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Dr. VYDŪNO GYVENIMO SUKAKTIS ŠVENČIANT
Mūsų tautos uolusis kultūrininkas,
rašytojas-filosofas Vilius Storasta, kurį
geriau pažįstame Vydūno vardu, buvo
glaudžiai susijęs visą savo gyvenimą su
lietuvišku jaunimu. Artimi iš jaunimo
gretų jam buvo ir skautai: skautiškasis
ryšys siekia bene 1926-uosius metus,
kuomet Vydūnas buvo pasiūlęs anglišką
„skauto" vardą pakeisti lietuvišku „budžio" vardu (plg. budėti, budėk!). Klaipė
dos jūr. skautai šį vardą įgyvendino.
Skautai turbūt buvo pirmieji Vydūno
rėmėjai, kai jis pokario metais atsidūrė
Vakarų Vokietijoje, — prisiminkime jo
globėją v. s. Antaną Krausą!
1947 m. vasarą Pabaltijo u-to sambūris

„Vytis" išrinko Vydūną savo garbės
nariu, o 1948 m. vasario mėn. jis išrinktas
visos „Vyčio" korporacijos garbės nariu;
1952 m. ASS suorganizuotas studentų
šalpos fondas pavadintas — garbės korporantui mielai sutikus — Vydūno vardu.
Paprašytas taip pat mielai įsijungdavo į
mūsų žurnalo bendradarbių gretas.
★ * *

Didžiajam Lietuvininkui, prieš šimt
metį — 1888 metais — pradėjusiam dirbti
liaudies mokyklos mokytoju-auklėtoju
lietuviškuose Kintuose ir visą savo gyve
nimą pašventusiam lietuviškai kultūrai
puoselėti, skiriamas šis MV numeris.

Mykolas Vaitkus
VYDŪNAS MIRĖ

Mirė Vydūnas. . . Ne, šviesoj paskendo
tykiai mirksėjus žemės naktį žibė,
ir mūsų žvilgiai graudžiai pasigenda,
kur ta mįslingai deganti būtybė? . .
Atgulė žemėn tas bekūnis kūnas —
mirė Vydūnas. . .
Tartum liepsnelė, jo dvasia blaksnojo,
gailiai pasilgus paslapčių šaltinio,
veržės į gelmę Didžio amžinojo,
žemės pakalnėj Aukštumų tremtinė,
ir į skaistumą tiesė broliams kelią
Skaisčio liepsnelė. . .

Mirė Vydūnas. . . Kaip sunku tikėti!
Rodos, išnyko gimto kaimo bokštas,
kur į šventyklą varpo tingiais kvietė,
jaukiai berymąs žalio tvano kuokštuos. . .
Nūn jo nebėra. . . Vai, Tėvynės sūnūs,
mirė Vydūnas!
Peace Dale
53.III.1

Vydūnas, dail. Zikaras
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DIDYSIS LIETUVININKAS TRIJŲ ASMENYBIŲ GRETOJE

Aleksandras Merkelis
Devynioliktasis amžius, ypač jo antroji
pusė, reikšmingas lietuvių tautai, nes tai
lietuvių tautinio ir kultūrinio renesanso
aušra. Tautinis bei kultūrinis renesansas,
paprastai vadinamas lietuvių tautiniu
atgimimu, ne tik apsaugojo lietuvių tautą
nuo galutinio sunykimo, bet ilgainiui
įgalino Lietuvą atkurti savo nepriklauso
mą valstybę.
Lietuvių tautiniame bei kultūriniame
renesanse stipriausiai ir lemtingiausiai
pasireiškė trys asmenybės: Jonas Basana
vičius (1851-1937), Vincas Kudirka (18581899) ir Vilius Storasta-Vydūnas (18681953).
Renesanso pradininkas Jonas Basana
vičius savo iškilia asmenybe, didžia meile
savo tautos praeičiai bei kultūrai ir visą
gyvenimą uoliu jos tyrimu, nuoširdžiu
sielojimusi tautos reikalais greit iškilo į
pirmąsias eiles; 1904 m. rusų valdžiai
grąžinus lietuviams spaudą, parvykęs į
Lietuvą ir įsikūręs Vilniuje buvo vadina
mas lietuvių Tautos Patriarchu, apie kurį
telkėsi visas lietuvių tautinis, kultūrinis ir
net politinis veikimas. Nors tautiniokultūrinio atgimimo pradų aptinkame 19ojo amžiaus pirmoje pusėje ar dar ank
sčiau, tačiau tai daugiau atsitiktiniai
reiškiniai; šis tautinis judėjimas tampa
pastoviu ir tolydžio augančiu tik 1883 m.
pradėjus leisti „Aušrą", kuri yra glaudžiai
susieta su Jono Basanavičiaus vardu.
Savo tautos praeities pažinimas ir
gimtosios kalbos meilė Basanavičiui buvo
du svarbiausi veiksniai, galį pažadinti
tautą naujam laisvam kūrybiniam gyveni
mui. Iš milžinkapių prikelti didingi praei
ties vaizdai ugdė lietuviuose pasitikėjimą
ir meilę savo tautai ir jos gražiai, senai
kalbai. Praeities pažinimas ir jos idealiza
vimas daug lėmė mūsų tautiniam atgiji2

mui, ypač gražiai pradėjusiam klestėti po
spaudos grąžinimo.
Septyneriais metais už Basanavičių
jaunesnis Vincas Kudirka savo charakte
riu ir veikla daug kuo skiriasi nuo
„Aušros" kūrėjo. Nors ir Vincas Kudirka
ragina semtis stiprybės iš Lietuvos praei
ties ir savo kūryba jai atidavęs didelę
duoklę, tačiau jo budrus žvilgsnis dau
giausia atkreiptas į dabartį. Jonas Basana
vičius — romantikas, Vincas Kudirka —
realistas; pastarasis matė, kaip žiauriai
lietuvių tauta rusų kultūriškai ir ūkiškai
naikinama. Veiklusis, akylusis ir toli
pramatąs realistas skaudžiai jautė, kaip
rusai, siekdami sunaikinti lietuvių tautą,
žiauriausiomis priemonėmis trukdė bet
kurį lietuvių kultūrinį veikimą. Romanti
kas Basanavičius savo kultūrinėj veikloj
stengės išvengti konflikto su rusais
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pavergėjais; realistui Vincui Kudirkai
konfliktas buvo neišvengiamas ir būtinas:
negalėdami viešai, legaliai veikti, lietuviai
turi tą daryti slaptai, konspiratiškai.
Dabartiniu terminu tariant, Vincas
Kudirka lietuvius telkė tautinei bei kultū
rinei rezistencijai, kurios svarbiausi gink
lai — šviesa ir tiesa. Vincas Kudirka —
šviesos ir tiesos riteris, tiesęs pagrindines
gaires mūsų tautiniam bei kultūriniam
renesansui, atvedusiam tautą į laisvę.
Savo publicistika ir literatūrine kūryba
Vincas Kudirka tautoje ugdo rezistencini
us savumus: laisvės meilę, vergijos bei
smurto neapykantą, besąlyginį pasiaukoji
mą didiesiems savo tautos idealams ir su
tuo susietą didvyriškumą. Lietuva Kudir
kai — didvyrių žemė, kuriai stiprybės
duoda praeitis.
Vincas Kudirka tiek savo amžininkus,
tiek ir vėlesniąsias kartas stipriai veikė ir
tebeveikia taip pat savo skelbiamų idėjų
aktualumu ir kilnia herojiška asmenybe.
Jis visą savo palyginti trumpą gyvenimą
sielojosi tik savo tautos reikalais ir jo
pasiaukojimo tautai neįstengė nugalėti nei
žiaurūs priešai, nei sunki nepagydoma
liga. Pasak prof. Mykolo Biržiškos,, tauti
nis pozityvistas Vincas Kudirka yra virtęs
kaip ir tautiniu šventuoju.

Septyniolika metų jaunesnis už J.
Basanavičių ir beveik dešimtį metų už V.
Kudirką, Vydūnas yra trečioji didinga
asmenybė mūsų tautiniame ir kultūrini
ame renesanse. Kaip Kudirka, taip ir
Vydūnas ankstyvoje jaunystėje dar nebu
vo tautiškai apsisprendęs; tą apsisprendi
mą daugiau lėmė moraliniai negu tautiniai
motyvai. „Vaikas būdamas ir pastebėjęs
kaip doroviškai silpninami yra lietuviai
vokiečių, kaip jiems apreiškiama panieka,
pasiryžau, — rašo Vydūnas, — savo
amžių tam skirti, kad lietuviai galėtų
jaustis garbės vertais žmonėmis. Iš pra
džių nežinojau, kaip tai pradėjus. Ir tiktai
progai pasitaikius, prisipažinau lietuvis

esąs". Su lietuvių tautiniu renesansu
Vydūnas susipažino dar jaunas. Jis sakosi
1885 m. „Aušros" 12 numeryje skaitęs
Silvatiko-Sauerveino poemėlę „Macilėnas
ir Gražina", kuri jam įrodžiusi, kad
lietuvių kalba galima gražiai eiliuoti.
Gimtasis kraštas, kilmė, auklėjimas ir
Vakarų kultūra, kuriose jis brendo,
negalėjo Vydūno išugdyti nė romantiku,
koks buvo Jonas Basanavičius, nė juoba
realistu, kokiu tapo Vincas Kudirka.
Vydūnas — mistikas, ieškąs tikrosios
daiktų esmės, susidomėjęs amžinaisiais
žmogaus būties klausimais ir ieškodamas
atsakymo, nustatinėja žmogaus gyvenimo
gaires. Gyvenimas Vydūnui kupinas
slėpiningumo, o žymiausias slėpinys —
gyvybė ir žmogaus esmė. Bet žmonių
daugumai, pasak Vydūno, tai nesvarbu:
viskas jiems atrodo pažįstama ir žinoma.
Jie per daug prisirišę prie daiktų, kad
jaustų didžiąją gyvenimo nuostabą.
Pasak prof. Mykolo Biržiškos, Vydū
nas ir savo gyvuoju ir rašytiniu žodžiu
įspūdingai prabyla į tautą, tikriau į jos
rinktinę, kaip jos gyvenimo ir kelio
gilintojas ir įprasmintojas, kiekvienam
nuoširdžiam gyvenimo prasmės ieškotojui
jo rodytojas ir patarėjas.
Vydūnui tautiškumas yra neatsiejamas
su žmogaus dorove. „Matau, — rašo
Vydūnas, — kad žmonės, pertraukdami
ryšį su savo kilme, savo tėvais ar protė
viais, gadina savo dorovę ir intelektą,
trukdina savo dvasios-sielos tarpimą,
praleidžia veltui savo amžių. O aš norėjau
supratimą sužadinti, kad to nepadarytų.
Pats lietuviškumo išlaikymas yra antros
eilės dalykas. Jis yra forma, o man rūpi
esmė, ir aš noriu dirbti ne kelių žmonių,
bet dvasiniam visos lietuvių tautos labui".
Todėl, pasak Vydūno, tik tas gali būti
šviesus, doras, kilnus ir taurus, kurs
atjaučia savo asmenyje savo tautos gy
vybę, kurs klausosi savo tautos gyvenimo
gaidos ir leidžia jai skambėti iš savo
gyvenimo.
3
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tautinis rašytojas, poetas, menininkas yra
tampriai suaugęs su savo tauta ir jos
kultūra, kad jis atstovauja tam tikram jos
išsivystymo momentui, kad jo kūrybos
šaknys giliai įaugę į tautos dvasią ir
praeitį. Vydūnas yra žymus tautinis
lietuvių rašytojas ir net vienas iš dvasinių
tautos vadų. Didžiausieji jo kūriniai
sprendžia svarbias tėvynės problemas, ir
visa jo kuriamoji galia minta susirūpinimu
dėl lietuvių tautos atgimimo, augimo ir
tobulėjimo. Ir vis dėlto Vydūnas stovi
vienas mūsų literatūroje. Jojo kūrybos
forma ir nuotaika, jo savotiška pasau
lėžiūra ligi šiol nesutampa nei su viena
mūsų literatūros srove".
* ★ ★

Paminklas poetui L.
skulpt. E. Jonušas.

Rėzai

Kuršių

Nerijoje;

Vydūnui tautiškumo išlaikymas ir
ugdymas yra tiek svarbus ir reikšmingas,
jog be jo neįmanoma Vydūno skelbiamas
žmoniškumas. Kas nutautėja, tuo pačiu ir
nužmonėja. Tai ne tik vieno Vydūno, bet
ir kitų žymių Mažosios Lietuvos veikėjų
įsitikinimas. Liudvikas Rėza (1776-1840)
skelbė, kad kiekvienos tautos aukštesnis
apšvietimas ir dvasios ištobulinimas tegali
tik prigimtoje kalboje nusiduoti: nes
prigimtoji kalba yra vartai, pro kuriuos
visos didžiosios ir vaisingosios idėjos
žmonių sielai privedamos.
Prof. V. Mykolaitis teigia, kad „Vydū
no tautiškumas ir patriotiškumas turi
gilias šaknis pagrindiniuose jo pasaulėž
valgos praduose. Suimdami visą jo mokslą
apie tautos reikšmę, galėtume formuluoti
tokį dogmatinio griežtumo postulatą:
non ėst salus extra nationem — be tautos
nėra išganymo".
„Visiems yra žinomas dėsnys, — tęsia
profesorius, — kad kiekvienas žymus
4

Daugelį žymių savo veikalų Vydūnas
parašė mūsų tautinio atgijimo aušroje,
tačiau vis dėlto jis skiriasi nuo aušrininkų
bei varpininkų ir savo pažiūromis, ir savo
veiklos priemonėmis, ir taktika. Vydūnas,
anot prof. V. Mykolaičio, išsprogęs iš to
paties tautos kamieno ir maitinamas tos
pačios epochos gyvenimo, suklestėjo
atskira atžala: nors sava, bet skirtinga
negu visos kitos mūsų tautinės kultūros
atžalos.
Taip daugiausia yra dėl to, kad Vydū
nas gimė, brendo ir veikė Mažojoje
Lietuvoje, kuri buvo vokiečių pavergta,
šio krašto lietuvių patriotizmas buvo
kitokio atspalvio, negu Didžiosios Lietu
vos, kuri kentė rusų priespaudą. „Tauti
nis sąmonėjimas Didžiojoj Lietuvoje, —
rašo V. Mykolaitis, — buvo maištingas
revoliucijos darbas: kiekvienas sąmonin
gas lietuvis buvo griežtai nusistatęs prieš
rusų vyriausybę ir moraliu bei kultūros
atžvilgiu jautėsi esąs aukštesnis už savo
valdovus. Valdančiųjų Rusijos sferų atsto
vaujamoji kultūra, jų sudaryta apie save
nuomonė ir jų veikimas Lietuvoje iš tiesų
davė teisės sąmoningam lietuviui su
panieka žiūrėti į savo skriaudėjus. Visai
kitokius santykius matome Mažojoje
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Lietuvoje: lojalumą ir ištikimybę Kaizeriui
gieda ne tik Sauerveinas, bet ir tikrieji
lietuvninkai, o plačiosios lietuviškos liau
dies masės visa siela buvo atsidavusios
Vaterlandui ir jo vyriausybei. Tokis
Mažosios Lietuvos mūsų brolių lojalumas
mus dažnai stebino ir erzino, bet jis yra
visai suprantamas: Vokietija — tai ne
Rusija. Kultūra, disciplina ir materialinė
gerovė, be to dar planinga ir griežta
nutautinimo politika pavergė mūsų Vaka
rų tautiečius, ir bent kokis maištingumas
Prūsų Lietuvoje anuo metu buvo visai
neįmanomas. Savo tautybei apsaugoti
susipratusiems lietuviams ten beliko
vienas — ne konspiracijos, bet ramaus
kultūros darbo kelias. Rėza ir kiti raštu
gina lietuvių kalbos teises, Sauerveinas
skelbia kalbų laisvės ir tolerancijos idėjas,
rašo lietuviams triukšmingų patriotinių
obalsių dainas ir tuo pačiu metu gieda
himnus Kaizeriui.
Vydūnas tik pagilina šią patriotinę
kultūrinio darbo kryptį. Jis nuolat skelbia,
kad lietuviai, norėdami išlikti, turi ne
kovoti su savo skriaudėjais, bet
išaugti lygiai su jais ir net juos pralenkti.
Lietuvių tauta turi ugdyti savyje tikrąjį
žmoniškumą, kilnumą, dvasinės sąmonės
šviesą — tapti gerbtina net savo priešų.
Toks nusistatymas ir iš to einanti veikimo
taktika tegalėjo kilti tik Mažosios Lietu
vos gyvenimo aplinkybėse ir iš tam tikrų
filosofinių pradų".
„Atmindami Vydūno kūrybos ypa
tybes, išskiriančias jį iš mūsų rašytojų
tarpo, neprivalom dar pamiršti, kad jis yra
išauklėtas visai kitokios negu mes kultū
ros. Vokiečių kalba ir jų mąstymo būdas
taip įsišaknijęs Mažojoj Lietuvoje, be
abejo, atsiliepė ir į Vydūno raštų stilių.
Vakarų civilizacijos dvasia turbūt ir visą
jo psichinę struktūrą suformavo kiek
kitaip, negu mūsų, išaugusių slavų įta
koje. Be abejo, kad ir religijų skrtumas
turėjo čia nemaža reikšmės. O norėdami
pažaisti metafizika, galėtume sakyti, kad

visa to šimtmečiais atskelto ir apmarinto
Lietuvos krašto dvasia prabyla į mus šito
veiklaus mistiko lūpomis. Krašto, kurį
naikino ir spaudė Kryžiuočių Ordinas,
teriojo totoriai, naikino marai, pagaliau
grobė vokiškai metodiška nutautinimo
politika. To krašto žemėje kraujo ir kapų
daugiau, negu kur nors kitur Lietuvoje, ir
didesnė ten bedugnė tarp praeities ir
dabarties. Tame krašte ir „Pasiilgimas
Veldėtojo" turėjo būti didesnis, ir „Pra
bočių šešėliai" regimesni, ir noras paža
dinti „sau žmones" — karštesnis. To
krašto dvasia ir tegalėjo prabilti nykiais
simboliais, alegorijomis, pasakomis, lieps
nų giesmėmis ir jūrų varpais. Ir iš to
krašto kėlęsis tautinės sąmonės ir išmin
ties balsas — tai geriausias įrodymas, kad
lietuvių tautos atbudimas siekia labai
gilias tautos gyvybės šaknis" (V. Myk.).
Vydūnas gyveno ir daugiausia veikė
Mažojoje Lietuvoje. Tačiau savo filosofi
niais bei literatūriniais veikalais jis plačiai
buvo žinomas ir Didžiojoje Lietuvoje.
„Didieji Vydūno kūriniai — visos tautos
lobis ir visų branginami, be pažiūrų
skirtumo, — teigia V. Mykolaitis. —
Vadinamais gi teosofiniais savo raštais jis
patraukė tą laisvamanėjančios jaunuome
nės dalį, kuri pasiliko ištikima religiniam
idealizmui, bet kuriai tradicinės Katalikų
Bažnyčios dogmos atrodė nesuderinamos
su moderniojo pažangumo ir dvasios
laisve. Ir reikia pripažinti, kad čia Vydū
nas savo askezos, kilnumo ir žmoniškumo
mokslu padarė labai teigiamos įtakos, kaip
vienintelis pas mus moralis autoritetas
religinio idealizmo ir dorovės skelbėjas,
stovįs šalia konfesijos ribų.
Vydūno asmuo, principai ir gyveni
mas, mokslas ir kūryba sudaro vientisą
harmonišką visumą, kuri imponuoja savo
suderinimu bei vieningumu ir priverčia
nusilenkti net tuos, kuriems jo mokslas
atrodo nepakankamai moksliškas, o kūry
ba — nepakankamai meniška".
(„Vydūnas — Žmogus ir Kūrėjas")
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Salys Šemerys

„Penktame septynmetyje — rašo
Vydūnas savo atsiminimo laiške — svei
kata . dar daugiau tvirtėjo. Tai ir dar
daugiau pasišvenčiau studijoms. Pasidarė
galima lankyti universitetą."

