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Šiame Mūsą Vyčio numeryje talpiname dail. Henriko Blyskio foto darbą seriją.
Dailininkas H. Blyskis, baigęs Chicagos Meno Institutą yra laikomas vienas iš
stipriausią jaunąją grafiką. Paskutiniuoju metu Henrikas daug laiko skiria foto
menui, kuriame kaip ir jo grafikoje jis sugeba parodyti jausmo gilumą.
Mums džiugu, kad i Mūsą Vyčio šeimą įsijungė fil. Jonas Žukauskas. Jis sutiko
eiti technikinio redaktoriaus pareigas. Paėmus šį didelį darbą, Jonui tariame
nuoširdą skautišką ačiū.
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Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta,
tokia prasta ir niekinga,
kad neturėtų šių trijų
savų ir tarsi įgimtų dalykų:
tėvų žemės, papročių ir kalbos?
Ne žemės derlumu,
ne drabužių skirtingumu,
ne šalies gražumu,
ne miestų ir pilių tvirtumu
gyvuoja tautos,
bet daugiausia išlaikydamos
ir vartodamos savo kalbą,
kuri didina ir išlaiko bendrumą,
santaiką ir brolišką meilę.
Kalba yra
bendras meilės ryšys,
vienybės motina, pilietiškumo tėvas,
valstybės sargas.
Sunaikink ją sunaikinsi santaiką,
vienybę ir gerovę.
Sunaikink ją užtemdysi saulę danguje,
sumaišysi pasaulio tvarką,
atimsi gyvybę ir garbę.
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Ištrauka iš Justino Marcinkevičiaus
Katedros” - Daukšos “Postilės” prakalba.
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SKAUTĖ AKADEMIKE POETĖ

PASIKALBĖJIMAS SU
MARIJA SAULAITYTE

Praeitais metais Akad. Sk. Sąjūdžio
knygų leidykla GAIVA išleido poezijos
rinkinį VIENA SAULĖ DANGUJE, kurio
autorė yra paskautininkė MARIJA SAU
LAITYTE. Tai jau antrasis jos kūrybos
rinkinys; pirmasis KAI MES NUTYLAM
buvo išleistas 1967 m.
Mūsų Vyčio bendradarbė, ilgiau pasi
kalbėjusi su autore, mieliesiems skaity
tojams užrašė:
- Kada, sese, pradėjai rašyti eilėraš
čius?
- Pradžios mokykloje.
- Ar jie buvo kada kur spausdinti?
- Mokyklos ir šeštadieninės mokyklos
leidinėliuose. Kai lankiau gimnaziją, anglų
kalba eilėraščiai būdavo spausdinami mo
kyklos laikraštėlyje, neperiodiniuose lei
dinėliuose ir Waterburio dienraščio mo
kyklų skyriuje.
- Ar turi surinkusi visus savo kūrybos
eilėraščius?
- Ne. Niekad jų nerinkau.
- Ar teberašai angliškai?
- Rašau ir angliškai. Manyland Books,
Inc., New Yorke išleido mano eilėraščių
anglų kalba rinkinį AND YOU.
- Ar rašai, be poezijos, dar ką?
- Švenčių, sukakčių, minėjimų ar p.
programoms esu rašiusi montažų, skai
tymų, scenovaizdžių ar kt. Kartais esu
pasiuntusi straipsnelių kokiam žurnalui
ar laikraščiui.
- Sese, gerai kalbi ir taisyklingai ra
šai lietuviškai. Kaip tai įvyko?
- Pagrindą davė namai. Pasipildžiau
mokyklose ir kolegijoje. Turime daug lie
tuvių kalbos ir literatūros knygų; jos taip
pat daug padeda.

V.s. K. Marijošienė

- Ar, Sese, priklausai kokioms orga
nizacijoms?
- Taip. Lietuvių Skautų Sąjungai, JAV
Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Rašytojų
Draugijai. Kaip mokytoja, dar priklausau
kelioms profesinėms mokytojų organiza
cijoms.
- Minėjai, kad rašai ir įvykių progra
moms dalykėlių; ar jie kur spausdinami
ir ar jų rašai daugiau?
- Gal vienas kitas ir buvo kur spaus
dintas. Tie rašymai beveik visada rišasi
su kokiu konkrečiu reikalu ar atsitikimu.
- Tamstos poezijoje jaučiamas tėvynės
ilgesys. Kaip, Sese, pasisakytum tuo klau
simu?
- Kaip lietuvė su tėvyne esu surišta
siaurąja ir plačiąja prasme.
Amerika didelis, visokiais atžvilgiais
turtingas kraštas. Joje visiems vietos tu
rėtų būti. Joje ir aš turiu vietą, bet vi
suomet ilgiuosi žemės, kurioje būčiau
gyvenus, jei istorija būtų buvusi kitokia.
Ilgiuosi žemės, kuri priklausė mano
protėviams, su kuria būčiau pilnai susi
derinus, nes - simboliškai - esu iš jos
kilus ir jai priklausau.
Ilgiuosi Tėvynės plačiąja prasme: lie
tuviškos aplinkos, kurioje lietuvių kalba
būtų natūraliai vartojama, kurioje lietu
viški dalykai būtų kasdieniai, ir mes juo
se brestumėme.
Ilgiuosi tautos: sutarimo, kūrybingu
mo, atvirumo, džiaugsmo tarp lietuvių.
Ir dauguma mano lietuviškosios poezi
jos simbolių pagrįsti Lietuva, tokia,kokia
ji yra mano!
- Būdama jaunosios kartos žmogus ir
glaudžiai bendradarbiaudama su jaunimu,
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be abejo, esi susidariusi savo nuomone
apie jaunimą iš viso ir apie lietuvių jau
nimą specialiai. Kokia ta nuomonė?
- ’’Jaunimas” tokia plati sąvoka, kad
sunku trumpai ir pasisakyti.
Gal sakysiu labai asmeniškai. Nuo to
laiko, kai pati nebesu dalis ’’jaunimo”,
jame randu pradus to, kas gražiausia
žmonijoje: atvirumą gyvenimui, ypatinga
jautrumą gėriui ir blogiui, kūrybingumą
juos mylinčio žmogaus pastangų priėmi
mą, norą santykiauti su kitais žmonėmis,
norą suprasti, kas darosi. Ir panašiai.
Žinoma, yra daug kliūčių, sunkumų ir
jaunime, ir aplinkoje, ir mumyse.
Lietuvių jaunimas yra viso jaunimo
dalis. Tautiškumo dimensija mus suarti
na ir dar labiau praturtina santykį ir
bendruosius pergyvenimus.
- Rašai modernia forma poeziją, var
toji trumpus posakius ir naudoji neskait
lingus, tik atrinktus žodžius. Ar tai atsi
tiktinumas ar yra koks gilesnis pagrindas?
- čia yra mano išsireiškimo stilius
ir mano toks skonis.
Jeigu žodis yra tikslus ir smarkus,
jis intensyvus, pilnas jausmo ir gilesnės
prasmės. Kartais, tačiau, trumpomis fra
zėmis sunku skaitytojui perduoti, ką auto
rius pergyvena.
Šitokios rūšies eilėraščiuose, šalia
pačių žodžių, prasmės turi tyla, tai, kas
išleista, nutrauktos eilutės, neužbaigta
mintis. Nes taip yra ir gyvenime.
- Kokie, Sese, linkėjimai mūsų skai
tytojams ir akademikams?
- Linkiu stebėti konkretų juos supantį
pasaulį ir jausti jo simbolius, pergyventi
tai, ką aplinka mums komunikuoja ir kas
mūsų žodžiams duoda turinį.
Linkiu dalintis su kitais, norėti iš
girsti jų mintis ir nebijoti savąsias iš
reikšti, nes visa tai mūsų žodžiams duo
da gilesne prasmų.
Ir man atrodo, kad visa tai yra ir
labai skautiška. -

M. SAULAITYTĖS POEZIJA
ANGLIŠKAI
Marijos Saulaitytės kūrybos eilėraš
čių rinkinys anglų kalba AND YOU šią
vasarą išėjo New Yorke.
.Angliškųjų eilėraščių rinkiniui įvadą

parašė JAV poetų sąjungos pirmininkas
PROF. DR. CHARLES ANGOFF, Farleigh
universiteto literatūros profesorius.
Jos anglų kalba eilėraščių įdėjo ir
trimėnesinis literatūros žurnalas THE
LITERARY REVIEW.
Poetė anglų kalba eilėraščius pradėjo
rašyti dar būdama aukštesnioje mokyklo
je; tada jos eilėraščių spausdino mokyklos
leidinėliai ir specialus Waterburio Sunday
Republican laikraščio priedas mokykloms.
Naująjį rinkinį AND YOU išleidžia kny
gų leidykla Manyland Books, Inc., New
Yorke.,
M. Saulaitytės eilėraščių lietuvių kal
ba yra išleisti du rinkiniai - KAI MES
NUTYLAM (1967 m.) ir VIENA SAULĖ
DANGUJE (1971 m.). Paskirų eilėraščių
buvo įdėta Draugo kultūros priede, Ai
duose, Laiškuose Lietuviams, Mūsų Vy
tyje, Ateityje, Skautų Aide ir k.
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AKADEMINIO SKAUTU
SĄJŪDŽIO TREČIOJI
STUDIJINĖ - STOVYKLA
RK
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Rugpiūčio 27 - rugsėjo 3 dienomis
Dainavoje įvyko trečioji Akademinio Skau
tų Sąjūdžio studijinė - stovykla. Ją ruošė
A.S.S. Čikagos skyrius. Stovyklai vado
vavo: fil. Mindaugas Pleškys - viršininkas
ir akademinės programos vedėjas, t.n.
Rasa šilėnaitė - mergaičių pastovyklės
komendante, senj. Vladas Žukauskas
vyrų pastovyklės
komendantas ir t.n.
Julytė Sakalauskaitė - vakarinių progra
mų vedėja. Stovyklos metu buvo skaitytos
šios paskaitos: Lietuvos proistorijos stu
dijų būklė šiandieną - Kun. V. Bagdanavičius, MIC, Bendros lietuviškos archi
tektūros išvystymas - A. Tamašauskas,
Lietuvių kalbos raida Amerikoje - R.
Kinka, Lietuvių išeivijos politinė veikla R. Selenis, Lietuvos valdžia ir jos elgesys
krizėje - D. Bruškytė, Religinis šių dienų
žmogaus persiorientavimas - kun. J. Ku
bilius, S.J., Žmogaus nerimas paskutinio
dešimtmečio Lietuvos prozoj - dr. B.
Vaškelis, Lietuvoj išleistus istorinius vei
kalus įvertinant - dr. R. Misiūnas, Žvilgs
nis į prozą Lietuvoj - dr. K. Keblys,
Lietuvių bendruomenės politinė veikla Aušra Zerr.
Taip pat buvo pravestos svarstybos
tokiomis temomis: Anglų kalbos vartoji
mas mūsų tarpe, Kritiškas žvilgsnis į
einamą
skautų programą, Kritiškas
žvilgsnis į A.S.S., II Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso įvertinimas, Ar verta
studijuoti Vilniaus universitete?
Meninėje programos dalyje dalyvavo
jaunieji poetai, skaitydami savo kūrybą
ir Windsoro mergaičių ’’Aušros” kvar
tetas.

Stovyklos metu įvyko grafikos darbų
paroda iš Lietuvos, kurią techniškai api
pavidalino Rimas Penčyla ir Rimas Griškelis. Stovyklautojams ją iš meniško taško
pristatė iš Austrijos atvykus II PLJK
atstovas dail. Kęstutis Lapšys.
Įspūdžius apie stovyklą įdomiausia iš
girsti iš to, kuris prie stovyklos paruo
šimo daugiausia prisidėjo. Dėl to žemiau
patiekiu pasikalbėjimą su stovyklos vir
šininku bei programos vedėju fil. Min
daugu Plėškių.
- Mindaugai, kaip įvertini studijines
A.S.S. stovyklas?
- Man įstojus į Akademinį skautų są
jūdį, visos vasaros stovyklos būdavo stu
dijinio pobūdžio. Tai yra, kad jos susi
dėdavo iš linksmosios bei rimtosios da
lies. Nors jos vykdavo palapinėse, bet
stipri akademinė programa visada būda
vo svarbi stovyklos dalis. Paskutiniuoju
metu šios akademinio tipo stovyklos pra
dėjo nykti, pasidarė labai svarbus socia
linis stovyklų elementas. Grynai sociali
nės skyrių rengiamos stovyklos neatsiekė
savo paskirties.
A.S.S. stovyklos turi suteikti jų daly
viams sąlygas kultūriniai apsišviesti, so
cialiniai padraugauti. Stovykla šiam rei
kalui yra puikiausia proga, nes sujungia
vyresnius ir jaunesnius, atvykusius iš
įvairių vietovių, lietuviško ir kultūrinio
auklėjimo rėmuose. Šį uždavinį pozityviai
atsiekia tik studijinės stovyklos su rimta
programa.
- Kokio pobūdžio turi būti akademinės
stovyklos programa?
- Mano nuomone visa A.S.S. programa
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pirmoje vietoje turi būti akademiška, as
menį gyvenime lavinanti programa. Būti
akademiku skautu nėra tik įsigyjimas nau
jo patyrimo laipsnio skautų organizaci
joje, dėlto ir A.S.S. uždavinys nėra ruošti
naujus vadovus tuntams, bet ugdyti gilesnį
žmogų. Manau, kad ypač svarbu stovyklos
metu, patiekti nariams žinių,kurios jiems
yra sunkiau prieinamos. Stovyklos progra
moje svarbų vaidmenį turėtų atlikti li
tuanistika ir lietuviškumas. Jauniesiems
nariams yra svarbu susipažinti su lie
tuvių kultūriniu gyvenimu čia, bet dar
svarbiau jiems duoti žinių iš dabartinės
okupuotos Lietuvos. Tokias žinias ap
graibomis tik gali rasti Metmenyse bei
Akiračiuose - jaunieji daug jų neskaito ir tuo pačiu jų akiratis apie Lietuvą yra
labai nedidelis. Stovykla puiki proga šį
akiratį praplėsti.
- Kurios paskaitos daugiausia domino
dalyvius? Ar jautėte, kad programa jau•nimui buvo per aukšto lygio intelektuali
niai nepasiekiama ir tuo pačiu neįdomi?
- Stovykloje daugiausia dalyvavo uni
versitetinio amžiaus jaunimas. Dauguma

domėjosi paskaitomis ir dalyvavo disku
sijose. Aišku buvo ir ta dalis,kuri paskai
tų vengė. Įdomūs kalbėtojai, įdomios te
mos domino klausytojus. Gerai praėjo
diskusiniai būreliai: AR STUDIJUOTI VIL
NIAUS UNIVERSITETE, ANGLU KALBOS
VARTOJIMAS MUSU TARPE, II PASAU
LIO
LIETUVIU JAUNIMO KONGRESĄ,
ĮVERTINANT - tai vis artimos aktualios
temos dabartiniam jaunimui.
Didelio susidomėjimo susilaukė iš Lie
tuvos grafikos paroda. Įdomiai praėjo li
teratūros vakaras. Kitą kartą tokį vakarą
ruošiant, būtų įdomu įtraukti į jį ir vy
resnius rašytojus. Visiems labai patiko
Windsoro mergaičių kvartetas ’’Aušra”,
vadovaujamas p. Tautkevičienės. Links
mai nuteikė Detroito ’’Miško Brolių”
orkestrėlis. Programa būtų buvusi dar
įvairesnė ir turtingesnė, jeigu visi kvies
ti ir sutiką dalyvauti būtų pasirodė.
Universitetinio lygio klausytojai turė
tų suprasti įvairaus turinio laisvųjų moks
lo sričių temas. Jų nesupranta gal būt
tik tie, kurie jų neseka ar nesidomi. Baigė pasikalbėjimą M. Pleškys.

********************************

nuotr. M. Griauzdės
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ŽVILGSNIS l LIETUVIU IR
AMERIKIEČIU VAIKU

LITERATŪRA

PASIKALBĖJIMAS SU
RAŠYTOJA N. UŽUBALIENE
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Vyr. skiautininkė Nijolė Jankutė
Užubalienė yra autorė šių žymių tremty
je išleistų knygų vaikams: ŽEBRIUKO
NUOTYKIAI MIŠKE (1963),DANUTE STO
VYKLAUJA (1966) ir KAIP ALGIUKAS
VĖJO IEŠKO (1967). Vyr. skautininke
Užubalienė
taip pat
yra paskelbusi
’’Eglutėje” daugelį vaikams straipsnių
bei pasakėlių. Jos straipsnių yra atspaus
dinta ir anglų kalba leidžiamuose leidi
niuose, pvz. THE MARIAN (1964 metų
rugsėjo mėnesio numeryje) - išspausdin
tas straipsnis vadinamas ”The Little
great
Books
and our Great Little
Readers”. Čia sesė Užubalienė išreiškia
nuoširdų rūpestį ta literatūra, kuri do
mina dabartine jaunąją kartą. Susipažin
kime su jos įdomiomis idėjomis pasi
kalbėjimo metu.
- Sese Nijole, kodėl Jūs pradėjote
rašyti vaikams knygas?
- Pradėjau rašyti dėl to, kad mačiau
reikalą rašyti vaikams. Tuo metu iš Lie
tuvos spauda neateidavo. Man pačiai labai
rūpi lietuvių kalba ir jos išlaikymas trem
tyje. Rašyti mane paskatino skautavimas
su paukštytėmis - joms trūko literatūros.
Kai aš susilaukiau dukrelės Dovilės, tai
buvo dar didesnis paskatinimas, kad ji
mokėtų lietuviškai kalbėti ir skaityti.
Anksčiau rašiau suaugusiems, paskui, ma
tydama trūkumą, perėjau į vaikų litera
tūrą.
- Kokios yra jūsų pagrindinės temos?
- Temos priklauso nuo vaikų pajėgu
mo skaityti (lietuviškai), kuris paprastai
yra labai mažas. Tada seka rėmai - ra
šytojas turi laikytis tam tikrų apribojimų,
pvz. miesto vaiko gyvenamos aplinkybės.

t.n. Eglė Aglinskaitė
*T*
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Nežiūrint minėtų rėmų, drįstu rašyti pa
saką bei fantaziją. Jeigu gyvenčiau Lie
tuvoje, žinoma, kitaip rašyčiau. Pvz.,
ŽEBRIUKO NUOTYKIUOSE yra gamtos
temos, kad vaikas pastebėtų, kad ir gam
toje vyksta įdomių įvykių.
- Ką Jūs galvojate apie vaikų litera
tūrą dabartinėje okupuotoje Lietuvoje?
- Turiu daug gerą knygų iš Lietuvos
ir labai daug skaitau. Žinau, kas buvo
rašoma Lietuvoje dabar ir anksčiau. Iki
Stalino mirties literatūros nebuvo. Buvo
garbinamas ir šlovinamas komunistų die
vas. Paskui, su N. Chruščiovo valdymo
metais pamažu prasidėjo kurtis ir vaikų
literatūra. Dabar, atvirai sakant, yra la
bai daug gerų knygų, jų tarpe ir aukštos
literatūrinės kokybės. Tačiau visi auto
riai labai vaizdžiai ir aiškiai suvaržyti.
Matosi, kad rašyti yra nebepaisoma ri
zika. Rašantieji bando pro tą rėmą pra
siveržti ir pasakyti tai, ką jie nori. Bet
yra nemaža gabalų ir puslapių, kuriuose
turi būti garbinamas bolševikų ’’dievas”.
Bet vis dėlto okupuotoje Lietuvoje yra
didelių talentų.
Vaikų literatūroje autoriai dažnai gra
žiai reiškiasi. Yra geros poezijos vai
kams. Ypatingai pagirtini iliustratoriai.
Tiek, kiek popierius ir medžiaga prasti,
tiek puikios iliustracijos.
- Ar galėtumėt pasakyti apie išeivijos
literatūrą?
- čia turime nemaža gabių talentų:
Ramonas, Katiliškis, Škėma. Bet koks
skirtumas! Lietuvoje rašytojas gyvena iš
savo raštų, tačiau autorius ribojamas
dvasiniai. Išeivijoje autorius kitą darbą
dirba, dažnai neturėdamas nei laiko, nei
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Mokinomės lietuviškai skaityti.
sveikatos kūrybai, nors šiaip jau niekas
neriboja. Taigi yra didelė priešingybė.
Čia autorius negali gyventi iš savo kūri
nių. Pavyzdžiui, K. Almenas, vienas iš
jaunesniųjų mūsų rašytojų, yra fizikas.
A.a. Škėma ir kiti dramaturgai tikrai ne
atsilieka nuo Lietuvoje gyvenančių rašy
tojų.
- Ką Jūs galvojate apie Lietuvių vaikų
literatūros konkurenciją su anglų vaikų
literatūra?
Amerikiečių vaikų literatūra yra labai
įvairi ir plati (stupendous). Mūsų knygos
nėra prastesnės, bet vaikai yra įpratę
skaityti angliškai. Lietuvių kalba jiems
išsireikšti sunkiau, o kai sunkiau, vaikas
nenori skaityti. Yra gerų amerikiečių
autorių, bet jų knygų veiksmas labai
greitas - nuotykis seka nuotykį. Lietuvių
autorių knygos yra ramesnės. Mes nesame
gimė Amerikoje. Mes negalime tiek įsi
gyventi.
Lietuviška knyga kreipia dėmesįį žmo
gaus vidų. Tame, o ne nuotykyje susidaro
konfliktas. Europiečių vaikų literatūra
taip pat yra daugiau didaktinė. Dažnai
amerikiečių knygoje yra pinamas nuotykis
grynai dėl nuotykio. Taip daroma tam,
kad vaikas būtų pritrauktas toliau skai
tyti. Tas man nepatinka ir tas gadina
lietuviškų knygų skaitymą. Į žmogų ra
šytojas žvelgia iš visai kitos plotmės.
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Knygos iš komunistinių kraštų šaukia
’'Bravo visuomenė!” ’’Mes mirštame visi
už vieną, vienas už visus”. Yra net per
daug pompastiškas tikėjimas . tuo, kad
”ir mes pastatysime geresnį pasaulį,
pagerindami žmogų.” Amerikos rašyto
jai prieina individualiai prie geresnio
žmogaus. Tas man patinka. Veikėjas vai
kas nėra vedamas už pakarpos. Per dau
gelį klaidų jis pamato, kad vis dėlto galų
gale jis turėtų būti geresnis.
- Ką dar galėtumėte pasakyti?
- Vaikas turėtų imtis spręsti sunkes
nes literatūrines idėjas, bet čia mokyklos
to neduoda. Esu tikrai nusivylusi, kad
vaikai vyresniuosiuose skyriuose nėra
supažindinti su amerikoniška literatūra.
Iš viso apie autorius nekalbama. Tas
mane labai nuvilia. Žodžio ’’literatūra”
visiškai nėra. Vaikai visi užsako’’Arrow”
knygas. Mokytoja turėtų pasiūlyti, kad
visi mokiniai užsisakytų tą pačią knygą.
Tada ta knyga turėtų būti nagrinėjama,
susipažįstant su autoriais, rašymo būdu,
pagrindiniais veikėjais ir veikėjais,svar
biausiais įvykiais. Paskui turėtų būti na
grinėjama kita to paties autoriaus knyga.
Vaikas turi būti mokomas, kitaip jis visą
laiką pasiliks
tame pačiame žemame
skaitymo lygyje. Europiečiai tėvai yra
dėlto nusivylę: vaikas moka skaityti, bet
jis nežino kaip reikia skaityti.
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Tokiu pavadinimu 1972 m. lapkričio
mėn. pasirodė 616 p. generolo Stasio
RAŠTIKIO atsiminimų III-sis tomas, kurį
išleido Akademinės Skautijos Leidykla,
Chicagoje; spausdino ’’Draugo” spaustu
vė, redagavo fil. Bronius Kviklys.
A.S. Leidyklai tos knygos išleidimas stambus įvykis (esmėje, tai jau antras
tos leidyklos leidinys; pirmas buvo Saulaitytės Eilėraščiai; rengiami du toli
mesni leidiniai). Atsiminimų autorius
(1935.1 - 1940.1. buvo Lietuvos kariuo
menės vadas) - šį veikalą atidavė Aka
deminei Skautijai, atsisakydamas hono
raro. Pradedančiai veikti leidyklai tai
buvo didelė dovana, liudijanti autoriaus
pasitikėjimą skautija. Toliau, veikalas
buvo parengtas ir atspausdintas tikrai
’’žaibiniu” tempu - 9 mėnesių bėgyje!
Tai dideliausias nuopelnas knygos re
daktoriaus, kuriam nemažą pagalbą su
teikė visi ’’Draugo” spaustuvės darbi
ninkai.
Sprendžiant iš gen. St. Raštikio 1956
ir 1957 m. išleistų pirmųjų dviejų tomų
atsiminimų vertinimų skaitlingumo - rei
kia manyti, kad ir šis tomas, papildantis
tų dviejų tomų klausimus, susilauks pla
taus lietuviškos visuomenės susidomė
jimo.
Knyga paliečia labai daug asmenų (jų
vardynas apima net 16 puslapių), bet
daugiausia rašoma apie Lietuvos kariuo
menę ir tai su labai didele meile ir pa
garba. Pradedama Lietuvos kariuomenės
santvarkos ir L. kariuomenės įstatymo
aprašymu. Pateiktas gana vaizdus Lietu

*X* *X*» *X* ^X? *X*

SX?

