dėl bajo
riškosios visuomenės moralinio nuopuolio bei dėl 
pat riotizmo ■ stokos.

To rašto autorius vėlesnėms kartoms žinomas 
kaip Michalo Lituanus, tai yra Mykolas Lietuvis. 
Iš rašinio teksto matyti, kad jo autorius ilgų laikų 
yra gyvenęs Kryme, naudojęsis ten pilna laisve 
ir net galėjęs, atrodo, lankytis chano rūmuose, nes 

pasakoja tometinio chano intimaus gyvenimo 
smulkmenas. Todėl manoma, kad tai bus buvęs 
vienas iš tų diplomatinių agentų, kuriuos siunti
nėjo Lietuva Kryman, ir būtent, Mykolas Tiške
vičius / pig. V. Antonovičiaus pastabas prie My
kolo Lietuvių rašto rusiško vertimo-Memuary ot- 
nosiaščiesia u istorii južnoj Rusi,.vypusk I, Kiev 
1890 p. 1—6 / *’

Mykolo Lietuvio veikalas rašytas apie 1550 m., 
betgi spaudon pateko vos 1615. m. Jį draugę su 
Jono Lasicijaus veikalu apie Žemaičių dievus 
išspausdino Bazelyje Grasseris antrašte: Michalo- 
nis Lituani de moribus tartarorum, lituanorum ėt 
moschorum fragmina X, t. y., apie totorių, lietuvių 
ir maskviečių papročius 10 fragmentų, išspaus
dinęs pirmąjį fragmentų, leidėjas -padarė pastabų 
kad sekančios Mykolo Lietuvio veikalo knygos, 
t. y. skyriai, esančios pilnos nusiskundimu dėl savo 
tautiečių papročių sugedimo; tai esąs pikčiausias 
tautos priešas ir autorius nurodęs karaliui prie
mones, kaip kovoti su juo; leidėjas praleisdamas 
tuos skundus, pateikiąs tik tai, kas istorijai prik
lausą. Taigi Grasseris ištisai išspausdino tik pir- 
mųjį,ir devintąjį fragmentus, o kitų santraukos.

Mykolo Lietuvio veikalas mums įdomus ne tik 
kaip ano meto politinių sąlygų išdava, bet ir kaip 
Lietuvos XVI amžiaus lotyniškos raštijos pamin
klas. Neapsiriksime pasakę, kad XVI amžius vie
nas iš įdomiausiųmūsų istorijoje. Tai įvairių, poli-

* Kad M. Tiškevičius buvo kalbamojo veikalo 
autorius rašo ir žinomasis Lietuvos istorikas prof. 
M. K. Liubavskis savo straipsnyje:. Kto byl 
Michajlo Litvin, napisavšij u polovine XVI v. 
traktat "o nravach tatar, litovcev moskvitian"- 
Rossijskaja Associacijacija Naucno-issledova- 
telskich Institutov Obščestvennych Nauk. Institut 
Istorii. Učenye Zapiski. Moskva 1929 p. 49.—54. 
Tiškevičiaus autoryste suabejoja prof. J. Lappo; 
plg. 1588 metų Lietuvos Statutas, I tomas, tyrinė
jimas, 2 dalis. Kaunas 1936 p. 333.
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tinių, kultūrinių, religinių, sąjūdžių, laikas, įvairiose 
srityse pastūmėjęs Lietuvos gyvenimų pirmyn 
naujais keliais. Pakanka bent konspektyviai pri
minti kai kuriuos svarbesniuosius Lietuvos kultū
rinio gyvenimo reiškinius, pavyzdžiui, Žygimantui 
Augustui Vilniuje įsikūrus, sužydusį, Lietuvoje hu
manizmų, ir apskritai suintensyvėjusi kultūrinį 
gyvenimų; mūsų, visuomenės teisinės bei valsty
binės sųmonės subrendimų, iškalbingai parodytų 
Lietuvos teisės kodifikacijų Lietuvos Statutuose; 
norų įsigilinti į savo valstybės istorines tradici
jas, ryškėjantį Lietuvos metraščių, išaugimu ir 
išpopularėjimu, o taip pat Rotundo ir Stryj- 
kovskio istorijos darbais; valstybinės išminties 
parodymų modernia aniems laikams valakų re
forma; sustiprėjusi norų siekti aukštesnės kul
tūros, pasireiškusį, ne tik gausesnėmis kelionė
mis į Europos universitetus, bet ir vietinių moky
klų reikalavimu, davusiu mums Vilniaus akade
mijų; religinio gyvenimo sūkurius, pasireiškusius 
ne tik katalikų ir reformatų disputais bei gausia 
tikybine polemine raštija, bet ir davusius pradžių 
lietuviškajai raštįjai. Kultūriniam lygiui kylant, 
savo mintims įrodinėti ir teisei ginti griebiamasi 
ne tik ginklo, bet ir publicisto plunksnos. Štai, 
pvz., 1564 m. lenkiškai išspausdinamas „Lenko 
pasikalbėjimas su. lietuviu", kuriame vienas 
Lietuvos patriotas-manoma, kad tai buvo moky
tasis Vilniaus vaitas Augustinas Rotundas- 
karštai atremia lenkų pretenzijas į Lietuvų. 
Mykolo Lietuvio veikalas irgi XVI amžiaus Lie
tuvos patriotinės publicistikos paminklas, tik jis 
kitus taip pat aktualius ano meto Lietuvos 
visuomenės reikalus kėlė. Jis iškelia Lietuvos 
visuomeninio gyvenimo negeroves, kurios esan
čios tiesiog pražūtingos didelio Lietuvai- gresian
čio išorinio pavojaus akivaizdoje. Jis smerkia 
mūsų visuomenės išlepimų, senoviškojo karin
gumo išnykimų, ' girtavimų ir prabangos pamė
gimų, religinį abejingumų, savanaudiškumų 
teismo dalykuose ar valdžios vietų dalijime ir t. t. 
Visas tas mūsų visuomenės ydas jis nuolat sugre
tina su pavyzdžiu statomomis Lietuvos priešų 
maskviečių ir totorių dorybėmis. Kadangi Myko
lui Lietuviui rūpėjo ne tiek istorinė tiesa, kiek 
tam tikros publicistinės minties iškėlimas ir įrodi
nėjimas, todėl jo veikale XVI amžiaus Lietuvos 
visuomenės paveikslas piešiamas tyčia sutirštin
tas juodais dažais. Yra ten sųmoningo perdėjimo 
ir šaržavimo. Pasitaiko tad ir prieštaravimų. Visa 
tai reikia turėti galvoje, skaitant tų veikalų.

Susipažinsime su jo turiniu. Pirmame fragmente, 
kurį Grasseris išspausdino ištisų Mykolas Lietuvis 

pasakoja apie Perekopo totorių gyvenimų. Rašo, 
kaip jie įsigalėjo Tauridėje, t. y. dabartiniame 
Kryme, pavergg ankstybesniuosius gyventojus 
graikus ir privertę mokėti pagalvinius mokesčius. 
Kadaise Lietuvos kunigaikščiai skyrė jiems cha
nus. Štai ir dabar valdų amžinos atminties Vy
tauto atsiųstojo, Trakų, apylinkėse gimusio Hadži 
Girėjo. Ainiai, kurie tačiau, užuot buvę dėkingi 
už iškėlimų, sudarų Lietuvai dabar tiek rūpesčio. 
Totorių taip išdaugėję Tauridėje, kad jie gali 
pasiųsti karan net ligi 30.000 žmonių kariuomenę. 
Totoriai betgi blogai ginkluoti. Skydų ir iečių 
visai nepažįsta, šarvus retas teturi. Daug betgi 
turi arklių, kuriuos nuolat keisdami ir nenuvar
gindami, gali labai greitai užpulti arba pasprukti 
nuo persekiojančio priešo. Kare pasižymi sugebė
jimu kantriai pakelti alkį, troškulį nemigų, šaltį 
ir kitus sunkumus. Kariauja totoriai klastingai. 
Atviroje tačiau kovoje lietuviai sumuša, kad ir 
daug didesnį totorių skaičių, pvz., prie Klecko 
9000 lietuvių karių nukovė 27.000 totorių,**