Jau pats studijuojamųjų dalykų pasi
rinkimas rodo, kuriam tikslui jo eita
aukštieji mokslai: filosofijos istorija, tiky
bos, kultūros, istorijos, meno, gamtos
mokslų Mr teisių filosofija, sociologija,
prancūzų, anglų ir sanskrito kalbos. Jis
norėjo savo pasaulėžiūrą pamatuoti iš
esmės ir manė „susipažinti su galutino
mis įvairiausių mokslų ’žiniomis". Jis
studijavo 1896 m. vasarą Greifswaldo
universitete, kurį ėjo dar ir 1897 ir 1898
metais. Po to 1899 m. lankė Hallės
universitetą, o 1900-1902 m. vasaros
laiku mokėsi Leipcigo universitete’. Apie
savo’studijavimo būdą pats Vydūnas taip
rašo: ’ •
•
„Nesimokinau, universitetuose būda
mas, kvotimams, nežiūrint tų, kuriuos aš
pats sau išdaviau. Todėl aš gal ir tikro
paprasto mokslo neturiu. Vienok atsime
nu tūlų mokslininkų su tikru širdingumu.

, Greifsvvalde mane giliai patraukė prof.
Wilhelm Schuppe su savo mokslu apie
sąmonę (gnoseologę) ir toliau apie dorovę.
Iš filosofiškų jo aiškinimų apie sąmonę
kaipo gyvybės esmę, išauginau visą savo
gyv.eųimo ir pasaulio supratimą."

Daug jąm. reiškė ir prof. Th. Siebs,
kuris dėstė įkalbų fonetiką ir dąžnai
prisimindavo r lięjyyių kalbos . balsius.
Hallęje ,VydjūnųjL.giliausio įspūdžio padarė
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filosofijos prof. Alois Riehl. Jį vėliau
sutiko ir Berlyne. Jo mokslas apie meną
apskritai ir apie jo šakas sudarė pagrindą
jo meno supratimui, kurį vėliau Berlyne
dar gilino pas tulus meno istorijos profe
sorius,.
Leipcige klausėsi prof. W. Wundto ir
Joh. Volkelto paskaitų ir, nežiūrint skir
tingų, jų mokslų, jiedu sutvirtino Vydūno
dvasioje tai, kas pradėjo joje bręsti
pasiklausius prof.. W. Schuppės. Daug
supratimo Leipcige įgijo ir iš prof. Lamprechto aiškinimų.
Taigi jo studijų tikslas buvo visai
kitoks, negu paprastų studentų: gauti
diplomus, įsigyti daktaro laipsnius. Jis
savo studijomis norėjo įgyti pilną Europos
kultūros esmės supratimą. Todėl ir savo
studijoms pasirinko tai, kas galėtų suža
dinti šviesiausią tų laikų gyvenimo supra
timą. Be to, jis mokėsi prancūzų ir anglų
kalbų grynai praktikos sumetimais, nes to
reikalavo jo mokytojo amatas: jis mokė
vaikus prancūzų ir anglų kalbos. .
Kalbų mokėjimas atidarė jam duris į
viso, pasąujio išminties šaltinius. Savo
studijų išdavoje jis priėjo šitokios išvados:
„Ir apskritai imant, rodos, kad šių dienų
augščiausius Europos kultūros išmany
mus gerai pažįstu ir matau, kad jie
nepasiekia tai, ką senovės kultūros yra
pažinusios." (Naujas Žodis 1928 m. 1 nr.)
šis laikmetis turėjo lemiamos reikšmės
Vydūno pasaulėžiūros raidoje. Kaip tik
šiuo laiku susikristalizavo jo pasaulėžiū
ros pobūdis ir visas filosoviškas mąsty
mas.-Bet visų svarbiausią, yrą tai, kad ,
tuomet Jo susipąžinta Leipcige ir. su
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okultiškais mokslais ir teosofija. Ten jis
rado ne vien tik tai, kas buvo senovėje
tikima ir skelbiama, bet ir tai, ką dabarti
nių laikų žymūs mokslininkai tvirtina.
Ten jis rado net ir tai, kas jo buvo manyta
iš mažų dienų. „Tik theosofu nepasida
riau. O kad kartais vienas antras mane
taip įvardyja, laikau tai apgailėtinu nesusi
pratimu. Vienok tikiu, kad Dieviškoji
Išmintis nušvietia kaip visą gyvenimą,
taip ir manąjį — Pradėjau šiuo laiku rašyti
ir lietuviškai."
Devyniasdešimtųjų metų viduryje
Vydūnas paskelbė keletą pasakų ir
straipsnių laikraštyje „Nauja Lietuviška
Ceitunga", nes vis aiškiau švito viltis, kad
lietuviškumui aušta naujas amžius. Tą
viltį jame ugdė ir p-lė Marta Raišukytė,
kuri jam įteikė pirmą pagerbimo pareiški
mą — laurų vainiką su lietuviškų spalvų
juostomis — už pasidarbavimą dėl lietuvi
škumo. Tai buvo 1896 metais birželio m.
21 d. „Birutės" draugijos rengtoje lietuvių
šventėje, kur dainavo Vydūno vadovauja
mas choras. Tuomet jį pagyrė ir vokietis
VVilh. Wolff, muzikos mokyklos direktori
us, kuris buvo atėjęs pasiklausyti dainų,
nė žodžio , nesuprasdamas lietuviškai.

Reiškė linkėjimų ir dr. J. Zauerveinas,
kuris tąja proga laikė kalbą žmonėms.
★

★

★

- •r- ’

Ir toliau Vydūnui skelbiant lietuvišku
mo garbę giesmėmis, dainomis', o po
neilgo laiko ir rašto veikalais, Marta
Raišukytė atsistojo šalia jo kaip vyriausioji
skatintoja ir padėjėja. Vydūnas priklauso
prie tų laimingųjų išrinktųjų, kuriems
likimas lėmė sutikti lygiadvasę, supratin
gą moterį, ir jis ne tik gerbė jos ypatingą
esmės būdą, jis brangino ir savaimingą
švelnų Martos Raišukytės kritikos protą,
jos rūpestingą įsigilinimą į švelniausius ir
giliausius jausmo subtelingumus. Jos visas
gyvenimas buvo susijęs su mūsų poetu.
Tai buvo labai nuoširdūs santykiai, rib'rs
jie ir nepasibaigė susituokimu, bet vis
dėlto jie turėjo didelės įtakos jos asmens
gyvenime, šiame epizode su nuostabiu
ryškumu iškyla aikštėn kai kurie Vydūno
charakterio bruožai. Būtent: jo aistringa,
patraukianti natūra, paskui jo aukštesnio
jo vadovo — proto jėga, kuri laikė šią
aistringą natūrą savo paklusnume ir
kreipė jį į gėrį, ir pagaliau, paprasta,
aukščiausio laipsnio teisinga ir tauri
Vydūno siela, kuri pasireiškė kaip aukš-

Vydūno (
vadovaujama
Tilžės
Giedotojų ,
draugija
apie 1925 m.
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tesnių idealų išsidirbime, taip ir niekin
gose gyvenimo smulkmenose.'
Prie to visko reikėtų reikšti pasitikėji
mo pasakojimams apie tai, kad juodu jau
iš ankstybos jaunystės mylėjo vienas
antrą. Nors Vydūnas tai laiko prasimany
mu, tačiau tas jo artimųjų „prasimany
mas" atrodo gana patikimas ir, kas
svarbiausia, yra labai patogus jų santyki
ams išaiškinti. Tuo labiau, kad į šiuos
gandus motyvų galima rasti jo neabejoti
nai autobiografiško pobūdžio novelėse,
kaip pvz. „Žaltvykslės ir sfinksas", „Jo
saulelė", „Vaizdelis širdy". Labai gražiai
pasakojama, kaip juodu vienas antrą
mylėjo. Tačiau jos tėvas buvo tam priešin
gas ir nenorėjo savo turtingos vienturtės
leisti už vargšo liaudies mokytojo. Nors
juodu buvo tikrai likimo skirti vienas
antram, tačiau baimė nusikalsti tėvų valiai
sulaikė ją nuo asmens, kurį ji aistringai
mylėjo. Tai buvo pirmas meilės bandy
mas, kuris jos tėvų noru turėjo atrodyti
pasibaigęs niekuom. Vis dėlto ta meilė
juodviejų tarpe visą gyvenimą nebuvo
užgesus. Tik gal tapo dar stipresnė, nes
sukondensuota, sudvasinta.
Paskui mokytojavimo laikais Kintuose
pasireiškė jo antra meilė Klarai Kochaitei.
ši meilė gal būt buvo daugiau išskaičiavi
mo pobūdžio. Vargu ar į jų tarpą buvo
įsiveržus pavojinga aistra. Galima tikėti,
kad juodu abu suprato irjunojo tarpusa
vio jausmus, nes Vydūnas visuomet
meilės reikaluose buvo kuklus ir drovus.
Gal būt, kad tai, kai jam buvo nepasisekę
piršlybos su M. Raišukyte, jis taip greit ir
staiga vedė Kintų mokykloj rektoriaus
žmonos seserį K. Kochaitę. Tai buvo iš jos
pusės rimta ir stipri meilė, kuri nieko sau
netroško, o tik viską aukoja mylimam
asmeniui, o iš jo pusės lyg ir iki kai kurio
laipsnio revanšas į pirmosios meilės pra
laimėjimą.
Tai buvo 1891 metais.
O jau 1892 m. persikėlęs gyventi į
Tilžę, Vydūnas vėl susitiko p-lę Raišu8

kytę, kuri tais pat metais ten nusikėlė su
tėvais. Nuostabus likimo sutapimas! Ir
aplinkybės darėsi vis palankesnės buvusiai
pirmesnei gaivalingajai meilei. Po jos tėvo
mirties, rodos, jau jokių kliūčių nebeliko.
Pasitaiko patogi proga! Tačiau Vydūnas
pasiliko visą gyvenimą ištikimas savo gal
būt per greit supareigotai nors ir nero
mantiškai meilei. Ir M. Raišukytė netekė
jo už kito, o liko ištikima savo „neviernam"
širdies
berneliui.
Pralošęs
gyvenime, Vydūnas daug daugiau laimėjo
kūrybos srityje.
šiuo laikmečiu įsigalėję Vydūno santy
kiai su M. Raišukyte tęsėsi apie 40 metų.
Ir iki jos mirties jis buvo ištikimas jai
širdies riteris. Tai ilgas, jaudinantis,
ideališkas pagal nuoširdumą ir taurumą
romanas, kuris sudaro vieną iš įdomiausių
skyrelių Vydūno buitraštyje, ir kuris
atskleidžia visą intymią jo sielos sritį ir su
nepaprasta jėga ir neabejotinu ryškumu
paaiškina daugelį jo filosofiškų bei psicho
logiškų klausimų ir juos išsprendžia.

Reikia pabrėžti, kad Vydūnas pergy
venęs ir, taip sakant, atgyvenęs šiuos
stiprius bangavimus, pats pasinaudojo
šiuo gražiu savo gyvenimo epizodu ir
išgyventais jausmais ir juos atvaizdavo
dailės kūrinių forma. Ir ta šviesa, kurią ji
įnešė į Vydūno gyvenimo skritulį, atsis
pindi visuose ideališkuose moterų asme
nyse, kurie yra vaizduoti jo veikaluose ir
kuriuos pirmutinė ji ir vaidindavo scenoje.
Daug reikšmės ji turėjo ir Vydūno
raštų leidimui. O su jo raštų leidimu buvo
toki dalykai. Ypač Vydūnas pradėjo
garsėti nuo to laiko, kai jo kūriniams leisti
buvo įsteigta 1904 metais bendrovė
„Rūta", ši bendrovė buvo įsteigta velio
nės Lydijos Smalakytės, kuri jai skyrė
žymią sumą pinigų. Toliau jo raštų
leidimą palaikė dar kelios Prūsų lietuvai
tės, velionis Martynas Ašmutaitis ir
pagaliau M. Raišukytė. Ji iki pat savo
mirties tvarkė jo kūrinių leidimą.
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ŽVILGSNIS Į VYDŪNO
DRAMINĘ KŪRYBĄ

Apolinaras Bagdonas

Vydūno draminė kūryba yra trejopa:
rašė komedijas, dramas (tragedijas) ir
misterijas. Toje kūryboje draminio ele
mento nedaug tėra, tačiau ten gyvai
atsispindi Vydūno filosofinė pasaulėžiūra,
kuriai jis naudoja dialogų formą.
Savo komedijoms tematiką ėmėsi iš
realaus gyvenimo, dažniausiai liesdamas
lietuvių — vokiečių santykius: komiškas
situacijas sudaro vokiškumo skverbimasis
į lietuviškas šeimas. Komedijos daugiausia
vienaveiksmės, jų Vydūnas prikūrė net
septynetą. Komedijose autorius mėgsta
moralizuoti, tačiau veikėjų charakteriai
nėra tinkamai išplėtoti ir nedaug juose
veiksmo. Tų kūrinių tikslas — pašiepti
lietuvius, kurie persistengia besiekdami
tapti vokiečiais, tuo pačiu nusmunka
morališkai.
Vydūno dramos yra daug platesnės
apimties, nors remiasi realiu gyvenimu,
bet simbolinis elementas labai ryškus.
Simboliai bei alegorijos imami iš savo
tautos, o kartais ir iš kitataučių mitų,
aniems suteikiant lietuviškus vardus ir
kiekvieną charakterį žymiai pagilinant bei
filosofiškai pagrindžiant. Perkūnas jam
dvasinių padangių galia, Bangpūtys, kaip
ir graikų Poseidonas, — jūrų dievnamio
sargas, žmonių bičiulis; Putogymė (kaip
graikų Afroditė) — erotinės meilės
gaivalas. Jūros — tai amžinoji visatos
gelmė ir jos dvasinė gyvybė, o jūros
varpai yra Kūrėjo laiminančios tikrosios
meilės aidas.

Pirmoji Vydūno drama „Tėviškė"
(1902) liečia lietuvių vokietėjimo proble
mą, kuri atskleidžiama su liūdesiu ir
širdgėla. Veikėjos senoji Kavolienė ir
Gryta Kielikė skundžiasi, kad kertami
ąžuolynai, naikinamas tėviškės grožis.

(Dail. Petras Rimša, 1912-13)
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Kavolienės suvokietėjęs sūnus Endrus,
kaimo seniūnas, tam kirtimui vadovauja;
jo ir dukterys nebenori lietuviškai kalbėti,
pašiepia lietuvius, nors pačios vokiškai
silpnai temoka. Taipgi ir sakytojas Kuka
niekina lietuvių papročius, o pats bando
rašyti vokiškai, smerkia dainas, kaip
pagonybės liekaną. Tuo tarpu pasirodo
Keleivis; tai Kavolienės jauniausias sūnus
Milkus, lauktas motinos ir Grytos. Tik
labai nusivilia, pamatęs iškirstus ąžuoly
nus ir materialistais pavirtusius žmones.
Endrus, nepažinęs savo brolio smarkiai
susiginčija dėl lietuvybės. Tik Grytė ir
motina jo laukė, o Grytė jį myli. Veikalo
pabaiga optimistiška, nes idealistai kovoja
su sumaterialėjusiais miniažmogiais. Vei
kalą gaubia švelni lyriška nuotaika, kilnių
minčių paberia motina, Gryta ir Milkus.
Triveiksmė drama „Varpstis" (1923)
skirta blaivybės idėjoms skelbti. Svarbiau
si veikėjai: inžinierius Rimvydas, sužadė
tinė Magė ir restorano tarnautoja Gundė,
kuri gundo Rimvydą gerti bei rūkyti ir jį
suvilioja. Dar yra ir Keleivis, skelbiąs
kilnias idėjas ir padedąs Magei sugrąžinti
inžinierių į gerą kelią ir net Gundą.
Kerkus atidaro valgyklą miestelyje su
vegetarišku maistu, be svaigalų. Žmonės
susidomi ir restorane statomais vaidini
mais, muzika, meno paroda, — tuo būdu
siekiama kilnesnio žmoniškumo.
Viena iš svarbiausių Vydūno dramų
yra trilogija „Amžina ugnis" su prologu ir
epilogu. Joje vaizduojamas 14-asis amžius,
kai Lietuvoje buvo įvedama krikščionybė.
Pirmoji dalis — vienaveiksmė drama
„Namų ugnelė", kurios svarbiausi veikėjai
yra kilnūs jaunuoliai: Grožvyda ir Tautvi
lų giminės atstovas Taira. Nedoras žmo
gus Kraurys nori Grožvydą pagrobti,
Taira ją apgina, o šioji pasislepia švento
joje Ruomuvoje. Veikėjų kalba labai kilni,
juose vyrauja šventi jausmai.
Antroji dalis — trijų veiksmų tragedija
„Ruomuva", šventvietė ant Birutės kalno
10

(Dail. Petras Rimša, 1912-13)