*T**T*tJ**T**•**4*

vos kariuomenės vadovybės schemos brė
žinys. Toliau pateiktas svarbiausių Lie
tuvos politikų, karinių vadų, paskirų vi
suomenės veikėjų charakteristikos. Sky
riuje ’’Kiti klausimai” autorius kiek smul
kiau paliečia vokiečių bandymus įtraukti
Lietuvą įkąrą (218-236 p.) ir padaro gana
vaizdžią Pabaltijo valstybių karinę apžval
gą (291-320 p.). Gana platus skyrius’’Apie
kitų atsiminimus” (321-502 p.), kur auto
rius aptaria net 17 asmenų paskelbtus
atsiminimus, nes juose tie autoriai pa
liečia tuos pačius įvykius, kuriuos St.
Raštikis palietė savo atsiminimų I ir II
tomuose. Jų tarpe net 32 puslapiai skirta
atsiminimams pulk. Žultek-Mitkievič,
buv. Lenkijos karo atašė Lietuvoje. ’’Kri
tika ir kritikos” skyrelyje (503-578 p.)
autorius diskutuoja su I ir II-jo tomų
vertintojais-kritikais, nurodydamas, jog
buvo gavęs net 237 raštiškus atsiliepi
mus - 168 teigiamus ir 69 neigiamus.
Pagaliau, autorius pakartotinai pabrėžia,
kad šį tomą jis atidavė į spaudą dar ir
todėl, jog gana dažnai pasitaiko rašinių,
kuriuose ne visuomet objektyviai rašoma
apie Lietuvos praeities faktus, kurie au
toriui kaip tik gerai buvo žinomi, gi jam
ypač rūpi kuo tikslesnis tų faktų aprašy
mas.
Savaime suprantama, kad memuarinę
literatūrą beskaitant vienaip ją išgyvena
tie, kurie patys buvo aprašomųjų įvykių
liudytojai ar dalyviai ir kitaip tie, kurie
memuarų primenamus įvykius žino tik
iš literatūros ar kitų asmenų pasakojimų.
Dar labiau skiriasi suvokimas faktų, kai
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prisiminimus apie tuos faktus skaito jau
nesnės kartos, gimusios svetur, - netame
krašte, kur tie faktai vyko. Jiems aprašytų
įvykių santykiai, dažniausia, visai kitokie
nei tiems, kurie tuos faktus išgyveno.
Mėmuarai-atsiminimai yra subjekty
vus autoriaus pasakojimas savo pergyven
tų įvykių. St. Raštikis karys profesionalas,
tad jo atsiminimai daugiausia liečia Lie
tuvos karinius reikalus, bet drauge jis
yra ir didelio masto valstybininkas, tad
ir tie karinių reikalų dėstymai vis pa
liečia politiką, ir tai ne vien Lietuvos
valstybės mastu, bet vis užkliudo ir kitų
Europos kraštų reikalus. Ir šiame tome
autorius vis pabrėžiamai teigia, kad jis,
vadovaudamas Lietuvos kariuomenei,visų
pirma, siekė būti karinis Lietuvos kariuo
menės vadas, vengdamas bet kokio užsi
angažavimo paskirų politinių partijų veik
loje. Tai yra jo visų atsiminimų ’’raudo
nas siūlas” ir tuo autorius stengiasi
skaitytoją įtikinti.
Pirmieji St. Raštikio memuarų tomai
... iššaukė labai įvairią polemiką, nes tuose
tomuose buvo paliesti 1944 m. iš Lietuvos
pasitraukusiems gyvybingiausi klausimai.
Tačiau, kaip tik tai ir sumažina tų kritikų
objektyvumą, nes jie vertindami to laiko
įvykius, juos mato savo norų vaizdais.
Istoriografijoje senai konstatuota, kad
subjektyviai pergyventieji faktai, laikui
slenkant, labai retai tėra objektyviai nu
pasakojami, pavaizduojami. Perskaičius,
ir tai ne vieną kartą St. Raštikio memu
arus ir lyginant jo pateiktus įvykių apra
šymus su kitų pateiktais duomenimis bei
dokumentais, atrodo, kad jis kaip tik pri
klauso tai neskaitlingai grupei atsiminimų
autorių, kurie sugeba gana gerai atsipa
laiduoti nuo subjektyvizmo. Per tai, ne
abejotina, tokie atsiminimai darosi ver
tingesni, tiriant juose pateiktus faktus.
Rašydamas apie savo atsiminimų kri. tikus autorius nusiskundžia, kad ne visi
jie buvo objektyvūs, nes jų tarpe buvo ne
maža ne ’’bešališkų teisėjų” bet ’’kaltin
tojų”. Deja, tokia ’’kritikos” forma, iš
viso, mūsų išeivijos spaudoje rašant apie
nepriklausomos Lietuvos įvykius, vis dar
ir dar pasireiškianti.
Taip, vyriausybei, o taip pat ir St.
Raštikiui vis dar daromi priekaištai, kodėl gi vyriausybė, kariuomenės vadas
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nedavė įsakymo ginklu pasipriešinti 1938
m. kovo 18 d. lenkų ultimatumui... Tie
priekaištautojai, vienok, nenori žinoti,kad
Lietuvos vyriausybė tada, tuo jau pat, krei
pėsi į Berlyną, Londoną,Maskvą, Paryžių
pagalbos ir norėjo nors ultimatumo ter
miną bent iki IV. 15 d. prailginti. Deja,
iš visur buvo gautas neigiamas atsaky
mas, bet ir to maža. Po karo, iš slaptų
Vokietijos dokumentų paaiškėjo, jog'
III.17 d. (t.y. lenkų ultimatumo išvaka
rėse!) Hitleris vokiečių kariuom. vyr.
vadui gen. Keiteliui įsakė, jog - jei tik
prasidėtų lietuvių-lenkiį ginkluotas susi
dūrimas, tuojau pat užimti ne tik Klai
pėdos kraštą, bet ir pietvakarine Lie
tuvos dalį iki Dubysos! Kitaip tariant,
ginkluotas susidūrimas su lenkais jau
1938 m. kovo mėnesį Lietuvos valstybe
būtų privedąs prie katastrofos, kurioje
Lietuvai niekas net žodžiu nenorėjo pa
dėti.
Neužmirškime, kad tada Europa
’’rengėsi” prie Muencheno ’’sutarties”,
kada 1938.XI.29 d. naciams buvo paauko
ta Čekoslovakija.
Gal dar dažniau kartojamas buv. Lie
tuvos kariuomenės vadovybei priekaištas
skamba šitaip: - kodėl Lietuvai patenkant
į naują Rusijos vergiją, Lietuvos kariuo
menė (ne Lietuva, ne Lietuvos valstybė!)
nepasipriešino rusams. Taip pat, nežiū
rint į tai, kad 1940.VI.15 d. gen. St.
Raštikis nebuvo kariuomenės vadu, vis dar
girdimi priekaištai ir gen. St. R., kodėl,
girdi, jis neįsakė kariuomenei ginklu pa
sipriešinti rusams ir pan. Nekalbant jau
apie tokių ir panašių priekaištų nelogiš
kumą, atrodo, kad tai rašantieji ’’kriti
kai” nežino ar nenori žinoti - koks tada
buvo faktinas jėgų santykis ir tarptautinė
Lietuvos padėtis. Užmirštant nepasikartomumą 1918-1920 metais pasireiškusios
Lietuvos bei jos kaimynų plotuose atsi
radusios politinių santykių disproporci
jos, to laikotarpio efektus norima perkelti
į 1939-1940 metiji Lietuvos ir pasaulio
įvykiu vaizdą. Aišku, kad tokiu atveju vi
sos išvados bus klaidingos. Gen. St. R. ir
šiame tome apie tai primena.
Tokie ’’kritikai” pamiršta, kad kari
nei, o tuo labiau politinei valstybės va
dovybei ’’barškinimas ginklu”, neturint
nors šešėlio galimybių, kad ir trumpam
to ginklo pavartojimo efektingumui, - ga-
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lėtų būti tolygus ne tik valstybės, bet ir tikrai būtų žuvę ne pavieniai lietuviai, o
tautos savižudybei. Gi tautai savižudybės gal net ir tūkstančiai pajėgiausių mūsų
siekimas galėtų būti ’’patrauklus” tik vi tautos vyrų ir, sprendžiant iš tolimesnių
siškam apjakimui užvaldžius krašto vado politinių įvykių eigos, nė per nago juodu
vų protus (šitaip elgėsi Hitleris aiškė- mą tuo neprisidėjus prie įvykusių lietuvių
jant, kad jis pralaimi karą), o to Lietuvos tautos nuostolių sumažėjimo. Tad,kaltinti
istorija niekad tokiems apjakėliams nedo Lietuvos vyriausybę ir, kaip St. Raštikis
vanotų! Čia kaž kaip dar ne visuomet pri pabrėžia, visai pamirštant Maskvos bei
simenama, kad visų lietuvių svarbiausias Berlyno 1939.VIII.23 d. slaptą sutartį,
uždavinys yra: LIETUVIU TAUTOS EG tėra tik ’’kavinių politikierių” argumen
ZISTAVIMAS, nes tik lietuvių tautai eg tas, ’’liežuvinis patriotizmas” (tokį,labai
zistuojant ir esant pakankamai stipriai, taiklų panašių politinių demagogėlių pa
vadinimą
pateikė
’’Keleivis” savo
galima kalbėti apie kokią ir ginkluotą
1972.X.
10
d.
vedamajame,
užvardintame
kovą dėl savo valstybės nepriklausomybės
atgavimo ir kiekvienas gyvas lietuvis to ’’Liežuvinis patriotizmas”).
Prileidžiant ir iš gen. St. R. atsimi
kią galimybe didina!
Lietuvos kariuomenė 1918-1920 m. nimų, tie visi 1940 metų sprendimai,
Lietuvos vyriausybės ’’padaryti” (nes ir
ginklu apgynė atgaivinamą Lietuvos ne
priklausomybę. Vienok, toms kovoms pa kokio sprendimo nepadarymas irgi yra
sibaigus nebuvo ir, deja, negalėjo būti sprendimo padarymas) nesąmoningai,
veikiant apgraibomis, nežinant tų slaptų
tikro pasiruošimo ginklu konkuruoti su
nuolat stiprėjusiu apsiginklavimu ypač dokumentų bei parėdymų, apie kuriuos
mūsų kaimynų vokiečių bei rusų ir vis mes dabar, atidarius ano laiko daugelį
stipriau pasireiškusią tarpvalstybinių vi archyvų, žinome, - ir tuo metu negalėjo
durio ir rytų Europos politinių santykių būti kitokie! St. Raštikis, karys profe
sionalas, išėjęs aukštuosius karo moks
disproporcija, kur neabejotinai svarbiau
siu motoru buvo senas Maskvos impe lus ir kovose dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo savo krauju atidavęs
rializmas, niekad neatsisakęs ’’atgauti”
atgal kada nors Rusijos valdytas žemes. duoklę Lietuvos valstybės nepriklausomy
Maskva tam tikslui rengėsi ilgai, są bei išlaikyti, 1939-40 metų Lietuvos vals
moningai ir gana sėkmingai, įvairiomis tybės tragizmą gerai suprato. Neabejotina,
tariamo internacionalizmo ’’dūminėmis kad šiuo atžvilgiu, prieštaraudamas pana
šiems priekaištams, teisus yra St. Raš
uždangomis” maskuodama savo užmačius.
Ji tą planą realizuoti pradėjusi tik tada, tikis, o ne Lietuvos vyriausybę smer
kai jo jojo pasisekimu 100% neabejojusi kiantieji ’’kritikai”.
Tai būtina atsiminti nagrinėjant Lie
ir tam savo planui realizuoti metusi
tuvos
valstybės nepriklausomybės pra
(prieš visas Pabaltijo valstybes, pana
radimo aplinkybes. Apie tai St. R. pakar
šiai, kaip 1920 metais prieš tris Kau
totinai
primena ir analizuodamas įvairias
kazo valstybes) mažiausia dešimteriopą
’’galimybes”, ypač skyrelyje ’’Karinis
karinę persvarą. Gen. St. Raštikis čia
žvilgsnis į Pabaltijos valstybes” ,kuriame
primena, kad mūsų kariuomenę 1939-40
rašo apie eventualumą kada visos trys
m. sudarė apie 27.000 vyrų. Kokio pa
Pabaltijo valstybės - Estija, Latvija ir
jėgumo buvo karinės bazės, 1939 m. ru
Lietuva būtų sudariusios glaudžią sąjun
denį rusų įvestos į Lietuvą, iki šiol dar
gą.
St. R. nuomone, jog tada būtų galėju
nėra tiksliai žinoma, bet jos, berods,
buvo mažiausia skaičiumi tolygios mūsų sios turėti keleriopai daugiau šansų iš
saugoti savo nepriklausomybę. Čia jis
tuometinėms karinėms pajėgoms, nekal
(293 p.) rašo, kad nežiūrint į nieką, ’’ten
bant apie tų įgulų apginklavimo persvarą.
ka
optimistiškai žiūrėti į Pabaltijo tautų
Gi 1940.VI. 15 d. Lietuvą okupavo ne ma
ateitį. Jei jos per šimtmečius išsilaikė
žiau 250.000 Maskvos kariuomenės su
1000 lėktuvų ir 600 tankų. Apie tai nenori prie Baltijos jūros, jei per tą laiką jos
prisiminti tie, kurie priekaištauja - kodėl išlaikė vokiečių, skandinavų, totorių ir
slavų spaudimą, jei lietuviai buvo sugebėję
Lietuvos kariuomenė tada nepasipriešino
išplėsti savo teritorines ribas toli į rytus,
rusams, esą, nors ir simboliniai, - kada
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Klausytojų dalis Gen. Raštikio “Įvykiai ir Žmonės” knygos pristatyme.

Dr. Vardys “Įvykiai ir Žmonės” pristatyme taria pagrindinį žodį.
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Klausytojų dalis Gen. Raštikio “Įvykiai ir žmonės” knygos pristatyme.

Kun. G. Kijauskas ir fil. Bronius Kviklys džiaugiasi Akademinės Skautijos
leidyklos naujausia knyga.
nuotr. A. Vengrio.
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Lietuvos kariuomenė parade

-

nuotr. iš Br. Kviklio archyvo.
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pasiekdami net Juodąją jūrą; jei tos tautos
išlaikė daug žiaurių karinių bangų, daug
kartų praūžusių per jų žemes, jei tos
tautos ir dabartinėje žiaurioje okupacijoje
teberodo daug gyvybės ir aktingumo, tai
dėl laimingesnio ir laisvo jų gyvenimo
ateityje netenka abejoti”. Toliau autorius,
pasinaudodamas USA Nat. Archyvo kai ku
riais dokumentais (299 p.) rašo: "Vaka
rinių valstybių kariniai specialistai teigė,
kad Lietuvos kariuomenės apginklavimas
buvo modernesnis, negu kitose Pabaltijo
valstybėse, tačiau jie negatyviai vertino
nepastovumą Lietuvos kariuomenės vado
vybėje ir nepaprastai dažną keitimą kraš
to apsaugos ministerių, kariuomenės va
dų ir vyriausiojo štabo viršininkų. Tas
nepastovumas karinėje vadovybėje ir po
litikų kišimasis į kariuomene bei politi
nių grupių intrigas kariuomenėje neigia
mai veikų ne tik karininkus, bet ir karei
vius. Lietuvis kareivis buvo teigiamai
vertinamas, tačiau buvo daroma priekaiš
tų daugeliui aukštųjų karininkų, kurie nesiinteresave kariniais reikalais, bet buvo
greičiausia politinėmis figūromis kariuo
menėje. Tik vėliausiais, jau beveik pasku
tiniaisiais nepriklausomybės metais būvą
padaryta daug pozityvių pakeitimų Lietu
vos kariuomenės vadovybėje. Įdomu pa
brėžti, kad tų pačių karinių specialistų
tvirtinimu, lietuviai savo būdu žymiai
geriau tiktų partizaniniam karui, kaip
latviai ar estai”. Siame skyrelyje ir kny
gos pradžioje (15-18 p.) nurodyti faktai
apie didelį, ano laiko, mūsų kariuome
nės vadovybės nepastovumą ir ypač po
litinių veiksnių bandymus turėti įtakos
kariuomenėje, knygos autoriui nepatrauks
palankumo įvairių "popierinių patriotų” ,
kurie mano gerai nusimanė tvarkyti ka
rius.
St. Raštikis apie Lietuvos kariuomene
rašo gerai, bet jis tai daro ne vien tik
kaip karys, bet ir kaip lietuvis. Ta min
timi jis vadovaujasi ir nagrinėdamas kitų
asmenų atsiminimus.
Gali būti, kad esminė priežastis įvairių
priekaištų darytų St. Raštikiui rišasi su
tuo, jog jis, atsidūrus kariuomenės vado
vietoje, stengėsi kariuomenėje daryti tik
vieną "politiką” - lietuvišką, o ne kurios
politinės grupės "politiką”. Kai kuria
prasme tai įrodo tų’’puolimų” šaltiniai:

vis dar nesiliaujančios paskirų ”partijųx
reprezentantų” pastangos įrodyti, kad tik
jų šalininkų valdžia būtų išgelbėjusi Lie
tuvą nuo naujos rusų okupacijos! Čia nėra
prasmės kalbėti apie tuos St. Raštikio
memuarų puolėjus, kurie iš viso jaučia
malonumą gave bet kokios progos iško
neveikti, išdergti kitą žmogų, o ypač tokį,
kuris visuomenėje, valstybėje buvo iški
lus aukščiau už juos, nes tik tokiu būdu
jie besugeba atkriepti į save kitų bendra
minčių dėmesį.
Esmėje St. Raštikis pritaria Lietuvos
vyriausybės 1940 m. birželio mėnesio
’’sprendimams”, čia pat cituodamas Vo
kietijos kanclerio K. Adenauero žodžius,
kad "Politikos neįmanoma kurti tik vie
nais norais, juo labiau neįmanoma esant
silpnam; politikoje dažnai tenka tenkintis
tik mažesnio blogio pasirinkimu". Šito
patarimo, sako, neturėtų užmiršti ypač
įvairūs buvusios nepriklausomos Lietuvos
gyvenimo kritikai. Toliau, autorius pa
brėžia, kad jis savo atsiminimuose sten
giasi "pasiekti istorinės tiesos ir pako
reguoti bei atitaisyti nors kai kuriuos
nepagrįstus arba iškraipytus tvirtinimus,
kurie arba aptemdo tą istorine tiesą,
arba visai ją palaidoja". Jis taip pat
labai nori, kad skaitytojai patikėtų jo
nuoširdumui, siekiant parodyti jiems isto
rinę tiesą, nors toks tikinimas nenorintį
tikėti vargiai įtikins!
St. Raštikio nuotaikas, analizuojant
išeivijos spaudoje reiškiamus nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo "vertinimus",
gal geriausia pavaizduoja pateikiamos ci
tatos iš pulk. Pr. Saladžiaus laiškų au
toriui. Taip (385 p.), 1959.III.10 d. pulk.
S. rašė: "Mes jau perdaug dideli indivi
dualistai, o gal ir egoistai. Labai mažai
teturime džentelmenų, o gal... jų ir visai
neturime, tik miesčionėliai. Tai ryškiai
parodo tremtis ir josios spauda. Tiek
spjaudizmo išlieta mūsų valstybės adre
su, mūsų valstybės kūrėjų ir jos tarnau
tojų. Atrodo, blogiausieji žmonės vadova
vo valstybei ir jai tarnavo. O mūsų valsty
bės režimas - tai blogiausias iš visų.
Niekad neskaičiau palyginimo su Lenkija,
Latvija, Estija, Vokietija, Prancūzija ar
Skandinavų valstybėmis. Mūsų politikie
riai rašeivos taip nupiešia mūsų praeitį,
kad tuoj bus gėda net pasisakyti, kad bu-

89

18

vai savo valstybės tarnu ir tik savo vals
tybei esi tarnavęs. Ne, sako politikieriair
tarnavai ne valstybei, bet režimui. Jie
net tvirtina, kad komunistai ne ką tepakeitę - vieton Varnių tik tolėliau tesiun
čia... į Sibirą, bet sistema esanti ta pati
ir 1.1.” Kitame laiške tas pats Pr. S.
skundėsi, kad betvarkant savo valstybę:
’’Parapijiniai reikalai” dažnai kenkdavo
valstybės reikalams. Trūko pasitikėjimo,
mandagumo ir pagarbos vienas kitam.
Mokėjime daugiau gerbti svetimuosius
negu savuosius...” Ir tų laiškų autorius
ir St. Raštikis labai giliai pergyvendavo
tokius priekaištus nepriklausomai Lie

tuvai ir jos veikėjams.
Baigdamas tą tomą St. Raštikis (590p.)
rašo: ”Ir atsiminimų autoriaus ir kritiko
tikslas yra garbingas ir bendras - surasti
istorinę tiesą, arba, kiek tai žmoniškos
sąlygos leidžia, bent priartėti prie isto
rinės tiesos”.
A.S. Leidykla, išleisdama šį tomą, pa
rodė sugebanti savo užsimojimus tinka
mai realizuoti. Tai duoda pagrindo ma
nyti, kad ji išleis ir daugiau leidinių,
kurie panašiu būdu praturtins mūsų išei
vijos raštiją, kaip ir šis St. R. atsimi
nimų III-sis tomas.