Totorių gyvenimas primityvus, kaip aukso 
gadynės patriarchų. • Jie yra klajokliai piemens, 
neturį nekilnojamo turto. Nors.ir laukiniai,, jie 
labai vertina nuosaikumų ir santūrumų. Jie yra 
blaivūs, nes jiems draudžiama gerti vynas. Nėra 
pas tuos barbarus tokių kurie dūstu prabangoje, 
betgi nėra ir tokių, kurie žūtų nuo šalčio ar bado. 
Nėra elgetaujančių, kaip nėra apgavikų, vagių, 
galvažudžių priesaikos laužytojų Teisėjų parei
gas eina dvasininkai. Jų teismui priklauso tiek 
prastuomenė, tiek ir didikai, nes visiems yra tie 
patys įstatymai, išskyrus valdovų. Toji lygybė ir 
išviršinai išlaikoma: visi vienodai vilki ir valgo. 
Netgi lazdomis baudžiamas tas, kurs stengtųsi 
drabužiais, ar juosta, ar kepure ar šukuosena 
išsiskirti iš kitų Svečiui, net ir nežinomam kelei
viui, dykai duodamas valgis ir nakvynė.

Kitais atžvilgiais totoriai mažiau civilizuoti; 
antai jie laiko moteris uždarytas ir apkrauna jas 
darbu. Kiekvienas turi po 4 žmonas ir dar šalia 
kiekvienos žmonos po 10 meilužių. Žmonų neišti-

*Taktiskai tačiau Hadži Girėjas chanu tapo 
1443 m., taigi jau po Vytauto mirties. Vytautas 
buvo davęs prieglaudų jo motinai, chano brolio 
našlei, ir pats H. Girėjas yra gimęs, rodos. 
Trakuose. ** Alek
sandrui viešpataujant, totoriai nusiaubė pietinius 
kunigaikštystės plotus; buvo pasiekę, net Lydų 
kol pagaliau 1506 m. prie Klecko juos smarkiai 
sumušė Mykolo Glinskio vadovaujama Lietuvos 
kariuomenė.
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kimybė baudžiama mirtimi. ■
Kadangi tie barbarai už vis labiau vertna karin

gumu, todėl vengia lepinimos ir prabangos; nuo 
pat vaikystės ligi žilos senatvės jie nuolat ant 
arklio. Jodinėja raiti ir nepripažįsta vežimų, tau
sodami arklius.

Totorių gyvenimas žiaurus ir neištaigingas, 
išskyrus tik patį valdovų kurs puošias aukso dra
bužiais, klausosi muzikos, turi puikius sodus, 
kelia šaunias ir turtingas puotas svečiams, betgi 
pats, norėdamas parodyti paniekų turtams, var
toja tik medinius ar molinius indus.

Totoriai turi daug vergų, kuriuos pardavinėja 
ir kitoms šalims. Su vergais labai žiauriai elgiasi; 
verges dažnai meilužėmis daro, kartais ir veda. 
Taip, pvz., ir dabartinis chanas Sahib Girėjas 
vedęs krikščionę. Daug vergų, yra iš Lietuvos. 
Vienas žydas, muitų rinkėjas, matydamas varo
mas iš Lietuvos vergų minias, klausęs, ar pas mus 
dar bėra likę žmonių. Pats Mykolas Lietuvis suti
kęs vienų savo pažįstama tautietį vergų. * ga 
benamų parduoti į kitas šalis, kurs papasa 
kojo apie nelaimingą, vergų likimą, ir išpėja, 
kad jo laisvieji tautiečiai susilauksią tokios pat 
dalios, jei nemesiu savo pražūtingų blogų pap 
ročių Toliau jis pridūręs Mykolui
Lietuviui: „Jei tu nors kiek tebeturi tėvynės 
meilės, ištikimybės valdovui, ar bent Dievo bai
mės, tu privalai atidengti valdovui ir tiems, 
kuriuos tai liečia, visą, gresiančio pavojaus 
didumą, kaip tu jį dabar supratai, matydamas tą. 
būklę, kurioje čia yra mūsų žmonės."

Antrame fragmente autorius nurodo, kad mask
viečių ir totorių jėgos esančios žymiai mažesnės 
už lietuvių, betgi jie viršija lietuvius veiklumu, 
nuosaikumu, santūrumu, drąsumu ir kitomis dory
bėmis, kurios grindžia valstybės galybę.

Lietuviai gauną iš Trakijos turkų blogus arklius, 
nes įstatymas jiems draudžia parduoti krikščio
nims gerus. Mūsų proseniai tenkindavos namie 
išsiaugintais žirgais, bet buvo visada pasirengę 
karo žygiui, turėdami paruoštus tvarkoje ginklus. 
Dabar lietuvių didžiūnės važinėjančios į bažnyčią 
ar į pokylius karietomis po 6 ar 8 arklius, tuo 
tarpu kai nebaudžiamas skitas išsivaro surištų 
tiek pat žmonių Totorių gi ir karalienei nelei - 
džiama kinkyti arklį vežiman.

* Gal tai
tik tam tikra stilistinė priemonė, turinti suteikti 
autotriaus išvedžiojimams daugiau įtikinamumo 
bei sugestyvumo.

Totorių ir maskviečių drabužiai paprasti; mes 
gi stengiamės vilkėti įvairiais ir brangiais rūbais. 
Maskviečiai, turėdami daug sabalių ir kitų kai
linių žvėrų, jų kailių nenešioja, o už auksų par
duoda išlepintiems lietuviams.

Trečiame fragmente piktais žodžiais autorius 
smerkia lietuvius už girtavimą, statydamas jiems 
pavyzdžiu kukliais bei paprastais valgiais besi- 
tenkinančius maskviečius ir vyno nevartojančius, 
o tik pienų ir šulinio vandenį tegeriančius toto
rius ir turkus. Ir mūsų proseniai vengę užsienie
tišku valgymų ir gėrimų Blaivūs ir santūrūs jie 
garbės ieškojo visų pirma karo žygiuose, o sau 
malonumo ginkluose ir ten, kur reikėjo drąsumo 
ir tvirtumo. Jie ne tik atmušdavo kaimyninių 
tautų užpuolimus, betgi net išplėtė savo sienas 
nuo vienos jūros ligi kitos, ir priešai juos vadino 
„Narsiąja Lietuva". Dabai gi Lietuvos miestuose 
pačios gausiausios įmonės tai bravarai ir vyno 
daryklos. Lietuviai imasi su savim alaus ir degti
nės, ir į karo žygius vykdami, ir net susivažiuo- 
dami dalyvauti pamaldose. Jie taip pripratę prie 
tų gėrimų namie, kad, žygio metų pasitaikius 
išgerti vandens, suserga ir miršta nuo viduria
vimo. Valstiečiai, aplęidę ūkį, smuklėse girtauja, 
žiūrėdami mokytųjų meškų šokių. Išeikvoję viską 
griebiasi pagaliau plėšikavimo fr vagystės. Ir 
todėl kiekvienoje Lietuvos srityje už tuos nusi
kaltimus per menesį daugiau nuteisiama mirti 
žmonių kaip per visą šimtų ar du šimtus metų 
pas totorius ar maskviečius, kur girtavimas 
uždraustas ir baudžiamas pinigais ir lazdomis. 
Pas mus taip įsigalėjęs girtavimas, kad ir diena 
pradedama degtine; dar gulėdami lovoje, jau 
šaukia „vyno, vyno". Geria tuos nuodos pas mus 
ir vyrai, ir moterys ir jaunuoliai; apsvaigę darosi 
nebetinkami kuriam nors darbui.