Palangoje; ten prisiglaudusi Grožvyda.
Pareigas — kūrenti amžiną ugnį —
nurodo Krivis. Bet iš skęstančio laivo
atnešamas sužeistas Taira, kurį slaugo
Grožvyda; abu pamilsta vienas kitą.
Krivis įtaria Grožvydą, kad ji nebeskaisti.
Tuo tarpu atvyksta Jogaila ir Vytautas,
norėdami įvesti krikščionių tikėjimą.
Krivis Aitra agituoja .žmones ginti Ruomuvą. Kai susirenka minia, atliekamos
sudėtingos ugnies garbinimo apeigos:
ruošiamasi paaukoti Tairą, net laužas jau
padegamas. Tačiau paaiškėja, kad Taira
yra krivio Aitros anūkas: Aitra atidengia
savo meilės istoriją ir nori pats susideginti
vietoj Tairos. Krikščionys griauna Ruomuvą, Taira vadovauja pasipriešinimui.
Tuo tarpu iš pasalų Kraurys nuduria
Tairą, kriviai ir vaidilutės žūsta gaisre;
išlieka tik vyriausias krivė ir Grožvyda.
Krivė aiškina amžinosios ugnies simbolinę
prasmę. Čia įsiterpia ir Vytautas aiškinda-
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mas, kad keičiasi tik tikėjimo formos, bet
esmė ta pati.
Trečioji trilogijos dalis, pavadinta
„Vaidilute", vaizduoja įvykius po Ruomuvos išgriovimo. Naujojo tikėjimo atstovai
Kraurys, Lapė ir vienuolis stengiasi
galutinai užgesinti šventąją ugnį, bet
Grožvydai pasiseka ugnį paslėpti giliai
ąžuolyne, ir ta vieta pasidaro šventa. Ten
užklysta ir Kraurys. Dvi mergaitės atran
da paslėptą ugnį ir ją užkuria. Žmonės
nešasi ją namo. Grožvyda užkuria ją ir
savo tėviškėje, bet Kraurys nužudo
Grožvydą, bet ugnį saugo jos močiutė.
Grožvyda aiškino žmonėms šventosios
ugnies prasmę ir už ją paaukojo savo
gyvybę.
Trilogijoje esama nemaža trūkumų,
bet vis tiek tai svarbus veikalas lietuvių
literatūroje. Vydūnui pavyko iškelti pras
mingą ugnies kultą ir jos prasmę. Kilnios
mintys sukelia dorovinių paskatų, šiuo
savo veikalu autorius nori surišti praeitį
su dabartimi, nori praskleisti mūsų seno
lių religijos ir dorovės dvasinius turtus,
kad visi pajustų, jog tie senoliai nebuvo
kokie laukiniai barbarai, bet turėjo aukštą
dvasinę kultūrą.
Mykolaitis Putinas aukštai vertino
minimą kūrinį šiais žodžiais: „Skaitydami
„Amžiną ugnį", mes pasijuntame tarsi
nukelti į kitą pasaulį, į kitą plotmę, kur
veikia kitokie veikimo, mąstymo ir jutimo
impulsai. . . Visa šita vaizdinė plastinė
dalis, ypač Ruomuvoj, turi daug poezijos
ir grožio".
Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo
laikotarpį Vydūnas atvaizdavo keturių
veiksmų tragedijoje „Vergai ir dykiai"
(1919). Vergais jis laiko tuos, kurie
vergauja savo geiduliams, o dykiai kilnes
niems tikslams, pasišventę tikram žmoni
škumui. Čia irgi sprendžiamas nutautini
mo klausimas, surištas su idealia meile,
kuriai atstovauja Viltutė ir patriotas
Tautnoras. Kubeikis (suvokietėjęs lietu
vis) stengiasi juodviem pakenkti. Tautno

ras, kaipo daktaras, turi daugiau priešų,
bet turi ir savo pasekėjų, kuriems jis
skleidžia tautinį susipratimą. Jų gyveni
mas baigiasi tragedija: Viltutė miršta nuo
išdavikų rankų, vėliau žūsta ir Tautnoras.
Bet jų mirtis nėra veltui, nes gyvenimo
tikslas pasiektas — Lietuva laisva.
Dar tenka paminėti du svarbius Vydū
no dramos veikalus: tai „Pasaulio gaisras"
ir „Laimės atošvaista". Pirmoji 5 veiksmų
tragedija liečia Pirmąjį pasaulinį karą.
Vyriausia veikėja Magė atstovauja idealis
tinei, skaisčiai, religingai žmonių grupei.
Užėjus vokiečių kariuomenei, Magę pa
milsta majoras, kuris skelbia, kad visi
lietuviai turi virsti vokiečiais. Nori ją
išsivežti į Vokietiją, jinai pasipriešina ir
žūsta vokiečių padegtame tėvų name,
pakartodama Pilėnų gynėjų karžygiškumą. Labai aktuali, lietuvių kultūrą iškeli
anti drama.
Antroji irgi penkiaveiksmė tragedija,
kur parodoma keturių jaunuolių skaisti
meilė: tai dvi idealios poros. Tačiau
įsiterpęs nedoras Kurčius suvilioja
Gundę, kuri, jausdamasi neverta sužadė
tinio Rimvydo, nusižudo. Po to nusižudo
ir Rimvydas, nepakeldamas mylimosios
mirties. Dramoje vyrauja didaktiniai
moraliniai motyvai: žmogaus kilimas ir
smukimas.
Tenka dar priminti, kad Vydūnas
panaudoja ir lietuviškų pasakų motyvus
savo draminei kūrybai, kur simbolių
pagalba skelbia žmogaus tautėjimo idėjas.
Tokios sudramintos pasakos yra „Lietu
vos pasakėlė" (1910), „Sigutė" (1914) ir
„Ragana" (1914). Panaudojęs žemaičių
pasaką apie tikrąją teisybę, Vydūnas
sukūrė net 3 v. dramą-libretą „Karalaitė".
Tenka stebėtis Vydūnokūrybiniu
pajėgumu sukurti tiek daug dramos
veikalų, neskaitant filosofinių raštų. Išs
kaičiuosiu veikalus, kurie yra platesnio
masto, apima religines ir tautines idėjas: 5
v. drama „Likimo bangos", 3 v. drama
„Jūratė".
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Didesnių meninių aukštumų Vydūnas
pasiekė savo misterijomis. „Mūsų laimėji
mas" — trijų veiksmų misterija, sukurta
500 metų sukakčiai nuo Žalgirio mūšio
prisiminti. Labai įdomu pastebėti, kad
šioje misterijoje laikas yra bereikšmis, nes
įvykiai turi savo logiką. Gilma, žuvus kare
mylimajam, iš širdgėlos pavirsta akmeniu,
ima giedoti praėjusių laikų giesmę, ten
renkasi laumės. Po daugelio amžių atvyk
sta jos buvęs sužeistas mylimasis Rimvy
das ir čia numiršta. Piemenukas pasiima
jo šalmą ir iešmą, o jam palieka lazdelę ir
švilpuką. Gilmos lūpomis prakalba visa
lietuvių tauta ir meldžiasi prie Laimos
aukuro, kad šalis vėl būtų gyva, kad
karžygių daina vėl suskambėtų. Laima
uždega aukure liepsną — tai lietuvių
tautos gyvybė. Rimvydas atgyja ir pučia
piemenėlio švilpynę, kuri sužadina varpų
skambėjimą. Atgijusi Gilma džiaugiasi,
kad mylimasis nėra žuvęs. Piemenukas,
jau suaugęs kareivis, veda žmones prie
aukuro. Gilmos sesuo Jorūnė dalija žmo
nėms šventąją ugnį. Simbolių pagalba čia
parodomas mūsų tautos kelias: praradus

karinę galybę, tautinė savimonė bunda
liaudyje, ir taip tauta prisikelia.
Žmonijos kelią į tobulybę Vydūnas
parodo kitoje trijų veiksmų misterijoje
„Jūrų varpai" (1914). Čia dramine forma
išreiškiama visa Vydūno filosofinė sinte
zė.
Tačiau pačiu geriausiu jo veikalu
laikoma trilogija „Prabočių šešėliai".
Prologas — „Anga"; pirmoji dalis „Vėtra"
vaizduojanti prūsų ir lietuvių kruvinas
kovas su kryžiuočių ordinu. Veržiasi
svetima religija ir kultūra, naikinamos
tradicijos, gesinama tautinė sąmonė.
Antroji dalis — vieno veiksmo drama „Ne
sau žmonės" vaizduoja baudžiavos laikus
Mažojoj Lietuvoje. Tautos dvasiai atsto
vauja Visuomis, tapęs pats sau žmogumi,
pažadina ir Mykolo sieloje sau žmonišku
mą.
Trečioji (ir svarbiausioji) trilogijos
dalis — trijų veiksmų misterija „šventa
ugnis". Vyriausias veikėjas Tautvydas,
žinomas iš prologo, yra Lietuvos prisikėli
mo kelio ieškotojas. Jam tikrąjį žmonišku
mą surasti padeda Mergelė, Sena moterė
lė ir Daiva. Išgriovęs materializmui
pastatytą paminklą, Tautvydas suranda
šventąją ugnį, kaipo žmoniškumo simbolį.
Prof. V. Mykolaitis Putinas ypatingai
vertino šį Vydūno kūrinį, kaip naujas
idėjas iškeliantį ir tėvynės meilę pagrin
džiantį kilniomis žmoniškumo idėjomis.
Lietuvio būdo etninių savybių iškėlimas
padaro šį veikalą reikšmingą visiems lai
kams.
Dėl savo abstraktaus stiliaus, skirtin
gos rašybos ir sausoko moralinių idėjų
skelbimo, nekreipiant dėmesio į psicholo
ginį charakterių pagrindimą, jo veikalai
nebuvo populiarūs Didžiojoj Lietuvoje,
bet turėjo žymios įtakos Mažosios Lietu
vos tautiečiams, kurie gausiai lankydavo
jo statomus veikalus ir gaivino savo
tautinę dvasią. Vydūno reikšmė labai
didelė Mažojoj Lietuvoj, kur vyko kova už
tautinės kultūros išlaikymą.
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IŠ VYDŪNO KŪRYBOS
LIEPSNŲ NEŠĖJŲ GIEDOJIMAS

GIEDOKIM! Regėkim! Klausykimės visos širdingai!
Sušvinta, suskamba iš erdvės visų pakraščių.
Visur kibirkštėlių, liepsnelių, liepsnų žiburiai —
jie leidžia šviesos skritulius j viens kitą meilingai.
Ir sveikin, vadina kaip brolis seselę į eilę,
į skritulių skritulius giesmei gyvybės giedoti.
Ir duodant ir imant suskamba gyvybė galingai.
Oi džiaugsmas! Gyvybės nėr galo nei
Nauja vis iš naujo! Atspind iš visų ji
Tu aš ir aš tu, ir toliau taip be galo vėl tu!
Visi tik vienoj mes gyvenam, vienos jos
Ji žodis, kurs skamba per amžius ir šviečia
O kaip jis širdy mums gyvena, tai taip
Nutilkim! Kaip stojomės, viens jis tegal

krašto matyti!
gražiai!

gimdyti.
gyvai.
malonu!
apsakyti.

SUKILO Žodis iš Tylos galmių.
Galingai suskambėjo, plėsdamas
sau bekraštinj skritulį buvimui.
Ir Žodis tapo Ugnimi — šviesa.

Ta liejosi į
Jos kvapas
Bet žodžio
Gamin jos

erdvę srovėmis.
viso gyvybė yra.
siela reiškias liepsnomis.
liepsneles ir kibirkštis.

Ir stato jas į skritulius.
Taip sklandžioj' jos gražiu skambėjimu.
Ir tuo gyvybės duod giesmės balsus.
Tad žodžio apsireiškia ir širdis.

Giesmės tos erdvė pildos bangomis.
Sugieda vėlės gamtos skritulių,
žmonijos sielos savo gaidomis,
ir amžių pat kiekvienas tylomis.
Išgest vienur, sugiedama kitų.
Ko pasiilgst, tai Amžina Ugnis.
— (iš „Amžinos ugnies")
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16

«■>

VIENO

ŽMOGAUS IŠSINEŠIMAS
GYVENIMĄ

-.-i

Į

(Curriculum vitae)

Žmogaus gyvenimas yra priplūstas
slėpiningumo. O žymiausiasis slėpinys
yra gyvybė ir toliau dar — žmogaus esmė.
Tai aiškėja žmogui, kada jis stengiasi visa,
kas yra ir kas vyksta, numanyti glūdant
begalinėje erdvėje bei neapmatomame
- laike ir nusivokti esamame Didžiajame
Slėpinyje. Tada žmogus lyg praregi ir
negali gana pusistebėti tuo, kas gyveni
mas yra ir ką jis žmogui nuostabaus
suteikia.
Tai patirti buvo lemta vienam vaikui,
kurs gimė šventadienį, 1868 metų, kovo
22 d. rytmetį tarp 8 ir 9 valandos,
švęntnamio varpams gaudžiant, Jonaičių
kaime, Šilutės apskrityje, gražiame name
lyje, kurs buvo pastatytas sode prie Šyšos
kranto. Vaiko laukdama, motina — kaip
vėliau pasakodavo — giedodavo nuo
rytmečio iki vakaro šventas giesmes.
Tėvas taipgi buvo labai maldingas. Ir
anksti ragino augantį ir kalbantį vaiką
naminėse pamaldose kreiptis Dievopi su
savo sumąstytomis maldomis.
Labai anksti šis vaikas nusimanė esąs
kita kas, negu kūnas. Bet jis sekė atidžiai
kūno tarpimą: norėjo, kad tasai didis
užaugtų. Bet jis buvo vis labai trapus,
jautrus. Iš pat mažens labąją jį veikė
nuodai, kurie randasi žudyto gyvulio
kūne, jeigu iš to padarytą maistą valgyda
vo. Po valandos ar ir ilgiau apalpdavo.
Nebeatsitiko tai, kai nebevalgė mėsos ir
taukų, baigęs 17 metų.
Bet kūnas ir visaip negalavo. Gyvenąs
ketvirtus metus, buvo rauplėmis užkrės
tas. Turėjęs, mokslus* eidamas, miegoti
žiemą apšarmotų sienų kambaryje. Kūno
liaukose radosi pūlių ir tada plaučių
kraujavimas. Tas vargino žmogelį iki 24
metų. Labai didis "kraujavimas įyyko.1888
metų kovo 22 d. prieš vakarą. Gydytojas
nebeturėjo vilties.
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Vis dėlto žmogelis atsigavo. Vis at
sižiūrėjo į tai, kas kūną gaivina ir sveikai
maitina, darė kvėpavimo pratimus ir kūno
lankstymus. Čiuožė jau nuo 5 metų iki
1945, kada nebeteko savo pačiūžų. Važi
nėjo ir labai toli dviračiu iki 1944 metų. Ir
išliko sveikas. Bet labai daug tam padėjo
gyvenimo draugė, kuri nuoširdžiai rūp
inosi žmogelio sveikata.

Kartu su kūno tarpimu atsiskleidė ir
vidinis gyvenimas. Tėvai tuo labai rūpino
si. Anksti teikė svarbių žinių apie gyveni
mą, bet kreipė vaiko žvilgsnį ir vis į
begalinę erdvę. Leido jau 5 metų vaikui
dažnai žvelgti žiūronu į žvaigždes ir
stebėti jų sambūrius. Bet vis priminė, iš
kur visa Visata pareina. Teko 8 metų
vaikui išmokti šventus žodžius iš Evangelės graikų kalba. Pirmasis buvo „Pradžioje
buvo žodis" ir t. t. Aiškinimai atvėrė
žvilgsnį tų žodžių prasmei ir reikšmei.
Motinos ragintas vaikas, būdamas 9
metų, skaitė visą šventraštį iš pradžios iki
pabaigos. Pasimėgo labai šventais žo
džiais, kuriuos jau mokėjo atmintinai, ir
dabar juos čia rado; bet labai jį ir veikė
baisumai, apie kuriuos Sename Testa
mente rašyta. Visai kita kas buvo Naujas
Testamentas, ypačiai Jono Evangelė.
Sukilo vaikui ir visokie klausimai apie
gyvenimo prasmę, ir jis prašė tėvą ir tūlus
dvasininkus jam visa ką paaiškinti. Tik vis
nebūdavo pilnai patenkintas. Bet iš lengvo
nusigaldė visai taip sukilę klausimai.
Rados žingeidumas ir geidavimas visokių
žinių susikaupti.
Tėvo priruošiamas aukštesnei gimnazės klasei negalėjo patekti į ją: tėvas
neteko motinos įneštų pinigų. Reikėjo
vaiką leisti į pigesnę, mokyklą — į
priruošiamąją ir į mokytojų seminarę, kur
lietuviškai mokantiems ir gabumu pasižy•mėjantiems buvo vokiečių valdžios sutei
kiama labai didelė piniginė parama. Visur
buvo mokoma laisvai pasirenkantiems,
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šalia kitų, ir lietuvių kalba. Toliau reikėjo
pačiam ruošties aukštesniems kvotimams.
Tam lankė žmogelis tūlus universitetus
Greifsvvalde, Hallėj, Leipcige, pagaliau ir
Berlyne; kvotimus išlaikė Karaliaučiuje.
Bet svarbiau kaip žinių, jam rodėsi įgyti
aiškesnį žvilgsnį į gyvenimą, į jo turinį,
kaip reikšmę ir prasmę. Tai laimėti jis
tikėjosi universitetuose, kuriuose lankėsi
iš viso 15 pusmečių.
O tik vis rodėsi jaunam žmogui už'visą
svarbiau viduje įsigalėti ir visą gyvenimą
iš savo esmės tvarkyti, nustatyti. Iš mažų
dienų vaikelis jautė, kaip labai greit jį
aistros pagauna ir kaip jis tada labai
nusideda. Ir jis stengėsi staigumą, piktu
mą nuguldyti. O vis nenorėjo pasisekti.
Tada sau tyliai kreipėsi į dangiškąjį
Tėvą, kad gelbėtų. Ir vis daugiau jis
kreipėsi į šventąją Valią ir Galią. Bet tik iš
lengvo pasisekė įgyti tikrą santūrą subrendusiame amžiuje.
Tuo tarpu buvo laimėta jau ir kita kas.
Visi anie ypatumai ir gabumai, kurie
pasireiškė pirmais vaiko metais, pradėjo
lyg iš naujo ir aiškiau sukilti, įsigalėti.
Tarsi žvilgsnis atsivėrė gyvenimo gel
mėms. Vis jis jautė viduje lyg iš lengvo
gyvėjąs, šviesėjąs. Jautėsi pagaliau tarsi
atsikliudąs nuo kūno, kaip riešuto branduolas nuo kevalo. Kūnas liko jau vis
daugiau kaip tarnas-draugas arba tik ir
apsireiškimo priemonė. Nuolatai ir vis
aiškiau rodėsi, kad visa, kas patiriama, yra
labai prasminga ir kildinama Išminties ir
Galios, kurioje gludo visa Visata su jos
galiomis ir apsistabinimais. Esmė rodos
vis pilniau ir šviesiau atsiskleidė.
Nuo pat gimimo žmogaus esmė sten
giasi apsireikšti žinomame gyvenime.
Reikšminga buvo ypačiai išmokimas kal
bėti. Pirmieji garseliai ir žodžiai buvo
lietuviškieji, bet veikiai ir išmoko šį tą
vokiškai pasakyti. Anksti minimas vaikas
linko piešti ir teplioti. Ir žinovės buvo