^c^**^************^***
Mieli ir Brangus Tautiečiai,

Nuoširdžiai dėkoju ką tik pasirodžiu
sios mano knygos ’’ĮVYKIAI IR ŽMO
NĖS” leidėjams ir visiems čia susirin
kusiems tą įvykį paminėti.
Tos savo knygos rankraštį esu pado
vanojęs mūsų mieliems skautams ir skau
tėms, norėdamas nors tuo būdu padėkoti
jiems už jų gyvą, gražią ir patriotinę
veiklą.
Šioje, kaip ir kitose savo knygose, aš
daugiausia rašau apie Nepriklausomą Lie
tuvą ir jos kariuomenę. Rašau su didele
pagarba ir meile, stengdamasis bešališ
kai atvaizduoti buvusius įvykius ir žmones
ir tuo būdu pasitarnauti istorinei tiesai.
Mano nuoširdūs ir atviri pasisakymai
galės iššaukti įvairius atsiliepimus, kurie
bus labai pageidaujami, nes rimtos disku
sijos ir kultūringa kritika padės mums
geriau išsiaiškinti, pažinti ir įvertinti
mūsų Tėvynę liečiančius buvusius ir da
bartinius politinius įvykius ir iš jų pa
simokyti ateičiai.
Man būtų labai malonu pačiam daly

vauti šiose iškilmėse ir nuoširdžiai pa
bendrauti su Tamstomis. Labai apgailes
tauju, kad negalėjau to padaryti. Mano
natvykimo priešastis yra ne dėl didelic
nuotolio tarp Čikagos ir dabartinės mane
gyvenamosios vietos Kalifornijoje. Jai
ilgesnį laiką mane kankina širdies nega
lavimai, dėl kurių jau keletą kartų tu
rėjau gulėti Monterėjos ligoninėje. Be
to, jau ilgesnį laika yra atsivėrusi viena
iš mano per karą uz Lietuvos Nepriklau
somybę 1919 metais gautų žaizdų, kuri
pūliuodama sudaro daug nepatogumų. Kaip
matote, priežastys yra rimtos, todėl pra
šau atleisti už mano nedalyvavimą.
Nuoširdžiai sveikinu visus šio susi
rinkimo dalyvius, dėkodamas už apsi
lankymą ir linkėdamas visiems Jums,
mieli Tautiečiai, viso geriausio.

Su didžia pagarba ir dėkingumu

Stasys Raštikis
1972 metų lapkričio 19 dieną
Monterey, California

fcL*
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MOTERIS AMERIKOS MOKYKLŲ
VADOVĖLIUOSE

DALIA EIDUKAITĖ
f.<

*1*
•*|J’*

Mergaite, paklausk savęs, kaip augtų
tavo asmenybė, jeigu nuolat tau būtų
kartojama: tavo paskirtis mylėti, karjiera
tau nereikalinga, laimingiausia esi
namuose, tu pasirenki gyvenimą pasi
rinkdama vyrą, o ne savo atskirą kelią:
suprask vyrą, būk maloni ir sugyvenk su
kitais.
Bet nesvarbu ką tu bedarytum, vis tiek
nepakeisi žmonių nuomonės, nes tu esi
gimusi moteris. “Gi reputacija kokia ji
bebūtų, teisinga ar klaidinga, negali būt
įkalta į galvą nepaliečiant asmens
charakterio”. *
Mergaitės, kaip antrosios klasės pilie
tės, auklėjimas prasideda dar prieš jos
gimimą. Tėvelis nori sūnaus, mama
dažniausiai taip pat. Berniukai mokomi ir
auklėjami būti agresyviais, savarankiš
kais, o mergaitės mokomos būti meiliomis
ir nuolankiomis. Vaikų žaislai atstovauja
mūsų ateities pasaulį - namus. Mergaitės
žaidžia su lėlytėm, krosnelėm, prosinimo
lentelėmis ir pan. Berniukai žaidžia su
raketomis, chemijos komplektais, mate
matikos žaidimus.
Pagal šių dienų galvojimą, berniukai ir
mergaitės vienodai mokomi. Bet iš tikrųjų
taip nėra. Mokytojai yra individai ir mo
kyklų curricula skiriasi tik vietovėmis. Bet
vienas iš svarbiausių visų mokymo
reikmenų yra standartinis vadovėlis
(textbook). “Amerikoje yra 15-ka svar
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besnių vadovėlių bendrovių, kurios
kontroliuoja 90 procentų vadovėlių pre
kybos. Šios bendrovės viena kitą stebi ir
gamina labai panašius produktus. Moters
vaizdavimas šiuose vadovėliuose yra toks:
moteris - motina, šeimininkė, pagelbininkė, vyrų veiklos stebėtoja”. * *
Vienu laiku, vadovėlių redaktorius ir
leidėjas išanalizavo dešimtį vadovėlių
leidimo bendrovių: nuo darželio iki
trečiosios klasės. Šiuose vadovėliuose, jei
moteris ir dirbo už namų, tai buvo pa
vaizduota tik kaip mokytoja, ar
gailestingoji sesuo-slaugė. Visos pavaiz
duotos mokytojos ar slaugės buvo nete
kėjusios. Tai aiškiai mums pasako, kad kai
moteris išteka, ji palieka savo profesiją ir
grįžta į namus, “nežiūrint fakto, kad virš
puse Amerikos moterų, t.y. V3 su prieš
mokyklinio amžiaus ir 40 procentų su mo
kyklinio amžiaus vaikais, dirba už
namų”.* * *
Vyrai vadovėliuose vaizduojami dir
bantys už namų. Nei vienas studentas, ar
neturintis darbo, nedirba namuose,
išskiriant darže ar šiukšlių išnešime.
Šeimos principiniai sprendimai taip pai
vyro padaromi. Šie sprendimai apima ir
namų reikalus, kaip namų perdažymas,
langų plovimas, net kartais ir maisto
pirkimas.
Mergaitės daugiausia padeda mamytei:
plauna indus, pagloboja kūdikėlį, dengia
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nuotr. M. Griauzdės.
stalą ir t.t. Berniukai taip pat padeda
motinai, bet ne tėvelis. Iš to seka išvada,
kad kai berniukai užauga, jie bus tėveliai
ir nedirbs nei moters, nei vaikų darbų.
Payz., vaizduojama šeima, kuri parsiveža
iš ligoninės kūdikėlį. Visi “gelbsti” motinai
“jos” darbuose ir tėvelis neša į rūsį plauti
skalbinius, bet vargšelis negali susi
tvarkyti, skalbiniai krenta iš krepšio,
nemoka užstatyti skalbimo mašinos ir t.t.
Vaikai sako: “Vargšas tėvelis”. Čia mes
turim suponuoti, kad suaugęs vyras,
kuris rūpinas šeimos išlaikymu, negali su
baltiniais susitvarkyti. Pamoka vaikui
aiški - tėvelis gali pagelbėti bėdose, bet jo
darbas nėra skalbinius tvarkyti.
Toliau, jauniausias šeimos narys
dažniausiai yra mergaitė ir nelaimėje būna
išgelbėta vyriausio vaiko, dažniausiai
berniuko.

Tėvelis netik sprendžia šeimos proble
mas, bet apsprendžia ir šeimos pramogas.
Ir vadovėlių iliustracijose, kai visa šeima
važiuoja mašina, tėvelis visada vairuoja,
o mama sėdi prie jo šono.
Viename socialinio mokslo vadovėlyje,
“Exploring Our Needs”, autorė Rita
Goldman, vaikams pristato paveikslus. Šie
paveikslai vaizduoja abiejų lyčių žmones
įvairiose profesijose. Kiekvieną žmonių
grupę sudaro trys balti ir du juodi žmonės.
Tekste šitaip sakoma: Čia yra keletas
drabužių, kurie mums nurodo kokį darbą
šie žmonės dirba. Pažvelgę į paveikslus jūs
sužinote žmonių profesiją. Ir ką jie dirba?
Moterys pavaizduotos gailestingomis
seserimis, o vyrai daktarais, bet ne
atvirkščiai.
Leidėjai gali save apginti sakydami, kad
jie vaizduoja vadovėliuose pasaulį tokį,
kokį šiandien matome. Jie negali vaizduoti
moterį kaip Aukščiausio teismo teisėją,
erdvių tyrinėtoją, Amerikos Prezidentę,
nes tokių moterų šiandien nėra. Šis jų
ginčas nelabai teisingas, nei labai
aktualus. Mes vadovėlių leidėjams galime
įrodyti 1966 m. įvykį su juodosios rasės
žmonėmis vadovėliuose. Išėjęs Federalinės
valdžios įsakymas, kuriame sakoma, kad
daugiau pinigų neduos naujų vadovėlių
leidimui iki vadovėliai nebus integruoti ir
juodosios rasės žmonės bus vaizduojami
kitose rolėse - ne tik durininkais ir tar
naitėmis. Kadangi dauguma pinigų už
vadovėlius ateina tiesiog ar netiesioginiai
iš Federalinės valdžios, leidėjai tuojau
ėmėsi juodinti veidus. Kilo klausimų: Kaip
galima juodosios rasės žmones vaizduoti
begyvenančius užmiesčiuose jei jie ten
negyvena? Ar būtų galima pavaizduoti
“tipišką” juodosios rasės žmogaus gyve
nimą vadovėliuose? Problemos neiš
sprendė, bet pradėjo parodyti profesijų
integravimą.
Kodėl šis naujas vaizdavimas apie juo
dosios rasės žmones iškilo? Todėl, kad jie
patys pradėjo reikalauti teisingo trakta
vimo valdiškų mokyklų vadovėliuose. Tad,
ir mes moterys turėtume reikalauti
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teisingesnio moters vaizdavimo vadovė
liuose, o ne vien moteris laisto gėles, kepa
pyragus ir guodžia verkiančius vaikus.
Kita neteisingumo šaka yra moterų
visiškas išrašymas iš istorijos. Nėra dar
buvusi moteris kaip Amerikos prezidentė,
bet buvo ir yra karalienių: Egipto
Kleopatra, Ispanijos Izabelė, Trojos
princesė Elena. Buvo valdovių: Rusijos
Katerina, Škotijos Marija, Anglijos
Elzbieta I. Artimiau prie mūsų laikų yra
išsiskyrusios moterys nuo anų savo
darbais, kaip Madame Marie Curie, Annie
J. Canmon - dirbo astronomijos moksle ir
su bendradarbiais atrado beveik 5,000
naujų žvaigždžių per 40 m. perijodą, Clara
Barton pradėjo Amerikos Raudonąjį
Kryžių.

Straipsnio autorė - t.n. Dalia Eidukaitė.

Moterys, kaip masė, taip pat buvo labai
reikšmingos dideliuose žmonijos judėjir
muose. Istorikai bendrai sutinka, kad
Prancūzijos revoliucija nebūtų galėjus
pasisekti be moterų. Moterys savo vyrus
skatino ir net kovojo kartu Paryžiaus
gatvėse. Piligrimų moterys, kurios ištvėrė
pirmosios žiemos sunkumus Naujojoj
Anglijoj, parodo ir užtikrina moters
narsumą ir patvarumą. Per Amerikos
revoliuciją, moterys nei kiek nemažiau
skyrėsi nuo Prancūzijos moters kovose
prieš despotizmą. Vakarų Amerika nebūtų
įsikūrusi be pionierių moterų patyrimo ir
drąsos. Jos dirbo ir improvizavo namus,
prisijungė prie vyrų su šautuvais kovose
prieš nedraugingus indėnų užpuolimus.
1760 m. prasidėjo pramonės revoliucija.
Moterys taip pat užėmė savo vietą
pramonės gyvenime. Jos žmonijos
progrese, kaip ir vyrai, turėjo didelę
įtaką, bet pilno pripažinimo moterims
nebuvo ir nėra duota.
Elizabeth Fisher, savo straipsniuose
New York Times, knygų sekcijose rašo,
kad ištyrinėjusi jaunų vaikų knygas knygų
krautuvėse ir bibliotekose, yra suradusi
nepaprastai didelį sąmokslą moters apipa
vidalinime. Berniukų žygdarbiai labai
paskatinantys, tuo tarpu mergaitėms
vietos nėra. Berniukai yra mokinami save
pareikšti, o mergaitės patenkinti. Bendrai
moteris pavaizduota blankiai, pažeminta
ir beveik nematoma.
Televizijos
programoje,
Seesame
Street, kuri yra National Educational
televizijos produkcija ir yra pripažinta
kaip universali pirmo laipsnio programa.
Savo metodais ir filosofija toli pražengusi
šių dienų nusistovėjusius mokymo
metodus. Ši programa yra skirta priešmo
kyklinio amžiaus vaikams. Programos
leidėjų tikslas yra “pasiekti juodosios rasės
priešmokyklinį vaiką. * * * * Bet ir vėl,
programoje palieka moterį tradicinėj
uniformoj - namuose. Programa yra pa
žengusi moksle, ypač matematikoje, bet
ir čia, kaip ir vadovėlyje yra lyties
skirtumai. Ir dėl to ši programa neduoda
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pilno vaizdo apie moterį ir vyrą priešmo
kyklinio amžiaus mergaitei, nežiūrint ir
rasių skirtumų.
Elizabeth Fisher, knygų tyrinėtoja,
New York Times knygų skyriuje rašo, kad
rašinėliai, pasakėlės ir vaizdeliai apie
juodosios rasės berniukus palaipsniui
didėja, bet apie juodosios rasės mergaites
tesurado vos vieną knygutę. Ir toje
knygutėje vaizduojamos mergaitės pasy
vios, svajotojos ir nereikšmingos.
Tad, gal jums kyla klausimas ko moteris
iš tikrųjų nori? Mano nuomone, Ms.
Janeway, “Man’s World, Woman’s Place”
knygos autorė, geriausiai atsako į šį
klausimą. Ji sako: “Moteris gyvenime turi
būti pripažinta ir tapti pilnutiniu žmogumi.
Tai yra, kontroliuoti jos gyvenimo
situaciją, naudoti jos talentus kiek tik
pajėgia ir kad jos atlikti darbai būtų
atpažinti ir pripažinti, nes moters norai
nieko nesiskiria nuo vyrų norų”.
Todėl, jau pats laikas, kad mokyklų
vadovėliai pristatytų jaunoms mergaitėms
pilnutinę moterį, nes pagrindinis mokyklų
tikslas ir yra paruošti gyvenimui pilnutinį
žmogų.
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Myliu aš visą tautą, visas
jos buvusias ir būsimas
kartas.
Adomas Mickevičius

JIS VEIKĖ IR KALBĖJO

širdim į širdį.
Prieš 40 metų M. Biržiška Vilniaus
reikalu tris mėnesius lankėsi Amerikos
Lietuvoje. Tai buvo atmintina ir sėkminga
kelionė.
Atsisveikindamas su Amerikos lietu
viais 1931.IV.23 d. New Yorke jis pažy
mėjo, jog savo kelionės metu stengęsis
“ne profesoriaus mokslingumu vadovau
tis, tik didžiausio Lietuvos poeto Adomo
Mickevičiaus pareikštu dėsniu širdim į
širdis kalbėti”. Todėl toje kelionėje jam
pavykę susikalbėti ir susiprasti su įvairių
pažiūrų žmonėmis.
Širdim į širdį kalbėti, neieškoti idealių
didvyrių ir nesipiktinti kitų silpnybėmis,
bet mėginti juos suprasti ir jiems atleisti,
o atleidus pamilti,. - tokie buvo M.
Biržiškos giliai išmąstyti ir sąmoningai
išugdyti dėsniai, kuriais jis vadovavosi
visoje savo ilgo gyvenimo plačiašakėje
visuomeninėje ir politinėje veikloje.
Prof. M. Biržiška, kaip jam mirus “Mūsų
Vyty” (1963 m. Nr. 3) prisiminė jį Steponas
Kairys, vienas jo artimiausių draugų ir
bičiulių, buvo aiškių, stropiai saugomų

principų žmogus; žmogus' labai aukštos
moralės, krištoliniai švarus, kuris visą
savo amžių mokėjo būti tvarkingas su
savimi pačiu ir visuomet taip darė, kaip
buvo įsitikinęs ir sąžinės liepiamas. Be to
jis mylėjo žmones, ypač jam artimiausius
- lietuvius ir jų žemę Lietuvą, visą savo
amžių dėl jų ir jos dirbdamas. O
darbininkas jis buvo retai kieno
pasiektinas, ir kartu nepaprastai kuklus,
kurio sielon tuščia ambicija nežinojo kelio”.
***
Tylus ir kruopštus tyrinėtojas moksli
ninkas, išoriniai kuklus ir švelnus, fiziškai
trapus, M. Biržiška tuo pat metu buvo
kietas ir atkaklus, ryžtingas ir nenumal
domas, realus ir konkretus kovotojas dėl
savo tautos laisvės ir jos teisių - tikras
dvasios, proto ir širdies galiūnas^
Visas jo ilgas ir turiningas gyvenimas
nuo pat mažens, nuo vaikystės ir gimna
zijos suole, buvo ne vien giliai protu
išmąstytas, bet ir širdim iškentėtas. O juk
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žmogus dvasinės galybės pasiekia tik per
išmąstymą ir kančią.
Kada nors, koks nors kruopštus
mokslininkas tyrinėtojas parašys M.
Biržiškos monografiją. Ne čia, išeivijoje,
bet ten, Lietuvoje, kur jis ne tik nėra
pamirštas, bet kur jo veikla ir darbai, jo
sukurtas kultūrinis palikimas yra didžiai
vertinami, o jo gyvenimas ir jo kova
statomi sektinu pavyzdžiu ir idealu.
Vienas tos monografijos skyrius bus
skirtas aprašyti ir įvertinti jo veiklą ir
kovą anais sunkiais okupacijų metais,
kada jam teko vadovauti Vilniaus
universitetui.

PELNYTA GARBĖ
1940 m. sausio 15 d. atgaivinto lietuviško
senų ir garbingų tradicijų Vilniaus
universiteto taryba to universiteto
pirmuoju rektorium išrinko prof. M.
Biržišką. Toji garbė jam pelnytai priklausė
kaip didžiajam, nors ne Vilniuj gimusiam
vilniečiui, nenuilstamam Vilniaus kovo
tojui, senojo Vilniaus universiteto
istorijos tyrinėtojui, atbudusios nepri
klausomos Lietuvos aukštojo mokslo
pradininkui, nes Lietuvių Mokslo
draugijos įsteigtuose Aukštesniuosiuose
kursuose Vilniuje 1919.III.1 d. pirmąją
paskaitą skaitė ne kas kitas, kaip M.
Biržiška.
“Tai vienintelis Lietuvos žmogus, kuris
pirmas turi teisę čia prabilti! Kito tokio iš
viso nėra”, - rašė Pulgis Andriušis
prisiminęs Vilniaus universiteto rektoriaus
M. Biržiškos žodį, tartą istorinėje
universiteto kolonų salėje Lietuvos
literatūros ir mokslo premijų iškilmių
dalyviams.
“Biržiškinėje dvasioje išaugę matėme,
kaip tos dvasios vadas patsai išgyveno
Vilniaus šlovę, pirmą kartą pakildamas
kalbėti kolonų salėje”.
Griuvo valstybė, keitėsi santvarkos,
valdžios, režimai ir žmonės, bet Vilniaus
universiteto rektorius nesikeitė. Tarytum
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Šv. Petras, jis buvo ta uola, kuria anų
okupacijų metais rėmėsi ne tik visa sunki
universiteto išsilaikymo kova, bet kuri
teikė užuovėją tautiniam lietuvių pasi
priešinimui ir jo organizacijoms kurtis ir
veikti.
Tik tokio neginčijamo aukšto moralinio
autoriteto žmogus, kokiu buvo M.
Biržiška, tvirtos valios, gilios atsako
mybės ir pareigos pajautimo, reto
politinio patyrimo, besąlyginio atsidavimo
ir pasiaukojimo savo uždaviniui, galėjo
įstengti per visus anuos audringus metus
ne vien ištverti sunkiose rektoriaus pa
reigose, ne vien bepriekaištingai vado
vauti Vilniaus universitetui, bet apsau
goti, apginti ir beveik ketverius su viršum
metų išlaikyti tautiškai nepažeistą, dargi
sustiprintą, Lietuvai ir jos tautinei
kultūrai nepaprastai brangų ir reikšmingą
lietuviško mokslo židinį.