Maskviečiai blaivūs, todėl jų miestai garsėja 
savo amatininkais, kurie už savo dirbinius gauna 
mūsų auksą.

Seniau maskviečiai buvo Užvolgio totorių 
pavergti, betgi didysis kunigaikštis Jonas, dabar
tinio Jono Vasiljevičiaus senelis, išnaikinęs 
smukles ir pripratinęs žmones prie blaivybės, 
išvadavo savo tautų iš jų junge?* Plėsdamas savo 
valstybę, jis atplėšė iš Lietuvos

**Maskvos didysis
kunigaikštis Jonas III/1462—1505/išsivadavo iš 
totorių jungo 1480 m. Tuo metu, kai Mykolas 
Lietuvis rašė savo veikalą, Maskvoje viešpatavo 
Jono III anūkas Jonas IV Žiaurusis / 1533—1504/,.
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Naugardo Sieversko ir kitas sritis. Jo sūnus Vosy
lius, .padedamas klastingojo Mykokolo Glinskio^ 

1514 m. atėmė iš mūsų susti
printu Smolensko miestu. Vosyliaus sūnus, dabar 
viešpataująs, totoriams, kurių, yra buvęs, niekuo 
nenusileidžia, nes irgi rūpinas tautos blaivumu. Ne 
minkštais audeklais ir blizgančiu auksu, o gele
žimi jis gina laisvę. Savo valdinius jis laiko 
visada ginkluotus ir nuolat aprūpina pilis įgu
lomis. Jis nemaldauja taikos, o kaip ir mūsų, didy
sis Vytautas, jėgą, jėga atremia, sugebėjimą, suge
bėjimu, totorių blaivumui ir santūrumui prieš 
pastato savo tautos blaivumą ir santūrumą.

Pasmerkęs lietuvius, gal ir perdėtai, už besaikį ' 
girtavimą, ketvirtame fragmente autorius vėl 
iškelia vienų lietuvių, blogybę-'netikusių teismų 
tvarką, čia vėl pavyzdžiu statydamas totorius. Pas 
totorius tuo-jau grąžinamas priteistasis turtas, o 
pas mus niekuo nekaltas ieškovas turi sumokėti 
teisėjui dešimtąją savo ieškinio dalį. Didžiausia 
mūsų teismų blogybė, kad teisėjas ir jo tarnau
tojai, imdami iš besibylinėjančių didelius mokes
čius, į teismo darbą žiūri kaip į savo asmeninio 
pasipelnymo šaltinį. Įžeidimo ir smurto bylose tei
sėjas gauna iš kaltinamojo kaip pabaudą tokią pat 
sumą, kokią priteisia nukentėjusiam. Dėl to teisė
jai ir už menkniekius skiria dideles bausmes ir 
pataikauja netgi aiškiems šmeižtams. Bausmė už 
nužudymą skiriama ne pagal Dievo įstatymą, 
reikalaujantį,' kraujo už kraują, bet pakeičiama 
pinigine pabauda, žinoma, su dešimtąja dalimi 
teisėjo naudai. Teisėjas ima dešimtinę ir už 
sutarčių tvirtinimą. Kriminalinėse bylose jis gauna 
ne dešimtinę, betgi viską kas bus iš vagies ar 
plėšiko paimta. Dar bloga, kad vagis teisiamas ne 
tos srities teisėjo, kurioje buvo nutvertas, betgi 
savo paties pono, kuriam neretai nešė vogtus 
daiktus. Pas maskviečius ir totorius didžiūnų val
dinius teisė blaivus ir visiems žinomas valdinin
kas, o mūsiškiai teisia paskirai, girti, be tarpi
ninkų ir liudytojų; taigi gali teisti, kaip nori. Tei
sėjas ir iš nekaltai kalinamo gauna mokestį. Be 
teisėjo dar ir "jo tarnai bei raštininkas gauna 
dešimtines už savo patarnavimus, todėl bylos 
tyčia vilkinamos.

Apeliacija praktiškai negalima, nes gresia 
didelės pabaudos, jei ji bus atmesta. Dar karta 
pasmerkęs teisėjų savanaudiškumą dėl kurio 
teisės ieškojimas pas mus nesąs galimas, auto-

Tas pats Glinskis, kuris sumušė totorius prie 
Klecko 1506 m., bet paskiau perbėgo Maskvon ir 
ėjo prieš Lietuvą 

rius šaukiasi į Žygimantą Augustą: „Štai, švie - 
siausias valdove, kokia teisdarystė Tavo paveldė
toje valstybėje, štai kaip šventu įstatymu apsau
gota piliečių nuosavybė." — Toliau ironiškai 
pastebi: „Maskviečiai giriasi, kad pasiskolijo is 
mūsų Vytauto įstatymus, kuriuos mes patys 
pamėtėme."

Penktame fragmente autorius rašo apie lietuvių 
kilmę iš romėnų. Toji teorija, kaip žinome, jau 
daug anksčiau buvo susidariusi. Antai jau XV 
amžiaus lenkų kronikininkas Jonas Dlugošius 
rašė, kad sprendžiant iš kalbos ir religinių pana
šumų lietuviai yra kilę iš romėnų kurie buvo 
pabėgę iš tėvynės Marijaus ir Sulos,ar vėliau Juli
aus Cezario ir Pompėjo tarpusavio kovų metu. 
Nepalankus Lietuvai Dlugošius nebus patsai tos 
teorijos sugalvojęs, o tik pakartojęs jau paplitusią 
pažiūrą. Prof. Ig. Jonynas spėlioja, kad ji bus 
galėjus atsirasti dar XIV amžiuje, Vytautui esant 
ordino žemėse; tada galėjęs kam nors kristi akin 
lietuvių kalbos panašumas į lotynų kalbą, ir 
drauge mintis, kad ji kilusi iš pastarosios (plg. jo 
str. Vytauto ženklas-Vairas 1930 Nr. 6 p. 216). 
Dr. K. Avižonis, abejodamas šiuo spėjimu, mano, 
kad toji teorija bus sukurta XV a. pirmoje pusėje 
užsienyje mokslus ėjusių ir su lotynų kalba susi
pažinusių lietuvių (plg. Lietuvių kilimo iš. romėnų 
teorija XV ir XVI a. Atspaudas iš Praeities III 
t. 1939). Nesigilinant tačiau į šios teorijos atsira
dimo datos klausimą mums šiuo tarpu tėra svar
bu pažymėti, kad ji buvo XVI a. labai populiari. 
Tuo metu sudarytoje platesnėje Lietuvos metraš
čių redakcijoje pasakojama ' apie romėnų kuni
gaikštį Palemoną, kurs su šeima ir penkiais šim
tais bajorų pabėgęs nuo žiauriojo Nerono, jūro
mis atplaukęs ligi Nemuno,- toliau pasiekęs Du
bysą ir ten įsikūręs; jis ir davęs pradžią Lietuvos 
kunigaikščių dinastijai. Toji teorija kėlė mūsų 
bajorijos tautinę ambiciją ir buvo jai paranki 
ginčuose su lenkais: šiems prikišant lietuviams 
žemą kilmę, jie atsikirsdavo esą garbingos ro
mėnų bajorijos ainiais. Antai plačioje metraščių 
redakcijoje, vadinamojoje Bychovco kronikoje, 
rašoma, kad dar Vytauto laikais lietuvių bajorija 
į, pasiūlymą priimti lenkų herbus tariamai šiaip 
atsakiusi; lenkai buvę nebajorai, todėl ir galėję 
priimti čekų herbus, betgi mes esame sena Ro
mos bajorija, turime savo prosenių herbus, ir 
mums nėra reikalo priimti svetimus.* * Ta taria
mąja lietuvių kilme didžiuojas, polemizuodamas 
su lenkų publicistu, ir „Lenko pasikalbėjimo su 
lietuviu" autorius (Rozmowa polaka z litwinem, 
wydalJ. Korzeniowski, 1890 p. 67). Toji teorija
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miela ir Mykolui Lietuviui, kurs piktinas rusiš
kais raštais (kaip žinome, tai buvo tad oficialinė 
Lietuvos valstybės kalba); juose nieko nesą, kas 
keltą didvyriškumą; be to, toji kalba esanti sve
tima mums lietuviams, kadangi mes esame kilę 
iš itališko kraujo. Taigi Mykolui Lietuviui lotyną 
kalba nebuvo kaip kitiems humanistams tik tobula 
mokslo ar meno kalba, bet dar ir grynai tautinis 
reikalas. Čia Mykolas Lietuvis buvo nevienas. 
Antai, ir kitas Lietuvos patriotas prakalboje prie 
II Statuto lotyniško vertimo 1576 m. (manoma, kad 
tai jau minėtasis Rotundas) tikisi, kad lotyną 
kalba sužydėsianti Lietuvoje; ji lietuviams daug 
tinkamesnė kaip „ta negarsi ir barbariška, bendra 
su amžinu ir nuolatiniu priešininku Maskva"; 
lotyną kalba reiktą įvesti ne tik viešame, bet ir 
privačiame gyvenime; lietuvią kalba, kurią tebe
vartoja kaimiečiai, tai sudarkyta mūsą senoji 
grynoji lotyną kalba, prie kurios ir reikia grįžti 
(plg. J. Jakubovskis, Tautybią santykiai Lietuvoje 
prieš Liublino uniją. Verte J. Jablonskaitė—Petke
vičienė, .1921 p. 63—64). Lietuvos visuomenė pasi
gesdavo lotyniškos mokyklos; antai, 1568 m. Gar
dino seime bajorija reikalavo steigti Kaune ar 
Vilniuje kolegiją. Ir Mykolas Lietuvis savo vei
kalo penktame fragmente iškelia tokios mokyklos 
stoką Lietuvoje.

