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Kai gyvenimas 
įdomesnis (baisesnis) 

už literatūrą

Viena situacija, kai tokius žodžius ištaria skaitytojas, kita – kai 
rašytojas, menininkas.

Bet ir tas įdomumas labai skirtingas. Kaip ir kūrėjai.
Kas jungia šioje knygoje vienoje draugėje apsigyvenusius gana 

skirtingų patirčių ir nuopelnų lietuvių literatūrai ir menui turinčius 
pašnekovus ir herojus? Visų pirma, žinoma, teminiai akcentai ir kūrėjų 
talentas.

Taip, ir šįkart neapsieita be amžinojo klausimo – požiūrio į asmeninį 
menininko gyvenimą ir kūrybą. Daugelis neabejoja, kad jis kažkiek 
atsispindi, tačiau ir įspėja, jog negalima dėti lygybės ženklo tarp biografijos 
ir kūrybos. Ir tai akivaizdžiai įrodo pavyzdžiai ir iš pasaulio, ir iš lietuvių 
literatūros. Turbūt viena baisiausių – Kosto Kubilinsko gyvenimo istorija. 
Jis rašė nepaprasto grožio eiles jauniausiajai kartai, deja, iš pokario  išėjo 
nedovanotinai sukruvintom rankom. Kaip yra pasakojusi mano lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja Marija Dabrilaitė, į svečius užsukęs 
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neblaivus poetas daužydavo galvą į sieną ir garsiai klausdavo savęs: „Ką 
aš padariau? Ką aš padariau?!“ 

Anksčiau neteko susidurti su tokia situacija, kad vienu atsikvėpimu 
negalima perskaityti geros knygos. Na, gal atsikvėpimas čia ir ne tas 
žodis, bet kad buvusio lagerininko novelių romano neįmanoma įveikti per 
trumpą laiką, ne mano vieno patirtis. Žodis čia toks kietas, kad jį skaitai vis 
pailsėdamas, porcijomis. Ir net nelengva pasakyti kodėl. Tačiau tikriausiai 
todėl, kad labai jau skaudūs tais žodžiais papasakoti išgyvenimai, 
autentika, kurios neišgalvosi.

Kitos valstybės Mokslų Akademijos garbės daktarės titulą pelniusios 
lietuvių poetės žodžių derlius galėjo būti gerokai didesnis, tačiau ji iš tų 
kūrėjų, kuriems ne tas pats, kas vyksta aplinkui, kurie net savo gyvybe 
rizikuodami eina į tribūną, atsiduria mūšio lauke, ne tik gilinasi į istoriją, 
bet ir joje dalyvauja. „Gyvenimas tapo įdomesnis už literatūrą“, - ne 
kiekvienas taip pasakytų. Rašytoja tuos žodžius patikrino savo gyvenimu.

O būsimajam profesoriui už ranka užrašytus dar tik bręstančios 
kūrybos žodžius buvo paskirta mirties bausmė, tik laimingo atsitiktinumo 
dėka pakeista į ilgus nelaisvės metus.

Tačiau didžiausią teisę įvertinti spausdinto žodžio galią tikriausiai 
turėtų vyriausias amžiumi šios knygos herojus – ganėtinai primirštas 
garsus knygnešys, spaudos darbuotojas, knygų leidėjas. 

Nors sovietmečiu net ir gerai žinomi autoriai turėjo taikytis su 
gerai žinomais ar bent nujaučiamais cenzūros reikalavimais, vis dėlto ir 
anuomet buvo knygų, kuriose prasprūdo tarpukario nepriklausomybę 
idealizuojantis, su ilgesiu prieškarinę Lietuvą primenantis žodis. Tai 
liudija ir vienas šios knygos tekstas.

Rašytojas ne vieno vaizduotėje būtinai turi būti kitoks – kiek pakilęs 
nuo žemės, išvaizdus. Kartais net ir vienam kitam kūrėjui yra pasitaikę 
nusivilti, pamačius ką kita. Pavyzdžiui, Viktoras Katilius yra pasakojęs 
Jonui Juškaičiui, kaip sureagavo Kaune pamatęs Maironį. O pamatė storą 
kleboną su lazda, siūbuojantį į šonus klebonų kleboną. „O tai kas, bet 
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klebonai – ne Maironis“, - taip po daugelio metų sujaukė keistąjį žinomo 
prozininko požiūrį daug jaunesnis poetas. 

Dabar nemažai spjaudančių į veidą seniai šitą Žemę palikusiai 
Salomėjai. Ačiū Sauliui Šalteniui, kuris kalba visai ką kita: „Augau su 
poetės eilėraščiais, ji buvo artima lyg kokia mirusi giminė, apaugusi 
kuždesiais, tikrais pasakojimais, gandais ar mitais. Labai paprasta 
buvo parašyti apie Poetę „Demonų amžių“, – atėjo laikas ir parašiau“. O 
Aldona Elena Puišytė mums primena: „Juk žinoma apie S. Nėrį, kad ji 
prieš mirtį atliko išpažintį pas kunigą Juozą Gustą. Reiškia, ji atgailavo, 
jai buvo atleista. Tad ar galime ją, jau iškeliavusią Anapilin, be gailesčio 
pasmerkti?“ Neleidžiantis suabejoti S. Nėries talentu ir Sigitas Parulskis: 
„Jausmingumo, emocionalumo prasme jos niekas nepranoko ir jau 
vargu ar pranoks. Taigi jei ištrinsime ją iš lietuvių literatūros istorijos, iš 
vadovėlių, mes apiplėšime ir nuskriausime tik save“. Jis taip pat atkreipia 
dėmesį, kad „menininkai dažnai nepataiko į istorines ar moralines vėžes“. 
Čia galima būtų suminėti nemažai pasaulinio lygio kūrėjų, įtakingiausių 
rašytojų: gyvenusių palaidą, audringą gyvenimą (Francua Vijon, Paul 
Verlaine), šlovinusių nacizmo demoną (Knut Hamsun, Louis-Ferdinand 
Céline) ir kt. 

 „Ir dar kartą žodis“ – apie žodžio galią, kūrėjų gyvenimus ir likimus.

KAI GYVENIMAS ĮDOMESNIS (BAISESNIS) UŽ LITERATŪRĄ
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Algimantas Baltakis 
apie tai, dėl ko skauda širdį

Kai išeina draugai, sunku susitaikyti. Pamenu, kokia širdgėla 
buvo užgulusi Algimantą Baltakį, kai išėjo Alfonsas Maldonis. O dabar 
iš trijų neišskiriamų draugų, iš trijų muškietininkų, kaip neretai jie buvo 
įvardijami, liko tik jis, Algimantas.

Ir mūsų kalba Urbo kalne, ant rašytojų suoliuko šįkart kažkokia kitokia. 
Ko gero, ją būtų galima apibūdinti pasikalbėjimu apie tai, dėl ko labiausiai 
skauda širdį. Pokalbiu apie aštrius kampus. Jo įžanga tapo vakarykštė 
mūsų šneka apie vieną Alf. Maldonio eilėraštį – skaudų eilėraštį, skirtą 
savajai kartai.

– Priklausau pačių vyriausiųjų rašytojų kartai, – gan netikėtas Algimanto 
pasakymas. Jis tikrai ne iš tų, kurie mėgsta verkšlenti ir save sendinti. 
Tačiau netrukus jau kiek aiškiau, kodėl jaunatviškiausiam iš klasikų parūpo 
pakalbėti apie tai. Šiandien – Vacio Reimerio jubiliejus. Ir jam gerokai 
daugiau nei A. Baltakiui. Algimantas sako, jog Vacys prigrasino atsiųsti 
į Nidą automobilį, kad tik jis dalyvautų jubiliejiniame vakare. Žinoma, tai 
labai gražus pagrasinimas, bet kad jis neišsipildys, abiems buvo aišku. Todėl 
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šiandien savo senąjį draugą pasveikino telefonu. A. Baltakiui smagu, kad ir 
sulaukęs devyniasdešimties Vacys toks rašantis, leidžiantis, dalyvaujantis, 
kur tik galima. Pavyzdys vyriausiųjų kartai. Pasidžiaugia, kad tarp rašytojų 
yra ir dar vienas ilgaamžis – Antanas Vengris, kitąmet jam šimtas sukaks. 
Algimantas jį taipogi visada pasveikina. Kai šiemet paskambino, A. Vengris 
pasakė: „Baltaki, ateik, arielkos išgersim“. Pats nežino, kodėl nenuėjo. 

A. Baltakis pasiguodžia, kad paskutiniu metu labai jau dažnai tenka 
eiti į laidotuves. Neteko ne tik Alfonso, Justino, bet ir kitų pačių artimiausių 
draugų, nepriklausiusių rašytojų brolijai.

– Net mirdamas Justinas sugebėjo paskutinę Sąjūdžio akciją pada-
ryt, – sako A. Baltakis, kurį tos ypatingo skausmo dienos nukėlė porą 
dešimtmečių atgal, kai tūkstantines minias filmavo ir pasauliui rodė 
naujieji metraštininkai. – Visa Lietuva laidojo.

Tomis dienomis daug kas viešai prisiminė Justiną Marcinkevičių. 
O Algimantas su Sigita sėdėjo šalia Genutės ir poeto dukrų ir lyg filmo 
juostoje vėl matė tai, kas atmintyje susikaupė per pusę amžiaus. Nulenkė 
galvas prie karsto ir kai kurie iš tų, kurie daug šunybių Justinui buvo 
prikrėtę. Iš pradžių tai atrodė taip neįtikima. O paskui pagalvojo: juk tik 
taip ir turi būti, juk Justinas visada buvo Santaros žmogus. Gerai, kad tai 
suvokta nors mirties akivaizdoje. O liūdna senam bičiuliui, kad Santaros 
žmogus net tomis dienomis vis dėlto tapo savotiška nesantarvės auka: 
„Lietuvos aide“ pasirodė tekstas, kurio pagrindinė mintis – sugadino 
Justinas Marcinkevičius vasario 16-osios šventę. Kodėl mes garbiname 
kolaborantą? Ir šitokių žodžių autorius – monsinjoras, deja, niekuo 
nepanašus į kitą monsinjorą, su kuriuo broliavosi pusė tautos. 

Algimantas yra klausęs Justino, kokia didžiausia Lietuvos nelaimė. 
Draugas jam atsakė: nesusikalbėjimas. Per daug įvairių partijų partijėlių, 
kurios turėtų ne tarpusavyje kariauti, o tarnauti tai pačiai Lietuvai.

O dėl to pusės amžiaus, kuris įvardijamas sovietmečiu, negalima būti 
tokiems kategoriškiems, tai jau Algimanto nuomonė. Aišku, su pagarba 
reikia žiūrėti į tuos, kurie rizikavo, pateko į sibirus, bet negalėjo gi visi 
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sėdėti kalėjimuose, sako A. Baltakis. Jam itin artimai yra tekę bendrauti su 
žmonėmis, praėjusiais tuos gulagus – daug metų šalia gyveno su Antanu 
Miškiniu ir Girša Ošerovičium. Nei vienas, nei kitas niekada neprikaišiojo, 
kad Algimantas nesėdėjo. Jų matas buvo vienintelis: ar tu esi doras žmogus, 
ar ne?

– Ir man patinka žodis doras. Kur kas gražesnis už davatkišką padorus, 
– sako A. Baltakis. – Reikia saugoti savo žmogiškąjį orumą.

Kad mūsų tautai dar trūksta solidarumo, Algimantas pailiustruoja 
ganėtinai įdomiu pavyzdžiu apie tris Baltijos valstybes. Neretai su pavydu 
žvelgiame į Estijos ir Latvijos pusę, o juk lietuviai vieninteliai iš tų šalių 
turėjo savo valstybę. Taip, latviai ir estai didžiuojasi senosiomis pilimis, 
bet juk tai okupantų pilys. O mūsiškės – savos.

Dar – dėl sovietmečio. Tais laikais gyvenusieji pamena, kad Pabaltijo 
ir Kaukazo tautos buvo su ypatingu kokybės ženklu. Lietuva privalėjo 
Maskvą, Leningradą aprūpinti mėsa, pienu, ir tie produktai buvo 
nepaprastai gerai vertinami, bet ir visasąjunginės investicijos mums 
buvo dažnesnės nei kitiems. Be abejo, ne be savos iniciatyvos, kartais ir 
gana gudrios. Žodžiu, nebuvo gėda būti lietuviu. O dabar kai kas pradėjo 
gėdytis savo tautybės, savo valstybės. Algimantas sako, kad jam gėda, jog 
tokių lietuvių yra.

O tautos išsivaikščiojimą (ar ne Just. Marcinkevičiaus pradėta naudoti 
metafora?) A. Baltakis pavadina didžiausia bėda. Taip, nėra nieko baisiau, 
kai žmogus neturi darbo. Pergyvena dėl šito ir savo šeimoje – iš keturių 
anūkių tik viena gyvena Lietuvoje. Ačiū Dievui, ir vaikus gražiai augina, 
ir dar studijuoti pradėjo. Turėdama tris vaikelius, pabaigė vakarinėje 
paskutinę klasę, gavo gerą atestatą, yra būsimoji psichologė, jau 
trečiakursė.

Sūnaus, kuris tragiškai pasitraukė iš gyvenimo, viena duktė ištekėjo 
už vokiečio ir gyvena Berlyne. Kita, šiemet gerai baigusi J. Basanavičiaus 
gimnaziją, išvažiavo dirbti į Londoną. Dar viena – dukros duktė, – 
Briuselyje.

ALGIMANTAS BALTAKIS APIE TAI, DĖL KO SKAUDA ŠIRDĮ
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– Aš už jokius pinigus neišvažiuočiau! Tegu man geriausią gyvenimą 
siūlytų, – tuos žodžius A. Baltakis pasako taip, kad akivaizdu – ginčytis 
neverta.

Taip, pripažįsta, anūkė Vokietijoje labai gerai gyvena. Ir atvažiuoja, ir 
dažnai skambina, neužmiršta nei Lietuvos, nei artimųjų. Bet vis tiek... O 
viena iš anūkių kitokia: „Cha, o ką man ta Lietuva duoda?“ Čia, žinoma, 
toks štampas, retorika, tačiau senelis turėjo ką atsakyti: „Lietuva davė 
tave pačią“. O dabar, mums besikalbant, pratęsia tą mintį, akcentuodamas 
lietuvišką kalbą, ypatingą mąstymo būdą, labai daiktišką, daug ką matantį, 
tai ne šiuolaikinių SMS žinučių kalba.

*
Vėl grįžtame prie trijų muškietininkų temos. Just. Marcinkevičius buvo 

lyg ir lėčiausias, bet Sąjūdžio mitingų tribūnu tapo jis, o ne A. Baltakis ar 
Alf. Maldonis. Kodėl?   

– Justinas turėjo Dievo dovaną – mokėjo labai įtikinamai kalbėti. Jį 
kviesdavo kalbėti. Jis visada būdavo pasiruošęs.

– Bet jūsų ta dovana irgi nėra aplenkusi.
– Ne, ne, – ginasi Algimantas. – Aš – ne oratorius. Pradėjęs kalbėti 

jaudinuosi, mikčioti pradedu. Alfa irgi nelabai kur kalbėdavo. Na taip, jis 
buvo sąjungos pirmininkas, tačiau kalbėjo tik mažose salėse.

Tačiau, pasirodo, ir A. Baltakiui yra tekę kalbėti dideliuose mitinguose. 
Tris kartus. Lyg ir mažiau girdėtas faktas.

Mitinginės veiklos pradžia susijusi su tėviške. Vieną tų atmintinų 
Atgimimo metų dieną pas Baltakius užsuko Saulius ir Arvydas Šalteniai 
ir pasakė: „Kitur jau trispalvę iškėlė, o Utenoje dar ne. Mes gi uteniškiai. 
Darom mitingą, kelsim vėliavą“. Dabar Algimantas tiksliai nepamena, 
ką toje Utenos aikštėje kalbėjo, tačiau kalbėjo (o gal rėkė) iš širdies. O 
susirinkusieji ir klausėsi, ir suprato.

Kitas kartas susijęs su Lietuvos televizijos užgrobimu. Tuomet 
televizijoje dirbo duktė Eglė, ji pakvietė. Irgi teko kalbėti tūkstančiams, 
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tąsyk dar ir jaučiant svetimos kariuomenės sargybinių automatų šaltį.
Tačiau geriausiai jautęsis, sakė Algimantas, kai kėlė vėliavą Gedimino 

kalne. Ne, jis pats tada nekalbėjo, Justinas kalbėjo, tačiau Tomas Vaisieta 
kelissyk skaitė jo eilėraštį „Trys vietos šventos“, kuriam buvo plojama taip 
pat audringai, kaip ir tribūnams.

O lygiai prieš dvidešimt metų, 1991 m. rugpjūčio 3 d., buvo trečiasis 
kartas. Atostogavo, kaip ir kasmet, čia, Nidoje, kai tauta išgirdo apie 
Medininkų tragediją. Pakviestas į mitingą, A. Baltakis ne tik kalbėjo, bet 
ir perskaitė tik ką parašytą eilėraštį „Nelaimė“, kurį vėliau pervadino į 
„Medininkai“. Priešais meriją buvo susirinkę labai daug žmonių, pakviesti 
ir pasieniečiai. Sukrėtė labai tas Medininkų įvykis. Ir dar iš tos dienos 
įsiminė tai, kad, kai Lietuvoje įvyksta nelaimė, sugebama kalbėti vienu 
balsu. Tame mitinge tarp oratorių stovėjo šalia Algirdo Patacko, šiaip jau 
kitokios nei jis sanklodos žmogaus. Tačiau tąkart bendravo kaip broliai.

*
Kai prasidėjo Atgimimas, daug kam užkliuvo, kad trys muškietininkai 

ne tik turėjo tam tikrus postus, bet ir buvo tapę LTSR liaudies poetais. O 
tokių tarybų Lietuvoje vos keturi (dar – Eduardas Mieželaitis).

Anot Algimanto, tai šen, tai ten vis ieškojo, ką tu ne taip parašei, 
pasakei. Nors ir tie, kurie puolė, buvo visko prirašę. 

Kliuvo ne tik jiems, prisiminė A. Baltakis. Kai išėjo Vytauto Kubiliaus 
„XX amžiaus literatūra“, teko ir jam, – ir iš vienos, ir iš kitos pusės. 
Nepasitenkinimas kilo pirmiausia todėl, kad profesorius rašė vienas. Gal 
ir per drąsu buvo vienam tokios atsakomybės imtis. Kaip atsaką tokioms 
diskusijoms Alf. Maldonis parašė V. Kubiliui skirtą eilėraštį, kuriame yra 
tokios eilutės: Apeikite mūsų kartą, / Kaip dar nepašalintą kliūtį.

Įdomus A. Baltakio požiūris į Just. Marcinkevičiaus ir Sigito Gedos 
kūrybą, į kai kurių skaitytojų bandymą juos pasidalinti. Vieni, atseit, už 
vieną, kiti – už kitą.

– Kvailystė, – sako Algimantas. – Niekas netrukdo tau būti to ar kito 

ALGIMANTAS BALTAKIS APIE TAI, DĖL KO SKAUDA ŠIRDĮ
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poeto adoratorium, bet nereikia jų priešinti. Jie vienas kitą papildo.
A. Baltakis prisipažino daugiausia dėl S. Gedos „Dienoraščių“ perkąs 

„Šiaurės Atėnus“, laukiąs paskutiniųjų publikacijų. Sigitą pažinojo nuo 
jo pirmųjų kūrybos žingsnių, kažkada buvo ir vienos pirmųjų recenzijų 
apie jo pirmąją knygą autorius. Taip, S. Geda buvo kur kas kitoks nei 
Just. Marcinkevičius – konfrontuotas, neretai ir pats kentėjo nuo savo 
gaivališkumo. Gyvenimą matė visiškai iš kito rakurso nei Justinas. Gal tik 
į gyvenimo pabaigą tapo ramesniu, atlaidesniu. Tuomet, kai su Algimantu 
teko gulėti po tuo pačiu onkologiniu aparatu.

A. Baltakio manymu, labai svarbu suvokti, kad mūsų literatūra nėra 
labai jau tokia didelė, ir mūsų literatūros istorija, palyginus su kitom 
Vakarų literatūrom, nedidelė. Todėl turime branginti kiekvieną talentą ir, 
vieną girdami, nenaikinti kito.

Na, o koks Algimanto požiūris į amžinąjį klausimą – į asmeninį 
menininko gyvenimą ir jo kūrybą?

Kad kažkiek asmeninis gyvenimas atsispindi, A. Baltakis neabejoja. 
Kaip ir tuo, kad negalima dėti lygybės ženklo tarp biografijos ir kūrybos. Iš 
lietuvių literatūros bent keli pavyzdžiai tai akivaizdžiai įrodo. Štai be galo 
talentingas vaikų poetas, rašęs ypatingo grožio eiles Kostas Kubilinskas 
buvo patekęs į tokią mėsmalę, iš kurios išėjo stipriai sukruvintom rankom. 
Arba – vagabundiškasis Paulius Širvys, gyvenęs nesutvarkytą gyvenimą, 
bet rašęs be galo švelnius eilėraščius. Iš pasaulinės literatūros panašių 
pavyzdžių dar daugiau. Kad ir Vijonas, kurį labai mėgo S. Geda.

*
– Kada ir apie ką su Justinu paskutinįsyk kalbėjot?
– Paskutinį vakarą prieš nelaimę. Buvom įpratę po krepšinio rungtynių 

susiskambinti. Tąsyk žaidė „Žalgiris“ ir „Lietuvos rytas“. Skambutis buvo 
vėlyvas, Sigita net išsigando, ar kur kas neatsitiko. „Šį kartą laimėjo Kauno 
negrai“, – pajuokavo Justinas, kuriam juodaodžių buvimas komandoje 
neatrodė būtinas.

IR DAR KARTĄ ŽODIS
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Niekas nesukėlė įtarimo, kad tai buvo paskutiniai draugo jam ištarti 
žodžiai.

Visada Algimantui buvo malonu užeiti pas Justiną į svečius. Kartais ir 
kokias rungtynes kartu pažiūrėdavo. Neretai ir visai nekalbėdavo. Tačiau 
tas buvimas šalia visada veikdavo raminančiai. Iš Just. Marcinkevičiaus 
dvelkė žodžiais sunkiai nusakoma harmonija. Per keletą dešimtmečių 
A. Baltakiui neteko matyti Justino, pakėlusio balsą. Jis, Algimantas, 
karštakošis, ką nors leptelėjęs, paskui gailisi, o Justinas buvo visiška 
priešingybė – žmogus, kuris niekada neįžeis kito. Toks charakteris.

– O kai buvo puolamas, neteko apie tai išsikalbėt?
A. Baltakis atviras: yra tekę savo draugą ir verkiantį matyti. Po „Krantų“ 

užsipuolimų dėl „Pušies, kuri juokėsi“. „Ta istorija bjauri“. Įsitikinęs: jo 
indėlis į Nepriklausomybės atgavimą – labai didelis. Pakaktų prisiminti 
vien tik trilogiją, - kaip ji buvo sutinkama. Ypač „Mažvydas“. Ir dabar 
Algimantas sako matąs jos visas scenas ir kaip publika skanduodavo ir 
palaikydavo tą nacionalinį orumo jausmą. 

Tarp kitko, į mitingą Vingyje Just. Marcinkevičius važiavo iš čia, iš Urbo 
kalno. Ir garsiąją kalbą apie Ribentropo-Molotovo paktą rašė čia.

Kai neliko Justino, jo geriausias draugas tomis gedulo dienomis 
nedavė interviu, nekalbėjo jokiose laidose per TV. Buvo tokių, kurie 
stebėjosi ar net priekaištavo. Ir laidojant valstybinė komisija prašė tarti 
žodį, tačiau A. Baltakis atsisakė. Jis aiškino: „Justinas Marcinkevičius man 
kaip brolis. O kur jūs matėt, kad brolis prie brolio kapo kalbėtų?“ Lygiai 
taip pat buvo 2007-aisiais, kai mirė Alf. Maldonis. Nei Justinas nekalbėjo, 
nei Algimantas. Budėjo prie karsto ir tyliai šluostėsi ašaras.

O šįkart buvo dėkingas Genutei, pakvietusiai jį su Sigita ateiti anksčiau – 
dar iki tol, kol salė buvo tuščia. Kai įnešė karstą, paskutinį sykį pabuvo šalia.

*
– Kiek suprantu, dar vienas jūsų dienoraštis taps knyga.
– Nežinau. Nežinau...

ALGIMANTAS BALTAKIS APIE TAI, DĖL KO SKAUDA ŠIRDĮ
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Algimantas sako, jog dabar jam labiausiai rūpi parengti knygą, skirtą 
tragiškai mirusiam sūnui. Vis renkąs medžiagą. Saulius buvo geras 
restauratorius. Pirmas svarbesnis darbas – atnaujintos Rašytojų sąjungos 
durys. Paskutinis labai rimtas darbas susijęs su šv. Kazimiero palaikų 
perkėlimu iš šv. Petro ir Povilo bažnyčios į Katedrą. Dar buvo padaręs 
įspūdingą karietą.

1958 metais gimęs Saulius Baltakis buvo hipis. Tiems laikams tai buvo 
savotiška pasipriešinimo forma. Paskui labai aktyviai dalyvavo Sąjūdžio 
veikloje. Viename name užaugęs su būsimuoju premjeru Andrium 
Kubiliumi, kartu su juo rinko pinigus, skirtus Sąjūdžio reikmėms, budėjo 
mitinguose ir t. t. O gerokai anksčiau, kai abiems buvo maždaug po 
penkiolika, vieną naktį juos teko gelbėti milicijos skyriuje. Norėdami 
įrodyti, jog yra drąsūs, po vidurnakčio įsiropštė į apleistą požemį netoli 
Dailės instituto, iškėlė iš ten kaukolę. Gelbėjo Algimanto mokėjimas įtikinti 
tvarkos sergėtojus, jog tai susiję tik su paauglių noru įtvirtinti vyriškumą.

Saulius pasitraukė iš gyvenimo vos prasidėjus 2000-iesiems. Tie 
trys nelemti nuliai vis primena ir primena save. Per pastaruosius metus 
A. Baltakis daug sužinojo apie savižudybės problemą. Vienas skaičius 
ypatingai pribloškė: per pirmąjį Nepriklausomybės dešimtmetį Lietuvoje 
nusižudė daugiau žmonių nei pokaryje žuvo miškuose partizanų. Algimantą 
tie skaudūs dalykai domina dar ir dėl kitko: kas dedasi su tais žmonėmis po 
jų mirties? Anksčiau juk nusižudžiusius laidodavo už kapinių tvoros.

A. Baltakis būsimai knygai jau turi užrašytų atsiminimų. Jau parašė apie 
savo geriausią draugą kitas rašytojų – Vytauto Rimkevičiaus ir Vytautės 
Žilinskaitės – vaikas. Nors jis mokslininkas, o Saulius amatininkas, buvo 
labai artimi.

– Nepaprastai gražiai apie Saulių parašė, - porąsyk pakartoja A. 
Baltakis, prisipažindamas, kad jam labai sunkus šis darbas, kuriame tiek 
įvairių niuansų ir stabdžių. Niekados negalvojęs, kad bus taip sunku. 
Kiekvieną sausio pirmąją – dieną, kai neteko Sauliaus, dienoraštyje įrašąs: 
„Šiais metais būtinai padarysiu knygą apie Saulių“. Ir vis nepadarąs.

IR DAR KARTĄ ŽODIS
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*
Vėl sugrįžtam prie poezijos. Vakar Aldona Ruseckaitė papasakojo, jog 

Algimantas naują eilėraštį parašęs. Ar tiesa?
– Ne, ne... – A. Baltakis kažkodėl moja ranka.
– Apie sulytą poetą, - bandau sufleruoti.
– Ne, ne. Taip sau pajuokavau.
Gal pajuokavo, o gal ir ne. Šįkart Algimantas sunkiai perprantamas. 

Kad įtikėčiau, greitakalbe bando priminti, ką ta tema jau yra viešai 
pasižadėjęs:

– Jau vieną kartą buvau sakęs – neberašysiu daugiau eilėraščių. 1979 
metais, išleidęs „Strazdiškio elegijas“. 

Kai po metų išleido „Maratoną“, rinktinę su Stasio Krasausko 
iliustracijom, dar pakartojo: „Užtenka“. Po to tik rinktinės ar raštai ir 

ALGIMANTAS BALTAKIS APIE TAI, DĖL KO SKAUDA ŠIRDĮ

Nuotraukoje iš Algimanto Baltakio asmeninio archyvo: Algimantas Bal-
takis (dešinėje) su Eduardu Mieželaičiu. Raigardas, 1965 m. birželis.
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ėjo. O rašyti vėl pradėjo Sąjūdžio metais, po didelės pertraukos. Apie 
atsisveikinimą su šiuo žanru pakartojo „Antakalnio vigilijose“, 2010-aisiais. 
Knygos, už kurią buvo apdovanotas Antano Miškinio premija, viršelyje. 
Taip, patvirtino, tai ne tik rinktinė, joje yra ir visiškai naujų eilėraščių.

A. Baltakis sako, jog jam prieš mėnesį įteikta premija už aukštaitiškos 
dvasios puoselėjimą poezijoje labai brangi. Išskirtinė. Žinoma, ji priminė 
ir tai, kas susiję su A. Miškinio asmenybe. Poetą Algimantas pažinojo nuo 
to laiko, kai mokėsi gimnazijoje Kaune, kurioje mokytojavo ir A. Miškinis. 
Nors jam ir nedėstė, tačiau globojo jų literatų būrelį. O nuo 1958-ųjų su 
A. Miškiniu gyveno viename name – Antakalnio g. 8. Pirmajame Vilniuje 
rašytojų name, pastatytame tuometinio Rašytojų sąjungos valdybos 
sekretoriaus E. Mieželaičio iniciatyva. Dabar gal kam atrodo neįtikėtina, 
tačiau A. Miškiniui, sugrįžusiam iš gulagų ir pagal tuometinius įstatymus 
neturėjusiam teisės gyventi sostinėje, ten buvo suteiktas butas. Kaip 
ir žydų kalba rašiusiam G. Ošerovičiui. Taip, būta visokių kalbų, kai 
kas, deja, piktinosi, kad tie butai atiteko ne Antano Smetonos laikų 
revoliucionieriams, o kažkokiems nacionalistams.

Kodėl E. Mieželaitis taip rizikavo? Anot A. Baltakio, Eduardas labai 
gerbė A. Miškinį, jo poezijai buvo neabejingas nuo gimnazistiškų metų. O 
1946-aisiais A. Miškinis buvo jo pirmosios knygos „Tėviškės vėjas“, kurią 
sudirbo Kazys Preikšas, redaktorium. 

Kodėl vis tik Algimantui toji premija, įteikta gimtuosiuose A. Miškinio 
Juknėnuose, tokia svarbi?

- Antanas Miškinis mėgo kartoti: „Algimantai, egzistuoja Rytų Lietuvos 
poetinė mokykla, kurios pagrindus sudaro trys Antanai – Strazdas, 
Baranauskas, Vienažindys“. Jis visada pabrėždavo, kad tam kraštui 
būdingas lyrizmas. Ir man dovanotose savo knygose visada pažymėdavo: 
To paties krašto, Broliui ir panašiai.

Pats A. Baltakis ketvirtuoju įrašytų A. Miškinį. Tai mokyklai, be abejo, 
priklauso ir Paulius Širvys, o iš dabartinių uteniškių – Petras Panavas, 
Vytautas Kaziela. Algimantas ne kartą yra ir spaudoje rašęs, jog, kaip ir 
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daugeliui jo kartos poetų, jo krikšto mama yra Salomėja Nėris, o krikšto 
tėvas, be abejo, A. Miškinis. Iki šiol prisimena, kokį nepaprastą įspūdį 
jam, tuometiniam moksleiviui, padarė A. Miškinio „Varnos prie plento“. 
Varnos – lyg ir tradiciška kaimo aplinka, bet plentas... Tai jau ne iš kaimo. 
Jis buvo modernistas, mėgdavęs sakyti, jog nieko nėra taip sau. A. Miškinio 
kūryboje pilna realijų, tikro gyvenimo, šiurkštumo, taipogi ir ironijos, 
sąlytis su gyvenimu – maksimalus. Užtat jis buvo toks mėgiamas. 

– Kai buvom studentai, – prisiminė A. Baltakis, - iš lietuvių autorių 
dažniausiai A. Miškinį deklamuodavom.

O ką iš jaunosios kartos Algimantas išskirtų? Atsako, jog nenorėtų 
pavardėmis vardinti. Tačiau Rimvydą Stankevičių, kaip talentingą ir rimtą 
žmogų, pamini. Čia pat pridėdamas, jog jis gal jau ir ne toks jaunas. O dėl 
jaunesnių... Jam susidarė lyg ir spiralės įspūdis – iš pradžių norima labai 
išdykauti, pasižymėti baisiu originalumu, tik paskui atsigręžiama į realų 
gyvenimą. Todėl lyg ir nėra pagrindo pykti ant skaitytojų, kad jų neskaito. 
Įsivaizdavimas, kad, jeigu tave supranta, yra blogai, atseit, suprasti gali tik 
elitas, – nieko vertas.

– Galvoju, kad ir aš niekuo ypatingai gudresnis nesu už kitą žmogų, - 
gan netikėti Algimanto žodžiai. – Gal tik kartais esu jų balsas ir pasakau 
tai, ko kiti nepasako. Esu to, kito žmogaus, balsas. Tam tikros kartos balsas.

Prisimename dar porą aukštaičių poetų – Joną Strielkūną ir Paulių 
Širvį. Anot Algimanto, Jonui per tas visas pervartas niekada niekas nieko 
neprikaišiojo. Kritikai – tiek dešinieji, tiek kairieji, visada pagarbiai apie jį 
atsiliepė. O ar kas labai priekaištavo P. Širviui? Kareiviui, liejusiam kraują, 
praėjusiam pragarą, vertam pagarbos? A. Baltakiui nesuprantamas noras 
nuo Žaliojo tilto nuversti kareivį. Bent jau taip kažkokia Vilnių aplankiusi 
amerikietė siūlė. Kuo tas kareivis nusikalto? Juk su tais pačiais amerikiečiais 
kartu ėjo. Ar jie, tie kareiviai, savo noru buvo įtraukti į baisiąją mėsmalę? 
Tikrai ne. Todėl su pagarba reikia žiūrėti į kiekvieną kareivį.

A. Baltakiui labai patinka Antakalnio kapinėse Ipolito Užkurnio 
sukurtas paminklas visiems lietuviams, žuvusiems svetimose armijose.

ALGIMANTAS BALTAKIS APIE TAI, DĖL KO SKAUDA ŠIRDĮ
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Tačiau A. Baltakis neabejoja, kad Lenino, Stalino ir panašių paminklų 
nereikia. Jų vieta – Grūto parke. Kaip ir eilėraščių, to vertų.

– Politika visada žudo poeziją. Bet kokia politika, – šiuos žodžius 
Algimantas ištaria taip, kad dėl jų negali kilti jokių abejonių.

A. Baltakiui labai patiko, visam įsiminė kažkada jam monsinjoro 
Kazimiero Vasiliausko pasakyti žodžiai: „Algimantai, jūs – poetai, mes – 
kunigai. Mes negalim būti kokios nors partijos kunigais. Ir tu negali būti 
LDDP ar konservatorių poetas. Arba tu visos Lietuvos poetas, arba...“ 
Pratęsdamas monsinjoro mintį, A. Baltakis sako:

– Kai mane kviečia skaityti eilėraščių, aš neklausiu savo skaitytojų 
politinės priklausomybės.

Tačiau gyvenimas toli gražu netobulas ir neretai Algimantui norisi 
pabūti vienam. Kartais net koktu būna.

– Bet jūs šiaip ar taip vis tiek optimistas...
– Koks čia optimistas...
O po pauzės – vėl Baltakis, kokį nuo seno esame įpratę matyti ir girdėti:
– Jeigu tu esi ligotas, jeigu tau dabar blogai arba tu senas, negali savo 

nuotaika nudažyti pasaulį. Reikia suprasti, kad kiti yra jauni, sveiki ir mato 
pasaulį visiškai kitaip. Nereikia primesti jiems juodo pesimizmo.

Pastarojo bent perpus mažiau galėtų būti ir mūsų laikraščiuose, 
televizijose, dar prideda Algimantas. Juk yra daug dorų žmonių. Deja, dori 
žmonės dabar niekam neįdomūs. Neigiamas veikėjas visuomet įdomesnis 
negu teigiamas.

*
Prieš autografuodamas „Antakalnio vigilijas“, A. Baltakis kažko ieško 

savo užrašų knygutėje. O paskui perskaito dar niekur nepublikuotą, lygiai 
prieš metus čia, Nidoje,  parašytą eilėraštį „Kopos“.

Toks tavo amžius –
Nežinai, kas bus rytoj.
Brendi per kopų smėlį,
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Vis stabtelėdamas,
Pasidairydamas,
Pasigraudendamas,
Kad ir šiuokart
Nepavyko rasti Zundos.
Paskui ilgai ilgai
Žvelgi į jūrą,
Lyg ją matytum
Paskutinį kartą.
Atvertęs dar vieną užrašų knygelės puslapį, prisipažįsta labai mėgstąs 

Edvardą Vaitkų. Ir perskaito jo epigramą:
Apraudoję nukaršusią žagrę,
Mes – pirmoji karta prie viagros.
Prisiminęs vakar papasakotus anekdotus, kurių pagrindinis herojus – 

pats A. Baltakis, pasiteirauju, kas kuria juos.
– Kas netingi.
– Ir pats esat sukūręs?
– Ne-e... – atsako ir nusijuokia. Kaip keleto tokių anekdotų autorių 

pamini skulptorių žentą, regis, taip pat linksmų plaučių žmogų. O paskui 
bando paaiškinti, kodėl vis dėlto tų anekdotų apie jį gana daug: – Kadangi 
esu aukštaitis, kartais burbteliu, ko nereikia. Be to, vienu metu su alkoholiu 
kiek per daug padraugavau, visokių nuotykių būdavo.

– O kaip reaguojat anekdotą apie save išgirdęs?
– Ramiai. Žinau, kad nesu šventasis.
Ir lyg paslaptį pasako, kad niekada nė vieno anekdoto nėra girdėjęs 

apie Just. Marcinkevičių. Todėl, kad jis buvo toks žmogus.
                                                    2011 m. rugpjūčio 3 d.

ALGIMANTAS BALTAKIS APIE TAI, DĖL KO SKAUDA ŠIRDĮ
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SERGEJUS ŽINO: 
TĖVO BATAI JAM PER DIDELI

Iki 2011-ųjų vasaros čia, Urbo kalne, vis susitikdavome su iš Izraelio 
atvykstančiu Grigoriju Kanovičium. Pirmąkart jis neatvyko ir jau, deja, 
turbūt neatvyks: daktarai nerekomenduoja tokiai tolimai kelionei. 

Užtat šįkart laukė maloni pažintis su G. Kanovičiaus sūnumi Sergejumi 
– poetu, neseniai priimtu į Lietuvos rašytojų sąjungą, o šiaip jau labiau 
žinomu kaip vienu iš interneto dienraščio Bernardinai.lt autorių.

1.
Sergejus su šeima į Nidą atvyko iš Belgijos. Ką jam reiškia šis unikalus 

gamtos kampelis, bene akivaizdžiausiai įrodo dukros vardas – Nida.
2009-aisiais debiutuodamas eilėraščių knyga „Kelionmaišis“ 

autobiografijos vietoje S. Kanovičius rašė: „Jei galėčiau rinktis pilietybę, 
būčiau Vilniaus, ypač Antakalnio pilietis... Toks turbūt ir esu“. Nuo kiemo, 
kuriame prabėgo vaikystė ir paauglystė, ir pasiūliau pradėti šneką. Gal ir 
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dėl to, kad vakar, Sergejui einant pro šalį, Algimantas Baltakis prisiminė 
kažkada parašęs jam skirtą eilėraštį apie verkiantį vaiką.

– Taip, taip, apie verkiantį už sienos vaiką. Geras eilėraštis. Baltakis 
dažnai jį prisimena.

Paklaustas, ką reiškė augti rašytojiškoje aplinkoje, Sergejus kiek 
sutriko, prisipažindamas, kad net nežinąs, ką atsakyti. O paskui pridėjo: 
tiesiog užaugęs name, kurio visi gyventojai – rašytojai, menininkai. O šalia 
jų buvo jie, jų vaikai, dideliame kieme. Kitokios aplinkos ir neįsivaizduojąs. 
Įdomi buvusi toji aplinka. Rašytojų vaikai augo tėvų knygų spintose ir 
kieme. O vienas populiariausių užsiėmimų buvo dalintis perskaitytom 
knygom.

Turbūt daug kam netikėtas buvo Sergejaus apsisprendimas studijuoti 
lituanistiką. Juk tik ketverių būdamas ištarė pirmąjį lietuvišką žodį. Jis 
ir pats prisipažino, jog tai buvęs atsitiktinumas. Tačiau toks, dėl kurio 
niekada nesigailėjo. Ir dėl pačio studijų objekto, ir dėl dėstytojų, ir dėl 
kurso draugų.

Dabar tie vardai žinomi gana plačiai: Valdas Papievis, Virginijus 
Gasiliūnas, Darius Kuolys, Vytautas V. Landsbergis, Liudvikas Jakimavičius. 
Vardija juos ir pasidžiaugia: „Buvo labai gera kompanija“. Be to, ir 
Vilniaus universitete buvusi labai liberali tiems laikams aplinka. Jautęsi 
savotiškai privilegijuotais, nes dėstė tokie asai, kaip Vytautas Kubilius ir 
į jį panašūs. Jie ir sergėjo, ir, kiek įmanydami, bandė plėsti akiratį. O kad 
tapo perestrojkos vaikais, dar labiau pasisekė.

Rašyti pradėjo studijų metais, berods, 1983-iaisiais, tačiau niekada 
nebuvo produktyvus. Užtat ir pirmoji knyga pasirodė jau gerokai 
pasižvalgius po pasaulį ir turint nemažą pergyvenimų bagažą. Kita vertus, 
neskubėjo debiutuoti knyga, nors eilėraščių spaudoje ir buvo pabarstęs 
dar 1988-1989 metais. Kad ilgesio persmelkta knyga pasirodė, interneto 
dienraščio Bernardinai.lt nuopelnas. Andrius Navickas ne tik paragino 
tokiam žingsniui, bet ir trumpą palydimąjį žodį parašė. Jame yra ir toks 
sakinys: „Iki skausmo sąžininga knyga“. Neabejotinai pataikyta į dešimtuką.

SERGEJUS ŽINO: TĖVO BATAI JAM PER DIDELI
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Kokia vis dėlto buvo paskata pradėti rašyti? Sergejus, truputį 
patylėjęs, atsako lyg ir labai suprantamai: „Kažkaip savaime tai atsitiko. 
Be to, aplinkui visi rašė...“ Kitaip tariant, nepatogu buvo nerašyt? „Ne visai 
šitaip. Ne visai taip“, – nenori sutikti. Pirmiausia jam buvę labai nedrąsu 
pradėti rašyti, nes, kai taip atsitiko, jų kompanija labai pagarbiai žiūrėjo 
į tuo metu tokius, atrodė, didelius vardus, iš jų tarpo išėjusius, kaip L. 
Jakimavičius, V. V. Landsbergis. Parašęs pirmuosius eilėraščius, Liudvikui 
juos ir parodė. O šis palaimino.

Paskui buvo pirmosios publikacijos – tuometinėje „Komjaunimo 
tiesoje“, „Literatūroje ir mene“, „Nemune“. Baigęs universitetą, dirbo 
redaktoriumi „Vyturio“, „Vagos“ leidyklose. Nors buvo didelis noras 
mokytojauti, pasirinko kitą kelią, nes... galvojo, jog neetiška kitataučiui 
mokyti lietuvius gimtosios kalbos. Bene įdomiausias prisiminimas iš 
leidyklinio darbo susijęs su filosofo Romualdo Ozolo opusu. Autorius 
primygtinai prašė jį palikti neredaguotą. Sergejus sutiko ir tapo pirmuoju 
oficialiai išleisto veikalo neredaktorium. Tokios garbės anuomet 
nusipelnydavo tik samizdatas. Beje, tai buvo pirmas Sovietų Sąjungoje 
išleistas neredaguotas tekstas.

Paskui gyvenimą gerokai pakeitė sūnaus liga. Norint išgelbėti jo 
gyvybę, teko ieškoti, kas ir kur tai galėtų padaryti.

2.
1990 m. rugpjūčio 2 d. Sergejus su šeima išvyko iš Lietuvos. Iš pradžių 

į Izraelį, o po kurio laiko darbo reikalais atsidūrė Briuselyje. Į Belgiją buvo 
siųstas žinomos pasaulyje aukštųjų technologijų firmos, turinčios šioje 
Europos valstybėje savo atstovybę. Izraelyje dirbo su ta firma, o į Briuselį 
išvažiavo laikinam darbui. Ir tas laikinas tarpsnis tęsiasi jau 14 metų. O iš 
verslo gyvena dvidešimt vienerius metus. Yra dviejų valstybių – Lietuvos ir 
Izraelio – pilietis. Miega, kaip pats sako, Briuselyje, o dirba aštuoniolikoje 
Europos šalių. 

Svarbiausia, žinoma, kad pavyko išgelbėti sūnų. O per tą laiką šeima 
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padidėjo dviem vaikais. Įdomu, kad Kanovičių atžalos gimė vis kitose 
valstybėse: Nojus – Lietuvoje, Danielius – Izraelyje, Nida – Belgijoje. 

Žinoma, išvažiavus nutrūko svarbi gija, susijusi su literatūra, rašymu. 
Sergejus pasidžiaugia, kad ji, ačiū Dievui, vėl atsinaujinusi. Su kiekvienu 
parvykimu Lietuvon vis stipresnė ir daugiau žadanti. 

Tačiau kol taip atsitiko, teko daug ką gyvenime išbandyti, daug ko 
išmokti, visko patirti. Sergejus Izraelyje nuėjo į žurnalistikos kursus. 
Įsitikino dar kartą, kad Lietuvoje teisingai buvo pasirinkęs studijų objektą 
– potraukis kitoms kalboms labai gelbėjo. Keletą metų sėkmingai dirbo 
valstybiniame Izraelio radijuje.

Dabartinis darbas visiškai nesusijęs su literatūra. Anot Sergejaus, tai 
yra verslas, ganėtinai banalus, ne visai įdomus.

– Betgi bet kokiam verslui reikia turėti gabumų.
– Aplinkybės taip susiklostė, kad reikėjo už kažką valgyt, - S. Kanovičius 

atviras žmogus. – Taip atsitiko, kad pakliuvau į verslą, susijusį su reklama. 
Tie, kurie suteikė tokią galimybę, suteikė ir karjeros galimybę. Įgavau 
patirties, ir nemažai, toji patirtis labai praverčia.

O kaip su kūryba? Kiek laiko jai Sergejus skiria? Nė kiek, prisipažįsta. 
Jokio laiko neskiriąs. Tai – daugiau impulso dalykas. Kai labai norisi rašyti, 
ir pasirašo. Tik kad tas noras labai jau retai aplanko. Bet kai aplanko, 
pačiam didelis džiaugsmas.

Jau ketvirti metai su literatūra susijusiais džiaugsmais S. Kanovičius 
dalijasi ir su Lietuvoje gyvenančiais kūrėjais. Jo iniciatyva prie Lietuvos 
atstovybės Briuselyje rengiamas poezijos ruduo. Tai jam labai svarbi 
gija, priartinanti Lietuvą, kurioje ne tik kasmet atostogauja, bet ir darbo 
reikalais lankosi. Sugrįžęs visada stengiasi susitikti su kurso draugais, jau 
plačiai žinomais literatais. Mėgina palaikyti ryšį, bendrauja ir kitais šiame 
technikos amžiuje įmanomais būdais. O lietuviško kultūrinio gyvenimo kad 
ir nedidelės dalies perkėlimas į Europos Sąjungos sostinę vėl priartina tai, 
kas itin brangu. Sergejui labai svarbu, kad tas ryšys niekada nenutrūktų.

SERGEJUS ŽINO: TĖVO BATAI JAM PER DIDELI
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3.
Atskira kalba – sūnus ir tėvas, jų ryšys, santykiai. Sergejus nuo mažens 

matė tėvą, didžiąją paros dalį praleidžiantį prie rašomojo stalo. Galgi tėvas 
buvo ir tas pirmasis žmogus, kuris paskatino kūrybai?

Sergejus kiek patyli. O atsakymas netikėtas. Ne, sako Sergejus, 
neskatino. Tačiau sūnus visada labai gerbė tėvą ir jo kūrybą. Bet kai 
išgirsta apie jo ėjimą tėvo pėdomis, paaiškina: tėvas eina savo keliu, ir tas 
kelias yra labai jau ilgas ir produktyvus, ir jis, sūnus, tėvo batų niekada 
nesimatavo ir nesiruošia  matuotis, nes gerai žino, kad jie jam per dideli. Ir 
dar: savotiškai net didžiuojasi, kad tie batai taip ir liks per dideli. Be to, jam 
sunku save vadinti rašytoju. Visų pirma, todėl, kad nelabai produktyvus, 
nors be eilėraščių yra paskelbęs ir nemažai publicistikos, daugiausia 
Lietuvos internetinėje žiniasklaidoje.

Sergejus atkreipia dėmesį, kad jo santykiai su abiem tėvais tokie pat. 
Juose nepasakytos meilės ir pagarbos labai daug. Šventa teisybė: kartais 
tylėjime daugiau negu žodžiuose.

Iki praėjusios vasaros Nida, Urbo kalnas, tie suoliukai, ant vieno iš 
kurių šiandien prisėdome, Kanovičių šeimai buvo susitikimų, savotiškų 
suvažiavimų vieta. Kur kas begyventų, stengėsi atvykti čia, kad pasimatytų 
su tėvais. 

Kaip plačiai pasaulyje pasklidusi Kanovičių šeima? Gan plačiai, pastebi 
Sergejus ir pradeda vardinti: Amerikoje, Rusijoje, Izraelyje, Belgijoje. Tikri 
pasaulio piliečiai. Arba – keliaujantys žydai, prideda.