JIS TIESĖ GAIRES ATEIČIAI
M. Biržiška turėjo ilgą seno kovotojo,
revoliucininko ir pogrindininko patyrimą.
Maskvos universiteto I kurso studentas,
bet jau veiklus lietuvių studentų draugijos
narys, vos 20 metų amžiaus, 1902 m. jis
jau buvo suimtas ir nuteistas dviem metam
ištremti Sibiran, tik vieton to vienerius
metus kalintas Maskvos Butirkų, Vilniaus
ir Kauno kalėjimuose.
Jis demonstravo Maskvos gatvėse 1905
m. revoliucijai kilus, aktyviai veikė ir
dirbo lietuvių socialdemokratų ir socialis
tinio jaunimo pogrindy, dalyvavo
Didžiajame Vilniaus seime, organizavo
1917 m. Lietuvių konferenciją Vilniuje,
buvo išrinktas Lietuvos tarybos nariu i"
1918 m. Vasario 16 d. pasirasė Neprikišu
somos Lietuvos valstybės atstatymo ar. "ą.
Antrosios, M. Šleževičiaus vadovau
jamos, Lietuvos vyriausybės švietimo
ministras ir vyriausybės įgaliotinis
Vilniuje, vadovavo viešai ir slaptai
lietuvių kovai Vilniuje prieš lenkų
okupaciją. Lenkų suimtas ir vos išvengęs
sušaudymo, buvo ištremtas Lietuvon, kur
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toliau nenuilstamai tęsė viešą ir slaptą
kovą dėl Vilniaus, palaikė slaptus ryšius
su ukrainiečių tautiniu pasipriešinimu ir
atlikdavo konfidencialius užsienio reikalų
ministerijos jam pavedamus uždavinius.
Dabar, kaip Vilniaus universiteto
rektorius, jis galėjo ne tik pats tuo retu
patyrimu pasinaudoti, bet ir kitiems jį
perteikti.
Jis nujautė ir žinojo tas ribas, kurias
reikėjo išlaikyti santykiuose su okupan
tais, bet kurių nederėjo peržengti nenu
sižengus tautinei savigarbai, o šios jis per
akis turėjo!
Kai 1940 m. Lietuvos Teatro direkcija
atsiuntė jam kvietimą į Vilniaus teatro
atidarymą, išspausdintą rusų ir lietuvių
kalbomis, jis nukirpo rusišką tekstą ir jį
grąžino atgal nurodydamas, jog kaip
lietuvis ir lietuviško universiteto rekto
rius, jis suprantąs lietuviškai ir rusiškas
vertimas jam nesąs reikalingas. Patyrusi
apie tai NKVD, teatro direktoriui R.
Juknevičiui pastebėjo, jog toks rektoriaus
elgesys turėsiąs jam savo pasėkų.
Berods, jau vėlų rudenį 1940 m. Vilniaus
universiteto senojoj kolonų salėj buvo
surengtas poeto Adomo Mickevičiaus
mirties 85 m. sukakties minėjimas.
Pagrindinę paskaitą skaitė universiteto
rektorius M. Biržiška. Ano meto sąlygomis
tai buvo jautrus, giliai išmąstytas,
prasmingas ir drąsus rektoriaus žodis.
Kalbėdamas apie Adomą Mickevičių, jo
gyvenimą ir kūrybą, jo kovotą laisvės
kovą, jo išgyvenimus ir dvasines kančias,
M. Biržiška tarytum nejučiom anuos laikus
lygino su dabartiniais ir anos praeities
patirtim, atsiremdamas mėgino aiškinti
lietuviams jų uždavinius naujoje Lietuvos
nelaimėje ir nutiesti gaires jų teisingai
laikysenai, darbui ir veiklai sovietinėje
okupacijoje.
Niekas tos rektoriaus paskaitos tada
juoston neįrašė ir niekur ji nebuvo at
spausdinta. Bet M. Biržiškos anuomet
mėgintos nubrėžti gairės Vilniaus
universiteto profesūros ir studentijos

laikysenai okupacijoje, kiek tenka patirti,
ir šiandien praktiškai tebėra vykdomos ir
taikomos.

NEMATOMOS RANKOS
VADOVAVIMAS
Rektorius M. Biržiška Vilniaus univer
sitetui vadovavo ir jo reikalus tvarkė
saviškai, neįprastai, nejaučiamai ir giliai
demokratiškai. Jis niekad nemėgo ir visad
vengė bet kokio tiesioginio dirigavimo ar
įsakymo, niekad bereikalingai nesikišo į
fakultetų darbą. Kaip jis pats niekieno
neskatinamas vykdė savo pareigą, taip ir
iš kitų laukė, kad jie neraginami atliks
savo uždavinį. Jis giliai ir nuoširdžiai
pasitikėjo savo kolegomis, bendradarbiais
ir universiteto tarnautojais ir tik būtinam
reikalui esant juos tėviškai pamokydavo ar
švelniai įspėdavo.
Nuo ankstyvo ryto ligi vėlyvo vakaro jį
buvo galima rasti jo rektoriaus kabinete,
prie rašomojo stalo, beruošiantį mokslinę
studiją apie senosios Vilniaus akademijos
studentiją.
Čia jis buvo bet kuriuo metu visiems
prieinamas, visad pasiruošęs kiekvieną
kantriai išklausyti, niekam neatsakyda
mas savo patarimo ar įspėjimo, niekad
nesikarščiuodamas, visada ramus ir
santūrus, malonus ir taktiškas. Jis buvo
įsigijęs visuotiną pasitikėjimą, jog jo
lankytojai ne tik nieko nuo jo neslėpė, bet
laikė savo pareiga jį išsamiai apie viską
painformuoti, žinodami, jog tos jų
informacijos niekur toliau nenueis.
Pradėjęs eiti universiteto pareigas
Lietuvai dar tebesant nepriklausomai, M.
Biržiška šaltai ir ramiai ruošė planus
universitetui toliau plėsti ir stiprinti.
Vilniaus universiteto uždavinį jis suprato
žymiai platesnį, negu vien tik siauros
mokslinės įstaigos. Jo manymu, lietuviš
kas Vilniaus universitetas turėtų tapti
visam Vilniaus kraštui šviesiu, plačiai
spinduliuojančiu ir patraukiančiu lietu
viškos kultūros židiniu, kuris jam
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palengvintų natūraliai susilieti ir suaugti
su Lietuva ir lietuvių tauta. Tam tikslui
rektoriaus rūpesčiu ir pastangomis buvo
įsteigta Vilniaus universiteto bičiulių
draugija, kuri tuoj ėmėsi organizuoti
Vilniaus visuomenei viešas universiteto
profesorių paskaitas.
Sovietų okupacija tą darbą nutraukė.
Prieš rektorių atsistojo žymiai sunkesnis ir
svarbesnis uždavinys: išsaugoti ir išlaikyti
patį universitetą, kaip nepažeistą tautinės
nepriklausomybinės dvasios lietuvišką
mokslo įstaigą.

KOVA UŽ LIETUVIŠKA
UNIVERSITETĄ
Universiteto pertvarkymas, jo išplė
timas ir prisitaikinimas prie naujų sovie
tinės okupacijos sąlygų iš esmės paėmus
praėjo be didesnių ar skaudesnių nuostolių
lietuviškam nepriklausomybiniam univer
sitetui. Išskyrus atskirus skaudžius
atvejus, kaip pavyzdžiui okupantų
suimtus buv. teisingumo ministrą prof. A.
Tamošaitį ir buv. žemės ūkio ministrą prof.
J. Aleksą, pavyko išsaugoti ir išlaikyti
beveik visą senąjį mokslo personalą.
Komunisto Juozo Bulavo paskyrimas
Vilniaus universiteto prorektorium mokslo
reikalams rektoriaus darbo ir uždavinio
nepasunkino, o faktinai palengvino, nes J.
Bulavas perėmė iš jo nuolatinių, neiš
vengiamų ir nemalonių santykių palaikymą
su Vilniaus kompartijos komitetu, jo
sekretorium Baltruška ir universiteto
reikalais besirūpinančia drauge Zina.
J. Bulavas, rokiškėnas, buvo senas
komunistas, Lietuvos kompartijon įstojęs
dar 1931 m. Bet jis taip pat buvo lietuvis.
Vėliau, jau antros sovietų okupacijos
metu, 1956- 58 m. ėjęs universiteto rekto
riaus pareigas “už politinio pobūdžio
klaidas”, kaip rašo Mažoji tarybinė
lietuvių enciklopedija, jis buvo ne tik nuo
rektoriaus pareigų nušalintas, bet ir iš
kompartijos pašalintas.
Vilniaus universiteto ir jo fakultetų
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vadovybės išlaikymas tvirtose lietuviškose
rankose buvo pirmas rektoriaus laimėji
mas prieš staiga atkiutusius ir sukairėjusius Vilniaus rusus, žydus, lenkus ir jų
spaudą, iš dalies net lietuvių, kurie
rėkiančiai reikalavo iš pagrindų perrefor
muoti “priešrevoliucinį, vienašališkai
nuteiktą” ir, žinoma, nacionalistiškai
nusiteikusį, fašistinį, smetoninį univer
sitetą.
Didžiausių sunkumų rektoriui sudarė ir
ypač didelio nervų įtempimo iš jo pareika
lavo naujų studentų priėmimas, jų atlei
dimas nuo mokesčio už mokslą ir stipendijų
skirstymas.
Vietų universiteto fakultetų pirmuose
kursuose tebuvo 7-800,
tuo tarpu
prašymų skaičius, daugumoj jaunų
Vilniaus žydų ir lenkų prašoko 3000.
Kiekvieną jų rektorius turėjo pats atidžiai
peržiūrėti. Komunistų partija ir komjau
nimas reikalavo, kad visų pirma būtų
priimti darbininkų ir neturtingųjų vals
tiečių vaikai. Komjaunimo atstovai, žydai
ir lenkai, taip pat reikalavo sau teisės
patikrinti kiekvieną paduotą prašymą.
Lietuvius skautus, ateitininkus, jauna
lietuvius, nepriklausomos Lietuvos aukš
tesnių valdininkų ir karininkų vaikus jie
visi laikė nacionalistais, smetonininkais ir
fašistais, kuriems neturėjo būti vietos
Vilniaus universitete. 30 hektarų ūkininko
sūnus jau buvo buožės vaikas ir vien todėl
universitetan nepriimtinas.
Iš pradžios pats kiekvieną prašymą
peržiūrėdamas, paskui juos specialioj
komisijoj su fakultetų, švietimo komisa
riato ir komjaunimo komiteto atstovais
svarstydamas, vėliau iš naujo juos visus
vienas patikrindamas, rektorius grįždavo
namo apie 2- 3 vai. naktį, išvargęs ir
išsisėmęs. Tačiau po sunkių ir vargingų
pastangų jam pavyko išvengti Vilniaus
universiteto lietuvių studentų nustumimo į
mažumą ir išlaikyti tokį studentų tautybių
santykį: lietuvių 50 procentų, žydų 33
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procentai ir lenkų 16 procentų. Tokiu būdu
iš 2000 su viršum studentų pusę sudarė
lietuviai. Tai padėjo atsilaikyti prieš
sutartinį lenkų ir žydų spaudimą Vilniaus
universiteto dėstomąją lietuvių kalbą
pakeisti rusų ir patį universitetą išlaikyti
lietuvišku universitetu.
Baigus studentų priėmimą, rektorius po
kelias valandas kasdien kelių savaičių
bėgyje turėjo telefonu aiškintis su
atmestais kandidatais, jų tėvais ir užta
rėjais, kompartijos ir profsąjungų
atstovais, raudonosios armijos karinin
kais, o ne kartą rektorate priimti nepa
tenkintuosius ar jų gimines iš eilės iki 100
ar 150 asmenų, kurių kiekvieną jis turėjo
kantriai išklausyti ir jam atsakyti. Neat
laikydamas nervų įtempimo jis kelis kartus
buvo rektorate nualpęs.

NESIBAIGIANTIEJI RŪPESČIAI
Rektoriaus rūpesčiai ir vargai su tuo,
deja, nesibaigė. Sekė spalio revoliucijos
minėjimo rengimas, iš Maskvos atsiųsto
prof. Novikovo Vilniaus universiteto
inspekcinis vizitas ir Maskvon iššauktos
abiejų Lietuvos universitetų vadovybių
delegacijos ataskaitinė kelionė, įvairių
provokacinio pobūdžio nagrinėjimų uni
versitete rengimas, kaip pavyzdžiui
Malenkovo pranešimo apie pramonės
padėtį Sovietų Sąjungoj ar Stalino konsti
tucijos reikšmės aiškinimas, kuriuose į
grupes paskirstyti turėjo dalyvauti visi
profesoriai ir studentai.
Už visa tai tiesioginę atsakomybę nešė
rektorius, ir nors ne viską pats asmeniškai
tvarkė, bet viskam lyg kokia nematoma
ranka vadovavo.
NUO PRŪSŲ ŠALIES...

Nors rektorius apie tai iš anksto niekam
neprasitarė, bet jam rūpėjo, kad Vilniaus
universitetas, priverstas dalyvauti Spalio
revoliucijos minėjime ir jo eisenoj,
išlaikytų lietuviškos mokslinės įstaigos

rimtį ir ano meto nelietuviškame Vilniaus
mieste, kuriame iš daugiau kaip 2000, 000
gyventojų vargu ar buvo koks 10.000
lietuvių, pasireikštų lietuviškai, o ne
rusiškai sovietiškai.
Iš tiesų, universiteto choras iki pat
minėjimo “nespėjo” išmokti sovietinių ar
tarybinių kompozitorių dainų ir koncerto
programą sudarė lietuvių liaudies dainos.
Prof. M. Romerio pagrindinė paskaita
buvo grynai mokslinio pobūdžio. Univer
siteto rūmų, studentų bendrabučių sienas
puošė lietuvių tautinių veikėjų ir rašytojų
portretai, - V. Kudirkos, Žemaitės ir kt.
Nors lietuviai sudarė tik pusę visų
studentų skaičiaus, spalio eisenoj mieste
universiteto kolonoj teskambėjo lietuviš
kos liaudies ar kariškos dainos, ypač
populiari Maironio daina, kuri pranašavo
“nuo Prūsų šalies padangėmis besiraitan
čius dūmus...”
Žygiuodamas pro okupacinės sovietinės
valdžios ir kompartijos atstovų tribūną
Lukiškių aikštėje, universitetas į rusiškus
sveikinimo šūkius atsakė tyla. Anot
Vilniaus partijos sekretoriaus Baltruškos,
iš visų Vilniaus mokyklų universitetas
pasirodė “blogiausiai”...
Dėl to nekaltai nukentėjo iš pareigų
pašalintas ūkio reikalams prorektorius
prof. Z. Žemaitis, o pats rektorius susi
laukė labai aštrių priekaištų ir buvo
priverstas asmeniškai aiškintis partijos
komitete.
Nestebėtina, kad galų gale rektorių
pasiekė įspėjimas, jog Maskva Vilniaus
universitetui rengianti dideles permainas.
LAF vardu slaptai painformuotas apie
įvyksiantį karą, apytikrią jo datą ir
lietuvių pogrindžio ruošiamą sukilimą, M.
Biržišks, paprastai visad labai santūrus,
nebeišlaikė ir nelauktai kelis kartus
pakartotinai iškeldamas rankas į (viršų ir
jas nuleisdamas sušuko: “bombos,
bombos, kad tik greičiau, greičiau...”
Vokiečių bombos išgelbėjo rektorių ir
Vilniaus universiteto profesūrą nuo
bolševikinio sunaikinimo. Į NKVD rūmus
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įsikraustęs gestapas pasikvietęs rektorių
parodė jam NKVD paruoštus išvežtinųjų
Vilniaus universiteto profesorių sąrašus,
kuriuose jis Tado savo ir universiteto
profesūros daugumos pavardes. Karas
prasidėjo birželio 22, o nauji trėmimai
Sibiran buvo numatyti birželio 23 ar 25 d.

LIETUVIAI Į DUOBES NEIS...
Patiems lietuviams išlaisvinus Vilnių
nuo bolševikinių okupantų, Vilniaus
universitetas be jokių sunkumų buvo
apvalytas nuo jam primesto svetimo
komunistinio ar sovietinio elemento ir
naujom lietuviškom jėgom sustiprintas.
Laikinosios vyriausybės švietimo mi
nistras prof. J. Ambrazevičius-Brazaitis
atnaujino ir atjaunino fakultetų vadovy
bes, o vieton J. Bulavo universiteto pro
rektorium paskyrė prof. D. Krivicką.
Universiteto rektorium toliau liko M.
Biržiška.
Jei vokiečių sovietų karas išgelbėjo
daugelį tūkstančių lietuvių nuo trėmimų
Sibiran, jis vieną okupaciją tepakeitė kita.
Lietuvai ir lietuviškam Vilniaus univer
sitetui nacių okupacija grėsė tuo pačiu
likimu, kaip ir sovietinė.
Karui visu smarkumu vykstant, naciai
okupantai sunkiai begalėjo pakęsti jų
okupuotame krašte laisvai veikiantį
lietuvišką universitetą. Greičiausia jie ne
kartą svarstė Lietuvos universitetų užda
rymo klausimą. Tarp vokiečių okupantų ir
Lietuvos universitetų prasidėjo žaidimas
kaip katės su pele, kuris truko iki pat
nacių okupacijos pabaigos.
Jie uždraudė priimti naujus studentus
ypač į vadinamus nepraktiškus fakultetus,
bet Vilniaus universitetas., švietimo tarėjo
dengiamas, tą draudimą apėjo priimdamas
juos vadinamais hospitantais.
Gavus įspėjimą apie rimtai rengiamą
universitetų uždarymą, visoje Lietuvoje
buvo suorganizuotas parašų rinkimas
peticijai vokiečių okupacinei valdžiai ne
kliudyti universitetams toliau veikti. Tų
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parašų buvo surinkta daugiau kaip
100.000. Parašų rinkimui pagelbėti abiejų
universitetų delegacija kreipėsi į Kauno
arkivyskupą J. Skvirecką.
Okupantams vis tebemėginant vienu ar
kitu būdu lietuvių jaunimą įjungti į vo
kiečių karo mašiną, o universitetams tam
priešinantis, buvo suimtas ir kelias dienas
Kauno kalėjime išlaikytas V.D. universi
teto senatas. Kaune tuo metu buvęs
Vilniaus universiteto rektorius taip pat
gavo gestapo kvietimą prisistatyti, bet jau
buvo išvykęs į Vilnių ir jį Kauno kalėjime
garbingai “pavadavo” Vilniaus universi
teto prorektorius D. Krivickas.
1942 m. pavasarį iš Kauno staiga
atvykęs dr. A. Vokietaitis įspėjo Vilniaus
rektorių, jog Kaune iš Rygos yra atvykęs
vadinamo Ostlando okupacinės valdžios
pareigūnas aukštosioms mokykloms tvar
kyti prof. Stegmanas su pavedimu su
stabdyti Lietuvos universitetų veikimą,
vienus fakultetus uždarant, o kitus pa
verčiant atskiromis specialiomis akade
mijomis. Esą, tas klausimas Kaune jau
išspręstas ir šiuo metu prof. Stegmanas
yra pakely į Vilnių.
Rektorius tuoj sukvietė universiteto
senato posėdį, kuris nutarė tam suma
nymui kategoriškai pasipriešinti ir tuo
tikslu visas in corpore nuvyko pas švietimo
tarėją Praną Meškauską- Germantą. Tokio
neįprasto vizito aiškiai paveiktas švietimo
tarėjas senatą priėmė savo kabinete.
Nuotaika buvo įtempta, bet nuoširdi ir
draugiška. Rektorius ir kai kurie kiti
senato nariai ramiai ir nuosaikiai išdėstė
švietimo tarėjui senato nusistatymą ir jo
motyvus. Pr. Germantas jiems nepriešta
ravo, bet savo nuomonės taip pat nepa
reiškė, tik pažadėjo mėginti sudaryti
sąlygas rektoriui ir senatui patiems savo
nusistatymą išdėstyti prof. Stegmanui.
Netrukus švietimo tarėjas pranešė
rektoriui, jog prof. Stegmanas sutiko
atvykti universitetan išklausyti univer
siteto vadovybės nusistatymo argumentų.
Šaltame, kaip paprastai, rektoriaus
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Mykolas Biržiška priimamas į Akademinio Skautų Sąjūdžio šeimą
kabinete vakare sukviestame senato
posėdyje, dalyvaujant prof. Stegmanui ir
švietimo tarėjui Pr. Germantui, rektorius
M. Biržiška šaltai ir ramiai išdėstė visus
motyvus, dėl kurių minėtas sumanymas
lietuviams ne tik nėra priimtinas, bet
bendrai būtų žalingas vokiečių lietuvių
santykiams. Neatrodė, kad rektorius ir
kiti senato nariai būtų prof. Stegmaną bent
kiek paveikę. Ir nežinia kuo tos diskusijos
būtų pasibaigusios, jei į jas staiga neįsi
terptų švietimo tarėjas Pr. Germantas
savo nelauktu, bet reikšmingu ir tikrai
istoriniu pareiškimu: “Vokiečiai”, sakė
jis, “atėmė iš lietuvių tautos beveik visa
ką galėjo! Jos nepriklausomybę, ūkį,
turtą. Visa, kas lietuviams liko yra jų
tautinė kultūra, švietimas ir Lietuvos
aukštosios mokyklos. Jei vokiečiai mėgins
ir tai iš lietuvių paveržti, težino, kad
lietuviai, kaip žydai į duobes neis”.
Po tokio švietimo tarėjo pareiškimo
toliau nebebuvo kas diskutuoti. Nežinia,
kas po to įvyko tarp Pr. Germanto ir prof.
Stegmano. Tačiau netrukus švietimo

tarėjas paprašė rektorių skubiai paruošti
ir įteikti prof. Stegmanui universiteto
memorandumą, įsakmiai nurodydamas
jame iškeltinus ir išdėstytinus argumen
tus. Matyti, tie argumentai buvo reika
lingi daugiausiai pačiam prof. Stegmanui
išsiteisinti dėl jam pavesto uždavinio
nepasisekimo.
Tokiu būdu Lietuvos universitetai
laimėjo dar vienerius metus laiko
lietuviams studentams toliau tęsti savo
studijas.

KONRADO VALENRODO
PĖDOMIS...
Tas laimėjimas buvo ne tiek Vilniaus
universiteto rektoriaus ir senato nuopel
nas, kiek švietimo tarėjo Pr. Germanto.
Tačiau jam atitinkamai nusistatyti ir apsi
spręsti lemiamos įtakos neabejotinai
turėjo Vilniaus universiteto rektorius M.
Biržiška.
Dr. Pr. Germantas-Meškauskas atvyko
vokiečių okupuoton Lietuvon iš Berlyno
kaip nacių patikėtinis, jau būdamas gan
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aukšto laipsnio SA karininkas. Jautrus ir
ambicingas, jis nešiojosi širdy kažkokį
nepagydomą dvasinį skaudulį dėl jo
kadaise patirtos gilios moralinės skriau
dos, už kurią jis labiausiai kaltino prof. I.
Tamošaitį ir švietimo viceministrą K.
Masiliūną.
Ne vienas, be abejo, bandė Kaune Pr.
Germantą pakreipti lietuvišku keliu ir
įkalbėti jį neišduoti lietuviškų interesų.
M. Biržiška niekada nemėgino nei jį
perkalbėti, nei vienaip ar kitaip jį pa
veikti, bet iš karto tiesiog savo jautria
širdim prabilo į jo širdį ir sugebėjo rasti ir
sukelti joje reikalingą atgarsį. Už tą M.
Biržiškos jam parodytą šiltą ir tiesiog
tėvišką jausmą, pagaliau už jo paties,
kaip universiteto rektoriaus ir Nepriklau
somybės akto signataro, ryškų ir gilų
patriotizmą ir pasiaukojimą lietuvių tautos
interesams, Pr. Germantas M. Biržišką
visada nepaprastai gerbė ir vertino kaip
vieną įžymiausią didžiadvasį lietuvį.
Žinoma, negalėjo Pr. Germanto neveikti
visa senojo istorinio Vilniaus universiteto
aplinka ir to universiteto studentų
patriotinė lietuviška nuotaika, kurie jį
universitete šiltai ir pagarbiai pasitikdavo.
Kai vieno parengimo metu, pakvietus jį
tarti žodį, lietuvių studentų atstovai įteikė,
jam gėlių puokštę, jis buvo aiškiai ir
matomai tuo giliai sujaudintas.
Ilgainiui Pr. Germantas ėmė nebeslėpti
savo nusivylimo vokiečiais ir jų politika ir
atsidavė Lietuvos švietimo reikalams
tiesiog nustojo vykdyti vokiečių okupa
cinės valdžios lietuviams nepalankius
įsakymus. Jų tarpe buvo tokių, kurie
tiesiogiai lietė universitetą, bet kurie
niekur toliau jo stalčiaus nenuėjo.