Toliau šiame fragmente autorius stengiasi pa
grįsti romėniškos lietuvią kilmės teoriją, nurody
damas, kad kai kurie pagoniškieji lietuviu ir seno
vės romėną papročiai buvę panašūs, pvz, numi- 
rėlią deginimas, būrimai ir pranašavimai, Esku
lapo kultą primenąs žalčiu gerbimas, mišką garbi
nimas, šventoji ugnis. O.Toliau autorius pateikia 
74 lotyniškus žodžius, kurie tą patį reiškia ir 
lietuvią kalboje, būtent: ignis (ugnis), aer (oras), 
mensis (mėnuo), dies (diena), ros (rasa), aurora

**Lachowe ne byla szlachta, ale byli ludy pro- 
styi, ani mėli herbow swoich, y welikimi dary 
toho dochodyli w Czechow, beruczy tak welikii 
skarby ot nich y herbow swoich iž žyczyli, y 
szlachtoiu ich poczynili, y w herby swoj ich pry- 
niali, ale my szlachta staraja Rymskaja, kotoryi 
predki naszy, z tymi herby swoimi zaszli do tych 
panstw, y ich wžywali, a tak my teper ich majem, 
y ich wžywaj.em jako swoich, a czerez nich nepo- 
trebujem žatinych innych herbow nowych, ale sia 
deržym starych swoich, szto nam predki naszy 
zostawili Pomniki do dziejow Litewskich ... ze- 
brane przez T. Narbutta. Vilnius 1846 p. 43—44. 

*** Tuos romėniškos teorijos argumentus jau 
buvo iškėlęs ir Dlugošius.

(aušra), deus (Dievas), vir (vyras), nasus (nosis), 
ovis (avis), rota (ratas), jugum (jungas), primus 
(pirmas), septem (septyni), sede (sėdėk), aratum 
(artą), tractus (trauktas) ir t. t.

Mūsą protėviai bus atvykę į šį kraštą, pasiąsti 
iš Romos į kolonijas ginti sieną nuo skitą. Pati
kimesnė tačiau esanti kita nuomonė, kad romėnai 
čia atklydo, kai prie Juliaus Cezario ją beplau
kiantį Britanijon laivyną, audra išsklaidė. Tada 
mūsą protėvią laivai buvę Vilnią atnešti prie to 
kranto, kur dabar yra Zemaičią Platelią pilis (!) 
Čia jie išlipę ir įsikūrė. Slinkdami tolyn, jie pa
vergę jotvingus, paskui roksolanus, arba rutenus, 
kurie kaip ir maskviečiai buvo tada totorią pa
vergti. Totorią valdininkus, vadinamuosius baska- 
kus, lietuvią prosenoliai išvijo iš rusą pilią. Ilgai
niui mūsą protėviai italai, ėmė vadintis litalais ir 
pagaliau lituanais, * t. y. lietuviais. Savo įgimto 
narsumo dėka jie išvadavo ir rusą sritis iš totorią 
jungo ir išplėtė savo valstybę nuo Baltijos jūros 
ligi Juodosios (Pontus Euxinus). Toliau paėmė 
savo valdžion visas sritis ir pilis šiapus Možaisko. 
Savo narsumu išplėtę valdomąsias žemes, jie gavo 
apsikrikštijusiam savo kunigaikščiui Mindaugui 
karaliaus karūną. Tačiau po jo mirties vėl mėtę 
krikščionybę, kol kaimyninė lenką tauta pasiūlė 
Jogailai grįžti krikščionybėn ir karaliaus sostą 
paimti. Toliau Mykolas Lietuvis labai piktais žo- 
žiais atsiliepia apie Lietuvon iš kitą kraštą plaukti 
ėmusius žydus, vadindamas juos gudria, klastinga 
ir apgaulia tauta.

Šeštame fragmente autorius rašo kad totoriai 
pranešą mus ne tik nuosaikumu, bet ir artimo 
meile. Jie tarpusavyje solidarūs ir padeda vienas 
kitam. Jie teisingi yra ir su vergais, kurie pas 
juos visada tik svetimšaliai, įsigyti per karą ar 
pirkti; jie nelaiko ją vergijoje ilgiau, negu 7 me
tus, kaip ir biblija reikalauja. Mes gi, anot auto
riaus, be termino laikome vergijoje tos pačios, 
kaip ir mes patys, tautybės ir tikybos žmones, 
pavergtus ne kare, bet dėl skurdo ar santuokos.su 
verge. Mes juos kankiname ir žudome dėl atsitik- 
tinią įtarimą be teisėto teismo: Pas totorius ir 
maskviečius nė vienam valdininkui, išskyrus 
vyriausius teisėjus sostinėse, neleidžiama žudyti 
žmogaus net ir aiškaus nusikaltimo atveju; pas 
mus gi visuose kaimuose daromi mirties sprendi
mai. Mes renkame mokesčius tik nuo savo vai- 
dinią, o turtingieji žemvaldžiai, turį daug paja
mų, ją nemoka.

* Taip lietuvią tautos vardą išvedžiojo ir 
Dlugošius.
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Septintame fragmente autorius giria totorių, 
poligamiją, kuri stiprinanti tautę. Totoriai neieško 
didelių, kraičių, ar nuotakos grožio ir kilmingumo. 
Net aukšti valdininkai dažnai veda verges. Pas 
mus kaip tik priešingai. Todėl pas mus moterys 
rūpinasi ne tiek savo dora, kiek turtu ir grožiu; 
netgi dažo sau veidų.. Totoriai, kaip ir senovės 
izraelitai, turi paprotį pirkti sau žmonas. Ir pas 
mus kadaise mokėdavo nuotakos tėvams sulygtų 
kainų, kurių, žemaičiai vadina krieną (Krieno) * 
Dabar gi, rašo autorius, mes patys parsiduodame, 
žmonoms už kraitį ir daromės jų, vergais, ieško
dami kilmingos giminės. Nei totoriai nei mas
kviečiai neduoda moterims valios. Pas mus gi 
moterys dažnai viešpatauja ant vyrų, valdydamos 
kaimus, miestus ar net sritis. Ypač bloga, kad 
moterys kartais valdo pasienio pilis. Autorius 
nurodo, kad Žygimanto Augusto proseniai visai 
teisingai neleisdavo moterims paveldėti pasienio 
tvirtovių, arba tada skirdavo jom vyrus, pasižy
mėjusius ne savo kilme, bet pralietu krauju 
karo lauke.