Jaunoji karta ir toliau stengsis susitikti čia, tarp Neringos pušų. O 
Izraelis taps antrąja susitikimų vieta. Laikas kartu jų šeimai labai brangus, 
pasitaikius progai, o ir be jos Kanovičiai stengiasi jį išnaudoti bendraudami 
vieni su kitais.

- Labai gražiai lietuviškai kalbat, nors jau daug metų gyvenat svetur. 
Be to, turbūt šeimoje nekalbat lietuviškai? Kur paslaptis?

– Šeimoje kalbam lietuviškai, – gan netikėtas atsakymas. – O ir žmona 
– lietuvė.
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Jurga, kilusi iš garsios muzikų ir filosofų šeimos, turėjo tapti muzikos 
mokytoja, tačiau, kadangi teko skubiai išvykti į Izraelį, nebaigė studijų. 
Užtat tapo labai gera mama.

Kaip atsitiko, kad Sergejus, iki ketverių metų kalbėjęs tik rusiškai, 
savo šeimoje kalba lietuviškai? Regis, didžiausi nuopelnai čia priklauso jo 
didžiajai meilei Jurgai.

O Kanovičių vaikai – daugiakalbiai. Domėjimųsi ratas kol kas labai 
skirtingas. Vyresnysis domisi politika. Anot Sergejaus, deja. Visa laimė, kad 
kaip analitikas. Penkiolikos metų jaunėlis labai pamėgo gitarą, nežinia, 
kuo tas pomėgis baigsis, bet kol kas tai ganėtinai rimta. Na, o pagrandukė 
domisi viskuo absoliučiai, pasaulis jai kol kas nudažytas tik šviesiom, 
romantiškom spalvom.

4.
Kas Sergejaus požiūriu yra kūryba?
- Tai – meilės kitam meninė išraiška, meilės kitam perdavimo savotiškas 

aktas. Poelgis, kuriuo norisi pasidalyti su kitais. Tai labai subtilu, nes tai, 
ką parašei, jau nebe tavo.

5.
Įdomus S. Kanovičiaus požiūris ir į Lietuvos dabartį. Ar gyvenimas 

mūsų tėvynėje labai skiriasi nuo to, su kuriuo tenka susidurti svečiose 
šalyse?

– Keistas dalykas, - atkreipia dėmesį Sergejus, - bet aš turbūt daugiau 
gyvenu Lietuvos realijomis nebūdamas Lietuvoje negu čia gyvenčiau 
fiziškai.

Jam rūpi viskas, kas vyksta Lietuvoje, džiaugiasi kiekvienu teigiamu 
pasikeitimu, kurių, pripažįsta, per porą dešimtmečių buvo labai daug, ir 
kiek galėdamas dalyvauja mūsų valstybės visuomeniniame gyvenime. 
Daugiausia, žinoma, per Lietuvos žydų bendruomenę, – savo patarimais 

SERGEJUS ŽINO: TĖVO BATAI JAM PER DIDELI
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mėgindamas suartinti pozicijas, kurios kartais skiriasi, tiesdamas tiltelius, 
kurie, jo požiūriu, būtini.

Kai susitinka su tėvais, Lietuvos reikalai taip pat aptariami pirmiausiai. 
Neaplenkiamos ir dar dvi temos – Izraelis ir kūryba.

6.
Iki šiol Sergejus tebėra vienas pirmųjų tėvo naujų knygų skaitytojas 

ir jo kūrybos vertintojas. Kažkiek net atsižvelgiama į sūnaus labai 
negausias pastabas. Prisipažino: pavydįs (gerąja prasme, žinoma) tėvui 
jo kūrybingumo.

O kas gi pirmasis tėvo knygų skaitytojas? „Mama redaguoja, todėl ji 
kaip ir krikšto mama visų knygų“.

Antrojo arba trečiojo skaitytojo garbe dalinamasi su Sergejaus broliu 
Dmitrijumi, šiuo metu gyvenančiu Maskvoje.

Nors ir labai vertina tėvo kūrybą, Sergejus nepanoro apie ją plačiau 
pakalbėti. Kad nebūtų įtartas savotišku neobjektyvumu. Užtat atkreipė 
dėmesį, kad yra žmonių, kurie, perskaitę vieną ar kitą tėvo knygą, pamato 
joje tokius dalykus, kurių jis, kad ir labai geranoriškai nusiteikęs autoriaus 
atžvilgiu, nepamatė. Pavyzdžiui, taip atsitiko su „Nusišypsok mums, 
Viešpatie“. S. Kanovičius turi omenyje Rimo Tumino spektaklį ir Almanto 
Grikevičiaus pjesę, parašytą tėvo romano pagrindu. Sergejus sako buvęs 
šokiruotas, kad šitaip galima perskaityti ir pamatyti.

O viena stipriausių tėvo knygų sūnus vadina „Šėtono apžavus“. Nors 
šiaip jau jo knygos Sergejui – savotiška visuma. Tuomet koks požiūris į 
pagrindinę tų knygų temą?

- Manau, kad pagrindinė tema – savotiškas atminties žadinimas. Ne 
aš, kažkas kitas yra pasakęs, kad tėvo knygose žydų gyvena daug daugiau 
negu šiandien jų Lietuvoje. Kad ir meninis, bet tai savotiškas paminklinis 
akmuo tam etnosui, kurio iš esmės nebeliko.

Sergejus mano, jog didelis lietuvių ir Lietuvos nuopelnas, kad žydų tauta 
čia šitiek metų gyveno, pagimdė daug iškilių žmonių, daug sukūrė. Tėvo 
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kūryboje prikeliami iš užmaršties tokie dalykai, kurie kažkiek įprasmina ir 
mėgina sužadinti atmintį, savimonę. Sergejus nenori sutikti, jog tai grynai 
žydiška tematika, kontekstas daug platesnis. Nors pasakojama savo tautos 
istorija, nedidelės tautos likimas imperijos gniaužtuose, jos tragedija ir 
pakilimai, bet yra daug sąlyčio taškų su Lietuva.

Sergejus teigia, kad yra dar labai daug neatrastų dalykų, kad, laikui 
bėgant, iš vienos ir iš kitos pusės bus atsikratoma stereotipų, kad 
bus tinkamai įvertinti ir gražūs, ir tamsesni puslapiai. Jo nuomone, 
nederėtų jaustis kaltais dėl to, kas buvo. Pagrindinė atsakomybė šiandien 
gyvenantiems – tinkamai įvertinti ir įvardyti tai, kas buvo. Tam, kad 
galėtume garantuoti, jog daugiau tokių dalykų nebebus. Įvertinti ir 
parodyti ne tik žydų žūties tragediją, apie kurią labai daug kalbama, bet 
ir pozityvius dalykus, kūrybinį momentą – ką jie, čia gyvendami, sukūrė. 
Ir tas įvertinimas yra savotiška moralinė atsakomybė, kitos atsakomybės 
būti negali. Anot S. Kanovičiaus, atsakyti už žmonių, kurių šiandien nebėra, 
veiksmus, būtų labai neprotinga.

Tos tragedijos atgarsių nemažai paties Sergejaus kūryboje. Eilės 
skaudžios, giliai išgyventos, nors jų autorius gimė septyniolika metų po 
karo. Kad ir šios:

vaikystės rudens kieme
bičiulio sušaudytas
verkiau nesuprasdamas
kodėl taip sopa
juk viso labo
žaidėme karą
Arba:
antkapis tyliai klausia
kuo tu vardu
žydkapiuos stovi vaikas
ir geležine plunksna
rūdim ant sniego

SERGEJUS ŽINO: TĖVO BATAI JAM PER DIDELI
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iš dešinės į kairę
nedrąsiai užrašo mane
Tam tikra prasme šitie dalykai liečiami ir S. Kanovičiaus publicistikoje. 
Ganėtinai įdomus Sergejaus požiūris į tai, kas skelbiama laikraščiuose, 

internete. Kas svarbu šiandien, sako jis, rytoj gali būti pamiršta, 
nebeaktualu. Tos realijos, jų dinamika nepaprastai sparti. Tokioje 
publicistikoje, bent jau toje, kurią rašąs jis, nėra tokių vertybių, kurias 
po kurio laiko dar būtų galima perkelti ir į knygą. Vis dėlto neabejoja, 
kad politinė publicistika, laiku ir operatyviai reaguojanti į visuomenėje 
vykstančius procesus, reikalinga. Pasaulyje, kuriame labai sparčiai viskas 
keičiasi, tai – vienas iš Sergejaus arkliukų.

Na, o kada laukti naujos eilėraščių knygos?
S. Kanovičius ne iš tų, kurie skuba su viešais įsipareigojimais. Taip, 

sako jis, yra naujų rankraščių, jau ir apie knygą kartais pagalvojąs, bet 
manąs, kad dar reikia palūkėt. Kol atsiras tam tikras lygis.

7.
Pabaigai – kelios eilutės iš Sergejaus curriculum vitae: „Didžiausiu 

lietuvių ir Lietuvos turtu laikau lietuvių kalbą – tai nepaprastos kokybės 
molis, iš kurio tegalima nulipdyti meilę – linksmą, liūdną, dainingą, 
išraiškingą, sentimentalią, negailestingą, tirpstančią sąmonėje, kaip 
amžinatilsį buvusio kaimyno Antano Miškinio snaigę: Šiandien taip 
elegantiškai sninga, / Sninga žemėn medžių žiedais... (...) Jei Dievas duos, 
tikiuosi kada nors parašyti bent vieną tokį eilėraštį“.

Ir mes tikimės.
                                                 2011 m. rugpjūtis-rugsėjis 
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BEVEIK LIETUVIS 
MARKAS RODUNERIS

Buvau girdėjęs, kad Markas Roduneris (Markus Roduner) 
savo šveicarišką kilmę yra įrodęs ir šveicarams būdingu tikslumu: kada 
susitarei susitikti, tuomet ir sulauksi, nė minute anksčiau ar vėliau.

Šįkart įvyko kiek kitaip: sutartoje vietoje pasirodė dešimčia minučių 
vėliau ir gerokai uždusęs. Kartu su manimi lūkuriavęs bičiulis lyg rimtai, 
lyg juokais pasakė:

– Atrodo, kad Markas sulietuvėjo.
Prie pastarosios temos dar sugrįšime, o dabar pabandykime sugrąžinti 

atgal Marką. Juk ne kasdien pasitaiko proga iš arčiau susipažinti su 
žmogumi, gimusiu ir užaugusiu šalyje, kurią mes pažinome gal tik per 
Vincą Mykolaitį-Putiną ar Maironį.

1.
M. Roduneris – keturiasdešimt penkerių metų tamsaus gymio, kurį dar la-

biau paryškina juoda it smala penkių dienų barzda, akivaizdžiai judrus, tirian-
čiomis akimis, daugiau lyg ir niekuo neišsiskiriantis, nebent kalbėjimo maniera, 
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vyras. Ne, lietuviškų žodžių jam nepritrūksta, tačiau akcentas neabejotinai yra. 
Tikriausiai jis ir liks, tačiau dėl šito pašnekovo klausytis tik įdomiau.

Žinoma, vien žodžiai ne kažką tereiškia. Niekada nebuvus Šveicarijoje 
nelengva įsivaizduoti tarp kalvų pasimetusį seną viduramžių miestą 
Rheinfeldeną, kuriame dar ir senamiestis išlikęs, nors ir nedidelis, bet 
svarbus. Nedidelis ir tas 1130 metais įkurtas miestas. Nedidelis, bet su 
savo tradicijom. Tėvai, nors ir gyvena senesniame už Šiaulius mieste, 
yra ūkininkai. Tėvas, kilęs iš rytinės Šveicarijos, labiausiai didžiuojasi 
savo vynuogynu. Nors mama gimė Rheinfeldene, jos giminės šaknys 
Ementalyje, garsėjančiame savo sūriais. Iš Berno kantono jie buvo išvaryti, 
kaip menonitai. Tais laikais, kai pastarieji, kuriems priklausė šeima, 
Europoje buvo varinėjami iš vienos vietos į kitą.

Kaip gi atsitiko, kad Markas ne tik susidomėjo lietuvių kalba, bet ir 
tapo Lietuvos kalbininku? Juk į tą Dievo pateptą kampelį mūsų tėvynainiai 
iki Nepriklausomybės atkūrimo patekti vilčių neturėjo.

Svarbiausia, sako M. Roduneris, kad jis nėjęs prie ūkio. O tai – artimo 
kaimyno kaltė. Tas jau šviesios atminties žmogus – vieno iš didžiausių 
Šveicarijoje bravoro bendrasavininkis Max Wüthrich turėjo išskirtinę 
biblioteką, buvo labai išsilavinęs, tikras intelektualas. Markas ne tik 
naudojosi jo sukauptomis retomis knygomis, bet ir daug sužinojo, išgirdo 
ir šito dėka pasiryžo tėvams gan netikėtoms studijoms.

Ne, su Lietuva tai dar nebuvo susiję. Tas susidomėjimas atsirado 
vėliau, kai greta  slavų ir baltų kalbų filologijos studijavo nebe Artimųjų 
rytų kalbas, o istorinę-lyginamąją kalbotyrą.

– Lietuvių kalba į tą kanoną įeina, jos reikėtų mokytis be sanskrito ir 
kitų. Natūraliai atsirado tas susidomėjimas, – dabar jau gerokai nutolusią 
pradžią prisimena Markas.

Be to, jis visada buvo ir tebėra mažesniųjų tautų patriotas. Visada 
domėjosi tomis, kurios mažiau turėjo ar visai neturėjo galimybių vystyti 
savo šalies nepriklausomybę. Dar ir dabar Europoje yra tokių tautų, kurios 
savo valstybės neturi, M. Roduneriui jos svarbios.
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O kad susidomėjimas Lietuva ypač sustiprėjo prasidėjus paskutiniam 
praėjusio amžiaus dešimtmečiui, ir aiškinti daug nereikia. Devyniasde-
šimtųjų Lietuva tapo įdomi visam pasauliui.

*
Gilinantis į M. Rodunerio filologinę veiklą, akivaizdu, kad jis poliglotas. 

Markas moka vokiečių, retoromanų, prancūzų, lotynų, graikų, karaimų, 
gruzinų, lietuvių ir dar kelias kalbas, be kita ko, ir žemaičių.  

Pomėgis kalboms, sako pašnekovas, atsirado anksti, kai turėjo vos 10-
12 metų. Pirmiausia išmoko prancūziškai. Dabar kartais apgailestauja, 
kad ta kalba jau nebekalba taip gerai, kaip prieš keliolika metų, kai 
dar pastoviai turėjo galimybę ją vartoti. Lietuvoje nelabai yra su kuo 
prancūziškai pakalbėti. Pastaraisiais metais dažniau naudotis tenka 
šešiomis kalbomis. Naujų kalbų jau nesimoko, nes tam paprasčiausiai 
neturi laiko. Nors tokių norų yra, pavyzdžiui, vienas jų – išmokti kokią 
egzotinę kalbą, tokią, kurios visai kita struktūra, kitas mąstymas. Labai 
gali būti, kad tai bus indėnų kalba, kurios visiškai kitokia, neįprasta mums 
sandara.

Na, o kodėl Markas prisidėjo prie iniciatyvos dėstyti Lietuvos 
mokyklose žemaičių kalbą? Ogi dėl labai paprastos priežasties: jis 
įsitikinęs, kad, norint šiais laikais išsaugoti tarmę, svarbu, kad ji turėtų 
ir tam tikrą viešo vartojimo sferą. M. Roduneris mano, jog žemaičiai turi 
dideles galimybes, ir tiems, kurie ginčijasi, ar tai kalba, ar tarmė, pataria 
nesivelti į beprasmę diskusiją. Per Lietuvoje pragyventus metus spėjęs iš 
arti pažinti ne vieną žemaitį, neabejoja, kad jie patys turės pakankamai 
parako ir noro savo kalbą pakylėti į tam tikrą lygį ne tik mokykloje, bet ir 
viešumoje.

Su šypsena, tačiau pritardamas prisimena M. Roduneris Skuodo 
rajono parlamento sprendimą kalbėti žemaitiškai. Jo manymu, tai labai 
gražus dalykas. Globaliame pasaulyje svarbu išlaikyti lokalinį koloritą, 
tokie sprendimai padeda išsaugoti įvairovę.
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Markas kažkada yra pasakęs, kad gali taip atsitikti, pavyzdžiui, po 
šimto metų, jog ir bendrinių kalbų neturėsim. Gal ateityje visi kalbėsim 
angliškai ar kiniškai? O gal ir šimto metų nereikės? Žinoma, ten, kur 
žmonės savo kalbai jaučia ypatingą jausminį prieraišumą, gal taip ir 
neatsitiks. Pavyzdžiui, prancūzams. Kita vertus, ne paslaptis, kad kaip tik 
Prancūzijoje buvo išnaikintos tarmės.

*
M. Roduneris turi galimybę palyginti tris aukštąsias mokyklas: Berno 

universitetą, kuriame studijavo, Vilniaus universitetą, kuriame stažavo, ir 
Šiaulių universitetą, kuriame dėstytojavo. Kokios jų stipriosios, išskirtinės 
pusės, ko ir kodėl reikėtų vieniems iš kitų pasimokyti?

Markas gana kritiškas, jam regisi, kad Lietuvoje aukštasis mokslas 
tapo taip prieinamas, jog tam visiškai nepasirengęs gali gauti diplomą. 
Ne, jis ne prieš tai, kad žmogus mokytųsi, bet tai neturi būti mokslas dėl 
popierėlio. Aukštasis mokslas negali tapti panašiu į tą, kuris sovietmečiu 
vadinosi privalomu viduriniu. Dėstydamas būsimiems germanistams ne 
sykį su tuo susidūrė. Liūdna, kai visiškai akivaizdu, jog studentui ne tik 
labai sunkiai sekasi, bet ir norai ne tie. O dar liūdniau žinoti, kad tie, kurie 
iš tikrųjų kažko nori ir gali, neturi galimybės studijuoti, siekti savo tikslo. 
Na, o tarp Šiaulių ir Vilniaus universitetų, be abejo, yra didelis skirtumas, 
sako M. Roduneris. Pastarajame nepalyginamai didesnės galimybės 
ir pasirinkti, ir parengti geriausius iš geriausių. Bent jau pusė Lietuvos 
studentų, anot Marko, turėtų būti orientuoti mokytis amato. Radikaliai 
kita tradicija yra Šveicarijoje. Ten besimokančių universitete beveik 
keturis kartus mažiau nei Lietuvoje.

*
M. Roduneris jau spėjo išbandyti save Šveicarijos bei Lietuvos mokyklose, 

Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje (dirbo Spaudos ir informacijos 
skyriaus trečiuoju sekretoriumi), porą metų buvo atsakingas už Šveicarijos 
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mokslo fondo aprobuotus projektus, už tarptautinį projektą „Literatūriniai 
Šveicarijos ir Lietuvos ryšiai“, keletą metų dėstė Šiaulių universitete, 
darbuojasi Lietuvių kalbos institute. Visus tuos rimtus darbus sieja panašūs 
leitmotyvai: spauda, mokslas, literatūra. Ką toji patirtis, sukaupta daugiau 
kaip per dešimtmetį, jam davė, ko tikisi artimiausiais metais?

Gana netikėtas prisipažinimas: kartais per daug tų darbų, per daug 
užsiėmimų. Ir čia pat pasitaiso: bet toks jau jo likimas. Jei dirbi ne 
kažkokioj fiksuotoj vietoj, pavyzdžiui, institute, o vienur ir kitur, kur niekas 
nereikalauja dirbti nuo ryto ligi vakaro, kai turi nemažai laisvo laiko, tai 
duoda tam tikrą gyvenimo patirtį. Bene svarbiausia – kažką pamatai, kas 
dedasi literatūroje, kalbotyroje. Kadangi daktaro disertacija iš baltų kalbų 
sintaksės dar nebaigta, ji taipogi priskirtina prie svarbiausių užsiėmimų. O 
išgyventi šiuo metu daugiausia padeda literatūros vertimai. Ir Markui tai ne 
tik darbas, bet ir didelis malonumas. Jis sako, jog kiekviena išversta knyga, 
ypač toji, kuri didelių pastangų pareikalauja, teikia ypatingą pasitenkinimą.

M. Rodunerio išverstų knygų ir atskirų kūrinių sąrašas jau nemažas. 
Daugiausia pagyrų sulaukta, išvertus Jurgos Ivanauskaitės „Raganą ir lietų“ 
(2004) bei „Placebą“ (2005), Balio Sruogos „Dievų mišką“ (2007), Juozo 
Lukšos-Daumanto „Partizanus“ (2009) bei Lauros Sintijos Černiauskaitės, 
Juozo Erlicko, Ričardo Gavelio, Donaldo Kajoko, Herkaus Kunčiaus, Jurgio 
Kunčino, Sigito Parulskio ir kitų rašytojų kūrybos.

Įvairiai nauja knyga ar perskaitytas apsakymas, novelė, eilėraštis 
atsiranda ant vertėjo darbastalio. Kad būtina išversti „Dievų mišką“ 
– vieną geriausių XX a. knygų lietuvių kalba, jau seniai žinojo. Ta proga 
papasakoju, ką teko girdėti iš dr. Vandos Sruogienės lūpų. Profesorė padėjo 
nemažai pastangų, kol knyga buvo išleista anglų kalba. Jai pasirodžius, 
vienas iš geriausių įvertinimų buvo toks: jei „Dievų miškas“ būtų išverstas 
tuoj po jo parašymo, B. Sruoga neabejotinai galėjo tapti Nobelio premijos 
laureatu. Markas tokiai minčiai taip pat pritaria ir apgailestauja, kad knyga, 
pasirodžiusi tik dešimt metų po rašytojo mirties, plačiajam pasauliui tapo 
prieinama dar po kelių dešimtmečių.
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O su J. Ivanauskaite siejo ir asmeninė pažintis. Jurga ne tik gerai rašė, 
bet ir turėjo tokių savybių, kurios buvo įdomios ir Vokietijos skaitytojams.

Kodėl „Partizanai“? Taip, Markas sutinka, jog toji knyga tikrai ne 
literatūros šedevras. Tačiau ir tikslas ją verčiant buvo kitas – įžvalgos 
į Baltijos šalių žmonių istoriją, gyvenimiškąją patirtį. Tame kūrinyje 
užfiksuota autentiška to meto patirtis. Ir ji tikrai neatsitiktinai išversta: 
pirmiausia M. Rodunerį toji knyga sužavėjo tuo, kad nėra vienpusiška, kaip 
daugelis po 1991 metų publikuotų kūrinių, kad joje nerasi panegirikos, 
kad ji arčiau už kitas to laiko, kuris iš dabarties pozicijų kartais vertinamas 
įvairialypiai.

Išskirtinis Marko darbas ir lietuvių rašytojų tekstų apie Šveicariją 
rinktinė „Nuo Bodeno iki Lemano ežero“ (2001).

Kas jam, kaip vertėjui, svarbiausia? Parodyti, kad ir Lietuvoje esama 
geros literatūros, atskleisti, kaip pas mus mąstoma, nes tai svarbu ir 
europiniam kontekste – kad labiau vieni kitus pradėtume suprasti.

Verčia Markas vienu metu ne vieną kūrinį. Vis dėlto svarbiausias darbas 
šiuo metu – Ievos Simonaitytės „Vilius Karalius“. Kaip nekeista, tas romanas 
iki šiol dar nebuvo verstas į vokiečių kalbą. Valstybės stipendijos paskyrimas 
2012-2013 metams leidžia tam skirti svarbiausią laiką. Vertėjas neslepia, 
jog labai malonu versti tokį kūrinį, nors ir susiduriama su kai kuriomis 
problemomis, pavyzdžiui, rašyti vietovardžius vokiškai ar lietuviškai.

Ant vertėjo stalo ne tik klasika. Iš dabartinių autorių jau beveik 
išversti Mariaus Ivaškevičiaus „Žali“. Nors kai kurie kolegos ir skersai žiūri 
į ezoterinę literatūrą, Markas jau trečią Saulės Zujūtės romaną verčia. 
Žinoma, tai – specifinė literatūra. Tačiau ir ji verta dėmesio. Ganėtinai 
įdomi patirtis tegu ir iš šiek tiek svetimos srities.

*
Išskirtinė M. Rodunerio veikla susijusi su dabar jau tradicinėmis 

Europos literatūros dienomis Šiauliuose, o ir kituose Lietuvos kampeliuose. 
Per aštuonerius metus nemažai padaryta ne tik sudarant tų dienų dalyvių 
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kūrybos almanachus, parengiant spaudai kitus leidinius, bet ir sukuriant 
tradiciją, priartinant prie Lietuvos mums dar mažiau pažįstamą pasaulį.

Kokios šitos veiklos perspektyvos?
– Nepasiduoti. Rengti tokias dienas kasmet, – sako Markas.
Jau aišku, kad Šiauliai įgijo brolį dvynį – Plungę, kuri jau niekada 

nebus aplenkiama. Ten gyvena bibliotekos direktorė Violeta Skierienė, 
kurios dėka visada susirenka nemažiau pusšimčio klausytojų. Į literatūros 
dienas atvažiuoja tikrai neprasti autoriai, sarmata būtų, jei susirinktų 
mažiau. M. Rodunerio tikslas – kad kuo daugiau Lietuvos žmonių, ne tik 
šiauliečių, plungiečių, klaipėdiečių (kolega Juozas Šikšnelis, uostamiesčio 
I. Simonaitytės apskrities bibliotekos direktorius net siūlė perkelti 
literatūros dienas į pajūrį) naudotųsi ne tokia jau kasdieniška galimybe.

Visai reali galimybė pakilti ir kiek į kitą lygmenį. Kadangi almanachas 
leidžiamas ir kitomis kalbomis, lietuvių literatūra bus pristatoma ir 
užsienyje. Jau numatyti ir pirmieji maršrutai: Paryžius, Lozana, Ženeva, 
Pavija, Bolonija, Luganas. Į tokius skaitymų turus užsieniuose, žinoma, 
nevyks didelės delegacijos, pakaks poros autorių ir Lietuvoje išleistų 
almanacho knygų, kurios bus dovanojamos tos šalies bibliotekoms, tačiau 
tai bus neabejotinai naudingas žvilgsnis į mūsų literatūrą.

Be abejo, dėmesys Šiauliams, kuriuose tos tradicijos ištakos, liks 
didžiausias. Nesgi šiauliečiams ne tiek jau daug galimybių susitikti su 
žinomais rašytojais, netgi mūsiškiais. Tiesa, pastarieji Šiaulius pastoviai 
suranda „Varpų“ dėka, neretai tai būna ir gana didelis desantas.

Sigitas Parulskis Markui yra sakęs, kad šiais laikais dažniau rašytoją 
į svečius kviečia ne didmiesčių, o miestelių, rajonų gyventojai. Ypač 
mokykloms tokie susitikimai reikalingi.

*
2012-ųjų Leipcigo mugėje Markas dalyvavo kartu su S. Parulskiu, M. 

Ivaškevičiumi ir Laurynu Katkum. Kalbininkas ir vertėjas čia apžvelgė 
sudėtingus Lietuvos pokario metus, pavaizduotus M. Ivaškevičiaus ir S. 
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Parulskio prozoje – romanuose „Žali“ (2002) ir „Murmanti siena“ (2008). 
Tų knygų ištraukas lietuviškai skaitė patys autoriai, o vertimus – pokalbio 
vedėjas M. Roduneris. Tam tikra prasme tie romanai panašūs, - juose nėra 
heroizmo patoso, moralizuojančios didaktikos. Romanas apie karą po 
karo sudomino leidyklą „Athena Verlag“, „Žalių“ vertėjas Markas mano, jog 
toji knyga Vakaruose bus priimta geriau nei Lietuvoje.

Tačiau M. Roduneriui didesnį prisiminimą nei pastarieji skaitymai 
ir diskusijos paliko vakaras su L. Katkum, kuris buvo pakviestas savo 
leidyklos į esė rinkinio „Kabuff“ („Sklepas“) pristatymą. Kartu tuose 
vakariniuose skaitymuose kultūriniame centre „Die naTo“ dalyvavo ir 
poetas iš Vengrijos Zsoltas Nagy Koppány – abu rašytojai yra gavę Štutgarto 
„Akademie Schloss Solitude“ stipendijas, o leidykla, besivadinanti tokiu 
pat vardu, išleido jų knygas. Markas – vienos tos knygos esė, nulėmusios 
viso rinkinio pavadinimą, vertėjas. Įdomu, kad tas kūrinys iki tol dar 
nebuvo pasirodęs lietuviškai. Kodėl tas vakaras Markui patiko labiau? Gal 
kad vyko ne pačioje mugėje, kur vis tik per daug šurmulio, kur vieni bėga 
į vieną, kiti – į kitą pusę.

Ne, M. Roduneris ne prieš mugę. Pats faktas, kad gali prisistatyti, 
jo požiūriu, yra svarbus. Būtų dar svarbiau, jei Lietuva Leipcigo knygų 
mugėje kitą sykį prisistatytų atskirai, panašiai kaip latviai, kurie savo 
stendą turėjo. Arba – kartu su Baltijos šalimis. Nors... su estais keblu, 
sakoma, kad jie dažniausiai glaudžiasi prie skandinavų.

*
Įvairiomis progomis ir ne sykį M. Roduneris yra įvardintas kaip 

lietuvių literatūros kontekstą puikiai jaučiantis vertėjas. Gera proga tuo 
įsitikinti.

– Aš manau, kad dabartinėj lietuvių literatūroj esama daug įdomių 
dalykų, - sako pašnekovas. – Ji – įvairialypė ir tai yra gerai.

Na, o ko vis dėlto M. Roduneris pasigenda? Norint pristatyti lietuvių 
literatūrą užsienyje, reikia svarbesnio žanro, t. y. prozos, atstovų. Gal 
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poetai ir pyks ant manęs, juokiasi Markas, tačiau realijos tokios, kad proza 
yra proza, nors poezija ir patogesnė dėl platesnio pasiekiamumo. Ir viskas 
su ta proza kaip ir gerai, nemažai įdomių, savitų autorių, tačiau visiems 
jiems ar apie, ar per keturiasdešimt, problema su jauniausia prozininkų 
karta.

Kodėl taip, kol kas sunku pasakyti. Tačiau labai norėtųsi panašios 
situacijos, kaip pas artimiausius kaimynus – Latvijoje devintajame 
dešimtmetyje gimusių autorių proza, ypač moterų, gana stipri. Vieną 
populiariausių – Ingą Žoludę – buvo ir į Šiauliuose vykusias Europos 
literatūros dienas pasikvietę, o paskui Leipcige susitiko. Įdomi, perspektyvi, 
o ir produktyvi rašytoja! Svarbu ir tai, kad dar ir labai dinamiška – ji 
dalyvauja daugelyje komisijų, vystančių literatūrinį gyvenimą.

Ką daryti, kad jauniausioji Lietuvos kūrėjų karta garsėtų ne tik 
poezija? Reikia puoselėti, šiek tiek pastumti, sako Markas. Ne paslaptis, 
kad tai susiję ir su materialiais dalykais. Kai kas iš prozininkų ar ir poetų, 
jau pripažintų, beje, išėjo arba dalinai išėjo į filmų serialų kūrimą. Tai, 
žinoma, nieko smerktino. Dar kiti filmuoja ar teatrui rašo.

*
Lietuvių literatūros vertimais M. Roduneris yra sudominęs ne vieną 

užsienio leidyklą. Ar didelės pastangos reikalingos, kad Lietuvos kūrėjui 
atsivertų tokios galimybės?

Prasimušti į didžiąsias leidyklas – taip, nėra lengva, pripažįsta 
Markas. Tam reikalingi tokie autoriai, kaip J. Ivanauskaitė. Turėjo įtakos 
ne tik įdomūs tekstai, bet ir asmenybės žavesys, neeiliniai pomėgiai. J. 
Ivanauskaitė, anot Marko, buvo lyg vežimą traukiantis arklys, kurios dėka 
nereikėjo aiškinti, jog ir mes turime literatūrą, ir kad ji yra paskaitoma 
ir net parduodama nemažais tiražais. Šiaip jau įvairiai į vokiečių rinką 
ateinama. Pavyzdžiui, skandinavams tai pasisekė padaryti su savo 
detektyvais. Paskui atėjo eilė ir normalesnei literatūrai. Yra ir dar didesnių 
netikėtumų, kaip praminamas tas svarbus kelias. Štai islandai, turintys 
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vos 300 000 gyventojų, Frankfurto knygų mugėje galėjo parodyti net 
keliasdešimt verstų knygų. Mes tokiais kiekiais pasigirti dar negalime.

Į šiauliškį festivalį jau pavyko pakviesti porą kūrėjų iš pastarųjų 
kraštų, vienas jų atvyks net iš Farerų salų. Išskyrus futbolininkus, iš tokio 
egzotiško užkampio Lietuvoje dar niekas nėra buvęs. Bus gera proga kai 
kuo įsitikinti, kai ką išsiaiškinti, na ir, žinoma, iš arčiau susipažinti. Markas, 
be abejo, tai padarys pirmasis – ant jo darbo stalo jau dabar laukia keli 
islandų kūriniai. 

Žinoma, nėra blogai ir mažesnės leidyklos, kurių tiražai panašūs 
kaip Lietuvoje. Ne vienam įsiminė tai, ką Šiauliuose pasakė vienas 
italų autorius, turintis, beje, ir savo leidyklą. Italijoje yra trys leidyklų 
kategorijos, išsiskiriančios savo tiražais. Normaliausia jis pavadino tokią, 
kokios populiariausios ir Lietuvoje, t. y., kai  leidžiamos knygos 1-2 000 
egz. tiražu. Antrajai kategorijai priklausytų leidyklos, kurių tiražai nuo 
keliolikos iki šimtų tūkstančių, na ir trečiajai, - kai tiražai milijoniniai. 
Bet tai nereiškia, kad ir išleidžiamų knygų kokybė pastarosiose geriausia. 
Pavyzdžiu gali būti kad ir Prancūzija, kur didžiausiais tiražais išleidžiama 
pramoginė (arba labai arti jos) literatūra.

*
Gan įdomūs M. Rodunerio tyrinėjimai, susiję su mažųjų kalbų istorija 

ir raida, jų santykiais ir įtaka kitoms kalboms. Nemažiau įdomu ir tai, kad 
jis rūpinasi tarmiškąją šveicarų literatūrą pristatyti lietuviams.

Kas skatina tokiems ganėtinai išskirtiniams užsiėmimams?
Regis, svarbiausias motyvas tas, kad Markas užaugo ten, kur tarmės 

itin svarbu, kur žmonės nuo mažens suvokia, jog teks rašyti vokiškai, 
nors vokiškai tarp savęs nekalba. Jei nori gyventi Šveicarijoje, turi bent 
suprasti tarmes, kitaip toje aplinkoje nebūsi integruotas. Tai, anot Marko, 
didelė problema užsieniečiams, dažnai net ir vokiečiams,  ir didelis 
Šveicarijos turtas. Tiesa, skirtingai nuo Lietuvos, ten nesusiformavo 
rašytinė kalba kokios tai tarmės pagrindu, per didelė lokalinė priešprieša. 
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Jei, pavyzdžiui,  Berno tarmė būtų paskelbta bendrine šveicarų vokiečių 
kalba, ciurichiečiai  garsiai protestuotų. Mes ciurichiečių nemėgstam, 
prisipažįsta juokdamasis M. Roduneris, jie, kaip ir vilniečiai, šiek tiek 
arogantiški. Bent jau toks yra stereotipas. Nors Ciurichas ne sostinė, bet 
į likusią Šveicarijos dalį to miesto gyventojai žiūri iš aukšto, nes jaučiasi 
didmiesčio atstovais.

Pasirodo ir tarmiškai parašytų romanų. M. Roduneris paminėjo ką 
tik išėjusį Pedro Lenco (Pedro Lenz) kūrinį. Jis gegužę dalyvavo Poezijos 
pavasaryje, ir dabar yra planų išversti visą jo romaną apie buvusį 
narkomaną. Tik kol kas neapsisprendžia, kaip pasielgti: į bendrinę kalbą 
versti ar ne – tik ne į kurią nors iš lietuvių kaimiškų tarmių. Ko gero, laimės 
šiaulietiškoji tarmė, koloritas bus panašesnis – Šiauliai irgi toks pusiau 
proletariškas miestas, kaip ir tas, kuris pavaizduotas romane.

Bandau užginčyti, kad nėra jokios šiaulietiškos tarmės. Marką 
bus suklaidinęs bulvarinėje televizijoje ir radijuje savo „intelektą“ 
demonstruojantis toks M. S. Save gerbiantys šiauliečiai šitam proto bokštui 
turėtų užpakalį ištarkuoti už žargoną, atseit, šiaulietišką kalbą, kurios iš 
tikrųjų šiauliečiai niekada nenaudojo.

M. Roduneris irgi jau yra girdėjęs apie tai. Tačiau bando įrodyti, 
jog Šiaulių tarmė vis dėlto yra. Tik ne tokia, žinoma, kokią propaguoja 
bulvarinis bokštas. Klausydamasis savo vaikų ir kitų tarpusavy kalbančių 
šiauliečių, bando atspėti jos mįslę.

*
2004-aisiais, pradėdamas organizuoti Šiauliuose Europos literatūros 

dienas, Markas tvirtino, jog Vakarų Europoje vis labiau populiarėja prozos 
skaitymai. Kokia situacija, praėjus beveik dešimtmečiui?

Ne populiarėja, patikslina M. Roduneris, o jau tiesiog yra. Be to, 
daugelyje šalių. Lietuva, galima sakyt, išskirtinė valstybė, kur poezijos 
skaitymai sulaukia gana nemažai gerbėjų. Literatūros dienų organizatorius 
atkreipė dėmesį, kaip nustebinti buvo jo svečiai poetai retoromanai, 
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išvydę žmonių antplūdį per Poezijos pavasarį ir Druskininkų rudenį. 
Pusšimtis ar net visas šimtas klausytojų jiems pasirodė tikras stebuklas, 
nes Vakaruose į panašius renginius ateina vos vienas kitas. Žinoma, į 
šiuolaikiškų performuojančių poetų skaitymus, kaip minėto Pedro Lenco 
šou, susirenka kartais ir keli šimtai.

Kas kita prozos skaitymai. Toks rinkodaros būdas (Markas nusijuokia, 
suradęs gana tinkamą žodį) jau naudojamas ne tik Vakarų ir Vidurio 
Europoje, bet ir Amerikoje, kur susitinkama su žymiausiais autoriais. 

*
Europos literatūros dienas apvainikuoja almanachas „Po šiaurės 

dangum“, kurį sudarinėja M. Roduneris, o išleidžia šiauliškė leidykla 
„Saulės delta“. Jų jau nemažai – septyni lietuvių ir net aštuoni skirtingomis 
užsienio kalbomis, visi netrukus plačiai visuomenei bus prieinami kaip el. 
knygos.

Almanachai – ne teminiai, nes turi kiek kitokį principą: pristatyti vis 
kitų šalių autorius. Literatūros dienų metu skaitytojams jis dalijamas 
nemokamai.

Kas svarbiausia sudarytojui?
Žinoma, norisi surasti kuo įdomesnių autorių. Geografija visada tokia 

– Lietuva plius kažkuris Europos regionas, taip pat kviečiami autoriai iš 
Latvijos ir nuo pernai iš Ukrainos ir Baltarusijos. Tautiečių rašytojų ne 
tiek jau daug, todėl kas 2-3 metai pavardės kartojasi. Markas sako, jog tai 
nėra blogai. Vis dėlto stengiamasi, kad tai būtų skirtingi autoriai, kad ir 
užsieniečiai matytų, jog Lietuvoje yra tam tikras literatūros diapazonas.

Tiesa, su vyriausiąja karta prasčiausiai sekasi susikalbėti. Markas 
džiaugėsi sugebėjęs pakviesti į Šiaulius Juozą Aputį, Mykolą Sluckį. 
Įkalbinėjo Kazį Sają, bet šis atsisakė dėl prastos sveikatos. Kiti ir 
priežasties nesako, nevažiuoja ir tiek, pavyzdžiui, Leonardas Gutauskas. 
Tokios realijos, liūdnai konstatuoja M. Roduneris. Vidurinioji ir jaunesnioji 
kartos sukalbamesnės.



/ 45 /

*
Tas visur esantis M. Roduneris jau yra sulaukęs Lietuvoje ir poros 

rimtų apdovanojimų: šv. Jeronimo premijos ir Šiaulių miesto kultūros ir 
meno premijos. Ką jam reiškia tie įvertinimai?

– Malonu būti įvertintam, – sako Markas. Ne, ne dėl apdovanojimų jo 
sumanymai ir darbai, tačiau kiekvienam nesvetimas tas šviesus jausmas, 
kai tau netikėtai primena, jog kažką įsimintino esi padaręs.

Šiaip ar taip Lietuvoje M. Roduneris jau pakankamai žinomas. Na, o 
Šveicarijoje?

– Nelabai gal, – kiek paabejojęs ištaria Markas. Tačiau tai, kad jau 
yra sulaukęs poros pakvietimų į žinomą festivalį, dar – į literatūros 
dienas Alpėse, vertina kaip įvertinimą. Ypač daug naujų idėjų parsivežė 
iš kalnuose surengtų skaitymų. Vienas jų buvo suorganizuotas net 
tarpeklyje. Būta literatūros skaitymų ir kurorto baseinuose. Pastarasis 
įspūdis prisimenamas su šypsena.

*
Šveicarija – išskirtinė valstybė ir savo ypatingo grožio gamta. Ar, 

apsigyvenus Šiauliuose, kurių apylinkės gerokai nuskriaustos, dėl šito nė 
karto neaplankė noras vis dėlto keisti gyvenamąją vietą?

Ne, Markas neskaitęs pirmuosiuose „Varpuose“ paskelbtų Fausto 
Kiršos žodžių, jog, gavęs atostogų, turi dumti iš Šiaulių kuo toliau. O 
jei ir būtų skaitęs, jo nuomonės apie antraisiais namais tapusį miestą 
nepakeistų. M. Roduneris tvirtai sako, jog Šiauliuose jaučiasi gerai. Kartais 
trūksta tik kalnų. Gražiai nusijuokęs dar prideda: tikrai pravartu būtų 
savaitgalius praleisti kalnuose. Deja, jų netoliese nėra. O iš čia panorus 
nuvykti į kalnus, tuoj ištirptų atlyginimas ir honorarai. Belieka laukti 
atostogų.

Jau turbūt supratote, kad Marką į Šiaulius atvedė meilė. Su Loreta 
susipažino Vilniuje, dar tuomet, kai dirbo Užsienio reikalų ministerijoje. 
Dabar jau ir vaikai dideli. Sūnus baigia gimnaziją, žada studijuoti Kauno 
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technologijos universitete. Dukros kiek jaunesnės. Jos, ypač viena jų, 
įsimylėjusios Šveicariją, labai gali būti, kad, baigusios mokyklą, ten ir 
išvyks. Gal net visam. Markas nė vienai savo atžalai neperša kategoriškos 
nuomonės apie tai, kaip ir ką reikėtų daryti. Jam svarbiausia, kad išaugtų 
dori, gražūs, kūrybingi žmonės.

M. Rodunerio aplinkoje nėra daug draugų ar bičiulių. Tam ir laiko nėra. 
Daugiausia jo atima vertimai. Tačiau kasdien pabendrauti su šeima – šventas 
reikalas. Dažniausiai dirba naktimis, kai visi miega. Kad Markas pelėda, 
visi žino. O ramybė jam reikalinga tik tuomet, kai triūsia prie darbastalio. 
Šiaip jau yra iš tų, kurie mėgsta, kad kažkas būtų šalia ar bent netoliese. Tas 
kažkas dažniausiai yra šeimynykščiai, po pietų sugrįžtantys iš užsiėmimų.

*
Turi M. Roduneris didelę svajonę: 2013 metais pradėti Lietuvoje 

vaikų ir jaunimo literatūros festivalius. Tokia mintis kirbėjo jau senokai, - 
Lietuvoje labai trūksta pačių lietuvių parašytos jaunimo literatūros, o ir su 
jos skaitymu problematiška.

Kaip toks festivalis įsivaizduojamas? Kad pradėta bus ne nuo sostinės, 
garantuota. Tegu vilniečiai pas mus važiuoja, sako Markas. Klaipėdiškiai 
jau siūlė savo paslaugas. Tačiau gali būti, kad jis savo sparnus pradės 
skleisti kur nors Žemaitijoj. Svarbiausia, dėl ko M. Roduneris neabejoja: 
vaikams ir jaunimui tokius festivalius reikia organizuoti kitaip nei 
suaugusiems. Žinoma, visų pirma turi būti susitikimai mokyklose arba 
ten, kur yra Vaikų bibliotekos.

Su paaugliams ir jaunimui skirta lektūra kur kas geresnė padėtis pas 
kaimynus, pasakoja Markas. Tačiau M. Roduneris ne už tai, kad būtinai 
reikia versti kitus. Kodėl mes patys neturim fentezi? Kodėl neturim tokio 
tipo fantastikos, kaip „Haris Poteris“? Autorių nėra? Ar yra? Ar nėra kas 
paragina tokiai kūrybai? Markas beveik neabejoja, kad tokiu festivaliu 
galima šiek tiek atkreipti dėmesį, kad yra spraga, kad iš tikrųjų Lietuvos 
autoriams yra ką veikti. 
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Anot Marko, tai būtent ta sritis, kai literatūros kūrėjas gali ir normaliai 
uždirbti. Iš kur toks įsitikinimas? Yra puikus pavyzdys: populiariojo 
„Eragono“ autorius italas, pradėjęs rašyti knygą bene penkiolikos, dabar, 
po kelerių metų, jau apsirūpinęs visam gyvenimui. Ir jis nerašo angliškai.

*
Dabar, kai Markas jau beveik lietuvis, viskas, kas susiję su Lietuva, jam 

svarbu. Todėl ir smalsu, kaip sureagavo, išgirdęs gan plačiai nuskambėjusį 
Tomo Venclovos pasakymą, jog pasaulyje lietuvio vardas vertinamas gan 
prastai. Ar ir jis galėtų panašiai apibūdinti Lietuvos žemėje gimusius?

– Kad iš esmės mūsų įvaizdis nėra toks, koks turėtų būti, tiesa, –
sutinka ir Markas. 

Na ir dar vienas svarbus klausimas: kuo šveicaras skiriasi nuo lietuvio?
Markas jau neabejoja, jog yra daug bendro. Juk ir tautos abi nedidelės. 

Tačiau šveicarai gal atviresni tam, kas iš aplinkinių šalių ar pasaulio 
ateina. Vis dėlto nereikia pamiršti, kad per pastaruosius 40-50 metų apie 
35 procentus gavusių Šveicarijos pilietybę protėviai nėra šveicarai. M. 
Roduneriui sunku spręsti, ar tai gerai, ar nelabai, tačiau neabejoja, jog tai 
privertė valstietišką kultūrą šiek tiek keistis ir atsiverti.

O beveik  lietuviu tapęs Markas išmoko improvizuoti. Kol buvo dar tikras 
šveicaras, organizuodamas Europos literatūros dienas, susinervindavo, 
išgirdęs iš autoriaus, jog ruduo dar toli ir konkretaus atsakymo teks 
lukterti. O dabar jau išmoko ir paskutinę minutę kažką reikšmingo 
suorganizuoti. Lietuvoje, deja, kitaip neišeina. Be kita ko, šveicarai dar ir 
gana smulkmeniški. Markas kartais pasako, jog Šveicarijoje nereikia KGB, 
ten yra kaimynai, kurie stebi, ką tu veiki, kada išeini ar pareini. 

– Lietuvoje šito gerokai mažiau, nors ir čia tai nėra nežinomas 
fenomenas, - juokiasi M. Roduneris.

2.
Marko atsiradimas „Saulės deltos“ leidykloje vadinamas likimo dovana. 
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Gerai pamenama ta diena, kai jis užsuko pasidomėti galimybėmis leisti 
knygas, kuriose atsispindėtų Šveicarijos ir Baltijos šalių sąsajos. Pokalbis 
su svečiu padarė įspūdį, buvo akivaizdu, jog Šiauliuose apsigyveno 
žmogus, kurio vardą anksčiau ar vėliau sužinos kultūros žmonės.

Nors atsisveikindamas M. Roduneris pasakė, kad dar aplankys ir kitas 
Lietuvos leidyklas, vis dėlto po kurio laiko pasirinko „Saulės deltą“. Lėmė, 
regis, keli motyvai: tai, kad šiauliškė leidykla – kultūrinės, švietėjiškos 
pakraipos, kad čia ne brangininkai ir dirba kaip sau, na ir, žinoma, kad 
autoriai, sudarytojai gali ramiai, neskubėdami dalyvauti visame procese 
– koreguoti, papildyti, tobulinti ir t. t., ko nėra didelėse leidyklose, kur 
rankraštis pakliūva tarytum ant konvejerio.

Dabar, praėjus beveik dešimtmečiui, galima konstatuoti, jog šiauliškiai 
leidėjai pateisino Marko lūkesčius.

Daug išmokta ir iš Marko. Ypač šveicariško tikslumo, tvarkingumo. 
Naujasis pažįstamas savaime privertė dar rimčiau vertinti ištartą žodį, 
bet kokioje situacijoje išlikti žmogumi, kuriuo neabejojama, kuriuo iki 
galo pasitikima. Kad pasitikėjimui nebūtini kalnai biurokratinių popierių, 
buvo įrodyta jau pažinties pradžioje. Leidžiant pirmąjį leidinį, kurį 
finansavo šveicarai, pasiuntus faksu paskaičiavimus, jie sugrįžo praėjus 
vos penkiolikai minučių. Kiek sutrikus, Marko buvo paklausta: „Ar tai 
reiškia, kad atmetė siūlymą?“ „Ne, - žvilgterėjęs į sugrįžusį raštą, pasakė 
M. Roduneris. – Jūs nepastebėjote parašo kamputyje“. „O ką jis reiškia?“ 
„Tai reiškia, kad pasižadama finansuoti“.