PERTEMPTA STYGA
Lietuviams atkakliai siekiant valstybi
nės nepriklausomybės, o naciams
primygtinai mėginant juos pajungti kovai
už Trečiojo Reicho interesus, lietuvių
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vokiečių santykiuose anksčiau ar vėliau
turėjo kilti krizė.
Ji įvyko 1943 m. pradžioje,*<-kai vokie
čiams okupantams paskelbus>lietuvių SS
legiono sudarymą, lietuviai-jį visuotinai
suboikotavo. Nė vienas Vilniaus universi
teto studentas šaukiamas į jį nestojo.
Tokios kietos, tvirtos, vieningos ir
visuotinės lietuvių reakcijos naciai nesi
tikėjo. Įsiutę jie suėmė įkaitais
keliasdešimt lietuvių inteligentų, jų tarpe
vokiečių kėslams ypač griežtai pasiprieši
nusius generalinius tarėjus M. Macke
vičių, Pr. Germantą ir S. Puodžių,
brutaliai uždarė visas Lietuvos aukštąsias
mokyklas ir Mokslų Akademiją ir atvirai
pagrasino pritaikinti Lietuvai tą patį
naikinamąjį okupacinį režimą, kurį jie
buvo įvedę Lenkijoj. Reikia pažymėti, kad
iš Stutthofo koncentracijos stovyklon
išvežtų 46 įkaitų vieno mėnesio bėgyje
išmirė vienas penktadalis.
1943 m. kovo 17 d., universiteto tar
nautojų įspėtas, anksti rytą universitetant
nuvykęs rektorius M. Biržiška rado jo
duris išlaužtas, universiteto iškabą su
Lietuvos valstybiniu ženklu sudaužytą,
prie durų pastatytą vokiečių sargybą, o
pačiam universitete beatodairiškai šei
mininkaujančią vokiečių policiją. Toks
nacių vandalizmas rektorių giliai sukrėtė.
Jis kumštimis puolė vokiečių sargybinius
ir smarkiai susikirto su policijos
pareigūnu, reikalaudamas, kad jis pats
pasišalintų ir policiją pašalintų iš univer
siteto arba jį, rektorių, suimtų. Tik ten
buvusiems universiteto tarnautojams
pavyko rektorių kiek apraminti.
Lietuvių vokiečių santykių styga buvo
pertempta. Ieškodami išeities iš susida
riusios padėties ir norėdami sukliudyti dar
didesnes nacių represijas Lietuvoj, kurios
grėsė lietuvių inteligentijos sunaikinimu,
kai kurie žinomi lietuvių veikėjai Kaune
paskelbė viešą pareiškimą lietuvių visuo
menei. Tas pareiškimas buvo paskelbtas
per radiją su Vilniaus rektoriaus M.
Biržiškos ir Vilniaus burmistro K.
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Dabulevičiaus parašais, nors nei vienas
nei kitas minėtame pasitarime Kaune
nedalyvavo ir paskelbto pareiškimo
nepasirašė.

REIKALAVIMAS PASIAUKOTI
Kad lietuvių visuomenė nebūtų suklai
dinta, rektorius M. Biržiška paruošė
atitinkamą pareiškimą, kurį žadėjo
paskelbti pogrindžio spaudoje. Tačiau eilė
Vilniaus universiteto profesorių, jų tarpe
buvęs Ekonomijos mokslų fakultete
dekanas A. Rimka, jį ne tik pakartotinai
nuo to atkalbinėjo, bet priešingai, ragino
vykti į Kauną ir savo autoritetu ir patirtim
padėti išlyginti įtemptus vokiečių lietuvių
santykius. Tokiu pat prašymu kreipėsi į
rektorių Vilniaus universiteto studentų
komiteto pirmininkas, nurodęs, jog iš
pradžios komitetas buvo kitokio nusista
tymo, bet per naktį apsvarstęs padėtį jį
pakeitė. Be to, pas rektorių atsilankė du
pogrindžio atstovai. Kalbėdami pogrindžio
vardu (VLIKas tuomet dar nebuvo suda
rytas) jie beveik reikalaute reikalavo, kad
rektorius pasiaukotų, dalyvautų Kaune
sumanytoj lietuvių konferencijoj ir jai
pirmininkautų, nes tai buvo vienintelis
kelias neprileisti prie vokiečių jau
parengtų represijų prieš lietuvių jaunimą.
Jie nurodė, kad pogrindis, ypač dėl ginklų
trūkumo, nesąs pasiruošęs toms repre
sijoms pasipriešinti, kurioms vykdyti jau
buvę paruošti keturi nacių SS pulkai.
Pasitaręs su panašioj padėty atsidūrusiu
Vilniaus burmistru K. Dabulevičium ir
pirmojo generalinio tarėjo gen. P.
Kubiliūno įsakmiai prašomas ir kvie
čiamas, rek^rius apsisprendė savo
nepasirašyto ,,<trašo pogrindžio spaudoj
nebeatšaukti ir nuvykus Kaunan prisidėti
prie generalinių tarėjų ir visuomenės
veikėjų -darytos lietuvių konferencijai
kviesti Kuiid ijos darbo.
Konferencija, kurion suvažiavo iš visos
Lietuvos kviestiniai atstovai, įvyko 1943

m. balandžio 5 d. Po uždaro, paruošiamojo
posėdžio sekė viešas, kuris buvo
transiliuojamas per radiją ir kuriam
pirmininkavo rektorius M. Biržiška.
Konferencijos vicepirmininku buvo gen. V.
Nagius-Nagevičius, o sekretorium buvęs Kauno viceburmistras A. Pimpė.
Konferencija priėmė kompromisinio
pobūdžio nutarimą, kuris išreiškė lietuvių
tautos nusistatymą susigrąžinti nepri
klausomybę, ir išrinko 12 asmenų
Lietuvos Tarybą, jų tarpe Vilniaus
universiteto rektorių prof. M. Biržišką ir to
paties universiteto prorektorių prof. D.
Krivicką. Vokiečių okupacinė valdžia jos
niekada nepripažino ir ją telaikė
patariamuoju organu prie pirmojo
generalinio tarėjo.

NEDĖKINGAS KELIAS
Pasiekęs kritišką fazę lietuvių pasiprie
šinimas teturėjo du pasirinkimu: atvirai
ginklu pasipriešinti gresiančioms vokiečių
represijoms, kaip tai lietuvių konferenci
joje karštai siūlė gen. P. Pečiulionis, arba
mėginti išlyginti lietuvių vokiečių
santykius ir, įtampai atslūgus, ištvermin
gai tebesiekiant Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo, stengtis laipsniškai
išgauti iš vokiečių įvairių nuolaidų, kurių
svarbiausiomis tuo metu M. Biržiška laikė
Stutthofo įkaitų paleidimą, Lietuvos
aukštųjų mokyklų veikimo atnaujinimą ir
nepriklausomų lietuvių karinių dalinių
sudarymą.
M. Biržiška iš prigimties buvo kovotojas
ir rezistentas. Jis nevengė aštriai ir iš
šaukiančiai reaguoti, pavyzdžiui, sovietų
okupacijos pradžioje, pasiųsdamas Pa
leckiui griežto protesto telegramą dėl
Lietuvos konstitucijos laužymo. Visa savo
siela jis buvo susijęs su Lietuvos po
grindžiu ir jame veikiančiu lietuvių
jaunimu, su kuriuo palaikė glaudžius
santykius. Jis atidžiai sekė jo veiklą ir
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spaudą, nors ne visada pritardavo jau
nuoliškai karštuoliškieiųs tuštiems išsi
šokimams ir išpuoliams.
Nesuimtas įkaitu M. Biržiška tarytum
jautėsi buvęs morališkai nuskriaustas,
lyg, rodos, jam nebūtų didesnės laimės,
kaip kartu su kitais įkaitais, jų tarpe
Vilniaus universiteto profesoriais, už
Lietuvą ir jo numylėtą ir branginamą
universitetą kentėti ir, jei reikia, toje
kančioje mirti.
Tačiau M. Biržiška taip pat buvo patyręs
politikas ir realus kovotojas. Gen. M.
Pečiulionio pasiūlymas jam atrodė ne
praktiškas, neįgyvendinamas, pavojingas
ir todėl nepriimtinas. Suprasdamas
momento reikalavimą ir gerai žinodamas
tuos nemalonumus, kuriuos jam teks dėl
to patirti, jis rinkosi kitą - jėgų išsaugoji
mo ir pasyvaus, bet realesnio pasiprieši
nimo kelią, nors jam iš anksto buvo aišku,
kad tas kelias bus nedėkingas ir
pareikalaus iš jo nemažo moralinio
pasiaukojimo.
Bet, kaip vėliau kardinolas Wyszynski
mokė lenkus, “mirštantysis gali greitai
pasiekti garbės, tačiau gyventi dirbant
sunkius darbus, ilgus metus kenčiant ir
tyliai aukojantis - yra didesnis heroizmas,
ir tokio heroizmo mums šiandien reikia”.
M. Biržiškos dalyvavimas konferencijos
paruošime, paskui vadovavimas pačiai
konferencijai ir po jos vykusiems aštriems
ir kritiškiems pasitarimams su vokiečių
okupacine valdžia, buvo lemiantis ir
sprendžiantis. Jis nuoširdžiai susiprato su
pirmuoju generaliniu tarėju gen. P.
Kubiliūnu, labai uždaru ir rezervuotu
žmogum, kuris dabar jausdamas didesnę
visuomenės atsparą, galėjo tvirčiau
atlaikyti vokiečių spaudimą.
Tačiau, nors M. Biržiškos pastangų ir
pasiaukojimo dėka, lietuvių vokiečių
santykiuose buvo pasiekta tam tikro
atoslūgio ir buvo pašalintas tiesioginis
represijų pavojus, tie santykiai ir toliau
sunkiai sprendėsi ir iki pat vokiečii
104

okupacijos pabaigos buvo nesklandūs,
painūs ir keblūs.
Stutthofo koncentracijos stovyklos
lietuviai kaliniai įkaitai buvo perkelti
garbės kalinių kategorijon, kas išgelbėjo
jų gyvybę. Tačiau jie nebuvo paleisti,
nepaisant visų tuo reikalu dėtų nuolatinių
M. Biržiškos pastangų.
Lietuvos universitetų veikimo su
stabdymas nebuvo atšauktas, nors
rektoriaus tiesioginio įsikišimo dėka
universitetų mokslo personalas buvo
apsaugotas nuo darbo prievolės ir galėjo
tęsti mokslo ir tyrimo darbą, o studentai
atlikti egzaminus, ruošti diplomatinius
darbus ir įsigyti diplomus. O kai kuriuose
Vilniaus universiteto fakultetuose, medi
cinos ir miškų mokslo darbas su studentais
buvo toliau tęsiamas ir slaptai skaitomos
paskaitos.
M. Biržiškai rūpėjo, kad vienu ar kitu
būdu būtų galima prieiti prie nepriklau
somų lietuviškų karinių dalinių sudarymo,
be kurių buvo neįmanomas ne tik Lietuvos
nepriklausomybės atstatymas, bet ir
Vilniaus krašto laikymas lietuviškose
rankose. Todėl jis padėjo nemažų pastangų
pasiekti tuo reikalu reikalingą bendrą
generalinių tarėjų, pogrindžio veikėjų ir
lietuvių visuomenės atstovų sutarimą. To
sutarimo išdavoje buvo įkurta gen. P.
Plechavičiaus Vietinė Rinktinė, kaip
nepriklausomos Lietuvos kariuomenės
užuomazga. Turėdama visuotinį lietuvių
pritarimą, ji susilaukė didelio pasisekimo,
ypač lietuvių karininkijos ir jaunuomenės
tarpe. Deja, trim mėnesiams praėjus
vokiečių okupacinė valdžia ją negailestin
gai likvidavo.

Tautos kova dėl laisvės niekad nebuvo,
nėra ir nebus lengva ar paprasta. Ji
reiškiasi įvairiomis formomis, nuo
aktyvios ginkluotos kovos ligi tylios, giliai
užslėptos, bet atkaklios moralinės ir
dvasinės rezistencijos. Kuri pasipriešinimo
forma ir kuriuo metu teisingesnė, tegali
atsakyti istorija, nors ji toli gražu ne

Vilniaus Universiteto rūmai. Iš Br. Kviklio archyvo.
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Prof. Myk. Biržiška per jo 75 m. sukaktuves Los Angeles.

Nuotr. D. Cibo.
visada duoda aiškius ir tiesius atsakymus.
M. Biržiška, Stepono Kairio žodžiais
tariant, Lietuvos laisvės kovą kovojo
taip, kaip buvo įsitikinęs ir savo sąžinės
liepiamas.
Visą savo gyvenimą jis buvo įpratęs
dirbti ne vien tautai, bet pačioje tautoje ir
su tauta. Todėl politinio išeivio priverstinis
kelias jam buvo ypačiai sunkus ir skaudus.
Tačiau tuo keliu negrįžtamai išėjęs, jis
niekada nenutolo ir niekada neatitrūko nuo
savo tautos, jos kovos ir jos išgyvenimų
okupacijoje ir, sekdamas istorinės
***
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Lietuvos emigracijos pirmūno Adomo
Mickevičiaus pavyzdžiu, pats sau
nustatydavo ir rasdavo tinkamą vietą
tautos išsilaisvinimo kovoje.
Išeivijoje jis save laikė plunksnos
partizanu ir iki pat mirties ištikimai to
vienintelio savo gyvenime naudoto ginklo rašomosios plunksnos - iš rankų nepaleido.
Kaip tasai laisvės kovotojas Lietuvos
pamiškėj priešo kulkos pakirstas, M.
Biržiška sukrito smūgio ištiktas su
plunksna rankoje, betaisydamas savo
brolio Vaclovo “Aleksandryno” korektūrą.
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MINIATIŪROS

Rievės
Šitiek išeikvota saulės,
kad iš kelmo kažkas
skaičiuotų vasaras!

***
Smėlis pušies neišduos,
o pušis nutylės,
kad norėtų daugiau dangaus.

***
Tokia graži diena!
Pasaulį sutversiu rytoj:
aš - Dievas tinginys

***
Griaudė putojo vanduo
į krantą uolingą
ir tylėjo kažkur vandentieky.

***
Spalvų ir saulės varge,
vaivorykštę tapyk.
Gal būt, pro ja pabėgsi?

***

Tiek pradžių, tiek slenksčių,
tiktai durys uždaros,
ir nėra visai langų.

***
Jau rašyta sniegu ir purvu
Ir žole bus rašyta
ir vieną kartą savim.

***
Miškas toks didelis,
o vėjas dar didesnis.
Nesulauksi, kol jis išsioš.

***
Ko pyksti ant šešėlio
kad ne taip matuoja?
Juk jis ne siuvėjas.

***
Smėlis, dangus ir jūra trys amžini veidai.
Ir netikėtas balsas - žuvėdra

Vytautas Karalius iš
“Poezijos Pavasario 1972 m.
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LIETUVIU TAUTOS PROISTORIJOS
MOKSLAS 19 ŠIMTMETY
Lietuvių tautos proistorijos studijos
nėra vien lietuvių užsiėmimas. Pirm negu
atgimusi lietuviška šviesuomenė susido
mėjo savo kilme, šis susidomėjimas buvo
visuotinis reiškinys Vakarų Europos
šviesuomenėje. Jį sukėlė atradimas, kad
daugumos Europos tautų turi tą pačią
kalbinę kilmę. Sužinojus Sanskrito ir
Zendo kalbas atsirado galimybė kilti
naujam mokslui, kuris vadinasi lyginamoji
kalbotyra. Čia pat buvo apsižiūrėta, kad
ne mažesnio dėmesio vertas kalbinis
paminklas yra lietuvių kalba. Izaak Taylor
rašė: “Jeigu mes atkreipiame dėmesį į
dabartines kalbos formas, tai lietuvių
kalbą, palyginę su bet kuriomis Indijos
tarmėmis, kilusiomis iš Sanskrito, mes
randame, kad lietuvių kalba yra savo
pobūdžiu neišmatuojamai senesnė”. (The
Origin of Arians, 1889 m. 15 psi.).
To pasėkoje prasidėjo ieškojimas, kui
yra arijų kalbos lopšys. Kadangi lietuvių
kalba buvo laikoma, kaip visos Europos
arijų kalbų prokalbė, tai iš tikrųjų čia
vyko ieškojimas ir lietuvių kalbos bei
tautos kilmės. Daug mokslininkų į tai
įsijungė. Kas norėtų tiksliau su jų pažiū
romis susipažinti patogiausiai tai būtų
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galima padaryti minėto Tayloro veikalo
pirmuose 50 puslapių. Jis ten sumini visus
ligi jo rašiusius autorius ir jų pažiūras.
Beveik visi jie svarsto lietuvių kilmės
klausimą. Kokio didelio tada būta
kalbininkų ir proistorikų entuziazmo,
galima sužinoti iš Hėgelio pasakymo, kad
arijų prokalbės atradimas, jo manymu,
buvo tolygus, su naujo pasaulio atradimu.
Ieškančių arijų protėvynės ir kartu
lietuvių tautos protėvynės pažiūros
pasidalino į dvi skirtingas grupes. Vieni
šios protėvynės ieškojo Azijoje, kiti
Europoje. Tie, kurie ieškojo jos Europoje
daugiau ar mažiau ją siejo su lietuvių
tautos dabar gyvenamoms vietoms, ar
toms vietoms, per kurias lietuvių tauta
perėjo. Šios studijos sukėlė ir lietuvių
tautos entuziazmą, ėjusį ligi to, kad
rojaus pradėta ieškoti Lietuvoje ir kelta
mintis, kad rojuje buvo kalbėta
lietuviškai.

BASANAVIČIAUS STUDIJOS
Indoeuropiečių polėkis Vakarų Europoje
rado labai veiklų atgarsį dr. Jono Basa
navičiaus sieloje, kuris atsidėjo lietuvių
tautos praeities tyrinėjimui. Šios studijos
nepasiliko knygose, bet prikėlė gyvenimui
pačią lietuvių tautą. Laikraštis “Aušra”,
prie kurios susispietė būrys romantikų,
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socialistų ir liberalų atliko tautos prikėlimo
iš miego vaidmenį.
Proistorinių studijų srityje Basanavičius
yra vertingas savo pasakų rinkiniais,
kurių išėjo šešios knygos. Šalia to Basa
navičius rašė lietuviškos proistorijos
studijinių darbų, kuriuose kildino Lietuvą
iš Trakų tautos, gyvenusios dabartinėje
Rumunijoje ir Bulgarijoje. Prasidėjus
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimui ir
atsiradus mokytiems kalbininkams, Ba
sanavičiaus teorijos buvo atmestos, kaip
nekritiškos. Ypatingai prieš jį išėjo
įtakingas kalbininkas Kazys Būga.
Tačiau mūsų dienomis atrodo pažiūros
Basanavičiaus reikalu žymiai keičiasi. Dr.
J. Puzinas savo paskaitoje lituanistikos
instituto suvažiavime 1971 m. Čikagoje,
rado reikalo pastebėti, kad visa eilė
mokslininkų krypsta Basanavičiaus pusėn.
Čekų archeologas K. Turnwaldas rado,
kad trakų vietovardžiai yra giminingi
baltiškiems. Bulgarų kalbininkas nau
dodamas Basanavičiaus medžiagą rado,
kad baltų ir trakų kalbos yra kulusios iš tos
pačios prokalbės, egzistavusios prieš IV
tūkstantmetį.
Kurioje vietoje baltai susitiko su trakais
svarsto rusų kalbininkas 0. N. Trubačiovas. Jis prieina nuomonės, kad jų
susitikimo vieta buvo prie vidurinio
Dniepro ir į pietus nuo Pripetės upės.
Puzinas iš to daro išvadą, kad klaidingai
Basanavičius manė, jog lietuviai yra kilę iš
trakų. Bet nebūtų klaidinga sakyti, kad
baltai ir trakai kalbos atžvilgiu yra artimai
giminingi.
Apie tai informuotis galima Puzino
studijoje: Lietuvių kilmė ir jų gyventieji
plotai naujausių tyrinėjimų šviesoje.
Lituanistikos suvažiavimo darbuose 1971
nu Chicago, Ill. 1971.

BALTU. RASĖ
i'roist-'.rijos studijoms naudingą vaid
menį atlieka antropologijos studijos,
kurios tyrinėja žmogaus kūno apraiškas.