Aštuntame fragmente autorius prisimena mūsų 
protėvių karingumų. Ligi šiol jų kariavimo pėd
sakai išlikę Maskvijoje, Taurideje ir kitur. Dar 
ir dabar Gedimino ir Bytauto vardais yra ten 
vadinami kai kurie sutvirtinimai, kalvos, keliai, 
šuliniai, tiltai ir t. t. Tada mūsų jaunimas ne- 
trūnijo bedykinėdamas, bet uoliai lavinos karo 
mene pagal savo protėvių romėnų pavyzdį. Ne
karta jie Velykų šventėms pasiekdavo Maskvęir 
ten darydavo sutartis su nusileidusiu priešu.** 
Dabar gi mums patiems yra baisus Maskvos kuni
gaikštis. Mūsų priešai totoriai, smerkdami mūsų 
nerūpestingumų pašiepia mus, susnūdusius po 
puotavimu, šia patarle: „Tu miegi, Jonai, o aš 
turiu darbuotis, tave rišdamas". Dabar mūsų 
karių daugiau žūva smuklėse nuo muštynių kaip 
nuo priešo, taip dažnai teriojančio mūsų tėvynę. 
Mūsų jaunimas turėtų užsigrūdinti stepėse, be-

*Apie tų nuotakos pirkimo mokestį plg. 
J. Baldauskas, Pirktinės vestuvės / atsp. iš Mūsų 
Tautosakos X t. / Kaunas 1936 p. 65 ir t. t.

** Bychovco kronikoje yra užrašytas toks 
pasakojimas. Didysis Maskvos kunigaikštis Dimi- 
tras atsiuntęs Algirdui ugnies ir kalavijų, kaip 
ženklų kad rudenį atvyksiųs Lietuvon karu. Al
girdas uždegęs kempinę ir padavęs pasiuntiniui, 
liepdamas pasakyti gavo valdovui, kad Lietuvoje 
turima savos ugnies ir kad Algirdas pats, jo ne
laukdamas, ateisiųs jo pasveikinti su velykiniu 
kiaušiniu ir savo ietį į Maskvos mūrus atremsiųs. 
Ir tikrai, Velykų rytų, Maskvos kunigaikščiui be-
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valdžios vietų skirstymų Lietuvoje, kur vienas 
asmuo ūžimus po dešimtį vietų Maskvos kuni
gaikštis atsargiai skirsto vaivadvstes tiems, kurie 
gerai buvo atlikę kurį nors jiems pavestų valsty
binį uždavinį Jis neapmoka jiems iš anksto 
išlaidų tam, kad jie geriau stengtųsi užsitarnauti. 
Pas irius gi atvirkščiai: kur nors siunčiamasis tuoj 
gauna žymias sumas, nors vėliau ir grįžtų nieko 
neatlikęs. Maskvoje tik valstybiniai kurjeriai turi 
teisę naudotis pastotimis. Pas mus gi, anot auto
riaus, Jūsų Didybės kanceliarija dosniai dalijanti 
•tų teisę netgi privačių asmenų turtui pervežti. 
Todėl tad, stingant laisvų pastočių, dažnai mūsų 
nepasiekia iš pasienio žinia apie priešo užpuolimų.

Pas mus daug yra perbėgėlių iš Maskvos, kurie 
užsiima šnipinėjimu. Tokie šnipai pas totorius 
atiduodami vergijon, Livonijoje žudomi, nors 
Maskviečiai neatėmę nuo jų nė vienos srities ir 
net turi sudarų su jais amžinų taikų. Jei mes 
būtume sekę tuo pavyzdžiu, nebūtume netekę 
Sieversko srities. Maskviečiai, klastinga tauta. 
Jų perbėgėlių tarpe buvo vienas dvasininkas, kuis 
slapta gaudamas iš‘ karališkos kanceliarijos su
tarčių sprendimų ir protokolų nuorašus, juos per
siųsdavo savo kunigaikščiui, kai 1529 m. Vilnius 
išdegė, tie landus žmonės netruko tai pranešti 
savo kunigaikščiui. Tada šv. Stanislovo katedroje, 
padengtoje švinu ir auksuotais kupolais, išpuoš
toje daugelių aukso ir sidabro indų ir brangių 
akmenų sudegė 300 senovinių vėliavų, gautu 
įvairių pergalių metu iš rusų vokiečių ir kitų, 
tautų drauge sudegė ir 12 naujų vėliavų paka
bintų po pergalės ties Orša 1514 m., kada buvo 
užmušta ir nelaisvėn paimta 80 000 žmonių

Gudrus Maskvos kunigaikštis pažadėjo dovanas 
pabėgėliams, jeigu jie grįžtų nors tai būtu, ir 
nereikšmingi žmonės; vergui pažadėjo laisvę, 
prastam žmogui-bajorystė, neturtėliui-skolų pa

einant iš cerkvės, prie Maskvos mūrų pasirodęs 
Algirdas su didele kariuomene. Maskvos kuni
gaikštis labai išsigandęs ir, dideles dovanas siūly
damas, prašęs Algirdų nuraminti savo pyktį ir 
neišvaryti jo iš Maskvos. Algirdas jo pasigailėjęs, 
priėmęs gausias aukso, sidabro, žemčiūgų sabalių 
ir kitokių brangių kailių dovanas ir grįžęs atgal. 
Vis dėlto, kad liktų to žygio atminimas jog lietu
viai prie Maskvos stovėjo, Algirdas prijojęs ir 
savo ietį į Maskvos mūrus atrėmęs.

* Maskviečius sumušusiai Lietuvos kariuo
menei tada vadovavo Lietuvos hetmonas kuni
gaikštis Konstantinas Ostrogiškis.
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naikinimą, nusikaltėliui - atleidimą, nuo teismo at
sakomybės. Toliau autorius plačiai aprašo Kijevo 
miesto ir srities turtingumą, nurodydamas, kad 
Maskvos kunigaikštis labai nori jį užvaldyti, 
skelbdamasis Kijevo kunigaikščio "Vladimiro 
įpėdiniu.

Dešimtame fragmente autorius pasakoja apie 
religinius dalykus ir papročius. XVI amžius, kaip 
žinome, buvo didelių, religinių, sąjūdžių amžius. 
Ir Lietuvoje siūbteli protestantizmo banga. Sup
rantama, kad labai suaktualėjo bažnytinių santy
kių kritika bei polemika dėl religinių dalykų. 
Atkreiptas dėmesys ir į dvasininkų supasaulė
jimų bei jų dorinį, nupuolimą. »

Totoriai, turkai ir kiti saracėnai turi bendrų 
> religiją, primenančią žydų ir Nestoro hereziją: 

jie garbina vienų Dievą, Kristų pripažįsta tik 
Šventu pranašu. Tų religijų išplatinęs vienas gud
rus arabas, pasiskelbęs Viešpaties pranašu ir įti
kinęs kitus pagonis arabus. Toji religija, kurių 
ginklu platinti jie laiko savo pareigą, yra tokia 
paika, kad aukščiausia gerybe laiko tuos juslinius 
smagumus, kuriais džiaugsis palaimintieji pomir
tiniame gyvenime. Vis dėlto, nors ir skendėdami 
tokioje gyvuliškoje klaidatikystėje, jie didžiuo
jasi, kad viršija mus Dievo bei artimo meile.