Jau po to, kai buvo išleista knyga „Nuo Bodeno iki Lemano ežero“, 
į Lietuvą atvykęs svarbiausias jos išleidimą rėmęs asmuo Maxas 
Šveiceris (Max Schweizer) lyg tarp kitko paklausė: „Ar nesuabejojot, kad 
finansuosim?“ Taip, jam atsakė, o paklausus, kodėl, pridėjo: Lietuvoje 
dar toks mikroklimatas, kai visko gali laukti ir sulaukti. „Pas mus visada 
tvirtai laikomasi žodžio“, – tuos iš Šveicarijos diplomato išgirstus žodžius 
šiauliškiai leidėjai vėliau pakartojo ne kartą ir ne vienoje auditorijoje. Jie 
ir jiems patiems tapo lyg kokiu moto.
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O įvykdžius dar keletą tarptautinių projektų – išleidus knygas, skirtas 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pristatymui Europoje ir pasaulyje, knygas, 
kuriose paskelbta po 60-80 iškiliausių Europos politikų, visuomenės, 
mokslo žmonių darbų, Šiaulių universiteto rektorius viešai pasakė: 
„Saulės delta“ įžengė į aukštesnę pakopą.

Pagrindinis visų naujienų puoselėtojas, žinoma, buvo M. Roduneris. 
Į žymiausių Šveicarijos autorių kūrinių vertimus Markui įjungus 

Vilniaus ir Šiaulių studentus, prasidėjo naujas etapas. Na, o dar vėliau 
užsisuko didelį kelią pradėjusios Europos literatūros dienos ir jas lydintis 
almanachas.

Visą tą ugnį užkūręs M. Roduneris Šiauliuose ir Lietuvoje tapo 
plačiai žinomu žmogumi. Lietuvos kultūros fondo pirmininkui Hubertui 
Smilgiui, kuris yra ir vienas svarbiausių „Saulės deltos“ žmonių, kartais 
Vilniuje tenka būti kartu su Marku. Labai smagu įsitikinti, kaip žinomi 
kultūros, meno, mokslo žmonės pagarbiai bendrauja su juo. Kita vertus, 
toji pagarba abipusė. Kai vyksta Lietuvos kultūros fondo prezidiumo ar 
valdybos posėdžiai, M. Rodunerio dalyvavimas visada labai papildo, įneša 
į bendrą diskusijų, pokalbių, svarstymų kontekstą ne vieną naują spalvą.

Daug ką stebina Marko fenomenali atmintis. Kartais susidaro toks 
įspūdis, kad jis atsimena absoliučiai viską. H. Smilgys, beje, kartą jo taip ir 
paklausė: „Ar viską, absoliučiai viską žinai?“ „Ne, tai, ko nesu skaitęs, nesu 
girdėjęs, nežinau...“, – rimtai atsakė ne į visai rimtą klausimą.

O dėl kalbų mokėjimo šiauliškiai kartais pajuokauja, kad Markas 
nemoka tik Antarktidos kalbos, kurios ir nėra. Ruošiant bendrus projektus, 
ne sykį teko įsitikinti, kaip kolega Markas lengvai iš vienos kalbos pereina 
į kitą. Įdomu kitkas: niekada niekam nesigyrė, kiek tų kalbų moka. 

– Jei ką sutarėm, ką Markas pasakė, darys šventai. Tai – šimtaprocentinė 
garantija, – tvirtina H. Smilgys. Kaip gražiau begalima apibūdinti žmogų, 
su kuriuo vykdai bendrus projektus?

Marko parengtų, kuruojamų, verstų knygų sąrašas ilgėja. 
„Saulės deltoje“ pastoviai užtiksi žinomiausių miesto kultūros žmonių. 
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Jei tuo metu čia yra užsukęs ir M. Roduneris, dažnas pasinaudoja proga 
pasitarti, paklausti, o ir padiskutuoti. Markas ne tik įdomus, ypatingas 
pašnekovas, visų pirma, žinoma, literatūrinės kūrybos, kalbotyros, 
visuomenės raidos klausimais, bet ir tas, kuris niekada neperša savo 
nuomonės. 

Markas, anot šiauliškių kultūrininkų, išskirtinė, labai ryški asmenybė. 
Visapusiškai įdomus žmogus. Tačiau, kad taip užimtas žmogus ryžtųsi 
dar ir karate treniruotėms, nelengva buvo patikėti. O vis dėlto po to, kai 
vienas iš kolegų, grįždamas vėlai į namus, buvo žiauriai sumuštas, leidosi 
įkalbinamas ir parodė ypatingą atkaklumą. 

O iš tikrųjų tas stotingas vyras – labai jautrus, džentelmeniškas 
žmogus. Šeimos žmogus, prašė akcentuoti jo bičiuliai šiauliškiai. Kas 
buvojo Rodunerių namuose, turėjo puikią progą įsitikinti, kokia meilė ir 
pagarba juose gyvena.

Kartais M. Roduneris jau pavadinamas naujuoju Juozu Eretu. Ko gero, 
tai gana taiklūs žodžiai. 

O dėl sulietuvėjimo dar viena pastaba, jos autorius – H. Smilgys:
– Jei anksčiau buvo galima bet kada pagal Marką tikrinti laikrodį, 

dabar kai kada tas laikrodis jau šveicariškas-lietuviškas.
Tie žodžiai pasakomi su gera šypsena, kartu primenant, jog visa kita 

liko savo vietose. 
                                                         2012 m. gegužė-rugpjūtis
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ANT DIDŽIŲJŲ 
KŪRYBOS SVARSTYKLIŲ

Vladas Kalvaitis „Varpuose“ debiutavo devyniasdešimtaisiais. 
Tuomet jis garsėjo epigramomis. Paskui ilgam iš akiračio dingo. Kol vieną 
dieną, praėjus porai dešimtmečių, pasigirdo: „Toks kūrinys negali būti 
atsitiktinumas“ (Viktoras Rudžianskas); „Knygos išskirtinis požymis – 
grožio žvaigždės blykstelėjimas“ (Solveiga Daugirdaitė); „Tokia turi būti 
žanro reikalavimų griežtai paisanti proza. Saikinga. Bet labai tikra ir 
taikli. Kalba gyva, sodri. Ją tiesiog laižyti ar kabinti šaukštais gali“ (Erika 
Drungytė); „Vakarų literatūros moksle ir kritikoje įprasta rašytojus skirti 
į „didžiuosius“ („major“) ir „mažesniuosius“ („minor“). Novelių romanas 
„Sustiprinto režimo barakas“ parašytas ne sostinėje, todėl, atrodytų, be 
didelių klausimų turėtų būti vadinamas „minor“. Tačiau šįkart nusiženkime 
taisyklei ir padėkime šį kūrinį ant „major“ kūrybos svarstyklių“ (Ramūnas 
Čičelis). Ir taip toliau, ir panašiai. Žodžiai, skirti nedideliam apsakymui 
„Grybai“, apsakymų rinkiniams „Volungė“ ir „Svečias iš Magadano“ ir, 
žinoma, didžiausio susidomėjimo sulaukusiai naujausiai knygai.

Tai – tik keli vertinimai, kurių susilaukė ne taip seniai beveik 
nežinomas literatas, be kita ko, įvertintas ir premija už geriausią naują 
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romaną, išleistą per praėjusius metus. O tų premijų viena po kitos net 
kelios, ir visos prestižinės – Petro Cvirkos, Žemaitės, Liudo Dovydėno.

1. APIE IŠGYVENIMO GALIMYBĘ IR SNIEGO BALTUMĄ

Premijuotas, tituluotas, pripažintas kolega pajuokauja, kad jei kas 
ir pasikeitė, tai tikrai ne jis pats. Koks buvęs, toks ir likęs. Tačiau vos ne 
kasdien sužinąs apie save ką nors naujo.

Kai susitikdavome anais laikais, Vladas niekada nėra pasakojęs apie 
baisiąsias savo patirtis. Su juo pabendravus likdavo šilto žmogaus įspūdis; 
gal jo rašomos epigramos, o gal nuo veido nedingstanti šypsena kaltos, 
kad atrodė, jog tai žmogus, kuriam visada labai sekėsi. Ir sekasi. 

Deja, buvo visiškai kitaip.
Žinoma, tie, kurie gyveno ar dirbo šalia, žinojo ir kitą Vl. Kalvaičio 

gyvenimo pusę. Tačiau net prasidėjus Atgimimui Vladas nekilo į tribūną, 
nenuėjo į mitingų priekį, išliko toks, koks buvo. Beveik nepastebimas, 
neišsiskiriantis ir vis dėlto nebijantis pasakyti tiesos žodį, tačiau jį 
ištariantis tik tuomet, kai būtinai reikia, kai akivaizdu, jog kitas to 
nepadarys. 

Todėl nenuostabu, kad ir šiais laikais (pavyzdžiui, 2012-ųjų birželyje 
įteikiant L. Dovydėno premiją ir prisimenant vieno šio rašytojo personažo 
tvirtinimą apie tris diktatūros rūšis – aistros, pelno troškulio ir baimės) 
Vl. Kalvaitis pasakė žodžius, kuriuos, jam atrodė, reikia pasakyti:

– Visų blogiausia – pastaroji. Lietuviai, iškentę žiaurų penkių dešimt-
mečių baimės tarpsnį, ir dabar bijo sakyti tiesą.

O tiesą apie tai, ką pačiam teko išgyventi, ryžosi papasakoti tik sulaukęs 
senatvės. Žinoma, jei ne Atgimimas, ji viešai taip ir nebūtų pasakyta, t. y. 
užrašyta.

Užrašymui prireikė dar poros dešimtmečių. 
Praėjus pusšimčiui metų, kai viskas, rodės, tūkstančius kartų iš naujo 

išgyventa, buvo įvilkta į meninį rūbą tai, kas svarbiausia. Talentingai 
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įvilkta. Ir dabar belieka konstatuoti, jog tai – kūryba, kurią galima lyginti 
nebent su Balio Sruogos „Dievų mišku“, Aleksandro Solženicyno kūryba 
ar Nobelio premijos laureatės Hertos Mueller romanu „Amo sūpuoklės“. 

Pirmųjų dviejų kūrėjų patirtis panaši ir nepanaši. B. Sruoga turėjo 
galimybę fašistiniame lageryje net pjesę režisuoti, o A. Solženicynas, nors 
ir už sovietinio konclagerio grotų, darbavosi bibliotekoje. Na, o romano, 
kuris, žinoma, galėjo atsirasti tik po patirčių Intoje, autoriui likimas 
atseikėjo gerokai baisesnę dalią. Vl. Kalvaičio kūrinys daug kuo naujas 
ir originalus, kaip ir jame pavaizduoto pagrindinio herojaus tipas, jis, ko 
gero, artimesnis H. Mueller romanui.

*
Savo darbo kambarį Vl. Kalvaitis pusiau juokais vadina palata. Gal 

todėl, kad, susilaužius koją, teko paaukštinti kėdę prie rašomojo stalo, 
patobulinti lovą. O gal ir dėl to, kad ilgokai nebuvo galimybių peržengti 
tos patalpos slenksčio. Tačiau kitkas čia jau daug metų nesikeičia. Nebent 
ant knygų spintos pritvirtinti lapeliai su iš žodynų išrašytais žodžiais, su 
kuriais dar reikia susigyventi, tarsi su nepažįstamais ar mažai pažįstamais 
žmonėmis, kurie neabejotinai verti dėmesio.

Ačiū Dievui, dabar, nors ir su lazda, jau gali ne tik slenkstį peržengti, 
bet ir nužingsniuoti iki sodo galo, kur seniai žmogų praaugo jo sodinti 
medžiai – dvi eglės, trys pušys, trys beržai ir šermukšnis. Ir kur jo 
padirbdinti varteliai, vedantys į Varlynę – kažkada neišbrendamą pelkę, 
o dabar žvejų mėgstamą pakrantę. O jei kilstelsi akis aukštėliau, ir 
Bridvaišio ežeras čia pat. Būtinai ką nors primena ir sodo viduryje taip 
pat jo rankomis sukurtas Uošvės liežuvis – akmeninis sostas, kurį labai 
mėgdavo dabar jau amžinatilsį žmonos mama, ypatingo gerumo žmogus. 
O šviesios atminties Leonora – pirmoji ir vienintelė meilė – kiekvienoje, 
net menkiausioje smulkmenoje. Viskas čia kurta ir sukurta drauge su ja, 
palikusia Vladą šioje ašarų pakalnėje pačiu negeriausiu laiku, tada, kai jau 
nesibaiminant Lietuvoje vėl buvo keliamos trispalvės.
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*
Šiandien gera proga išgirsti ne tik tai, kas apaugo literatūrine išmone, 

bet ir kas liko šalia, kas gal atrodė ne taip svarbu, bet ir neabejotinai turėjo 
įtakos. 

Ne kiekvienas, turintis Dievo dovaną talentingai užrašyti, sugeba ir 
įdomiai pasakoti. Nors Kalvaitis ir ne Baltušis, toli gražu ne, jo atsivėrimai 
žodžiu nepabosta. Iš kur tai, nesunku suvokti, išgirdus keletą prisiminimų 
apie tėvą: tris keturias valandas galėjo būtus ir nebūtus dalykus pasakoti, 
ir niekam nenusibosdavo, vyrai vis ragindavo tęsti. Buvo tikras patarlių, 
priežodžių lobynas. 

Kai buvo vos keturiolikos, Draumėnų kaime, kuris netoli Rozalimo 
ir kurio jau nebėra, nuo choleros išmirė visi vyrai, liko tik jis, būsimojo 
rašytojo tėvas, ir vienas senelis. Jiems teko padirbti devynis karstus, 
nuvežti mirusius iki kalnelio ir suguldyti į duobes. 

Štai tokiomis nelemtomis aplinkybėmis Kalvaičiai atsidūrė 
Radviliškyje. Čia Stasys Kalvaitis tapo staliumi, paskui batsiuviu, pastarojo 
amato išmokęs pas žinomiausią miestelio batsiuvį Daunorą. O beveik 
visus amatus įvaldžiusį jaunuolį geri žmonės įtaisė į prestižinę tais laikais 
vietą – geležinkelio depą. Vagonų remontininku. Visa bėda, kad, prasidėjus 
okupacijoms, tas prestižas sujaukė visą likusį gyvenimą.

– Kai atėjo vokiečiai, trisdešimčiai vyrų išdavė šautuvus, skirtus neva 
saugoti depą, vagonų ir garvežių remonto dirbtuves. Bet saugoti, pasirodo, 
nereikėjo. Po trijų dienų tuos šautuvus surinko, o sugrįžę bolševikai 
už juos visus pasodino. Ir teisė ne bet kas, o tribunolas, atseikėjęs po 
vienodą gabaliuką – dešimt metų lagerio ir penkerius tremties... Tai va, 
nuo keturiasdešimt ketvirtųjų tėvo mes jau neturėjom, - toks įspūdis, kad 
ir šiandien, tai prisimindamas, Vl. Kalvaitis jaudinasi. Kas tie bolševikai, 
Kalvaičiai jau buvo spėję pajusti keturiasdešimtųjų birželyje, kai, susodinę 
į gyvulinius vagonus, išvežė į Rusijos platybes visus gimines, tarp jų ir 
ypatingo grožio tėvelio seseris.

Anksti išsiskyrė sūnaus ir tėvo keliai, tačiau S. Kalvaitis – buvęs šaulys, 
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jaunalietuvis, tautininkas, norėjęs matyti Lietuvą be fašistų ir bolševikų, 
suspėjo Vladą išmokyti daugelio praktiškų dalykų. Nors būsimasis 
rašytojas ir nejautė potraukių amatams, dabar gali svečiui lyg tarp kitko 
pasakyti, kad namas Tytuvėnuose, nuošalioje Rūtų gatvelėje jo paties 
rankomis pastatytas. Na, o ypač juose išsiskiria laiptai, vedantys į salkas, 
tai – lyg patvirtinimas, kad ir sūnus turėjo nemažų gabumų stalystei. O 
tėvo talentą primena tremtyje sukurti originalūs baldai ir, žinoma, šeimos 
relikvijoms skirta dėžutė su Vyčiu ir Gedimino stulpais, padovanota 
anūkei. 

Batsiuvyste Vladas neužsikrėtė net tada, kai vokiečių karininkams ir 
puskarininkiams, stovėjusiems Radviliškio kareivinėse, siuvo aulinius. 
Tačiau buvo įtrauktas į uždraustą veiklą. Du kartus per savaitę tėvas 
važiuodavo į Šiaulius parsivežti odos, o antrame lagamino dugne slėpdavo 
proklamacijas. (Nelabai ir rizikavo, nes pagal Arbeitsamte išduotą leidimą 
ne kiekvienas turėjo teisę jį tikrinti.) O sugrįžęs porą paketų įduodavo 
sūnui, kuris juos privalėdavo atsargiai palikti nurodytose vietose. Vieną jų 
– jau nebedirbančioje sankasoje, sename iešme pakeliui į Linkaičius, kitą 
– liepos šovoje, už rusų kapinių. Kad kam nors nesukeltų įtarimų, būtinai 
su savimi privalėdavo pasiimti meškerę ir kurį laiką Paberžėje pažuvauti. 

Taip nejučia paauglys įsijungė į kovą prieš okupantus. Prieš tuos 
pačius, kuriems tėvas siuvo liuksusinius aulinius. 

Ar žinojo tų proklamacijų turinį? Paketai visada būdavo užklijuoti, 
o Vladas augintas taip, kad net mintis tokia nekilusi – imti ir atplėšti. 
Tačiau kartą žingeidumas buvo patenkintas nenusikaltus jam. Uždengiant 
dangtelį senajame iešme, ėmė ir išslydo iš atplyšusio pakelio popieriaus 
lapelis. Kaip tokia proga nepasinaudosi. Žinoma, perskaitė, o kadangi tai 
buvo grožinė kūryba, po liepa prigulęs ir atmintinai išmoko. Tai buvo 
Adolfo Žitkevičiaus eilėraštis, kurio ir dabar nepamiršo. 

– Dvi švilpynės –  vienas tonas...
– Nepasitikėjo tėvas ar apsaugot norėdamas užklijuodavo?
– Pasitikėjo, bet... O gal kas kitas praims, pamatys? Geriau vaikui 
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nežinot. Aš irgi tos nuomonės. Mokiausi konspiracijų iš tėvo: jei ką žinai, 
žinok vienas. 

*
Tačiau Vl. Kalvaičio byloje nėra nė žodžio apie pogrindinės spaudos 

platinimą, nes per tardymą apie tai jis nepasisakė. (Kažkas yra pajuokavęs: 
gal bolševikai būtų buvę gailestingesni – visgi tai buvo nukreipta prieš 
vokiečius.) Suėmimo aplinkybės visai kitos: priklausymas gimnazijoje 
sukurtai Kęstučio junginio Trispalvės organizacijai.

Įstojo keturiasdešimt septintaisiais, sučiupo po metų. Areštavo visą 
grupę – trylika abiturientų. Išdavė vado pavaduotojas. Tie, kurie buvo 
„šnekesni“, gavo po dešimt, kai kurie po aštuonerius ar septynerius metus, 
Vladui atseikėjo tik penkerius. Gal ir todėl, kad tvirtino, jog nieko, išskyrus 
priklausymą tai organizacijai, nespėjęs nuveikti, tik laikraštėlį leidęs ir 
platinęs...

Mintimis sugrįžęs į gimnazijos laikus, Vl. Kalvaitis susiranda savo 
bibliotekoje 1994 metais „Pradų“ leidyklos išleistą knygą „Lizdeikos 
vidurinės mokyklos istorija“. Atvertęs 92 puslapį, pasiūlo žvilgterti. Čia 
pažymėtos labiausiai nusipelniusių ketvirtos ir šeštos laidų gimnazistų 
pavardės, o penktos laidos tarsi ir nebūta. Taip, tai ta pati laida, kurią 
„susėmė“ enkavedistai.

Knyga išleista jau šiais laikais, todėl Vl. Kalvaičiui skaudus toks 
akibrokštas. Ne tik jam, visiems, kurie už Trispalvę paaukojo gražiausius 
jaunystės metus. 

Tardė juos po vieną. Visus į vieną vietą surinko tik tuomet, kai vežė į 
Šiaulius. Berniukus ir mergaites – atskirai.

Pirmieji baisumai prasidėjo jau Šiaulių kalėjime. Savaitę laiko 
prastovėjo (!) nedidelėje kameroje kartu su trisdešimt penkiais iki tol 
niekada nematytais nelaimėliais. Nebuvo net kur nusišlapinti, viską 
prisiėjo daryti po savimi. Net laiko sąvoka pradingo. 

Tuomet Vladui buvo aštuoniolika.
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Paskui laukė kelionė į sovietinio saugumo būstinę Vilniuje, tardymas 
naktimis, o sudarius bylą, Lukiškės ir Leningrado persiunčiamasis 
kalėjimas. Iš čia buvo organizuojami ešelonai į Šiaurę. Kameroje, kur 
lūkuriavo paskyrimo, nebuvo nė vieno klasioko, juos atskyrė anksčiau. O 
kamerų čia buvo pakankamai: Leningradas aptarnavo visą SSRS.

*
Kelionė į Intą užtruko apie tris savaites. Susodino į vagonus per pačius 

šalčius. Paltai, striukės, kas ką turėjo, prišaldavo prie sienos. Tiesa, vagono 
vidury stovėjo buržuika, tačiau pasišildydavo tik tuomet, kai turėdavo 
anglių.

– Ir mus taip apspito utėlės, kad, pabraukus per sprandą, jų likdavo 
pilna sauja, - prisiminė Vladas. – Jei kūrenosi buržuika, jas numetus į ugnį, 
spirgesys girdėdavos.

Panašiai gabeno ir tremtinius, tačiau su jais, politkaliniais, elgėsi dar 
blogiau. Kada duodavo duonos, kada ne. Užtat kiekvieną rytą ir vakarą 
suskaičiuodavo: suvarę į kampą kaip avis, šaukdavo po vieną ir smogdavo 
per nugarą su specialiai tam skirtu mediniu instrumentu. Kai vienas 
bendrabylis patarė pasiruošti tokiai operacijai („Kai pajusi, jog tau kirs, 
truputėlį atpalaiduok raumenis, ne taip skaudės“), pasidarė kiek lengviau.

Pasiekė Intą prieš pat Kalėdas. Kūčių rytą prasidėjęs etapas truko apie 
aštuonias valandas. Pėsčiomis iki paskirstymo lagerio per dar nepatirtą 
šaltį: tądien buvo - 44° C. Dar reikėjo nueiti apie dešimt kilometrų. Į 
atsiliekančius šaudė. 

O po poros savaičių laukė ypatingasis – trečiasis lageris su dar 
baisesnėmis patirtimis, nuo kurių, praėjus beveik penkeriems metams, 
išgelbėjo tik amnestija, paskelbta mirus didžiajam tautų vadui Stalinui.

*
– Ten buvo anglies šachtos, – pasakoja Vl. Kalvaitis. – Mūsų, trečiasis, 

lageris aptarnavo dvi – tryliktąją ir devintąją. Pastaroji buvo geresnė, ten – 
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aukštas anglių sluoksnis, o tryliktojoj, kur tik aštuoniasdešimt centimetrų 
storio sluoksnis, žmonės dirbo gulėdami.

Kiekviename barake gyveno apie tris tūkstančius kalinių. Taip 
susiklostė, kad iš pradžių šalia Vlado tautiečių nebuvo. Su jais susipažino, 
patekęs į transporto skyrių, požeminę brigadą, kurioje darbavosi 
elektrovežių mašinistai, prikabinėtojai, kelio darbininkai. Požeminėj 
šachtos karalijoj susitiko ir su būsimu monsinjoru Kazimieru Vasiliausku. 
Ten dirbo dar du dvasininkai – kanauninkas Stasys Kiškis ir kunigas Jonas 
Žvinys.

– Mes, jauni žmonės, buvom monsinjoro grupėje, jis mums, 
berniokams, kurie negaudavo siuntinių, virdavo košę, – sako Vladas. – 
Virdavo su įkvėpimu, vis pajuokaudamas.

O paskui ir gultai buvo netoliese. Pusę metų ant viršutinių gultų dar 
ir šalia. Lageryje prestižinė vieta – gultai apačioje; kai K. Vasiliauskui, 
kaip šventam žmogui, jie buvo pasiūlyti, turėjo kasdienę progą susėsti 
ir pakalbėti šalia jo. Vos už praėjimo gulėjo dar vienas nemažai įtakos 
aplinkiniams turėjęs žmogus – universiteto trečiojo kurso studentas 
lituanistas, literatas Jonas Kudžma, būsimos poetės Dalios tėvas.

– Ten ir eilėraščius rašėm, – gan netikėtas prisiminimas. – O 
stipriausios literatės gyveno kaimyniniame, ketvirtajame, lageryje, – Vl. 
Kalvaitis tarsi atsitiktinai išskiria žodį gyveno, ir turbūt nereikia aiškinti, 
kodėl. Garsiausia lagerio poetė buvo Rozalija Preibytė (tuomet, žinoma, 
tik Rožytė), ji savo kūrinėlius perduodavo broliui. Tai padaryti būdavo ne 
taip paprasta, dažniausiai pavykdavo tik tuomet, kai tekdavo kartu dirbti, 
pavyzdžiui, nukasant lagerio teritorijoje sniegą. Eilėraščius skaitydavo 
visi. Vladui ir dabar atrodo, kad tai buvo nepaprastai geri eilėraščiai.

O kas ten buvo baisiausia?
– Baisu viskas buvo. Bet baisiausia – buras. Tai yra барак усиленного 

режима1*. Baisiau negu karceris. 
Taip, jei įsidėmėjote, vadinasi ir Vl. Kalvaičio romanas – „Sustiprinto 

1* Sustiprinto režimo barakas (rus.).
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režimo barakas“.
– O už ką ten patalpindavo?
– Už prasižengimus. Aštuoniasdešimt šešias paras ten prabuvau, - 

atsako Vladas.
Nelengva patikėti, kad tokio būdo žmogus, kaip jis taip nelemtai galėjo 

užkliūti. 
Tuos trejetą mėnesių leido kartu su aštuoniasdešimčia nelaimėlių. 

Grotuoti langeliai uždaryti. Tavęs niekur neišleidžia. Jokių pasivaikščiojimų, 
bulvaras tik nuo vienos sienos iki kitos.

Ką teko iškentėti tuomet ir per likusius lagerio mėnesius, geriau už patį 
Vl. Kalvaitį niekas nepapasakos. Belieka atsiversti jau keliom premijom 
įvertintą romaną.

*
Kai amnestavo, peržegnotas K. Vasiliausko, mintimis jau buvo pakeliui 

į Lietuvą. Tačiau, nors pagal amnestiją teoriškai tapo neteistu, netrukus 
vėl buvo įgrūstas į vagoną ir išlaipintas tik Irkutsko srities Algatujaus 
gyvenvietėje. Nulėmė tai, kad tėvas vis dar sėdėjo kalėjime, o mama buvo 
tremtyje.

Ten, kaip ir kiti, Vladas dirbo pušų nusakintoju. Po metų, atostogaujant 
direktoriui, gera linkintis technorukas sukurpė leidimą išvykti į Tuluną – 
rajoninį centrą. Jaunas žmogus dirbo gerai, ir jo noras mokytis tam laikinai 
einančiam pareigas vadovui pasirodė svarbus.

Tiesa, jau Tulune niekaip nesugebėjo įrodyti, jog jis – buvęs 
abiturientas: iš Lietuvos atsiųstas pažymėjimas, jog iki suėmimo mokėsi 
aštuntoje gimnazijos klasėje, buvo suprastas kiek kitaip: „Turėsi baigt 
devintą ir dešimtą klases“. Taip Vl. Kalvaitis prarado dar porą metų.

Dirbo kroviku – pabėgius krovė į vagonus, mokėsi darbo jaunimo 
vidurinėje, užsitarnavo gerą vardą. O tada pradėjo daryti žygius, kad ir 
mamą ten perkeltų. Matyt, buvo tikrai pavyzdingas darbininkas, jei vieną 
dieną direktorius net į partiją stoti pasiūlė. „Tai kad aš tremtinys“, - atsakė 
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labiau nei bet kada sutrikęs Vl. Kalvaitis. „Ir aš tremtinys“, - nemažiau 
netikėtas buvo vadovo paaiškinimas. Pasirodo, jo tėvai dar prie caro buvo 
išvežti iš Lietuvos.

Ne, į partiją Vladas, žinoma, nestojo. Iš pradžių, baigęs vidurinę, 
bandė stoti į geležinkelių transporto institutą, - geležinkeliečio sūnui 
nuo vaikystės depo dūmų kvapai buvo labai artimi, tačiau susikirto iš 
matematikos ir fizikos. O paskui metus atkakliai gilino rusų kalbos ir 
literatūros žinias. Susirinko iš tremtinių visus įmanomus žodynus, knygas, 
be to, pradėjo rašinėti į vietinę spaudą. Už rašinį gavo ketvertą, kiti buvo 
tik trejetukai, tačiau į Irkutsko universiteto rusų kalbos ir literatūros 
specialybės neakivaizdinį skyrių jį, darbininką, priėmė be apribojimų.

*
Jau porą dešimtmečių Vladui labiausiai trūksta Leonoros. Niekaip 

negali susitaikyti su mintimi, kad jos nebėra.
Su ja susijusi labai įdomi, beveik mistiška istorija. Pirmąsyk į Algatujaus 

gyvenvietę, kur gyveno mama, atėjo pėsčiomis. Ilgai teko eiti per taigą. 
Kaip šiandien pamena, buvo liepos vienuoliktoji. Priėjus gyvenvietę, 
atrodė, jog joje nėra nė gyvos dvasios. Išskyrus ožką, pririštą prie pušies, 
aplinkui nieko nesimatė. Prisėdo prie šulinio, galvodamas, jog visvien kas 
nors ateis pasisemti vandens. Ir ateina uzbekė. Vladas klausia: „Ar nežinot, 
kur čia gyvena Aleksandra Kalvaitis?“ Aleksandros nepažįstanti, o kurioje 
trobelėje Saša gyvena, parodė. Nuėjo, atsisėdo ant slenksčio ir laukia. 
Durys paremtos pagaliu, vadinasi, nieko nėra („Ten užraktų nebuvo, - 
beveik komunizmas. Pabandyk ką nors apvogt – kaulelių nesurinksi“). Po 
geros valandos pasirodo mergina, nešina kibiru. „Kas toks tamsta būsi? – 
klausia, mestelėjusi į jį akį. – Gal tas, kurio seniai laukiam?“ Prieš pusantro 
mėnesio rašydamas laišką, Vladas nežinojo, kad taip ilgai čia keliaus. O 
kai mergina, pakvietusi pas ją lukterti, išeidama pamelžti ožkyčių, paliko 
pavartyti albumą, nustėro paskutiniame puslapyje pamatęs nuotrauką su 
dar lageryje susapnuotu vaizdu. Tame sapne kažkokia senelė jam sakė: 
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„Tai – būsimoji tavo žmona“. Kai mergina sugrįžo, nusiėmė skarelę, kai 
pasklido jos ypatingo grožio plaukai, abejonių neliko: Ji.

*
1966 metais grįžęs į Lietuvą, apsistojo Tytuvėnuose, kur prieš porą 

metų jau buvo apsigyvenę tėvai. Nors tremtis ir pasibaigė, gyvenimas 
ir toliau nebuvo labai gailestingas. Irkutsko universiteto diplomas 
pasirodė per menkas, norint gauti Lietuvoje rusų kalbos ir literatūros 
mokytojo darbą. Per pažįstamus pavyko įsidarbinti tik ten, kur nebuvo 
pageidaujančių – Veliučionyse, paauglių kolonijoje.

Nesibaidė Vladas šito darbo. Po pragarų, kuriuos teko patirti, tai 
buvo beveik sanatorija. Jaunieji nusikaltėliai kažkokiu būdu sužinojo, 
kad jų mokytojas – buvęs zekas,  ir tai nuteikė visai kitiems tarpusavio 
santykiams. Jie tokių prisibijojo, net savotiškai gerbė, o Vl. Kalvaičiui tai 
leido jų labui padaryti nemažai gero. Jei kam iš jūsų teko skaityti Antono 
Makarenkos „Pedagoginę poemą“, nesunkiai suprasite apie ką eina kalba. 
Ne vienas jų, po daugelio metų sutikęs savo mokytoją, pasakė: „Jei ne jūs, 
nieko gero iš mūsų nebūtų išėję“. 

Vladui Veliučionyse sekėsi, jo darbu buvo patenkinti. Metus 
pragyvenus, ir žmona, baigusi Krasnojarsko medicinos instituto paskutinįjį 
kursą, sugrįžo į Lietuvą. Kol kas tik į nediduką kambarėlį. Šalia kolonijos 
statant trijų aukštų namą, buvo pažadėtas poros kambarių butas. Atrodė, 
prasideda naujas gyvenimas. Tačiau kaip tik tas butas ir tapo naujų bėdų 
priežastimi.

– Vienam partijos nariui nepatiko, kad buvusiems tremtiniams dalija 
butus, - liūdni Vl. Kalvaičio prisiminimai. – Jis parašė laišką į saugumo 
komitetą. Ir prasidėjo kvietimai atvykti tai į garsiuosius rūmus Vilniaus 
centre, tai į jų konspiracinį butą P. Cvirkos gatvėje. Daug ką siūlė, net darbą 
sostinėje, „Gintaro“ viešbutyje. Supratau – nebeišsisuksiu. Ir pasakiau: 
„Nieko nebus. Darykit ką norit, man iš jūsų nieko nereikia“.

Po savaitės etatą prarado žmona, dirbusi kaimyniniame Šumske, 
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paskui neteko darbo ir vaikų darželyje. Vlado darbo krūvį sumažino iki 
minimumo – paliko tik auklėtojo pareigas, pamokų nebedavė. Leonorai 
įsidarbinus Naujojoje Vilnioje, vėl tarsi vėrėsi naujos perspektyvos. Bet ir 
čia pasiekė viską matanti ir girdinti sovietinio saugumo ranka. 

- Atsisakius jų malonių, sutvarkydavo greitai, - tai ne tik Vl. Kalvaičio, 
bet ir ne vieno bendrabylio patirtis.

Tada, šešiasdešimt devintaisiais, nieko kito neliko, kaip dar kartą 
pasukti į Tytuvėnus.

*
Pedagoginio darbo ir tąsyk negavo. Pavyko įsidarbinti durpyne, 

gamybos meistru.
Nors ir pas gerus žmones glaudėsi, su tėčiu nutarė: reikia statytis 

namą. Duobės, perdengimai, viskas, išskyrus mūro ir tinko darbus, Vlado 
rankomis padaryta. 

Septynerius metus dirbo durpyne.
Tik po to atėjo laikas, kai pavyko įsidarbinti pagal specialybę. Priėmė 

Tytuvėnų žemės ūkio technikumo direktorius Ipolitas Kazlauskas. Tas 
doras žmogus dabar vienas geriausių Vl. Kalvaičio bičiulių.

*
Liūdnoji šios šeimos statistika: nuo okupacinės valdžios nukentėjusių 

daugiau nei jos nepaliestų. Nelengva net patikėti: 11 patyrė tremtį ir 
kalėjimus, lageryje atsėdėjo 16 metų, tremtyje išbuvo 84 metus. Uošvis 
nuteistas rusų tribunolo ir sušaudytas Tuskulėnuose; kapas nežinomas. 
Vlado brolis pokario sumaištyje dingo, jo likimas iki šiol nežinomas. 

Vl. Kalvaitis – tolerantiškas žmogus, tačiau jo gyvenimo patirtis, 
artimųjų ir tautiečių sužaloti likimai neleidžia būti abejingu, kai išgirsta, 
jog visa tai reikia nurašyti istorijai, senačiai, kad reikia žiūrėti tik į ateitį.

Vladas pergyvena, kad aplink dar daug nesuvokiamo, sunkiai 
paaiškinamo. Ypač suskauda širdį, kai susitinka prieš miestelio turgavietę 
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gyvenančią tytuvėniškę, net dešimt metų Intoje iškentėjusią. Maistui ji 
išleidžia 150 litų per mėnesį. Perka vištą, dalina ją į septynias dalis, sriubą 
verda. Dar perka tris litrus pieno, zacirkai. Turi dvi vištas ir nedidelį 
šiltnamiuką. Ne, ji nesiskundžia gyvenimu, ne toks žmogus. Tačiau su 
ja pabendravus, toks noras užeina kam nors iš tų, kurie kalti dėl tokios 
socialinės nelygybės, sugurinti nosį, jog... tik ašara nubyra. 

Tada nejučia prisimena lagerį, kuriame buvo vos dvidešimt trys 
saulėtos dienos per metus ir baltas tik žemės dar nepasiekęs sniegas, ir 
kiek pašviesėja.

*
Kartais liūdna pasidaro, kad beveik nebėra sąsajų su gimtuoju 

Radviliškiu. Ne, gimtojo namo gyvenimo vėtros nenuvertė, tačiau 
priklauso jau svetimiems. Kai užeina noras pakvėpuoti tais skaniais, 
su niekuo nepalyginamais, tik geležinkelių miestui būdingais kvapais, 
atvažiuoja į Radviliškį, kad ir iš tolo paspokso į namo, kuriame surūkyta iš 
alksnio lapų padaryta pirmoji cigaretė, verandą. Liūdna, žinoma, bet buvo 
ir liko nepraktiškas iki senatvės, - kai dar buvo galimybė susigrąžinti tėvų 
namus, nepasirūpino.

Tokiom dienom būtinai susiranda ir bent vieną bendraklasį, kurių vos 
keli beliko.

Ar tremtys, lageriai pakeitė charakterį, būdo bruožus?
– Velniai žino, gal... – kažkaip neužtikrintai atsako Vladas. – Aš turbūt 

buvau ir esu tėvo kopija. 
Tėvas, pasirodo, buvęs ne tik geras pasakotojas ir štukorius, bet ir 

vaidintojas. Tarpukaryje Radviliškyje buvo pastatyti Šaulių rūmai. Ten 
per šventes persikeldavo ir gimnazistų paruoštos programos, pastatyti 
spektakliai. Idėjinis vadas buvo Aleksas Puzanauskas, ir Šiaulių dramos 
teatre statęs spektaklius. Radvilišky surinktoje trupėje vaidino ir S. 
Kalvaitis, o vėliau ir gimnazistas sūnus. Vladas sako, jog jam labiausiai 
patikdavę užkulisiai, grimo kvapas. Ir dabar juos jaučiąs. 
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Tačiau dramaturgijoje debiutuoti nežadąs. „Nebeliks laiko“, – labai 
trumpas atsakymas.

2. SIELŲ, ĮŠĄLUSIŲ AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE, IŠVADAVIMAS, 
    arba
    VISKAS APIE KŪRYBĄ

Į Lietuvą Vl. Kalvaitis parsivežė apie porą šimtų epigramų. Visos jos 
parašytos rusų kalba, dauguma ten, Sibire, ir išspausdintos. 

Buvo parašęs ir vieną kitą lyrinį eilėraštį, tačiau dabar tvirtina, jog jie 
tokie prasti, kad nėra ką apie juos ir kalbėti. Tebeturįs. Neseniai dar iš 
naujo perskaitęs. 

- Jau tokius niekus rašiau. Dieve tu mano... – nelengva suprasti – tikrą 
teisybę sako ar kiek juokauja. Vladui tai kartais būdinga.

O satyrinių eilėraščių neišsižadąs. Jie pradėjo rastis kartu su 
lietuviškai rašomomis epigramomis. Ypač po to, kai į savo kompaniją 
priėmė šluotiečiai (jaunieji skaitytojai turbūt jau net negirdėję, jog buvo 
sovietmečiu toks visai neblogas satyros ir humoro žurnalas „Šluota“). 
Tada, kai susipažino su Pranu Raščium, Algimantu Pabijūnu, Gediminu 
Astrausku.

Debiutavo „Šluotoje“ 1966-ųjų gruodyje, tuoj po sugrįžimo iš Sibiro. 
Nusiuntė kelias epigramas Pr. Raščiui ir jas išspausdino. Didesniam 
pasitikėjimui nuteikė susitikimai su dviem pripažintais metrais. Vieno 
susirinkimo „Šluotoje“ metu buvo pakviestas paskaityti savo eilėraščių. 
„Iš tavęs bus satyrikas“, - pasakė ten dalyvavęs Antanas Jonynas. Maždaug 
tą patį pakartojo Teofilis Tilvytis.

Beveik porą dešimtmečių Vladas tobulino plunksną tik šitoje srityje. 
Tapo ganėtinai žinomu. Su bendraautoriais debiutavo dar sovietmečiu 
knygoje „Velnio tuzinas“ (1977). Žinomiausi kūrinėliai surinkti į knygas jau 
atkūrus Nepriklausomybę, tai – „Kolega įsiūlė“ (1997), „(Ne)nusipelnęs“ 
(2002), „Skuduriniai žmogeliukai“ (2004). Rašant epigramas svarbiausia 



/ 65 /

buvo ir liko bendražmogiški dalykai. Be satyrinių miniatiūrų ir epigramų, 
humoristinių eilėraščių išleido ir lyrinių eilėraščių knygą „Prieblandos 
varnos“ (2002). 

Dabar nė pats negali paaiškinti, kodėl pradėjo rašyti apsakymus, 
noveles. Tačiau kada parašė pirmąjį, pamena tiksliai – 1979 metais. Trys 
iš jų – „Grybai“, „Pamoka“ ir „Uždek žvakę“ – jau atėjus naujiems laikams, 
pateko į pirmąjį rinkinį „Volungė“ (2007). Anais laikais jų niekam siūlyti 
nebandė, nes gerai suprato, kad nepavyks. O pačiam didžiausiam darbui 
pasiryžo praėjus dar dešimtmečiui. Tada, kai jau buvo aišku, kad parašyto 
slėpti nebereikės. 

*
Vladas neslepia, jog romanas gal devyniasdešimt penkiais procentais 

autobiografinis. Herojų paveikslai autentiški. Tačiau tai neturėtų 
sutrukdyti išvaduoti sielas, įšąlusias amžino įšalo žemėje.

Ar kas nors iš bendrabylių jį skaitė?
– Tai kad daugelio mano draugų nebėr, - liūdnai konstatuoja.
– Ir monsinjorui nerodėt?
– Ne.
Tačiau tokia galimybė buvo. Tuomet, kai buvo parašęs tik pirmuosius 

skyrius, sunkiai susirgo žmona ir aštuonis mėnesius buvo šalia jos 
Vilniuje, Santariškėse. Katedros kleboną K. Vasiliauską lankė kas antrą 
vakarą. Užeidavo pasiguosti. Apie daug ką kalbėdavo. Žinoma, ir lagerį 
prisimindavo. Iš tuometinių naujienų bene labiausiai įstrigo užuomina 
apie tai, kad pas monsinjorą išpažintį atlikti panoro Juozas Baltušis ir 
kad ji užtruko trejetą valandų. Žinoma, ką kalbėjo literatūros klasikas 
ir monsinjoras, - paslaptis, tačiau šis faktas turėtų būti įdomus rašytojo 
kūrybos gerbėjams, ir ne tik.

Paklaustas apie literatūrinius mokytojus, Vl. Kalvaitis visų pirma 
nurodo O’Henrį ir Džeką Londoną. Prisipažįsta novelistikos mokęsis iš jų 
abiejų. Šis literatūros žanras žavėjęs dar nuo gimnazistiškų metų. O kodėl 
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jas pradėjo rašyti tik būdamas beveik penkiasdešimties?
– Mokiausi rašyt turbūt, – atsako Vladas, pats kiek savim abejodamas.
O iš lietuvių literatūros artimiausi Pulgis Andriušis ir Jonas 

Marcinkevičius. Pastarajam dalis simpatijų tenka gal dar ir dėl to, jog 
žemietis. Ypač brangus jo „Benjaminas Kordušas“. Na ir Maironis pirmajam 
trejetuke, nors kai kas tuo ir nusistebi. Iki šių dienų mintinai moka 
„Čičinską“, kurio net gimnazijoje nereikalavo išmokti. Matyt, neatsitiktinai 
satyriniams eilėraščiams tiek laiko skirta.

Aštrių, net labai aštrių epigramų ir satyrinių eilių prirašyta. Ar 
neužkliuvo kokiam skundikui jų autoriaus praeitis? Nebuvo panašios 
istorijos, kaip Veliučionyse? „Galėjo būt, bet nebuvo, - atsako Vl. Kalvaitis, 
o kiek patylėjęs prideda: - O gal ir buvo, bet aš nežinau?..“. „Šluota“ anais 
laikais buvo vienas drąsiausių leidinių, be kita ko, gerbųsi ir savo autorius, 
tad nebūtų nieko keisto, jei, kad ir pavėluotai, kažką panašaus sužinotų.

Pats Vl. Kalvaitis nesuka galvos dėl savo literatūrinio stiliaus. Tačiau 
bevelija pastebėti, jog visada stengėsi rašyti kuo gražesne lietuvių kalba. 
Todėl visą gyvenimą mokėsi ir tebesimoko. Užtat žodynas prikaišiotas 
popierėlių. 

Netikėtas žodis, ypač pirmoji kūrinio eilutė – ypatingos svarbos. 
Bernardas Brazdžionis mėgdavo kartoti, kad pirmąją eilutę padiktuoja 
Dievas. Turbūt ne vienam yra įsiminusi toji Vl. Kalvaičio eilutė, kurioje 
tvirtinama: „O jeigu koks žodis įkrito į širdį, jį Viešpats užrašė. Tik mano 
ranka“. Eilutė-patvirtinimas, kad Vladas vis dėlto ir lyrikas, nors pats 
linkęs nuo tokio titulo žegnotis. O bene šviesiausias anuos laikus ir dabartį 
įamžinantis tekstas vadinasi „Jaunystės draugei Pūgai“. Pasielgčiau 
nedorai, jei neperrašyčiau jo nuo pradžios iki galo:

Matau, tu ir vėlei kvailioji
Sniego melsvam lauke.
Kuo gi aš kaltas, mieloji,
Kad tu vieniša tokia?
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Kadaise apglėbę kits kitą
Ritomės kūliais šlaitu...
Dabar aš vargstu nuo artritų,
Galbūt negaluoji ir tu?

Bet vis – tai prie lango ar staktų –
Brazdi. Nors abiem apmaudu,
Kai aš sutrikęs nei rakto,
Nei šlepečių nesurandu.

Ką man daryt? Kas beliko?
Sprangūs vilčių trupiniai?
Rumbės dygliuotų vainikų?
Sakyčiau – gal laikinai

Padėkim ant visko kryžių,
Viltim patikėję žavia:
Jei aš į šią žemę grįšiu,
Susirasiu pirmiausia tave.

*
Daug likimo smūgių sulaukta. Buvo laiko ir susimąstyti apie tai. Tiki ar 

netiki Vl. Kalvaitis likimu? Prietaringas jis ar bevelija priimti tai, kas bloga 
ar gera nutinka, kaip neišvengiamybę?

– Turbūt taip, - atsako Vladas. – Nes yra tokių dalykų, kurie man 
visiškai nesuprantami. Tarkim, kad ir šitas laikotarpis. Niekuomet 
negalvojau, kad ir į mano gyvenimą... – Vl. Kalvaitis, nebaigęs sakinio, 
nutyla tarsi suabejojęs, ar dera jį pratęsti. Tiek dešimtmečių muštas, 
niekintas, nepripažintas jis ir nebeįsivaizdavo kitokios aureolės.

–  ... kad tokia šlovė ateis?
– Nu taip... – tyliai pasako Vladas, leisdamas suprasti, jog pats laikas 
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keisti temą. Jam kur kas įdomiau ir svarbiau pabūti su savimi, apmąstyti 
viską tylomis. Yra įsitikinęs, jog tylint galima daugiau pasakyti. O kuo 
geriau pažįsti žmogų, tuo daugiau gali sužinoti iš jo žvilgsnio. Jo manymu, 
dar nėra Žemėje tokios kalbos, kurios pagalba žmogus galėtų išreikšti 
viską, ką junta.

Pats Vl. Kalvaitis gerokai skiriasi nuo bendrabylių pirmiausia tuo, 
kad yra iš tų, kurie nesimeldžia vienai kuriai partijai ar bendrauja tik 
su buvusiais politkaliniais ar tremtiniais. Tarp jo bičiulių – įvairiausių 
partijų nariai, o daugiausia nepartinių. Jeigu žmogus doras, Vlado bijoti 
nereikia, jei ne, Vladas jam tiesiai į akis pasakys, jog tu, žmogau, klysti. 
Tie, kurie daug metų Vl. Kalvaitį pažįsta, žino ir tai, jog tai niekam nieko 
nepavydintis, nekerštingas, nepiktas, teisingas žmogus.

Galimybė bendrauti su visais žmonėmis, anot Vlado, rašančiajam tai 
ir galimybė pataikyti bent jau netoli dešimtuko. Kaip rašytojas daugiausia 
padaro vaikščiodamas, galvodamas. Anksčiau, kai dar rūkė, išėjus į terasą ir 
užtraukus dūmą, bent jau pusę cigaretės surūkius sakinys, tas, ties kuriuo 
būdavo sustojęs, pasidarydavo aiškus. Prieš ketvertą metų, kai elektrošoku 
buvo prikelta širdis, teko iš naujo mokytis valdyti stabtelėjusį tekstą.

Dabar Vl. Kalvaitį vadina Kelmės krašto šviesuoliu. Ar niekas 
neatsiprašė, pasikeitus laikams?

– Ne... – vos girdimai pasako Vladas ir mosteli ranka: – O ir nereikia. 
Kiekvienas gyvena taip, kaip nori.

Mažame miestelyje visos paslaptys lyg ant delno. Jau į praeitį nuėjo 
ir darbas durpyne, kai buvo stebimas vos ne kiekvienas meistro žingsnis. 
Nemalonu, žinoma, susitikti gatvėje tą, kuris net pokalbius su darbininkais 
išversdavo į savo kalbą, tačiau jis jau seniai ir jam, ir panašiems į jį atleido.

Jau seniai visą savo laiką Vl. Kalvaitis skiria kūrybai. Dukra gydytoja, 
dirbanti Kražiuose, statybų specialistas žentas ir tėvo pėdomis pasekusi 
anūkė stengiasi, kad tėvukas jų lauktų, o sulaukęs pasidžiaugtų 
artimiausiais žmonėmis.