tėvams pranašaujama, kad jis tapsiąs tikru
menininku. Bet jau prasidedant antram
septynmečiui, vaikas linko daugiau apsi-;!
reikšti kalba. Rudens ir žiemos vakarais'
susėsdavo visi broliai ir sesers — buvo jų
pagaliau šeši broliai ir dvi seserys — ir jis
pasakodavo visokias iš mažų patirčių
sugalvotas apysakėles, kurių sekančiam
vakarui broliai ir seserės prašydavo.
Namuose buvo ir labai daug giedama
ir muzikuojama. Buvo du klavyru, keli
smuikai, kelios fleitos. Ir vaikai anksti
visaip mokėsi. Jautėsi vaikelis maždaug 10
m. naujus žodžius gražioms gaidoms
sugalvoti. Pasisekė tai geriau vokiečių
kalba. Ir taip juos užrašė.
■•*
Bet tokiu būdu apsireikšti jaunuolis
buvo vis stipriau raginamas. Rašė ir sakė
kalbas, eidamas mokytojo pareigas Kin
tuose prie Kuršių marių ir tada po nevisai
keturių metų Tilžėje. Čia teko jam mokyti
vyriausiai fransų ir anglų kalbas ir dar
teikti tikybos pamokas.
Tekus jau anksti, maždaug nuo 18
metų, kalbų sakyti, Tilžėje tai vis dažniau
reikėjo daryti. Ir kalbėjo kartais ties
daugeliui šimtų žmonių. Kalbėjo vokiškai,
bet nuo 1895 metų buvo stipriau traukia
ma lietuviškai apsireikšti. Prašytas vado
vavo tada įsteigtam Lietuvių Giedotojų
būreliui, toliau ir mažam vyrų chorui
„Birutės" draugijoje, kol šis neiširo ir
Giedotojai turėjo jį pavaduoti.
Užprašomas, jis rašė vokiečių ir lietu
vių laikraščiams. Pradžioje dar svyravo,
kuria kalba reikėtų veikiau pasiskelbti.
Tada ir skyrėsi lietuvių kalbai. Daug tam
reiškė jauna lietuvaitė Marta Raišukytė, kuri
irgi rašinėjo lietuviškiems laikraščiams,
rodos nuo 1895 metų. Pasirašydavo Rūta.
Manė, kad jis likimo pašauktas skirtis
lietuvių tautai ir joje žadinti kilnųjį žmo
niškumą.
Kaipo Giedotojų draugijos veiksmų
akstinas, minimo žmogaus apsireiškimai
ir didėjo nuolatai. Draugijos vakarai ir
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didžiosios šventės visa ko reikalavo. Teko
kurti dainų ir veikalų vaidiniiųui. švenčių
lankytojų skaičius nuolatai didėjo. Ir 1907
m. rugpiūčio mėn. jis siekė 4000.
* * ★
Siaučiant pirmajai žmonijos audrai,
veikimas turėjo kiek sustoti, bet po jos vėl
Įsigalėjo. Vėl rados jam priešingumo iš
lietuvių pusės, kol buvo lietuvių draugijų
veikla 1935 m. vokiečių visai sustabdyta.
Bet minimas žmogus nesiliovė save
teikti gyvenimui visokiais apsireiškimais.
Rašė ir kalbėjo. Susipažinęs su dr. J.
Basanavičium jau 1895 m., tam atkeliavus
j Tilžę, jis vėliau būtent 1908 m. buvo ano
kviečiamas Lietuvių Mokslo Draugijoje
kalbėti Vilniuje. Ir darė tai kasmet iki
1912 m., o toliau po 1920 m. visoj
Lietuvoje iki 1937 m. lapkričio mėn.
Toliau tamsios galios vis smarkiau prieš jį
sukilo ir giedros jo amžiaus dienos apsi
niaukė.
Skaudu labai buvo matyti, kaip sunkiai
sirgo ir 1933 m. liepos 14 d. mirė Marta
Raišukytė. Skaudu irgi buvo matant, kaip
žmonelė kentė, kad gyvenimo draugui
būdavo visaip gresiama. Pradėjo sergalioti
ir, mielam broliui mirus 1937 m. lapkričio
14 d., ji mirė tą patį mėnesį 28. Ogi
artėjant 70 m. pabaigai, 1938 m. vokiečiai
žmogų įtupdė į kalėjimą kovo 11 d. ir čia
palaikė iki gegužės 9 d. Nebuvo daręs
visa, kaip liepė vokiškų devizų įstatymas.
Kilo Antroji žmonijos audra. Arti
sugrumeno. Kaip tik 1939 m, kovo 22 d.
Vokios kareiviai užėmė Klaipėdos kraštą.
O tada jau trenkė perkūnai. Baisiausias
žmonijos karas prasidėjo, ir Tilžė buvo
triuškinama. Teko ją palikti 1944 m.
spalio 2 d.
Vis dėlto ir pakeliui į Vakarus buvo
rašoma ir kuriama. Atkilus į Vakarus,
savo globon jį pasiėmė ypačiai lietuviai.
Bet kartais jį užplūdo ypatingas pasijautimas. Jis, kuris žinojo gyvenęs, turėdamas
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tam tikras teises, dabar galėjo gyventi
tiktai iš kitų žmonių malonės.
Tačiau jis nesuglebo. Stengėsi ir
toliau, kur tiktai norėta, apsireikšti, vis
dar nešti savo esmę į gyvenimą. Vis
žiūrėjo į kiekvieną žmogų kaip į šviesos
kibirkštėlę, kuri turėtų visoje tautoje
uždegti šventą Ugnį skelbimui Dievo
Išminties, Meilės ir Galios ir jos garbini
mui kaip jos atšvaisto.
(Iš Vydūno auto
biografinės apybraižos
rankraščio, 1947 m.)

LEMIANTIS APSISPRENDIMAS
Jį padarė vienas lietuvis berniukas,
būdamas kokių dešimties ar dvylikos
metų. Kartą jo motina ėjo su juo aplanky
ti pažįstamus vokiečius. Berniukas visą
kelią jautėsi lyg nesavas. Pagaliau jis
kreipėsi į motiną: „Mama, kai jūs ten
vokiškai kalbėsite, neklauskit manęs lietu
viškai!" — „Kodėl, sūnau?" motina klausi
amai pažvelgė į jį.
Dabar jam pasidarė aišku. Jis gėdinosi
lietuvių kalbos. Ji turėjo blogą vardą.
Nerasdamas išeities, berniukas pakėlė akis
į motiną. Pagaliau iš jo lūpų prasiveržė:
„Man gėda".
Ilgai tylėdama, motina nustebusi žiū
rėjo į savo vaiką. Kas gi jam atsitiko? Juk
ypač tėvas namuose, netgi kaimynams
atėjus, kalbėdavo lietuviškai su tam tikru,
santūriu pasididžiavimu. Iš kur dabar
galėjo kilti jam šitoks jausmas?
Pagaliau motina prabilo, pradžioj iš
lėto, paskui vis gyviau: „Taigi, tu gėdiniesi lietuvių kalbos. Ir tai tavo tėvų, tavo
motinos kalba. Ar tau gėda ir manęs?"
„O ne! Ne! Tik lietuvių kalbos!"
karštai tvirtino berniukas. „Bet ji juk
mums priklauso, priklauso tam, kas mes
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esame, ji mums sava. Ir todėl tu niekini ir
mane! Bet taip daro tik žmonės be garbės,
netiesus! Ir ką gi pats jau seniai kalbi? Ar
užmiršai?"
Berniukas tylėjo. Jis žinojo gerai. Ir tą
jam dabar sakė motina. „Norėjai nešti
ugnį savo širdyje ir savo žodžiuose.
Stebėjomės ir džiaugėmės tavo vaikiško
mis mintimis. Mums atrodė, kad tu nori
būti didžiu pavyzdžiu kitiems. O dabar?
Neturi netgi nei drąsos, nei savigarbos
būti tiesus, prisipažinti, kad esi vienas tų,
kuriems priklausai!"
„Užteks! Mama! Prašau! Būsiu! Tik
nebark!" prašė vaikas. „Dabar jau turėsiu
drąsos ir — truputį stabtelėjo — savigar
bos!"
Motina, truputį iš aukšto, stebėjo jį
dar kurį laiką ir tada atsiliepė: „Tikrai?" Ir
abudu ėjo toliau.
Pažįstami vokiečiai juos priėmė drau
giškai. Aišku visi kalbėjosi vokiškai.
Berniukas klausėsi tylėdamas. Bet tuo
pačiu metu jis mąstė, ar iš tikrųjų lietuvių
kalba, palyginus su vokiečių, tokia jau
niekam neverta, kaip jam atrodė, štai
kalba pastoriaus š. žmona. Skamba visai
gerai. Bet lietuviškai. . .
Atsisuka į jį ir motina: „Gal atsimeni,
sūnau, ką apie tai sakė tėvelis?" Ji jam tą
sako vokiškai. Kodėl gi? Ar todėl, kad jis
lietuvių kalbos gėdinasi? Kraujas užplūsta
galvą. Taip pat ir atsakyti jis negali. Jis
nesiklausė.
Tyla. Visų akys nukreiptos į jį. Tada jis
atsitiesia ir atvirai, neslėpdamas atsako —
lietuviškai: „Aš nesiklausiau. Galvojau
apie kitką!" — Ir jaučia lyg jis augtų
aukštyn ir aukštyn. Vėl tyla.
Pastoriaus žmona š. tačiau padaro
pastabą: „Betgi turėjai tą sakyti vokiškai".
Ji neturi jokios nuovokos apie tai, kas
įvyko anksčiau. Motina bando padėtį
išlyginti. Berniukas tačiau yra paliestas
žodžio „turėjai". Pilnai negali jo suprasti.
Ir mąsto apie tai. Motina ilgai žiūri į vaiką

labai savotiškai, lyg galvodama kažką tai
ypatingo. Po to visi ir vėl pradeda kalbėtis
tarpusavyje.
Pagaliau motina užsimena, kad jau
jiems laikas grįžti. Ir kreipiasi į berniuką:
„Eisiva" Lietuviškai! — Ak, kaip gražiai
tas skamba! Kaip kelia jį šis motinos žodis
po ano parodyto silpnumo! Ir jie išeina.
Bet apie tai, kas įvyko — daugiau nei
žodžio.
Visą kelią į namus berniukas tylėjo. Jis
mąstė, kaip kad būdavo įpratęs mąstyti,
apie tai, kas jam šiandieną pasidarė aišku.
Dabar jis žinojo savojo gyvenimo užda
vinį: Didžiuotis savo kilme ir
siekti, kad viskas kas lietuviška
būtų verta pagarbos.
(,,700 Jahre deutsch-litauischer
Beziehungen",
vertė kun. K. Žemaitis)

LAIŠKAS L. S. ĮKŪRĖJUI

Mr. P. Jurgėlai,
6908 So. Artesian Ave.
Chicago.
Dariaus ir Girėno žygis

Jis yra vienas naujųjų, daromas lietu
vių tautos žmonių ir skelbia mūsų tautą
žmonijai, kaip meteoras skelbia save
naktyje žvaigždėtam, tyliai žiūrintiam
dangui. Visais amžiais mūsų tai nebuvo
daroma. Gyvenome savo glūdumoje.
Kartu tas žygis yra dar ir prasilauži
mas to didiojo vyriškumo, kurs nenori
tenkinties kasdienio tikslais, bet renkasi
negirdėtą ir didį, kurs šaukia pasaulį ir
tikslui prieiti skiria visą savo- galią, savo
gyvybę, visą save.
.
O tatai yra, kas kelia ir tvirtina tautą.
c
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STUDENTAI, STUDENTAI...
ŽVELGIU SU PAVYDU IR ILGESIU
Per Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto
studentų inauguracijų 1988 rugsėjo 1 d.
literatūrologas Albertas Zalatorius pasakė kalbų.
Žemiau dedame jos santraukų.

Mieli ir gražūs vaikai, susirinkę iš visų
Lietuvos kampelių, atsinešę šviesią viltį,
nepalaužtą tikėjimą ir jaunatvišką entuzi
azmą!
Žvelgiu į Jus šiandien su pavydu ir
nerimu.
Jūs atėjote į Universitetą pačiu įdo
miausiu laiku, koks tik yra buvęs nuo
pokario metų. Atėjote, plaikstantis virš
galvų tautinėms trispalvėms, nebijodami
įsisegti į atlapą Vyties ženklo ir žinodami,
kad Jūsų studijų objektui — Lietuvių
kalbai — ruošiamasi grąžinti valstybinės
kalbos statusą. Atėjote, kai Jūsų tėvai
pradeda atbusti iš ilgamečio letargo —
baimės, apatijos ir prisitaikymo, o Jūsų
seneliams ir proseneliams nebereikia
gėdytis savo kančios, patirtos Vorkutos
šachtose ir Jakutijos miškuose. Atėjote į
miestą, iš kurio dabar sklinda pati pažan
giausia ir drąsiausia mūsų tautinio atbudi
mo mintis, kur Jums teks patirti šviežių ir
jaudinančių įspūdžių.
Bet laikas, kad ir koks gražus būtų,
nekeičia žmogaus situacijos laike. Žmogui
visada tenka apsispręsti ir pasirinkti
pačiam. Apsispręsti turėsite ir Jūs: ar
sėdėti nuobodaus profesoriaus paskaitoje,
ar bėgti į kokį mitingą ir demonstraciją,
kur žmonės svarsto savo krašto opiausius
reikalus, gina Jūsų pilietines teises ar
kenčia badą, bandydami palengvinti savo
draugų dalią. Apsispręsti, ar per egzami
nus pasakoti taip, kaip oficialiai reikalau
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jama, ir gauti penketą, ar kalbėti taip, kaip
liepia sąžinė, ir rizikuoti egzamino neišlai
kyti. Apsispręsti, ar būti „drausmingam"
studentui ir viską mokytis vienodai, kad
dekanate tave pagirtų, ar pamesti galvą
dėl savo specialybės, atiduoti jai visą
energiją ir nebeturėti jėgų kitiems ne itin
reikalingiems mokslams, bet galintiems
grėsmingai tave nustumti prie išmetimo
ribos. Pagal pirmąjį apsisprendimą Jums
viskas eis sklandžiai ir, galimas daiktas,
Jūs padarysite mažą karjerą. Pagal, antrąjį
— daug kankinsitės, kartais gali nieko
neišeiti, bet kartais gali atsitikti (nes tik
taip ir atsitinka), kad Jūs užaugsite dideli
žmonės.
Svaiginanti
studijų pradžia

Kalbu apie tai dėl to, kad Jūs dabar
atsistojate prie rimtos pasirinkimo ribos,
nuo kurios turėsite pasukti arba į ramią
valdininko kėdę, arba į neramią tautos
žadintojo, auklėtojo, jos kultūros turtin
tojo odisėją. Tai svaiginanti pradžia, prie
kurios taip norėtųsi sugrįžti. Jeigu kas ten
mane sugrąžintų, žinočiau, ką daryti. Aš
daug skaityčiau ir daug rašyčiau, kad
mano žinojimas pasidarytų beribis, o
ranka išlavėtų. Aš būtinai išmokčiau dvi
užsienio kalbas, kad man atsivertų durys į
pasaulio išmintį ir kultūrą. Aš dar disku
tuočiau su draugais apie gyvenimą ir
literatūrą, kad mano argumentai patirtų
išbandymus. Aš stengčiausi patekti į visus
įdomesnius ir gyvesnius sambūrius, kur
pulsuoja šviežiausia visuomeninė mintis.
O visa kita atlikčiau tiek, kiek reikia
neiškristi iš studijų balno.
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Jūs atėjote iš vidurinės mokyklos —
tos institucijos, kuri per pastaruosius
dešimtmečius buvo labiausiai paliesta
mąstymo standartų, iškreiptų idealų,
erzacinių tikslų, dirbtinio optimizmo ir
nuolatinio malimo tuščiomis girnomis. Iš
institucijos, kur ujamas mokytojas ir
bauginamas direktorius reikalavo Jūsų
pasiaiškinti dėl kiekvienos maištingesnės
idėjos. Užtat ir neramu, kaip Jūs sugebės
ite greitai viso to atsikratyti, kad galėtum
ėte pritapti prie dinamiškų laiko reikalavi
mų.
Atėjote iš šeimų, kur atsargumo
kirminas pagraužė idealizmą, pasišventi
mą ir orumą, pakeisdamas juos daiktų ir
malonumų kultu, įspūdžių aistra ir tuo
pačiu niekingiausiu nusistatymu — prieš
vėją nepapūsi. Todėl neramu, ar tas
nusistatymas nebus Jums didelis svarstis
prie kojų.
Bet labiausiai man neramu dėl nusk
riausto Jūsų mentaliteto. Tiksliųjų mokslų
studentai to nepajus, o humanitarai — iš
karto. Jūs atėjote, beveik nežinodami savo
tautos istorijos ir geografijos, filosofijos ir
kultūros raidos. Nežinodami, nes to Jums
niekas nepasakojo. O nepasakojo todėl,
kad nebuvo programose. O paskaityti
neturėjote iš ko. Jūsų senelių bibliotekos
supelijo po grindimis arba buvo sumestos

į židinį, kad už jas nereiktų važiuoti
„atgailauti" į Magadaną ir Altajų.
Todėl Jūs šiandien net iš miego
pažadinti atsakysite, kada Napoleonas
žygiavo į Rusiją, bet neatsakysite, kada
buvo Saulės mūšis ir kuriais metais ėjo
„Aušra". Jums dabar nieko nereikštų
apibūdinti Rusijos Socialdemokratų Dar
bininkų partijos III suvažiavimą, bet
vargu ar kas Jūsų žinote, apie ką tuo pat
metu diskutavo Didysis Vilniaus seimas.
Jūs žinote, kokius nuopelnus geografijai
turėjo Miklucho-Maklajus, bet nežinote
Stepono Kolupailos ir Kazio Pakšto
nuopelnų. Jūs žinote, už ką žuvo Vasilijus
Čiapajevas, bet nežinote, už ką ir kur
metais anksčiau žuvo Antanas Juozapa
vičius. Dėl to Jums ne kartą teks nurausti
inteligentiškoje lietuvių draugijoje. Todėl
man neramu, kaip Jūsų gležni pečiai
atlaikys pagreitinto sužinojimo būtinybę.
Kai bus labai sunku prisiminkite dvi
tiesas. Pirma: jokia gėda nežinoti, gėda
nenorėti žinoti. Antra: Jūsų vyresnieji
kolegos taip pat daug ko nežino, o
svarbiausia — ir sužinoję nebesugebėtų
teisingai įvertinti. Čia Jūs su savo švaria
sąmone net pranašesni.
Linkiu ištvermės, mieli lituanistai!
ALBERTAS ZALATORIUS
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APIE KAUNO STUDENTIJĄ

pasakoja kolegė Živilė
Kauno studentija!
Beveik neįmanu jos aprašyti keliais
plunksnos brūkštelėjimais, nes šiandieni
nė mūsų buvusioji „laikinoji sostinė" (šį
terminą visad kartojo mano senelis) gausi
aukštųjų mokyklų skaičiumi ir fakultetų
margumu, o jų lankytojai studentai,-ės —dar margesnis Kauno ir provincijos
jaunimo būrys.
Pradžiai truputis sausos informacijos.
Kaune 5 aukštosios mokyklos: Politechni
kos institutas, Kūno kultūros in-tas,
Medicinos in-tas, Veterinarijos akademija
ir Žemės ūkio akademija. Be to stambus
yra Vilniaus u-to Kauno Vakarinis fakul
tetas, kuris kartais traktuojamas kaip
savarankiška mokslo įstaiga; daug yra
kitų miestų institutų filialų, jau nekalbant
apie specializuotas aukštesniąsias mokyk
las, profesinio orientavimo m-las, j kurias
irgi suvažiuoja nemaža dalis provincijos
jaunuolių.
Dabar Kaune 420 tūkst. gyventojų
(1987 m.), iš jų 23 tūkst. studentų. Kas
antras-trečias Lietuvos studentas mokosi
Kaune. Dėka studentijos Kaune gyvena
nčiųjų amžiaus vidurkis labai jaunas — 34
metai! Todėl ir sakome: Kaunas — jaunas
miestas, Kaunas — studentijos centras.
Sociologija, flirtologija, lėšos