Fizinė žmogaus išvaizda nemažai sako apie
žmogaus kilmę. Europos žmones rasimu
požiūriu galima suskirstyti į kokias šešias
grupes. Kad galėtume susidaryti vaizdą,
prieš kokį uždavinį mes čia stovime, susi
pažinkime su vokiečių tautos rasine
apžvalga. Pasinaudodamas K. Sallerio ir E.
v. Eickstedto studijomis Wilhelm Schmidt
paduoda Europos rasių apibūdinimą. (Žiūr.
jo veikalą: Die Rassen und Voelker des
Abendlandes, 1946 m. Luzern, II tomas
28-31 psl.).
Prieš pereidami prie Baltų rasės
stabtelkime trumpai prie kitų rasių.
ŠIAURINĖS ARBE EU RASĖS žmogus
yra lieknas, ilgos galvos (matuojant nuo
kaktos iki pakaušio) ir siauro veido
(matuojant nuo kaktos iki smakro).
DALIŠKOS rasės žmogus yra panašus į
šiaurinį, bet kampuotesnis. Plaukai linkę į
raudonumą, akys labiau mėlynos. Jo
daugiausiai gyvenama Švedijoje Dalarne
provincijoje.
OSTINĖS ARBA ALPINĖS rasės
žmogus yra smulkus ir apvalus. Plaukai ir
akys rudos. Jo gyvenamoji vieta kalnuose:
nuo Alpių iki Karpatų ir šiaurinėje
Prancūzijoje.
DINARIŠKOS rasės žmogus yra ilgasis
žmogus. Jo galva labai trumpa ir veidas
labai ilgas. Odos spalva palinkusi į rudumą.
Jis gyvena labai siauru ruožu nuo Belgijos
iki Balkanų. Greitai reaguoja, yra stipraus
pasiryžimo.
VIDURŽEMIO rasės žmogus yra mažas
ir liesas. Gelsvo veido. Minkštų lengvai
garbiniuotų plaukų. Labai aistringas ir
labai kalbus.
Dabar pereikime prie BALTŲ ARBA
RYTŲ EUROPOS žmogaus. Jis yra ne
toks aukštas, kaip šiaurietis ar dališkas.
Jo sudėjimas yra sunkesnis. Jo galva yra
trumpesnė. Trumpesnis, bet platus
veidas. Jo plaukai yra šviesių pelenų
spalvos. Jo akys yra pilkos ar mėlynos. Jo
nosis yra buka, plati ir trumpa. Jo burna
yra didelė, smakras bukas ir truputį iš
sikišę veido kaulai. Šviesi veido spalva turi
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pilkumo šešėlį.
Dvasiškai Rytų europietis arba baltas
yra • sunkesnės nuotaikos žmogus. Jo
temperamentas yra kintantis: arba per
daug uždaras arba per daug atviras. Jo
būdas nėra nusistovėjęs: arba jis yra
nepatenkingas, arba, ne retai, patetiškai
nusiteikęs. Jis yra linkęs į poeziją ir
muziką. Nepasitikėjimas pas jį pereina į
užsidarymą, o neapsisprendimas - į
silpnumą. Iš kitos pusės, jis turi
užuojautos kitam žmogui, einančios iki
pasiaukojimo. Bet jo jausmingumas gali
pasiekti užsiliepsnojančio žiaurumo,
vedančio iki fanatizmo. Šios rasės žmogus
gyvena Pabaltijy, Gudijoje, Rusijoje ir
vidurinėje Lenkijoje. Rytų Vokietijoje jo
yra 15 procentų, šiaurės Vokietijoje - 10
procentų.
’Baigęs šią apžvalgą W. Schmidt pastebi,
kad Rytų Europos arba Baltų rasė jam
atrodo mišinys susidaręs iš šiaurinės,
alpinės ir mongoliškos rasių junginio. (Ten
pat 33 psl.).
Besidomintiems lietuvių tautos rasės
klausimais turėtų kilti uždavinys padaryti
lietuvių antropologinius matavimus. Jie
mums parodytų koks nuošimtis Baltų rasės
žmonių yra Lietuvoje ir kaip jis yra pa
siskirstęs vietovėmis. Toki duomenys
sudarytų pagrindą teorijoms apie tai,
kada šios rasės žmogus čia atvyko.

DVI DEGINTINIŲ. KAPU.
KULTŪROS LIETUVOJE
Dr. Marija Gimbutienė yra padariusi
galiojantį pasitarnavimą Lietuvių tautos
proistorijos studijoms, iškeldama aikštėn,
kad mirusiųjų deginimo paprotys Lietuvon
yra atėjęs dviem atvejais. Paskutinė
mirusiųjų deginimo kultūra čia yra labai
vėlyvas reiškinys. Vakarinėje Lietuvoje
mirusieji imta deginti tik apie X- IX šimt
mečius po Kristaus. (Žr. Liet. Encikl. X
tomas 464 psl.).
Kitas kūnų deginimo paprotys reiškėsi
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Lietuvoje apie 1000 metų prieš Kristų.
Vėliau jis išnyko, taip, kad Kristaus
gimimo laikais Lietuvoje mirusieji nebuvo
deginami.
Mirusiųjų deginimo įvedimas Europoje
liudija didelį kultūrinį perversmą.
Senesnieji Europos gyventojai turėjo
nedeginamus laidojimus su labai turtingai
įruoštais kapais. Nauji ateiviai pasižymėjo
kapų paprastumu. Ponia Hremes, arklinės
kultūros ir degintinių kapų tyrinėtoja,
šitaip apibūdina šį perversmą.
“Ką pasako šis prasidedantis turtingo
pašarvojimo trūkumas? Pirmiausiai jis
pasako sąmoningą priešinimąsi senųjų
vietos gyventojų nusiteikimui. Negalima
manyti, kad šie (degintiniai) kapai yra ne
turtingi dėl to, kad jų ruošėjai buvo
neturtingi. Šios laidojimo formos kūrėjai
aiškiai niekino prabangą kapų įrengime.
Šie kapai primena paprastą karinį
laidojimo būdą. Kartu jie liudija mažą tos
visuomenės socialinę diferencijaciją. Jie
atitinka raitelių tautos visuomeniniam
bruožui, kuri turėjo vadus, bet neturėjo
aristokratijos... Tokiu būdu atsiveria mūsų
stebėjimui ankstyvoji indoeuropiečių
kultūra Europos žemėse”. (Cit. iš W.
Schmidt, II tomas 142- 3 psl.).
Lietuvoje mes turime dvi degintinių
kapų kultūros invazijas. Tai kartu reiškia
ir dvi arklinės kultūros invazijas Lietuvoj.
Šie atsikraustymai vienas nuo kito yra
atskirti pusantro tūkstančio metų. Šie du
faktai, kuriuos galima laikyti tikrais, kelia
visą eilę naujų klausimų. Tačiau, iš kitos
pusės, jie sudaro bazę, nuo kurios galima
pradėti Lietuvių proistorijos rekonstruk
cijos darbą.
Nedaug paslapčių turi antrasis deginimo
kultūros atvykimas Lietuvon. Gimbutienė
sako, kad jis Lietuvoje prasidėjo 5 ir 6
šimtmetyje po Kr. (The Balts, 1963 m.
141- 2 psl.). Jis tęsėsi iki istorinių laikų.
Algirdas su Kęstučiu susidegino 14 šimt
mety. Dlugošas žino, kad Lietuvoje buvo
deginamasi ir 15 šimtmečio pradžioje, (plg.
Gimbutienę, 184 psl.). Nėra abejonės, kad
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šios devintinės kultūros nešėjai buvo
indoeuropiečiai, lietuviai ir tai aukštaičiai.
Žemaičiai šiai įtakai priešinosi ir tik ilgai
niui pasidavė.
Gimbutienė ne daug turi duomenų apie
pirmąjį degintinės kultūros atėjimą,
buvusį apie 1000 metų prieš Kr. Vieną tos
kultūros kapą ji žino Marijampolės
apskrity, Pietariu kaime. (Die Bestattung
in Litauen 27 psl.). Daugiau žinių ji turi iš
Rytprūsių, Klaipėdos krašto ir Kretingos
apskrities. Ji gali tačiau sakyti, kad prieš
prasidedant čia degintinei kultūrai,
mirusieji čia taip pat buvo laidojami nedeginimo būdu. (Ten pat 30 psl.).
Apie pirmosios degintinės kultūros
nueitą kelią Europoje sužinome iš W.
Schmidto. Pirmiausiai šie žmonės pasirodo
prie vidurinio ir žemutinio Dunojaus.
Paskui jie kyla į šiaurę: per Bohemiją,
Sileziją, Lenkiją ir Daniją persimeta
Ąnglijon ir Skandinavijon. (Die Rassen
und Voelker... II, 142 psl.).
Ši kultūra, kaip matome iš Gimbutie
nės, Lietuvą pasiekia, tačiau ilgai neišsi
laiko. Bent tiek yra tikra, kad, ateinant
antrajai deginimo kultūrai, jos čia jau
nebėra.

GOTU KLAUSIMAS
Tiek Petras Tarasenka, neprikl. liet,
laikų archeologas, tiek pagrindinis to laiko
kalbininkas K. B* ga yra vienos nuomo
nės, kad 5- 7 šimtmečiuose po Kr. Lietu
voje įvyko tautinis gyventojų pasikeiti
mas. (Plg. Tarasenkos Lietuvos archeolo
ginė medžiaga, 1928 m. 67 psl.).
Ta pačia proga mes turime atkreipti
dėmesį, kad kaip tik tais laikais Europoje
vyko didysis tautų kilnojimasis, . kurio
pasėkoje Gotai ir kitos tautos sugriovė
Romos imperiją, žymi šių tautų dalis ėjo iš
sričių, kurių ribosna įeina ir Lietuva.
Vietovardžiai kaip Goeteburgas ir
Gotlando sala Švedijoje, Gudų tauta vak.
Rusijoje ir Gotos miestas Vokietijoje
maždaug nužymi gotų gyventus plotus.

Tačiau tautų kilnojimosi laikai nėra
susilaukę išsamių studijų. Jeigu vidur
amžiai yra išarti ir išakėti, tai tie laikai,
kurie buvo prieš juos, yra apleisti. Tiesa,
vokiečiai yra ne mažai dirbę šioje srityje,
bet jų rūpestis buvo per daug praktinio
poūdžio, norint kaip galint greičiau gotus
ir prūsus rasti vokiečiais. Tačiau kai šis
užsimojimas šiandien yra laikytinas ne
pavykusiu, ateina eilė labiau bešališkiems
tyrinėjimams.
Pagrindinis šaltinis tam reikalui yra vad.
Jordano kronika, parašyta 6 šimtm. po Kr.
Tiesa ir ji yra susilaukusi daugelio prie
kaištų dėl savo nepilnumo ir jos žinių
nesiderinimo su kai kuriomis naujų laikų
pažiūromis. Jis aprašo, kaip tautos iš
anapus Vislos ir Skandinavijos brovėsi
pietinėn Europon.
Turint galvoje labai gerai paliudytą
archeologinį skirtumą Lietuvoje 5
šimtmetyje yra pagrindo manyti, kad kai
kurios tautos iš čia tada pasitraukė,
sudarydamos tokiu būdu vietą čia naujai
degintinės kultūros bangai. Gal tik žemai
čiai (seniau vadinami samogetais), pasiliko
nepatraukę į vakarus.
Apie tai, kad čia gyventa gotų, liudija
Klaipėdos vardas, kuris yra pusiau
gotiškas, pusiau žemaitiškas. Tai matyti iš
gotų kalbos žodyno, sudaryto iš vysk.
Wulfilos šv. Rašto vertimo į gotų kalbą
apie 4 šimtmetį. Pas jį “Hlaifs” kilmin.
“hlaibis” reiškia duoną, ar duonos riekę.
(Žiūr. G. H. Balg, The first germanic Bible
by Gothic Bishop Wulfila in the fourth
century, 1891 m. Milwauke - Halle, 372
psl.). Kaip matome, gotiškas duonos
pavadinimas yra greičiau panašus į rusų
“Chleb”, negu į vokiečių “Brot”.
Iš lietuvių tarpo gotų klausimu buvo
susidomėjęs muziejininkas dr. Aleks.
Račkus, išleidęs 1929 m. knygą Guthones.
Studija išleista Chicagoje, dviem kalbom:
lietuviškai ir angliškai, 432 psl. Ji tačiau
buvo mūsų istorikų išjuokta, ’
ne su
kritikuota. Tiesa, ji yra neki'itiškai pa
rašyta, tačiau tai nėra pakankama
priežastis nesidomėti pačia problema.
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LIETUVOS ŪKIO DVILYPUMAS
Proistorinė praeitis ne kartą yra mums
išlikusi ne tik kapuose ir jų paminkluose,
bet ir gyvuose tautų papročiuose. Viena iš
tokių liekanų, siekiančių labai gilią praeit,
yra Lietuvos ūkininkavimo dvilypumas.
Kas pažįsta Lietuvos ūkininkavimo
sistemą iš I Pasaulinio Karo laikų, tas
sutiks, kad daržas Lietuvoje buvo išim
tinai moterų ūkininkavimo sritis, o javų
sėjimas ir jiems žemės įdirbimas buvo
išimtinai vyrų sritis. Daržą sukaskavo
moterys. Jeigu tas daržas paskutiniais
laikais ne kartą darėsi didelis, tai geras
tonas reikalavo, kad šeimininkė paprašytų
savo vyro suarti daržo lyses. Ir jis tai
atlikdavo su tam tikru nusileidimo ar
nusižeminimo mostu savo žmonai, tarsi
dirbdamas ne savo darbą.
Taigi, tradiciniame Lietuvos ūkininka
vime galime' aiškiai pastebėti du ūkius:
vieną didįjį, kuris apėmė laukus ir pievas
ir kitą mažąjį, kuris apėmė daržus ir
naminius gyvulius. Šis pasidalinimas yra
toks suprantamas mums, kurie tokiame
ūkyje esame užaugę, tačiau žiūrint
tikslingo darbo pasidalinimo požiųriu, jis
nėra suprantamas. Ypač žiemos metu
moteriai, prižiūrint gyvulius tenka
daugiau pareigų negu vyrui.
Kaip toli siekia šis moteriškas ūkis,
sužinome iš labai patikimo proistorijos
tyrinėjimo Gustaw Schwantes. Jis savo
studijoje: “Die Vorgeschichte dės
Schleswig - Holsteins” 1939, Neumuens
ter, pateikia kaimyninio mums krašto
proistorijos raidą. Jis sako, kad ūkininka
vimo pradžia šiame krašte • prasidėjo
vėlyvajame akmens amžiuje. “Kaip
kauptuko ūkis jis buvo žmonos rankose ir
kartu su žvejyba esmingai prisidėjo prie
žmogaus gyvenimo padarymo sėsliu.
Paskutines pirminio ūkininkavimo liekanas
mes turime mūsų laiko daržininkystėje,
kuri daugumoje atvejų iki mūsų laikų
tebėra moters žinioje. Vyras į ūkininka
vimą buvo įjungtas tik su žagrės
išradimu”. (156 psl.).
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Daržininkiškas ūkininkavimas, išlikęs
iki mūsų laikų, nėra indoeuropiečių kū
rinys. Jis yra senesnės čia buvusios
kultūros palikimas.
Koks yra indoeuropietiškas ūkininkavi
mo poūdis mes galime sužinoti iš kito
plataus mąsto rytinėtojo Wilhelm Schmidt.
Indoeuropiečiai, užvaldę Europą ir
pasidarę ūkininkais neprarado savo noro
keliauti, užimti ir valdyti didelius žemės
plotus. “Tokiu būdu atsirado savotiškas
ūkininko tipas, kuris neramiai laukė
progos keliauti ir kariauti. Tai buvo
ūkininkai, kurie iš tikrųjų niekino
ūkininkiškąjį pašaukimą, nors iš jo ir
gyveno. Tai buvo ūkininkai, kurie labiau
mėgo iškeliauti ir maišytis su kaimynais,
negu rauti miškų kelmus”. (Rassen und
Voelker des Abendlandes, II 292 psl.).
Schmidtas šiuos žodžius taiko vokie
čiams ir sako: “Tikrovės jausmas ir bega
lybės ilgesys prieštarauja vienas kitam ir
yra būdingas faustiškai vokiečio dvasiai”.
(Ten pat.). Tačiau šis bruožas nėra
svetimas ir mums. Nemėgimas ūkininka
vimo, nors iš jo gyvenant, labai būdingą
išraišką buvo radęs senosios kunigaikštijos
diduomenėje, kuri nemėgo gyventi savo
ūkiuose ir trankėsi po seimelius. Vėlesnieji
dvarininkai yra tikri šios dvasios pali
kuonys. Šio bruožo ir mes nesame praradę.
Nors mes mėgstame kalbėti apie žemę,
bet atvykę Amerikon nenuėjome į žemės
ūkį.
Čia išryškinti du ūkininkavimo būdai yra
kraštutinės apraiškos. Tačiau proistoriniu
požiūriu jos yra labai iškalbingos, nes
visokį priešingumai, laikui bėgant, yra
linkę supanašėti, ir, jeigu, nepaisant to,
jie nėra visai praradę savo skirtingumų,
jie yra autentiškas praeities liudininkas.
Kol iš kuklios daržininkės pasidarė
plataus mąsto dvarininkas, ūkis perėjo
daug įvairių fazių, į kurias mes čia
negalime leistis. Tačiau turime atkreipti
dėmesį į vieną fazę, labai gerai paliudytą
mūsų dainose, būtent į mergelės ir jau
telio ūkininkavimą.
Prijaukinto jaučio kultūra į Lietuvą yra
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atėjusi pajūriais: per Viduržemio jūrą ir
Atlanto vandenyną. Ir ši kultūra nėra
indoeuropietiška. Ši kultūra nebuvo jaučio
pajungusi nei žagrei nei vežimui. Ji mokėjo
til milžti karves, gaminti įvairius pieno
produktus, mokėjo išdirbti jaučio odą.
Žemės apdirbimui jautį pakinkė čia atėję
indoeuropiečiai. (Schmidt, ten pat II, 312
psl.). Kalbėti apie šį kultūros tarpsnį
Lietuvoje pagrindą sudaro tai, kad A.
Juškos dainų rinkiniuose yra virš trisde
šimt dainų apie jautelį ir megelę. Tos
dainos liudija bet tiek, kad jų kūrimo metu
mergelė buvo ūkininkė ir kad jautelis buvo
jos įpatingo dėmesio objektas.

PROISTORINĖ RELIGIJA
Proistorinėms religijų studijoms mums
medžiagos netrūksta. Jos yra apstu pa
sakose, dainose ir papročiuose. Tačiau
mums trūksta gero metodo, šiai medžiagai
studijuoti. Svarbu yra nesistengti kokią
pasirinktą tezę įrodyti, bet stebėti bei
grupuoti medžiagą ir iš jos pačios daryti
išvadas. Kitaip sakant, mums reikia visos
eilės monografijų, tyrinėjančių atskiras
apraiškas, iki galėsime pasakyto kokio
sudėtingumo yra buvusi senovės lietuvių
religija.
Sudėtingumo čia yra būta ne mažo.
Tokios simbolikos, kaip ugnies, vandens,
saulės, medžio ir kitos liudija skirtingas
religines kultūras. Vieną kitą pastabą šioje
srityje bandykime pasidaryti.
Yra pagrindo pripažinti, kad moteriškos
kultūros religija yra reiškusis Lietuvoje.
Jei tikėti Birutės ir Kęstučio legenda, ji
išsilaikė iki istorinių laikų. Tai patvirtina ir
vokiečių studijos, kurios sako, kad ji buvo
išsiplatinusi pietiniame Pabaltijy. Viena
jos deivių buvo Nerthus. Ji reiškia motiną
žemę. (W. Schmidt, II, 284 psl.). Nėra
abejonės, kad ši religija nėra indoeuro
piečių kilmės, tačiau indoeuropiečių pasi
savinta.
Dabar paimkime vieną apraišką iš
priešingos pusės. Po II Pasaulinio Karo,

lenkai, kasinėdami Suvalkų apylinkes,
rado plačias avių galvų kapines. Jiems
nekyla abejonės, kad čia yra kulto lieka
nos. Avis, ar jos pakaitalas, ožys yra labai
plačiai siekiąs religinis simbolis. Jį galima
stebėti Mezopotamijos kultūroje, Izraelitų
išėjimo aukoje Egipte, ir daug kur kitur.
Verta yra pastebėti, kad Lietuvoje mes
turime apie trisdešimt vietovardžių
susijusių su ožio vardu. Pav. Ožkalbaliai,
Ožkinė ir kiti.
Schroeder su ožiu sieja vokiečių dievą
Thor. Lietuviškas jo atitikmuo yra Perkū
nas. (Pig. Alois Closs, Die Religion der
Germanen, rinkinyje: Christus und Die
Religionen der Erde, Franz Koenig, 1951
m. wien, 289 psl.). Ši religinė forma, bent
į šį kraštą, galėjo būti atnešta indoeuro
piečių.
Galimas dalykas, kad mergelė ir jautelio
ūkininkavimas turėjo savitą religinę sim
boliką, kurioje jautis vaidino religinį
simbolį. Tai buvo laikai, kada gyvulys
darėsi religiniu simboliu.
Ar ir kaip šios religinės kultūros jungėsi
ar viena kitą išskyrė, būtų atskirų studijų
uždavinys. Yra buvę religinių kultūrų,
kurios reiškėsi Lietuvos kaimynystėje,
bet jai nepadarė įtakos. Taip pvz. I šimtm.
pr. Kr. ir I šimtm. po Kristaus šiaurinėje
Vokietijoje stipriai įsišaknijo vadinama
Vodano religija, būdinga savo į ekstazę
palinkusiu šamanizmu. Tačiau ši religinė
kultūra Lietuvos nepasiekė. Kai prof.
Rafael Sealey susipažino su lietuviškomis
pasakomis, jį labai nustebino, kad jose jis
nerado šamanizmo apraiškų. Apskritai
visame lietuviškos tradicijos lobyje nėra
ekstazių, kaip būdingos šamanistinės
apraiškos. Iš to seka, kad Lietuva netu
rėjo tamprių kultūrinių ryšių su Silezija,
tada kai iš jos plito ši religinė kryptis. Šis
atsiribojimas vėliau gal būt turėjo tą
paseką, kad Lietuva visu tūkstantmečiu
pavėlino priimti krikščionybę, kuri ėjo į
čia iš tų pačių vietų.
Studijuojant lietuvių religinę proistoriją, neverta praleisti iš akių mūsų žodžio:
Dievas. Jis yra vertingas tuo atžvilgiu,
119
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kad laikomas visiems indoeuropiečiams
bendru aukščiausios būtybės pavadinimu.
Ypač juo pasinaudodamas Leopold
Schroeder anapus indoeuropiečių po
liteizmo, išvystyto įvairių aukštųjų
indoeuropiečių kultūrų, rado dangaus
Dievo sąvoką, su aukščiausios būtybės
bruožais. (Dominik J. Woelf, Die
Religinen
des
vorindogermanischen
Europa, Fr. Koenig leidinyje: Christus
und die Religionen der Erde I tomas 322
psl.). Tiesa, indoeuropiečiai nemokėjo
suvokti Dievo, kuriančio iš nieko. Būdin
giausi tuo atžvilgiu yra graikai, kurie savo
kalboje net tokio žodžio nepasigamino.
(Wilhelm Havers, Die Religion der
Urindogermanen im Lichte der Sprache,
leidinyje: Christus und die Religionen der
Erde, II tomas 716 psl.).
Žodžio Dievas viena forma yra paliudyta
antrojo šimtm. pr. Kristų užraše,
Steiermako kalnuose Helm von Negau
vietovėje. Jis yra laikomas seniausiu
vokiečių kalbos raidos liudininku, tačiau
jis atrodo labiau lietuviškas, negu vokiš
kas. Ten yra užrašyta: “deivos”. Jis yra
laikomas vokiško žodžio Dievui pavadinti:
Tiwas pirmataku. (Pig. Schmidt, II tomas
285-6 psl.).