Vl. Kalvaitis atskleidžia paslaptį: krypstąs į mistiką. Ne į fantastiką, ne. 
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Į mistiką. Nuo seno žinoma, kad žmones sieja kažkokios bangos, kurias 
sunku įvardinti. Štai vienas Levo Tolstojaus apsakymo herojus, einantis 
paskui gražią moterį, galvodamas apie ją, privertė atsisukti. Kas tai? 
Telepatija? Kažin. Vis dažniau apie tai galvojantis, šį tą rašąs. Kas iš šito 
išeis, dar sunku pasakyti. Bent jam pačiam tai labai įdomi patirtis.

Gal dar ir šiuolaikinis romanas pasirašys, tema pati į rankas eina. 
Vieno Vlado draugo tremtinio duktė dailininkė ištekėjo už norvego. Gana 
seniai ištekėjo. Nors ir vyras myli, ir šeima graži, niekaip negali moteris 
priprasti prie šalies, kurioje gyvena. Kalvaičių atžalos ir jie draugauja 
šeimomis. Po to, kai Vl. Kalvaičio žentas buvo pakviestas pastatyti jų 
trobos priestatą, toji išsiilgusi tėvynės jau mirusio draugo duktė patiki 
Vladui savo pergyvenimus ir visa tai norom nenorom, anksčiau ar vėliau 
gali persikelti į popierių. O kol kas ant popieriaus persikėlė tik jo atvaizdas, 
per porą valandų nupieštas iš Norvegijos atvykusios viešnios. Pats Vl. 
Kalvaitis niekada nesiryžtų savo krašto iškeisti į svetimą, kokie stebuklai 
jame belauktų.

Nelabai suprantąs, kodėl beveik visi leidiniai, išskyrus „Nemuną“, 
atsisakė satyros ir humoro skyrelių. „Atrodytų, kad mes juoktis 
nebemokam, – paironizuoja. – Net iš savęs nebenorim juoktis“. 
Prisipažįsta, jog ir dabar vis pasirašo panašios stilistikos eilučių ir jų visai 
nesigėdyja. O gal kai kurių leidinių redaktoriams atrodo, kad anoniminiais 
vardais pasirašyti išspausdintų tekstų komentarai, dažnai pikti, šlykštūs, 
žmogiško orumo neverti, ir yra šių dienų humoras? Ir ypač liūdna, kai toks 
„humoras“ toleruojamas literatūrinėje spaudoje.

*
Ar su plunksnos draugais bičiuliaujasi? Taip, dažniausiai su Kelmėje 

redaktore dirbančia, vaikams knygas rašančia Ona Jautake. Artimiausi, 
žinoma, satyrikai Mindaugas Klusas, Aleksas Dabulskis, tik kad jie toli – 
Kaune. Kol buvo jaunesnis, pas Mindaugą dažnokai nuvažiuodavo, kartais 
ir tris keturias dienas pasižmonėdavo. Ir pagurkšnodavo bevaikščiodami 

ANT DIDŽIŲJŲ KŪRYBOS SVARSTYKLIŲ
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po miestą. Na ne, nedaug, nuramina pamatęs kiek pasikeitusį 
besiklausančiojo veidą, - po dvidešimt gramų. Taip, ir su jo žmona geri 
santykiai buvę, jau vien dėl to aišku, kad tai tiesa.

O dabar artimiausius santykius palaikąs su nemuniečiais – Viktoru 
Rudžiansku ir Gražina Viktorija Petrošiene. Nuo jų ir nauji vėjai prasidėję 
jo gyvenime. O gal nuo apsakymo „Grybai“, pasitaiso, kurį, atvirai kalbant, 
nusiuntęs į redakciją nieko ypatingo nesitikėdamas. O kai išgirdo 
padrąsinantį žodį, tapo drąsesniu ir vieną lemtingą dieną nusiuntė jų visą 
glėbį, vėliau atsidūrusį po vienu – „Volungių“ –  stogu. Nors iki šiol dar 
asmeniškai neteko susitikti knygos redaktoriaus Jono Vabuolo, labai jam 
dėkingas už telefonu išsakytas pastabas. Vladas sako, kad jos jam buvusios 
labai naudingos dirbant prie kitų prozos tekstų.

Kai išleido „Svečią iš Magadano“, bene įdomiausio atsiliepimo sulaukė 
iš Viktorijos Daujotytės: „Pasisekė parašyt“. Profesorės žodžius žodžiu 
persakė jos brolis – Tytuvėnų slaugos namų direktorius Jonas, senas 
Vlado draugas. Kai titulavo Žemaitės premijos laureatu, profesorė pasakė 
ir daugiau gerų žodžių, tąkart – viešai.

Kas Vl. Kalvaičiui yra kūryba?
– Be galo sunkus klausimas, – visai nenusiteikęs teisingam atsakymui 

Vladas. – Toks paprastas ir toks nepaprastas. Kai girdžiu atsakant išreikšti 
save, niekaip su tuo negaliu sutikti. Kaip aš galiu save išreikšti, jei rašau 
apie kitus?

O paskui dar ir kiek pablevyzgoja:
– Kuria turbūt visi. Visi šį bei tą daro. Vaikai juk irgi kūryba, ar ne?
Ir jau rimčiau, šįkart apie gyvenimo, likimo ir kūrybos sąsajas:
– Tai kad viskas turbūt nulemta. 
Ir papasakoja, kaip lageryje du kartus buvo atsidūręs daugiau nei 

viena koja aname pasaulyje. Kai penkias valandas buvo apsemtas iki 
kaklo anglimis ir kai paskutinę akimirką išvengė susidūrimo su vagonu. 
Iš pastarosios situacijos tai, kas svarbiausia, liko novelėje „Angelas 
praskrido“. 
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*
Kas pirmasis perskaito Vlado parašytus tekstus? Duktė, žentas, anūkė? 

Atsakymas – netikėtas. Ogi iš namiškių niekas. Kodėl? Kai išleido eilėraščių 
knygą, dukra paklausė, ar jie panašūs į tuos, kokius rašanti netolima 
kaimynė. Taip, atsakė kiek paabejojęs tėvas. Tuomet neskaitysianti. Tiesa, 
trisdešimt penkis romano puslapius perskaitė. Pasakė, jog patiko. O toliau 
nebeskaito, nes ir taip viską žinanti.

O gal ir ne todėl? Gal pernelyg daug skaudaus toje knygoje, gal prie 
jos dar reikia priprasti? Juk ir jos pačios gyvenimo ten labai daug. Nors ir 
tarp eilučių.

                                                                                       2012 m. liepa-rugpjūtis

ANT DIDŽIŲJŲ KŪRYBOS SVARSTYKLIŲ
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ŽYDINČIŲ MEDŽIŲ 
PRANAŠYSTĖ

2012 m. gruodžio viduryje Armėnijos Respublikos Nacionalinė 
Mokslų Akademija rašytojai Marytei Kontrimaitei suteikė garbės mokslų 
daktaro vardą. Tame solidžiame dokumente parašyta: už indėlį stiprinant 
armėnų-lietuvių santykius. Žinia, verta pirmųjų dienraščių puslapių.

Deja, jos nebuvo mūsiškėje spaudoje. Dideliais tiražais besididžiuo-
jančių laikraščių redaktorių (savininkų) įsitikinimu, Lietuvos skaitytojui 
reikia kitokių naujienų. Bent kartą savo skaitytojų atsiklaustų, kokių iš tik-
rųjų.

*
Su Maryte Kontrimaite yra tekę bendrauti „Dienovidžio“ redakcijoje, 

Lietuvos rašytojų sąjungos klubo vakaruose, Lietuvos žurnalistų 
draugijos renginyje, rašytojų poilsio namuose Nidoje. Ištarus šią pavardę, 
literatūros žmonėms visų pirma, tačiau ne tik jiems, pirmiausia iškyla 
Armėnijos vardas. Akivaizdu kodėl – visas gyvenimas susijęs su šiuo 
kraštu, jo literatūra, tos šalies atgimimu ir dar daugybe sąsajų. Tačiau 
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būkim nuoseklūs ir pabandykime ne tik sugrįžti į tos įdomios istorijos 
pradžią, t. y. į lietuvaitės pažinties su Armėnija pradžią, bet ir į tas dienas, 
kurios išmokė niekada nieko nebijoti.

*
Tas dienas dabar mena ir pora fotografijų, darytų tolimojoje Irkutsko 

srityje, aukso kasyklų centre Bodoibo, į šiaurės rytus nuo Baikalo. Vienoje 
jų ji – trimetė, su tėveliais ir dviem vyrenėmis sesėmis, kitoje – viena pati, 
jau aštuonerių, prieš pat kontrabandinį grįžimą į tėvynę.

Marytei buvo du metukai, kai išvežė. Tarp Plungės ir Telšių 
žaliuojančio gimtojo Vilkaičių kaimo, be abejo, negalėjo prisiminti, tačiau 
– prisipažino – sapnuodavo žydinčius medžius. Kadangi Sibire žydinčių 
medžių išvis nebuvo mačiusi, tai ir dabar sunkiai paaiškinama. Vėliau, kai 
jau rašė eilėraščius, žydėjimas tapo vienu iš pasikartojančių leitmotyvų 
jos poezijoje. 

Išskirtinį charakterį turėjo visada. Buvo berniokiška. Gal todėl, 
kad gimė tėvams laukiant sūnaus. „Buvo paskutinė tėvelio viltis turėti 
sūnų, kurią aš sužlugdžiau, - šiandien su šypsena pastebi Marytė. – Bet 
charakteriui, matyt, kažkaip atsiliepė tėvų norai“. Nuo mažens įpratusi būti 
viena, nieko nebijojo. Tėvai išeidavo į darbą, gerokai vyresnės seserys – į 
mokyklą, o ji, likusi viena, dūkdavo su berniukais, laipiodavo po medžius, 
uolas. Sugrįždavo vėlai, dažniausiai po to, kai visi jau būdavo namuose. 
„Ar neatsitiko kas?“ – pastovus buvo tėvų rūpestis, ypač žinant pomėgį 
karstytis uolomis. Kai susigriebė skarlatiną, labai sunkią, komplikuotą, 
su viskuo, kas įmanoma, buvo apkurtusi, o ir apskritai visiškai sušlubavo 
sveikata. „Reikia keisti klimatą, kitaip mergaitė neišgyvens“, - išgirdo tėvai, 
ne savo valia atsidūrę ten, kur labai atšiaurios žiemos ir labai karštos, bet 
trumpos vasaros. Kaip jį pakeisi, per prievartą čia patekęs? Taip gimė 
sumanymas dukrą išsiųsti į Lietuvą. Parvežti slapčiomis sutiko tokio pat 
likimo žmonės, kurie buvo ištremti kiek anksčiau ir kuriuos 1955 metais 
išleido atgal. 
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Taip Marytė atsidūrė pas gimines Žemaitijoje. Pas keliomis dešimtimis 
vyresnę pusseserę, kurią vadino teta („negi sese vadinsi?“).

*
Nuotykiu paženklintas ir sugrįžimas.
Žmonės, kurie ją parvežė, išlaipino Plungėje, o patys, pasakę, kad 

lauktų ateinančios tetos, nuvažiavo toliau – Klaipėdon. Laukia laukia 
mergaitė, niekas neateina. Neliko nieko kito, kaip pradėti ieškoti dėdės 
Stiopos-milicininko, apie kurį neseniai buvo skaičiusi rusiškoje knygelėje. 
Žinojo, kad jis labai geras ir visada padės, jis paklydusius vaikučius veda 
namo. Nuo sugrąžinimo į Sibirą išgelbėjo atsitiktinumas – uniformuotas 
dėdė, kurį užkalbino, pasirodė esąs žemaitis geležinkelietis. Perskaitęs 
lapelį su adresu, padėjo susirasti giminaitę. O bešveičiant blynus ir 
pavėluotą telegramą atnešė.

Tie ketveri metai svetimoje troboje, nors ir pas tikrą pusseserę iš 
motinos pusės buvo labai nelengvi. 

– Buvau išdykęs, baisiai nepaklusnus vaikas, užsispyręs, bjauraus 
būdo. Todėl gaudavau į kailį, – su šypsena, lyg ir pateisindama giminaitę, 
sako Marytė, tik labai jau skaudi pastaba: - Kai lupa tėvai – viena, o kai ne 
– visai kas kita...

Žingeidi buvo. Nepaprastai. Betgi žingeidumas – ne nusikaltimas? 
Klajodavo po Žemaičių Kalvariją. Visus kalnelius aplandžiodavo, visus 
Lurdus išstudijavo. Tačiau ilgiausiai užsibūdavo mokyklos bibliotekoje. 
(Tik antroje klasėje buvo problemų – pirmąjį diktantą mokytoja įvertino 
vienetu, nes metai, prabėgę rusiškoje mokykloje, pasirodė nieko neverti). 
Buvo tikras knygų vaikas. Po pamokų iki tol likdavo bibliotekoje, kol 
išvarydavo. Iš pradžių bibliotekininkė lyg ir pyko, o paskui pradėjo 
vertinti, kaip pačią didžiausią skaitytoją. Po to, kai patikrino penkių 
knygų, perskaitytų per tris dienas, turinį. Įlįsdavo Marytė tarp knygų eilių, 
susirasdavo ką nors naujo ir skaitydavo. 

O kai prarijo knygą „Dievai, kapai ir mokslininkai“, „susirgo“ 
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archeologija. Na ir sugalvojo: ir ji privalo keliauti ir atrasti kokį miestą. 
Išsiruošė Mesopotamijon.

Buvo vasaris, tuoj po mergaitės vienuoliktojo gimtadienio. Keliai 
užpustyti, autobusai nevažiuoja. Įsidėjo į tolimąją kelionę pusę kepaliuko 
duonos ir pasaulio žemėlapį, t. y. mokyklinį atlasą bei naujausią knygą, 
pirktą už tėvų atsiųstus kišenpinigius, - Juozo Baltušio „Parduotas 
vasaras“. Užpustytą penkiolikos kilometrų kelią nuo Žemaičių Kalvarijos 
iki Telšių įveikė iki vakaro, vis pasisėdėdama, sumaumojusi visą duoną. 
Knygą taip pat beveik visą perskaitė. Jos herojus pasirodė toks artimas 
– juk ir ji tuos kelerius metus panašiai gyveno. Koks buvo planas? Toks, 
kokį sufleravo Džekas Londonas ir kiti keliautojai – įlipti į traukinį, kuris 
važiuoja į pietų pusę, nuvažiuoti iki sienos; ji – nedidelė, kaip nors pralįs. 
Na, o ten jau bus šilta, gera, ten auga visokie geri valgomi dalykai, taigi 
nepražus.

Tikrovė pasirodė kiek kitokia. Telšių geležinkelio stotyje rado 
uždarytus prekinius  vagonus, o prie keleivinių stovintys palydovai 
atidžiai tikrino išvažiuojančių bilietus. Atsisėdo mergaitė atokiausiam 
stoties kamputyje ir apsižliumbė. Tik dabar suprato, jog padarė didelę 
nesąmonę. Kai užkalbino kažkoks dėdė, papasakojo savo istoriją, tik 
Mesopotamiją pakeitė į Sibirą, kur tėveliai gyvena. Regis, nelabai protinga 
buvo įsivaizduotą šalį pakeisti konkrečia, bet jau buvo 1958 metai ir 
pavojus nebebuvo toks didelis. Tiesa, į milicijos vaikų kambarį vis dėlto 
nuvedė, ten pralaikė porą dienų, kol užsnigtus kelius išvalė, ir sugrąžino 
pas giminaitę. „Na, dabar tai jau gausiu“, - galvojo Marytė, tačiau nieko 
panašaus tąsyk neatsitiko. 

– Buvo sūnaus palaidūno variantas. Skaniai vaišino, meilę visokiais 
būdais rodė. Ta proga į namus atėjęs mokytojas dar ir knygutę padovanojo 
– Antano Vienuolio „Padavimus ir legendas“.

*
Nieko nuostabaus, kad tokiai knygų rijikei jau pradinėje mokykloje 

ŽYDINČIŲ MEDŽIŲ PRANAŠYSTĖ
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pasirašė pirmieji eilėraščiai. Nors pradžia tikriausiai reikėtų laikyti 
vaikiškų prasivardžiavimų surimavimą. O rimtai rašyti pradėjusi (tai, 
žinoma, pačios M. Kontrimaitės žodžiai) trečioje klasėje. Kai išsiaiškino 
ritminę struktūrą, rimavimo plonybes, kai perskaitė ne vieną poezijos 
tomelį (kartu su pasakų, kelionių, nuotykių knygom būtinai parsinešdavo 
eilėraščių), prirašė pilną sąsiuvinį filosofinių eilėraščių, maždaug tokio 
pobūdžio – metai praeina, praeisim ir mes. Buvo ir ypatingas eilėraštis 
Žolinės tema, kurio paskutinį posmelį ir šiandien atsimena:

Manoji rūtelė važiuos traukiniais
Į Sibirą rūstų vingiuotais keliais.
Tenai į namus tremtinių ji paklius,
Pasveikins mielas sesutes, tėvelius...
Na, o šiaip jau meilę poezijai parsivežė dar iš Sibiro. Mama Lietuvoje 

buvo pradinių klasių mokytoja, mokėjo atmintinai daug Maironio, 
Brazdžionio, kitų poetų eilėraščių, kuriuos ne tik deklamuodavo, bet ir 
dainuodavo. Nors ir buvo vabalas, Marytė gerai pamena, kad „Leiskit į 
tėvynę“ traukdavo su visais. 

O bebaigdama mokyklą jaunųjų konkurso laureate tapo jos literatūros 
mokytojo Klaipėdos dešimtojoje vidurinėje iniciatyva. Nors savo kūrybos 
niekur nespausdino, gal tik geriausiems draugams kai ką buvo rodžiusi, 
mokytojas vis dėlto žinojo, kad Marytė rašo. Konkursui pats parengė 
vieną jos mokyklinį rašinį, o eilėraščių tiesiog pareikalavo. „Neduosi, 
penketo metiniame nebus“, - pasakė vienuoliktokei. Argumentas rimtas, 
nepajuokausi. O jau po to viskas klostėsi kaip pasakoje.

Mokėsi uostamiestyje, nes tėviškėje vidurinės nebuvo, gyveno pas 
seserį. Tąsyk buvo parvažiavusi pas tėvukus. Atėjo pranešimas, kad ji 
laimėjo konkursą, kad tokią ir tokią valandą turi būti Klaipėdoje, iš kur 
organizuotai nugalėtojus veš į Vilnių. Pavėlavo, o mokykloje pasakė: „Teks 
važiuoti vienai. Tu – mūsų laureatė. Niekaip be tavęs“. Kai nuvažiavo, buvo 
jau vakaras. Naktį praleido geležinkelio stotyje, kaip šiandien pamena, 
su Gi de Mopasano „Mieluoju draugu“. Nemiegojusi nuėjo į Švietimo 
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ministeriją, kur išgirdo: „Oi, mes tavęs jau pasigedom! Tu – mūsų laureatė“. 
Pasirodo, jau ne tik Klaipėdos, bet ir respublikos mastu. Ir už rašinį, ir už 
eiles. „Važiuosim į televiziją“, - pasakė.

Sugrįžusiai iš sostinės klasiokai sakė, jog pirmas daiktas, ką televizijos 
ekrane parodė, buvo jos uodega ant pakaušio surišti plaukai. O skaitė savo 
kūrybą dviguba laureatė gerai, kaip tikra rašytoja.

Toks buvo literatūrinis debiutas. Netrukus kūrybą išspausdino „Moksleivio“ 
žurnalas. Kai atvažiavo laikyti stojamųjų į universitetą, ją jau žinojo.

Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Kartu mokėsi Petras Dirgėla, 
Onė Baliukonytė, Viktoras Brazauskas, na ir šiaip literatūra besidominčių, 
gabių buvo pakankamai daug. Iš tų metų didžiausia meilė liko dėstytojai 
Marijai Bieliauskienei, kuri vedė literatūros seminarą ir mokėjo sudominti, 
atnešdavo tokių dalykų, kuriuos tik archyvuose galėjo gauti, fonduose, prie 
kurių laisvo priėjimo tuomet nebuvo. Ir dar. Dėstytoja pakišdavo idėjų ir 
leisdavo pasiginčyti, išsakyti savo nuomonę, mokė kritiškai mąstyti.

Pirmoji knyga „Kristalo atskala“ (labai jau mandriu pavadinimu, anot 
dabartinės M. Kontrimaitės) išėjo jau gavus diplomą, 1971-aisiais. Gavusi 
laisvą diplomą, įsidarbino M. Mažvydo bibliotekoje, fonduose. Iš pradžių 
paprasta knygų nešiotoja. Nors netrukus buvo paaukštinta iki skyriaus 
vedėjos pavaduotojų, taipogi netrukus pasiprašė ir atleidžiama. Gal čia 
kažkiek ir Viktorija Daujotytė kalta, su kuria artimai draugavo. Būsimoji 
akademikė iš kažkur išgirdo, kad ieškoma būsimųjų literatūros vertėjų, t. 
y. kas norėtų mokytis broliškų respublikų kalbų. Žinojo, kad Marytė gabi 
kalboms, kai ko jau pati savarankiškai mokėsi. Taip atsidūrė Rašytojų 
sąjungos pirmininko Alfonso Maldonio kabinete. Atėjo jau apsisprendusi, 
gerai žinodama, kur norėtų išvykti. Tik į Armėniją! Kodėl? Į musulmonų 
kraštus geriau nereikia, juk ji moteris. Iškart atmetė Vidurinę Aziją, kur 
rašoma rusiška abėcėle. Moldavijoje – lygiai tas pats, o dar ir tradicijos 
praradimas. Liko Kaukazas. Tik ne Azerbaidžanas, kur „ta pati muzika“ – 
rusiškas šriftas ir nulis tradicijų. Gruzijoje jau lankėsi, ten nelabai patiko, 
nes žiauriai užkabinėjo.

ŽYDINČIŲ MEDŽIŲ PRANAŠYSTĖ
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– Išleisim tave, jauną, gražią, pagrobs tie armėnai, - lyg rimtai, lyg 
juokais pasakė Rašytojų sąjungos pirmininkas.

M. Kontrimaitė patempė nosį ir pasakė:
– Dar ko. Nebent aš pati ką nors pagrobčiau.
O susitikus po poros metų, Alf. Maldonis priminė: „Pasirodo, žodį 

moki tęsėti“.
Iš stažuotės Marytė sugrįžo ne tik gerai įvaldžiusi armėnų kalbos 

subtilybes, bet ir vyrą iš kalnuoto Kaukazo parsivežė bei trejų mėnesių 
dukrą.

*
– Gana drąsu buvo vienai išvažiuot?
– Aš nemokėjau bijot, - ne pirmąsyk ištaria Marytė. – Aš visą gyvenimą 

niekad nemokėjau bijoti.
Draugaudama su vaikėzais, dar paauglystėje buvo išmokusi rūkyti, dėl 

šito, artėjant prie Jerevano, sulaukė ne visai malonios pastabos: „Matosi, 
kad tu gera mergaitė. Bet traukinyje geriau nerūkyk. Kai kas gali ne taip 
suprasti“. To blogo įpročio pavyko atsikratyti tik kai laukėsi dukters.

Atvažiavo į tolimąjį kraštą su trim galingais raštais: Kultūros 
ministerijos, Rašytojų sąjungos ir Vilniaus universiteto rektorato. Iš 
tenykštės ministerijos atvežė į universiteto bendrabutį, kuriame gyveno 
nemažai studentų iš užsienio, „įteikė“ rimtiems vaikinams ir pasakė: 
„Šefuokit. Atsakot savo galva. Čia – didelė rašytoja, ji vers mūsų literatūrą 
į lietuvių kalbą“.

Per pirmuosius metus išmoko armėniškai taip, kad galėjo susikalbėti. 
Antraisiais pradėjo daryti viduramžių poezijos pažodinius vertimus. Tos, 
dėl kurios – žinojo – Lietuvoje neturės su kuo pasikonsultuoti. Būdavo, 
kad visi katedros dėstytojai įsijungdavo į aiškinimus, ką vienas ar kitas 
žodis reiškia, o gal tai yra skolinys iš arabų kalbos ar barbarizmas, ar dar 
kas nors.

Išvertė jaunųjų poezijos pluoštą. Atspausdino Lietuvoje. Viena 
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pirmųjų publikacijų lietuviškai buvo ir Nahapeto Kučiako, viduramžių 
poeto simpatiški ketureiliai. Tais laikais, kai jis gyveno, dominavo religinė 
poezija, o čia – laisva, pasaulietinė.

Vertė nemažai, planų, svajonių buvo dar daugiau. O savo eilėraščių 
beveik neberašė. Kodėl? Viename ten parašytame lyg ir yra atsakymas: 
Dabar supratau, kodėl mano krašto paukščiai svetimoj šaly negieda. Užtat 
piešė kaip niekada daug. Pastele – Lietuvos vaizdus iš atminties, pieštuku 
– portretus.

*
Paklausta, kokiais vertimais labiausiai didžiuojasi, M. Kontrimaitė visų 

pirma pamini rinktinę „Akmuo ir šviesa“ (1982) bei „Septynias giesmes 
apie Armėniją“ (1984). 

Pirmojoje knygoje – XX a. armėnų tarybinė lyrika, ten sudėti geriausi 
27 poetai. Juos atrenkant turėjo didelę laisvę, buvo apribotas tik skaičius. 
Su savo sąrašu nuvažiavo į Armėniją, derino. Jai pradėjo siūlyti ir tą, ir 
aną, ir trečią. Gerai, sakė Marytė, o ką brauksim iš sąrašo? Paskui padarė 
visų kūrinių pažodinius vertimus. Talkino  Justinas Marcinkevičius, 
Jonas Strielkūnas, Marcelijus Martinaitis, Jonas Jakštas, kiti kolegos. 
Pati išvertė penkis poetus, iš kurių jai mieliausias buvo Paruir Sevak – 
vienas stipriausių praėjusio šimtmečio armėnų poetų, žuvęs tais metais, 
kai Marytė atvyko stažuotėn. Plačiai buvo kalbama, kad avarija, į kurią 
pateko, jam buvo suorganizuota. Tai buvo poetas-maištininkas, ginčijęsis 
su korifėjais, užerzinęs daug ką, daug kam neįtikęs. Tarp kitko, vertęs 
Eduardą Mieželaitį, tiesa, ne iš originalo.

„Septynias giesmes apie Armėniją“ parašė puikus eseistas ir poetas 
Gevorkas Emino. Nors toje knygoje, kurioje daug galingų eilučių apie 
kalbą, raštą nuo seniausių iki naujausių laikų, yra ir kai kurių tarybinių 
akcentėlių, ji ir šiandien nepraradusi savo vertės. Dirbdama prie šios 
knygos, Marytė išvertė tiek poezijos, kiek buvo jos pirmojoje knygoje. 

Ilgainiui išmėgino, patikrino, ką gali vadinti savo kraujo poetais. 
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Įsitikino: savo dvasinės kraujo grupės poetus gali versti lengvai, kitokių 
geriau neliesti. Pavyzdžiui, tokių kaip Hovanesas Tumanianas. O J. 
Strielkūnas, anot Marytės, iš jos darytų pažodinių vertimų šį klasiką vertė 
visai neblogai. Kaip tai paaiškinti, ir šiandien negali.

Iš dabartinių autorių labai artima Vahagno Grigoriano, beje, gyvenančio 
Vilniuje, proza. Jau buvo kelios publikacijos „Metuose“, „Literatūroje ir 
mene“. Šiuo metu M. Kontrimaitė baigia versti naują labai įdomią apysaką, 
savo eilės laukia romanas, už kurį jis gavo Armėnijos nacionalinę premiją. 
Kolega yra vedęs lietuvę, turi Lietuvos Respublikos pilietybę. Marytė 
įsitikinusi, jog Vahagnas turėtų būti priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą. 
Be savo originalių kūrinių į armėnų kalbą jis yra išvertęs Jono Avyžiaus ir 
J. Baltušio kūrinių, populiariąją lietuvišką pasaką „Eglė – žalčių karalienė“.

Deja, liko neįgyvendinta M. Kontrimaitės idėja (tai turėjo būti 
disertacijos tema) išnagrinėti muzikinę armėnų ir lietuvių poezijos pusę. 
Dukros gimimas sutrukdė. Tačiau Vincą Mykolaitį-Putiną, kaip muzikinį 
autorių – ne skambumo, o vidinės struktūros prasme – išnagrinėjo. 

Pati didžiausia svajonė – išversti epą „Sasūno pakvaišėliai“. Tai labai 
įspūdingas kūrinys. Tiesa, vieno poeto pusiau eiliuota forma jo dalis 
– „Dovydas Sasūnietis“ – yra išversta į lietuvių kalbą, tačiau tai, anot 
Marytės, visai ne tai.

Galgi kas nors iš kolegų armėnų yra išvertęs jos eilių? Atsakymas 
kontrimaitiškas:

– Neleidau. Perdaug gerai moku armėniškai, kad suprasčiau, jog 
sudarkys. Pati esu išsivertusi porą eilėraščių. Netgi pagyrė, kad gerai. 

Tačiau tais sugebėjimais nepiktnaudžiavo.

*
Su Armėnija susiję daug M. Kontrimaitės veiklos sričių, ne tik 

vertimai: pagalba likviduojant žemės drebėjimo pasekmes, pastangos, 
siekiant akcentuoti turkų genocidą, dalyvavimas referendume dėl 
Nepriklausomybės, o kur dar Kalnų Karabachas, Sumgaitas, be to, 
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Armėnijos problemų priminimas pasauliui, panaudojant įvairias tribūnas 
Vilniuje, visų pirma, Sąjūdžio mitingus.

– Na matot, kai labai gerai įsigilini, o aš tikrai labai stengiausi įsigilinti, ir 
ne tik į kalbą, bet ir į istoriją, negali likti abejingas, - labai paprastai aiškina 
M. Kontrimaitė. – Ypač mane sukrėtė jų genocidas, kuris tarybiniais metais 
buvo stipriai užspaustas. Rusija neleido apie tai kalbėti, iki pat 1965-ųjų. 
Ir oficialaus pripažinimo nebuvo net iki 1988-ųjų, kol šito nepaskelbė 
Armėnijos Aukščiausioji taryba ir buvo įvesta komendanto valanda. 

O apie Kalnų Karabacho problemą sužinojo dar pirmaisiais stažuotės 
metais – bendrabutyje gyveno kelios studentės, kilusios iš ten, su jomis 
artimai bendravo. Ne vieno žodžio reikšmę Marytei padėjo išsiaiškinti. 
O atvirumo valandėlėmis išgirdo tai, apie ką tuomet garsiai nebuvo 
galima kalbėti. Kad šalia sienos su Azerbaidžanu esantys armėnų ir 
azerbaidžaniečių kaimai gyvena labai nevienodai: į azerbaidžaniečių kaimą 
dujos atvedamos, į armėnų – ne, armėnai įvairiais būdais terorizuojami.

– Vis apsilankydavot Armėnijoj?
– Vos ne kasmet. Kalbėjau mitinguose, pačiais sunkiausiais metais – 

per radiją, televiziją. Sakiau: „Klausykit, aš čia visokių pesimizmų girdžiu, 
nepasiduokit, juk esat tokia galinga tauta. Tauta, laimėjusi šeštajame 
amžiuje Avarairo mūšį, o 1918-aisiais atmušusi turkų armiją, išgelbėjusi 
savo Respubliką turėdama tik savanorių būrius. Turite tokią seną kultūrą. 
Kovokite iki galo!“

Armėnai jau žinojo Lietuvą kaip lyderę išsilaisvinant. O M. Kontrimaitę 
pažinojo visas Jerevanas. Moterys gatvėje apkabindavo, bučiuodavo, 
vadino seserimi.

Simpatijų Lietuvai ypač atsirado po žemės drebėjimo – Lietuvos 
užuojauta buvo labai stipri. Marytė daug prisidėjo, kad žmonių surinktos 
aukos būtų išdalintos konkretiems pabėgėliams, o nenukeliautų į bendrą 
sąjungos fondą.

Referendume dėl Nepriklausomybės M. Kontrimaitė buvo stebėtoja. 
Kartu su vyru važinėjo Armėnijos pakraščiais, kurie, beje, tuo metu buvo 
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apšaudomi. Baisu buvo savo akimis pamatyti tik ką sušaudytą milicijos 
automobilį ir aukas jame. Teko ir bombų sprogimą iš arti pajusti.

Kai Lietuvoje prasidėjo Atgimimas, susikūrė Sąjūdis, M. Kontrimaitė 
ne tik labai stropiai lakstė į visus mitingus, bet ir taip pat stropiai 
stengėsi perduoti Lietuvai, kas vyksta Armėnijoje, nes tuometinė mūsų 
spauda apie tai tylėjo. O kai pradėjo skelbti, bandė sudaryti nuomonę, 
kad tokie ir anokie pešasi, o Rusija stengiasi juos sutaikyti. Sumgaitas, 
Baku, vis baisesnės skerdynės ir – dezinformacija. Marytė stengėsi išlįsti 
į mitingų priekį ir paversti tai informacija. Na, o kai pirmojo Sąjūdžio 
suvažiavimo dienomis niekaip nesisekė „pramušti žodį“ iš Armėnijos 
tiesiog lakūno kabinoje atskridusiems dviems atstovams, o organizatoriai 
jau turėjo paruoštą sprendimą Kalnų Karabacho tema – absoliučiai nulinį, 
maždaug „gyvenkite draugiškai“, M. Kontrimaitė užsiutusi prasiveržė 
pro žaliaraiščius, užlipo į sceną, viešai suplėšė savo mandatą ir numetė 
pirmininkaujančiam Vytautui Landsbergiui po kojomis. Pirmininkas 
paklausė, kodėl anksčiau nieko nesakė. Marytė paaiškino, kad per tas 
porą dienų visų, kuriuos tik pažinojo, prašiusi. „Gerai, gerai, vėliau“, - vis 
numodavo ranka kolegos rašytojai, tuometiniai Sąjūdžio lyderiai. Buvo 
labai nepatogu prieš žmones, tokiomis sunkiomis sąlygomis pasiekusius 
Vilnių. 

Iš pirmųjų lūpų išgirsti tiesą apie sudėtingą Armėnijos situaciją 
suvažiavimo dalyviams vis tik pasisekė.

*
Kokia Armėnija šiandien? Kokie Lietuvos ir Armėnijos ryšiai? Kuo 

išskirtinė jos literatūra?
– Ačiū Dievui, jau abi ambasados yra. Ypač kai Lietuvoje atsirado 

ambasada, vis daugiau kultūros žmonių pakviečia, pasaulinio lygio 
atlikėjų koncertai vyksta, - pasidžiaugia M. Kontrimaitė, kuriai su vyru iki 
tol ilgokai teko būti neoficialiais ambasadoriais. 

O tuo pačiu su liūdesiu pripažįsta: 
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– Tačiau Lietuvos požiūris į Armėniją truputį pasikeitęs dėl mūsų 
santykių su Azerbaidžanu, vis žadančiu naftos.

Armėnijoje pastaraisiais metais daug kas keitėsi. Kai paskutinįsyk 
buvo Jerevane, kiek ten visokių statybų, eklektikos kokios aptiko. Vis 
dėlto ir ten visko yra – ir užkulisinės kovos vyksta, įvairios perturbacijos, 
yra ir korupcija. O ją labiausiai sužavėjo atliekami įdomūs tyrinėjimai 
archeologijos srityje.

– Archeologija vis dar traukia?
– Taip. Juk ten tokios senos, gilios šaknys, nueinančios gal net į 

pasaulio pradžią. Armėnai tikrai yra autochtonai (t. y. tenykščiai – L. P.-
K.), aš tuo neabejoju, pilnai pritariu Ivanovo ir Gamkrelidzės teorijai, 
kad indoeuropiečių kalba formavosi maždaug Armėnijos kalnynuose. 
Atrandami bendri žodžiai su šumerų, asirų kalbomis, ir tai yra ne 
skoliniai, ne iš kitų perimti, o tiesioginiai, tai yra be galo įdomu. Apie 
tokius tyrinėjimus mielai skaitau ir dabar.

Armėniją Lietuvai priartinusiai M. Kontrimaitei skauda širdį dėl 
dabartinio požiūrio į šią iškilią valstybę, ypač jaunimo, kuriam Armėnija 
ir Turkmėnija maždaug tas pats. Kol lietuviai dar važinėjo į Armėniją 
parsivežti batų, nes jų kooperatyvai pirmieji pradėjo juos gaminti pagal 
vakarietiškus modelius, kažkiek susipažindavo su tuo ypatingu kraštu. 
Anot Marytės, ten kiekvienas taksistas pradėdavo šneką nuo klausimo: 
„Ar žinot, kad mes pirmieji krikščionys pasaulyje? Kad Šventą Raštą 
išsivertėm dar penktajame amžiuje?“

Armėnijoje buvusi pačiais lemtingiausiais XXI a. pradžios jos gyvenimo 
momentais, M. Kontrimaitė daug galėtų papasakoti. Juk seserimi vadinta 
Marytė asmeniškai buvo pažįstama ir su pirmuoju prezidentu, premjeru, 
kitais svarbiais valstybės žmonėmis. Ji prisipažįsta, jog draugai ir pažįstami 
jau senokai spaudžia visa tai užrašyti, tačiau vis laiko trūksta. Šiaip jau 
visokių fantazijų Armėnijos tema galva pilna, net romaną yra sumaniusi apie 
Kilikijos – XII-XIV a. prie Viduržiemio jūros iš pabėgėlių susiformavusios 
paskutinės Armėnijos nepriklausomos valstybės – valdovę.
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Pastaraisiais metais taip stropiai, kaip anksčiau armėnų literatūros 
nebeseka. Pirmiausia todėl, kad nėra galimybės prenumeruoti. Tenka 
pasitenkinti tuo, ką bičiulis V. Grigorianas atveža. 

– Armėnijos šiuolaikinėje literatūroje vyrauja modernizmas, kaip ir 
pas mus, ir jo yra visokio, - sako M. Kontrimaitė.

*
Poezijos pavasarių ir kitų susitikimų su skaitytojais metu M. 

Kontrimaitės dažnai paprašo ką nors paskaityti armėniškai. Ji pasielgia 
kiek kitaip – padainuoja. Marytės įsitikinimu, daina lengviau suprantama.

Taip, balsą turi neblogą, neatsitiktinai universiteto chore dainavo. 
Dar puikesnį  turi jaunesnioji dukra Justina, su kuria namuose kartu daug 
dainuota. Pastaraisiais metais ji susidomėjo senovine armėnų melodika, 
ypač giesmėmis. Mama padeda iš viduramžių kalbos iššifruoti tekstus, 
kurie nelabai suprantami net šiuolaikiniams armėnams. O Marytė jų 
mokėsi. Justina jau ir koncertuoja, dažniausiai bažnyčiose. Nemokamai. 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos, Lietuvos dailės instituto ir Lietuvos 
muzikos akademijos auklėtinė skaityti ir rašyti armėniškai išmoko pati, 
neraginama ir nemokoma. Taip, kaip ir vyresnioji Vega, istorikė, kurios 
kursiniai ir diplominis darbai susiję su Armėnija – Jurgio Baltrušaičio 
jaunesniojo armėniškus veikalus tyrinėjo, tikrino, kažką dar ir pakritikavo.

O kaip Marytės vyras ir vaikų tėvas Ruslanas Harutiunianas išmoko 
kalbėti lietuviškai, sako net nepajutusi, nes namuose kalbėdavo armėniškai 
– taip tobulino savo, vertėjos, įgūdžius. Kol vieną dieną, svečiuojantis jos 
pusbroliui, išgirdo kalbant lietuviškai. Buvo labai miela ir netikėta, nes 
ten, kur dirbo – Projektavimo institute, populiariausia „internacionalinė“ 
– rusų kalba.

Nors Ruslanas iš profesijos matematikas-programuotojas, jo 
domėjimųsi ratas platus. Jo šeimoje buvo ir muzikų, ir tapytojų. Tapo 
ir jis pats. O Marytė, kuri bendrabutyje nuo pat pradžių bendravo su jo 
kompanija, padarė įspūdį pirmiausia todėl, kad labai giliai vertino armėnų 
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kultūrą, tokių minčių jis nebuvo girdėjęs net iš ten studijavusių artimų 
bičiulių armėnų. Apie jų tautinį epą ir iki šiol rimtesnės charakteristikos 
nėra girdėjęs. 

– Aš daug karštesnio būdo negu jis, - sako M. Kontrimaitė. – Jis labai 
ramus ir pusiausvyros žmogus. Pažįstami juokauja: „Tai tu armėnė, o jis – 
žemaitis“.

*
Jau lygiai dešimt metų, kai M. Kontrimaitė vėl dirba Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos institute moksline redaktore. Sugrįžo ten, kur 
kažkada ilgokai dirbo. Sugrįžo iš Seimo, kur buvo ir vertinama, ir kur 
atlyginimas gerokai didesnis. Tai aiškina labai paprastai: „Pamačiau, 
kad ateina labai keistas kontingentas“. Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis ant jos pareiškimo užrašė: 
„Neprieštarauju, bet apgailestauju“. Buvo patarėja kultūrai ir žiniasklaidai. 
Tuo metu buvo priiminėjami Europos Sąjungos įstatymai – viskas, kas 
su tuo susiję, guldavo ant Marytės darbo stalo. Neretai darbo diena 
baigdavosi vidurnaktį.

Tokiomis sąlygomis, žinoma, didelių kalnų literatūroje nenuversi. 
O koks gi politiko idealas M. Kontrimaitei? Atsakymas kiek netikėtas –  

Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis. Žmogus, kuris 
mokėjo gerai dirbti, o kai reikėjo pasitraukti, pasitraukė.

- Reikia pagaliau išleisti ketvirtąją eilėraščių knygą, - sako Marytė. Ji 
jau beveik parengta. Didžiąją rinkinio dalį sudarys religiniai eilėraščiai.

Nors aktyvioji politika buvo gerokai įsukusi, plunksnos niekada 
nebuvo padėjusi. Vis šį tą rašė, kai ką vertė. Štai ir dabar, kai su anūkais 
poilsiauja Nidoje, neduoda ramybės Vlado Braziūno eilėraščių vertimai. 
Ne taip paprasta į armėnų kalbą išversti poetą, kurio tokia komplikuota 
metaforika, toks gudrus žodžių žaismas. Vladas dalyvavo Armėnijoje 
vykusioje šventėje, jos organizatoriai leidžia almanachą, tenka talkinti.

Toli gražu ne viskas prie širdies, ką šiandien rašo kolegos. Nors turbūt 
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gerai, kad visko yra, sako Marytė, tačiau superultramodernių kūrinių, 
tokių, kai akivaizdžiai matosi, jog viskas dėl efekto, padirbta, ir nemėgsta, 
ir neverčia.

Kaip rašytoją labiausiai jaudina pasikeitęs visuomenės požiūris į 
tikrąsias vertybes. Džiaugiasi galėdama vėl didesniąją savo laiko dalį 
skirti literatūrai.

Antrąjį ir trečiąjį poezijos rinkinius skiria net dvidešimt vieneri 
metai. M. Kontrimaitė savo knygos „Palei pat gyvenimą“ nugarėlėje taip 
juos apibūdino: „Gyvenimas tapo įdomesnis už literatūrą, o aš niekada 
nebuvau „grynojo meno“, uždarosios poezijos kūrėja. Teko patirti ir 
puikių, ir šiurpių išgyvenimų. Ne kartą iš arti pamačiau taikiai miniai 
grasinančius tankus, vaikščiojau po žemės drebėjimo nusiaubtus miestus; 
Vilniuje karo pabaisos pražlegsėjo visai šalia, palikdamos kruviną šliūžę; 
„Grado“ pabūklų daužomais siaurais keliais vežiau labdaros krovinį į 
Kalnų Karabachą, o ten kasdien per bombardavimus kritau su visais 
žemėn, laukdama – pataikys ar nukris atokiau. Ir didysis vilties pakilimas, 
skausmingas pabudimas iš euforijos, nelengvas prisitaikymas prie staigiai 
kintančios kasdienybės... Viso to negaliu sutalpinti į eilėraščius – tik 
atgarsius, atspindžius. Todėl šio rinkinio būtent toks pavadinimas.“

*
– Ar tikite likimu?
– Manau, kad ne... Nelabai tikiu... Nors ir buvo tam tikrų momentų, 

kai ką pakreipusių. Bet aš manau, kad tai galima vadinti ir Apvaizda. Man 
geriau patinka šitas žodis. Likimas? Fatum? Chm... Graikiška deivė, kuri 
daro šunybes. Ne. Man geriau patinka žodis Apvaizda.

– Vis prisimenu tuos jūsų vaikystėj sapnuotus žydinčius medžius. 
Sapnų žinovai aiškintų tai, kaip būsimą sėkmę. Šiaip ar taip, tai kažkas į tą 
pusę, ar ne?

– Visiškai realistiškai tai aiškinu. Iš tikrųjų aš juos buvau mačiusi 
kūdikio akimis. Žinoma, tai, ką dvejų metų buvau mačiusi, negalėjau 
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atsiminti. Bet pasąmonėj tie vaizdai liko. Ir tai buvo taip gražu, kad paskui 
jie man ir pradėjo sapnuotis. O kai Lietuvoj pirmą kartą pamačiau žydintį 
sodą, buvau kaip apkvaitusi. Tai buvo mano sapnų išsipildymas.

– O kas jums kūryba?
– Nežinau. Negaliu pasakyti taip paprastai. Na, aš jaučiu, kad man jos 

labai reikia. Man jos tiesiog labai reikia. Kai kuriais momentais kūryba 
būdavo tiesiog išsigelbėjimas.

– Požiūris į kūrybą – koks buvo, kai pradėjot rašyti ir koks dabar?
– Jei anksčiau galvojau tik apie saviraišką, rūpėjo parašyti tai, kas tuo 

momentu man pačiai labai aktualu, dabar daugiau galvoju apie tuos, kurie 
skaitys. Aš niekada nerašiau labai jau drastiškų dalykų, jie man nesirašė, 
joks purvas, jokia nešvankybė į eilėraščius nesidavė įrašomi. Tiek daug 
yra disharmonijos pasaulyje, kad man niekada jos nesinorėjo dauginti, 
norėjosi ir norisi kažką kita daryti.

– Labai daug laiko atidavėt visuomeninei veiklai, ir kūryba, aišku, dėl 
šito gerokai nukentėjo...

– Šiaip jau aš kūrybos nevaldau, jinai mane valdo. Kartais labai galiu 
norėt kažką parašyt, bet nė už ką nesirašo. O jei nesirašo, tai ir nerašau. 
Niekada nesikankinu prie stalo, galvodama, kad kažką išspausiu iš 
savęs. Nesu iš tų juvelyrų, kurie šlifuoja. Eilėraštis man dažniausiai pats 
mintyse pasirašo. Labai dažnai mintyse ir subraukau, ir išmetu į šiukšlių 
dėžę. Užrašiusi popieriuje, tik truputėlį koreguoju. Vienąkart buvo taip, 
kad prieš pat užmiegant visas eilėraštis pradėjo eiti. Pusiau snausdama 
atsisėdau, užrašiau. O rytą atsikėlusi skaitau ir galvoju: „Po perkūnais, 
kas gi jį parašė?“ Gal kažką skaičiau ir perrašiau? Pasirodo, tikrai mano. 
Ir susirimavo pats švariai. Ir praėjus ilgesniam laikui, atrodo, jog tai labai 
normalus eilėraštis. Ko gero, vienas iš mano geriausių.

– Ar pavadintumėt kurį nors geriausiu?
– Vieno konkrečiai neišskirčiau.
Anūkė Rūta, besiklausanti pokalbio, kažką sufleruoja.
– Kokį eilėraštį Rūta mini?

ŽYDINČIŲ MEDŽIŲ PRANAŠYSTĖ
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– Paskutinį... Ne, jis anaiptol nėra geriausias, tik vienas naujausių.
O šiaip – yra keletas eilėraščių, kurie kai kam reikalingi. Tai – eilėraščiai 

tremties tema, sibirinė poemėlė, įtraukta į mokyklinę programą, gal dar meilės 
lyrika iš antrosios mano knygutės. Joje daug meilės lyrikos. Po jos pasirodymo 
per Poezijos pavasarį viena mokytoja kalbėjo: „Mergaitės po pagalve laiko 
tuos eilėraščius“. Ir šiandien džiaugiuosi, kad tai – švarūs eilėraščiai. Dabar 
kartais tom temom būna tokių, kad jaunam žmogui geriau jų ir neskaityti.

Na, o šiaip nesusireikšminu per daug... Tiesa, dar man labai brangūs 
eilėraščiai religine tematika. Kai kurie jų grynai maldos. Gana ilgai buvau 
nutolusi nuo tikėjimo, o tai ne taip dažnai atsitinka be galo pamaldžių tėvų 
vaikams. Mano mama buvo ateitininkė-eucharistininkė. Žinot, kas yra 
eucharistininkai? Tie, kurie ypatingai daug dėmesio skiria pamaldoms.

– Kas dėl šito kaltas?
– Pirmiausia galbūt tie ketveri metai be tėvų. Per tą laiką, kol jie 

parvažiavo iš Sibiro, prisiskaičiusi visokios mokslinės-populiariosios 
literatūros, jau buvau praradusi savo vaikišką tikėjimą. Šventąjį Raštą iš 
naujo atradau netikėtai pačiai sau, nors ir prieš tai buvau skaičiusi, ir ne 
vieną kartą. Netgi kursinį vieną rašiau, kuriame reikėjo „perkąsti“ įvairius 
Šventojo Rašto tekstus. Atsiverčiau, žiūriu – Dieve šventas, taigi viskas čia 
pasakyta, visiškai viskas, ir dar man. Mums.

Beveik stebuklas: Sausio tryliktąją, kiek beatsiversdavau Naująjį 
Testamentą, kokius penkis kartus iš eilės atsivertė toj pačioj vietoj. 
„Viešpats jus išlaisvino, tai stovėkite tvirtai ir nesiduokite įkinkomi į 
vergystės jungą“. Išbėgdama prie Seimo, dar kartą atsiverčiu, ir vėl tos 
pačios eilutės iš Pauliaus laiškų. Tiesiog pastiprinimas...