Kalbėsiu apie labai daugiasluoksnę
studentiją. Įvairių yra jaunų žmonių —
daugelis merginų čia miesto žiburių
paviliotos ir skuba bet kuriuo būdu
susirasti sau vyrą. Bendrabučiuose jas
randi kasnakt kitoj vietoj; kai kurias
stebiu gana ilgus metus jau po baigimo ir
nerandu jokių brandos žymių, tik žūtbū
tines pastangas — gal kartais pavyks
ištekėti. . .
■

Dar kita kategorija — tai labai praktiš
kų jaunuolių, kurių daugiausia yra iš
Vilniaus, šie visuomet mokės kitais
pasinaudoti, savęs niekad nenusiskriaus,
darys tik naudingą sau ir niekada nekiš
pirštų ten, kur gali turėti materialinių
nuostolių. Tai ypač būdinga vilniečiams,
ar 4-5 metus ten pasimokiusiems. Juos
atpažįstu po poros minučių pokalbio ir
stengiuosi neužmegzti ryšio, nes interesai
labai skirtingi.
Aplamai tai mūsų karta yra sudaiktėjusi karta, prakticizmu persisunkusi.
Tačiau kad nenuvilčiau, papasakosiu ir
gražiausio studentijos žiedo — tų veržlių,
nerimstančių — tradicijas, siekimus. Jų,
beje, daug Kauno vakariniame fakultete,
Politechnikos in-te ir Ž Ū. akademijoje, —
bent jau aš išskyriau šias tris įstaigas, apie
10 metų bendraudama su studentais.
Visų pirma — socialiniai aspektai.
Gyvenimas kartu be santuokos pas mus
nepraktikuojamas; čia iš dalies lemia ir
sąlygos — ploto stoka. Jaunimas yra
nepajėgus nusisamdyti, o tėvai dar nesu
sitaikė su mintimi, kad padėtų vaikams
„griešyti" — seni papročiai, tradicijos. . .
Tačiau jaunesnėje kartoje žinau nemaža
atvejų, kai atvažiavusios iš provincijos
gana praktiškos mergelės suranda progą
ir patikimą vaikiną, ir greitokai jie priver
sti vestis; apsaugos priemonės mūsuose
ribotos, primityvios. O aplamai į tokias
santuokas žiūrima santūriai, beveik
priešiškai.
šeimos kūrime vaikinai pas mus
daugiausiai pasyvūs, o merginos, ypač
jaunos ir dar iš provincijos, labai aktyvios,
gaudo progą, tačiau daugelis mano kartos
ir pora metų jaunesnės labai atsakingai
žiūri į šeimos kūrimą.
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Jaunesnieji skuba gyventi, labiausiai
aktyvūs iš kaimelių-miestukų atvykę
jaunuoliai, vos nutrūkę iš tėvelių globos.
Kauno šeimų mano kartos vienmečiai ir
kiek jaunesni daugumoje lėti, laukia savo
eilės. Duokdiev, kad sulauktų!
Aukštojo mokslo siekia labai daug
žmonių, įstoja žymiai mažiau, nes kon
kursai dideli, sugeba patekti kas trečiasketvirtas-šeštas jaunuolis, žiūrint, kur
stoja; į muziką, dailę, mediciną, žurnalisti
ką labai sunku pakliūti; į techniškuosius
mokslus šiek tiek lengviau. Ne tiek
žiūrima, kokią studijų sritį pasirinkti, o į
tai, kur daugiau „šansų" įstoti.
Už tėvynės ribų baigę mokslą kol kas
neskiriami įsikurti, liekama gimtoj žemėj,
išskyrus atskirus atvejus, pvz. mano
draugė baigė mediciną ir buvo skiriama
dirbti į visais pasaulio vandenimis plauki
ojantį laivą, ir to jai daugelis pavydi, o aš
pavydžiu pati pirmoji — pasaulį pamaty
ti. . .
Beje, į Sąjungą iš tėvynės dažnai
važiuoja porai metų ką tik baigę institutus
užsidirbti, pvz. Sibiro statybose; aišku,
kad pasitaiko, jog ten sukuria šeimą ir
lieka.
<

Trečiasis semestras

Studentai užsidirba daugiausia vasarą
vadinamojo „trečiojo semestro" metu.

Dalis važiuoja į Sibiro statybas su SSB
(Studentų statybinių būrių) duotu nukrei
pimu ir kelialapiu, kiti į didžiuosius
miestus praktikai (Maskva, Leningradas);
dalis atrenkama į Europos soc. šalis
(Bulgarija, Čekosl.), — šiems pasiseka
geriausiai: ir užsidirba, ir pamato. Neįsi
vaizduojate, kaip sunku kur nors ištrūkti,
nuvažiuoti, o dar į užsienį! . . Studentau
jant geriausia proga, vėliau per gyvenimą
gal tai ir nepamatysi. . .
Dar dalis besimokančių studentų dirba
nakčia: kur nors budi arba prie staklių
gamyklose; kiti keletą valandų per dieną
eina į pamaininį darbą, kiti vėl šeštadienįsekmadienį išnešioja žmonėms telegra
mas. . . Yra ir laimingųjų, kuriuos išlaiko
tėvai; jei gauna stipendijas, bendrabutį, tai
ne tiek daug reikia pridurti — apie 30-40
rublių (t. y., stipendijos dydžio sumą).
Žinau merginą, kuri, diplomą rašydama,
nakčia dirbo prie staklių ir išvežė visą
krūvį pilnutinai!

Jau pradeda bauginti mane sekanti
jaunoji karta, kuriai dabar 18-20 metų:
šioji praktiška, dingę anieji sentimentai,
kuriais mes gyvenome jų amžiaus metais.
Kai kurie jaunuoliai,-ės, rodos, visai
nebeturi jausmų, nes tai dabar nenaudin
ga, tačiau lygiagrečiai ir viltis — tikrųjų
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Kūno
Kultūros
institutas

studentų gretos su kūrybos ugnele širdy.
Tai vis Kaunui būdingi priešingi poliai,
nes Kaunas ugdo ne tik savo, bet ir visos
šalies jaunimą.
Jeigu Kaunas būtų palikęs toks, kokį
karo metų išeivija — studentai ir vyres
nieji — paliko, jei į jį nebūtų plūdę iš visų
pusių ir nebūtų laužę to miesto dvasios —
jis būtų idealus kultūros ir tradicijų
židinys. Bet ir dabar jis ryškiai skiriasi iš
visų Lietuvos miestų: kad ir kaip ryškėtų
Vilnius savo restauruotu senamiesčiu,
Kaunas užgniaužia kvapą tvirta sena
didybe, čia jauti kažką pastovaus, ką
bejėgis sunaikinti laikas.
šio miesto magiškoji trauka ryški ir
studentijoje: beveik visi siekia gauti
paskyrimą Kaune, jei tik yra sąlygų.
Tradicijos ir laisvalaikis

Tradicijos mūsuose tos pačios, kaip ir
visų studentų. Tik ką įstojusiems būna
„krikštynos" su mįslėmis, maskaradais.
Imatrikuliacijoje dalyvauja visa u-to ar
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instituto vadovybė, fakulteto ar katedros
valdžia, bent po vieną atstovą. Pradžioje
vyksta įvairūs „geltonsnapių" išbandymai,
po to vaišių stalas. Kauno vakariniame
fakultete ši šventė būna rugsėjo 1 ar 3 d.
(pirmas mėn. šešt.). Matrikuliacija atlieka
ma oficialiai visų specialybių studentams,
kieme. Kiekviena specialybė turi prisista
tyti taip, kad kiti atspėtų, kuriai grupei jie
priklauso, pvz. finansų ir kredito specialy
bės studentų šūkis: „Be finansų nėra
šansų!" ir pan. Programą paruošia pasku
tiniojo kurso studentai, įtraukdami pirma
kursius. Kartais net dėstytojai krizena
nuo studentiškos išminties pertekliaus.
Pusei mokslo laiko praėjus (trečiame
ar ketv. kurse) daromas „pusdiplomis".
Čia jau išradingam studentui duodama
tikra laisvė — kviečiami mylimi ir visi
katedros dėstytojai, rektoratas, jei yra
Kaune, arba dekanas. Studentai gauna
„falšyvus" diplomus, kur pabrėžiama, kad
jie išėję visą „nusirašinėjimo" kursą, įgiję
aukščiausią „špargalkų" ruošimo kategor
iją ir t. t.
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Paskutiniame kurse priešpaskutinį
semestrą (dažniausiai gruodžio mėn.)
būna „Paskutinis skambutis". Čia irgi
dalyvauja visi katedros dėstytojai ir
būtinai kas nors iš dekanato; be to
kviečiami du atstovai iš žemesnio kurso,
kad mokėtų kitais metais organizuoti šią
šventę.
Na, o paskutinė didžioji šventė —
diplomų gynimai — žymimi tik gėlėmis,
diplomų įteikimai — taip pat. Jei grupė
susigyvenusi, ji dar susirenka kur nors
pašvęsti paskutinės pergalės, bet dažniau
siai ji švenčiama šeimoje.
Be minėtų studentiškų tradic. švenčių
yra visa eibė malonumų, būdingų mūsų
daugumai studentų: tai jų laisvalaikio
ceremonialas, stereotipas.
Eilė prie bilietų. ..

Kalbant apie laisvalaikį, reikia iškelti
vieną mūsų bėdą: Kaunui neužtenka
vieno dramos teatro! Paklausa viršyja
pasiūlą ar ne 10 kartų! Bilietai parduoda
mi kas antrą šeštadienį, ne daugiau šešių
bilietų asmeniui, tai jau iš nakties stojama
eilutėn, sudaromi sąrašai, laukiama, kol
atsidarys kasa, parduodanti dvasios peno
talonus! Aš dažnai matau tuos pačius
studentiškus veidus anoj gretoj — kartais
bediskutuojančius, besipiktinančius akto
rių pakeitimu ar režisūros sprendimu, bet
žinau, kad sekančiame spektaklyje aš juos
vėl pamatysiu.
Aš neįsivaizduoju pavasario ar šiltų
rudens dienų be Laisvės alėjos, o šios be
studentų. Kai tik saulutė pakyla, jie
atkutę traukia į Laisvę. Gegužės mėn. pas
mus prasideda teatrų gastrolės: čia at
važiuoja Vilniaus akademinis dramos
teatras, ir tada ta atkarpėlė tarp teatro ir
saldainių parduotuvės „Laumė" tampa
studentų entuziastų susibūrimu. Gatvių
baltomis kėdutėmis kavinės vilioja stu
dentus, lyg medumi būtų pateptos — šiltu
oru čia pats jų centras. Daug tų pačių

veidų matau parodose, paveikslų ir foto
grafijų galerijose (o pastaroji yra ypač
gausiai studentų lankoma). Gražus tas jų
noras visur suspėti, žengti su laiku,
lankyti renginius, kurie nepriklauso kur
sui, bet praplečia žinias. Dažnai lankymas
vyksta ir paskaitų sąskaita, kai valandos
sutampa.
šalia tų pramogų prie institutų veikia
be galo daug kolektyvų: šokių, dainų,
dramos, liaudies muzikos, fotografijos
nusipelnę, žinomi kolektyvai, vadovauja
mi profesionalų. Daugelis studentų spor
tuoja, dalyvauja įvairiose olimpiadose
(pvz. anglų kalba, rusų, filosofija ir kt.),
savarankiškai tam ruošdamiesi. Prie insti
tutų ir mieste veikia geros bibliotekos.
Rugsėjo pirmoji yra Mokslo žinių
diena. Muziejai (ne visi) dirba nemokamai,
leisdami studentams juose lankytis. Ro
tušės aikštėje pirmą rugsėjo šeštadienį
arba sekmadienį organizuojama rudens
gėrybių mugė (dažnai tai sutampa su
imatrikuliacija) palieka stiprų įspūdį, nes
universiteto fakultetas yra senamiestyje,
prie pat Rotušės aikštės, ir studentai
paįvairina šventę dainomis, eidami iš
universiteto.
šio u-to (Kaune) studentai-lituanistai
vasarą važiuoja į kaimus, renka autentiš
kas liaudies dainas, jas įrašo, paskui
dainuoja savo liet, liaudies dainų kolekty
vo programose. Kadangi šis u-to fakulte
tas yra vakarinis, mokosi čia dirbantys
žmonės; jie dažniausiai ruošia minėtas
ekspedicijas savo ištekliais, mažą dalį
apmoka organizatoriai — lietuvių klb.
institutas, beje, ne visada. Du kartus ir aš
vykau su tais entuziastais, bet apie anas
nuotykingas iškylas teks papasakoti kita
proga.
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KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA
Po ranka dar dažais kvepiantis, kietais
viršeliais įrištas šeštasis „Lietuvos baž
nyčių" tomas. Čia autorius Bronius
Kviklys rašo apie ’ buvusios Vilniaus
vyskupijos atskirtą dalį Lietuvoje —
Kaišiadorių vyskupiją. Tomo gale sudėti
ankstesniųjų tomų papildymai, praleidi
mai, netikslumų pataisymai, gautos kuni
gų nuotraukos ar jų trumpi gyvenimų
aprašymai. Taip pat sudėtas vardų ir
dalykų registras bei didieji aukotojai.
Dėlto ir šis tomas sudaro 608 puslapius —
daugiau negu kiti tomai.
Exigi monumentum — pasistačiau
paminklą už varį stipresnį — kaip kadaise
giedojo romėnų poetas. Da*bar B. Kviklys
galėtų sakyti, kad jis pasistatė paminklą
stipresnį už granitą.
Pabaigoje įžangos, skirtos VI tomui, B.
Kviklys taria: „Pateikdamas skaitytojams
paskutinį „Lietuvos bažnyčių" tomą,
autorius džiaugiasi galėjęs įvykdyti okup.
Lietuvos ir išeivijos lietuvių tikinčiųjų
prašymą šias knygas paruošti ir suorgani
zuoti jų išleidimą".
Nors Kaišiadorių vyskupija buvo įkur
ta tik iš vargo, tuometinio gyvenimo
sąlygų diktuojama, bet ji vis dėlto tuomet
turėjo 63 parapijas. Lietuvos nepriklauso
mybės laikais vyskupija dar paaugo para
pijų ir koplyčių skaičiumi. Kunigų buvo
daugiau ar mažiau, bet vyskupijos dvasi
ninkai smarkiai nukentėjo nuo trėmimų,
kalėjimų, tardymų, be vietos ir darbo
komunistinės valdžios laikomi.
Ypač įdomūs skyriai, kur aprašomi du
herojiški vyskupai — vyskupijos valdyto
jai. Tai pirmasis vyskupas Juozas Kukta ir
po jo mirties paskirtas vyskupas Teofilius
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Matulionis. Jų abiejų šventi gyvenimai,
abiejų persekiojimai, kalėjimai, nors vieno
su kitu nebūtų galima lyginti, Lietuvos
tikintiesiems, ypač Kaišiadorių vyskupijai
liks istoriniu pavyzdžiu.
šiame tome paminėti ir kitų Kaišiado
rių dvasiškių ir kitoms vyskupijoms
priklausančių kunigų darbai, aukos, kan
kinystės ir mirtys, kaip kun. B. Laurina
vičiaus, kun. L. Šapokos, kun. J. Zdebskio
ir kitų. Tai vis susimąstymą keliantis
klausimas, kai mūsų broliai, ypač tie,
kurie saugoja tautos dvasią, vaikų sielas,
Lietuvos ir lietuvių ateitį, padeda išlaikyti
sveiką moralę, yra persekiojami, kankina
mi, niekinami, šmeižiami.