AR MUMS PRIKLAUSO AISČIU
VARDAS?
Edgar Saks, estų mokslininkas yra
išleidęs knygą, kurioje įrodinėja, kad nuo
neatmenamų laikų estų suomių tautos
gyveno ne tik šiaurinėje Rusijoje, bet ir
Rytprūsiuose. (Aesti. Ananalysis of an
Ancient European Civilization, Montreal,
1960 metais). Dr. Juozas Jakštas, savo
paskaitoje II Pabaltiečių studijų konferen
cijoje San Jose, Calif., kritikavo šią
knygą, atstovaudamas mūsų tradicinę
pažiūrą, kad prūsai yra baltai ir ne estai ar
suomiai. Galima sutikti su Jakštu, kad
prūsai tikrai yra baltai, tačiau pasilieka
klausimas, ar estai - suomiai yra gyvenę

dabartinėse lietuvių gyvenamose vietose ir
ar Tacito vardas “Aesti” reiškia lietuvius
ar estus?
Apie estų- suomių kultūrinius ryšius su
baltais gerai liudija prof. A. Senas:
“Didelis skaičius labai senų baltiškų
skolinių suomių kalboje, paimtų tarp 1000
- 500 metų pr. Kr. liudija labai gyvus
santykius tarp šių tautų”. (The Lithuanian
Language, 1942 m. Chicagoje 40 psl.).
Šia proga tegul būna leista šių žodžių
autoriui papasakoti savo įspūdžius vartant
F. J. Wiedemanno estų kalbos žodyną. Ten
jis rado, kad šaknis, kuri sudaro Kauno
vardą turi labai daug atitikmenų estų
kalboje. “Kaunis” reiškia gražus. Veiks
mažodis “kaunistema” - puošti. “Kaunistus” - gražus. “Kaunildaza” - gražu, ir
1.1. Būtų naivu ieškoti Kauno vardo kilmės
kur nors Azijoje ar Graikijoje, kai yra
pakankamai duomenų jį kildinti iš estų
kalbos. Bet ne vien Kaunas yra estiškos
kilmės. “Ukku” estiškai reiškia mitologinę
asmenybę. Ji Kalevaloje vaidina žymų
vaidmenį. Ar ne jį mes girdime Ukmergės
mesto pavadinine? Gal ir Utenos pavadi
nimas yra estiškas? “Utt” kilmin. “Ute”
reiškia motinystę.
Ar neatrodo, kad reiktų grįžti prie
archeologo Petro Tarasenkos žodžio:
“Paskutinės kalbotyros išvados, padary
tos prof. K. Būgos, duoda progos manyti,
kad ir Lietuvos pirmykščiai gyventojai
buvo suomių giminės tautos, dėl to galėjo
atsirasti Lietuvos akmens gadynės
padargų vienodumas su Pskovo ir
Naugado gubernijoje randamais padar
gais”. (Liet. Archeologijos medžiaga,
Kaunas 1928 m. 62 psl.).
Nors Būga suprato, kad estų gyventa
Lietuvoje, tačiau “Aesti” vardą jis pri
skyrė ne estams, bet lietuviams. Šiandien
tuo tarpu kyla klausimas, ar šis “aesti”
nereiškia paprasčiausiai tą pat, ką rytietis
ir tuo būdu tinka labiau estams negu lie
tuviams? Hilda Radzins, II Pab. studijų
suvažiavime neabejodama jį skiria estams
pasiremdama sen. germanų kalbų duo-
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menimis. Ji taip pat yra nuomonės, kad
estai gyveno Vislos ištakoje.

KĄ APIE LIETUVOS PRAEITI.
SAKO TARMĖS?
Ar galima ką nors sakyti apie įvykių
slinktį, kai apie tai nėra rašytinių doku
mentų? - Į tai reikia atsakyti, kad ribota
galimybė yra. Mat įvykiai palieka savo
pėdsakus gyvenime. Jie palieka tam tikrus
randus. Reikia tik išmokti juos skaityti.
Etnologijos mokslas yra aptikęs ir
suformulavęs kai kuriuos dėsnius, kurių
pasigaunant galima atpažinti įvykių
slinktį.
Vienas iš tokių dėsnių kuris yra sufor
muluotas prancūzo Pinard, yra šitoks:
“Apsuptoji kultūra yra senesnė už ją ap
supusią kultūrą”. Su šiuo dėsniu sutinka
vokiečių etnologai: Graebner ir W.
Schmidt. (Pig. W. Schmidt, The Culture
historical Method of Ethnologie, New
York 1939 m. 204 psi.). Schmidtas pateikia
ir šio dėsnio įrodymą, tačiau jis mums
atrodo nereikalingas. Nes jis yra greičiau
banali visiems žinoma tiesa, tik reikalinga
pritaikinti praeities studijoms.
Priimdami dėmesin šį dėsnį, pažvelkime
į kalbinį Lietuvių tautos sudėtingumą. Įsi
žiūrėkime į prof. Seno sudarytą tarmių
žemėlapį. (The Lithuanian Language, 1942
m. Chicagoje). Žemaitija čia sudaro
apskritą kamuolį, prispaustą prie Baltijos
jūros ir Latvijos. Šalia jos bent trys
aukštaičių bangos supa žemaičius ne tik iš
rytų bet ir iš pietų. Čia mes turime
apsupamos ir apsupančios kultūros vaizą.
Žemaičiai savo ruožtu, traukdamiesi nuo
apsupimo, yra išstūmę į abi puses senuo
sius pajūrio gyventojus kuršius. Einant
aukščiau minėtu dėsniu, galima tvirtinti,
kad apsupamoji kultūra šioje vietoje yra
senesnė, o apsupančioji jaunesnė.
Šių faktų įvertinimas istorinės etnolo
gijos metodu atidengia prieš mūsų akis
seną lietuviškos proistorijos vyksmą, net
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dramą. Galimas dalykas, kad aukštaičių
invazija buvo gana taiki. Tačiau joks
kultūrinis susitikimas nėra visiškai taikus.
Žemaičiai ilgai priešinosi lavonų deginimo
papročiui ir tik vienuoliktajame šimtme
tyje juo persiėmė. Mes nesunkiai galime
pasakyti, kada paskutinis apsupimas
prasidėjo, būtent po 5 šimtmečio po Kr.
Tačiau mes nežinome kada buvo ankstesni
apsupimai, nors jie tikrai yra buvę.
Žemaičių ir aukštaičių kultūrinis
suaugimas galutinai įvyko tik nepriklau
somoje Lietuvoje. Ordeno tvirtinimas,
kad žemaičiai nėra lietuviai nėra visiškai
be jokio pagrindo. Tačiau taip pat nėra
pagrindo abejoti, kad žemaičiai nebūtų
indoeuropiečiai. Jų kalba tai aiškiai liudija.
Tačiau jų kalba yra labiau nutolusi nuo
indoeuropiečių prokalbės negu aukštaičių
kalbos. Žemaičių tarmė, atitraukdama
žodžio kirtį į šaknį, yra suprastinus tur
tingą indoeuropiečių kirčiavimo įvairumą
ir priegaidžių turtingumą. Prof. Senas į šį
reiškinį žiūri kaip į svetimą įtaką. “Išilgai
visu šiauriniu rubežiumi iš vakarų į rytus
reiškiasi žodžio akcento atitraukimas,
sudarydamas pereinamąjį tarpsnį iš
standartinės lietuvių kalbos, su jos laisvu
kirčiu, į latviškąją, kuri turi tvirtai nu
statytą kirtį pirmame skiemenyje. (Ten
pat 10 psl.). Tik nepriklausomos Lietuvos
bendrinė kalba, būdama aukštaitiškos
kilmės, šį žemaičių kalbos svetimėjimą
sustabdė.
Didelį medžiaginės kultūros skirtingumą
tarp aukštaičių ir žemaičių liudija Durbės
ir Saulės kautynių technika. Saulės mūšyje
kovojo aukštaičiai savo mediniais ginklais,
o Durbės kautynėse - žemaičiai metaliniais
ginklais. Jų šalmai ir šarvai, pasak
Eiliuotosios kronikos žibėjo kaip stiklas.
Durbės kautynės buvo 1260 m., o Saulės
24 metus anksčiau. (Plg. M. E. Nauburas,
Durbės kautynės, Tautos praeitis, 1960
m. I tomas, II knyga 210 psl.). Nėra ko
manyti, kad per 25 metus žemaičiai būtų
padarę tokią didelę pažangą. Ji yra se
nesnės kilmės.
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Dar vienas toli siekiančio žemaičių skir
tingumo ženklas yra jų arklys, iki pasku
tinių laikų vadinamas “žemaituku”. Jis
liudija visai savitą arklio prijaukinimo
atmainą. Žemaitiškas arklys liudija du
dalykus, viena, kad būdamas apsupime jis
yra senesnė kultūra ir antra, kad žemai
čiai yra indoeuropiečiai, nes arklio kultū
ros puoselėtoju Europoje laikomas tik
indoeuropietis.

MILŽINKAPIU. KULTŪRA IR RYTU
AUKŠTAIČIU KILMĖS

KLAUSIMAS
M. Gimbutienė yra suregistravusi
milžinkapius, kurie randasi keturkampyje
tarp Šiaulių, Zarasų, Panevėžio ir Biržų
apskričių. Jų ji yra suradusi penkiolika.
(Die Bestattung in Litauen, 21 psl.). Jie
sudaro atskirą geografinį vienetą. Juos
tenka tyrinėti kaip savaimingą kultūrą.
Milžinkapis yra ne tas pat, kas pilkapis.
Milžinkapis yra plati pakili keturkampė
aikštė, kurioje yra laidojimo žymių. Vo
kiškai jie yra vadinami “Huenegraeber”.
Angliškai jie yra vadinami “Long
Barrows”. Šio pobūdžio paminklų
Vokietijoje sutinkama Mecklenburgo
provincijoje. Jų taip pat sutinkama ir
Anglijoje. Megalito kultūros tyrinėtojas D.
Woelfel juos vadina “Huenebetten”. Jis
laiko šiuos paminklus tipologiškai senes
niais už Egipto piramidę ir maštabą. (Die
Religionen dės Vorindogermanischen
Europa, leidinyje: Christus und die
Religionen der Erde, I tomas 276 psl.).
Turint tai prieš akis tenka manyti, kad
rytų aukštaitijos rajonas su milžinkapiais
sudaro atskirą mūsų proistorijos lapą; ir
tai vieną iš seniausių lapų. Nėra abejonės,
kad mes čia turime reikalo su kultūra,
ankstesne už pirmą.]į degintinės kultūros
atvykimą Lietuvon ir už pirmą arklinės

kultūros atvykimą. Ši kultūra priklauso
labai plačiam kultūros ciklui, kuris
vadinasi Megalito, arba Didžiųjų akmenų
kultūrai. Yra nustatyta, kad ši kultūra
plito pajūriais. Šiandien lietuviški milžin
kapiai yra gerokai nutolę nuo vandens
kelių. Tačiau galima manyti, kad Mūšos
upynas kada nors sudarė Rygos įlankos
dalį. Už tai kalbėtų ir labai žemas to upyno
paviršius šiandien. Jis pasikelia tik Rytų
Aukštaitijos kalvose. Kaip tik panašias, į
įlankas nusileidžiančias, apylinkes mėgo
megalito žmogus.
Nereikia sakyti, kad šios kultūros
žmoguas mes negalime laikyti indoeuro
piečiu. Už tai kalba ir šiandieninis rytų
aukštaitis savo kūno išvaizda. Nors mes
neturime antropologinių matavimų, pada
rytų atskiroms Lietuvos sritims, tačiau
net paviršutinis stebėjimas rodo, kad
Rytų aukštaitis, savo galvos forma yra kas
tik norite, bet ne būdingas baltas arba
Rytų europietis. Jo veido spalva yra
tamsesnė, ir akių spalva rudesnė. Visas
veidas neturi būdingo pabaltiečiui
smulkaus apvalumo. Jis greičiau primena
monumentalius pirminio europiečio vad.
Cro-Mangon rasės bruožus.
Kalbiniai Rytų aukštaičių duomenys taip
pat liudija, kad čia mes turime reikalo ne
su indoeuropietišks kilme. Plačiai yra
žinomas faktas, kad rytų aukštaičiai sun
kiai skiria balsių trumpumą ir ilgumą. Tas
liudytų, kad mes čia turime savaimingą
rasę, kuri, užėjus indoeuropiečių inva
zijai, išmoko pabaltiečių kalbos. Šis
mišinys tačiau yra buvęs labai palaimingas
lietuvių tautai. Jis yra davęs jai vertingų
ne tik biologinių, bet ir kultūrinių bet
dvasinių bruožų.

Paskaita, skaityta Akademinės skautijos studijų dienų metu Dainavoje 1972.
VIII. 28.
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nuotr. P. E. Vitkaus

ETIUDAS SU ERŠKĖČIU

...Važiavo užkalti vagonai aš buvau pasislėpus pasakoj.
Dundėjo tankai per grindinį aš pavydėjau paukščiams.
Iš fortų kilo dūmų stulpai aš nežinojau, ką daryti su gėlėm,
kurios pražydo senelės sode.
...Kai trečią kartą stovėjau
Prie kapo duobės patikėjau mirtim -

Janina Degutytė iš
“Poezijos Pavasaris 1972 m.”
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SPECIALIOJI KLASĖ

Loreta Plepytė

^c*****#*******************#*******^*#*******
Baigiu antrus mokytojavimo metus Da
riaus ir Girėno lituanistinėje mokykloje
Čikagoje. Mano klasė kiek skirtingesnė
nuo kitų, nes vaikai lietuviškai kalbėti
nelabai moka. Aš mokau specialią klasą,
mano akimis žiūrint, svarbiausią klase.
Vienas mokytojas pasakė, kad žmo
gus turi "gyventi” kol jis mirs. Bet ką
tas ’’gyvenimas” reiškia? Nuo gimimo
iki mirties žmogus vis mokosi, nes gy
venimas neturi jokios prasmės be naujų
žinių.
Mažam vaikui daug ką reikia išmokti.
Jo mokslas daugiausia priklauso nuo pa
tyrimo. Tėvai gali sakyti ’’neliesk pe
čiaus - yra karštas”, bet vaikas dar ne
supranta ką tas žodis ’’karštas” reiškia
kol jis to nepatirs. ’’Supratimas žmogaus
reikalavimų yra pagrindas moksle”. Mo
kydama specialią klase bandau šitą prin
cipą įvesti.
Didžiausia problema, kalbos mokyme
yra priduoti reikšmės tai kalbai, kad iš
klasės išėjus mokinys, ja domėtųsi. Mo
kinys gali daug' ką klasėje išmokti, bet
nebus naudinga, jei nenaudos tų žinių
namuose. Gali rašyti ir skaityti lituanis
tinėje mokykloje kiek tik nori, bet jei su
tėvais lietuviškai nekalbės, tai iki kito
šeštadienio beveik viską užmirš. Gaila,
kad lituanistinės mokyklos yra perkrautos
istorijos, geografijos, literatūros, reli
gijos, gramatikos, tautinių šokių, daina
vimo dalykų dėstymu, kad jau baigia už
miršti svarbiausią dalį - kalbos moky

mą. Pradžios mokykla turėtų kreipti dau
giau dėmesio lietuvių kalbai ir palikti
kitas mokslo šakas aukštesniąjai mokyk
lai. Nesakau, kad reikia visai panaikinti
vaiko supažinimą su Lietuva, bet pateikti
tik pagrindinius bruožus. Tai labai pa
lengvintų mano darbą.
Truputį lengviau yra dirbti, kai tėvai
kalba lietuviškai ir domisi vaikų pamo
komis. Bet mano klasėje tokių tėvų nėra.
Gal būt vienas tėvas moka lietuviškai, bet
namuose lietuviškai nešneka. Todėl,galite
suprasti, kad kelios valandos šeštadienį,
perkrautos kitais darbais, nėra pakanka
mos išmokyti vaiką gerai lietuviškai kal
bėti.
Noriu pabrėžti keletą dalykų:
1) Reikia susipažinti su specialios kla
sės mokiniais ir jų specifinėmis proble
momis. 2) Truputį paaiškinti dabartine
programą. 3) Rasti būdų programą įgyven
dinti. 4) Suprasti mokytojo darbą.
Klasėje yra penki mokiniai - visi ber
niukai (9 - 13 m.). Puikus skaičius - reikia
tiktai turėti pakankamai laiko pasikalbėti
su kiekvienu mokiniu. Vienas berniukas
gana daug lietuviškai supranta, bet pro
blema - nenori lietuviškai kalbėti. Du
vaikai labai mažai lietuviškai supranta ir
visai nekalba. Kitas labai išdykus ir pasku
tinis yra įsimylėjęs mokytoją.
Šiais metais morima mano darbą dar
pasunkinti. Išrinkti blogesnius mokinius
iš visų aštuonių skyrių ir atiduoti man.
Nėra lengva pritaikyti pamoką, kuri vi125
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siems tiktų.
Per praėjusius metus mano tikslas
buvo truputį daugiau praplėsti mokinių
žodyną. Nėra jokios prasmės mokyti gra
matikos , jei mokiniai nežino žodžių. Moks
lo metų pradžioje pradėjome naudoti ket
virto skyriaus pratimų knygą. Vaikų am
žius atitinka ketvirto skyriaus mokinių
amžių, todėl naudosiu tą programą pa
ruošti gabesnius mokinius, kad galėtų pa
tekti į ’’reguliarią” klase. Peikia prati
mus pritaikyti. Išėjome gal tik trečdalį
knygos, bet vaikas daugiau stengiasi žino
damas, kad jis eina tą pačią programą
kaip ir jo draugai, ir jis nėra išskiria
mas dėl to, kad lietuviškai sunkiau jam
kalbėti.
Kalbos mokymas yra padalintas į tris
dalis. Pirma ir svarbiausia tai yra kalbė
jimas ir supratimas. Tiktai mokėdamas
kalbėti ir suprasti mokinys gali siekti
toliau antrą ir trečią jų dalį - skaityti ir
rašyti.
Pradedame dieną pasisveikindami lie
tuviškai. Pasikalbame angliškai apie 15
minučių. Jei yra uždrausta kalbėti angliš
kai, mokiniai dažniausia visiškai nekalba.
Pasikalbėjimo metu klausiu, kaip jis leng
vesnius žodžius lietuviškai tartų ir taip
pat kai kuriuos naujus žodžius įvedu pati.
Kas šeštadienį vaikus suskirstau į
dvi grupes. Gabiausias vaikas praveda
žaidimą. Iš pratimo knygos ir namų dar
bo jis išrenka žodį, kurį pasako angliškai
arba lietuviškai. Grupė žodžius turi iš
versti. Taškus galima rinkti arba ”tictac-toe” žaisti už teisingus atsakymus.
Kalbėjimo ir supratimo dalį pradeda
me šiuo būdu. Per visą dieną stengiamės
lengvinti kalbos supratimą įvairiais bū
dais.
Turiu korteles su paveikslais. Kiek
vieną savaitą kiekvienas mokinys turi
lietuviškai to daikto vardą pasakyti. Jei
išmoksta daugiau žodžių kaip pereitąpamoką, tai gauna mažiau namų darbo. Me
tų pabaigoje mokinys, išmokąs daugiausia
naujų žodžių, gauna premiją.
Kiti žaidimai yra ’’hang the butcher,
spelling bees” ir 1.1. Daug įvairių angliš
kų žaidimų galima išversti į lietuvių kalbą.
Vaikas tokio amžiaus nenori sėdėti ir
vien tik dirbti, jis nori žaisti, todėl pa
įvairinant galima geriau atkreipti vaikų
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dėmesį. Tikiu, kad daugiau išmoks ir no
rės toliau mokytis. Daugiausia vaikai yra
tėvų priversti eiti į lituanistine mokyklą
šeštadieniais. Šiuo atveju mokytojas turi
stengtis patraukti vaiko norą mokytis.
Toliau truputį mokomės gramatikos.
Aiškinu kaip atskirti gimines, kad vaikas
žinotų, kad sakome ”ta knyga” ne ’’tas
knyga”. Lengvas asmenavimas yra taip
pat svarbus. Vaikas nori pasakyti ką jis
vakar darė, tai turi mokėti kokį laiką
naudoti ir kaip pasakyti, kad ”aš bėgu”
ne ’’bėgi”. Bet mano gramatikos tikslas
nėra išmokyti teorijos, o tiktai parodyti
vaikui kaip kalba geriau skamba, naudo
jant teisingą prasmą.
Galbūt sakysite, kad negudru duoti to
kiam mokiniui diktantą, bet man atrodo,
kad reikia. Pirma aš perskaitau pasaką.
Viską angliškai išaiškinu. Jei reikia, vi
sus klausimus atsakau ir tada rašome.
Sakinį perskaitau ir tada po vieną žodį
skaitau ir pagaliau po vieną raide iš
tariu. Šiuo metodu girdi visus garsus ir
gali atskirti juos.
Toliau galima dirbti su kitais ’’audio
visual aids”. "Tape recorder” naudojant,
vaikas gali pats išgirsti kokias klaidas jis
daro. Jeigu vaikas girdi ką jis blogai ta
ria, tai jau žinai, kad jis truputįlietuviškai supranta.
Visi vaikai turididele vaizduote. Jiems
patinka sukurti įvairias pasakas. Naudo
dama skaidres, aš leidžiu kiekvienam vai
kui trumpą pasakėle pasakyti, ką jis tenai
mato. Šiuo būdu jis turi progos vėl kal
bėti - ne tiktai tik klausytis.
Mokykloje, kaip ir skautuose, vaikai
turi pasirodymų. Grupė berniukų gali pa
vaidinti apie mokytojos duotą temą, apie
kokią nors pasaką, kurią mokytoja jiems
paskaitė, apie kokį nors įvykį arba kokį
nors daiktą, kurį jie iš namų atsinešė.
Šitaip jie savo žinias gali kitiems per
duoti.
Vidurį metų jau galima pradėti mokyti
skaityti. Balsiai skaitydamas mokinys la
vinasi teisingai tarti žodžius. Taip pat
jau galima trumpą laiką skirti istorijai
ir geografijai. Ypatingai berniukams,įdo
mu išgirsti apie Lietuvos karus, kuni
gaikščius ir kitus įdomesnius žmones.
Nereikia kas šeštadienį turėti tokią pa
moką, bet karts nuo karto reikia truputį
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Šv. Mišios stovykloje. Nuotr. M. Griauzdės.
supažindinti vaikus su Lietuvos praeitimi,
■kad geriau suprastų lietuvybę ir kodėl
jis dabar mokosi lietuviškai.
Mokydama pati mokausi. Sužinojau,kad .
vaikams yra labai įdomu nueiti į kitą
klasę pabendrauti. Jie nori būti su drau
gais. Tuo pačiu, jie yra tarpe tų, kurie
jau kalba lietuviškai. Tą kalbą jie gali
išgirsti ir kartais net supranta.
Kaip ir kitos klasės, mes skiriame
kiek laiko tautiniams šokiams ir dainoms.
Mokiniai šiuo atveju nesijaučia skirtingi.
Po pamokos mokytoja paaiškina dainos žo
džius ir parodo, kas buvo negerai atlikta.
Žinau, kad yra daug sunkiau jiems, bet
reiškiasi noras, kadangi jie yra draugų
tarpe.
Namų darbas gali būti įvairus. Iš
rinkti paveikslą ir surašyti kiek tik gali
daiktų lietuviškai arba pirmą posmą lengvo
eilėraščio išmokti ir mokėti papasakoti
ką jis reiškia. Šiais metais išmokome
Lietuvos himną puikiai. Daugiausia duodu
kokia dešimt žodžių išmokti - pvz. spal
vas, skaičius, ir 1.1.
Šitos programos problema yra ta, kad
nėra užtenkamai laiko viską išeiti. Reikia
tėvų pagalbos namuose, kad vaikas iki
kito šeštadienio neužmirštų, ką išmoko.
Taip pat sunku dirbti, kai vienas vaikas
daug daugiau moka už kitus, bet dar ne
užtenkamai pereiti į ’’reguliarią” klasę.