Daug kas man padėjo. Grįžau labai nuosekliai – su viso gyvenimo 
išpažintim, su viskuo. Stengiuosi būti normali krikščionė ir katalikė. Ne 
fanatikė, gink Dieve.

Mano vyras – ne katalikas, jis – armėnų apaštalinės bažnyčios 
atstovas. Labai norėjau, kad pasikrikštytų būtent toje bažnyčioje, buvo 
nekrikštytas išvis. O santuoką mes čia, Lietuvoj, priėmėm. Su vyskupo 
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leidimu. Jis pasakė, kad labai artimos mūsų krikščionybės šakos, labai 
artimos, artimesnės negu kitos.

*
Iš M. Kontrimaitės atsakymo į vienos anketos klausimus: „Didžiausias 

laimėjimas, kad gyvenu, nes jau keturis kartus buvau „nurašyta“: porą 
kartų vaikystėje Sibire, vėliau – 1977 ir 1985 metais mano artimiesiems 
buvo pasakyta, kad nėra vilties“.

Jau senokai M. Kontrimaitės gyvenimą kartina leukemija, tačiau ji 
ne iš tų, kurie linkę pasiduoti. Daug sudėtingų akimirkų teko patirti. Kas 
neleido palūžti?

– Iš dalies – tvirtas užsispyrimas. Juk esu šimtaprocentinė žemaitė. 
Na, o didele dalim – tikėjimas.

Dar derėtų pridėti, kad, būdama fiziškai trapesnė už daugelį, Marytė 
iš kitų išsiskiria ir drąsios bei aktyvios pilietinės pozicijos publicistika. 
Nemažai jos Lietuvą pasiekė ir iš karštųjų Armėnijos taškų. Įvertinant 
šiuos nuopelnus Lietuvos žurnalistų draugija 2013 metais M. Kontrimaitę 
pagerbė Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.

Regis, išskirtiniausi charakterio bruožai – iš tėvo, kurį pažinojusieji 
labai mylėjo ir gerbė. Buvo ir fiziškai, ir dvasiškai stiprus. Pusiausvyros 
žmogus, gailėjęs ir artimo, ir bjauraus. Kai grįžo iš Sibiro ir sovietinė valdžia 
leido nusipirkti savo namus, tiesa, jau labai apleistus, sukiužusius, Marytė 
su tėvu atstatė gimtąją trobą. Kai kažkas padegė, dar sykį atstatė. Po tėvo 
žūties avarijoje ilgai negalėjo atsitokėti. Dukrą pavadino senelio vardu.

Justinas Kontrimas didžiuotųsi savo jauniausiąja atžala.
                                                        Urbo kalnas, 2013 m. liepa-rugpjūtis
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LAIMĖS KŪDIKIS. 
KAIP MIRTININKAS TAPO 
PROFESORIUM

Nors ir neabejoju, kad bus prieštaraujančių, Vytenį Rimkų 
drįsčiau pavadinti laimės kūdikiu. O ir kokio kito vardo gali nusipelnyti 
žmogus, iš gimnazijos suolo patekęs tremtin, o netrukus dar ir nuteistas 
aukščiausiąja – mirties bausme, tačiau sugebėjęs tapti profesorium?

Esu ne sykį pagalvojęs, kodėl, apie trejetą dešimtmečių pažindamas 
(tiesa, daugiau kepuriškai) šį žymų menotyrininką, niekada apie jį 
nerašiau. Ko gero, todėl, kad kiti gal kiek ir per dažnai rašė. 

Regis, pats laikas ištaisyti klaidą. Tai, ką darė šis žmogus, ką privačiai, o 
ir viešai kalbėjo, visada buvo įdomu, nors ir ne visada priimtina. Pagarbos 
nusipelnė ir kaip „Varpų“ autorius – ką pažadėjęs, parašydavo iki sutarto 
laiko, o ir atlikdavo tą įsipareigojimą solidžiai, niekada – atmestinai. 
Susitikę šnekteldavome trumpai, tačiau tų kelių ar keliolikos minučių 
pilnai pakakdavo dar sykį įsitikinti, jog turi reikalą su asmenybe.

Peržiūrėdamas savo audioarchyvą, netikėtai užtikau devynerių metų 
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senumo įrašą, kurio pagrindinis herojus – profesorius V. Rimkus. Tąsyk jį 
kalbinau kelių garbingų šiauliečių kompanijoje. Kodėl tos medžiagos taip 
niekur ir nepanaudojau, dabar sunku pasakyti. Nors per tą laiką daug kas 
pasikeitė, bet prisiminti tą pavasario vakarą pasirodė įdomu. 

Įvairiai susiklosto žmonių gyvenimai ir likimai. Nemažai metų 
bandydamas tyrinėti kūrėjų nueitus kelius, juose radau visko: ir laimių, 
ir nelaimių, nuostabos ir išdavysčių, atsitiktinumų ir lemties ženklų. 
Neabejoju: V. Rimkaus gyvenimo kelias vertas, kad apie jį dar ne sykį 
būtų pasakojama. Visų pirma, žinoma, nepamirštant jo tolerancijos kitaip 
manantiems, įsitikinimo, jog svarbiausia, kaip žmogus dirba Lietuvos ir 
visuomenės labui.

*
Pirmąją Sibiro žiemą V. Rimkus tapo traktorininku. Pusantrų metų juo 

išdirbo. Iki arešto.
Ne tik šių eilučių autorius turbūt yra girdėjęs tokį beveik kalambūrą, 

kuriuo kartais prisistato V. Rimkus: „Iš profesijos – traktorininkas. Visa 
kita – tik pomėgiai“. Kai tiek patyręs, tiek pergyvenęs, ne tik supranta 
humorą, bet dar ir pats mėgsta pajuokauti, jau vien dėl to yra žmogus, 
keliantis pasitikėjimą.

Profesorius sako, jog  sugrįžti į tas dienas, kai buvo paskirta mirties 
bausmė, dabar, kai viskas praėję, atrodo gana paprasta. Nebent susitikus su 
panašų likimą patyrusiais  būna kitaip. Kartais apie tai vėl pradeda galvoti, 
kai skaito tuos laikus primenančius tekstus. Panašiai nutiko, atsivertus 
knygą „Berija ir jo parankiniai Lietuvoje“. Tačiau susireikšminimas 
negresia.

– Taip susiklostė tuomet, ir tiek, – pastebi. – Kas mes tokie tuomet 
buvom? Smulkus smėlis.

O po trumpos pertraukėlės:
– Na matot, atsidūrus naujoje aplinkoje, tokioje, kokioje man teko, 

norėjosi kuo nors užsiimt. Kai nė už ką vieną naktį iš patalo čiumpa už 
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sprando ir, įrėmę į nugarą šautuvą, varo septynis kilometrus, sodina į 
vagoną, nuveža toli toli ir dar liepia pasirašyt, kad amžinam gyvenimui, 
vis kyla ir kyla neteisybės jausmas, kyla buntas... Todėl vieną dieną ir 
pasakiau: gal pažaiskim?

Taip gimė „Taiga“ taigoje.
Tas laikraštis – paprasčiausi mokykliniai sąsiuviniai, kuriuose V. 

Rimkaus ranka užrašyti anekdotai, eilėraštukai, gandai, straipsneliai ir 
kt. Keturių jaunų žmonių kūryba, kuriai atsirasti padėjo juos ir jų tėvus 
bei senelius, ne savo valia atsidūrusius toli nuo tėvynės, supęs gyvenimas. 
Nors ten visi buvo sekami, jaunieji redaktoriai buvo gana drąsūs, nes 
tikėjo tais, tarp kurių gyveno, be to, ir turinys tų laikraštukų buvo beveik 
apolitinis. Įdavė, ko gero, tie, kurie kartas nuo karto, apsimetę medžiotojais, 
lankydavosi, vis klausinėdavo, kaip čia žmonės gyvena, ką kalba.

„Laikraštį leidžia! Organizacija!“ Ir viskas. Vieną 1951 metų vasaros 
naktį į Irkutsko srities Alzamajaus rajoną, į Vesioloje barakus užgriuvo 
didžiulė ekspedicija iš Irkutsko. Prasidėjo kratos. Surinko tuos penkis 
„Taigos“ vardu pavadintus sąsiuvinius, užrašų knygutes, bloknotus, 
albumus su eilėmis, visus, kokie tik buvo, popieriukus. Kratas vykdė 
„aukštame lygyje“ – vienas pulkininkas Vytenio, kitas – jo draugo Juozo 
Balčiūno kambarėlyje. Areštavo ne tik juos, svarbiausius kaltininkus, 
bet ir V. Rimkaus seserį Elytę bei jos draugę Verutę Vilkauskaitę – kaip 
laikraštuko platintojas. Kaltinimas – rimtesnis nei buvo galima įsivaizduoti: 
nelegalaus antitarybinio laikraščio „Taiga“ leidyba, antitarybinė agitacija, 
proamerikietiško pobūdžio gandų skleidimas, pikti šmeižtai tautų vado 
adresu, pasisakymai už buržuazinės Lietuvos atgimimą ir pan. Tris 
mėnesius vyko tardymai. Buvo ir paskutinis žodis, kurį tarė laikraštuko 
sumanytojas. Praėjus daugiau kaip šešiems dešimtmečiams, nelengva 
prisiminti visą savo kalbą, tačiau, kad ji užtruko net porą valandų, ir dabar 
jaudina. Na, o paskui buvo nuosprendis: abiems vaikinams – aukščiausioji 
bausmė, merginoms – ilgi metai lagerio. Visa laimė, kad tuo metu įsigaliojo 
SSRS Aukščiausiosios tarybos įsakas dėl mirties bausmės panaikinimo, ir 
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negailestingų teisėjų nuosprendis buvo pakeistas į 25 metus lagerio, 10 
metų tremties ir teisių atėmimą 5 metams. Taigi iš viso 40 metų.

- Saugau nuosprendį, kaip įdomų literatūrinį kūrinį, - sako V. Rimkus, 
kuriam ir šiandien gaila teisėjų, jį rašiusių pasitelkiant fantaziją. Nors tie 
dalykai tolokai nuo jo didžiosios gyvenimo meilės menotyros, remdamasis 
ne tik savo, bet ir likimo draugų patirtimi, vienai mokslinei konferencijai 
paruošė pranešimą „Teismo nuosprendžiai, kaip grožinės literatūros 
žanras“. 

Prasidėjo kelionė per lagerius. Kai suskaičiavo visus pervežimus, 
kalėjimus, kameras, paaiškėjo, jog taupyklėje nei daug, nei mažai – 
trisdešimt pozicijų. 

Net nesitiki, kad šis solidus, ramaus būdo profesorius kažkada buvo 
maištingas. Vien lageriuose keturiuose maištuose užfiksuotas, o ir kitose 
rimtose nepaklusnumo akcijose. Jei nebūtų miręs Stalinas, kažin ar po 
penkerių metų būtų nusivilkęs lagerininko uniformą.

Jau būdamas už grotų sužinojo, kad kratos metu rastas vienas 
bloknotėlis buvo lemtingas ir tėvui – didelių nuopelnų turinčiam buvusiam 
Šiaulių berniukų gimnazijos mokytojui Jaroslavui Rimkui. Tiesa, su juo 
elgėsi kiek kitaip, net patalpino į prestižinį Aleksandrcentral kalėjimą, 
kur sėdėjo su garbiais pulkininkais, tarp kurių buvo ir lietuvis – buvęs 
Kauno miesto komendantas. Tai todėl, kad 1917 metų perversmų metu, 
tarnaudamas Rusijos kariuomenėje, buvo išrinktas aviacijos divizijos 
komisaru.

*
Pieštuką į rankas paėmė dar gimnazijoje. Iš tų metų labiausiai 

nusisekęs, ko gero, būsimos žmonos, o tuomet gerokai jaunesnės – 
dešimtmetės paauglės Česės Pikelytės portretas. Darytas likus metams 
iki tremties. Tai gana vykęs piešinys. Jau patekęs į lagerį sužinojo, kad 
kaimynai Pikeliai taip pat išvežti, o jų tremties vieta – Krasnojarsko 
kraštas.

LAIMĖS KŪDIKIS. KAIP MIRTININKAS TAPO PROFESORIUM
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Pieštukas kažkiek gelbėjo ir tapus kaliniu. Vienas bendrabylių, 
žinodamas, kad Vyteniui toje srityje neblogai sekasi (juk jis buvo ir to 
nelaimingo laikraštuko dailininkas), pasiūlė lagerio draugams talkinti 
rašant laiškus. Ornamentai, gėlytės, angelai ir kitos miniatiūros nuo tol 
puošė kiekvieną iš čia artimiesiems išsiunčiamą laišką. Toji „grafika“ 
nelaimėliams, o ir jų šeimų nariams gerokai pataisydavo nuotaiką, o V. 
Rimkui tapo galimybe nors kažkiek tobulinti ranką, be to, už tai kartais 
gaudavo ir papildomą duonos kąsnį. Už grotų pripažinto dailininko paslaugų 
netrukus prireikė ir lagerio valdžiai – trafaretiniams ornamentams, 
plakatams, žinomų dailininkų darbų kopijoms, administracijos artimųjų 
portretams. Moralinio pasitenkinimo nebuvo, tačiau tai vis geriau nei 
dirbti lagerininkams įprastus darbus. Tiesa, ir prie jų, pačių įvairiausių ir 
labai nelengvų, vis tekdavo grįžti, nes lagerių adresai ir įpročiai juose vis 
keitėsi. Gražiausi prisiminimai – iš Malinovkos lagerio, kur kalėjo žymus 
latvių dailininkas Pavils Glaudans. Šis tapytojas, per stebėtinai trumpą 
laiką sukurdavęs portretą, daug ko išmokė.

Lagerinė dailės akademija buvo naudinga visapusiškai. Ji pagilino 
tai, ką gimnazijoje pavyko pajusti plačiai pripažinto pedagogo Gerardo 
Bagdonavičiaus pamokose, o dar anksčiau, vaikystėje, iš tėvo draugo 
dailininko Teofilio Petraičio pirmos pažinties su piešimu ir akvarele. Be 
to, ilgainiui, kai vėl atsidūrė tremtyje, nebereikėjo eiti į miško darbus.

*
Toji patirtis pravertė ir sugrįžus į Lietuvą.
Per didelius vargus įsikūrus Šiauliuose, aštuonerius metus darbavosi 

autoūkyje. Oficialiai – šaltkalviu, o iš tikrųjų užsiėmė autobusų ir taksi 
automobilių perdažymu. Pulvelizatorių į dailininko teptuką pakeisdavo tik 
prieš valstybines šventes – kad nupieštų vieną kitą plakatą ar tuometinį 
didžiosios šalies vadą. Jam teko apipavidalinti ir įmonės sienlaikraščius 
bei taisyti autobusų stotelių tvarkaraščius. Šis darbas davė duonos, 
tačiau moralinį pasitenkinimą teikė nebent darbininko savimonė. Šoferiai 
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jį gerbė, vertino. Tarp jų buvo iki pat 1966-ųjų, kol po šešerių metų 
važinėjimo į sesijas Leningrado Iljos Repino dailės institute parsivežė 
meno istoriko diplomą. Ir ne bet kokį – raudoną (tiems, kurie negyveno 
sovietmečiu, paaiškinu – tai diplomas su pagyrimu). Matyt, geras buvo 
darbininkas, jei tuometinis įmonės vadovas nenorėjo atleisti iš darbo. 
Tiesa, jo intencijos buvo nelabai gražios: atseit, mes mokėjom už tavo 
neakivaizdines studijas, taigi esi įsipareigojęs.

O smagiausias tų dienų prisiminimas susijęs su vienu to autoūkio 
vairuotoju, sutiktu praėjus keleriems metams, tuomet, kai V. Rimkus jau 
buvo pedagoginio instituto docentas. Jis paprašė perdažyti apgadintą 
automobilį.

*
Tačiau dar sugrįžkim atgal. Kaip pavyko buvusiam mirtininkui tapti 

studentu?
– Kaip jau šiais laikais išaiškėjo, ne vienas tenykštis profesorius buvo 

represuotas. Tai taip pat turėjo įtakos.
– Tai gal savo praeities net nenurodėt?
– Kukliai, kiek tai buvo įmanoma. Ne per daug... Be to, ir tarp stojančiųjų 

iš Rusijos buvo su panašiom istorijom. Niekas per daug nekreipė dėmesio.
Lietuvoje buvo kiek kitaip. Pradėjus dirbti pedagoginiame institute, 

iškart lyg ir nepajuto, kad turėtų būti atsargesnis pasakodamas, teigdamas, 
išsakydamas savo nuomonę, tačiau po komandiruotės Mongolijon tapo 
aišku, jog praeitis niekur nedingo. „Čia buvo iš saugumo. Teiravosi, ką 
Rimkus šneka“, - nutaikiusi akimirką, kai nieko šalia nebuvo, pasakė 
fakulteto sekretorė. 

Pirmąją – mokslų kandidato – disertaciją gynė Leningrade. Jau 
išsiuntinėti referatai, paskirta gynimo data ir staiga iškviečiamas pas 
prorektorių. Keista buvo situacija. Kokią valandą priešais sėdintis 
profesorius pratylėjo, vis pasklaidydamas kažkokius popierius. Nors 
ką nors pasakytų. Nė žodžio. Žvilgteri į jį, tarsi jo nematydamas, o gal 
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priešingai – tarsi kiaurai permatytų, vėl – į popieriukus ant stalo. Kol galų 
gale ištarė: „Nu i čiort s nimi, budiem zaščiščiatsa“1*. Pasirodo, skundas iš 
Šiaulių atlėkęs. Juodas skundas.

Berods, dutūkstantaisiais Šiaulių parodų rūmuose pusiau juokais 
surengė parodėlę „Žmogus ir popieriukai“. Tai padaryti paskatino ne tik 
liūdni Sibiro prisiminimai, bet ir jau Nepriklausomybės metais patirti 
įvairūs nesmagumai – iš pradžių čia, Lietuvoje, reabilitacijos negavo, 
nes teistas kitur ir lietuviškuose archyvuose nieko apie jį nėra. Tarsi 
neegzistuotų. Kai reabilitacija atėjo iš Maskvos, ir Vilnius patvirtino. 
Parodos leitmotyvas – ir mūsų dienom be popierių žmogaus nėra – 
sulaukė nemažo dėmesio.

Ne, joje nebuvo skundų, kurie nemažai kraujo sugadino, kopijų, nors 
tokią lektūrą viešai paskelbti ir labai praverstų. V. Rimkus nekerštingas, 
todėl jei tokie popieriai ir atsirastų (iš Šiaulių sovietinio saugumo kažkur 
dingo visos bylos), jie liktų tik profesoriaus asmeniniame archyve, ir tai 
dar viena graži šio žmogaus savybė.

*
Atsitiktinumai – likimo dovana. V. Rimkaus gyvenimo kelyje jų būta ne 

vieno. Pažintis su skulptoriumi Aloyzu Toleikiu ir tapytoju Vitoliu Trušiu – 
Vilniaus dailės instituto auklėtiniais, tik ką paskirtais į Šiaulių pedagoginį 
institutą, nulėmė svarbiausia. Baigusio studijas menotyrininko kratėsi ir 
„Aušros“ muziejus, ir Kultūros ministerija, atseit, mums tokių specialistų 
nereikia, tačiau darbo pagal specialybę ieškantis V. Rimkus tokius 
atsakymus suprato kiek kitaip: trukdo nešvari biografija. O naujiesiems 
pažįstamiems svarbiausia buvo tai, kad jis baigęs prestižinę aukštąją 
mokyklą, todėl ne tik kvietė dirbti į institutą, bet ir pažadėjo jo kandidatūrą 
paremti konkurso metu. 

Taip prasidėjo kelias, kurį V. Rimkus nuėjo nuo asistento iki habilituoto 
daktaro.
* Na ir velniai jų nematė, ginsime (rus.).



/ 97 /

*
Įdomus daug metų meno istoriją dėsčiusio V. Rimkaus prisipažinimas, 

požiūris į savo ilgametę veiklą:
– Darbas su studentais – abipusis mokymasis: ne tik studentai 

mokomi, bet ir pats dėstytojas sužino vis kažką naujo.
Profesoriaus akyse buvo kuriamos naujós specialybės – piešimo ir 

darbų mokytojų – programos, principai. Vėliau atsirado menų fakultetas. 
Kad dailė ir menai taptų bendros humanitarinių mokslų sistemos dalimi, 
kad Šiauliai taptų pirmuoju regioniniu dailės centru Lietuvoje, nueitas 
netrumpas, daug pastangų pareikalavęs kelias. Čia nemaži ir profesoriaus 
V. Rimkaus nuopelnai. 

Žinoma, ne visi buvę studentai tapo dailininkais ir kūrybinių 
organizacijų nariais, tačiau tokių gana daug. Profesorius domisi jų 
likimais, su daugeliu palaiko ryšius. Tarp buvusių auklėtinių jau nemažai 
ir dėstytojų, tai – profesorius Vaidotas Janulis, docentai Petras Rakštikas, 
Vidmantas Zarėka, Boneventūras Šaltis, Arūnas Uogintas ir kt.

Profesoriui V. Rimkui visada buvo svarbu, kad Šiaulių universitetas 
atsikratytų kai kurių nepilnavertiškumo bruožų. Jo rūpesčiu į mokymo 
ir kūrybos procesą nemažą indėlį įnešė ne vienas žinomas Lietuvos 
mokslininkas ir menininkas. O tai, kad šiauliškis profesorius yra 
doktorantūros komitetų narys visuose Lietuvos universitetuose, Dailės 
akademijoje, Meno ir kultūros institute, taipogi daug pasako. Kaip ir už 
ypatingus nuopelnus įteiktos premijos – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, 
Stasio Šalkauskio, Jono Basanavičiaus, Kultūros ministerijos.

Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 1995 m. rugsėjo 21 d. priimdamas 
S. Šalkauskio premiją, profesorius, be kita ko, pažymėjo: „Esu įsitikinęs, 
kad tik savąja kultūra mes galime išlaikyti savo identitetą, būti savitais 
Europoje ir pasaulio panoramoje. Mūsų kalba, literatūra, dailė, muzika, 
liaudies menas ir profesionalioji kūryba, galų gale švietimas ir mokslas 
– štai tos sritys ir gairės, kurioms turime atiduoti visas savo jėgas. Kad 
kūryba turi didžiulę galią, įrodė tie nelaisvės metai, kai lietuviškas žodis 
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ir meno kūrinys buvo tarsi pamato plyta, statant pasipriešinimą. Tuo mes 
liudijome ir tebeliudijame pasauliui, kad esame, kad galime ir privalome 
būti“.

V. Rimkus – ir apie pusšimčio įvairių knygų ir brošiūrų autorius. 
Pagrindinė tematika – dailė, dailininkai, parodos, kūriniai, istorinė raida, 
primiršti menininkai, kultūros faktai. Net ir apie save rašydamas (kaip 
Šiaulių miesto Garbės piliečiui skirtoje knygoje) nekalba tik apie save, - 
spektras platus, šalia – daugybė asmenybių, apie kurias jam visų pirma 
norisi papasakoti. 

*
Įsiminė ginčas šiaulietiškoje kompanijoje apie dailės meno ir kultūros 

situaciją Šiauliuose ir Lietuvoje. V. Rimkus sakė, jog labai daug kas 
priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Didelę reikšmę turi auklėjimo dalykai, 
nes savaime niekas neatsiranda, meilę menui, kultūrai reikia puoselėti.

Atskiras dėmesys buvo skirtas parodoms.
– Esu daug kritiškų žodžių pasakęs apie Šiuolaikinio meno centrą, - 

kalbėjo profesorius. – Bet aš ne prieš šiuolaikinį meną, prieš jo įvairiausias 
formas. Ne. Jis turi teisę gyvuoti. Aš prieš monopolizaciją, prieš tai, kad 
ŠMC galėtų atstovauti tik vieną grupę.

Atkreipęs dėmesį, kad pasaulyje vėl po truputį atsigręžiama į klasikinį 
meną, profesorius nutarė paegzaminuoti įvairių sričių bičiulius:

– O jūs dabar pasakykit, kas yra konceptualus menas.
Geriausiai iš situacijos išsisuko senas architektas, prisiminęs, ką 

studijų metais ne kartą girdėjo iš savųjų profesorių: „Išmokite dirbti pagal 
klasikinį stilių. O kai baigsit mokslus, galėsit ką tik norit daryt“. 

V. Rimkus, pratęsdamas šneką apie žmonių reakciją į meną, koncepciją-
idėją, kurią reikia apvilkti kažkokia forma, papasakojo anekdotą. Žmogui 
gimė idėja auginti viščiukus. Jiems pradėjus sirgti, eina pas kaimyną, 
turintį daug konceptualių idėjų. Šis patarė patalpoje, kurioje auga 
margaplunksniai, kreida ant sienos nubrėžti trikampį. Kai nepadėjo šis 
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patarimas, ilgokai galvojęs kaimynas pasiūlė tą trikampį įrėminti kvadratu. 
Na, o bevykdant trečiąjį pasiūlymą, t. y. jau turimus ženklus apibrėžiant 
saulės ženklu – apskritimu, nudvėsė paskutinis viščiukas. „Paskutinis? 
Kaip gaila. O aš dar tiek idėjų turėjau“, – apgailestavo kaimynas.

– Su idėjom, su konceptualumais kartais taip būna, – pusiau rimtai, 
pusiau juokais reziumavo V. Rimkus. Ir jau visai rimtai: – O apskritai meno 
pasaulyje yra tiek formų ir žanrų ir vis naujų atsiranda, kad niekas negali 
pasakyt, kas bus dar po kokio amžiaus.

*
Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininką Hubertą Smilgį ir V. 

Rimkų sieja beveik trijų dešimtmečių pažintis. Ji įdomi keliais aspektais 
– bendrauta ne tik tada, kai viskas gerai, bet ir kai tuomet dar mažai kam 
žinomam kultūros žmogui prireikė skubios realios pagalbos. 

Devintojo dešimtmečio pabaigoje H. Smilgys dirbo Kelmės rajono 
kultūros skyriaus vedėju. Tuomet atidarytuose rajono kultūros rūmuose, 
vienuose gražiausių Lietuvoje, labai dėkingoje erdvėje – didžiuliame 
vestibiulyje – pastoviai buvo rengiamos dailininkų parodos, kuriose 
dominavo artimiausi kaimynai šiauliečiai. Kelmėje nuolat  vyko ir 
liaudies meno šventės, rajone – daug talentingų tautodailininkų. 
Didžiausiu talkininku ir patarėju buvo menotyrininkas V. Rimkus, kuris 
savo apibendrinimais labai gražiai aprėpdavo ir profesionaliąją dailę, ir 
liaudies meną.

Kai reikėjo eksperto dėl Kražių kolegijos, Tytuvėnų ansamblio, 
paminklo Pašiaušėje ateities, o ir pačios Kelmės sutvarkymo, visų pirma 
buvo kviečiamas į pagalbą V. Rimkus, kuris ne tik neatsisakydavo atvykti, 
bet ir atsiveždavo su savim dizainerį Vilių Puroną, dailininką Antaną 
Visocką – panašaus sukirpimo žmones, kurie ne tik žino, kaip ir ką daryti, 
bet ir yra iš tų, kurie neklausia, o kiek man už tai mokėsi. 

Atgimimo metais H. Smilgys įsivėlė į aktyvią politinę kovą. Pralaimėjus 
vietinių tarybų rinkimus, atsirado norinčių pamokyti aktyvųjį kultūrininką 
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– prasidėjo tikrinimai, vieną komisiją keitė kita. Niekas nieko blogo 
nerado. Netikėtai buvo prikibta prie didžiulio kultūros rūmų vestibiulyje 
kabojusio pano – tikrintojams pasirodė, jog popieriuose padidinta jo 
kvadratūra.

Nors ir buvo labai nepatogu, H. Smilgys nuvažiavo į Šiaulius ir paprašė 
V. Rimkaus būti nepriklausomu ekspertu. Menotyrininkas susitiko su pano 
autoriais. Paaiškėjo, jog dalį to meno kūrinio rajono vadovo nurodymu 
dailininkai buvo pridengę medžiu, kad aukštų teatrinių kėdžių atkaltės jo 
negadintų.

– Jau tada būsimasis profesorius pasižymėjo labai didele tolerancija, 
įžvalgom, geranoriškumu, – pasakojo H. Smilgys.

O kai Hubertą Lietuvos kultūros fondo prezidiumas paskyrė į Šiaulius 
fondo referentu-įgaliotiniu, kabineto dar nebuvo. Beveik komiška situaci-
ja: sėdi H. Smilgys centrinėje miesto aikštėje ant suolelio po riešutmedžiu, 
pro šalį ėjęs V. Rimkus stabteli ir klausia: „Ką čia veiki?“ „Čia mano kabine-
tas“, – atsako Hubertas. „Oje...“ – nusistebi. „Gerai, profesoriau, kad einat 
pro mano darbovietę. Gal sutiktumėt būti tarybos nariu? Skyrių kuriu“.

V. Rimkaus dėka LKF Šiaulių krašto skyrius netrukus įsikūrė Aušros 
alėjoje 15.

Per tuos porą dešimtmečių kartu daug veikta ir nuveikta. V. Rimkus – 
vienas aktyviausių tarybos narių. Kokių tik klausimų, temų ir problemų 
nebūta: paminklų griovimai ir statymai, Chaimo Frenkelio rūmų ir 
Pakruojo dvaro likimas, Saulės mūšio memorialas, Karalienės Mortos 
premija, Kryžių kalnas ir t. t., ir pan.

H. Smilgys prisimena ir apibendrina:
– Profesorius visada išsiskyrė ir išsiskiria subalansuotumu. Net 

griaunant sovietinio kario paminklą ir Salduvės monumentą sakė: 
„Neskubėkim, apsvarstykim dar kartą“. Ir dar kas svarbu: jis niekada 
niekam nepataikauja, visada turi savo nuomonę. Neteko susidurti 
su situacija, kad bandytų įsiteikti vienai ar kitai politinei jėgai. Buvo 
kategoriškas dėl Frenkelio rūmų atidavimo verslininkams. Prieš priimant 
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sprendimą vienu ar kitu klausimu Rimkaus žodis visada labai svarus, 
nes profesorius savo nuomonę išsako labai motyvuotai ir dažniausiai 
pažvelgia kitu aspektu, kurio mes savo karštom galvom, strimgalviais 
lėkdami į vieną ar kitą pusę, kartais ir nepamatom. Užtat Rimkus visada 
lieka savotiška atsvara. Nemažiau svarbus mums ir kaip „Saulės deltos“ 
leidyklos konsultantas menotyros klausimais ir šiaip kaip išmintingas 
žmogus, turintis didelę gyvenimišką patirtį. Tai – labai stipri asmenybė, 
plačiašakė, daugiabriaunė.

(Vienas rimtas priekaištas profesoriui vis dėlto yra: kai buvo kuriamas 
paminklas Motinų Motinai Stanislavai Jakševičiūtei-Venclauskienei, jis 
neapgynė iniciatorių idėjos, nors tokią galimybę tikrai turėjo).

*
Nelengva būtų suskaičiuoti visas sąjungas, draugijas, klubus ir t. 

t., su kurių veikla daugiau ar mažiau susijęs profesorius V. Rimkus. 
Paminėsiu tik vieną, kuri, man regis, šito labiausiai verta – Šiaulių masonų 
ložę „Mėlynoji rožė“. Joje – nedidelis būrelis miesto inteligentų, kurių 
susitikimuose aptariamos teatrų, parodų, literatūros naujienos, nereti 
pokalbiai apie poeziją, politiką, o kartais ir kulinariją. Kad Atgimimo 
metais vis dažniau vienoje kavinukėje pietų metu šalia susėsdavo keli 
intelektualai – lagerius praėjęs teatro dailininkas, grožinės literatūros 
vertėjas rezistentas, žurnalistas-karikatūristas ir kt., negalėjo nepastebėti 
visus juos pažįstantis V. Rimkus. Vieno pokalbio metu profesorius lyg ir 
juokais pasakė, jog juos būtų galima pavadinti masonais, nes neabejotinai 
yra laisvi ir niekam nepaklūstantys. Taip gimė tos įdomios kompanijos 
vardas. Nors toji ložė ir žaidybinio pobūdžio, bet, anot V. Rimkaus, kartu 
yra ir savotiška miesto intelektualinio gyvenimo apraiška.

Na, o patį profesorių V. Rimkų neabejotinai galime tituluoti to 
gyvenimo viena ryškiausių asmenybių.

                                                                                                                                               2015
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LIETUVANIS  
SUGRĮŽTA,
arba
TRYS LIUDVIKAI

ĮŽANGINIS ŽODIS, KURIAME ŠIEK TIEK MISTIKOS

Ganėtinai mįslinga šių eilučių autoriaus pažintis su garsaus 
knygnešio, Lietuvos spaudos darbuotojo, knygų ir kalendorių leidėjo, teatro 
režisieriaus ir aktoriaus, žurnalisto Liudviko Jakavičiaus (populiariausias 
slapyvardis – Lietuvanis) palikuonimis. Kai respublikiniame dienraštyje, 
kuriame dirbau nuo 1992-ųjų, papasakojau apie šią įdomią asmenybę, 
iš Argentinos sostinės atkeliavo jo sūnaus Liudviko laiškas. Tarpukaryje 
Lietuvoje plačiai garsėjęs pianistas, kompozitorius ir teatro režisierius, 
sunkiai rinkdamas lietuviškus žodžius, apgailestavo, kad, kai 1993-iaisiais 
po pusės amžiaus pertraukos lankėsi tėvynėje, dar nebuvome pažįstami, 
dėkojo, kad domiuosi jo tėvo darbais, pažadėjo atsakyti į visus klausimus, 
kokie tik domins.
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Nuotraukoje iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus fondų, autorius nežinomas: 
Liudvikas Jakavičius-Lietuvanis. Ryga, apie 1911 m. 
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Mūsų susirašinėjimas tęsėsi nuo 1994-ųjų pavasario iki 1997-ųjų 
žiemos. Būdamas aštuoniasdešimt septynerių maestro mirė 1998 m. 
liepos 3 d. Buenos Airėse, kur prabėgo didžioji jo gyvenimo dalis.

Netrukus po mūsų neakivaizdinės pažinties pradžios išspausdinau 
nedidelį  pasakojimą „Buvo tai pavasarį auksinį...“, tuo labai pradžiugin-
damas garbingąjį tautietį. Per tuos keletą metų į Šiaulius iš Buenos Airių 
kartu su laiškais atkeliavo pluoštas nuotraukų, pirmojo lietuviško tango 
„Sutemos“, kurį sukūrė L. Jakavičius, gaidos, pluoštas iškarpų iš įvairios 
spaudos, o svarbiausia – jo įkalbėta audiokasetė, kurioje – atsiminimai 
apie tėvą, save, kitus artimuosius, kūrybą ir su ja susijusias įdomiausias 
akimirkas tarpukaryje, tėvynės praradimą ir gyvenimą svetur, apie sutik-
tus gyvenimo kelyje menininkus ir t. t.

Tą audiokasetę ir kitą su Jakavičių šeima susijusią archyvinę medžiagą 
iš naujo susiradau praėjus beveik porai dešimtmečių. Šio postūmio 
kaltininkas – dar vienas Liudvikas Jakavičius, parašęs elektroninį laišką 
iš Ispanijos. Kol kas lietuvių kalbos nemokantis garsiojo knygnešio 
proanūkis, iš profesijos teisininkas, panoro susipažinti, nes senelis 
jam papasakojo apie šių eilučių autoriaus domėjimąsi Jakavičių šeima, 
apie mūsų susirašinėjimą. Šio jaunuolio tikslai – labai prasmingi: įkurti 
prosenelio gimtojoje Akmenėje jam skirtą muziejų, išmokti lietuvių 
kalbą ir apsigyventi Lietuvoje, protėvių tėvynei skiriant visus savo 
sugebėjimus.

Pradžia jau padaryta: 2014 m. rugsėjyje Liudvikas Jakavičius (g. 1984) 
visiems metams atvyko į Lietuvą kaip EST savanoris. Jo darbo vieta – 
Didždvario gimnazijos radijo klubas. Kodėl pasirinko Šiaulius, akivaizdu: 
čia prabėgo įspūdingiausi prosenelio gyvenimo metai.

Iš pirmo žvilgsnio jauniausiasis Jakavičius toks pat atkaklus žemaitis 
kaip ir žinomiausias giminės pradininkas. O ir stebėtinai į jį panašus. Nors 
atvyko į Lietuvą mokėdamas lietuviškai tik vieną žodį – labas, neabejotina, 
kad šalia ispanų ir kiek prasčiau mokamos anglų kalbos prisiglaus protėvių 
kalba. Svarbiausia, jog yra dideli norai susieti savo ateitį su Lietuva.
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Susipažinus su tokiu atkakliu jaunu žmogumi, negalima neišgirsti 
jo noro dabar gyvenantiems plačiau papasakoti apie Lietuvai daug 
nusipelniusį Liudviką Jakavičių-Lietuvanį. Tuo labiau, kad visai čia pat ir 
Nepriklausomybės, kuriai tiek daug atiduota, šimtmetis. Dėmesio verti ir 
jo atžalų talentai bei nuveikti darbai.

LIUDVIKAS PIRMASIS: ILGA KELIONĖ Į LIETUVĄ

Ilgiausia kelionės atkarpa susijusi su Ryga, pavojingiausia – su Tilže. 
Petrapilyje viską, ką materialaus buvo užgyvenęs, atėmė bolševikai.

O pradėti pažintį su Liudviku Jakavičium siūlau nuo geresnių laikų.
Į Lietuvą iš Petrapilio, kur gyveno trejus metus, L. Jakavičius persikėlė 

netrukus po Nepriklausomybės paskelbimo – 1918 m. rudenį, kai tik 
buvo leista karo pabėgėliams sugrįžti. Bandė kurtis žmonos Honoratos 
Grimalauskaitės tėviškėje Anykščiuose, net buvo bepradedąs darbuotis 
kaip teatro režisierius, bet teko visus sumanymus nutraukti, atėjus į 
valdžią palankumo jam nerodžiusiems vietos bolševikams.

Bandė laimę jaunystės mieste Rygoje, kur iškart po lietuviškos spaudos 
draudimo panaikinimo 1904 m. buvo atidaręs knygyną „Lietuva“, įkūręs 
savo knygų ir kalendorių leidimo įmonę „Lietuvanis“, tačiau, ją pasiekus 
1919 m. pradžioje, situacija buvo panaši – ir čia karaliavo bolševikai. 
Tiesa, pažįstamas lietuvis komisaras siūlė darbą, bet L. Jakavičius atsisakė. 
Pasinaudojęs proga, kad iš Lietuvos atvyko samdytais arkliais, pasikrovė 
į vežimą tenykščiame knygyne užsilikusias anksčiau išleistas knygas, 
pasuko su jomis į Panevėžį, kur gyveno kitas žymus knygininkas Juozas 
Masiulis. Kolega jas nupirko.

Kurį laiką vis tik teko pasinaudoti bolševikų pasiūlymu – užimti teatro 
inspektoriaus pareigas: rūpinosi jam įprastais teatro reikalais, režisavo, 
pats vaidino mėgėjų spektakliuose. Kol 1919 m. rugpjūtyje ilgam įsikūrė 
Šiauliuose.
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*
Ypatingi L. Jakavičiaus, gimusio 1871 m. kovo 22 d. netoli Akmenės 

buvusiame Montariškės dvarelyje, nuopelnai susiję su knygnešyste, 
draustos lietuviškos spaudos skleidimu, bendradarbiavimu joje, kova už 
lietuvybę ir tautiečių teises. 

Anksti, vos dvylikos metų, pradėjo suvokti spaudos draudimo reikšmę. 
O penkiolikos pradėjo „per atlaidus miesteliuose pas „škaplierninkus“ 
bei „karabelninkus“ patylomis klausinėti lietuviškų knygelių“1*. Čia ir 
paaiškinimas, kodėl knyga knygele vadinama: „nes tuomet tokios tik ir 
tebuvo. Maldaknygių ir elementorių buvo daug, bet pasaulinio turinio 
knygučių nebuvo“.

Situacija pasikeitė 1888 m., kai L. Jakavičius buvo jau septyniolikos ir 
pradėjo raštininko tarnystę Papilėje: susipažinęs su knygnešiu Boleslovu 
Šiuše (1860–1924), iš jo gaudavo ir draudžiamos lietuviškos spaudos, ir 
knygelių, kurias ne tik pats skaitė, bet ir platino. Iš pastarųjų ilgam įsiminė 
„Kražių skerdynės“, „Genovaitė“, „Ūkiškasis kalendorius“ ir kt. Daug skaitė 
tuomet Tilžėje ir Amerikoje išleidžiamų laikraščių, slapstydamasis ir nuo 
svetimų, ir nuo savų, o perskaitęs duodavo tik artimiausiems draugams. 
Deja, tos įsimintinos dienos užsibaigė, kai žandarai areštavo B. Šiušę.

Gana patogi situacija susiklostė 1890 m., tarnaujant Papilėje pas 
pristavą raštininko padėjėju. Jam, kaip policijos tarnautojui, tapo aišku, 
kaip persekiojamos lietuviškos knygos. Tiesa, L. Jakavičius elgėsi pernelyg 
drąsiai, tikindamas save, jog žandarai jo neįtars, kad skaito žmudskija 
knygi (taip žandarai savo oficialiuose raštuose vadino lietuviškas knygas). 
Tapo atsargesniu, kai sulaukė kratos, visa laimė, kad nieko nerado.

Nors pristavas Sulkovskij buvo gana žmogiškas, visgi tais pat metais 
jaunajam knygnešiui teko išvykti iš Lietuvos: po žandarų slapto rašto 
pristavui, kad platinantis žmudskas knygas, buvo atleistas iš tarnybos.

* Lietuvanis (L. Jakavičius). Atsiminimai iš lietuvių spaudos draudimo laikų, Šiauliai, 1939, 
p. 10-11.
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Taip 1891 m. prasidėjo ilgametė pažintis su Ryga, kuri anuomet, 

anot prof. Alvydo Butkaus, buvo pats lietuviškiausias miestas pasaulyje, 
skaičiuojant absoliučiais skaičiais. Tiek daug lietuvių jokiame kitame 
pasaulio krašte nebuvo.2* 

Netikėta likimo dovana – vieną sekmadienį nuėjus į senosios Sopulin-
gosios Dievo Motinos bažnyčią, susitikimas su knygnešiu B. Šiuše, kuris 
tos šventovės prieigose viešai pardavinėjo lietuviškas knygas. Pasirodo, 
tokia veikla čia nei leidžiama, nei draudžiama, nes Rygos policininkai – vo-
kiečiai, ir jie įsitikinę, jog tai lenkiškos knygos. Tai ir „įbrido“ L. Jakavičius 
į tas knygas. Tarp įvairiausių knygelių surado čia ir visą 1884 m. „Aušros“ 
komplektą, kurį per visas gyvenimo audras ir kratas išsaugojo. 

Dirbo raštininku miesto valdyboje (1891–1895), Rygos VI nuovados 
taikos teisme (1895–1896), Rygos, Oriolo geležinkelio valdyboje (nuo 
1896). Akivaizdu, kad buvo iš prigimties gabus: atsidurdamas Rygoje buvo 
baigęs vos Akmenės pradžios mokyklą, tik Latvijos sostinėje dirbdamas 
baigė penkias realinės gimnazijos klases. 

Pasinaudodamas situacija, kad Ryga anuomet buvo miestas, į kurį, 
kaip ir į Liepoją, Mintaują, Jelgavą, važiavo daugelis lietuvių, nes čia buvo 
išplėtota pramonė, L. Jakavičius vėl ėmėsi lietuviškos spaudos platinimo, 
parsisiųsdamas ją iš Prūsijos, nes turėjo tokią galimybę per savo tarnybą. 

Tiesa, Rygos lietuviams tokios laimingos dienos greit baigėsi. Ir čia 
prasidėjo knygnešių persekiojimas – kratos, areštai. B. Šiušę ir kitus 
aktyviausius ištrėmė į Rusijos gilumą. L. Jakavičius buvo tarp nepatekusių 
į „pirmąją ugnį“, todėl liko darbuotis toliau.

Tie reikalai ypač pagerėjo 1892 m. tapus Rygos miesto valdybos 
jaunesniuoju raštininku ir įgijus neblogą vyresnybės pasitikėjimą. Čia 
dirbdamas ne tik sėkmingai platino lietuvišką spaudą ir knygeles, bet 
ir pats pradėjo rašinėti į „Ūkininką“, „Varpą“, „Naujienas“ – laikraščius, 
leidžiamus Tilžėje. Ir nuo tol liko pastoviu jų autoriumi.
* TV publika, „Vakaro žinių“ leidinys, Nr.38 (691), 2014.09.20-27.
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Iš tų dienų ir Lietuvanio slapyvardis, kurį surado beskaitydamas istoriją 
apie Lietuvos dievaičius. Lietuvių lietaus dievaičio vardas jam labai patiko, 
ir jis atsisakė savo pirmojo slapyvardžio Lietuvos jaunikaitis. Įdomu, kad 
tas slapyvardis turėjo kažkokių stebuklingų galių – spaudos draudimo 
laikais žandarams taip ir nepavyko išsiaiškinti, kas gi tas Lietuvanis.

O literatūra iš Tilžės pasiekdavo tokiu būdu: kadangi kaip Uosto 
valdybos tarnautojas L. Jakavičius turėjo reikalų su prekių garlaivio, 
kursuojančio maršrutu Štetinas-Ryga, jūrininkais, šie parveždavo ir 
siuntinėlį su knygomis bei laikraščiais. Pakakdavo tik parašyti į Tilžę 
laikraščių administratorei Mortai Zauniūtei arba redaktoriui Jurgiui 
Lapinui. 

Iš tų dienų – daug įdomių atsitikimų, kurių ne vienas galėjo baigtis 
tragiškai: rizika, pavojus buvo nuolatiniai knygnešystės palydovai. O po 
poros metų žandarai vis tik „suuodė“ L. Jakavičiaus slaptus darbus. Teko 
atsistatydinti iš tarnybos. Visa laimė, kad tai neužsibaigė areštu, o Uosto 
valdybos viršininkas išdavė neblogą charakteristiką.

Bėda, kad tuometinėje Rygoje net ir su gera rekomendacija ne taip 
paprasta buvo įsidarbinti... katalikui. Pasirodo, buvo netgi norma, kiek 
katalikų tarnautojų vienoje įstaigoje gali būti, - tik 10 proc. Visgi L. 
Jakavičiui pasisekė ir 1895 m. jis jau tarnavo Rygos VI nuovados Taikos 
teisme raštvedžiu. Na ir vėl, žinoma, platino knygas.

Žinoma, reikėjo būti labai atsargiam. Nepasisekė 1895 m., kai žandarai 
aptiko jo tarnybos vietoje – teisme „Varpo“ numerį. Teko susipažinti su 
Rygos citadelės kalėjimu, tiesa, tai truko neilgai. Tačiau po to visus metus 
buvo sekamas. Naujojo amžiaus sandūroje – vėl krata, šįkart iš buto, 
kuriame gyveno, buvo paimta nemažai rankraščių, laiškų. Rezultatas – 
poros savaičių kardomasis areštas. 

Rygos kalėjime bent kelis kartus teko atsidurti. Gerų žmonių ir 
laimingų atsitiktinumų dėka viskas baigdavosi gana sėkmingai, tik sykį 
buvo vieneriems metams uždėta slapta policijos priežiūra ir L. Jakavičius 
apie pusę metų lietuviškos literatūros nė į rankas nebeėmė.
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*
Įdomi istorija susijusi su L. Jakavičiaus vedybomis. Jo išrinktoji H. 

Grimalauskaitė taipogi susijusi su lietuviškos spaudos platinimu ir slėpimu, 
per tai jie ir susipažino, be to, abu dainavo Lietuvių pašalpos draugijos 
chore. Atsidėkodamas choristams, atėjusiems į vestuves pasveikinti, L. 
Jakavičius vietiniame rusų laikraštyje „Ryžskij viestnik“ įdėjo skelbimą-
padėką... lietuvių kalba. Kilo didelis triukšmas: autorių tardė ir gąsdino, 
laikraščio redaktorių nubaudė septyniomis paromis arešto, cenzorių 
perkėlė į žemesnę tarnybą, prasidėjo žandarų persekiojimas ir kratos.

Į dar didesnes nemalones pateko lietuvių artistai mėgėjai, 1898 
m. vasario 14 d. suvaidinę Rygoje pirmąjį viešą lietuvių spektaklį ir 
atspausdinę programas pusiau rusiškai, pusiau lietuviškai. Pastarosios 
labiausiai ir užkliuvo. Vaidintojus tardė, fotografavo kaip didžiausius 
nusikaltėlius, kai kuriuos areštavo. Kuriam laikui nutrūko ryšiai su Tilže. 

O režisavo pirmąjį lietuvišką spektaklį, Rygos lietuviams skirtoje 
Pašalpos draugijoje suorganizavęs scenos mėgėjų būrelį, L. Jakavičius. Ir 
vėliau jis buvo pastovus spektaklių režisierius bei aktorius. Kiek anksčiau 
prisidėjo ir prie tos draugijos steigimo, dainavo chore. 1900 m. jo rūpesčiu 
pradėtos pamaldos lietuvių kalba, gauti leidimai viešiems lietuviškiems 
vakarams rengti. 1901 m. paženklinti bendradarbiavimu „Varpe“ ir 
„Ūkininke“, tais metais įkūrė ir nelegalią spaudos rėmimo bei platinimo 
draugiją „Šviesa“. 1902–1903 m. labiausiai įsimintini kelionėmis į Tilžę ir 
Rygos lietuvių surinktų pinigų perdavimu lietuviškiems leidiniams leisti. 
Ir pirmąjį, ir antrąjį kartą grįždamas parsivežė draudžiamos spaudos. 
Visa laimė, kad 1903 m. įvykdyta krata baigėsi nesuradus rimtų įkalčių – 
Liudvikas, ne sykį įtartas ryšiais su spaudos platintojais, tapo atsargesniu. 