šeštas „Lietuvos bažnyčių" serijos
tomas išėjo baigiant Lietuvos krikšto
sukakties metus. Tai tikrai didelis pa
minklas ne tik autoriui už jo pasiaukoji
mą, bet paminklas ir Lietuvos krikštui,
kuris žymi mūsų tautos pasisukimą į
Vakarų kultūrą ir nusisukimą nuo slavų
kultūros bei rytietiško tikėjimo.
Broniaus Kviklio knygų serija, pilnes
nė ar ne taip pilna pagal turimą medžiagą,
parodė, kaip Lietuva savo bažnyčių staty
ba, savo pastoracija, savo kultūriniais
laimėjimais sekė vakarų kraštus, kurie jau
buvo šimtmečiais krikščioniški ir turėjo
savas kultūros žymes.
Reikia nepaprastai‘džiaugtis, kad B.
Kviklys paaukojo savo gyvenimą pastatyti
Lietuvai ir išsklaidytai tautai paminklą,
kurio audros nesugriaus.
Pr. Gr.
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LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS
Jei apie Lietuvos kariuomenės atliktus
darbus turime nemaža literatūros, tai apie
Lietuvos karinių pajėgų organizaciją ir jos
vidaus santvarką veikalo nebuvo. Nėra
duomenų, kad kas okup. Lietuvoje tokį
veikalą būtų parašęs. Taigi labai gerai, kad
šį sunkų darbą pasiėmė atlikti ir jau atliko
Vytenis Statkus, skautas akademikas.
Turime prieš akis jau atspausdintą ir
Vydūno Jaunimo fondo Chicagoje išleistą
1040 + 6 psl. veikalą „Lietuvos ginkluotos
pajėgos 1918-1940 m.".
Paruošti, parašyti ir išleisti tokią
knygą nebuvo lengva, nes išeivijoje nėra
nei karinių archyvų, nei didesnio kiekio
spausdintos karinės medžiagos, kurios
didžioji dalis anais laikais, saugant
karines paslaptis, nebuvo viešai skelbiama
ir naudojama’ „tik tarybiniams reikalams".
Beliko naudotis ta medžiaga, kuri vis
dėlto kai kur buvo prieinama, ir išeivijoje
gyvenančių Lietuvos kariškių prisimini
mais.
Autorius jų nemažai surinko. Jis
asmeniškai ar raštu apklausinėje daugiau
kaip 50 asmenų — karo veteranų ir
„ištraukė" iš jų, kas dar buvo likę jų
atmintyje. Iš asmeniškų albumų ir mūsų
archyvų bei kolekcionierių išgavo dau
gybę nuotraukų, kurios labai gražiai
dokumentavo ir pajvairino stambų leidinį.
Ruošdamas knygą, įvairiais būdais
tikrino gautąsias žinias. Du žymūs kari
ninkai — gen. št. pik. A. šova ir gen. št.
mjr. J. Bulika — tikrino rankraštį dar
prieš jį išleidžiant. Labai gerai padarė
autorius, atlikdamas didžiulį darbą ne pats
vienas. Tačiau jo ranka, skaitant puslapi
us, visur aiškiai juntama — mokėjo viską
išlyginti, suderinti, iš gausybės surinktos
medžiagos atrenkant tai, kas labiausia
reikalinga.
Knygos turinys platus ir išsamus.
Autorius rašo apie Lietuvos kariuomenės
ginklų rūšis — pėstininkų, artilerijos,

kavalerijos, aviacijos, karo technikos
dalinius, apie kariuomenės vadovybę,
tarnybas, valdybas, kar. sanitariją bei
veterinariją, karines mokyklas. Knygos
pabaigoje pateikia daug medžiagos apie
šaulių sąjungą, kitas karines organizaci
jas, o taip pat apie civilinio pobūdžio
draugijas, kurios vienu ar kitu būdu
turėjo glaudžius ryšius su mūsų kariuo
mene.
Jei kai kurie iš mūsų karinės literatū
ros autorių buvo apšaukiami „politikuoja
nčiais generolais", tai to negalima pasaky
ti apie V. Statkų, kuris visiškai atsiribojo
nuo politinių klausimų, nekartojo, kas
anksčiau prieš jį buvo parašyta, o taip pat
apsiribojo nuo asmeninių pažiūrų ir iš
gyvenimų.
Knygą parašė remdamasis faktais,
dokumentais, liudijimais. Atliktas geras
darbas Lietuvai. Taigi imkime ir skaity
kime.
b. kv.
Vytenis Statkus — LIETUVOS GINKLUO
TOS PAJĖGOS, 1918-1940. 1040 psl., išleido
Vydūno Jaunimo fondas, spaudė M. Morkūno
spaustuvė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Antanas Musteikis
THE REFORMATION IN LITHUANIA
Tai mūsų filisterio dr. A. Musteikio
1954 m. apgintoji mokslinė disertacija
(anglų k.) šiais metais išleista atskiru
leidiniu Columbijos universiteto New
Yorke.
Įžangoje autorius keliais brūkšniais
supažindina su vokiečių sociologo Max
VVeber'io teze apie visuomeninių sluoks
nių vaidmenį religiniuose judėjimuose,
toliau nurodydamas, jog šioje studijoje
bus bandoma atsakyti, ar minėto sociolo
go teorija galioja ir autoriaus svarstomoje
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temoje. O šią doktoranto temą sutrauktai
galima nusakyti taip: tai antroje XVI
šmtm. pusėje Lietuvoje vykę religiniai
bangavimai, šioje studijoje vadinami Re
formacijos amžiumi. Religinių bangavimų
prasme čia aptariamas ano laikotarpio
greitas lietuvių diduomenės (nobility)
perėjimas iš katalikybės į protestantizmą
ir atsivertimas keletą dešimtmečių vėliau.
Per šešis skyrius A. Musteikis aptaria
ano laiko Lietuvos socialinę sistemą
kaimyninių valstybių aplinkoje, religinį
išsivystymą, sąlygas, tiesusias kelią refor
macijai ir pan.; susumavimai — išvados
apie M. VVeberio „miesto stratos" teoriją
ir apie miestų vokiškas bendruomenes,
atnešusias pirmas liuteronizmo bangas;
apie lietuvių diduomenę, po pradinio
reformacijos žvilgesio neradusią sau nau
dos ir vėl nusisukusią etc.
Leidinio pabaigoje pateikta plati biblio
grafija, nuorodų paaiškinimai, pavardžių
rodyklė. Taipgi randame įdomias įvairoves:
tai sąrašas 233 lietuvių, 1544-1600 m.
studijavusių Karaliaučiaus universitete;
Mart. Mažvydo laišką kunigaikščiui Al
brechtui Brandenburgiečiui (apie 1550

m.); Jono Kalvino laišką Lenkijos karaliui,
1555 m.; Mikalojaus Radvilos-Juodojo
laišką Ženevos teologams, 1564 m.
Paminėtina, kad ši disertacinė studija
išleista su Vydūno Jaunimo fondo subsidi
ja.
Sydnejaus Skautų Židinio

TĖVYNĖS ŽIDINYS — Nr. 16 (44)

šis sydnejiškių židiniečių biuletenio
numeris (datuotas 1988-XII-15) pagrin
dine tema pasirinko Maironio paminėji
mą: R. Červinas ilgokame straipsnyje
aptaria mūsų atgimimo dainiaus biografi
nius, visuomeninius bei kūrybinius
bruožus, pateikiama pluoštelis jo eilė
raščių.
Fil. E. Jonaitienė dalinasi įspūdžiais iš
Kanadoje vykusio PLB Seimo-Kultūros
kongreso, o skautiška Dudaičių šeima
pasakoja kelionės nuotykius, patirtus
tėvynėje. Trys puslapiai F. Sipavičiaus
poezijos; židiniečių ir LSS rajono kronika,
puslapis sesės Tamaros rimuoto humoro.
Redaguoja „TŽ Talka", 26 psl., tiražas
— 60 egz.

DAR VIENAS REQUIEM
IŠEIVIJOS SPAUDAI
Tokia antrašte „Draugo" dienraščio
gruodžio 17 d. laidoje skaitėme Vyt.
Skuodžio straipsnį apie vieną tautos
svarbiųjų gyvastingumo rodiklių — spau
dą. Pakartojome antraštę, nes iš rašinio
patiriame, kad laidotuvių maršu nuskam
bėjo žinia, jog arti 20 metų Montrealyje
redaguotas mėnesinukas „Lietuvos pajū
ris" nuo naujųjų metų jau daugiau
nebepasirodys: trūksta redakcijai pamai
nos, mažėja skaitytojų ratas. . . Pasitin
kame šią žinutę su liūdesiu, nes kiekvieno
periodinio leidinio mirtis tarytum skelbia,
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kad ir išeivių gretos retėja, o čia gimusių
atžalų lietuviško sąmoningumo jausmas
mažėja.
Tačiau šį Anso Lymanto redaguotą
laikraštį tenka paminėti ir simboline
prasme, nes — kad ir netiesiogiai — jis
intymiai rišasi su šiuo MV numeriu:
sukaktuvininkas Vydūnas jaunystės me
tais darbavosi lietuviškame pajūryje —
Kintuose, o „Lietuvos pajūris" rašydavo
apie Vydūno aplinką ir jo kūrybą.
Ir šias eilutes rašantį maudžia keista
nostalgija, nes nuo lemtingos 1933 m.
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vasaros ir jis (anuomet gimnazijos pirmo
kas) Panemunėje prie Tilžės buvo įtrauk
tas į nepaprastą Mažosios Lietuvos įvykių
sūkurį: lankęs Vydūną šeimos bute,
regėjęs jį diriguojant chorams, sėdint
garbės suolo gretoje su Martynu Jankum
Rambyne, o vėlesniais brandos metais
stebėjo įžūlią nacių parodiją ant karalienės
Luizės tilto, kur buvo kariamas „verfluchter Szameiten" (prakeikto žemaičio iška
mša), patyręs jų siautėjimą Pagėgių gat
vėse. . .
Su „L. p." užsidarymu praeitis atgyja
visokiausiomis varsomis, tačiau gyveni
mas eina savo keliu. Sakoma, kad pasau
lyje niekas nežūva, vien tik kinta, virsta
skirtingomis formomis. Džiugina žinia,
kad tėvynėje praėjusiais metais pradėjo
eiti laikraštis „Mažoji Lietuva", leidžiamas
LPS Klaipėdos miesto tarybos. Įdomu
paminėti, kad laikraščio Nr. 13 laidoje
(gruodžio mėn.) yra svarstomi ir Vydūno
reikalai. D. Varkalis, aprašydamas Tilžės
miesto 700 m. įkūrimo minėjimą Šilutėje,
tarp kita ko sako: „Aš turėjau atvežęs
jiems (minėjime dalyvavusiems svečiams
kultūrininkams rusams iš Tilžės; red.)
Klaipėdos kultūros fondo prašymą, kad
Tilžės bute, kur gyveno Vydūnas, būtų
įkurtas memorialinis muziejus, o apatini
ame namo aukšte — lietuviška skaitykla,
svetainė ar biblioteka". Toliau dar ir taip
svarstoma: „Ar ne Šilutės kultūros fondo
darbuotojų pareiga, kad Šilutė perimtų iš
Tilžės buvusį Mažosios Lietuvos kultūri
nio centro statusą, rūpintis, visu Maž.
Lietuvos palikimu. Deja, Šilutės stagnatorių persitvarkymas nepalietė. . . Šilutės
rajone tiek daug apleistų kapinaičių,
išniekintų bažnyčių, paverstų sandėliais,
sporto salėmis. . ."

LIITOVA

Patyrėme ir kitą liūdną spaudos žin
utę: nuo 1989-ųjų pradžios sustoja ėjus
Kanadoje leistoji „Moteris" (Kanadiečiai,
susirūpinkite!), šio žurnalo redakcinėje
kolegijoje ilgus metus darbavosi fil. Sof.
Girdauskienė. Džiugi atsvara yra „Atei
ties" žurnalas (leidžiamas Ateitininkų
Federacijos), kuris, turėjęs visai dabartinei
išeivijos spaudai būdingų redakcinių rūpe
sčių, naujuosius metus pradeda su nauja
redaktore — rašyt. Danute Bindokiene.
Spaudos kolegei linkime geriausios klo
ties. Patirta, kad ir „Skautų aidas", nuo
1981 m. redaguojamas fil. Ant. Saulaičio,
SJ, susilaukia talkos — net visos Pelėdų
skilties. Valio!
„Mūsų Vytis" irgi galėtų tapti daug
svaresnis turiniu, jei Sąjūdžio „raštingie
ji" bent kiek atkreiptų žvilgsnį savon
spaudon. O rašančių tikrai netrūksta: jų
įvairiausiomis temomis rašinius skaitome
išeivijos laikraščiuose ir žurnaluose. Pa
vyzdžiu galėtų būti skaitytojus pasiekęs
paskutinis (lapkr.) „Pasaulio lietuvio"
numeris: jame dalyvauja akad. skautai J.
V. Danys, Mind. Pleškys, Edv. Tuskenis,
V. Kamantas. Netrūksta ir kitoje spaudoje
Sąjūdžio narių su komentarais, apžvalgo
mis, kronikomis; taip pat ir skautininkų,ių šaunus būrelis aktyviai reiškiasi įvai
riausiomis temomis. Gal su aktyvesnėmis
MV redakcijos ir leidėjų pastangomis
būtų galima susilaukti anųjų pagalbos. Ir
šio MV numerio ruošėjas krūvele žodinių
bei telefoninių pasiteiravimų netrukus
susilaukė šaunios talkos.
Užsklandai — sugestija: 1989-ieji yra
Kudirkos VARPO metai. Jau dabar gir
dime, kad ir Lietuvoje ruošiamasi didin
goms šio laikraščio sukaktuvėms. Ar
nevertėtų ir „Mūsų Vyčiui" šimtmetinę
VARPO sukaktį plačiau savo skiltyse
paminėti? Jau dabar būtų laikas pradėti
telkti tokio paminėjimo bendradarbius.

brolis Zū
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ivyK!A! m PASTABOS
VYDŪNAS DABARTINĖJE LIETUVOJE
Bronius Kviklys
Reikia pasidžiaugti, kad rašytojo Vy
dūno atminimas ir po daugelio metų
įvairių negandų tebėra ne tik gyvas, bet
dar ir auga, šiais 1988 metais, minint jo
gimimo 120 m. sukaktį, visoje Lietuvoje
vyko nemaža renginių, skirtų šiam Didži
ajam Vyrui pagerbti. Daugelis lietuvių,
ypač jaunimo, norėjo daugiau sužinoti
apie jo gyvenimą, atliktus darbus, kūrybą,
idėjas, filosofinę sistemą. Metų viduryje
pasireiškęs tautinis atgimimas dėmesį
Vydūnu dar sustiprino. Tačiau suteikti
žinių apie Vydūną nelengva, nes nebuvo
reikiamos medžiagos. Tik prieš kokį 20
metų, minint rašytojo 100 metų gimimo
sukaktį, išleista jo draminė trilogija. 1987
m. „Minties" leidykla Vilniuje išleido
filosofo Vacio Bagdonavičiaus 247 psl.
studiją — „Filosofiniai Vydūno humaniz
mo pagrindai". Tai pirmas šios rūšies
platesnis darbas mūsų literatūroje. Vydū
nas čia pristatomas kaip vienas iš ryškes
niųjų kultūros filosofijos atstovų Lietu
voje, pateikiama nemaža biografinių
duomenų, o panaudotų šaltinių bei litera
tūros sąrašas siekia 477 pozicijas. Be ko
kita, prieš daugiau kaip 20 metų autoriui
talkino ir šių eilučių autorius, pateikda
mas jam išeivijos lietuvių rašinius apie
Vydūną, kai kurias Vydūno rankraščių
kopijas, nuotraukas.
Pastaruoju metu ir tarybinėje spaudoje
pasirodė daugiau rašinių apie Vydūną.
Buvo siūlymų Vydūno palaikus perkelti iš
Detmoldo į Tolminkiemį ir palaidoti greta
Kristijono Donelaičio.
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Vydūnas beveik visą laiką gyveno
Mažojoje Lietuvoje, Tilžėje. Dabar ši sritis
priskirta sovietinei Rusijai, pavadinta
Kaliningrado vardu. Vietinė administraci
ja nepalanki lietuviams ir neleidžia bet
kurios visuomeninės veiklos. Tačiau mūs
iškiai iš tarybinės Lietuvos lanko Tilžę
(dabar gorod Sovetsk), nepamiršta ir
namo, kuriame Vydūnas gyveno.
Bet ir didžiojoj Lietuvoje yra vieta,
kurioje ilgesnį laiką Vydūnas gyveno. Tai
prie Kuršių marių įsikūrę Kintai, bažnyt
kaimis. Į Kintus Vydūnas atvyko
1888.IV.1, baigęs Ragainės mokytojų
seminariją, mokytojauti. Būdamas silpno
ko kūno sudėjimo, patekęs į drėgną
vietovę sunkiai susirgo. Tačiau vietinių
moterėlių gydomas „liaudiškais" vaistais,
žolelėmis, pasveiko. Pasveikęs nutarė
tapti vegetaru ir tokiu liko visą gyvenimą.
Mokytojaudamas Kintuose, dirbdamas
vietos lietuvių tarpe, Vydūnas gerai
pažįsta lietuvių kalbą, vietinių žmonių
tarmę, ją pamėgsta ir pradeda rašyti
lietuviškai. Čia jis apsivedė. Tačiau dėl jo
žmonos yra kai kurių neaiškumų. Vienas
jo biografų Salys šemerys teigia, kad
Vydūnas vedė Kintų mokyklos vedėjo
žmonos seserį Klarą Kochaitę (Koch). Bet
minėtas V. Bagdonavičius sako, kad tai
greičiausiai apsirikimas: „Priekuliškio
kraštotyrininko K. Budgino pastangomis
iš Detmoldo metrikacijos biuro gautoje
Vydūno mirties liudijimo kopijoje jo
žmonos mergautinė pavardė nurodoma
K. Fiulhazė (Fullhase). Iš tikrųjų Kintų
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pradžios mokyklos pirmasis mokytojas
(Vydūnas — antrasis) buvo Fuhlhase.
Galėjo būti jo duktė ar giminaitė. Galbūt
tai antroji žmona. Ieškoma Vydūno
santuokos liudijimo, kuris šį reikalą
dokumentiškai išaiškintų".
Kintuose gyvendamas Vydūnas labai
susigyveno su vietos gamta. Kintai buvo
tolokai nuo pagrindinių kelių, o gamta,
mažai tepaliesta civilizacijos, labai graži,
žavėjo jį ir teikė kūrybinio impulso.
1988 m. suėjo 100 metų nuo jo
gyvenimo pradžios Kintuose. Kintiškiai
lietuviai nutarė šį faktą įamžinti. Jie
Vydūno atminimą įamžino, pastatydami
stambesnį akmenį su įrašu, kad čia
gyveno ir dirbo Vydūnas, šia proga jo

atminimui pasodino ir ąžuolėlį. Pagaliau
1988.V.8 gražiai įruoštoje parodų bei
koncertų salėje, įrengtoje buv. Kintų
evangelikų bažnyčioje, paruošė Vydūnui
skirtą ekspoziciją. Ji buvo kukli, nes
nedaug turėta eksponatų, primenančių
Vydūną. Tačiau kai kurie asmenys, apie
tai patyrę, atnešė dovanų. (Ir šio rašinio
autorius parėmė muziejėlį pora siuntų iš
savo turimo Vydūno archyvo.) Rodosi,
kad vėliau eksponatai buvo perkelti į
mokyklos pastatą, kuriame Vydūnas
anuomet mokytojavo. Beją, mokyklos
pastatas, statytas 1705 metais, 1988 m.
vasarą buvo restauruojamas. Yra gerų
vilčių, kad ligi 1993 m. pastatas jau bus
toks, koks buvo prieš 100 metų.

Atrasta Vydūno arfa

Taip šiandien atrodo namai Tilžėje, kur ilgus
metus gyveno Vydūnas.