* Antai vysk. M. Valančius rašo: „... . di - 
džiunaj.. .pradieje waldg bazniczes szwgntos, alki- 
nimos arba postininkus ir be moteristę’pejkti ir 
uz nieką turieti. Tas pats nutika ir mokitam 
musu Wiskupuj Jurgiuj. Pasilpnines kataliku ti- 
kieima szirdie sava, pradrisa mažne visus dalikus 
tam tikieimuj prigulęntius pejkti. Todie niebisz- 
kiele newejziedams kąn sznek o wiskupistg ne- 
prietelej to tikieima isz Prusu atwiki, kąn dara 
jo waldej paduoti kunegaj? Kas destis su baznic- 
ziomis kataliku? giwendams Alsediusi parx kiau as 
dienas medioje. Sžtai žodej tami daliki Poj- 
ziusza „Wiskupu Pietkiewiczg retaj tegalieje kas 
matiti bažniczio, retesnėj dar miszes lajkųnt, rašzta 
szwgnta nie litieti nedasilitieje. Mediokle jem 
terūpieje: nu auszras lig brieksztąnt po laukus su 
szunimis skrajoje. Aj! kad tejp but jeszkojes dan
gaus kajp medes pauksztiu.panokies but ir Powilu 
Apasztolą'. Wiskupuj tejp bemediojęnt ir belaj- 
gąnt: kanaunikaj i anų nie skiersi newejzledamis, 
senu sawa paproiiu baros tarp sawęs ir woz kam ■ 
betikieje" I Žemajtiu Wiskupiste, 1848 I p. 96—97/- 
Daug menkos ano meto kunigų doros pavyzdžiu 
yra pateikęs J. 
Glaubenspaltung 
bis zur Ankunft 
burg 1919.

Purickis savo disertacijoje. Die 
in Litauen im XVI. Jahrhundert 
der Jesuiten imjahre 1569, Frei-

Mus, krikščionis, dėl mūsų kraštutinio apsileidimo 
tikybiniuose dalykuose, o taip pat del neteisybių 
ir skriaudų, kurias mes darome vienas kitam, .jie 
smerkia ir pajuokia, kad mes tik nešiojame Kri
staus vardą, o nepildome jo įsakymų.

Jie visada rūpinasi savo tikybos išplatinimu, 
kiekvienų dienų pradeda ir baigia malda, nesu- 
versdami savo maldų tik dvasininkams. Laikydami 
šventa tą žemę, kur jie bendrauja su Dievu, jie 
nevartoja savo maldyklose jokių suolų atsisėstą. 
Su malda jie sieja ir pasninkų. Jie juokiasi iš 
mūsų pasninkų nesujungtų, nei su alkiu, nei su 
troškuliu, nei su pelenais, nei su mąstymu apie 
dieviškus dalykus, nei su budėjimu, nei su malda. 
Jie dosnūs, dalydami išmaldų, ir neleidžia niekam 
iš savųjų elgetauti ar žūti, nuo bado ar šalčio. 
Dieviškųjų paslapčių tyrinėjimų jie laiko švent
vagyste. Jie piktinas mumis, kad mes net per 
puotas svarstome Dievo paslaptis ir visur karto
jame Dievo vardų. Totoriai smerkia mūsų bažny
čias už suolus jose, už altorius, už paveikslus, už 
Dievo vaizdavimų seniu, už aistrų keliančių gražių 
moterų piešimų Juokiasi iš mūsų kad per pamal
das smaginame savo ausį dūdomis bei vargonais 
nustelbiančiais maldos žodžius. Totorių dvasi 
ninkai nėra šykštus ir nėra garbėtroškos, nesisten 
gia įsigyti dvarų ir^nesikiša į pasaulietiškus rei
kalus. Mūsų dvasininkus smerkia ne tik pagonys, 
bet ir mūsų kaimynai rusai už tai, kad jie geria 
vynų, valgo mėsų ir neveda žmonų. Senovėje, 
kaip rodąs Šv. Raštas, dvasininkai būdavo vedę. 
Dabar gi jie gyvenų tik tariamame celibate, laiky
dami meilužes. Mes suverčiame jiems mus pačius 
varginančių pareigų garbinti Dievą; betgi jie 
labiau’erzina Dievų savo nedorais papročiais, kaip 
išprašo jo malonės. Tų pareigų jie dargi paveda 
nerūpestingiems vikarams, o patys skendi pra
bangoje, dykinėja, puotauja, puošniai rengiasi, 
rūpinasi gauti aukštas dvasines vietas, nors ir 
nesulaukę deramo amžiaus ir savo sugebėjimų 
neišbandę. Jie nebesitenkina kaip seniau nė tik 
dešimtine, bet ir pajamomis už jungtuves, krikštų 
ir t. t. Jie įsigyja dvarus, stengias valdyti kelias 
bažnyčias, nors tai Žalinga visuomenei ir prie
šinga sveikam protui ir teisei.

Dešimtasis fragmentas, o drauge ir visas My
kolo Lietuvio veikalas baigiamas šiais žodžiais: 
„Bet aš nenoriu užsitraukti dvasininkų kurių mes 
turime klausyti, neapykantos; aš jau ir be to 
paliečiau daug visuomeninių sluoksnių. Pakaks, 
kad aš nurodžiau sąlygas, kurias 
giau gyvensime Jūsų Karališkos 
ypač gi Dievo garbei.

Susipažinę su Mykolo Lietuvio

pataisę, 
Didybės

laimin- 
garbei,

turiniu,veikalo

30



anatome, kad jame nupieštasis XVI amžiaus Lietu
vos visuomenės papročią paveikslas yra vienaša
liškai neigiamas. Betgi tai juk ir nėra istorijos 
veikalas, o tik publicisto rašinys. Autorius, kaip 
jau aukščiau minėta, tyčia tirštino dažus. Vis 
dėlto, reikia pasakyti, kad jis teisingai įžiūrėjo 
Lietuvos išvidinio silpnėjimo priežastis bajoriš
kosios visuomenės doriniame menkėjime, vis 
didėjančiame jos savanaudiškume ir apskritai 
sveiko patriotizmo stokoje. Dėl to, kaip žinome, 
bajoriškoji Lietuvos ir Lenkijos respublika XVIII 
amžiuje galutinai pakriko ir, netekusi atsparumo, 
buvo kaimynu išsidalyta.

Baigiant dar kiek bibliogralijos. Mykolo Lietu
vio veikalo santrauka, kaip jau aukščiau minėta, 
buvo išspausdinta 1615 m. Kiek vėliau, Elzevyru 
leidykla perspausdino ketvirtojo ir penktojo Irag- 
mento ištraukas iš Grasserio spausdinio savo 

leidinyje „Respublica sive status regni Poloniae, 
Lituaniae, Prussiae, Livoniae etc. diversorum 
autorum" 1627. XIX a. pradžioje, kilus Vilniuje 
didesniam susidomėjimui Lietuvos istorija, buvęs 
Vilniaus universiteto auklėtinis Leonas Rogalskis 
ketino spaudinti, kaip rašė 1827. IX. 17 J. Lele
veliu!, Mykolo Lietuvio veikalo lenkišką, vertimą 
(pig. V. Maciūnas, Lituanistinis sąjūdis XIX a. 
pradžioje, 1939 p. 315). Vėliau tuo veikalu susi
domėjo rusą istorikai. Ir taip 1854 m. Mykolo 
Lietuvio veikalas rusiškas vertimas drauge su 
lotyniškuoju originalu buvo išspausdintas Kala- 
covo Maskvoje leidžiamame žurnale „Archiv 
istorikojuridičeskich svedenij", o 1890 m. naujas 
rusiškas vertimas-V. Antonovičiaus Kijeve reda
guojamame rinkinyje ..Memuary otnosiaščiesia 
k istorii južnoj Rusi. Vypusk I”.

RECENZIJOS
Pr. Naujokaitis

KAZIO BRADŪNO
SVETIMOJI DUONA

„Kur tu eitum, kur tu lėktum — visad grįši — 
Tavo kaulai Motinai šventi.
Mus iš mūsą žemės neišplėšit,
Nei, dangau, nei, saulė, nei, mirtie."