Kurį laiką nebeimdavo į rankas lietuviškų knygų ir po kratų, tardymų, 
kurie sugadindavo daug sveikatos. Apie vieną tokį žandarų vizitą jo 
nuomojamame bute L. Jakavičius aprašo savo atsiminimų knygoje su visomis 
smulkmenomis (p. 38–47). Nors tąsyk ir buvo areštuotas, tačiau vėlgi 
išgelbėjo atsargumas ir laimingi atsitiktinumai. Tame tekste pasakojama ir 
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kaip jis vos neįkliuvo dėl ant sienos kabančių paveikslų, kuriuose – Didysis 
Lietuvos kunigaikštis Kęstutis, jo žmona Birutė, Vytautas Didysis, Vytis. 
Nedidelio išsilavinimo žandarai patys pasufleravo, jog Kęstutis tai „kniaz 
Igor“3*, o Vytis – „eto u nich ikona sviatogo Jegora“4** ir t. t.

L. Jakavičius pasakoja, jog, „aprimus žandarų šėlsmui“, vėl susikurdavo 
veikimo planą ir pradėdavo su „žmudskomis“ knygomis ir „prūsiniais“ 
laikraščiais draugauti. Tačiau persekiojimas ne tik nesiliovė, bet ir augo. 
Įvairiausių gudrybių tekdavo imtis: keisdavosi knygomis ir literatūra 
bažnyčioje, miške, net kapinėse. O slėpti draudžiamą spaudą yra tekę net 
savo viršininko kabinete. Gi 1901 m. įsteigus Rygoje nelegalią literatūros 
rėmimo ir platinimo draugijėlę „Šviesa“, kurios valdybą sudarė būsimasis 
generolas Vladas Nagevičius, vaistininkas Adomas Mačius ir L. Jakavičius, 
pastarajam teko pasirūpinti lietuviška literatūra iš Tilžės. Kokių tik jos 
gavimo būdų neprigalvota; vienas jų – gauti laikraščius, pasinaudojant 
laikinai Geležinkelių vagonų dirbtuvėse (kur tuomet dirbo L. Jakavičius) 
tarnaujančių studentų-praktikantų rusiškomis pavardėmis. Kadangi tų 
praktikantų Rygoje dar net nebuvo, jiems adresuotuose vokuose kurį laiką 
ateidavo lietuviški laikraščiai. Kol nenutiko taip, kad vienas jų netikėtai 
atsirado, ir jam sargas įteikė laišką iš Tilžės; visa laimė, kad tąkart voke 
buvo tik M. Zauniūtės laiškas L. Jakavičiui. Teko Liudvikui jį išversti į rusų 
kalbą ir suvaidinti, jog kažkokia lietuvaitė jam parašiusi meilės laišką. Šis 
gi prisiminė neseną įvykį Karaliaučiuje, kur, gerokai „padauginęs“, savo 
vizitinę kortelę įteikęs padavėjai, „gal ir vardu Morta?“ (p. 58). Viskas baigėsi 
laimingai, bet tuo laikraščių gavimo keliu naudotis jau nebuvo galima.

Intriguojantis L. Jakavičiaus pasakojimas (p. 93–113) apie pirmąją 
kelionę į Tilžę 1902 m. vasarą – „mūsų laikraščių leidėjams nuvežti bent 
kiek pinigų jų „badui nuslopinti“, o taip pat ir pačiam užsienį pamatyti, 
labiausiai tą „lietuviškąjį rojų“, kur dygsta ir žaliuoja mūsų brangioji 
literatūra“. Kiek čia visko yra: ir baimės, ir ekspromto, kaip prieiti prie 

* Kunigaikštis Igoris (rus.).
** Tai – jų šventojo Jegoro ikona (rus.).
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vieno ar kito žandaro, ką kalbėti, kad ne tik nepasirodyti įtartinu, bet ir šį tą 
laimėti. Istorija apie žandarams surengtas vaišes ir pažintį su vachmistru 
Bazanovu, kurio dėka atsidūrė Tilžėje, verta beletristo plunksnos, na ir, 
žinoma, tai dar vienas patvirtinimas, kad L. Jakavičius buvo visapusiškų 
gabumų žmogus. Taip ir matau jį apraibusiomis akimis bestovintį prieš 
knygyną „Buchdruckerei J. Schönke“, kurio languose daugybė sudėliotų 
lietuviškų knygų, ir tyliai bemąstantį: „Ar čia tik sapnas, ar tikruma?.. 
Kiek čia toli ir kiek čia seniai, kad už kiekvieną menką lietuvišką knygelę 
žandarai buvo pasiruošę mane suplėšyti, o čia visas langas įvairių 
lietuviškų knygų prikrautas ir niekas jų nedrasko... Kas čia darosi? Ar 
čia kitas Dievas? Ar čia jau kitas pasaulis?“ Ir nors sugrįžus laukė krata 
ir tardymas žandarmerijos raštinėje (kur buvo pakviestas, nors kratos 
metu ir nieko, išskyrus dr. Jono Basanavičiaus adresą, nebuvo rasta), 
neišsigando. O savo bičiuliams daug ką turėjo apie tą kelionę papasakoti, 
taip pat ir apie susitikimus su M. Zauniūte, Vydūnu, Martynu Jankumi.

*
Ne mažiau įsimintinas L. Jakavičius jaunystės bičiulių atsiminimuose, 

kurie užrašyti po daugelio metų jo paties prašymu.
Štai kokį įdomų faktą, sujaudinusį jų jaunas dienas, prabėgus daugiau 

kaip trims dešimtmečiams, papasakojo generolas Vl. Nagevičius. Bronius 
Prapuolenis, tuomet dar studentas, kažkokiame laikraštyje rado žinutę, 
kad Taline, Olajaus liuteronų bažnyčios palėpėje yra paslėpta Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Kęstučio vėliava. Jaunieji entuziastai nutarė žūt būt 
ją iš ten parvežti, bet kokiu būdu išgauti ar išpirkti. Nutarta, jog į Taliną 
vyks L. Jakavičius. Su didžiausiu nekantrumu laukta jo pargrįžtant. Deja, 
Liudvikas nieko neparvežė, nes, pasirodo, toji žinutė apie vėliavą buvo 
paskelbta praėjusiame amžiuje, o po to bažnyčia pergyveno gaisrą.

Anot Rygos vaistinėje tarnavusio A. Mačiaus, nors L. Jakavičius 
už lietuviškos spaudos platinimą yra daug nukentėjęs, niekada šito 
nesureikšmino. Net ir neseniai patyręs žandarų kratas, vos gavęs iš Tilžės 
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literatūros, nepatingėdavo vėlų vakarą ja pradžiuginti bičiulį. Ypač jį 
mylėjo Rygoje studijuojantis jaunimas – už tai, kad „prūsinės“ literatūros 
pagalba įskiepijo lietuvišką dvasią.

Iš inžinieriumi tapusio Br. Prapuolenio atsiminimų (p.75-76): 
„Ateina vieną kartą į mane nušvitęs Jakavičius, tarsi geležėlę radęs, savo 
sumanymu džiūgaudamas: paduosiąs, girdi, tuomet savo viloj Majorenhofe 
viešėjusiam kunigaikščiui Bagdonui Oginskiui prašymą pagelbėti mums 
spaudą atgauti. Jis, mat, lietuvis, kunigaikštis, turįs Petrapilyje daug 
pažinčių bei ryšių su įtakingais didikais, lengvai spaudos draudimą 
išgausiąs. Į mano tikinimus, kad jokie kunigaikščiai bei didikai nieko 
ligšiol mums gero nėr padarę, nepadarys nei Oginskis, kad jis ir geriausių 
norų žmogus būtų, kad, pagaliau, tūli petrapiliečiai juokaudami pasakoja, 
esą, atvažiavęs rusų sostinėn, pats Oginskis eina Antano Smilgos (žinomo 
lietuvių pramonininko, vėliau „Lietuvių laikraščio“ leidėjo) teirautis, ar 
greit bus spauda grąžinta, - tačiau Jakavičius nesidavė mano įtikinamas, 
kad šito žygio nesiimtų“. Bičiulis buvo teisus: į porą savaičių rašytą ir 
redaguotą raštą kunigaikštis net nežvilgterėjo, tik patarė kreiptis su juo į... 
Glavnoje upravlenije po dielam piečiati5*. 

Br. Prapuolenis visgi nesijuokia ir iš tokių L. Jakavičiaus pastangų, 
kurios nežadėjo rezultatų. Liudvikas nepraleisdavo jokios progos, jei 
tai buvo susiję su lietuvybe. Pavyzdžiui, įvairių pažinčių dėka ne sykį 
jam pavyko perspėti studentus apie gręsiančias kratas. Paskutinį kartą 
savo jaunystės bičiulį jis matė 1916 m. Petrapilyje, kur šis surengė su 
savo artistais-mėgėjais vakarėlį, skirtą karo tremtiniams. Rašydamas 
šiuos atsiminimus 1932 m. jis prisipažino, jog po Didžiojo karo nė karto 
nebuvęs garbinguose Žemaičių Atėnuose (taip gražiai Šiaulius įvardijant 
dar nebuvo tekę girdėti), kur plačią veiklą išvystęs L. Jakavičius.

Uolaus lietuvių literatūros platintojo Antano Janušonio liudijimu 
(p. 122), „L. Jakavičius gerai mokėjo slėpti lietuviškus raštus, namie 
ir tarnyboje. Dėl to pas jį žandarai negalėjo nieko rasti. Jis mus, savo 
* Į Vyriausiąją spaudos valdybą (rus.).
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bendradarbius, mokė, kaip reikia lietuviškus raštus ir knygas slėpti nuo 
rusų žandarų. Tų jo pamokymų dėka tik labai retai kas (...) pakliūdavo į 
žandarų nagus“. 

*
Ne mažiau pavojinga buvo ir antroji kelionė į Tilžę, kurią L. Jakavičius 

aprašo savo atsiminimuose vėl su visomis smulkmenomis. Kelias į Sibirą 
grėsė kiekvieną akimirką, tačiau ir šįkart viskas baigėsi laimingai. O 
sugrįžus jo pargabentos knygos ir laikraščiai ėjo iš rankų į rankas. Ta 
kelione pasirūpinę naujieji pažįstami ir toliau padėjo. Be to, tai buvo 
ypatinga žiema, paskutinė prieš išauštant lemtingajai 1904 m. gegužės 
7-ajai – lietuvių spaudos išsilaisvinimo iš caro žandarų nagų – dienai.

Tą dieną L. Jakavičius prisiminė iki menkiausių smulkmenų, juk tiek 
dėl jos stengtasi, pergyventa. Rytą atėjęs į tarnybą, raštinėje ant stalo 
pamatė laikraštį „Peterburgskij listok“, į kurį žiūrėdami kažkaip keistai 
šypsojosi bendradarbiai. Atvertęs jį pamatė raudonu pieštuku apvestą 
informaciją, kurioje buvo maždaug toks sakinys: „Senatas leido lietuviams 
spaudą lotynų raidėmis“.

Tekstas buvo trumpas, bet jo pagrindinė mintis taip sujaudino, kad 
Liudvikas net nebesuvokė, ką turėtų atsakyti į tarnybos draugų, kurie 
ne tik žinojo apie jo kovą už lietuvišką spaudą, bet ir patys ne sykį yra 
padėję ją slėpti, sveikinimus. Viskas baigėsi tuo, kad apsiverkė, paspaudė 
bendradarbiams rankas ir išėjo, nes suprato, kad šiandien dirbti negalės. 

Pirmieji, su kuriais L. Jakavičius pasidalino tokia brangia naujiena, 
buvo gimnazistai Merkys ir Nagevičius, būsimieji gydytojas ir generolas. 
O vakare visus bendražygius sukvietė bažnyčion į pamaldas, po kurių „į 
iškilmingą istorinį knygnešių ir spaudos kovotojų posėdį“ visi susirinko 
ant žolyno į šalia esančias kapines. Įdomu, kad pirmąsyk jie visi suėjo 
draugėn, dauguma jų čia ir susipažino, nes pagal ratelio taisykles anksčiau 
šito padaryti negalėjo. Čia kai kurie pasakė reikšmingas prakalbas, 
atsistojimu buvo pagerbti žuvusieji, ištremti į Sibirą, įmesti į kalėjimus, be 
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to, vienas kitam pasižadėjo „taip brangiai iškovotą spaudą ugdyti, plėsti ir 
ginti“ (p. 135).

L. Jakavičiui buvo keista, kad daugiau Rygoje šitokia ypatinga proga 
jokių iškilmių ar paminėjimų nebuvo. Jokių. Nei bažnyčiose, nei draugijose, 
nei tarp inteligentų, nei tarp darbininkų. Užtat Liudvikas su savo 
bendradarbiu A. Macevičium tos garbingos lietuvių spaudos išsilaisvinimo 
dienos proga surengė iškilmių puotą, kuri sutapo ir su draugo tarnybos 
dvidešimt penkerių metų sukaktimi. Kadangi tos kompanijos daugumą 
sudarė rusai, neapsieita ir be incidentų, pats įsimintiniausias – su 
popu, kuris atvirai pasisakė prieš spaudos išsilaisvinimą. L. Jakavičius 
taip suorganizavo, kad tas popas su savo djačioku susimuštų, bent taip 
atsilygino batiuškai už įžeidžiamas kalbas. Po daugelio metų prisipažino, 
jog kitaip negalėjęs pasielgti.

Tų pat metų rugpjūtyje L. Jakavičius Rygoje, Katalikų g. 16 atidarė 
knygyną „Lietuva“ ir jau ne slaptai, o viešai pradėjo skleisti lietuvišką 
žodį po Lietuvą. Ir ne tik iš Tilžės ar Amerikos pargabentomis knygomis, 
bet ir paties parengtomis ir išspausdintomis. Po kurio laiko to knygyno 
filialai pradėjo savo gyvenimą ir Lietuvoje – Skuode, Mosėdyje, Žemaičių 
Kalvarijoje, Kelmėje. Ypač dideli darbai nuveikti nuosavoje knygų ir 
kalendorių leidimo įmonėje „Lietuvanis“: nuo 1905 m. leido kalendorius, 
maldaknyges, katekizmus, elementorius, praktinio pobūdžio knygeles, 
sapnininkus, paskui atėjo eilė periodiniams leidiniams – pirmajam 
lietuviškam literatūros, politikos ir satyros jumoristiniam mėnesiniam 
laikraščiui su iliustracijomis „Juokdariui“ (1906–1907), „Juokų 
kalendoriui“ (nuo 1907), liberalų savaitraščiui „Rygos naujienos“ (1909-
1915), mėnesiniam humoristiniam žurnalui „Botagas“ (1914-1915).

Įdomu, kad dar iki spaudos atgavimo dėl lietuviškos literatūros į L. 
Jakavičių buvo kreipęsis net pats Vaižgantas. Na, o pasibaigus knygnešių 
ir veikėjų su rusų žandarais kovai, „prasidėjo nauja kova, su „savaisiais“ 
(p. 198). Pavyzdžiui, 1904 m. spalio 1 d. A. Smilga išleido savaitinį žurnalą 
„Lietuvių laikraštis“. Kadangi viršelį puošė Vytauto Didžiojo atvaizdas, 
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cenzorius nepraleido leidinio ir teko viršeliui gaminti kitą klišę, žurnalas 
išėjo pavėlavęs. Tiesa, vėliau cenzorius buvo įpareigotas draudimą 
atšaukti. Su Petrapilio lietuvių spaudos cenzorium teko pakovoti ir pačiam 
L. Jakavičiui, pradėjus leisti kalendorius. Buvo nurodyta atspausdinti 
kalendoriuje caro šeimą. Po metų, pasitaręs su advokatais, L. Jakavičius 
atsisakė keturis kalendoriaus lapus skirti carui, pareikalavo užmokėti. 
Cenzorius buvo labai nepatenkintas, bet grasinimai teismu taip ir baigėsi, 
nes, matyt, tai buvo jo paties sumanymas.

Būta visko,net lietuvių spaudos cenzoriaus sustabdytų maldaknygių 
iš Tilžės įvežimo.

1905-aisiais įsigijęs savo spaustuvę ir susidūręs su didele problema 
kiekvieną menkniekį siųsti į Petrapilį cenzūruoti, o po to apie savaitę 
laukti, pradėjo rūpintis, kad lietuvių cenzorius būtų Rygoje, ir jam tai 
laimingų atsitiktinumų dėka pavyko. 

Turint „savą“ cenzorių (juo pats L. Jakavičius rekomendavo latvių 
literatą Laiviną, mokėjusį šiek tiek žemaitiškai), atsirado galimybė ir 
pirmąjį lietuvių kalba mėnesinį žurnalą „Juokdarys“ išleisti. Įdomu, 
kad to leidinio pirmuoju kalbos prižiūrėtoju buvo būsimasis Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas Juozas Tūbelis, o tuomet studentas. 
Jam baigus studijas, paskutiniojo žurnalo numerio (ėjo tik vienerius 
metus) kalbą koregavo Marcelinas Šikšnys, tuomet mokytojavęs Rygos 
realinėje mokykloje. 

Nutarė L. Jakavičius, jog pats laikas rygiečiams turėti rimtą lietuvišką 
laikraštį. Taip pradėtos leisti „Rygos naujienos“, turėjusios pasisekimą ne 
tik Latvijoje, bet ir Lietuvoje. Ilgiausiai jį redagavo Kastas Stiklius. 

Likimas šių eilučių autorių buvo suvedęs su K. Stikliaus atžala, 
gyvenančia JAV, Klyvlende. Štai ką Ona Stikliūtė-Šilėnienė pasakojo apie 
savo dėdę, kurį pažino, žinoma, jau gerokai vyresnį, sugrįžusį iš Rygos 
Lietuvon: „Mano tėtis Pranas labai didžiavosi savo broliu. Kastas buvo 
vyriausias, o jis – jauniausias iš devynių vaikų Liepalotų mažažemio Antano 
Stikliaus šeimoje. Aštuoni hektarai žemės sunkiai maitino vienuolikos 
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žmonių šeimą, tad vaikai turėjo ieškotis sau gyvenimo kitur. Senelis visus 
savo vaikus pramokė skaityti ir rašyti lietuviškai, taip pakreipdamas jų 
gyvenimus spaudos link. Dėdė Kastas ne tik pats daug rašė, bet ir „plutelę“ 
sau užsidirbdavo spaustuvėse. Ir savo penkiolika metų jaunesnį brolį 
tuo pačiu keliu pasuko. Mano tėčio pasakojimu, jau nuo devynerių metų 
amžiaus brolis Kastas pasiėmė jį į Vilnių, ketindamas išmokyti raidžių 
rinkėjo darbo. Šitai brolius suartino. Gyvenimas juos išskyrė, bet mano 
tėtis liko spaustuvininkas ir savo didįjį brolį mylėjo ir gerbė iki gyvenimo 
galo... Po karo rašiau per dėdę į Lietuvą, ieškodama kontakto su tėvais. 
Gavau iš jo porą laiškų, kuriuose skundėsi, kad rašąs į Vakarus ir siunčiąs 
laikraščius, bet jam niekas neatsakąs. Taip laiškams nenueinant, mūsų 
ryšys ir nutrūko“.

Šešerius metus L. Jakavičius leido „Rygos naujienas“. Gan populiarus 
savaitraštis yra atnešęs jo leidėjui ir nemažai keblumų, net nemalonumų. 
Įskundus konkurentams, pradėjusiems leisti „Rygos garsą“, dėl slapto 
skundo teko net Petrapilį pasiekti. Buvo proga dar sykį įsitikinti, kad 
anuometiniai žandarai ir valdininkai tapdavo bejėgiais prieš degtinėlę ir 
panašius malonumus. Per tą laiką teko atlaikyti ir dešimt baudžiamųjų 
bylų. Tiesa, beveik visas laimėjo, ir ne bet kur, o Petrapilio Teismo Palatoje, 
t. y. antroje instancijoje.

Tačiau viena baudžiamoji byla, iškelta už straipsnio „Netoli mirties“ 
išspausdinimą, baigėsi blogai: Rygos apygardos teismas paskyrė porą 
metų „tvirtovės“, o Petrapilyje sprendimą sumažino perpus. Visa laimė, 
kad trijų šimtų metų caro Romanovo giminės viešpatavimo sukaktuvių 
proga nuo bausmės buvo atleistas. 

Apie ką gi buvo rašoma tame nelemtame 1912 m. gruodžio 15 (28) d. 
išspausdintame straipsnyje? Apie daug ką ir ganėtinai drąsiai – „apie mirštantį 
gyvį, kuris seniau didis ir nuožmus buvo“, apie tai, kad „dabar visų šalių valdžios 
nuoširdžiai bernauja piniguočiams“, kad „žlugs pasaulinė šių dienų tvarka“. Na, 
o užbaigiama ir visai efektingai: „Pasaulinis darbininkų judėjimas parodė, jog 
valdančios Europos valstybių dinastijos viena koja jau grabe“ (p. 220–221).
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Dėmesio vertos ir kitos „Rygos naujienų“ leidėjui iškeltos bylos, tam 
tikra prasme užgrūdinusios L. Jakavičių. 

L. Jakavičius liudija: „Kai pradėjo išeiti Rygoje lietuvių laikraščiai, 
pradėjo ir mūsų inteligentai atbusti iš letargo miego. Jie įsisteigė sau 
Muzikos ir Dainų draugiją „Kanklės“. Pradėjo vaidinti viešus vakarus. 
(...) Kiek vėliau tie patys inteligentai įsteigė švietimo draugiją „Žvaigždę“ 
ir atidarė net keletą grynai lietuviškų mokyklų“ (p. 208). Na, o grynai 
paties L. Jakavičiaus rūpesčiu buvo įsteigta artistų mėgėjų draugija 
(dar vadinta Rygos lietuvių teatru) „Žaislas“ bei lietuvių taupomoji-
skolinamoji kasa, pavadinta „Lietuvių banku“. Pastariesiems dariniams 
jis ir vadovavo.

*
Norint suprasti, iš kur tas L. Jakavičiaus troškimas prikelti iš tamsumos 

to meto paprastų žmonių lietuvišką dvasią, derėtų kuriam laikui nusikelti 
kiek atgal. Į tas dienas, kai meilę tėvynei Liudvikui skiepijo jo mama, 
Akmenės miestelio „daraktorka“. Toji drąsi moteris lietuviško rašto slapta 
mokė ir kaimynų bei pažįstamų vaikus. Neišgąsdino jos nei caro žandarai, 
nei kratos. Motinos dėka ir su knygnešiais susipažino. 

Gana vaizdingai L. Jakavičius prisiminė spaudos ir tėvynės meilę 
jam įkvėpusią motiną: „Ji mokėjo tą savo šviesos darbą gudriai maskuoti 
ir lietuviškus „lementorius“ nuo žandarų gerai slėpti“ (p. 9). Žandarui 
su uriadninku užklupus, „daraktorka“ aiškindavo, jog mokanti poterių 
pirmajai išpažinčiai atlikti.

Tilžėje ir užatlantėje leidžiami laikraščiai bei lietuviškos knygelės 
darė didelį poveikį. Perskaitęs dalindavosi su artimaisiais, pažįstamais, 
tais, kuriems tai buvo svarbu ir kurie mokėjo išlaikyti paslaptį.

L. Jakavičius ne tik paliko išskirtinius pėdsakus kaip draustos 
lietuviškos spaudos skleidėjas, kovotojas už lietuvybę, kaip režisierius, 
artistas, leidėjas, net bankininkas, jis neblogai valdė ir plunksną. Pradėjęs 
nedidelių straipsnelių, žinučių rašymu į lietuvių spaudą, sukūrė nemažai 
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satyrinių (daugiausia) kūrinių proza ir eilėmis, kai kuriuos jų pritaikė 
scenai, dalis publikuota periodikoje, dalis išleista atskiromis knygelėmis.

*
Leidyba, žurnalistika nors ir užėmė daug laiko, L. Jakavičiaus meilė 

teatrui buvo stipresnė. Tokia stipri, jog dabar, praėjus šimtmečiui, sunku 
patikėti, kad tiek veikta ir nuveikta. Pradžia nukelia į XIX a. pabaigą – 1898 
m., kai su režisieriumi E. Flagsbergu, labai nelengvai gavę valdžios leidimą, 
pastatė J. Pšibilskio vieno veiksmo komediją „Žentas iškilmei“.

1908-aisiais gavęs valdžios leidimą, savarankiškai organizavo lietuviškus 
vakarus. Išskirtiniai 1911–1915 m., kai vadovavo „Žaislo“ draugijai.

Nors pagal 1912 m. rugpjūčio 1 d. prašymą iš miesto valdybos 
subsidijos negauta, iškilieji ponai nesiteikė ir į iškilmingą vakarą-spektaklį 
atvykti, „Žaislo“ draugijos puoselėtojai nenusiminė, dirbo išsijuosę. 

 Per tą penkmetį gražiai išplėtota mėgėjų teatro veikla – pastatyti 
Aleksandro Fromo-Gužučio „Gedimino sapnas“ ir „Gudri našlė“ bei 
Mato Grigonio „Alkanas Jonukas“ (1911), Broniaus Laucevičiaus-Vargšo 
„Žmonės“ (1913). L. Jakavičius ne tik vadovavo, bet ir pats betarpiškai 
visur dalyvavo – dainavo, vaidino, vis dažniau reiškėsi kaip režisierius. Ir 
„Žaislo“ draugija įkurta, siekiant atsidėti grynai teatrui. Patirtį turėjo jau 
nemažą, o dabar atsirado galimybė plačiau pritaikyti prigimtinius gabumus, 
taipogi ir organizacinius. Iš pradžių (1911) buvo išnuomotas dviejų aukštų 
namas Rygos centre, kur galėjo tilpti iki 400 žiūrovų, o dar po trejų metų 
„Žaislo“ draugija gavo Rygos magistrato paramą (3000 rublių) ir užsimojo 
miesto centre pasistatyti teatrą. Iki tol artistų darbas buvo dažniausiai 
neapmokamas, paremtas entuziazmu ir altruistiniais norais, o dabar 
beveik realia svajone švietė naujos galimybės. Deja, tokius planus sugriovė 
prasidėjęs Didysis karas, į kurio mėsmalę įsuko ir „Žaislo“ artistus.

Archyvinė medžiaga byloja, kad toje srityje nuveikta ganėtinai 
daug – per septyniolika metų iki karo pradžios L. Jakavičius su įvairiais 
kolektyvais dalyvavo net 140 spektaklių.
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Beje, su  „Žaislu“ susiję įdomiausių situacijų. Įkūrus draugiją ir 
pradėjus pastoviai, net porą kartų per savaitę vaidinti lietuviškus 
spektaklius, greitai pritrūko kūrinių. Situaciją blogino ir tai, kad vaidinti 
buvo galima tik Petrapilyje cenzoriaus patvirtintus veikalus. O toji 
procedūra užtrukdavo ilgai, net iki trijų mėnesių. Ir čia L. Jakavičius 
ėmėsi gudrybės.

Kadangi jau turėjo savo spaustuvę, kurioje spausdino ir savojo teatro 
afišas bei programas, be tų, kurios jau buvo gavusios cenzoriaus leidimą, 
išspausdindavo ir kitas, kuriose buvo informuojama apie necenzūruotus 
veikalus. Pastaruosius ir lipdydavo ant stulpų. Cenzorius tą kombinaciją 
žinojo, už tai jam vis tekdavo duoti kyšį ir pavaišinti, bet rizikavo tik pats 
L. Jakavičius.

Tačiau ir cenzorius ne visada būdavo sukalbamas. Didžiausia 
problema kilo 1914 m. pavasarį rengiantis paminėti lietuvių spaudos 
draudimo panaikinimo dešimtmetį. Ne dėl paskaitos, kurią skaitė pats L. 
Jakavičius, ir ne dėl choristų dainų bei vaidinimo, o dėl Lietuvos himno 
sugiedojimo. „Ne ir ne“, - sakė cenzorius, net pasiūlius riebų kyšį ir geras 
vaišes. O L. Jakavičiui taip norėjosi, kad nors kartą viešai Lietuvos himnas 
būtų sugiedotas. 

Kai jau, rodės, viskas prarasta, ir cenzorius, nepatvirtinęs afišų bei 
programų, pasiėmęs portfelį, išėjo iš savo įstaigos, L. Jakavičius patraukė 
drauge. Einant pro restoraną, pabandė dar sykį – pakvietė priešpiečių. 
Šiaip taip pavyko įkalbinti užsukti, o įpusėjus grafiną, vėl grįžo prie 
ankstesnės kalbos. Šįkart baigėsi geriau – cenzorius pieštuku išbraukė 
Lietuvos himną, užrašė Nacionalnaja piesnia „Lietuva tėvynė mūsų...“ ir 
įspėjo, kad, jei giedant publika atsistos, budintis pristavo padėjėjas gali ne 
tik vakarą užbaigti, bet ir protokolą surašyti.

Cenzorių, jau gavusį 25 rublius už prielankumą, teko dar sykį prašyti 
pagalbos – jį pakvietė į vakarą ir paprašė, kad tuo metu, kai choras giedos 
himną, jis su pristavo padėjėju paviešėtų bufete, aišku, vakaro rengėjų 
sąskaita.
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Susiklostė ne visai taip, tačiau sėkmingai. Kol salėje buvo tik du rusai 
policininkai, teko keisti vakaro programos tvarką. Laukiamieji „svečiai“ 
atsirado gerokai pavėlavę ir savo vizitą pradėjo nuo bufeto. Pakviestiems į 
atskirą kabinetą, jiems buvo užsakyta stipri vakarienė, atsiklausus pristavo 
padėjėjo, į bufetą persikėlė ir policininkai. Štai tada ir atėjo toji lemtinga 
valanda, kurią L. Jakavičius taip aprašė: „Paliepiau mūsų chorvedžiui p. J. 
Lukavičiui, kad tuoj duotų skambutį atidaryti sceną ir giedotų Lietuvos 
himną. Kadangi jau visas choras stovėjo scenoje ir laukė tik mano įsakymo 
pradėti, netrukus pakilo uždanga, ir choras pradėjo išdidžiai giedoti. Tai 
buvo pirmą kartą Rygoje viešai sugiedotas Lietuvos himnas. Bet tai buvo ir 
paskutinis, nes, kol rusų caro valdžia 1917 metais nežlugo, niekas daugiau 
nebeišdrįso Lietuvos himno viešai giedoti“ (p. 237).

*
Kaip laikraščio „Rygos naujienos“ leidėjas ir nuosavos spaustuvės 

savininkas, karo pradžioje L. Jakavičius buvo gavęs leidimą pasilikti 
Rygoje. Deja, netrukus situacija pasikeitė – apskundus konkurentams, 
kurie tikino, jog jo laikraštis kursto revoliucinės pakraipos darbininkus, 
skleidžia antivalstybinę propagandą, teko su skubiai išmontuota 
spaustuvės įranga išvažiuoti į Petrapilį, kur prabėgo 1915–1918 metai.

Užsibaigė šis gyvenimo tarpsnis liūdnai – po 1917 m. perversmo 
didelės vertės spaustuvės įrangą teko atiduoti bolševikams. 

Tačiau tie metai Petrapilyje nenuėjo veltui. Tautiečiai, sužinoję 
naują L. Jakavičiaus adresą, susirado jį ir vėl kartu pradėjo darbuotis. 
Rusijos sostinėje, kur pastaraisiais metais buvo atsidūrę daug lietuvių 
pabėgėlių, L. Jakavičius daugiausia užsiėmė teatrine veikla – „darbavosi 
įvairiuose pabėgėlių artistų-mėgėjų rateliuose ir įvairiuose Petrapilio 
kampuose, režisuodamas, grimuodamas ir pats scenoje vaidindamas“.6* 
Per trejus metus parodyta per 30 spektaklių, tiesa, kai kuriuos režisavo 
Konstantinas Glinskis. Vaidinta Lietuvos karo pabėgėlių naudai, Petrapilio 
* Mūsų momentas, 60 metų sukaktuvės, 1931 m., nr. 9(50), p. 2.
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beturčių draugijai ir kt. Tarp įdomesnių jo paties režisuotų  pastatymų – 
Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio „Blinda“.

*
1918 m. rugsėjo 10 d., palikęs bolševikams spaustuvę ir visą kitą turtą, 

L. Jakavičius išvyko Lietuvon ir po savaitės atsidūrė žmonos tėviškėje 
Anykščiuose. 

Čia vėl būta visko: vokiečiams pradėjus trauktis iš Lietuvos ir į 
Anykščius atėjus bolševikams, kaimynas komisaras įsakė suimti L. 
Jakavičių ir, nuvežus jį į Latviją, sušaudyti. Pasisekė pasprukti, tačiau 
areštavo žmoną. Visa laimė, kad netrukus valdžią perėmė iš kitur atvykęs 
bolševikų garnizonas, kurio vadas vietinio komisaro areštuotus žmones 
paleido.

Kol Lietuvoje šeimininkavo bolševikai, teko visko patirti, į pabaigą net 
teatro vyresniuoju inspektorium Panevėžyje tapti. Na, o 1919-ųjų rudenį 
atvyko į Šiaulius.

*
Vėl sugrįžtame į Šiaulius. Čia prabėgo devyniolika L. Jakavičiaus 

gyvenimo metų, kurie paženklinti ypatingomis žymėmis – knygų ir 
kalendorių leidybos verslininko gabumų atsiskleidimu, nauja veikla 
scenoje – režisavo, vaidino, grimavo, visose šventėse jautėsi L. Jakavičiaus 
ranka ir gabumai. 

Turgaus aikštėje buvo įkurtas knygynas tokiu pat vardu kaip ir Rygoje 
– „Lietuva“. Po metų jis perkeliamas į Kuršėnų g. 9, kiek vėliau atidaromas 
dar vienas – Tilžės g. 161. „Lietuva“ buvo vienas didžiausių knygynų 
Šiauliuose, o L. Jakavičius tapo žymiausiu Šiaulių knygininku, pelnydamas 
ir stambiausio privataus leidėjo tarpukario Lietuvoje vardą pagal išleistų 
leidinių tiražų dydį – per porą dešimtmečių išleido apie 2 mln. egz. 
įvairiausių kalendorių, sapnininkų, humoristinių ir scenos, visuomenės 
mokymui skirtų  leidinių, atvirukų ir kt. Kalendoriai – bene populiariausi, 
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dauguma – su humoristiniu užtaisu. Na, o apskritai „Lietuvos“ knygos 
buvo puikiausios pasaulyje, bent taip teigė reklama.

Tuomet išleista ypač daug įvairių praktinio pobūdžio knygelių, kurios, 
žinoma, buvo skirtos mažaraščiams, siekiantiems patiems kiek galima 
prasilavinti: kaip būti savo paties advokatu, kaip išmokti fotografuoti, kaip 
apdirbti medį, kaip sakyti gražias prakalbas, kaip rašyti laiškus ir panašiai. 
Ne vienas toks leidinys nėra vertas didelių pagyrimų, visgi jie lavino savo 
skaitytoją, nes nemažos dalies visuomenės mentalitetas buvo gana žemas 
– net 1938 m. duomenimis tik 76,5 proc. šiauliečių buvo raštingi. Šiaučių, 
kriaučių ir tarnaičių prusintojas (kaip ne sykį yra pavadintas L. Jakavičius), 
Mikaldos pranašysčių, sapnininkų leidėjas gerai žinojo situaciją, į kurią 
tauta buvo patekusi, kęsdama lietuviškos spaudos draudimą, žinojo ir tai, 
kad nepriklausomose Latvijos ir Estijos valstybėse išleidžiama daugiau 
leidinių, o ir jų tiražai didesni. Tautiečių švietimas, pratinimas prie 
laikraščio, knygos jam visada buvo svarbiau už materialinę naudą, nors jo 
leidiniai ir nešė nemenką pelną.

Ypač ilgai išlaikytas kalendorių leidybos monopolis: nuo caro laikų 
„Juokų kalendoriaus“ iki „Lietuvos keleivio“ nepriklausomoje Lietuvoje. 
Paprastumas, pašmaikštavimai, minties aiškumas – tai, kas patenkindavo 
mažai raštingą skaitytoją.

Ne itin aukšto meninio ir mokslinio lygio produkcija, pirmiausia 
masinės kultūros poreikiams tenkinti skirti leidiniai visgi suvaidino savo 
vaidmenį ugdydami skaitytojus. Tai buvo laikmetis, kai profesionalaus 
meno suvokėjų nebuvo daug, ir L. Jakavičius, nepretenduodamas į didįjį 
meną, darė daugiau nei bet kas, kad tauta lavintųsi, tobulėtų, kad įpratintas 
skaityti žmogus pradėtų galvoti ir apie rimtesnius leidinius.

*
Išskirtinė L. Jakavičiaus gyvenime 1929 m. gegužės 9 d. Tądien Šiaulių 

centre, tuomet buvusioje judrioje turgavietės teritorijoje, minint Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos dieną, buvo sodinami ąžuolai, pavadinti spaudos 



/ 123 /

medžiais. Pirmąjį ąžuolą sodino senieji spaudos darbuotojai – savaitraščio 
„Momentas“ redaktorius Jurgis Janulaitis ir žinomas kultūros ir spaudos 
darbuotojas (vienas iš „Kultūros“ bendrovės ir žurnalo „Kultūra“ steigėjų, 
leidinių „Šiaulių metraštis“ ir „Gimtasai kraštas“ redaktorius), teisininkas 
Peliksas Bugailiškis. Kitą ąžuolą sodino poetas aušrininkas, 1863 m. 
sukilimo dalyvis Juozas Miliauskas-Miglovara, L. Jakavičius-Lietuvanis 
bei poetas ir knygnešys Jonas Krikščiūnas-Jovaras. Trečiąjį ąžuolą sodino 
tuometinis burmistras Jackus Sondeckis, buvęs pirmasis miesto burmistras 
Kazimieras Venclauskis ir Šiaulių apskrities viršininkas Antanas Pranculis. 
Ketvirtąjį ąžuolą sodino mokyklų atstovai – Šiaulių mokytojų seminarijos 
direktorius Juozas Orlauskas, Berniukų gimnazijos direktorius Vaclovas 
Šliogeris ir apskrities mokyklų inspektorius Kazimieras Ubeika.

Visi keturi ąžuolai išliko. Dabar prie kiekvieno iš jų marmurinėse 
lentelėse pažymėta, kas juos sodino. 

*
Nei trys sūnūs, nei dukra knygų leidyba ir prekyba užsiimti nepanoro. 

Silpstant jėgoms 1938 m. L. Jakavičius savo knygyną, knygų bei penkių 
kalendorių leidybą perleido Feliksui Maksvyčiui, kuris nuo 1933-ųjų, 
kai Šiauliuose įkūrė „Žiedo“ knygyną, buvo jam didžiausias konkurentas. 
Jaunajam kolegai sekėsi, todėl ir pasirinko jį, o ne ką kita, vildamasis, jog 
šis bus ir jo daugelio pradėtų darbų tęsėju. 

O 1939-ieji paženklinti dviem dideliais įvykiais: išleisti „Atsiminimai 
iš lietuvių spaudos draudimo laikų“ (su paantrašte „Lietuvos dievai! 
Dėkoju jums, kad padėjote man sėkmingai su caro žandarais už lietuvių 
spaudą kovoti“) ir Prezidentūroje įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordinas. Prezidentui Antanui Smetonai dar spėjo įteikti 
savo atsiminimų knygą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui, 
tačiau didžioji jos tiražo dalis nepasiekė skaitytojų. Užėjus sovietams, 
neparduotus egzempliorius teko slėpti, tikintis geresnių laikų. Deja, 1948-
ųjų birželyje jie buvo sudeginti ant Salduvės kalno kartu su kitu „Žiedo“ 
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knygyno turtu. Atsiminimų knyga sudeginta kartu su dviem šimtais 
tūkstančių kitų knygų. F. Maksvyčiui pabėgus iš namų, rusų kareiviai 
bandytas išsaugoti knygas vertė į sunkvežimius, vežė į Salduvę ir, apipylę 
benzinu, degino. Žmonių arti neprileido. Degančias knygas saugojo 
kareiviai. Tarp tų leidinių nemažai buvo itin vertingų. Ypač tie, kurie buvo 
iš L. Jakavičiaus kolekcijos: „Aušros“, „Varpo“, „Tėvynės sargo“ komplektai, 
vienuolikos metų „Rygos naujienos“, M. Valančiaus, S. Daukanto knygos. 
Su Lietuvanio atsiminimų knyga degė ir dailiais odos viršeliais įrištos 
maldaknygės, knygos vaikams, nemažai leidinių apie spaudos draudimo 
laikotarpį, knygos, turėjusios didelės reikšmės lietuvių kultūros istorijai 
ir tautinei savimonei. Ugnyje žuvęs ir Lietuvanio atsiminimų knygos 
rankraštis.

Tai šitų eilučių autoriui papasakojo7* pats buvęs to knygyno savininkas 
F. Maksvytis. 

Tenka pažymėti, kad šitoje istorijoje yra kai kurių netikslumų.
Tvirtinimas, kad Lietuvanio atsiminimų knygą išleido ne pats jos 

autorius, o F. Maksvytis, kelia abejonių. Pastarosios pavardės nėra 
nei tituliniame puslapyje, nei autoriaus padėkos žodyje „kuo nors 
prisidėjusiems“ prie knygos išleidimo. Be to, pašnekovas minėjo, jog 
knyga išleista 1940 m. birželį.

Tarpukario spauda suteikia galimybę patikslinti kai kuriuos faktus.
Kad atsiminimų knyga buvo išleista dar 1939 m., akivaizdu iš 

publikacijų „Pagerbė Liudą Jakavičių“8**, „Lietuvos Respublikos prezidentas 
priėmė L. Jakavičių“9*** bei „Seno knygnešio atsiminimai: Šiauliai“10****. 
Spaudoje minima ir kad, atsidėkodamas už Gedimino ordiną, kurį įteikė 
Šiaulių apskrities viršininkas Alfonsas Pimpė, L. Jakavičius nuvyko į 

* Leonas Peleckis-Kaktavičius. SUSTABDYTAS LAIKAS. – Esė apie kultūros įžymybes. 
Šiauliai: Varpai, 2001.
** Įdomus mūsų momentas, 1939 m. vasario 26 d.
*** Įdomus mūsų momentas, 1939 m. kovo 19 d.
**** Lietuvos aidas, 1939 m. kovo 13 d.
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Prezidentūrą ir A. Smetonai įteikė savo atsiminimų knygą. Yra ir daugiau 
informacijos, susijusios su 1939 m. išleista atsiminimų knyga – po vieną 
jos egzempliorių autorius su įrašu „Vilniaus atgavimo dienos paminėjimui“ 
dovanojo visoms Lietuvos šaulių sąjungos rinktinių skaitykloms11*.

Ta proga tenka paneigti ir dar keistesnius tvirtinimus. Štai Anykštėnų 
biografijos žinyne pažymima12** neva L. Jakavičiaus „atsiminimų 
rankraštis sovietinės valdžios buvo konfiskuotas ir sudegintas 1948 
m. birželį kartu su visu kitu „Žiedo“ knygyno  turtu, nespėjus jo išleisti“ 
(išskirta mano – L. P.-K.). Pastarasis tvirtinimas, be abejo, klaidingas. 
Tikra nebent tai, kad tarp deginamų knygų galėjo atsidurti atsiminimų 
rankraštis.

*
Atsiminimų „Žodis skaitytojams“, išspausdintas 3-4 puslapiuose, 

pristato L. Jakavičių geriau nei tai padarytų bet kas kitas. „Kas tas 
Jakavičius?“ – pats savęs klausia autorius ir su lengva ironija, šypsena 
lūpose bando atsakyti: „Aa... Tai kalendorininkas, tai šposininkas-
juokdarys, tai bedievis, kupletistas, tai Saliamono galvų leidėjas... Žodžiu, 
žmogus nedidžios vertės, viską daręs ir darąs dėl biznelio...“ Ir čia pat 
prideda: „Šių dienų žmogus įsižeistų, jei jį kas panašiai pajuoktų. O mes, 
senieji darbininkai, dėl tos pačios atgimusios ir jau laisvos Lietuvos, 
ir dėl kurių-ne-kurių šiandien jau tik turtėti besistengiančių lietuvių, 
nebeturime jokios ambicijos, bent tokios, kokią turi šių dienų veikėjai. 
Didelės, asmeniškos ambicijos mes niekad neturėjome, nes mums visad 
rūpėjo daugiau dirbti Lietuvai, mažiau – sau“.

Ir dar: „Šių dienų veikėjams neįdomu, kad per tuos Jakavičiaus 
leidžiamus ir platinamus kalendorius ir pasakas kaimo liaudis išmoko 
skaityti, suartėjo su knyga ir laikraščiais; šiandien daug lengviau į kaimo 
žmonių rankas patekti ir rimtesniems už Jakavičiaus leidinius, nes šie 
*L. Jakavičiaus dovana, Įdomus mūsų momentas, 1939 m. spalio 15 d.
** http:www.anykstenai.lt/asmenys. Žiūrėta 2014.09.19.
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Jakavičiaus leidiniai padarė kelią į kaimą, – įpratino skaityti“.
Čia ir vienintelis atsiminimų autoriaus noras: „Kad bent kiek jūs 

pasimokytute iš mano darbų, tėvynės meilės ir noro dirbti jai taip pat, kaip 
mes kadaise dirbome, nebodami savo asmeniškos naudos nei gerovės“.

Beje, L. Jakavičiui buvo labai svarbu, sulaukus Lietuvos nepriklauso-
mybės 20-mečio, užrašyti savo prisiminimus. O sugrįžus mintimis į anuos 
tolimus laikus, rodėsi, kad ir pats atjaunėjo. „Ir iš kažkur atsiranda tiek 
energijos, - prisipažino autorius, – kad, rodos, pulčiau ir pasmaugčiau tuos 
rusų žandarus, kam jie mus be reikalo draskė už mūsų kokią nors nekaltą 
knygelę ar laikraštėlį“ (p. 5).

*
Tie pora dešimtmečių Šiauliuose paliko ir daugiau L. Jakavičiaus 

pėdsakų. Jis buvo žinomas ir kaip komikas, kupletistas, artistas, režisierius. 
Tai – tarsi antrasis šios įdomios asmenybės gyvenimas, lydėjęs jį ir mieste, 
kuriame prabėgo bene gražiausi metai. Juos mena ir išlikusios fotografijos 
– atsiminimų knygoje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

Režisuota, vaidinta, grimuota policijos, gaisrininkų, šaulių, 
komendantūros, pėstininkų pulko ir kitose šventėse. Vien su šaulių 
rinktinės artistais-mėgėjais (pats buvo Šaulių sąjungos narys) 1927-1933 
m. parengė apie 60 spektaklių ir humoristinių vakarų. O minėdamas 
savo sceninio darbo 30-metį, Šiaulių liaudies namuose 1928 m. lapkričio 
3 d. pirmąkart Lietuvoje pastatė istorinę F. Gužučio 5 veiksmų dramą 
„Gedimino sapnas“, pats suvaidindamas pagrindinį – Krivių Krivaičio – 
vaidmenį. Pastarajai premjerai L. Jakavičius teikė ypatingą reikšmę – metų 
pradžioje per miesto laikraštį kreipdamasis į būsimus dramos atlikėjus, 
pažymėjo: „Kadangi mano scenos darbuotės sukaktuvės yra taipgi ir 
sukaktuvės Pabaltijoj lietuvių teatro, aš noriu visuomenei parodyti, jog 
mūsų teatras nebe vaiko lopšelyje, o virš 30 metų senas, todėl rengiu 
iškilmingai tas savo ir mūsų teatro sukaktuves paminėti“.13*

* Šiaulių naujienos, Atviras laiškas scenos draugams, 1928 m. sausio 22 d., p. 3.
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Nors ir nebuvo tuščiagarbis, bet turėjo silpnybę paminėti panašias 
sukaktis. Pavyzdžiui, 1908 m. vasario 2 d. Rygoje, minėdamas savo 
sceninės veiklos dešimtmetį, su pirmojo spektaklio dalyviais A. Druču, 
A. Macevičiumi ir M. Paškausku pirmą sykį lietuvių scenoje pastatė 
Nikolajaus Gogolio komediją „Revizorius“. 

O 1924 m. sausio 19 d., sukakus dvidešimt penkeriems metams nuo 
lietuvių scenos darbuotės pradžios, sukaktuves pažymėjo Rygoje. Tąsyk 
suvaidintoje Kazio Puidos 4 veiksmų dramoje „Mirga“ pasirodė ne tik 
kai kurie seni bičiuliai iš artistų-mėgėjų trupės, bet ir dukra Gražina 
Jakavičiūtė (1907-1995), kuriai buvo lemta tapti profesionalia lietuvių 
aktore (nuo 1931 m. Gražina vaidino Valstybės teatre ir jo Šiaulių bei 
Klaipėdos skyriuose, Vilniaus miesto ir Vaidilos teatruose, o ilgiausiai 
(1945-1967) – Vilniaus valstybiniame dramos teatre). Pats L. Jakavičius 
režisavo spektaklį bei jame suvaidino pilies prižiūrėtoją, be to, atliko 
kupletus. Įdomu ir tai, kad tąsyk L. Jakavičių pasveikino poetas Janis 
Rainis, tuomet ėjęs Latvijos nacionalinio teatro direktoriaus pareigas, taip 
pat kiti abiejų tautų kultūros žmonės, tai primena ir laikraštyje „Jaunakas 
sinias“ išspausdinta palanki recenzija (1924, nr. 17).

Su Šiauliais susijęs ir dar vienas svarbus L. Jakavičiaus gyvenimo 
įvykis: laisvamanių etinės kultūros draugijos įsteigimas 1924-aisiais. Prie 
šito prisidėjo ir dr. Jonas Šliūpas, su kuriuo buvo gana artimi bičiuliai.