Labai įdomi žinia, kad kintiškiams
Vydūno gerbėjams pavyko surasti Vydū
no arfą. Kaip žinome, rašytojas mėgo
muziką, savo bute laikė gražią ir didingą
arfą ir ja grodavo kiekvieną rytą bei
vakarą. Ypač mėgdavo arfą, kai vokiečių
naciai jį persekiojo, užgauliodavo, nes jos
muzika ramindavo rašytoją. Taigi šis
instrumentas vaidino nemažą vaidmenį
Vydūno gyvenime.
Apie arfos atradimą vydūnistas mo
kytojas Saulius Sodonis šių eilučių auto
riui pateikė tokį liudijimą: „Mums pavyko
surasti tuos gyventojus, kurie pokario
metais gyveno Tilžėje, Klauzijaus gatvės
Nr. 27 (dabar Lenino gt. Nr. 17-2). Čia
gyveno ir Vydūnas. Vienas tų gyventojų
— A. Blinikovas — dabar gyvena Taline,
Estijoje. Keldamasis su savo daiktais iš
Tilžės į Taliną, pasiėmė ir buvusiame
Vydūno bute likusią arfą. Taline tačiau jis
gavo nedidelį standartinį butelį, kuriame
arfai nebuvo vietos. Ji buvo padėta to
namo rūsyje. Ir štai, likimo ironija: 1988
m. sausio mėnesį rūsyje kilo gaisras. Jo
metu sudegė visi aplink arfą buvusieji
rakandai, tačiau pati arfa išliko. Pagal
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Vydūno teosofiją, tai „jo dvasia pasiekė,,.
Dabar arfa Kintų Vydūno muziejėlio
eksponatas. Tiesa, jai buvo reikalinga
nedidelė restauracija".
Toliau S. Sodonis rašo apie save: „Esu
28 metų, vilnietis, mokytojas. Mano
močiutė J. Nainienė Vydūną gerai pažino
jo, ilgą laiką su juo bendravo ir dažnai
man vaikystės metais pasakodavo apie jį.
Priklausau Šilutės Vydūno klubui". Mums
žinomi ir kiti kintiškiai, Vydūno klubo
nariai, tai š. Laužikas ir K. Budginas.
Rajoniniame Šilutės mieste 1988.V.4
buvo atidengta Vydūno atminimui skirta
memorialinė lenta su jo bareljefu. Tą
dieną miesto Valstiečių gatvė ir tęsinys
(Vasaros gatvė) buvo pavadinta Vydūno
vardu. Lentos autorius — klaipėdiškis

skulptorius A. Sakalauskas. Prie šios
lentos dažnai padedamos gėlės.
Lietuvoje yra ir daugiau Vydūno
draugijų bei klubų. Vienas jų 1988 m.
pabaigoje įsteigtas Vilniuje, šiai Vydūno
draugijai pirmininkauja jau minėtas filos
ofas Vacys Bagdonavičius. Draugijos
rūpesčiu ir lėšomis prieš 1988 m. Kalėdas
išleistas dailaus darbo vokas ir kortelė su
Vydūno atvaizdu ir įrašu: VYDŪNAS,
120 (1868-1953).
Iš viso pastaruoju metu Lietuvoje
susidomėjimas Vydūnu nuolat auga. Ir
toliau renkama medžiaga apie Vydūną,
ruošiamasi išleisti jo raštų rinkinį, spau
doje skelbiami rašiniai apie Vydūną,
iškeliamos jo puoselėtos humaniškumo
idėjos.

Vydūno arfos atradėjai Kuršių marių pakrantėje

1988 balandžio 6 d., parvežus arfų iš Talino (iš k.):

S. Sodonis, š. Laužikas ir K. Budginas.
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b====^= Nr.

56 (5343) > 1988 m. gegužės 9 d. 4 3

Šilutėje—Vydūno gatvė
Kviečiami Kultūros namų
folklorinio ansamblio ir dūdų
orkestro garsų, šilutiškiai bei
gausus būrys svečių — respub
likos rajonų kultūros skyrių
vedėjų seminaro dalyviai —
rinkosi pažymėti įsimintiną mū
sų miesto kultūrinio gyvenimo
įvykį. Prie Valstiečių gatvės
namo, pažymėto pirmuoju nu
meriu, gegužės 4 d. atidengta
memorialinė lenta žymiam lie
tuvių rašytojui, filosofui ir kul
tūros veikėjui Vydūnui (Vil
helmui Storostai). Nuo šiol
Valstiečių gatvė ir jos tęsinys —
Vasaros gatvė vadinasi nauju —
Vydūno vardu.
Vydūno memorialinę lentą,

gaus
būties problemos. Mi
nėdami Vydūno gimimo 120kurios autorius — Klaipėdos ąsias metines, prisimindami vi
skulptorius A. Sakalauskas, sapusišką jo asmenybę, pri
atidengė Lietuvos TSR kultūros valome sekti jo pavyzdžiu,
ministro pavaduotojas R. Kibil- branginti savo tautiečio paliki
dis ir Lietuvos KP rajono ko mą.
miteto antrasis sekretorius
Prie Vydūno memorialinės
Z. Locaitis.
Iškilmėse taip lentos padedamos gėlės. Iškil
pat
dalyvavo rajono vyk mių dalyviai, folklorinio an
domojo komiteto pirmininkas samblio dainininkų lydimi, pa
A. Cižauskas,
kultūros sky traukė miesto gatvėmis.
Antanas LAURAITIS
riaus vedėjas A. Mažeika.
— Vydūno, mūsų žemiečio,
Nuotraukose: į iškilmių daly
gyvenimas bei kūryba, jo huma
nistinės idėjos yra aktualios ir vius kreipiasi Lietuvos KP rajo
mūsų dienomis,— pasakė Lietu no komiteto antrasis sekretorius
vos KP rajono komiteto ant Z. Locaitis; Vydūno memoriali
rasis sekretorius Z. Locaitis. nė lenta prie buvusios Valstiečių
— Jį jaudino svarbios
vi gatvės namo Nr. 1.
sos žmonijos,
tautos, žmo Laimos JAKULIENES nuotr.

Iškarpa iš Šilutėje leidžiamo laikraščio ,,Komunistinis darbas", nr. 56, 1988.
31

34

SUSITIKOM VĖL PO 35 METŲ

. . . Apie Vydūną užsimenu todėl, kad
man asmeniškai jis buvo ypatingai bran
gus žmogus: buvau jo vedamojo choro
dalyviu, ir jis, kaip ir daug Maž. Lietuvos
jaunuolių, mokino mane mylėti tėvynę,
brolius tautiečius ir bendrai artimą.
Vydūną man teko arčiau pažinti
veikiant drauge Lietuvių Giedotojų
draugijoje, įsteigtoj Tilžėje; tai galėjo būti
apie 1910 metus. T&da Tilžėje ir apylin
kėse gyveno daug lietuvių. Tiesa, gera
dalis jų lietuviškai nebekalbėjo, bet buvo
ir gerai kalbančių.
Iš Vydūno sužinojau apie kai kuriuos
Tilžės gatvių pavadinimus. Pvz., nežino
jau, kad Tilžėje viena vyriausių gatvių iki
1848
metų buvo vadinama
Litauerstrasse.
Kita gatvė buvo
Vokiečių gatvė — Deutsche Strasse; ji
tokia ir išliko, tik „Lietuvių" gatvės
pavadinimas tautinių vokiečių buvo pa
keistas į Hohestrasse — Aukštąją gatvę.
Mes, kurie reiškėmės ir politinėj
veikloj, ne visuomet galėdavome pritarti
Vydūno nuolaidumui — jeigu gauni mušti
j vieną žandą, nepyk, atsuk ir kitą. O visgi
turiu pasakyti, kad Vydūnas sugebėdavo
kartais ir gerai atsikirsti. Žinoma — ne
fiziniai, bet dvasiniai. Tačiau, bendrai
paėmus, jis politikos vengė. Pvz., tik pilnai
jsitikinęs, kad po Antrojo pasaulinio karo
atsikūrusi Mažosios Lietuvos Taryba
pirmoj eilėj stengiasi padėti vargstantiems
tautiečiams, sutiko būti jos garbės nariu.
Karo metu Vydūnas buvo vaikų
privatus mokytojas viename dvare. Karui
pasibaigus atsidūrė Luebecke, kur jį
pasitiko
ir
globojo
sktn.
Ant.
Krausas. Vydūnas tuomet buvo taip
nusilpęs, kad kurį laiką buvo paguldytas
Luebecko ligoninėje. Be to, jo kūnas buvo
labai sumuštas.
Nežinau, ar žurnalistas Merkelis savo
po karo redaguotoj knygoj VYDŪNAS
aprašė ir tokias sumušimo priežastis.
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Vydūnas man pasakojo, kad gyvendamas
viename lenkų užimtame kaime jis vieną
kartą apsikirpo plaukus. Naktį, mėnesie
noje, jis nuėjo į kapines ir plaukus žemėje
pakasė. Pasitaikė, kad jį pamatė vienas
lenkas, kuris galvojo, kad Vydūnas savo
brangenybes užkasė. Pradėjo jį mušti ir
reikalavo parodyti, kur turtas užkastas.
Mušė jį apie dvi valandas.
Atsidūręs Detmolde (kur mudu susiti
kome vėl bene po 35 metų) jis pamažu
fiziniai ir dvasiniai atsigavo, pradėjo
rašyti, užmezgė ryšius su lietuviais ir
vokiečiais. Kai užšaldavo Detmoldo Burg

Antanas Krausas, Vydūno globėjas Det
molde.
io. s.
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Vydūnas jaunystės metais.

graben, matydavau Vydūną čiuožiant ir
lede „pjaunant" įvairias figūras. Be to jis
buvo įpratęs žiemą ir vasarą kiekvieną
rytą vien tik su marškiniais prie atdaro
lango daryti gimnastiką. Taip jis darė ir
1953 m. vasario mėn., kuris tais metais
buvo ypatihgai šaltas. Taip gimnastikuo
damas gavo plaučių uždegimą.
Kadangi Vydūną dažnai lankydavau,
tai taip ir vasario 20 d., po kelionės, ėjau
jo aplankyti. Buvau nustebintas, kai jo
šeimininkas p. Rethmeier man pasakė,
kad Vydūnas rimtai sergąs; jis net ėjo
paklausti, ar galiu aplankyti, Sutikus, aš
įėjau į kambarį, kur visiškai apsiklojęs
gulėjo Vydūnas. Pabuvau tik kokias 5
minutes. Vydūnas man pasakė, kad labai
silpnai jaučiasi ir negalįs valgyti: tik du
kartus per visą sirgimo laiką valgęs kiek
grietinės.
Atsisveikinau ir prižadėjau kitą dieną
užeiti. Tačiau jau kitos dienos rytą atėjusi
p-lė Kėkštaitė man perdavė liūdną žinią,
kad Vydūnas vasario 20 d. vakare mirė.
Trumpai prieš mirtį jo temperatūra siekė
41 laipsnį (105,8F).
Nors Vydūnas jau ilgesnį laiką sirgo,
bet jam vis rūpėjo įsipareigojimai įvai

riems lietuviškiems laikraščiams ir žurna
lams. Ypač kai kovo mėn. artėjo jo 85
metų sukaktuvės. Dėl to jis ir sirgdamas
vis dar mėgino atsikelti, atsisėsti prie
stalo ir rašyti.
Žinoma, atsižvelgiant į jo sveikatos
stovį, šeimininkai stengdavosi jam to
neleisti. Bet pasitaikė, kad tą dieną
šeimininkė su reikalais turėjo butą kuriam
laikui apleisti. Sugrįžusi atrado Vydūną
prie lovos pargriuvusį. Matyt, kad ir vėl
buvo mėginęs atsikelti, bet nebeturėda
mas daugiau jėgų, parpuolė ir puldamas
susimušė veidą (Kritimo žymė — randas
matyti ir Vydūno pomirtinėje kaukėje;
red.).
Apie savo galimą mirtį mažai kalbėda
vo. Tik kartais prasitardavo: „Kažin, kaip
ilgai kūnas dar klausys? Jis kartais nenori
klausyti, bet aš priverčiu atsikelti, klausy
ti".
Kalbant apie Vydūno pažiūras į religi
ją, tai reiktų manyti, kad jos buvo
daugiausia kaip teosofo ir Dievo ieškoto
jo. Iš jo paskutinių raštų matyti, kad jis
Dievą surado.
Erdm. Simonaitis

SAVOJE ŽEMĖJE PRANAŠU NEBŪSI

Vydūno 50 metų sukaktuvės (1918 m.
kovo mėn.) Lietuvoje buvo beveik vien
„Lietuvos Aide" paminėtos, kur apie jo
kūrybą Faustas Kirša parašęs ilgesnį
straipsnį atkarpoje. Kur kas plačiau
paminėjo vokiečių spauda: ne tik tilžiškiai
laikraščiai „Tilsiter Zeitung" (69 nrs.),
„Tilsiter Allgemeine Zeitung" (69 nrs.),
bet ir tolimesni, kaip „Berliner Illustrierte
Zeitung", „Hamburger Illustrierte Zei
tung", „Die kVoche" bei kiti buvo ne tik
apie jį rašę, bet ir įdėję jo atvaizdų.
(Sal. šem.)

33

36

Vydūnas akad. skautų tarpe 1932 m. Spėjama vietovė — Kauno geležinkelio stotis. Jei kas žinote
daugiau apie šio įvykio datą, vietą, progą bei dalyvius, prašome parašyti M V redakcijai.

ČIA VYDŪNAS GYVENO

Dar besimokydamas Plungės gimnazi
joje iš lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojo (vėliau ELTA direktoriaus)
Viktoro Kamantausko esu girdėjęs, jog
Vydūnas savo raštais migdo lietuvių
tautos veiklumą. Kadangi mano mokyto
jas man buvo neabejotinas autoritetas,
todėl aš j Vydūną nekreipiau rimtesnio
dėmesio.

1928-32 m. studijavau lietuvių kalbą ir
literatūrą Kauno universitete. Ir štai apie
1930 m. į universitetą atvyko Vydūnas.
Tuomet jis skaitė viešą paskaitą, į kurią
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susirinko nemažai žmonių. Nuėjau ir aš.
Ką tuomet kalbėjo Vydūnas, neatmenu.
Bet prisimenu tik tiek, kad salėje sėdėjo
viena jauna mergina, tikriausiai Dailės
mokyklos mokinė, kuri piešė Vydūną.
Pasibaigus paskaitai, mergina priėjo prie
Vydūno ir parodė savo piešinį. Vydūnas
smarkiai supyko ir vis kartojo:
— Kas tamstai leido? Kas tamstai
leido?

Kiek vėliau (taip pat universitete)
romantizmo teismo metu prof. J. A.
Herbačiauskas kalbėdamas pasakė, kad
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nereikia būti tokiais asketais, kaip Vydū
nas. Salėje sėdėjęs Vydūnas staiga pakilo
ir sako:
— Vydūnas asketas. Asketas! Bet aš
mielai obuolį valgau, o jūs kaulę graužiat.
★ ★ ★

1931-32 m. vasaras dirbau netoli
Pumpėnų, Lavėnų dvare namų mokytoju
pas Kazakauskę. Kartę su Kazakausku jo
automobilium grįžome iš Palangos. Te
lšiuose sutemo, prisiėjo nakvoti. Netoli
geležinkelio stoties buvo medinis dviaukš
tis viešbutis, kurio savininkas buvo žydas.
Čia mes ir apsistojome.
— Jums duodu kambarį, kuriame
gyveno Vydūnas, — apgyvendindamas
mus, pasakė viešbučio savininkas, — tai
geriausias kambarys.
Vėliau iš savo giminių, gyvenusių
Telšiuose, esu girdėjęs, kad Vydūnas,
išeidamas iš viešbutyje gyvento kambario,
palaimino jį sakydamas: „Tegul būna
palaima tiems, kas čia apsistos, nes čia
Vydūnas gyveno".
Papasakojo mokyt. Stasys Stonkus
Nuotėnuose, Platelių valsčiuje
1988 rugp. 17 d.

DĖL VYDŪNO PALAIKŲ

Aplinkoje, kurioje užaugo ir subrendo
didysis męstytojas, buvo įmanoma tik
kultūrinė tautos kova prieš pavergėję ir
tai tik vidinio tobulėjimo keliu. Gal šis
rezistencijos būdas tinka dabar mūsų
tautai, ilgai užsitęsusioje okupacijoje,
kurios pabaigos dar nesimato.
Antrojo Pasaulinio karo maišatyje
Vydūnas pasitraukė į Vokietiję ir Detmolde DP stovykloje išgyveno dar 7-rius
metus, kurie nors ir buvo vargingi, bet
ramūs ir kūrybingi. Vydūnas mirė 1953
m. vasario 20 dienę, palaidotas Detmoldo
kapinėse. Kaip žinome, Vokietijoje kapo
vieta išperkama tik tam tikram metų
skaičiui. Po to išpirkimas turi būti pakar
tojamas, arba kapas panaikinamas. Lietu
voje „Gimtasis Kraštas" rašo, kad Vydū
no kapę Vokietijos lietuviai yra apmokėję
iki 2003 m. Kas atsitiks su palaikais po
šios datos, niekas nežino.
Vydūno paskutinė poilsio vieta gali
būti sunaikinta visiems laikams. Ten
siūloma, ar nevertėtų rašytojo palaikus
pargabenti Lietuvon ir suteikti jam užtarnautę ilgalaikį poilsį ir ramybę. Turime
dar 15 metų laiko šiam planui įvykdyti ir
tikėkimės, kad „žodis tapo kūnu".
gg
Redakcijos prierašas:
Vydūno kapo nuomos ir priežiūros
metines išlaidas apmoka Vydūno Jaunimo
Fondas, kurio būstinė yra Chicagoje.