Šie išrašytieji žodžiai išreiškia pagrindinius 
Kazio Bradūno naujosios poezijos knygos Sveti
mosios Duonos jausmus ir nuotaikas. Tokia stipri 
čia Tėvynės meilė, toks nenumaldomas poeto 
savosios artoją žemės ilgesys!

Rinkinyje trys eilėraščią ciklai: Be pastogės, 
Kalną, kalėjime ir Taikos rytas. Tačiau atskiri 
eilėraščiai čia taip bendros nuotaikos vienas su 
kitu susieti, kad visas rinkinys sudaro lyg vieną 
triją dalią, lyririę poemą, kurioje pro individua
linius ir net siaurus asmeninius poeto išgyveni
mus atsispindi visas lietuvio tremtinio gyvenimas, 
prasidėjęs nuo gaisrą apšviestos tėviškės pali
kimo, einąs per nesvetingos svetimos žemės 
menką prieglaudą iki taikos aušros ir lūkesingo 
namon grįžimo vilties.

Pirmojoj daly poetui dingo melsvoj tolumoj 
tėviškes medžiai aukšti ir tušti paliktieji namai, 
ir jis su vargo brolią bebalse kolona, palikę 
išniekintą tėviškės duoną be ramybės, be vilties 
atgalios, siūbuodami girgždančiais ratais, 
patraukė tolyn begaliniais keliais. Ir slenka toji 

lėta ir sunki eisena molėtą kalvą keterom. Prava
žiuojamo kaimo laukuos sužaliavę, rugiai lyg 
savosios žemės kvapu padvelkia, bet, deja . . . 
čia poetas tuoj pasi-junta esąs tik rudenio lapas, 
be viršūnės, šakos, be šakną Vakaro maldai 
gaudžiąs varpas ežerėlio krante trumpam, lyg 
apgaulingas miražas, nukelia į tėviškę, bet ir vėl 
tuojau negailestinga tikrovė verčia sušukti: Tik 
jo balsas širdį man skaldo--ne, Dievulėliau, ne 
Alvite . . . Ir kaip gi nurims širdis, kad mus kaip 
žolę likimas išrovė, tiktai šaknys paliko tenai, kur 
prjeupią piliakalniai stovi . . Ir iš visą pravažiuo
jant besikeičiančią vardą širdyje telieka vienas 
ir tas pats-Tėvynė. Lyg gyvosios savo žemės 
talismaną vežasi jis saują lietuvišką rugią. o kai 
pagalvoja apie mirtį ne savuos namuos, išsiveržia 
patys graudžiausi posmai: Kur berastum savo 
vargui prasmę be lietuvišką kapelią šilumos, be 
javą šlamėjimo aplinkui . . . Tai lyrinė mūsą 
visą, tremtinią, odisėja.

Austrijos Alpią kalnai, kur poetui teko susirasti 
ilgesniam laikui prieglaudą jam lyg kalėjimas. 
Slėnio viršuje spindįs mėlynas dangus lyg Lietu
vos žydinti linai, o čia šiaurės vėsą sparnuos 
nešini praskrenda paukščiai įšiltus kraštus, ir 
kyla tada vystančią Lietuvos tuščiuos laukuos 
bulvienoją kvapo ilgesys. Čia ir Alpią slėniuos
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nokstąs karštas vynas gomuriui kartus, nes poetą, 
šaukia į šiaurę, kur pavasarėjančioj tyloj lašės 
savosios žemės kraujas ----šilto pagirio baltų,
beržų, sula. Ir svetimosios duonos kąsnį čia 
nuryti baisiai sunku. įtempęs klausą, vakaro tyloj, 
norėtum išgirsti varpelio vienišąjį aidą iš mažos 
tėviškės /bažnytėlės po klevais, pamatyti ramiai 
laukais žengiantį artoją. . . Ir taip diena po 
dienos ---- baisus nežinomo laukimas čia tam
siuos tarpukalnių takuos . . . Jau plaukia pava
sario vandens, skrenda į šiaurę, gervių pulkai, tik 
benamio tremtinio širdy nėra palaimintos taikos 
ramybės, be Tėvynės jis negali sušilti svetimojo 
židinio liepsna, be Tėvynės ir gyvent ir mirti 
visoj žemėj vietos negana! O vis dėlto kokia 
skaidri ir turtinga tremtinio siela: Tėvynės šven
tas prisiminimas spindi auksu elgetų maišuos, ir 
kai poilsiui balandžiai skrenda, pamiršta skriaudą 
kerštą, pyktį, o sieloje tylu ir šventa . . .

Pats turiningiausias, giliu žmoniškumu ir šviesia 
viltimi skambąs yra Taikos rytas.

Kai paskutinieji šūviai nutilo ir suskambo pir
mieji taikos gyvenimo garsai, nuolatinės mirties 
baimės ir karo trukšmo apstulbintas žmogus 
nustebo palaimintoje tyloje:

Bunda bičių dūzgimas ankstyvas, 
Skamba plakamas dalgis ramiai. 
Ir tu nieko daugiau nebijai — 
Rankom rodai į žydinčią pievą— 
Tik suprast negali, 
Kodėl žemė tyli . . .

Džiaugiasi poetas su grįžtančiu pavargusiu ka
reiviu, kurs tarėsi tapti milžinu, o dabar tik 
mažutį ryšulėlį nešinas grįžta, pasiilgęs 'mažų rei
kalą, taip mažų ir tyrą, kaip kūdikio širdis. Prieš 
akis iškyla karo katastrofos baisumas, ir žmoniš
kumo jausmai veržte prasiveržia:

Ir manąsias ir priešo žemes,
Dieve, niekad daugiau taip nebauski. — 
Tegu klausosi girių giesmės 
Kareivio pavargusios ausys.

Viltis grįžta į tremtinio širdį:
O, viltie, tu, kaip kalnų šaltinis, 
Neužslėgiama nei žemės, nei uolos . . . 
Matau aš tolimų sodybų langelius 
Su kūdikių veidais be ašarų — 
Jie prisiglaudę prie stiklų 
Žiūri į grįžtantį pavasarį . . .

Visa buitis, vilties atgaivinta- kad ir svetimame 
krašte, darosi prasminga:

Samanių avilį, lizdelį vyturių 
Ir jauno daržo diegą ir gėles, 

.Tai džiaugsmų didelį dienų.dienom turiu, 
Akimirkas prasmingas ir gilias.

Poetas, vargų ir pavojų užgrūdintas, su skaidria 
širdimi tiki į Tėvynės prisikėlimą, į amžinąjį 
Lietuvį:

Būk ramus, amžinasis Lietuvi,
Laiko audros Tavęs nenutrenks.
Tautos širdį nuo mirtino šūvio 
Mūs gyvybė, kaip skydas, pridengs. 
Ten būsime naujakuriai jauni.
Pilni jėgos- užgrūdinti vargų, 
Nurimstančio gyvenimo bangų 
Jau savo žemėj supami,

Visas Kazio Bradūno poezijos rinkinys yra 
giliai išgyventų tremtinio įspūdžiu, skausmų ir 
vilčių daina. Gili Tėvynės meilė, šaukiąs savosios 
žemės balsas ir varginga benamio dalia čia išdai
nuota švelniais poezijos posmais. Daugumas eilė
raščių visai trumpučiai — tik po du ketureiliu, 
kiti kiek ilgesni, bet visi nuoširdūs ir meniški. 
Kartais atskiras eilėraštis menkutis, tokia maža 
nuotaikos dalelė jame išreikšta, kad atrodo lyg 
nebaigtas, tačiau jis įgyja daug gilesnės prasmės, 
suderintas su kitais rinkinio eilėraščiais. Atskiri, 
dažnai aforistinio pobūdžio, eilėraščiai spindi lyg 
atskiri mozaikos akmenėliai, įgyją nepaprasto 
grožio tik visame paveiksle — rinkinyje.