Jis, nuėjęs kaip po laisvas klausytojas,
trukdytų laiką kitiems vaikams, žinoda
mas, kad po kiekvienos pamokos turėtų
šimtą klausimų. Todėl reikia surasti
programą, kuri leistų vaikui daryti pa
žangą savo noru. Šioje klasėje reikia
atrasti vidurkį tarp vartojimo anglų ir
lietuvių kalbos. Negali vartoti per daug
angliškų žodžių, bet užtenkamai, kad vai
kas suprastų ką nori pasakyti. Neturime
gero vadovėlio; kol kas ir mokytojai rei
kia daug laiko praleisti, renkant atitin
kamus pratimus arba pačiai naujus pa
ruošti.
Mokytojas turi įdomias pamokas pa
ruošti - vaikui greitai nusibosta seni
metodai. Reikia vaiką tiek suįdominti,
kad viskas liktų jo vaizduotėje jam išėjus
iš klasės. Geras mokytojas turėtų pamo
ką taip paruošti, kad vaikas galėtų gy
venti ta kalba ne vien tik mokytis - turi
ją pajusti. Mokytojas turi palaikyti pu
siausvyrą tarp vaiko supratimo ir kal
bėjimo. Turi duoti mokiniui norą suži
noti. Turi įkurti geras mokymosi sąly
gas. Mokytojo dvi didžiausios atsakomy
bės yra suprasti individualias problemas
ir vadovauti grupės ugdyme.
Mano didžiausias rūpestis yra pri
traukti vaikus. Duoti jiems noro išmokti
ir neleisti jiems jaustis skirtingai. Jie
yra lietuviai, kaip ir jūs ir aš.
1
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Kai išgirsti žodį ’’nauja”, tuoj pat,
žinoma, pagalvoji, kad buvo kas nors
’’seno” prieš tai. Taigi, kadaise buvo
’’sena moralė”, ir jas abi definuoti rei
kėtų palyginimo būdu.
Senoji, arba klasikinė moralė, taip
vadinama įstatymo etika susidėjo iš a
priori sukurtų elgsenos taisyklių ir teigė,
kad klusnumas šitoms taisyklėms buvo
svarbesnis kaip laisvas apsisprendimas.
Naujoji, arba situacinė moralė, taip va
dinama meilės etika, teigia, jog dalykai
nėra esminiai geri ar blogi, bet priklausą
nuo situacijos. Sis žodis šiandien nugąs
dina daugelį žmonių, nes jie tame įžiūri
visišką palaidumą situaciniame proble
mos sprendime. Bet pasižiūrėkim, ar iš
tikrųjų taip jau yra baisu, kaip atrodo.
Kaž kodėl taip yra, kad žodis ’’mora
lė” tuoj pat visiems reiškia tik lytinius
santykius. Ir kadangi tai yra tokia įky
riai populiari mintis, buvau paprašyta
kaip tik būtent ir pakalbėti apie seksualine
moralų, nors ir su perspėjimu. Kažkas
sakė - nekalbėk su jaunu žmogum apie
seksą, nes jis įsitikinąs, jog seksas buvo
atrastas tik prieš kokius 6 ar 7 metus,
ir už tai daug kas bijo, kad nebūtų pa
prašytas apie tai pasisakyti. Kaip ten
bebūtų, o aš vis tiek rizikuosiu ir bandy
siu pakalbėti apie seksą ir meile iš hu
maniškai socialoginio taško.
Senos moralės akimis seksas buvo
grynai biologinė funkcija ir mūsų žemes
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nio gyvuliško paveldėjimo dalis, bet kartu
ir reikalingas blogis naujo žmogaus sukū
rimui bei vyrų instinktų periodiškam pa
tenkinimui. Tame supratime meilės nesi
matė, nes tikroji meilė skaitėsi kilnesnė
ir todėl platoniška, nekūniška. Iš to tyliai kikenantys vaikai už uždarų durų,
iš to pornografija, padilginti tą smalsu
mą apie šitokį paslaptingą, purviną ir
gėdingą dalyką: iš to skubus slėpimas
savo ’’gėdingų dalių” ir kitų nuogumynų:
iš to ir prostitucijos žydėjimas - tiesio
ginis moralistų kūrinys.
Čia ir moters nekaltybės sąvoka tampa
įtartinai nešventa, kai ji vertinama tik
kaipo koks prizas vyrui, nors ta nekalty
bė dažnai gali būti tik techniška, nes visais
kitais įmanomais būdais buvo ’’džiaugta
si” bet ne paskutiniuoju. Prisiminkime
čia - su gailesčiu - tuos tūkstančius
Bengalijos merginų, kurios neseniai buvo
pakistaniečių išprievartautos: niekas ne
bežino ką su jomis daryti, nes jos jau
nebe vedybiniai prizai. Taigi, skaistybės
praradimas, man rodos, ne tiek nuodėmė,
kiek berniuko mergaitę atmetus, apie tai
sužinojus. Prisiminkim būtinai ir Vie
nuolio ’’Paskenduole”, kurios mergauti
nis nėštumas buvo didesnė nuodėmė kaip
jos tėvo, kuris ją apmušė, kaip tų kai
miečių, kurie jos duris išdegutavo, kaip
to kunigo, kuris nuo klausyklos pavarė,
išrišimo nedavus. Visi jie ją pagaliau
nuvarė į ežero gelmes.
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Kito fizinis palietimas dar vis mū
suose toks nešventas dalykas, jog net
spiriamės ^prieš rankų pasisveikinimą
naujose mišiose, nors tuoj pat agapėj
ponių rankos maloniai bučiuojamos, nes .
tries esame kultūringi... (Kartą, labai se
niai, prie šito miesto įvykusioje stovyklo
je pasirinkau per menine programą skam
binti Griego ’’Erotiką” ir buvo tada rim
tai ir ilgai svarstoma, ar neišmesti tą
numerį ar bent pakeisti kitu).
Bet seni mitai pamažu miršta, ir vie
toje jų atsiranda nauji meilės ir lyties
konceptai. Šiandien naujieji moralistai
sako, kad nieko nėra savyje blogo ar gero
išskyrus meilę (rūpestį) ir jos priešin
gybę - nesirūpinimą ar aktyvią neapykan
tą. Jie sako, kad tikroji skaistybė yra
ne lytinė, bet asmeniška integralumo,
sąžiningumo ir širdies tyrumo reikalas.
Tuo pačiu lytinį aktą jie mato kaipo natū
ralią funkciją, kaip gyvenimo versmę,
kuri drauge su meile tikrumoje suteikia
didžiausią galutinį intymumą tarp vyro ir
moters. Seksas yra skaitomas dovana,
kuri, kaip muzika, kalba geriau už žo
džius.
Iš tikrųjų, savo tyroje, nei pornografų nei moralistų nepaliestoje formoje,
seksualinė meilė yra ta tikra absoliuti
poezija tarp dviejų' žmonių. Kaip ji tad
gali būti matoma kaipo animalistinė, že
mesnė, nuodėminga, kai ji yra kūrybinga,
ir net dvejopa prasme - sukuria naują
gyvybę arba būsimą ’’mudu”. Meilė, iš
reikšta fiziniu būdu nėra nei kiek negėdingesnė, kaip knyga, parašyta ranka ra
šytojo - abu veiksmai gauna signalą iš
smegenų. Kažkas rašė: ’’Bet mes myli
mės ir džiaugiamės, nes tai išskiria mus
nuo gyvulių”.
Gilioje meilėje yra tad neišvengiamas,
galutinis jos išreiškimas, tas troškimas
fiziniai sulieti savo sielas, savo du atski
rus ”aš” ir giliai jaučiamo švelnumo my
limam, kurio visas asmuo, visa būtybė
patinka, traukia, su kuriuo jau vien tik
būti yra laimė. Ir iš šio susiliejimo kyla
naujas, platesnis sąmoningumas, visos
egzistencijos pajutimas, įvertinimas, ir
tuo pačiu savo paties ”aš” atskirumo nu
galėjimas, praturtinimas. Tai Eros per
galė virš gryno sekso - libido, kaip sako
psichologas Rollo May. Jis kalba apie

Eros, tą mitoldginį graikų dievą, kuris
sukūręs gyvybę žemėje, ir šiandien lai
komas tam tikros būsenos stoviu, jėga,
kuri mus traukia kurti, siekti, kai tuo
tarpu seksas tik stumia,ieškodamas įtam
pos atleidimo. Seksas yra reikmė (need),
bet ’’eros” yra troškimas. Seksas užmie
ga, atsileidęs, bet ’’eros” dar vis budi,
prisimindamas mylimojo esybę. Šv. Au
gustinas gi vertino ’’eros” kaip jėgą,mus
traukiančią prie Dievo, kaip ilgesį misti
nei jungčiai. Pagaliau,labai aktualia pras
me, ’’eros” veikia natūraliai, instinkty
viai, tuo pajuokdamas visus tuos skaitlin
gus meilės akto metodus, kurie telieka
paprasta miegamojo akrobatika - nesvar
bu, kiek būdų žinai: svarbu ką vienas ki
tam jauti.
Toks tad yra naujas erotikos vaizdas.
Ir norisi raginti labai rimtai į tai žiūrėti,
nustoti kikenti vulgariais anekdotais. Bet
deja, ne viskas yra gerai šiame naujame
meilės rojuje, prie kurio, atrodo, dar
neesam priaugę, ir tai gal dėl dviejų
priežasčių: 1) dėl senos orientacijos lie
kanų, ir 2) to staigaus leidimo, prieina
mumo prie to, kas taip ilgai ir taip daug
kam buvo uždrausta. Iš vienos pusės dar
vis yra didelė tendencija perdėtai jau
dintis dėl naujų seksualios mokslo me
todų mokyklose, iš kitos pusės gi matosi
tiesiog isteriškas skubinimas patirti to
vaisiaus kaip galima greičiau, dažniau
ir įvairiau, be atrankos, be atvangos, ir
be atsakingumo. Čia turiu galvoj taip va
dinamas ”one-night stands”, draugišką
eksperementaciją, pasimainymą partne
riais, ir pagaliau tą absurdišką ’’group sex”, gal tinkamą tik salamandroms. Visi
šie reiškiniai, geriausiu atveju tiek verti
kaip sodrus nusičiaudėjimas, anaiptol ne
padeda suprasti tikrumos, o kaip tik prie
šingai - sumažina pajėgumą atskirti ”a
shooting star from a firecracker”, anot
vieno Brady Bunch herojaus.
Čia tad ir susiduriame su tikruoju
moralitetu. Pagal naują etiką, lytinis gy
venimas yra tik vienas iš žmogaus išsi
reiškimo plotmių, kuriai, kaip ir kitoms,
statomas vienas ir tas pats moralinis
vertinimas, buvimas meilės - rūpesčio
(care-concern) ar priešingai tam - buvi
mas abejingumo, ar net neapykantos. Tai
ir turėtų būti tikras, vienintelis moralės
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klausimas: pasirinkimas rūpintis ar būtų
gulėti saulėje ir valgyti bananus amžiais,
nepadarius nei vieno moralinio apsispren
dimo. Tačiau gyvenimas su kitais visada
reikalaus kasdieninio, situacinio morali
nio apsisprendimo - mylėti ar nekęsti,
rūpintis ar likti abejingu. Seksas yra tik
viena to gyvenimo dalis. Mes turėtumėm
pradėti daugiau tokiais sprendimais rū
pintis kalbant apie prievartą, karą, ne
priteklių, rasine neapykantą, kur vyksta
esminis žmogaus piktnaudojimas, jo fi
zinio ir dvasinio integralumo sunaikini
mas.
Tai rūpestis - meilė ir yra čia ta ker
tinė sąvoka, rūpestis kitam žmogui,kitam
"aš”. Ta prasme tad žmogus ir yra ne
sau. Ta prasme tikrasis nemoralumas yra
kito "aš" išdavimas. Pagal vieną naująjį
mintytoja - MEILĖ YRA VIENINTELIS
MĄSTĄS.

Paskaita, skaityta vyr. skautų-čių su
važiavime Clevelande, 1972 m.
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RAUDONAS KRAUJAS TEMDO
MĖNULI

Mėlyna
Erdviu spalva
Kur tu plaukiai
(vėjas lengvai neša)
(Tampo kaip ežero bangos).

Tavo kūnas vanduo.
Rankos tęsiasi Į smėlėtą krantą;
Mėnulis
Kaip veidrodis
Ant vandens DUŽO.

Jo dalys
Skandino saulės, veidrody pagautus spindulius
Vandens sūkuriuos. Tu buvai nusiųstas į pragarą Kraujas:
Liepsna kuri tave sudegino.
. i'

:

vyr. sk. Daiva Karužaitė
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PIRŠLIO PASMERKIMO ORACIJA

- Nusprendimas piršlio, didelio melagio,
dykojo vagies, kuris pavogė gyvą žmogų.
Prašau Jūsų malonės, ponai svečiai ir
ponios viešnios, paklausyti šito nu
sprendimo.
Tas slaunus ir baisus nusprendimas
išduotas yra Žigitos (- Žigimanto) pirmojo
karaliaus metuose šiuose, tuose, anuose,
giltinė žino kuriuose, spalio mėnesio
dvidešimt pirmą dieną, tai yra tada:
Kada katės šunis piovė; tuo laiku senos
bobos veršius kirpo, o lapė, saulėkaitoje
sėdėdama ir veizėdama, iš tų bobų juokės.
Kada kureliai žydėjo; tuo laiku pyragais
snigo, o barankomis lijo, geležinsnapiai
per aną žemę lėkė ir, kur nereikia,
dvylomis akimis pro skylę veizėjo...
Kada vilkas su ožka vienas vestuves
kėlė; tuo laiku barsiukas virėju buvo,
žvirblis piršliavo, šarka alų darė, genys
malkas kirto, kiškis būgną mušė, kiaulė
ožragį pūtė, lakštingala gaidas vedžiojo,
stirpa su ožka pelėdą tanciavojo.
Kada arklys dantimis dzingilavo, skam
bino; tuo laiku didi stebuklai buvo: lokys
dūdas spaudė, dūdomis dūdavo... gaidys
lojo, šuo giedojo, gegužė burkavo,
balandis kukavo, kaip iš savo bato aulo
šovė, ir driežas atsivertęs į gegužę
veizėjo.
132

Kada pelės katiną lojojo; tuo laiku vilkai
su ožkomis vestuves kėlė, iš taip didelės
linksmybės neiškęsdami išėjo šokti, pra
dėjo spardytis... ir išspyrė iš kelmo labai
mažą vaikelį, kaip pupų pėdelį, melagį ir
dyką.jį vagį.
Tasai vaikelis buvo labai guvus ir
vikrus, kaip girnų apatinis kūlis. Besisu
kinėdamas nutvėrė vilkui už uodegos,
nepaleido, ir vilkas, didžiai persigandęs,
manė, jog ožys jam už uodegos nutvėrė.
Kai bėgo per Kepalų kaimą, pro kiemo
karklyną ir lazdyną, kaip vilkas sukosi,
nutrūko vilkui uodega ir pasiliko kartu su
vaikeliu.
Tasai vaikelis su vilko uodega Kepalų
kaime tarp medžių krušmatos, tarp
akmenų malkos užaugo. Ir pramanė tą
vaikelį vardu Vagis, pavarde Melagis. Ir
tikrai išaugo didis, nemažas, niekam ne
vertas melagis ant visų melagių ir dykas
vagis, kuris pavogė gyvą žmogų.
Dykas vagis, kuris apvogė Pelučius ir
išpiovė apie Klangius visas ožkas. Kieme
Vazbutuose išvogė lašinius ir žirnius
kietus...
Tuo laiku Paurys turėjo pačią vesti iš
Graužienių kiemo, iš namų Staniuliaus.
Tuo laiku tas vagis, atėjęs į namus vienos
mergos, sumelavo ir suvedžiojo šiais žo-
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džiais: “Eik, jauna merga, į tą turtingą
vietą. Tu rasi: sūrių tiltai grįsti, pieno
prūdai, grietinės šuliniai, alaus rūsiai,
degtinės kamaros, mietai silkėmis durti,
tvoros vėdarais tvertos, dešrų žiogriai,
medaus šaltiniai, lašinių paltimis stogai
stiegti, vaško krosnys nulipdytos, me
daus užkrosnys, bičių aviliais tvoros
tverta, daržinės grūdų papilu pripiltos,
sviesto devyni tarpai žardų prižardyti;
moteriškos nesems, su rezginėmis neš, su
nosimis peš.
0 dabar iš to pasigyrimo, kai mes atė
jome į tą slaunią vietą, nėra nei už lūpų ką
kišti, nei stebulės neprikrautume. Su
voksime mes dabar tavo teisybę, kaip iš
krosnies kaktos šviesybę.
Mes esame išleisti iš slaunaus kiemo nuo
Staniuliaus ir turime gromatą, išduotą iš
pragaro krosnies puodynės, tam, kad
būtų mums leista ieškoti visais pašaliais,
paloviais, pašoniais ir pasuoliais, ir po
krosnimi, ir už krosnies, o labiausiai už
stalų.
Suvokę turime ranką duoti ir sveikinti
šiais žodžiais: “Sveikas, mūsų drauge,
seniai ieškomas. Dabar suvokėm mes tavo
teisybę, ponas piršly, bet gyvas nebeliksi.
Nuteis teisingai tiesdaris Grigas pilvazas,
mėsininkas, kurio barzda kaip vežimo
rodiklis arba kaip kamino kamštis. Jis
padarys mums teisybę, kaip iš krosnies
kaktos šviesybę!”

ŠTAI TIESDARIO ZGAUNAS
NUSPRENDIMAS
Ar į patalus suvynioti, rykštėmis už
tvoti? Ar už karklyno nusivesti, baravykų
kotais užbadyti? Ar, už trijų sienų pasta
čius, vilnų kuodeliais užmušti? Piršlys
vertas būtum, į pupieną nuvedus, ant
pupų stiebo pakarti arba per sieną su vilnų
kuodeliu nudurti. Ar, į žardą pašaipinus,
šunimis užsiundyti, veršiais užpiudyti?
Ar, ant ledų malkos pastačius, sudeginti
ledais? Ar, ant krosnies užlaipinus, su-

nuotr. P. Narkevičiaus.

šaldyti? Ar, prie krosnies šiltos
pasivadinus, sušaldyti? Ar prie alaus
verpelės nutroškinti? Ar, ant plausto
pastačius, į upę pastumti ir pasakyti šiais
žodžiais: “Ei, pons piršly, gana tau jaunus
vilioti ir žmonėms gana meluoti, eik dabar
mirti!”
0 geriau išneškite už ropių daržo, pa
karkite jį į beržą arba kartuvėse.
Jis prašo nuolankiai, kad skolininkai
galėtų skolas atiduoti ir per šonus suduoti.
Bet, pons piršly, nenusimink, būk
linksmas kaip ožys; būk rūstus kaip pava
saris; nebūk baikštus kaip kiaulė; būk
drąsus kaip avis.
Matau: stovi, sėdi nusiminęs; o kad aš
prisitraukčiau, per dantis tai užbrauk
čiau, kad aš arčiau pristočiau, per dantis
tau užtvočiau... Išvesiu jį iš šitos trobos ant
kaimyno ganyklos, kad jį ten pakartume...
0 ką mes gero iš jo išversime? Kai jį
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Sesės rikiuotėj. Nuotr. P. Narkevičiaus.

nuzudysime, iš jo kūno dalių bus įvairių
rykų: iš kaktos bus lempa; iš nosies vamzdis; iš ūsų - šepetys batams tepti; iš
plaukų - prie kureliaus galų kutai; iš ausų
- rakandai; iš žandų - skliutas; iš dantų kaltai; iš lūpų - kaišenos; iš gerklės triūba; iš liežuvio - kylys tvoroms
skaldyti; iš stemplės - virvė; iš galvos puodas; iš žandų - akėtvilkos; iš pilvo būgnas; iš odos - dumplės; iš kepenų galąstuvas; iš blužnies - pustyklė; iš rankų
stibukaulių - kočėlas rūbams kočėti; iš
kojų stibukaulių - kūlės medžiams skal
dyti; iš letenų - kultuvės; iš šonkaulių karieta; iš žarnų - stygos; iš rankų grėbliai. Gaurus ir nagus suvysime į
botagus...
Gailėkis dabar ir muškis į pilvą. Sakė
mergos kiemo Pylių: reik pripilti tavo odą
mielių...
Šitaip dabar šiais žodžiais baigiasi šis

slaunus ir baugus nusprendimas šito
vagies, melagių žmogaus.
Imkime ir pakarkime šitąjį baisų melagį
ir dyką.] į vagį!
Prie to nusprendimo prisirašė pečėtoriai
ir pečėtorkos:

Telšių Pliumpis,
Šiaulių Bambizas,
Raseinių Magdė.
Arba:

Telšių Makalas,
Pakastuvos Katrė,
Plungės Platnosa,
Šviekšnių Vepelis,
Salantų Pliumpis.
Ištrauka iš “Lietuvių Tautosakos
Rinktinės”, p. 249-251.
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