Tai toli gražu neatsitiktinis sprendimas. Į jį eita daug metų. Dar 
amžiaus pradžioje, leisdamas liberalų savaitraštį „Rygos naujienos“, ne 
sykį ne tik kaip konkurentas susirėmė su aštraus katalikiško laikraščio 
„Rygos garsas“ platintoju Antanu Macijausku, kitoje Katalikų gatvės 
pusėje turėjusiu knygyną. Pasakojama, kad nusisukimui nuo bažnyčios 
turėjo įtakos susidūrimas jaunystėje su kunigu, įvykdžiusiu kriminalinį 
nusikaltimą. Kai kuriuose savo leidiniuose, o ir scenoje nevengdavo 
pasišaipyti iš klerikalų. Tačiau yra ir kita šito reikalo pusė: kažin ar dar 
kuris nors kitas tuometinis leidėjas buvo išspausdinęs tiek maldaknygių, 
kaip L. Jakavičius. Savo atsiminimų knygos įžanginiame žodyje 
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skaitytojams jos autorius taip pasiaiškina: „Šių dienų veikėjams nerūpi 
tai, kad Jakavičius kadaise todėl pardavinėdavo maldaknyges, kad, ant jų 
uždirbęs, galėtų veltui dalyti žmonėms švietimuisi lietuvių laikraščius ir 
pasaulinio turinio knygas. Tais, maldaknygėmis uždirbtais pinigais, buvo 
remiama draudžiamoji lietuvių spauda“ (p. 3).

Pažymintį 60-metį L. Jakavičių pagerbė šiauliškis laikraštis „Įdomus 
mūsų momentas“ (1931 m., nr. 9).

Neliko nepažymėtas ir scenos darbuotės 40-metis 1938 m. vasario 4 
d. Tiesa, tas jubiliejus pažymėtas kukliai – Šaulių klube tarp scenos draugų 
ir artimųjų bei gerų pažįstamų, be specialiai tam skirtos premjeros. 
Apie L. Jakavičiaus nuopelnus lietuvių kultūrai kalbėjo teisėjas (jis ir 
dramaturgas) T. Vaitekūnas, kolegos, o pats Liudvikas, „atrišęs“ savo 
„juokų maišelį“, deklamavo, dainavo.

*
Ketvirtoji L. Jakavičiaus atsiminimų dalis pavadinta „Autoriaus 

nusiskundimai ir padėkos“. Priminęs, jog visais laikais visiems į akis 
teisybę sakęs, autorius pažymi, jog ir dabar negalįs kitaip elgtis. Jam 
ypač skaudu, kad po to, ką yra iškentėjęs ir patyręs kovodamas dėl 
savo spaudos ir tautos atgimimo, sugrįžęs tėvynėn, deja, ne tik nebuvo 
tinkamai įvertintas, bet ir neretai neturėjo lygių teisių „su tais piliečiais, 
kurie net piršto nėra pajudinę Lietuvai išlaisvinti ar spaudai iškovoti“ 
(p. 300).

Kai kurie tokio pobūdžio atsiminimai dabar sukelia tik šypseną. Deja, 
anuomet taip neatrodė. Pavyzdžiui, kad ir šis: 1920 m. labdaringame 
spektaklyje L. Jakavičius scenoje dainavo kupletus, kurių vienas „reik vis 
tept, reik vis tept“ taip nepatiko miesto policijos viršininkui, kad rytojaus 
dieną buvo surašytas protokolas. Didesnių pasekmių kupletų autorius 
išvengė tik įrodęs, kad jie parašyti dar 1906 m. ir atspausdinti Rygoje, 
„Juokų kalendoriuje“.

O kai 1925–1926 metais Šiauliuose nemokamai buvo dalijami žemės 
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sklypai, nuosavos pastogės neturinčio L. Jakavičiaus prašymas „be jokių 
motyvų liko atmestas“ (p. 304).

Tačiau vieną dieną ir L. Jakavičius buvo prisimintas – Šiaulių apskrities 
viršininkas 1933 m. pabaigoje jį pristatė apdovanojimui Gedimino ordinu. 
Tam oficialiu raštu pritarė ir generolas Vl. Nagevičius: „Laikau savo morale 
pareiga šį pristatymą paremti kaipo liudininkas, nes ir aš šį tą žinau, dėl 
ko apdovanoti tikrai reikėtų“ (p. 305). 

*
L. Jakavičiaus atsiminimai užbaigiami padėka tiems, kurie kuo nors 

prisidėjo – dokumentus rankiojant ir pan. Tarp žinomų žmonių pavardžių 
paminėtas ir žurnalistas Bronius Naudžiūnas, su kuriuo šių eilučių autorių 
likimas buvo suvedęs 8-9-ajame dešimtmečiuose. Tarpukaryje žinomas 
spaudos darbuotojas, atėjus sovietų valdžiai, save nubaudė pavyzdžio 
neturinčia bausme – ketvirtį amžiaus prasėdėjo savo namų rūsyje. Kai 
išėjo iš jo, didelių nemalonumų nebeturėjo – dirbo Medžio apdirbimo 
kombinate, net miesto laikraštyje buvo spausdinamas. Be abejo, ne be 
tam tikrų organų leidimo. Viename iš tuometinių rašinių, kuris vadinosi 
„Apsukriųjų išmonė“14*, prisiminė ir L. Jakavičių bei jo garsiuosius 
sapnininkus.

Žinoma, jei Br. Naudžiūnas būtų sulaukęs šių dienų, pasakojimas apie 
L. Jakavičių neabejotinai būtų kitoks. O tąsyk straipsnelio tikslą apsprendė 
jau pati jo paantraštė „Tiesos ieškančiam“, todėl ir išvados atitinkamos: 
„Sapnininkas – ne šventraštis, ne išminties knyga, o tik apsukrių žmonių 
išmonė, pasipelnymo priemonė. Kas šiandien dar iš prieškarinių išlikusių 
sapnininkų nori ką nors išpešti – gaudo vėją laukuose“.

Apie tai, kad L. Jakavičius buvo knygnešys, kokie jo nuopelnai 
atgaunant lietuvišką spausdintą žodį – nė žodžio. Ir tai suprantama – 
sovietų valdžiai rūpėjo kitos „tiesos“. O juk apie viską, kas išgyventa, 
be abejo, išsikalbėdavo susitikę anuomet Šiauliuose populiarioje 
* Raudonoji vėliava, 1985, rugsėjo 26.
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Milšteino kavinėje, kur „pasidalinti miesto naujienomis rinkdavosi vietos 
savaitraščių darbuotojai, mokytojai, tarnautojai“.  

*
Daugelis esame girdėję apie Mikaldos pranašystes, o vyresnės kartos 

žmonės ir knygelę tokiu pavadinimu skaitė. Atgimimo metais kažkoks 
gudruolis anonimas ją net perspausdinęs buvo, pusiau slapta, lyg koks 
šiuolaikinis knygnešys, pardavinėjo. Tai taip pat L. Jakavičiaus-Lietuvanio 
leidinys. Regis, kuo toliau, tuo labiau tikima, kas ten parašyta. O kodėl 
netikėt, jei nemažai joje papasakotų dalykų jau išsipildė?

Lyg tyčia, tą tikėjimą šiek tiek sujaukė garbingo amžiaus šiauliečio 
teatralo papasakota legenda: Mikaldos pranašystes per savaitę parašę 
su keliais vyno buteliukais rūsin uždaryti žurnalistai. Knygininkas juos 
uždaręs.

Sunku dabar pasakyti, kaip buvo iš tikrųjų. Šito patvirtinti nesiryžo 
net jo bendravardis sūnus. Tačiau, kad tie sapnininkai pratino skaityti 
knygas labiausiai atsilikusius tautiečius, neabejotina. 

LIUDVIKAS ANTRASIS: PIRMASIS LIETUVIŠKAS TANGO

Praėjus porai dešimtmečių po to, kai L. Jakavičius antrasis įkalbėjo šiuos 
žodžius, iš naujo jų klausantis pirmiausia nustebina jaunatviškas balsas ir 
optimizmas. Kai buvau jaunesnis, šito lyg ir nepastebėjau. Nežinodamas 
nepasakytum, kad girdi daug visokių negandų patyrusį devintąją dešimtį 
įpusėjusį tautietį, kuriam šioje Žemėje liko vos treji metai. 

Nustebina ir kalba – aiški, taisyklinga, beveik be jokių priemaišų. 
Tiesa, vienas kitas žodis vis dėlto prasikiša, išlenda iš argentinietiško 
„maišo“, bet tai tik pagyvina maestro pasakojimą.

Na, kad ir šis:
– Leonai, atleisk man, kad aš tiek laiko tylėjau, negalėjau tau pasiųsti 

gromatio.
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Pastarojo žodžio tikrai nereikia išversti, jis visai priimtinas abiem 
pusėm. O pats L. Jakavičius atsiprašydamas prašo nesistebėti jo keista 
lietuviška kalba. Atseit, beveik pamiršęs ir rašyti (dėl šito dalinai galima 
sutikti), ir kalbėti, nes Argentinoje lietuviai susitikę tik pasisveikina 
lietuviškai, o jau kalba vietine kalba – ispaniškai.

Liudas (vadinsiu šiuo vardu, nes Liudvikas antrasis juo pasirašinėjo 
į Lietuvą siunčiamus laiškus) pasakoja, kad buvęs labai užimtas – sirgo 
žmona, o paskui teko vykti į Meksiką, padėti dukrai persikraustyti iš 
Ispanijos. Buvo ir dar vienas rūpestis ir labai, anot jo, svarbus: nuosavas 
fabrikas. Nors jame dirba tik septyni žmonės, jis už juos jaučiasi 
atsakingas. Privalu pasirūpinti, kad tavo darbininkai ir darbo turėtų, ir dėl 
užmokesčio nesiskųstų. „Nežinau, kaip yra Lietuvoj, - atkreipė dėmesį, - 
bet čia tai labai svarbu. Antraip nueis darbininkas į Darbo ministeriją ir 
nukirs visą tavo galybę“. Pasidžiaugia, kad turi pusininką, jauną vyrą, kuris 
jam labai daug padeda.

Įkalbėdamas į audiokasetę L. Jakavičius prieš save turėjo jam atsiųstus 
klausimus. Žinoma, vienas pirmųjų buvo apie tėvą. 

– Už nuopelnus Lietuvai trisdešimt devintaisiais pats Smetona tėvui 
įteikė Gedimino ordiną. O jis jam – savo knygą „Atsiminimai iš lietuvių 
spaudos draudimo laikų“. 

Prisipažino: kažko ypatingai naujo atskleisti negalėsiąs. Tik galįs 
patvirtinti, jog svarbiausia tėvo gyvenime buvo lietuviška knyga, laikraštis, 
teatras. O Šiauliuose be populiaraus knygyno dar turėjęs ir įvairių prekių 
krautuvę originaliu pavadinimu „Ko klausi, tą gausi“. (Šių eilučių autoriui 
advokatė Gražbylė Venclauskaitė yra pasakojusi, jog tie keturi lange 
besipuikuojantys žodžiai ypač kaitino jaunų žmonių kraują. „Laba diena, 
galima porą kilogramų blusų?“ – net praėjus keliems dešimtmečiams, šitą 
gimnazijos laikų nuodėmę prisimindavo iki smulkmenų. Prisimindavo ir 
tai, kad šis klausimėlis visai sumaišydavo knygyno savininkui protą: jis 
griebdavosi lazdos. O už savaitės vėl kažkuriam iš jų prireikdavo blusų).

– Tačiau aš Šiauliuose mažai būdavau, – pasakoja ponas Liudas, – nes 
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iš ketvirtos gimnazijos klasės išvažiavau į Klaipėdos konservatoriją. O 
gimnaziją prisimenu labai gerai.

Ir papasakoja, jog turėjęs gimnazijoje labai nemalonų incidentą su ta 
pačia bendraklase Gražbyle, vėliau tapusia teisininke. Tai buvo tuomet, 
kai dar kartu mokėsi mergaitės ir berniukai.

Istorija tokia. Pertraukos metu berniukai žaidė indėnus, t. y. plunksnakotį 
laidė į klasės lentą. Reikėdavo pataikyti taip, kad plunksna įsmigtų. Pasitaikė 
taip, kad, metant plunksnakotį Liudui, pro šalį pralėkė visada vikri kaip 
vijurkas G. Venclauskaitė. Bebėgančiai plunksna kliudė vos vos aukščiau 
akies. Dar truputis ir mergaitė būtų likusi viena akimi akla.

– Kilo didelis triukšmas: pašaukė į gimnaziją tėvą, atėjo Stanislava 
Venclauskienė. Manęs vos neišmetė iš gimnazijos. Kažkokiu būdu tėvas su 
Venclauskiene sutvarkė šį reikalą.

O netrukus mergaitės ir berniukai pradėjo mokytis skirtingose 
gimnazijose: mergaites iškėlė į Didždvarį, berniukai liko Tilžės gatvėje. 
Tačiau lankytis garsiojoje Venclauskių šeimoje, kur augo daug beglobių, 
našlaičių, pamestinukų, ir kur būdavo taip smagu, Liudas nebedrįsdavo. 
Toks liūdniausias paauglystės prisiminimas.

*
Klaipėdos konservatorijoje studijavo fortepijoną pas profesorę S. 

Paleček. Neilgai, nes ten įvyko revoliucija, kurios pagrindinis tikslas 
buvo nuversti Stasį Šimkų. Daugiausia, anot L. Jakavičiaus, prie tų įvykių 
prisidėjo garsus dirigentas Vytautas   Marijošius, po karo apsigyvenęs JAV.

Šitų aplinkybių dėka atsidūrė Kauno konservatorijoje ir dėl šito 
niekada nesigailėjo. Čia jam labiausiai patiko rašyti kompozicijas. Į 
tai atkreipė dėmesį direktorius Juozas Gruodis, pasiūlęs iš A.Rožicko 
klasės pereiti pas jį. Tačiau po metų studijavo jau Jurgio Karnavičiaus 
kompozicijos klasėje, šito paprašė pats J. Gruodis, supratęs, kad, būdamas 
labai užsiėmęs, neduos tiek naudos būsimam kompozitoriui, kaip kolega. 

Kaip tik tuo metu L. Jakavičius baigė rašyti muzikinę pasaką „Saulės 
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vaikai“ ir reikėjo, kad kas nors padėtų suorkestruoti – veikalas didelis, 
apie poros šimtų puslapių. Kasdien Liudas ėjo pas J. Karnavičių į namus, 
sėsdavo abu prie fortepijono, gilinosi į kompoziciją, kas tinka vienam 
instrumentui, kas kitam. Jaunajam autoriui tai buvo didelė pagalba, nes jo 
dėstytojas turėjo kur kas daugiau patirties nei jis.

– Nu ir suredagavom. Ir labai gražiai suredagavom...
Ta pačia proga L. Jakavičius prisiminė ir J. Karnavičiaus operos 

„Gražina“ pavadinimo smulkmenas:
– Karnavičius buvo mano sesers simpatizantas. Jam labai patiko 

Gražina. Kai parašė operą, pavadino jos vardu. Kai devyniasdešimt 
trečiaisiais buvau Vilniuje, aplankiau Karnavičiaus sūnų, taip pat Jurgį. 
Jis pasakė, jog prisimenąs mane, anuomet ateinantį pas jo tėvą. Jurgis 
patvirtino ir kad tėvas neslėpė nuo namiškių savo simpatijos Gražinai 
Jakavičiūtei ir kad jos garbei pavadino operą.

O koks gi tos muzikinės pasakos likimas? Prieš atsakydamas L. 
Jakavičius prisiminė jos gimimo istoriją. Tai – bendras darbas su sesers 
vyru Juru Šalteniu: jis parašė libretą „Saulės vaikams“, o Liudas – muziką. 
Paskui Vytautas Palaima sukūrė dekoracijas, Juozas Stanulis ėmėsi 
režisuoti. Nemažai priklausė nuo orkestro. Jį sudarė Šiauliuose stovėjusio 
aštuntojo pulko kapelmeisteris Bronius Jonušas. Dalis muzikantų 
buvo atrinkta iš pulko, kitą dalį sudarė civiliai, iš viso orkestre buvo 18 
muzikantų. 

– Darbas su ta pasaka užtruko apie metus. Tai tas negerai, tai ten 
pakeitimą reikia daryti, tai čia chorą reikia įdėti, o čia – baletą. Buvo daug 
ginčų, tačiau viskas baigėsi sėkmingai, - pasakojo L. Jakavičius.

Pirmą kartą žiūrovams muzikinė pasaka parodyta 1934 m. kino teatro 
„Kapitol“ scenoje. 

Kai buvo repetuojama, Liudas gyveno Klaipėdoje. Tekdavo vis sugrįžti 
į Šiaulius. Kaip šiandien prisimena tą dieną: paskambino telefonu J. 
Šaltenis ir pasakė: „Viskas išėjo gerai. Atvažiuok į premjerą“. 

Į premjerą suvažiavo daug garsenybių iš Kauno, o ir kitų miestų bei 
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parapijų. Dalyvavo, žinoma, ir visa Šiaulių „grietinėlė“. Publika priėmė 
pastatymą labai nuoširdžiai. O po premjeros buvo balius „Piliečių klube“. 
Nors praėjo daug metų, L. Jakavičius prisiminė, jog toji populiari Šiauliuose 
užeiga buvo beveik prieš „Kapitol“, tik kitoje gatvės pusėje, antrajame 
aukšte. „Labai gražiai praleidom laiką“, - praėjus šešiems dešimtmečiams, 
konstatavo debiutantas.

*
Klaipėdoje Liudas ne tik mokėsi, bet ir grojo „Sommer Cafe“. Tais 

tolimais 1931 m. kartu su juo viename ansamblyje buvo brolis Donatas ir 
dar du draugai, kurių vardai atmintyje neišliko. Liko tik nuotrauka, kurioje 
jis su akordeonu, brolis – su smuiku, vieno kolegos rankose – saksofonas, 
kito – smuikas, o šalia – mušamieji.

Beje, Donatas pokaryje atsidūrė Venesueloje. Toje tolimoje šalyje 
buvo žinomas ne tik kaip smuikininkas virtuozas, bet ir kaip muzikos 
profesorius.

O pats Liudas pirmiausia žinomas kaip pirmojo lietuviško tango 
„Sutemos“ autorius. Žodžius jam parašė J. Šaltenis. Tarpukaryje jį dainavo 
Antanas Šabaniauskas, šiais laikais – Aleksas Lemanas.

Buvo tai pavasarį auksinį,
Bučiavo rytas mus.
Ir tada prisiekei tu tik duoti 
Man širdy vien meilės plakimus.
Buvo tuomet naktis mėnesienos
Vis su meilės pasakom šviesiom,
Tavo bučiavau blakstienas
Ir maniau, kad aš tik vienas
Tegalėsiu būti tau brangus.

Ir tik dabar pamačiau,
Tik dabar supratau,
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Kad tik sapnas viskas buvo,
Meilės viltis jau pražuvo
Ir tiktai skausmas štai
Liko man amžinai.

Ir kai rytą gražų saulė kelias,
Prisimenu tave,
Prakeikiu tave ir savo dalią
Ir tuos nuodus, duotus man sapne.
Bet norėčiau vėl tave mylėti
Ir gyventi, melstis tau vienai,
Sapną šviesų vėl grąžinti,
Gražią pasaką priminti
Ir gyventi meilės svaigime.

Ir tik dabar pamačiau,
Tik dabar supratau
Kad negrįš jau tas svaigimas
Ir belieka prakeikimas,
Ir sutemose jis tiktai
Liko man amžinai, – 
nepaprasto pasisekimo sulaukė šis L. Jakavičiaus kūrinys, sukurtas 

1933 m.
Tarpukario Lietuva gerai žinojo L. Jakavičių kaip muzikantą, su šaunia 

kompanija grojusį garsiojoje laikinosios sostinės Konrado kavinėje bei su 
Michaelio (Moišės) Hofmeklerio orkestru – „Metropolyje“. Jų klausėsi pats 
Respublikos Prezidentas, ministrai, generolai, menininkai, kitos įžymybės 
ir jų ponios. 

Liudas grojo akordeonu, jo brolis saksofonu. Šių eilučių autoriui 
maestro padovanojo žymaus dailininko Juozo Olinardo Penčylos 
„Konrado“ kavinės orkestrantų draugišką šaržą. Kitoje piešinio pusėje 
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užrašyta: „Garčiauskas – baterija, Supelis – piano, smuikininkas – Daniel 
Pomeranc“. Ten ir jų su broliu, mirusiu Čikagoje, jauni veidai.

– Tą atvirutę veltui dalindavo visiems „Konrado“ kavinės lankytojams, 
– pasakojo L. Jakavičius. Jis taip pat pažymėjo: – Danielius Pomerancas, 
kurio orkestre grojau, buvo smuikininkas, dar geresnis ir už Hofmeklerį, 
pripažintą virtuozą. Labai charakteringas mažajai scenai smuikininkas. 
Gordas Supelis – puikus pianistas, Garčiauskas – patyręs kselofonistas, 
o mano brolis Artūras – saksofonistas ir violončelininkas. Tenai turėjom 
didelį pasisekimą.

Grojimas M. Hofmeklerio orkestre „Metropolyje“ L. Jakavičiui bene 
labiausiai įsiminė tenykščiais lankytojais – žymiausiomis tarpukario 
Kauno, o ir Lietuvos asmenybėmis. O Vasario 16-ąją jų orkestras grodavo 
pas tuometinį Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento 
direktorių, vėliau užsienio reikalų ministrą Stasį Lozoraitį, kurio svečių 
tarpe visada būdavo Prezidentas Antanas Smetona su ponia. Be kitų 
kūrinių ten būtinai turėdavo nuskambėti „Prezidento maršas“. 

*
Įdomūs L. Jakavičiaus atsiminimai apie tarpukaryje sutiktus žinomus 

menininkus. Su kai kuriais jų artimai bičiuliavosi. Vienas tokių – poetas 
Faustas Kirša. Tie metai susiję su Šiaulių miesto teatru.

1942-aisiais teatre buvo revoliucinė situacija, kurią sukėlė tuometinis 
vyriausiasis režisierius ir meno vadovas aktorius Ipolitas Tvirbutas. Ką 
jis prikalbėjo nuvažiavęs į Kauną, Švietimo ministerijon, Liudas taip ir 
nesužinojo, tačiau rezultatas buvo akivaizdus: ministerijos rašte, skirtame 
miesto Valdybai, buvo nurodyta, kad iš pareigų atleidžiamas direktorius J. 
Stanulis.

Laikinuoju vadovu tapo administratorius L. Jakavičius. Ponas Liudas 
aiškina, kad jis tokių pareigų niekada netroškęs, taigi ir jokio moralinio 
pasitenkinimo dėl šito neturėjęs. Tačiau tuos kelis mėnesius, kol buvo paskirtas 
naujas direktorius, stengėsi, kad teatro žmonės nesijaustų tapę našlaičiais.
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– Vieną dieną gaunu telegramą, kad tokią ir tokią valandą iš Kauno 
atvyks Kirša, paskirtas direktorium. – Sutikau, perdaviau reikalus, – 
prisiminė L. Jakavičius.

Buvo ir dar kai kas: naujajam teatro vadovui ir šaunų balių surengė. 
Jo akimirką, užfiksuotą nuotraukoje, ir šių eilučių autoriui atsiuntė. Visas 
teatras už vaišėm apkrautų stalų. Poeto-direktoriaus kairėje – Liudas, 
dešinėje – teatro buhalteris Pagirys, „po karo pabėgęs į Šiaurės Ameriką“.

Išliko ir dar viena nuotrauka – Panevėžio geležinkelio stoties perone 
darytoji. Pastarojoje – vietos artistai po gastrolių išlydi šiauliškius kolegas. 
Vagono lange – susimąstęs F. Kirša ir dar septyniolika linksmų veidų, o 
tarp jų – katinas. Pats Liudas – smagus su balta gėle atlape, į ranką pakibęs 
tada panevėžietei, o vėliau vilnietei Konstancijai Kučinskaitei, Lietuvos 
televizijos žiūrovams pažįstamai iš garsiosios „Petraičių šeimos“. 

Tačiau L. Jakavičiaus džiaugsmas atsikračius jam nemielų pareigų 
truko neilgai. F. Kiršos vadovavimo stilius buvo gana savotiškas. Dvi-
tris dienas pabuvęs Šiauliuose, sakydavo: „Jakavičiau, aš turiu važiuot į 
Kauną, grįšiu po savaitės, o gal pusantros. Tu čia viską žinai, esi pripratęs, 
pavadovauk“. Ir taip iki kito karto, ir taip visą laiką, kol užėjo rusai. Porą 
dienų teatre, pasirašo reikalingus dokumentus, sužino naujienas ir vėl į 
Kauną.

Vienas prisiminimas susijęs su Anykščiais, iš kur buvo kilusi Liudo 
mama ir kur Jakavičiai turėjo tris vasarnamius. F. Kirša prasitarė norįs 
aplankyti savo draugą Antaną Vienuolį, be to, esą ir kitų su Anykščiais 
susijusių reikalų, paprašė pusmėnesiui pagelbėti su pastoge. Į Anykščius 
nuvažiavo kartu, apgyvendino Faustą pas savo tetą. O tas reikalas buvo 
susijęs su Puntuku. Vokiečiams karas nesisekė. Kad atėję rusai ant 
Anykščių ir Lietuvos įžymybės neiškaltų Lenino ar Stalino galvų, grupelė 
inteligentų nutarė pasirūpinti, jog akmenyje būtų įamžintas Darius 
ir Girėnas. Tam komitetui priklausė ir F. Kirša. L. Jakavičius talkino 
iniciatoriams. 
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*
Gan artimi santykiai L. Jakavičių siejo su Kipru Petrausku. Pažinties 

pradžia – „Metropolis“. Tiesa, tuomet tai buvo visai kitokio pobūdžio 
pažintis. Restorane dažnai buvodavęs žymusis tenoras beveik nekreipė 
dėmesio į muzikantus – pasisveikindavo, ranka pamojuodavo, ir tiek. O 
susidraugavo, kai L. Jakavičius tapo Šiaulių miesto teatro administratorium. 
Dabar jau nebeprisimena, kokia proga, su kokiais reikalais pirmąsyk 
maestro atvyko į Šiaulius, tačiau kad jam suruoštos vaišės padarė įspūdį, 
įsiminė. Ir palydos į stotį aktorių draugėje buvo įsimintinos.

Po to buvo dar keletas vizitų.
Tačiau labiausiai į atmintį įstrigo paskutinis susitikimas.
– Iš Lietuvos bėgome trise, – pasakojo L. Jakavičius. – Aš, Šiaulių 

viceburmistras Pauža ir atsargos leitenantas, ūkininkų, iš kurių Pauža 
gavo arklį su vežimu, sūnus. Pasiūliau važiuoti į Telšius, pas Kiprą.

Rainių dvare buvo susirinkusi jau nemaža kompanija, koks dešimt 
žinomų žmonių, tarp jų – dailininkai Adomas Varnas, J. O. Penčyla, operos 
solistas Jonas Būtėnas. Gražiai priėmė, davė nakvynę. Keturias ar penkias 
paras ten išbuvo, laukdami pabaigos, lošdami pokerį. Besitraukianti 
kariuomenė ragino skubėti ir juos. Vieną naktį į dvarą sugužėjus 
vokiečiams, sužinojo, jog rusai jau Šiauliuose. „Būtėnai, mes bėgsim“, - 
pasakė L. Jakavičius. Baritonas paprašė jį paimti kartu. K. Petrauskas, tai 
sužinojęs, pasiūlė: „Tu, Jakavičiau, nebėk, pasilik. Pamatysi – audra praeis, 
ir aš tave paskirsiu Kauno teatro administratorium“. Tai girdėjęs J. Būtėnas 
pasakė: „Jakavičiau, nebūk durnas. Užeis rusai, tave pastatys prie sienos 
ir sušaudys, o Kipras žiūrės pro langą ir sakys: „Kaip gaila, kad Jakavičių 
sušaudė. Aš nieko negalėjau padaryt“. 

J. Būtėnas taip pat prisidėjo prie jų. Keturiese išvažiavo Plungės link. 
Tiesa, dvaro darbininkai buvo pavogę vadeles ir Kipras vos surado kitas, 
labiau primenančias šniūrus. Šiaip taip pakinkė arklį ir atsisveikino, o 
Plungėje gavo iš vokiečių leidimą sėsti į paskutinį traukinį, važiavusį 
Vokietijon.
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*
Pirmąją žmoną sušaudė bolševikai. Vos prasidėjus karui, netoli Šiaulių.
– Apkaltino, kad šnipinėjom vokiečių naudai, – sakė L. Jakavičius, 

prisimindamas tas baisias aplinkybes. – Kadangi mūsų pasuose buvo 
vokiečių konsulo antspaudas – viza išvykti Vokietijon bei prancūzų atžymos. 
Kaip ir kada tai atsirado? Po vedybų medaus mėnesį praleidom Vokietijoje 
ir Prancūzijoje. O rusai, tai pamatę, pasakė: „Aišku, kad šnipai“ ir suėmė. 
Suėmė jau patys bėgdami nuo vokiečių. Aštuonis mus vežė į mišką. 

Pakeliui Liudui laimingo atsitiktinumo dėka pavyko pabėgti. Deja, jam 
vienam. Gražuolę žmoną ir kitus sušaudė miške, maždaug šeši kilometrai 
nuo Kuršėnkelio, Noreikiuose. Baisiausia, jog tai įvyko jaunosios 
Vladislavos Sielskaitės-Jakavičienės tėvų miške.

Praėjus kelioms dienoms, kai į Šiaulius atėjo vokiečiai, L. Jakavičius 
surado nelaimėlių kūnus ir, parvežęs juos į miestą, palaidojo.

*
Su antrąja žmona – lietuvaite iš Suvalkijos – susipažino ir ją vedė 

Italijoje.
Ir čia būta laimingų aplinkybių.
Pasibaigus karui, Italijoje pakliuvo į nelaisvę. Pavyko pabėgti ir, 

nuvykus į Romą, susirasti S. Lozoraitį, pažįstamą iš Kauno laikų. Užsienyje 
likusios Lietuvos diplomatinės tarnybos šefas parūpino naujus, jau civilius 
rūbus, ir pasirūpino, kad L. Jakavičius patektų į amerikiečių globojamą 
pabėgėlių lagerį.

Čia Liudas suorganizavo orkestrą, kuris savaitgaliais grodavo 
šokiams. Nors įėjimas kainavo tik pora lirų, taip muzikantai užsidirbdavo 
papirosams. O paskui sukūrė tautinių šokių ansamblį. Pasisiuvę tautinius 
rūbus, prie lietuvių prisijungė estai, ukrainiečiai, gruzinai, rusai ir kitų 
tautybių, kokių tik buvo lageryje, pabėgėliai. Pasisekimas buvo didžiulis. 
Lagerio komendantas nutarė ansambliečius nuvežti į Romą ir parodyti 
Amerikos kariuomenei.
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– Ir čia manęs laukė įdomiausias dalykas, - prisiminė L. Jakavičius. – Su 
ansambliečiais nuvykus į Romą, amerikiečiai mums davė kelis palydovus 
ekskursijai po miestą. Vienas jų, vyresnysis puskarininkis, priėjo prie 
manęs ir sako: „Čia tu, Jakavičiau?“ Pasirodė, kad tai Hofmeklerio brolis 
Trufka, saksofonistas.

Tarpukaryje gerai pažinotas talentingas muzikantas iš Lietuvos 
į Ameriką išvažiavo dar prieš karą. Apsidžiaugė sutikęs pažįstamą, 
apkabino, pradėjo klausinėti, gal ką žinąs apie brolį Michaelį. Deja, Liudas 
galėjo apie jį papasakoti tik tiek, kad, kaip ir visus žydus, „Metropolio“ 
orkestro vadovą patalpino į getą. Apie tolimesnį jo likimą nieko negirdėjo.

O prie D. Pomeranco išgelbėjimo pats prisidėjo. Išslapstė teatre, kol 
atėjo rusai. Gaidas perrašinėjo.

- Atvažiavęs į Lietuvą, sužinojau, kad Danielius dar gyvas, tačiau 
išvykęs į Berlyną. Buvo labai gaila, kad nesuspėjau su juo pasimatyt, - 
apgailestavo L. Jakavičius.

* 
Į Argentiną L. Jakavičius atvažiavo taip, kaip stovi. Net švarko neturėjo. 

Jį pardavė Brazilijoje, o paltą – Ispanijoje, Tenerifės saloje. 
Laivu iš Italijos plaukė septyniolika parų. Neprailgo, nes vėl teko 

paimti į rankas akordeoną: laivo orkestro akordeonistas iki išvykimo 
nespėjo sugrįžti iš viešnagės pas gimines ir, per garsiakalbį pranešus apie 
muziko profesionalo paieškas, Liudas nedelsdamas susirado kapitoną, 
o šis supažindino su orkestro direktoriumi – italų smuikininku. Žinoma, 
egzaminavo, tačiau profesionalui tai jokia problema. Nedelsiant iš trečios 
klasės buvo perkeltas į pirmąją. Ir valgyt nuo tos dienos taipogi ėjo su 
„pirmaklasiais“.

– Taip kad važiavau karališkai, – prisimindamas tas tolimas dienas, 
sakė L. Jakavičius.

Vandenyne sutiko ir Kalėdas bei Naujuosius metus. Kai kapitonui 
pasakė, jog šventes norėtų praleisti su trimis draugais, su kuriais leidosi 
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į kelionę trečioje klasėje, laivo vadas paprieštaravo: „Esi reikalingas čia. 
Surašyk draugų pavardes, mes juos pakviesim į pirmos klasės saloną“. 
„Dėkui Jakavičiui, kaip ponai važiuojam“, - sakė Italijos laikų bičiuliai, 
šventes sutikę su turtingiausiais laivo keleiviais.

Galutinis kelionės tikslas buvo Paragvajus. Plaukdamas Liudas 
susipažino su vienu vokiečiu, išsikalbėjo. Naujasis pažįstamas patarė: 
„Nevažiuok į Paragvajų. Ten muzikui sunku bus susirasti darbą, mirsi 
badu. Išlipk Argentinoj“.

L. Jakavičius pradėjo galvoti, kaip pabėgti. Todėl, kad, atvykus į 
Buenos Aires, visus, kurie turi tranzitinę vizą, perkels į kitą laivą, kuris 
veš į Paragvajų. Papasakojo savo istoriją laivo virėjui, pas kurį dažnokai 
užsukdavo. Tas italas pasirodė labai geras vyras. „O, nebijok, – jam pasakė. 
– Kai atplauksim į Montevidėją, ateik pas mane su visu bagažu“. 

Montevidėjo uoste per garsiakalbį pradėjo šaukti, kad L. Jakavičius 
prisistatytų. „Girdi, tavęs jau ieško, bet tu nebijok, paieškos ir nutils“, - 
nuramino virėjas. Taip ir atsitiko. O kai prisišvartavo Buenos Aires uoste, 
iš virtuvės atsidarė didelės durys ir įvažiavo sunkvežimis su maistu, skirtu 
laivo įgulai ir keleiviams. Mašinos vairuotojas ir laivo kokas apsikeitė 
paketais (kontrabanda?). Pastarasis paprašė: „Tu paimk tą vyruką, išvežk“. 
Įsodino Liudą į kabiną ir be jokių keblumų pravežė pro muitinę. „Olia-
olia!“ – vieni kitiems pamojavo, ir viskas. Išvažiavus iš uosto teritorijos, 
vairuotojas pasakė: „Dabar jau niekas neprikibs. Lipk ir eik, kur nori“.

Taip L. Jakavičius atsidūrė Argentinoje.

*
Liūdna toji pradžia svetimoje žemėje.
Buvo šeštadienis, penkta valanda po pietų. Šalia miesto esančiame 

parke prasėdėjo iki ryto.
Anksti pradėjo rinktis žmonės. Daug jų prisirinko. Įdomiausia, kad 

aplink vaikščiojo įvairiausių tautybių žmonės. Kokių tik kalbų neišgirdo. 
O netrukus sužinojo, kad labai pataikė čia užklydęs: pasirodo, visi jie 
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atvykėliai iš kitų kraštų ir į tą aikštę parke renkasi kiekvieną sekmadienį. 
Tikslas – vienas kitam padėti. Vienas praneša, kad jo fabrike reikalingas 
darbininkas, jei reikia, – ateik. Kitas – kad ieško žmogaus, kuris norėtų 
gyventi kartu, nes butas didelis ir vienam sunku jį išlaikyti.

– Ir staiga pamatau du kažkaip tyliai einančius ir lietuviškai kalbančius 
tipelius, – prisimena L. Jakavičius. „Čia mano išganymas“, – pagalvoja.

Pripuolęs prie tų vyrų, Liudas pasisveikina. Pasako, kad didelis 
džiaugsmas čia sutikti tautiečius. Tačiau šie kažkodėl net nenusišypso, tik, 
kreivai žvilgterėję, paklausia: „Kas tu toks ir iš kur?“. „Vakar iš laivo išlipau, 
atvažiavau iš Europos“, – atsako. „Tai ko tu čia atvažiavai? Gal manai, kad 
čia aukso pribarstyta?“. „Ne, – atsako L. Jakavičius, – ne aukso ieškau, o 
darbo. Ieškau ir kur apsigyventi“. „O kodėl pabėgai iš Lietuvos?“. „Ten – 
komunizmas. Mano žmoną sušaudė. Ir aš vos pabėgau“, – paaiškina. 

Žodis po žodžio ir Liudui pasidaro akivaizdu, kad turi reikalą 
su komunistais. Iškart pasakė, jog jam tai svetimi dalykai ir dar sykį 
pasiteiravo: „Jei jūs, kaip tautiečiai, norit padėti, pasakykit, kur surasti 
lietuvių sąjungą ar klubą“. Išgirdo apie laikraščio „Argentinos lietuvių 
balsas“ redakciją ir patarimą ten nuvykti, sustabdžius taksi. Kai Liudas 
prisipažino neturįs tiek pinigų, išgirdo apie penkiasdešimt penktąjį 
tramvajų, kuris gali nuvežti už dešimt centavų. Tačiau L. Jakavičius 
neturėjo jokių pinigų. Tuomet sutiktieji tautiečiai įdavė po vieną pesą. 
Padėkojęs paprašė jų adresų, pasakė, jog, kai pradės dirbti, tuos pinigėlius 
atiduosiąs. Vyrai numojo ranka ir nuėjo šalin.

Redakcijoje sutiktas žmogus, o tai buvo pats redaktorius Konstantinas 
Norkus, pasiteiravo, ar seniai iš Lietuvos. „Senokai, - atsakė Liudas. – 
Buvau Italijoj, vokiečių armijoj“. O sužinojęs pavardę iškart pasikeitė: 
„Sūnus to Jakavičiaus, šiauliečio?“. Išgirdęs patvirtinimą pristatė buvusiam 
šiauliečiui, o dabar Argentinos lietuvių centro vadovui ir laikraščio 
leidėjui Pranui Ožinskui, kuris ne tik apnakvyndino, bet ir davė pianisto 
Josifo Banko, su kuriuo Liudas Lietuvoje buvo kartu dirbęs, adresą. Josifas 
Lietuvoje išgarsėjo, laimėjęs konkursą „Spaudos baliaus valsui“ sukurti. 
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– Jis man Argentinoje nepaprastai daug padėjo, – pažymėjo L. Jakavičius 
ir papasakojo, kaip sekėsi įsijungti į tenykštį muzikinį gyvenimą.

Į kategorinę kavinę pirmą sykį nuvažiavo net be švarko, ne tik be 
kaklaraiščio, kuris jos lankytojams būtinas. Durininkas nė į kalbas neina, 
nenori įleisti. Šiaip taip pavyko išaiškinti, kad jis čia atėjo norėdamas 
susitikti su orkestro vadovu. Kai galų gale Josifą pašaukė, šis ne tik 
pažino, bet ir labai draugiškai apkabino, pabučiavo ir atsiprašė, kad dabar 
daugiau laiko skirti negalįs, turįs dirbti. Užrašė savo namų adresą ir liepė 
atvažiuoti pas jį, davė kelionei porą pesų.

Kitą rytą jiedu vėl susitiko. J. Bankas aprengė L. Jakavičių nuo galvos 
iki kojų ir pasakė, kad reikėtų kažkokiu būdu įsigyti akordeoną, tada 
įtaisysiąs pas save dirbti.

Apie tą pokalbį papasakojo laikraščio redaktoriui K. Norkui. Šis 
pasufleravo vietinio turtuolio Urbono ar Urbonavičiaus adresą, atseit, 
jis buvęs tavo tėvo draugas, o dabar fabrikantas, turėtų paskolinti pinigų 
akordeonui pirkti. 

Apsidžiaugė Liudas ir tuoj pat nuvažiavo pas tą turtuolį. Rado jį 
puikiuose namuose bežaidžiantį su vaikais. „A, Jakavičius. Taip, taip, aš 
tavo tėvą gerai pažinojau“, – pasakė. L. Jakavičius paaiškino: gavęs darbą, 
bet neturįs instrumento. Reikia paskolos. Pinigus atiduosiąs per tris 
mėnesius, nes akordeonas kainuoja 1600 pesų, o algos jis gausiąs 700 
pesų per mėnesį.

Fabrikantas pasiklausė, pasiklausė ir pasakė: „Žinai, pastačiau naują 
cechą, dabar man atėjo geležies vagonas, reikia išpirkti. Tuo momentu 
padėti negalėsiu“. 

Tyliai pagalvojo L. Jakavičius: „Už geležį mokėsi 15-20 000 pesų, o 
man negali paskolinti 1600?“. O garsiai padėkojo ir atsisveikino. „Jei ką 
nors tokio... ateik, ateik“, – pasakė išlydėdamas tautietis. „Dėkui, dėkui“, – 
Liudas iki galo buvo mandagus. 

O paskolino Pr. Ožinskas, išgirdęs pasakojimą apie susitikimą su vietos 
turtuoliu.
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Taip tapo didelio, žinomo orkestro „Daišbele“ akordeonistu.
Beje, su tuo fabrikantu sykį dar suvedė gyvenimas. Kartą jis atėjo 

į kavinę. Liudas tuomet jau buvo gerai apsirengęs, naujųjų bičiulių 
orkestrantų ir kavinės lankytojų vertinamas. Priėjęs prie L. Jakavičiaus 
paprašė: „Žinai, Liudai, sekmadienį pas mane bus didelis balius, ateis 
daug komersantų, reikalingų žmonių. Tu kaip buvęs šiaulietis galėtum 
pas buvusį šiaulietį ateiti su akordeonu. Ir pavalgyti bus, ir išgerti“. „Taip, 
galiu ateiti, – atsakė L. Jakavičius, - bet be akordeono“. „Nu ne, aš noriu, kad 
su akordeonu...“ – paprieštaravo. „Taip, bet mano akordeonas negeria ir 
nevalgo“. „Bet aš noriu, kad tu pagrotum“. „Nou“, – toks buvo nelietuviškas, 
bet galutinis atsakymas tam, kuris dar bandė įtikinėti, kokia gera reklama 
jam būtų, atseit, va, čia mūsiškis, lietuvis. O kad tam lietuviui nepadėjo 
tuomet, kai mirtinai reikėjo, regis, tas žmogelis jau buvo pamiršęs.

O su tuo orkestru ne tik Buenos Airėse grojo, bet ir visą Argentiną 
aplankė. Koncertavo ir jų kurortvietėje, labai primenančioje Palangą. Tuos 
trejetą mėnesių, grodamas žymiausiame anglų restorane „Bristol Hotel“, 
ypač pajuto, kaip pasiilgo Lietuvos.

Skolą Pr. Ožinskui atidavęs, ateidavo į jo klubą pagroti šokiams. Visada 
grojo nemokamai. Už tai, kad šis ištiesė pagalbos ranką, kai jos labiausiai 
reikėjo.

*
Lietuvybės, anot L. Jakavičiaus, Argentinoje nedaug. Visa laimė, kad 

žmona lietuvė. Taip, yra lietuvių klubas, yra lietuvių susivienijimas, dar 
– „Židinys“, kur apsigyvena tie, kurie nebeturi artimųjų ir giminių. O su 
lietuviškais laikraščiais jau bėda. 

– Kol buvo gyvas Ožinskas, laikraštis ėjo kas savaitę. Labai gražiai ėjo. 
O jam mirus, kai šias pareigas perėmė našlė, labai gerai, jei laikraštis išeina 
kartą per du mėnesius. Dabartės laukiu jau trečią mėnesį ir dar neatėjo, 
– su liūdesiu balse pasakoja ponas Liudas. – Yra dar vienas laikraštis – 
„Laikas“, kurį leidžia kunigai, tačiau ir jis išeina tik kartą per mėnesį ar 
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dar rečiau. Nėra pas mus literatų, rašytojų. Į Argentiną suvažiavo beveik 
vien darbininkai, tik vienas kitas inteligentas. Tas pats Ožinskas buvo iš 
darbininkų šeimos, be didelių mokslų, bet labai gabus vyras.

Užtat gerą vardą lietuviai Argentinoje turi nuo seno. L. Jakavičiaus 
manymu, taip yra todėl, kad mūsų tauta yra darbšti. Ir darbšti, ir labai 
unurava.

– Argentinos spaudoje per pusę amžiaus neteko matyti pranešimų, 
kad lietuvis užmušė, apvogė, kad suimtas lietuvis. Apie rusus, lenkus, 
ispanus, italus tokių žinių daug. O nei apie lietuvius, nei apie japonus 
– ne. Jie turi labai gerą vardą, – tvirtina L. Jakavičius. – Taip, būna, kad 
pobūviuose susiginčija ar net susimuša, tačiau niekada nenueina per toli. 
Apie lietuvius labai gerai atsiliepia ir miesto valdžia. Kai atėjęs ieškoti 
darbo pasisako, jog lietuvis, jam atsakoma: „O, labai gerai“.

Dar sykį pasidžiaugia, kad ir jo žmona lietuvė. Gražina – labai puiki 
moteris, didelė šeimininkė, gera vaikų motina. Keturiasdešimt septyneri 
metai drauge. Pergyveno viską kartu – ir geras, ir blogas dienas.

Apsivedė Italijoje, o į Argentiną ji vėliau atvažiavo, kai Liudas įsikūrė, 
susitvarkė. Kaip muzikantui jam nemažai laiko tekdavo skirti gastrolėms. 
Gražina likdavo namuose, neprieštaravo, nereiškė pretenzijų, žinojo, 
jog teka už menininko. Grojo ir prestižiniuose Argentinos orkestruose 
– „Splendid“ radijo simfoniniame, „El Mundo“ radijo filharmonijos ir 
„Rivadavia“ radijo filharmonijos orkestruose.

– Dabar aprimau jau, – juokiasi. – Dabar jau sėdžiu namuose.
Kai buvo nuvykęs Lietuvon, aplankė visas keturias Gražinos seseris. 

Buvo proga įsitikinti, iš kokios geros, darbščios šeimos kilusi žmona. O 
iš viso tą 1993 m. gegužį Lietuvoje išbuvo dvidešimt dienų. Pabuvojo 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Anykščiuose. Lankė gimines, 
pažįstamus, parymojo prie tėvo kapo Anykščiuose. Bene labiausiai širdis 
suspurdėjo, einant Šiaulių gatvėmis. Sesers dukros vyras savo automobiliu 
visur vežiojo, kur tik ponas Liudas pageidavo, ten ir vežė. Niekada tokio 
džiaugsmo nebuvo patyręs. Ir abejoja, ar dar kada patirs: sveikata 
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prastoka – kankina chroniškas bronchitas, be to, vis sunkiau vaikščioti. 
Tačiau norėtų dar nors sykį sugrįžti į tėvynę. 

Ir kai kurį nors tautietį Buenos Airėse aplanko giminės, stengiasi 
nepraleisti progos pabendrauti. Visi kartu priima, gražiai, su dideliu noru. 
O neseniai tokį džiaugsmą padarė iš Šiaulių atvykęs choras. Klausėsi jo 
atliekamų dainų ir verkė.

*
Su širdgėla balse L. Jakavičius konstatuoja, jog iš muzikos jau 

pasitraukęs. Santaupas panaudojęs fabriko įkūrimui. Dviese su gerai 
pažįstamu argentiniečiu nutarė samdyti žmones ir iš kartono, medžio, 
plastiko gaminti įvairias dėžes. Iki šiol viskas ėjo gerai. Naujosios veiklos 
dėka ne tik galėjo su žmona nuvažiuoti į Lietuvą, bet ir viešėdamas 
giminėms išdalinti penkis tūkstančius dolerių.

– O tie, kurie čia, Argentinoje, renka Lietuvai skirtus pinigus, tik 
pusę ar trečdalį jų atiduoda, – liūdna patirtimi dalinasi ponas Liudas. – 
Pavyzdžiui, rinko pinigus kryžiaus Šventajame kalne pastatymui. Bet taip 
ir nepastatė. Tuo ir pats turėjau progą įsitikinti.  Dabar vėl renka. Pinigas 
yra slidus ir traukia visus...

*
Užaugino dvi dukras. Abi – menininkės. Tiesa, dabar jų vardai kiti, 

nepanašūs į tuos, kuriuos suteikė gimdytojai.
– Nieko nepadarysi, teko keisti vardą. Graciela Jakavičiūtė – pernelyg 

sudėtinga kombinacija, – tėvas visai nereiškia pretenzijų dukrai.
Graciela Jakavičiūtė (g. 1951) tapo Marcia Bell, ir tuo vardu yra labai 

plačiai žinoma kaip kino aktorė, kompozitorė, dainininkė. Pastarasis 
sceninis vardas ypač populiarus Ispanijoje, kur jau seniai gyvena, ir Pietų 
Amerikoje. Žino ją ir Holivude. Be abejo, žino ir Argentinoje, kur gimė ir 
augo. Šiuo metu turi dvi pilietybes – Ispanijos ir Argentinos.

Tėvas aiškina, jog dukra būtinai turėjo pasikeisti vardą ir pavardę, nes 
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užsieniečiai lietuviškų pavardžių nesugeba ištarti. Pirmiausia tai susiję su 
populiarumu. Vardą būsimai kino žvaigždei ir dainininkei sugalvojo jos 
prodiuseris. Yra vaidinusi daugelyje filmų pagrindiniuose vaidmenyse. 
Net gėrimai jos vardu pavadinti, pavyzdžiui, geros kokybės vynas. 

Dainavimo Graciela mokėsi dar Argentinoje. Ji truputį kalba ir 
lietuviškai, nes, kai augo, kai ėjo į mokyklą, tėvas su motina dar patys 
nelabai mokėjo argentinietiškai, todėl ir dukra namuose girdėjo protėvių 
kalbą.

Graciela labai didžiuojasi esanti lietuvaitė, ieško kontaktų su 
tautiečiais. Tėvas siūlo žvilgterti į porą spalvotų nuotraukų, kuriose kino 
žvaigždė nusifotografavusi su krepšinio žvaigžde.