Lietuvių skautų garbės sargyba prie

a. a. Vydūno karsto Detmolde.
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TEVYNEJE ATSIKURIA SKAUTAI
Jau kuris laikas mus pasiekia žinios,
kad ok. Lietuvoje steigiasi skautiški
vienetai. Apie tai rašoma ir tenykštėje
spaudoje. Neseniai buvo gauta žinia, kad
lapkričio 16 d. Lietuvoje oficialiai įsisteigė
lietuvių skautų organizacija su centru
Vilniuje, o gruodžio 1-7 d. „Gimtojo
Krašto" laidoje įdėtas atsikūrusio LSS
štabo „Kreipimasis į ^Lietuvos piliečius ir
Pasaulio lietuvių bendruomenę".
Kad skautybė populiari Lietuvoje,
ryškėja ir iš teigiamai vertinančių užuo
minų tenykštėje spaudoje, štai „Komjau
nimo Tiesos" gruodžio 6 d. laidoje Nijolė
Stankevičiūtė, pionierių organizacijos
istorijos kabineto vedėja, straipsnyje
„Istorija ir nūdiena" nešykšti informacijos
apie skautų organizaciją, jos istoriją, taip
pat ir Nepriklausomos Lietuvos skautiją,
jos įsisteigimą ir veiklą.
Supažindinama su principais, veikla,
organizacine struktūra, net įstatais. Taip
pat paryškinama, kad skautybės kūrėjas

lordas Baden Powell teigė, kad „Skautas
yra visų pirma tikintysis, atmeta bet kurį
skautizmą, kuris neturi savo pagrinde
religijos". Bet čia pat straipsnio autorė
užsimena, kad Prancūzijoje buvo ir laisva
manių skautų. Pastaroji užuomina ir yra
nerimą kelianti. Ji atsispindi tiek mūsuose,
tiek iš Lietuvos gaunamuose laiškuose.
Sveikiname ir džiaugiamės Tėvynėje
atsikuriančia lietuvių skautų organizacija,
kuri savo gretose jau turi 2000 narių ir
kasdien tolydžio auga. Sėkmės veikloje ir
džiaugsmingo skautavimo linkėdami,
prašome nenukrypti nuo tikrosios skauty
bės principų ir likti ištikimais skautijos
šūkiui: „Dievui, Tėvynei, Artimui!" Ne
kiekybė svarbu, o kokybė. Negalintieji
pilnai prisiimti skautiškųjų principų, turė
tų pasirinkti kitą organizaciją; tokių,
atrodo, kuriasi jau visa eilė. Budėkime
visi, kad skautų organizacija Tėvynėje
būtų tikrai skautiška ir lietuviška.
j. v. s. Irena Regienė

Taip skautaujame išeivijoje: Chicagos ASD skyriaus narės 1970-ųjų melų LSS suvažiavime Clevelande.
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SAVOJE PASTOGĖJE
VYDŪNO FONDO DARBAI

Malonu pasidžiaugti darbais, kuriuos
galėjome atlikti VJF rėmėjų dėka. Per
mūsų veiklos laikotarpį jau esame išmo
kėję 333,658.72 dol. lietuvių jaunimo,
švietimo ir kultūros ugdymo reikalams!
Visa tai padarėm iš kuklių aukų, kurių
neskaičiuojame milijonais. Kiekvienas
Jūsų paaukotas doleris buvo išmokėtas
du kartus! To nėra padaręs joks kitas
fondas!
Pažvelkime į praėjusių 1987 metų
Vydūno Jaunimo Fondo darbus:
Sausis, 1987: kalėdinis vajus davė
9,000 dol. pajamų. Paskirti pinigai nupirk
ti penkis kompiuterius Punsko lietuvių
gimnazijai Lenkijoje.
Vasario mėn. priimtas VJF veiklos
planas 1988 metams, numatant išmokėti
50,000 dol. Nutarta išleisti dr. V. Kudir

kos monografiją. Studentams paskirta
2,500 dol. paskolų.
Kovo mėn. švęsta 35 metų VJF
sukaktis Lietuvių Tautiniuose namuose;
dalyvavo 140 svečių.
Balandžio mėn. paskirtos trys paskolos
lietuviams studentams (3,000 dol.).
Gegužės mėn. įvyko metinis VJF
tarybos posėdis: priimtos paskolų ir
metinių premijų skyrimo taisyklės.
Birželyje prasideda visuomeninio dar
bo kursai lietuviams studentams: 6 lekto
riai, 5 studentai.
Liepos mėn. toliau vyksta visuom.
darbo kursai. Kursantai paruošė dvi
skaitymo knygas mokykloms. Paskirtos
dvi paskolos 700 dol. ir viena lituanistinė
stipendija. Liet, knygoms anglų kalba
spausdinti paskirta ir išmokėta 3,500 dol.

Dabartinė Vydūno Jaunimo Fondo valdyba, iš kairės: pirm. pav. J. Liubinskas, pirm. pav. J.
Variakojienė, pirm. V.P. Mikūnas, ižd. L. Ramanauskas, sekr. D. Bielskienė ir reik. ved. L
von Braun.
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MU SU VYTIS
3001 W. 59TH STREET

CHICAGO, IL 60629

vyOūno jaunimo fondas
3001 W. 59TH STREET
CHICAGO, IL 60629

AKADEMINĖS SKAUTUOS LEIDYKLA
3001 W. 59TH STREET
CHICAGO, IL 60629

MŪSŲ VYTIS
3001 W. 59th St.
Chicago, IL 60629

41

Prenumerata: dirbantiems — $7.00
studentams — $4.00
garbės pren. — $15.00

Siunčiu:

m............................................... $.................

prenumeratos mokestį už 198
garbės prenumeratą už 198

m. .. *.......................................... $.................

auką „Mūsų Vyčiui" paremti ..................................................... $.................

Viso......................................
$.................
Čekius rašyti MŪSŲ VYTIS
Vardas, pavardė....................................................................................................
Adresas ................................................................................................................

.............................................................................................................................Zip
VYDŪNO JAUNIMO FONDAS
3001 W. 59th St.
Chicago, IL 60629

Užsiprenumeruoju V. Statkaus 1040 puslapių knygą LIETUVOS GINKLUO
TOS PAJĖGOS, kuri pramatoma pristatyti skaitytojams 1987.11.23 Kariuome
nės Šventėje.
Siunčiu prenumeratos mokestį .......................... $27.00
Įpakavimą ir persiuntimą ..................................... $ 3.00
Auką Vydūno Jaunimo Fondui..................
$
Čekius prašome rašyti VYDŪNAS YOUTH FUND, INC. Aukos yra
atleidžiamos nuo asmeninių pajamų mokesčių.
Vardas, pavardė........................................................................................
Adresas

...............................................................................................................

AKADEMINĖS SKAUTUOS LEIDYKLA
3001 W. 59th St.
Chicago, IL 60629
Užsisakau sekančias knygas: .................................................................................................

Pridedu $...........

(Čekius rašyti „Akademinės Skautijos Leidykla")

Vardas, pavardė .......................................................................................................................

Adresas .................................................................................................. Zip...........................

Prašau mane laikyti AS Knygos Klubo nariu:

Naujo nario parašas

1. Narys paštu gauna naujai išleidžiamos leidyklos knygas.
2. Narys gali prisiųstą knygą nepirkti, ją grąžindamas penkiolikos dienų bėgyje.

42

Rugpjūčio mėn. užbaigti visuom. dar
bo kursai, kurie kainavo 2,500 dol.
Lektoriai visą vasarą dirbo nemokamai.
Paskirta dvi paskolos 3,000 dol. ir M.
Žilinsko vardo 1,000 dol. stipendija istori
kui.
Rugsėjo mėn. nutarta leisti plačią
Lietuvos istoriją anglų kalba. Pradėtas
kurti Vydūno literatūrinis muziejus.
Spalio mėn. įteikta 10-oji VJF metinė
premija polit. mokslų stud. Robertui
Vitui.
Lapkričio mėn. išsiųsta j Lietuvą A.
Šapokos red. Lietuvos istorijos knygų už
3,500 dol. Išleista V. Statkaus paruošta
1940 psl. knyga „Lietuvos ginkluotos
pajėgos", kurios išleidimas kainavo 25,000
dol. Istorijos knygos Lietuvon pasiųstos
dovanai.
Gruodžio mėn. išleisti kalėdiniai atvi
rukai jau 35-tą kartą, 35,000 tiražu.
Džiaugiamės atliktais darbais ir tikime
jų daugiau atlikti, jei visuomenė mūsų
pastangas ir toliau rems.
Leonas Maskaliūnas,
Tarybos prezidiumo pirm.
Vytautas P. Mikūnas,
Valdybos pirmininkas.
50 - 70 - 75 - 80 - 85

Prasmingo gyvenimo kelio sukakčių
proga sveikiname mielą Sąjūdžio narių
septynetą,
— džiaugdamiesi Jūsų šviesiu pavyz
džiu kiekvienam tautiečiui,
— dėkodami už Jūsų nenuilstamą
darbą LSS gretose, auklėjant lietuvišką
atžalyną,
— didžiuodamiesi Jūsų įnašu į išeivijos
lietuvių kultūros aruodą,
— ir tvirtai tikėdami, kad jaunajai
akademikų kartai nepritrūks ryžto sekti
Jūsų įmintomis pėdomis.
Ad meliorem!
1
* ■* •
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P. S. Trumpu žodeliu tenka įvardinti
šiemetinius sukaktuvininkus:
Fil. prel. Petras Butkus praėjusį
balandį Melbourne atšventė auksinį kuni
gystės jubiliejų. Kunigas, žurnalistas,
dainų kūrėjas, visuomenininkas, darbštus
šalpos srityje.
Į skautus įstojęs 1926 m. Raseinių
gimnazijoje, šiuo metu Australijos rajono
dvasios vadovas. O jei nespėjote pasvei
kinti kunigystės proga, primename: 1989
sausio 9 d. jis švęs deimantinę krikšto
sukaktį!
Fil. Jurgis Gimbutas, statybinės in
žinerijos daktaras, šalia profesinių pareigų
ilgametis mūsų spaudos bendradarbis
lietuviškos architektūros tyrinėjimo klau
simais, Liet. Encikl. redaktorius, nuo 1964
m. Lituanistikos instituto narys.
Skautuose nuo 1933 m., šiuo metu LS
fondo valdyboje. Savo prasmingą gimta
dienį (švęstą sausio 18 d.) filisteris
vainikavo dar vieno lietuviško darbo
užbaigtuvėmis: J. Gimbutas buvo Lietu
vos Bažnyčių serijos aprašomų šventnamių aktyvus talkininkas, ruošęs knygose
aprašomų šventnamių architektūrinę dalį.
Net visas triumviratas šventė deiman
tinę gyvenimo kelio sukaktį: filisteriai
Vilius Bražėnas (balandyje), Valentinas
Varnas (gegužės mėn.) ir Bronius Kviklys
(lapkr. mėn.). Iš tolimų, skirtingų gimti
nių — Rygos, Petersburg© ir Daugailių
valsčiaus — trejetuko keliai susibėgo
Kaune, VDU-te. Ėję įvairias pareigas LSS
ir ASS gretose, visų nuopelnai su skirtin
gų sričių niuansais visiems broliamssesėms puikiai žinomi: B. Kviklio stiprybė
— knygos, žurnalistika, eksponatai lietu
viškos kultūros temomis; žurnalistopaskaitininko V. Bražėno — darbymetis
amerikiečių tarpe, skelbiant ir ryškinant
komunizmo taktiką Vakarų pasaulyje. V.
Varnas reiškėsi organizacinėje veikloje —
LSS Suvažiavimai, LSB sekretoriatas,
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Krivūlė, stovyklų talkos; ilgametis Los
Angeles Balfo, Alto, LB, Liet. Inž. valdybų
narys.
O visus tris tampriai riša fil. Viliaus
sukurtos dainos žodžiai:

Dievui, tau — Tėvyne, ir žmonijai
skiriam visą meilę mūs širdžių!

Vs. fil. Mega Barniškaitė, biologė,
savo gimtadienius tėvynėje greičiausiai
švęsdavo po atviru dangum, nes liepa —
skautiškų stovyklų mėnuo, o sukaktuvi
ninkė gimus VII.25.
Nėra duomenų, nuo kada ji skautauja,
bet žinia, kad jau 1923 m. ji Marijampo
lėje baigė 10 savaičių skilt. kursus. Vėliau
eilės Tautinių ir kitų didžiųjų stovyklų
pareigūnė, veikli tėvynės ir išeivijos LSS
bei Seserijos vadovybėse, Stud. Skaučių
Draugovėje.

Antrosios Tautinės stovyklos vadovybė 1938 m.
vasarą A. Panemunėje. Antras iš dešinės — fil.
Jonas Dainauskas, ėjęs propagandos vedėjo

Netrumpas būtų jos darbuotės sąrašas
liet, moterų veikloje, karo meto pogrin
džio šalpos darbe, mūsų taut, šokių
reprezentacijoje.
Vos peržengus 1989-ųjų metų ribą,
sausio 21 d. gimtadienį švenčia fil. Jonas
Dainauskas — vytiečių Garbės narys,
vienas Kauno skautų vyčių, jūrų ir akad.
skautų pirmūnų. Dar ir dabar tebėra
Chicagos skautiškai šeimai ne tik „vyriau
sias iš vyriausių", bet ir iš darbščiausių šio
miesto lietuviškų bitelių: jo pilna Vydūno
fonde, AS leidykloje, Ped. Lit. institute,
Istorikų draugijoje. . .
Iš profesijos teisininkas, spaudos ben
dradarbis nuo gimnazisto metų; išeivijos
spaudoje paskelbęs virš pusantro tūksta
nčio straipsnių.

j- t.

pareigas. Ar žinote, kad, išskyrus sukaktuvininką
Dainauską, kiti šios nuotraukos dalyviai jau yra
„išėję namo”.

39

44

SUMUŠTINIS
SPRECHEN ŠIE LATEINISCH?
Mokyklų inspektorius Risch, kuris
apie 70-uosius pereito šimtmečio metus
ėjo savo pareigas Gumbinės apygardoje,
po mokyklos revizijos buvo svečiuose pas
Vydūno tėvus. Su dideliu nustebimu jis
išgirdo, kad mokytojas (Vydūno tėvas)
savo šeimoje kalbėjd lietuviškai. Ir mo
kyklų inspektorius išsitarė:
— Wie koennen Šie als gebildeter
Mann in Ihrer Familie litauisch spre
chen? (Kaip jūs, kaipo išmokslintas žmo
gus, galite savo šeimoje lietuviškai kalbė
ti?!
Į tai paklausė savo ruožtu mokytojas:
— Sprechen Šie, Herr Regierungsrat,
in Ihrer Familie denn lateinisch? (Ar jūs,
pone inspektoriau, savo šeimoje kalbate
lotyniškai?)
(Iš „700 fahre d. 1. B")

VII TAUT. STOVYKLOS PABIROS
TS Vadovybės žiniai

Jei sapnuosi TS viršininką fil. Molį —
blogi popieriai: visą laiką vaikščiosi ba
sas. . .
Susapnavęs ASS viršininkę Danutę
neik, filisteri, sesių lankyti: būsi pasiųstas
kairėn, o sesė — dešinėn pusėn!

TS žodynėlis
Valgykla — vieta filisteriui Antanui
Paužuoliui pakalbėti.
Ambulatorija — poilsio kambarys.
Stovyklos vartai — vietelė broliui
šalčiūnui pasnausti. . .
Laužas — turgus be prekių.
Vadovybės rajonas — lepinimo mo
kykla.

Ach, tie australai!

. . . aptariam rytdienos darbus, bet kas
budės šiąnakt? Brolis Algimantas (ir
toliau) sutinka pabudėti, — vis tiek
nemiega naktį, o nori miegoti po pietų.
Ai, kokie juokingi tie iš Australijos
atvykę: naktį baladotis, o dieną miegoti.
Ne, mielas broli filisteri, taip negalima!
(iš TS laikraščio „Žvilgsnis")

Pranešame, kad saulė leidžiasi Au
kščiausiojo nustatytu laiku. Programai
vėluojant, nebus daroma jokių išimčių!

Padorumo riba
Amerikietis brolis siūlėsi vežti akademikę Rasą A. nusipirkti ledų.
Įsakymas nr. 1: su broliais eiti nepado
ru sesėms, jaunesnėms kaip 39 m.
amžiaus!

Sapnininkas
Sapnuoti fil. J. Damauską reiškia:
pavėluosi į valgyklą, būsi alkanas. . .
Sesę t. n. Stefą sapnuoti reiškia: bus
vėl karšta diena!
Sapnuoti brolį Vladą Morkūną —
geras ženklas: būsi perkeltas į viršininko
rajoną.
40

- Ar negalėjai kito žmogaus
paprašyti ugnies cigaretei?
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MŪSŲ VYTIS
TURINYS
Dr. Vydūno suskaktis švenčiant
Vydūnas mirė — Mykolo Vaitkaus eil. 1
Didysis lietuvininkas trijų asmenybių
gretoje
— Aleksandras Merkelis............................. 2
Mokslo ir širdies verpetų įkarštyje
— Salys Semerys..........................................6
Žvilgsnis į Vydūno draminę kūrybą
— Apolinaras Bagdonas............................. 9

Apie Kauno studentiją pasakoja kolegė
Živilė............................................................... 20

Spaudos lentyna
Kaišiadorių vyskupija — 24, Lietuvos
ginkluotos pajėgos — 25, Atsiųsta pami
nėti — 25, Dar vienas requiem išeivijos
spaudai — 26

Įvykiai ir pastabos
Iš Vydūno kūrybos
Liepsnų nešėjų giedojimas — 13, Vieno
žmogaus išsinešimas j gyvenimą — 14,
Lemiantis apsisprendimas — 16, Laiškas
LS įkūrėjui — 17

Studentai, studentai. . .
Žvelgiu su pavydu ir rūpesčiu —

Alb. Zalatorius.............................................. 18

Lietuvos pogrindžio skautų veikėjui, Lietuvos
skautų atgaivintojui JAV-bėse, ASS Vadijos Pirmi
ninkui, Mūsų Vyčio redaktoriui, Vydūno Jaunimo
Fondo Tarybos nariui

A.tA.
Fil. LIŪTUI GRINIUI
per anksti iškeliavusiam iš skautiško rato
Amžinybėn, liūdinčius žmoną NIJOLĘ, dukras
AUDRĄ, NIDĄ, sūnus ARĄ, VYTĮ, gimines ir
artimuosius užjaučia ir kartu liūdi.
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija
Akademinės Skautijos Leidykla
Mūsų Vyčio Redakcija
Vydūno Jaunimo Fondas

Vydūnas dabartinėje Lietuvoje — 28,
Šilutėje Vydūno gatvė — 31, Susitikom
vėl po 35 metų — 32, Savoje žemėje
pranašu nebūsi — 33, Čia Vydūnas
gyveno — 34, Dėl Vydūno palaikų — 35,
Tėvynėje atsikuria skautai — 36.

Savoje pastogėje.......................................... 37
Sumuštinis.................................................... 40

Mielai Mamytei

A.tA.
MAGDALENAI MACIUKEVIČIENEI
Lietuvoje mirus, sūnums:
ALBINUI KARNIUI su šeima, VYTAUTUI ir BRO
NIUI su šeimomis ir dukterims Lietuvoje reiškiame
gilią užuojautą.
Akademinis skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija
Akademinės skautijos leidykla

A.tA.
POVILUI ABELKIUI
A.tA.
Dr. PRANUI SUTKUI
netikėtai mirus, reiškiame gilią užuojautą dail. ADAI
SUTKUVIENEI, ilgametei
darbų talki
ninkei, ir jos šeimai.

VYDŪNO JAUNIMO FONDAS

Califoraijojė mirus, nuoširdi užuojauta jo Motinai
ELENAI ABELKIENEI, gyvenančiai Putname,
žmonai SIGUTEI su šeima, sesutei RŪTAI ir broliui
ALFREDUI bei jų šeimoms Chicagoje.
Akademinis skautų sąjūdis
Vydūno jaunimo fondas
Mūsų Vyčio redakcija
Akademinės skautijos leidykla
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Prūsų Lietuvos sostinė Tilžė 1684 m.
Vydūnas.
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Miestas, kuriame brandžiausius metus praleido
(Iš leidinio ALT UND NELIES PREUSSEN)