Kazys Bradūnas skaitytojams jau pažįstamas is 
perijodinės spaudos. Jis jau turi ryškų poeto 
veidą, savo kelią. Formos atžvilgiu kai kur pasie
kia žaismingumo, tikro artistiškumo. Štai koks 
puikus

Štai 
plastinis Laukų laiminimo posmas: 
Skęsta žemė į giliąją tylą, 
Ir nei vėjo nei paukščių miškuos. 
Varpeliu vyturėlis pakyla. 
Aš ant kelių klaupiu ir lenkiuos, 
posmas iš Tremtinio sapno: 
Vėl mačiau dūmus gimtojo namo, 
Brangų balsą girdėjau tenai, 
Nežinau tiktai, kas mėlynavo, 
Ar jos akys, ar slėnio linai? 
grožiu ir idėjiniu prasmingumu iš kitų

Aušra, 
duona

Savo 
eilėraščių, išskirtini: Laukų laitųinimas, Amžinoji 
Motina, Amžinajam Lietuviui, Naujakuriai, 
Grįžtąs kareivis, Taikos rytas, Svetimoji 
ir kt . .

K. Bradūno poezija puiki širdies dovana 
niams, Tėvynės ilgesio ir nežinios kankinamiems. 
Mes kiekvienas čia randam save.

tremti-
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PER PASAULY
Nobelio literatūros premija

1945 metą Nobelio literatūros premija buvo 
paskirta Cili poetei Gabrielli Mistral, kurios 
tikroji pavardė Lucila Godoy de Algayga.

Literatūrinė spauda duoda apie ją daugiau 
smulkmeną. Savo karjerą, pradėjo mokytoja, vėliau 
žurnaliste, o galiausiai pateko į diplomatinę tar
nybą: buvo paskirta Čili Valstybės konsule 
Madride ir Lisabonoje Puikiai moka abi Iberų 
pusiasalio kalbas. Dalį savo kūrinių, buvo para
šiusi anksčiau, dalį vėlesniais laikais, kai, nepri
imta Musolinio Cili konsule Neapolyje, persikėlė 
į Pietų. Ameriką ir buvo paskirta tą pareigią eiti 
į Petropolio miestą Brazilijoje. Slapyvardį Ga
brielių Mistral pasirinko sau tokį todėl, kad jis, 
kaip ji pati prisipažįsta, geriausiai įgalina pagerbti, 
jos puikųjį pranokėja, didįjį prancūzų, formos 
meisterį Fredericą Mistralį.

Pati būdama labai plačiai apsiskaičiusi, naujau
sioji Nobelio laureatė taip pat sukūrė puikių, 
skambią tiek savo forma- tiek giliu turiniu dalyką. 
Tačiau tą formos skambumą ir giedrą dažnai 
temdo nykus, niauriai ilgesingas togas. Jos strofos 
daug kur rodo aistrą tačiau imama ne kaip tuščią 
žaidimą bet perleistą per krikščioniškos buities 
pažinimo spektrą įvertintą paskutinės, ištyrintos 
nuo visokią priemaišą tiesos šviesoje. Sonetuose 
apie mirtį tuose „Hablando al Padre" ir ,,Deso
lation", autorei pavyko meistriškai apvaldyti 
formą nugalėti kalbos kliūtis ir duoti skaityto
jams tikrą literatūros deimančiuką.

Dabar laureatė turi 56 metus amžiaus. Suteikus 

jai Nobelio premiją, tą progą iškilmes surengė, 
pagerbdamos ją kaip savo tautinę poetę- ne tik 
Cili valstybė, bet ir visa Ibero Amerika.

Savo eilėraštyje „Nokturnas“ ji išreiškia žmo
gaus ilgesį kuris nori būti Dievo meilės sužeistas, 
ir skundą kai jis tos palaimingos žaizdos nesu
laukia. Tas ilgesys yra ne kas kita, kaip ilgesys 
aukos, kuri mūsą gyvenimą įprasmintą išbaigtą 
ir atleistą jo įtampą Autorė laukia to dieviško 
išlydžio, kurio sulaukia rudenio debesis prapliup
damas lietumi arba nunokusi uogą kekė, kur 
patenka į vyną spaudžiantį spaustuvą. Ji visa 
tampa atvira, taip, kaip pražjstančios žibuoklės, 
bet nesulaukia- kad jis į ją pažvelgtą. Nesulauk
dama dieviško išlydžio,, ji užsidaro. Be jo ji 
jaučiasi išduota ir apleista, pati viena apsupta 
tamsios, nakties, arti prie jos yra tik ištvirkėlis ir 
priešas. Ją apgaubia begalinis nuovargis. Tačiau 
tame nuovargyje jai pirmą kartą pasivaidina ir 
jos trokštas išlydis. Jis jai pasirodo naujo ryto ir 
giedro mėlynojo dangaus pavidalu.

Labai būdinga yra šiems laikams, kad pasaulinės 
grožinės literatūros viršūnėje pasirodo tokie per
dėm gilios minties persunkti rašytojai. Šis naujos 
Nobelio laureatės eilėraštis labai primena 17 š. 
ispaną mistikus, būtent šv. Joną nuo Kryžiaus 
kuris irgi dainavo apie mistinę naktį. Tas artimu
mas yra visai suprantamas, nes Ibero Amerika, 
iš kurios yra naujoji laureatė, yra paveldėjusi 
Ispanijos kultūrinį palikimą

Atstatymo darbai Miunsteryje.
Atstatomas Miunsterio katedros prieangis, kuriame yra keletas garsiausią Vokietijoje plastinio meno 

darbą. Medžiaga katedros stogo taisymui duodama įstaigų, pirmumo eilėje.
Veimaro nacionalinis teatras vėl atstatomas.

Krašto prezidentas Rudolf Paul iškilmingai padėjo pagrindinį akmeni, vėl atstatomam nacionaliniam 
teatrui Veimare. Karo metu teatras visiškai sudegė.
1946 metais Oberammergau Kančios vaidinimų nebus.

Oberammergau burmistras pranešė, kad Kančios vaidinimą komiteto nutarimu, visame pasaulyje 
garsūs Kančios vaidinimai šiais metais nebus statomi.
Nauja Shaw komedija.

Šiuo metu George Bernard Shaw dirba kurdamas aktualią komediją. 90 metą amžiaus rašytojas tikisi 
galėsiąs pats asmeniškai parašyti laikraščiams straipsnį "100-ji Georg Bernard Shaw gimimo diena“. 
Zoninis laikraštis “Die Welt".

Naujas, visai Britą Zonai skiriamas, laikraštis "Die Welt" išėjo 2 d. balandžio Hamburge. Laikraš
tis yra nepartinio pobūdžio ir turi tikslą tiekti žinias iš pasaulio ir objektyviai ir aiškiai vaizduoti įvy
kius Vokietijoje. "Die Welt" eis du kartu savaitėje.
Išgelbėti meno turtai.

Iš kali druskos kasvklos prie Helmsted.t buvo pergabenta į Braunsveigą 226 paveikslai priklausę 
Berlyno Nacionalinei Galerijai. Jie buvo rasti tiek apgadinti, kad atrodė jog didesnioji ją dalis bus žuvusi,
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tačiau dėka konservatorių, atydžiam darbui ir blogiausieji iš jų, galės būti restauruoti. Tokiu būdu pašau 
liui lieka išgelbėti toki vertingi darbai kaip dailininku C. D. Friedrich, Blechen, Bocklin, Thoma,. Menzel 
ir Marees.
Marksizmas.

Pirmoji marksizmo katedra Vokietijoje įsteigta Leipcigo universitete. Ją. vesti paskirtas Dr. Behrens is 
Zwickau.
Grąžinta Heidelbergo universiteto biblioteka.

• Martyno Liuterio, Melaichtono, Sachsenspiegeį Rolando giesmės ir Maness dainų rankraščiai, kartu su
pusantro milijono Heidelbergo universiteto įnbliotekos tomų, grąžinti į savo senąją, vietą.
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