Didelis džiaugsmas Gracielai-Marciai buvo pažintis su Arvydu Saboniu. 
Kai mūsų žymusis sportininkas apsigyveno Ispanijoje, neilgtrukus aplankė 
tautietę menininkę, o vėliau susidraugavo. Daug kartų svečiavosi vieni 
pas kitus. Graciela ypač džiaugiasi dovanomis iš Lietuvos, kurias atvežė 
Arvydas, – drobiniu rankšluosčiu, emblema su Vyčiu ir kt. Apie šią pažintį 
rašė Ispanijos laikraščiai. Įdomiausia tose publikacijose nuotraukos, 
kuriose – milžinas ir coliukė: kino žvaigždė nedidelio ūgio, ir tai ypač 
akivaizdu šalia aukštaūgio.

Graciela tėvui primena jo jaunystės dienas, kai kūrė tango, kai gimė 
muzikinė pasaka, kai pas „Konradą“ ir „Metropolyje“ rinkosi įdomiausioji 
Kauno publika, kai J. Karnavičius pranašavo jam didelę ateitį. Gal per daug 
išsibarstė pavėjui...

Kita dukra – Karmen Aida (g. 1961), tėvas dar ją vadina Karmesita. 
Ji – garsi modeliuotoja, drabužių kūrėja, labai populiaraus madų salono 
savininkė. Lietuviškai supranta, bet kalbėti nemoka. Kai ji augo, šeimoje 
jau buvo kalbama argentinietiškai. Ištekėjo už žinomo Meksikos politiko 
ir įsikūrė Mechiko mieste. Ten ir karjerą padarė.

Gražiai tėvas kalba apie dukras, didžiuojasi jomis. O kad jos netapo 
tikromis lietuvaitėmis, ir pačiam liūdna. Lietuviškos mokyklos šalia 
nebuvo. Tiesa, kunigai parapijoje buvo suorganizavę kursus, tačiau nuo 
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Jakavičių namų tos patalpos buvo labai toli. Todėl paprašo nesistebėti:
- Juk tiek metų praėjo, kai tarp svetimų. O ir su saviškiais kur nors 

susitikę, pavyzdžiui, pobūvyje, dabar jau tik pasisveikinam lietuviškai: 
„Labas. Kaip einasi? Kaip gyveni?“ O paskui pradedam kalbėti 
argentinietiškai...

*
– O dabar noriu įgroti savo tango, – sako L. Jakavičius, baigdamas 

prisiminimus apie tėvą, praėjusį gyvenimą, artimųjų likimus.
Lankydamasis Lietuvoje užsuko ir į Lietuvos radiją. Ten jam ir 

padovanojo „Sutemų“ įrašą. Tačiau ne tą, kurį jų gerbėjai buvo įpratę 
girdėti tarpukaryje, ne su A. Šabaniausku ir M. Hofmekleriu, o su A. 
Lemanu ir šiuolaikiniu Vilniaus orkestru.

– Taip kad paklausyk, dabar aš tau pagrajysiu... – dar sykį įspėja ponas 
Liudas.

Belieka įsivaizduoti, kaip šauniai, skambant šiai už širdies griebiančiai 
melodijai, atrodė šokantys prezidentas ir prezidentienė, ministeriai ir 
ministerienės, dailios panelės ir elegantiški kavalieriai.

A. Lemanas, aišku, gerai, tačiau būtų kur kas įdomiau, jei pats L. 
Jakavičius būtų prisėdęs prie pianino ar paėmęs į rankas akordeoną ir 
užtraukęs „Buvo tai pavasarį auksinį...“. Jei dar būtų tokia galimybė, be 
abejo, šito paprašyčiau. Deja...

Vėl pono Liudo balsas:
- O dabar pasistengsiu surasti ir įgroti Josifo Banko „Spaudos valsą“...
Baigiantis audiokasetei, L. Jakavičius perduoda šitų eilučių autoriui 

stiprų stiprų abraso, vildamasis greito pasimatymo Lietuvoje. Dar 
pasako, jog su dideliu malonumu perskaitęs atsiųstas iš tėvynės knygas 
(„sekmadieniais turiu laiko, sėdžiu prie gero vyno taurės ir skaitau“) ir jas 
paaukojęs Lietuvių centrui, kad ir kiti tokį malonumą patirtų.



/ 149 /

LIUDVIKAS TREČIASIS: ATEITIS – TIK LIETUVOJE

Pirmą sykį su Liudviku trečiuoju susitikome Šiaulių Didždvario 
gimnazijoje, kur jis vos prieš savaitę radijo klube buvo pradėjęs savuosius 
savanoriavimo darbus. Gimnazijos direktorius Vitalis Balsevičius įspėjo, 
kad susikalbėti bus sudėtinga, nes vaikinas lietuviškai moka tik vieną 
žodį – labas, o angliškai kalba taip pat nepergeriausiai. Talkino jo kolegė. 
Ispaniškas-lietuviškas dialogas, žinoma, ne tas pats kaip bendravimas be 
pagalbininkų, tačiau kol jaunasis Jakavičius nepramoks protėvių kalbos, 
kitos išeities nėra.

Patiko jo požiūris į veiklą, dėl kurios atvyko į Lietuvą: el. paštu paprašė 
susitikti tokiu metu, kai nesitrukdys darbas. Labai gerai nuteikė naujojo 
pažįstamo šypsena. Gero, nesugadinto žmogaus šypsena. Nuostabu buvo 
patirti ir kad jis toks panašus į savo garbingąjį prosenelį.

Liudvikas antrasis jau buvo pasakojęs apie savo anūką, kurį šeimoje 
vadino Liolka („Tai – Karmesitos sūnus. Gaila, kad jis lietuviškai nekalba, -  
visą laiką gyveno užsienyje. Pas mane gyveno tik tada, kai buvo mažas. Jis 
čia ėjo į Argentinos mokyklą“). Nuo tol prabėgo gabalas laiko, šiandien jam 
jau trisdešimt. Meksikoje gimęs, Ispanijoje gyvenęs jaunuolis į protėvių 
žemę atvyko su lietuvišku pasu, kuriuo labai didžiuojasi. Pastarasis faktas 
daug ką pasako. Taip, patvirtina Liudvikas, kai reikėjo rinktis Ispanijos ar 
Lietuvos pilietybę, neabejodamas pasirinko pastarąją. 

Yra dar vienas noras – prie savo pavardės pridėti ir prosenelės, 
kilusios iš kilmingų Lietuvos-Lenkijos didikų, pavardę. Beje, jau dabar 
jo elektroninis adresas toks. Taip  pasirašinėja ir savo straipsnius. Taip 
užrašyta ir ant nešiojamojo kompiuterio. Taigi – būkim pažįstami: 
Liudvikas Jakavičius-Grimalauskas.

Kol gyveno svetur, daug kam, pradedant bendramoksliais, „užkliūdavo“ 
jo pavardė, kurią kitataučiui sunku ištarti. O Lietuvoje nustembama, 
supratus, kad žmogus lietuviška pavarde nekalba lietuviškai. Dabar 
pagrindinis tikslas – išmokti kalbą, baigti dar vienas studijas, šįkart 
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Šiaulių universitete, o paskui atidaryti spaustuvę ir įkurti proseneliui 
skirtą muziejų. Savo ateitį įsivaizduoja tik Lietuvoje.

Liudvikas Ispanijoje studijavo teisę, tačiau nugalėjo genai – potraukis 
rašyti. Per ateinančius metus pramokęs lietuviškai ir pagilinęs anglų 
kalbos žinias, norėtų studijuoti istoriją. Ir – atsidėti žurnalistikai, panašiai 
veiklai, kaip prosenelis. Dabar dažniausiai rašo internetiniams portalams. 

Šiauliuose L. Jakavičius jaučiasi ypatingai. Gyvenimo pavyzdys jam 
– prosenelis, žymiausias Šiaulių knygininkas ir leidėjas, todėl viskas, 
kas susiję su juo, labai brangu. Ir ąžuolas, kurį jis prieš aštuoniasdešimt 
penkerius metus pasodino, ir tos vietos, kuriose stovėjo Jakavičių namas, 
kur veikė populiarusis knygynas.

Į Lietuvą atsivežė nemažai dokumentų bei nuotraukų, kurias išsaugojo 
mama. Kol pats įkurs muziejų, praeis, be abejo, daug laiko, todėl jų kopijas 
padovanojo „Aušros“ muziejui.

Įdomu, kad proanūkis savo prosenelio įamžinimu rūpinosi ir Ispanijoje. 
2013 m. lapkričio 28 d. autonominio Mursijos regiono kultūros paveldo 
generaliniam direktoriui Francisco Giménez’ui įteikė L. Jakavičiaus-
Lietuvanio literatūros kūrinių kopijas, pristatė ispanams jo asmenybę ir 
veiklą. Generalinis archyvas ir pagrindinė autonominio Mursijos regiono 
biblioteka tapo pirmąja užsienio institucija, gavusia tokį kultūrinį paveldą.

Liudviko senelis šių eilučių autoriui jau buvo pasakojęs apie savo 
dukras. Viena jų – Liudviko trečiojo mama, šiuo metu gyvenanti Ispanijoje. 
Plačiai pagarsėjusi rūbų dizainerė Karmen Aida Jakavičiūtė, žinoma 
Carlos Rigg vardu, viešoje erdvėje pristatoma taip: gimė Buenos Airėse 
(Argentina), pilietybė – Lietuvos.

Ne iš karto surado save: būdama paauglė, bandė aktorės karjerą, 
dalyvavo populiariame televizijos šou, vaidino kartu su žymiu Argentinos  
aktoriumi Jorge Porcel. Bandė jėgas ir kaip dainininkė – kurį laiką dainavo 
viename iš labiausiai žinomų Buenos Airėse naktinių klubų. Tačiau 
didžiausias pasisekimas laukė modeliavimo srityje: 1993 m. baigė Jannette 
Klein Fashion Design University – pačią žinomiausią aukštąją mokyklą 
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modeliuotojams Lotynų Amerikoje ir 1994 m. atidarė savo Madų namus 
Mechike. Carlos Rigg kompanija rengė žymiausias Meksikos aktores, 
dainininkes, salonų liūtes. Kai dėl ekonominės krizės patyrė bankrotą, 
moteris užsiėmė brangaus nekilnojamojo turto prekyba Amerikoje ir 
Europoje. Šiuo metu bando jėgas literatūrinėje kūryboje. 2012 m. išėjo jos 
pirmoji knyga, tai – vyresniosios sesers Marcios Bell  biografija, kurioje 
pasakojama ne tik apie aktorės, dainininkės ir kompozitorės kūrybinį 
kelią bei pasiekimus, bet ir apie jos neeilinius romanus su tokiomis 
asmenybėmis, kaip Charles Aznavour, Camilo Sesto, hercogas Gonzalo 
Duke of Aquitaine, jos pažintį su karališkos šeimos nariais.

Liudvikas trečiasis neabejoja, kad gabumai, kuriais apdovanoti 
artimieji, - iš prosenelio genų. 

Paskutinė naujiena: 2015 m. balandyje Liudvikas užpildė prašymą 
atlikti Lietuvoje privalomąją pradinę karo tarnybą. Toks jaunuolio atsakas 
į geopolitinę situaciją protėvių žemėje. Jis neabejoja, jog tarnavimas 
kariuomenėje bus naudingas ne tik jam, bet ir tiems, su kuriais dalinsis 
kario dalia. Kariškas gyvenimas turėtų prasidėti užbaigus stažuotę ir 
išlaikius universitete Ispanijoje egzaminus.

                                                                                                                                                      
   2015
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„VISKĄ ŽINANTIEMS – 
NUOBODU“, – 
tvirtina rašytoja Renata ŠERELYTĖ

  Įsiminė mūsų pirmoji „pažintis“. Prieš dešimtmetį vykusiame 
rašytojų suvažiavime sėdėjot kitoje eilėje, už nugaros. Ir Jūs, ir artimiausi 
kaimynai – Parulskis su Jakimavičium – buvot labai smagiai nusiteikę, taigi 
nuobodžiauti neteko. O bene labiausiai įstrigo Jūsų vienas šūktelėjimas: 
„Jaučiuosi kaip Salomėja Nėris!“. Ir dar – atsisakymas tapti valdybos nare, o 
po neilgo išbandymo, Sigitui Parulskiui patikslinus, kad vis dėlto neatsisakote, 
buvote ja išrinkta ir tapote turbūt jauniausia mūsų bendrijos lydere.

Tas ganėtinai smagus prisiminimas kažkodėl vėl sugrįžta, kai imu į 
rankas naują Jūsų knygą. Ir jau ne sykį įsitikinau, kad, kaip ir gyvenime, taip 
ir kūryboje Renata Šerelytė tikra. Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad mokate 
džiaugtis gyvenimo smulkmenom, o kai reikia, atskirti tai, kas svarbiausia?

Nejaugi iš tiesų taip šūktelėjau?.. „Jaučiuosi kaip Salomėja Nėris?“ 
Matyt, Jūsų atmintis geresnė negu mano.  Iš maniškės daug efektingų 
šūktelėjimų išnyko...

Na, o dėl tikrumo –  tikras juk būna ir banalumas, ir  kvailumas, ir tuštybė, 
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toji tai ypač... O gyvenimo smulkmenomis išmokau džiaugtis ne taip jau 
seniai. Visada  troškau didelių dalykų –   ne mažiau šito trokštu ir dabar, tik 
žodis „didelis“ įgavo  kitokią dimensiją, ne  erdvės, o veikiau tūrio atžvilgiu. O 
jau kai išmoksti džiaugtis smulkmenomis, tai ir skirstymas kitoks pasidaro. 

Kažkur skaičiau, jog turite ne tik lietuviško, bet ir baltarusiško kraujo. 
Panašūs „duetai“ paprastai būna dėkingi palikuonims. O gal meninių 
polinkių, gabumų nestokojo ir mama, tėvas ar kažkas iš Jūsų artimųjų?

O, man yra sakę, kad turiu ir  mordviško, ir  tuviško kraujo, ir aš jau 
nebežinau, kuo tikėti. Bet  lietuvių genofondas toks  įvairialypis ir  keistas, 
kad nenustebčiau, jeigu kas iš mano senųjų protėvių  turėjo  kokio „laukinio“ 
kraujo. Slaviško ar azijietiško. Spėlioju taip todėl, kad manęs visai netraukia 
Rytai,  esu Vakarų  kultūros adeptė ir ypač žaviuosi Anglijos viduramžiais 
ir Oksfordo krikščionių būrelio veikla (jam priklausė C.S.Lewis  ir J.R. 
Tolkienas). O  paprastai tai, ko nemėgsti, netgi nekenti, yra  tavo šaknų dalis. 
Toks magneto paradoksas – priešingi poliai vienas kitą traukia...

Tėvas jaunystėje rašinėjo žinutes (ne SMS, į laikraščius), mama  irgi 
kažką rašė, bet kur kas gražiau piešė, be to, turėjo  loginį, matematinį 
protą. Apskritai mama man yra vienas paslaptingiausių vaikystės  žmonių, 
beveik mitinė būtybė -  ragana arba laumė, kurios veiksmų ir elgesio  
negalėjau suprasti. Prieš penkerius metus miręs brolis  irgi  rašė,  vienas 
jo kūrinys, „Benjamino fikusas“, buvo išspausdintas „Metuose“. 

Kokiu prisimenate savo debiutą? Kokį kelią teko nueiti iki tos dienos, kai 
vyresnieji kolegos prabilo apie daug žadančią autorę?

Mano debiutas – „Nemune“, 1993-aisiais, novelė „Sniegas ant piktžolių“. 
Prozos skyriaus redaktorius tuomet buvo Jonas Vabuolas. O  paskui   
„Metuose“, 1994 metais buvo išspausdintos kelios novelės (vėliau jos įėjo ir į 
pirmosios knygos turinį). Prieš tai buvo „Lietuvos pionierius“ ir „Moksleivis“. 
Turiu išsaugojusi Onės Baliukonės laišką  iš „Moksleivio“ redakcijos, taip 
pat – ne vieną Ramutės Bruzgelevičienės, prozos skyriaus redaktorės, ranka 
rašytą patarimą. Iš „Metų“ – trumpą Antano Ramono laiškelį, pranešantį, 
kad nors novelės ir turi trūkumų, bet visgi spaudai tinka...
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Na, o po pirmųjų publikacijų  netrukus pasirodė ir pirmoji knyga – 
„Žuvies darinėjimas“. Teta  iš kaimo  mane barė, kam rašau apie žuvis, 
geriau rašyčiau apie meilę...

Turbūt ir ne vienas pačios išgyvenimas perkeltas į knygų puslapius? 
Anksti teko pasijusti suaugusia, gal todėl ir ryžtis romanui nereikėjo laukti 
gyvenimo brandos? Trys romanai ganėtinai jaunam žmogui išties nemažai.

Be abejonės, tik... To mįslingo  proceso – perkėlimo – metu  išgyvenimas 
ir jausmas  netenka savo pirmapradžio grynumo, yra savaip iškreipiamas. 
Jeigu įsivaizduotume tą   išgyvenimą kaip spindulį, tai jis  deformuojasi, 
lūžta, netgi išsklinda į dalis, į  fragmentus.  Todėl su šypsena žiūriu į 
žmones, knygose ieškančius  prototipų. Jie neretai kur kas tolimesni 
nuo realaus žmogaus, negu atrodo. Dažniausiai  tik pasiskolinami keli  
charakteringiausi žmogaus bruožai, o  visa kita atlieka vaizduotė, kuri ir 
yra tasai  spindulį laužiantis  stiklas...

Na, o romanai jau yra keturi. Paskutinis, „Vėjo raitelis“, pasirodė ne 
taip seniai. Visi –   skirtingi. Tuo džiaugiuosi. Ir niekada nežinau,  koks bus 
kitas kūrinys –  tegu būna keistas, tegu būna nesuprantamas,  tačiau ne 
ant išmankštinto kurpalio pasiūtas. 

Suaugusia nesijaučiu. Esu amžinas vaikas. „Pasauliu netikiu, o pasaka 
tikiu.“

Labai didelio dėmesio susilaukę „Mėlynbarzdžio vaikai“, atskleidžiantys 
žmogaus mentaliteto ir laikmečio paradoksus ir turbūt privertę autorę gerokai 
pasigilinti į psichologijos ar net psichiatrijos vadovėlius, jau pradėjo kelionę ir 
po platųjį pasaulį. Austrijoje įteikta prestižinė „Bank Austria Literaris“ premija 
be kitų gerų emocijų turbūt nuteikė ir dar didesniems užmojams?

Ak, tie psichiatrijos vadovėliai... Ne, jų nestudijavau. ( Štai teismo 
medicinos istorija tai domėjausi kur kas daugiau, ypač rašydama  romaną 
„Vardas tamsoje“). Juk mus supantys žmonės –  patys kaip psichiatrijos 
vadovėliai. Man nuo pat vaikystės buvo  svarbu klausytis. Žmogaus kalba –  
šnekėjimas, pauzės, sakinio struktūravimas, kirčiai, frazeologija,  jaustukai 
ir ištiktukai, netgi keiksmažodžiai – teikia apie jį daug informacijos. 
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Ypač jeigu nestabdai jo ir leidi jam šnekėti ( šiandien labiau pastebimas 
atvejis, kai  daugiau šnekama, nei klausomasi –  gaila, nes  bent jau vienas 
pašnekovas netenka labai daug informacijos apie kitą). 

Na, o premijos premijomis – jos visada malonios, glosto savimeilę, 
tačiau  kartu  yra ir savotiškas išbandymas. Išpuikti juk nesunku. O dideli 
užmojai... Užsimoti tai gali iš peties, bet  ar neišvirsi iš koto? Juk būna ir 
taip. Todėl geriau žiūrėsiu į būsimą kūrinį kaip į  distanciją, kuriai įveikti 
reikia  valios ir motyvacijos. (Laisvalaikiu bėgioju, užtat taip šneku...). 

Kai sveikinome Jus, kaip „Varpų“ premijos laureatę, įsidėmėjau 
neabejotinai šiltus, tikrus jūsų šeimos narių santykius. Turint porą vaikučių 
ir žinant kūrybinį kraitį – 15 ar 16 knygų, belieka tik nusistebėti, kaip tie vis 
dėmesio verti kūriniai atsiranda. Tuo labiau, kad pastarieji metai užimti ir 
dar vienu labai rimtu darbu – redaktoryste, „Draugo“ šeštadieninio priedo 
formavimu. Akivaizdu, jog reikia tam tikrų įpročių, pastangų, sumanumo, 
kad kūrybai toje sudėtingoje dienotvarkėje liktų svarbiausia valanda. Tiesa?

Ne, tiesiog tam reikia laisvo laiko ir savos erdvės. Kadangi esu moteris, 
kuri vis dar neturi, pasak Žemaitės, „liuoso pakajaus“ rašymui, užimu 
svetimas erdves. Dažniausiai – dukros kambarį, kol ji būna mokykloje. 
Paskui jau man  reikia apsimesti, kad ten nebuvau, nes paaugliai juk 
nepakenčia, kad kas brautųsi į jų asmeninę teritoriją. Kitur irgi galima 
rašyti, bet  virtuvėje per daug judėjimo, svetainėje – triukšmo, vonioje –  
viskas per daug skamba ir žvilga, ten tik siaubo romanus apie  išprotėjusių 
mokslininkų eksperimentus rašyti,  sandėliuke klaustrofobija  apima...  

O  visokius  skubius  darbus – vedamuosius savo redaguojamam 
„Draugo“ kultūros priedui, knygų apžvalgas ir t.t. –   rašau tarpdury, sakau 
tai visai be juoko, mat mano ( ne visai mano)  kompiuteris, vis dėl to liuoso 
pakajaus trūkumo, stovi buvusiam  svetainės – prieškambario tarpdury, 
ant specialiai padaryto tam staliuko, apačioj – spausdintuvas, skaneris,  
krūva popieriaus lapų, krūvelė knygų... Taigi esu pačiame pasaulio centre, 
aplinkui visi laksto ir triukšmauja, vaikai, katė, šuo, televizorius, o dar ir 
vyras šaukia – baik tu greičiau savo raštus,  man  į feisbuką  reikia...
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Na, o kokia vieta tenka paruošiamajam darbui? Turiu omeny, žinoma, 
didesnės apimties kūrinius. Ilgai su savo būsimais herojais mintyse 
bendraujat, ar ir ekspromto pakanka?

Matot, kaip čia  apibrėžus tą bendravimą... Jeigu pojūčiais, tai kalbėtis 
su jais nesikalbu, netgi jų nematau, bent jau „fizinėmis“ akimis. Galima 
sakyti – tiesiog laukiu, kada jie prabus, prabils. Lyg iš kokio  sapno. Juk 
kūrinys ir yra savotiškas sapnas. Asmeninis sapnas. Jis  nieko bendra 
neturi nei su  fizine realybe, nei su metafizine erdve, kurios kaip „realybės“ 
įvardyti negalėčiau, nes ji remiasi ne šio pasaulio logika. 

Paruošiamasis darbas – ši frazė tinkama tik kūriniui, kuriam būtent 
ir reikia šio pasaulio logikos, fizikos, adekvataus realybės suvokimo. Na, o  
paruošiamosios novelės ar  romano konstrukcijos neretai keičiasi; negaliu 
sakyti, kad griūtų, radikaliai  keistųsi, jos veikiau mainosi, persidėsto,  
persigrupuoja. Įgyja kitokią faktūrą. 

Su sovietmečiu susiję tik Jūsų pirmieji du gyvenimo dešimtmečiai, tačiau 
tas laikmetis niekaip nepaleidžia. Kodėl? 

Todėl, kad tai vaikystė, kai  pasaulio sandara atsiveria  kaip mitinė. 
Mano mitinis laikas buvo sovietmetis, jis ir  eina į šiandieną su visais savo 
prisiminimų klodais.

Kaip vertinate dabartį? Kas labiausiai jaudina, neramina? Ar Jūsų 
planuose dar nėra romano apie ją?

Visi mano kūriniai apie dabartį. Jeigu būtų kitaip, jų būtų neverta 
skaityti. Juk net  rašytojas, rašantis romaną apie XVI amžių, iš esmės rašo 
apie dabartį – jis  negali stebuklingu būdu persikelti į  to amžiaus žmogaus 
pasaulėjautą, jis yra savo amžiaus kūdikis, gali nebent priartėti, bet ir tai – 
ne aprašinėdamas  istorines detales, o bandydamas  to senojo laiko žmogų 
„įšiuolaikinti“,  suprasti. 

Kas labiausiai neramina? Galbūt  pernelyg didelė (ir suprimityvėjusi) 
vaizdo galia, nublankęs sugebėjimas klausytis,  žodžio devalvacija. 

Koks didžiausias Jūsų gyvenimo iššūkis?
Ko gero, negalėsiu į šį klausimą atsakyti – gal dėl to, kad į žodį „iššūkis“ 
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žiūriu  įtariai, nežinau, kaip jį traktuoti.  Juk  jis galbūt apibūdina ne tik 
tai, kas sukrečia ar erzina, bet ir  tai, kas smukdo, migdo, niveliuoja... Gal 
nuobodus gyvenimas fizinėje  ir dvasinėje  provincijoje dažnam  yra toks 
iššūkis, kurio jis negali įveikti?..

Kokie sunkiausi išgyvenimai yra nutikę? Kiek jie buvo (yra) reikšmingi, 
svarbūs, kaip kūrėjai? Kodėl?

Ne itin norėčiau remtis asmeniniais išgyvenimais, kalbėdama  
apie  savo kūrybą. Žinoma, jie suteikia  rašomam kūriniui  autentiško 
dramatizmo, bet taip pat sėkmingai gali virsti ir kliše, kurią, žiūrėk, jau 
perdėm eksploatuoji. Kur kas svarbiau –   sveika nuovoka, gyvybingumas 
ir humoro jausmas, tai, ko negali išmokti, kas Dievo duota. 

Ryškiausias žiežirbas įskelia tai, kas labai priešinga. Skausmas ir  
džiaugsmas. Mirtis ir meilė...

Koks žanras labiausiai mėgstamas, o koks sunkiausiai pasiduoda? 
Visi žanrai geri, išskyrus nuobodžius. Ir  bene geriausia yra tai, kad 

jie nuo mano nuostatos, mėgstu aš juos ar ne, nepriklauso. Labai mėgstu 
novelę, bet pastaruoju metu ji man sunkiai pasiduoda. Skeptiškai žiūriu 
į romaną, bet dabar jo  struktūra man bene  labiausiai tinkama.  Labai  
mėgstu  trumputes  esė – humoreskas, bet jos – labai užgaidžios, jos ateina 
tarsi iš nieko, visiškai neperspėjusios, taip pat  ir išeina... Žanrai kaip  
sezoniniai paukščiai – čia vieni  atskrenda, čia kiti...

Skaitytojai pažįsta ir Šerelytę-kritikę. Kas svarbiausia vertinant?
Ko gero, pajusti tai, kas kūriny žodžiais sunkiai apibrėžiama – pačią  

kūrybos intuiciją.  Ir kartu – adekvatų ryšį su realybe. Tokius du priešingus 
dalykus. Žinoma, kritikui  reikia ir  literatūrologinių studijų, ir literatūros 
kritikos skaitymo,   ir viso kito, nepamirštant ir pačios literatūros ( reikia 
skaityti knygas).  Tačiau  kritikui  labai pagelbėtų   ir sveika nuovoka, ir  
humoro jausmas, pastarasis –  netgi labai. Jis gali būti ir liūdnas, ir vos 
pastebimas – kaip šešėlis. Toks gal truputį panašus į nusivylimą...Tačiau  
galbūt tik jisai  padeda suvokti literatūrą, o ir visus menus, nepaisant viso jų 
reikšmingumo ir sureikšminimo, kaip objektą laike, besibaigiantį su laiku. 
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Nes  dirbtinio  kai kurių literatūros kūrinių ir tendencijų  sureikšminimo 
pavyzdžių   šiandien yra.

Na, o kokią vietą savo darbų kraitelėje skiriate publicistikai, kultūriniams 
ir politiniams visuomenės gyvenimui skirtiems komentarams? Turbūt ne taip 
paprasta juos rašant išsiversti be pamokančio tono, kuris Jums tikrai netiktų?

Labai sunku  publicistikos straipsniuose nepereiti į pamokantį toną. 
Nors juk yra pasakyta – mokytojau, mokykis pats... Antra vertus, šiam  
darbo barui reikia ir profesionalių politikos, sociologijos, kitų sričių žinių, 
kad vyrautų ne  beletristika, o analizė. Todėl vargu ar kada grįšiu prie jų. 
Nelabai man malonu tuos „politinius“ straipsnelius prisiminti... 

Literatūros kritika Jus yra įvardijusi, kaip vieną perspektyviausių paskutinį 
praėjusio šimtmečio dešimtmetį debiutavusių lietuvių prozininkių. Kūrėjui 
tai, žinoma, didelis įvertinimas. Kaip pati akcentuotumėte savo kūrybos jėgą?

Gal  tai yra nuolatinė nuostaba? Kai sudūžta kokios nors išankstinės 
nuostatos?.. Be to, nuolatinis, beveik vaikiškas smalsumas. Aš labai 
džiaugiuosi, kad dabar, šiuo metu, nuodėmė būtų pasakyti, jog man 
nuobodu gyventi. Gal dėl to, kad, pasak Sokrato, žinau, kad nieko 
nežinau?..  Juk labai nuobodu  būna viską  žinantiems. Taigi kol  ilgiau 
„visko“ nežinosiu, tol, manau,  kūrybinė jėga nesibaigs.

Apie Jūsų kūrybą vaikams teko girdėti ne vieną jauno skaitytojo 
atsiliepimą. Pirmiausia tai patvirtina, kad Šerelytės fantazijos pasaulis ir 
artimas, ir suprantamas tiems, kam toji kūryba skirta. Ypač populiarūs 
Krakatukai – ir jų pievelė, ir jūra. Neveltui susilaukė svarbių nominacijų. 
Kad tos knygos atsirado, turbūt ir Jūsų vaikučių kaltė? Gal dukra ir sūnus 
yra ir pirmieji Jūsų knygų vaikams skaitytojai?

Astrida Lindgren sakė – rašau vaikui savyje. Naujasis Testamentas irgi 
sako – būkite kaip vaikai, tada pateksite į dangaus karalystę. O C.S. Lewis, 
„Narnijos kronikų“ autorius – kad mes daugiausia laiko praleidžiame, 
įsikibę į patį tuščiausią gyvenimo tarpsnį – norą būti suaugusiu. Taigi  mano 
vaikai tikrai niekuo dėti, kad atsirado vaikiškos knygos –  įkvėpėja yra pati 
vaikystė. Tas džiaugsmingas tikėjimas pasakos pasauliu, kuris toks panašus 
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į Platono  filosofiją apie idėjas ir jų atspindžius. Žinoma, realiame gyvenime 
mes dažniau matome iškreiptą – ir, ko gero, vis labiau krypstantį –  pasakos-
idėjos  pasaulį, apsinešusį infantilumu, diletantizmu,  ironija, pašaipa, atvira 
pajuoka, kiču ir beskonybe, netgi smurtu, neigimu, mirties kultūra. 

Todėl man tas tikras pasakos pasaulis atrodo toks svarbus, ir tegu jau  
pasisaugo kolegos rašytojai, laikantys vaikų literatūrą šalutine ar nerimta 
literatūros šaka, nes kibčiau jiems į atlapus. Antra vertus, vaikams rašyti 
anaiptol nėra  taip lengva, kaip atrodo. Suaugėliui gali prakišti  vandeningą 
tekstą, vaikui – kažin. Vaikai turi   kažkokią  vidinę intuiciją,  leidžiančią 
jiems pasirinkti ir pamėgti knygas. Žinoma, jeigu suaugusieji tos intuicijos 
neiškreipia, primesdami savo  estetinius kriterijus.

O šiaip man jaunųjų skaitytojų dėmesys  labai svarbus. Labai svarbu, 
kaip jie supranta kūrinį, kas jame juos žavi. Ar juokinga, ar baisu. ( Tai 
labai reikšmingi dalykai vaikų literatūroje). Ir  ši literatūros sritis, bent jau 
man, yra tai, kas su laiku nesibaigia, kas yra už laiko, antlaikiška. Gal dėl to 
paties tikėjimo pasaka (idėja).

O „Krakatukų“,  beje, yra keturios dalys – pievelė, brūzgėlynai, 
jūra ir kosmosas. Labai gali būti, kad atsiras ir penktoji – „Krakatukai 
sniegynuose“. 

Ką Jums reiškia įvertinimai, premijos, kurių būta išties nemažai ir ne 
viena prestižinė?

O gal kur kas svarbiau kūrinio išvertimas į kitą kalbą?
Kaip jau ir sakiau – tai svarbu, bet reikia neišpuikti. Nes, pretenduodamas 

į premiją, kūrėjas niekada nebūna vienas. Šalia stovi kiti, niekuo ne prastesni. 
Ir kad laimėjai tu, kieno čia valia? Tavo, Dievo, komisijos?..Visų?..

Vertimai irgi labai svarbūs – taip pat, kaip ir kitakalbės publikos 
dėmesys, požiūris, įvertinimas. Neleidžia pasijusti dvasinėje  provincijoje.

Užaugus Šimonių girioje Vilnius turbūt ne pati mieliausia vieta? Kai 
norite atsipalaiduoti, kai ateina laikas atostogoms, ką renkatės?

Šimonys ir giria –  juose tiek chtoniškumo, kurį gerokai primiršau... 
A.Tarkovskio filme „Veidrodis“ režisierius pasakoja apie jam dažnai 
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besisapnuojantį  sapną – kad jis, mažas berniukas, bando įeiti į savo namus ir 
negali... Sakyčiau, kad ši vizija yra universali kiekvienam, patyrusiam išėjimą 
ne tik iš vaikystės namų, bet ir iš to mitologinio vaikystės laiko, kuris lieka 
sapnuose savo tamsios žolės šniokštimu, vėjo  balsais, žemės kvapų gūsiais...

Nors gyvenu Vilniuje, bet chtoniškumas nepaleidžia: regis,  miesto 
centras, iki Katedros –  tik penkiolikos minučių kelias, vienoj gatvės pusėj 
– Anglijos, kitoj – Danijos ambasada, Čiurlionio menų gimnazija, o  gyvenu 
siauroj gatvelėj už „Maksimos“, kuri tokia  chtoniška, kad net šiurpas 
nukrato. Žiūrėk, jau ir matai kentaurą  su buteliu, girdi sirenų balsus, ypač 
pavasario vakarais, kai patvinsta mėlynos ir violetinės alyvos ( prieš mūsų 
namą  atsiskleidžia Psichiatrijos klinikos sodas ir keli fligeliai, iš ten tie balsai 
sklinda),  tamsi, beveik juoda  senų medžių  žaluma aplink – lyg gyventum 
jūros dugne. Laukiniu kvartalu  visa tai pavadinau vienoje iš  savo novelių.

O atostogoms  renkamės civilizaciją ir  saulę –  buvome Katalonijoje, 
Maltoje.

Norėtųsi baigti panašiai, kaip pradėjome – Salomėjos Nėries 
prisiminimu. Kaip pastovus Renatos Šerelytės kūrinių skaitytojas, drįstų 
tvirtinti, jog Jumyse slypi didelės poetinės neišnaudotos galimybės. Nors 
šiaip jau dažniausiai tikroji poezija ateina pradedant kūrybinį kelią, o ne 
jį įpusėjus, jau sukurti kūriniai leidžia teigti, jog dar turėsime daug kalbos 
apie Šerelytę-poetę. Tiesa?

O, taigi savo kūrybinį kelią ir pradėjau eilėraščiais – didelė publikacija 
„Moksleivyje“, paskui – trečioji vieta už poeziją  respublikiniame jaunųjų 
filologų sąskrydyje... O kaip bus toliau, nežinau. Žanras juk – kaip paukštis. 
Be to,  eilėraščiams  rašyti reikia ir motyvacijos.  C. Miloszas   sakė, kad 
eilėraščius reikia rašyti sunkiai, retai, nenoromis... Eilėraščių rašymo 
programų, ars poetica yra  įvairių. Bet tai tikrai nėra kasdieniškas, 
prijaukintas žanras. Tai tiesiog stichija. Kaip  žaibas. Nukrės ar nenukrės, 
bijoti to ar laukti – nežinau. 

Ir jeigu nežinau, vadinasi, visko gali būti.
                                                                                                        2012 m. rugsėjis
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SVARBIAUSIA – 
PILNATVĖS JAUSMAS
Menotyros daktarė Ingrida KORSAKAITĖ – apie save, artimiausius 
žmones, kūrybą ir likimą

Ką Jums davė tai, kad tėvai buvo labai žinomi žmonės? O gal priešin-
gai – dėl šito būta ir ne vienos problemos?

Niekada nesureikšminau to, kad mano tėvai buvo žinomi žmonės ir 
nemanau, kad ši aplinkybė man galėjo ką nors nepelnyto duoti. Visuomet 
stengiausi neišsiskirti iš kitų. Kur kas svarbesnė buvo pati tėvų namų 
aplinka, kultūriniai jų interesai ir pasišventimas literatūriniam darbui. Tai 
iš tikrųjų formavo mano polinkius bei siekius, ugdė kai kuriuos charakte-
rio bruožus.

Kokią prisimenate vaikystę, jaunystę?
Vaikystę ir mokyklos metų jaunystę, kaip ir daugelis, prisimenu nos-

talgiškai. Tai buvo giedras mano gyvenimo laikotarpis. Nepatyriau netei-
sybės, skriaudų ir skurdo, kaip daugelis pokario Lietuvos vaikų. Tik at-
mintyje išlikę atskiri karo metų epizodai yra dramatiškesnių spalvų.

Kai frontui traukiantis į Vakarus ir tėvui grįžus iš evakuacijos Rusijos 
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gilumoje, apsigyvenome Vilniaus universiteto profesūros name Tauro 
gatvėje, aplink dar stūksojo griuvėsiai, o buto langų stiklai kartkartėmis 
žvangėdavo nuo priešlėktuvinių patrankų, stovinčių ant Tauro kalno, šū-
vių. Tame pačiame name pokariu kurį laiką gyveno žymūs rašytojai Balys 
Sruoga, Kazys Boruta ir ilgiau, iki gilios senatvės – Vincas Mykolaitis-
Putinas. Atsimenu, kaip kartą, tėvo paraginta, nubėgau pasakyti Sruogai, 
kad labai patiko lėlių teatro spektaklis „Aitvaras teisėjas“ (pastatytas pa-
gal jo pjesę). Regis, tada bent trumpam prašviesėjo vienišo, karo sūkurių 
atskirto nuo žmonos ir dukters rašytojo veidas. 

Baigiau Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. Su klasės drau-
gėm ir draugais iki šiol palaikome ryšius, organizuojame bendrus susiti-
kimus. Viename iš jų tik dabar kelios bendramokslės papasakojo susirin-
kusiems apie skaudų savo tėvų, sovietinio režimo ištremtų į Sibirą, likimą. 
Anuomet apie prievarta išdraskytas šeimas bijota net užsiminti.

Mūsų klasė buvo spalvinga, nelengvai sutramdoma, ypač kai mergaičių 
gimnazija virto mišria, ir devintoje klasėje sulaukėme išdaigininkų berniu-
kų. Tačiau rimtesnių konfliktų nei tarpusavy, nei su mokytojais nekildavo, o 
baigiant mokyklą jau mezgėsi romantiškos simpatijos ir draugystės.

Penkerius jaunystės metus praleidau harmoningo grožio ir gausių 
meno turtų mieste – Leningrade (dabar Sankt Peterburgas). Studijavau 
menotyrą SSRS Dailės akademijos I. Repino tapybos, skulptūros ir archi-
tektūros institute. Tai buvo turiningas, pasaulinės ir senosios rusų kultū-
ros intensyvaus pažinimo tarpsnis, palikęs gražių prisiminimų, bet apie 
juos būtų atskira ir netrumpa kalba.

Kas tėvų namuose dažniausiai lankydavosi? Kokias įdomesnes tradicijas 
Korsakai puoselėjo?

Grįžtant prie tėvų namų aplinkos ir puoselėjamų tradicijų, manau, kad 
kai kas išliko iš tarpukario inteligentijos etiketo bei papročių. Pavyzdžiui, 
Naujųjų Metų proga tėvas eidavo pasveikinti kaimyno Mykolaičio-Putino, 
savo buvusio profesoriaus, o tuomet ir vyresniojo kolegos Vilniaus uni-
versitete. Tai priminė nepriklausomoje Lietuvoje pamėgtus trumpus 
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mandagumo vizitus. Religinės kalendorinės šventės mūsų namuose irgi 
tradiciškai švęstos, nors viešai tai daryti buvo negalima. Per Kalėdas tėvas 
visada prisimindavo vaikystėje jo mamos paruoštus prėskučius (tada va-
dintus „sližikais“) ir sakė, jog  tokių skanių vėliau niekada nevalgęs. 

Nebuvo mūsų namuose pokylių, didesnių susiėjimų. Tėvo charakteris 
ir gyvenimo būdas buvo gana uždaras, mamą dažniau lankydavo jos jau-
nystės draugės biržietės ir vėlesnio meto pažįstamos. Tėvų svetingumas 
prasiskleisdavo pasikvietus privačiam pabendravimui ne vieną iš kitur 
atvykusį tuometinio Lietuvių kalbos ir literatūros instituto svečią, besido-
mintį lietuvių filologija, baltistikos ir slavistikos klausimais, ar geranoriš-
kai nusiteikusį centrinių sąjungos mokslo įstaigų atstovą. Kaip instituto 
direktorius, tėvas laikė tai privaloma mandagumo pareiga ir gera proga 
platesniame kontekste atviriau aptarti jam rūpimus lituanistikos reika-
lus. Vadinamo „atlydžio“ metu vis plačiau mezgėsi tarptautiniai kultūros 
ryšiai. Neformalioje aplinkoje Tauro gatvėje Vilniuje ar vėliau vasarvietėje 
pas mus svečiavosi žinomi užsienio kalbininkai Williamas Schmalstiegas, 
Viktoras Falkenhanas, Gertruda Bense, Antanas Salys ir kiti, taip pat lie-
tuvių literatūros vertėjai, tarp jų Kristijono Donelaičio „Metus“ į vokiečių 
kalbą išvertęs poetas Hermanas Buddensiegas ir Ikuo Murata,  japoniškai 
prakalbinęs Antano Baranausko „Anykščių šilelį“. Pastarasis taip susiža-
vėjo senąja lietuvių pasaka „Eglė žalčių karalienė“, įsijautė į lietuvių kal-
bos grožį, kad net savo sūnų (!) pavadino lietuvišku vardu Eglė. Užstalės 
vai šėse dalyvaudavome ir mes su mama, kuri vėliau prisiminimuose vaiz-
džiai charakterizavo minėtus ir kitus neeilinius mūsų svečius. Labiausiai 
netikėtas kukliame mūsų vasarnamyje, žinoma, buvo pasaulinės literatū-
ros garsenybių Jeano-Paulio Sartre‘o ir Simone de Beauvoir apsilankymas 
su oficialia palyda jų vizito 1965 m. Lietuvoje metu. Pamenu, kaip smalsiai 
stebėjau tuos atvykėlius iš mums dar mažai pažįstamos Vakarų Europos.

Kas, renkantis gyvenimo kelią, turėjo daugiausia įtakos? 
Susidomėjimas daile, o vėliau ir noras būti dailėtyrininke atsirado ne 

iš karto. Jau paauglystėje pamėgau vartyti didžiulėje tėvo bibliotekoje ap-
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tiktus dailės albumus ir kitus iliustruotus leidinius. Didelį įspūdį paliko 
šeimos išvykos į Peterburgą metu matyti Ermitažo meno turtai, o žydroji 
Leonardo da Vinci’o „Madona Litta“ mane tiesiog pakerėjo. Pradėjau sis-
temingiau domėtis dailės istorija, lankyti parodas. Tėvas pritarė šiems 
mano interesams ir skatino juos. Humanitarinius mano gabumus jau buvo 
pastebėjęs ir sakė, kad perspektyvu juos nukreipti į tuomet palyginti ma-
žai tyrinėtos lietuvių dailės istorijos barus. 

Jūsų mokslinių tyrimų pagrindinės sritys – grafika, vaikų knygų iliustra-
cijos istorija, išeivijos dailė. Esate dešimties monografijų autorė. Kokie atra-
dimai, gilinantis į šias sritis, buvo labiausiai netikėti ar suteikė daugiausia 
pasitenkinimo? Kokiais tyrinėjimais šiuo metu užimta Jūsų kasdienybė?

Visos lietuvių dailės sritys, į kurias teko gilintis, man vienodai patrauk-

Nuotraukoje iš autoriaus asmeninio archyvo: Jurga Ivanauskaitė tarp kūrybos 
gerbėjų. Naujos knygos sutiktuvės Vilniuje,  Mokytojų namuose.
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lios, visose atradau daug naujo ir įdomaus. Iš tėvo paveldėti bibliofiliniai 
pomėgiai, sutapę su mano profesiniu požiūriu, pastūmėjo ypatingą dėmesį 
kreipti į knygų iliustracijas ir meninį apipavidalinimą. Be to, tuo metu, kai 
žengiau pirmuosius mokslinio darbo žingsnius, lietuvių knygos menas iš-
gyveno pakilimą, ypač pastebimą vaikams skirtuose leidiniuose. Su knygų 
grafika nemažai siejosi ir mano daktarinė disertacija, kurioje tyrinėjau folk-
loro poveikį XX a. lietuvių grafikai (disertacijos pagrindu 1970 m. išleista 
monografija „Gyvybinga grafikos tradicija“). Liaudies kūrybos poveikis lie-
tuvių profesiniam menui, itin plačiai suvešėjęs XX a. septintajame dešim-
tmetyje, rodė ne tik stilistinius tautinės tapatybės ieškojimus, bet ir giliau 
užslėptą pasipriešinimą sovietinio režimo nešamai nutautinimo grėsmei.     

Be įvairaus pobūdžio leidinių apie atskirų lietuvių grafikų kūrybą, 
daug laiko ir jėgų pareikalavo autorių kolektyvų parašyti veikalai, prie 
kurių sudarymo, redagavimo ir parengimo spaudai man teko nemažai 
prisidėti. Tai akademinės 1900–1940 metų lietuvių dailės istorijos dvi-
tomis, studijos apie lietuvių elementorių raidą ir komplikuotą išeivijos 
dailės palikimą. Rašymas šiems leidiniams tikrai suteikė pasitenkinimo, 
nes, regis, pavyko naujai nušviesti kai kuriuos mūsų kultūros reiškinius, 
į bendrą dailės panoramą įtraukti ne vieną iki tol negirdėtą ar pamirštą 
vardą. Dailės istorijos  dvitomis, nors ir neišvengė  sovietinės ideologijos 
diktato, dėjo pagrindus tolesniems XX a. pirmosios pusės dailės scenos 
tyrinėjimams.

Labai norėčiau sugrįžti prie lietuvių vaikų knygų iliustravimo istori-
jos – mano didžiosios profesinės meilės. Tačiau gyvenimas susiklostė taip, 
kad jau keleri metai vis tenka šį darbą atidėti. Spaudžia kita neatidėliotina 
veikla ir rūpesčiai. Vis dėlto neprarandu vilties, jei aplinkybės ir sveikata 
leis, dar pasigilinti į svarbiomis ir vaisingomis naujovėmis praturtėjusias 
šiuolaikines lietuvių vaikų knygų iliustracijas. 

Halinos Korsakienės „Laikinoji sostinė“ – daugeliui įsiminusi knyga. Ar 
niekada su mama neteko įsikalbėti apie tai, kad vis dėlto ne viską toje knygo-
je ji galėjo užrašyti? O gal žodis cenzūra jūsų namuose nebuvo vartojamas?
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Sovietmečio knygų autoriai ir leidėjai turėjo taikytis su nerašytais, bet 
gerai žinomais ar bent nujaučiamais cenzūros (jos vaidmenį atliko vadi-
namasis Glavlitas) reikalavimais. Su ja yra susidūrusi ir mūsų šeima – ir 
tėvas, ir mama, ir aš. 

Kalbėdama apie romaną „Laikinoji sostinė“ (V.:Vaga,1961), mama 
neminėjo nei tiesioginės, nei vidinės cenzūros ar kitokių trukdžių „viską 
užrašyti“. Sakė, kad rašydama šią knygą rėmėsi autentiškais išgyvenimais 
ir įvykiais, pagrindinei knygos herojai suteikė ne vieną autobiografi-
nį bruožą. Prototipus turi ir kiti veikėjai. Man šioje knygoje įdomiausias 
sodrus laikinosios sostinės gyvenimo fonas, daugybė gerai pastebėtų ir 
nepagražintų realijų. Tuo metu, kai knyga išėjo, dar buvo daug žmonių, 
su ilgesiu prisimenančių prieškarinę Lietuvą. Manau, kad knygoje atgijęs 
jos tikroviškas visuminis vaizdas ir traukė skaitytojus. Tačiau tarpukario 
nepriklausomybę perdėtai idealizuojančiam žvilgsniui kai kurie knygos 
puslapiai galėjo būti ir ne visai prie širdies.

Jei neklystu, iš mamos pusės Jūsų giminėje būta ir nepriklausomos vals-
tybės generolo?

Tikrai mamos dėdė, tėvo brolis Stanislovas Nastopka (1881-1938) 
buvo nepriklausomos Lietuvos generolas, aktyviai dalyvavęs nepriklauso-
mybės kovose, užėmęs aukštus kariuomenės vadovybės postus, 1919 m. 
ėjęs generalinio štabo viršininko pareigas, o 1920-aisiais trumpai buvęs 
net Lietuvos kariuomenės vadu. Dėl susilpnėjusios sveikatos jis anksti iš-
ėjo į pensiją, mirė 1938 m. Palaidotas gimtojo Rinkuškių kaimo evangeli-
kų reformatų kapinaitėse ant Širvėnos ežero kranto. Iškilmingos generolo 
laidotuvės – didelis, iki tol nematytas Biržų įvykis – aprašytas spaudoje: 
„Karstas buvo vežamas ant patrankos. Paskui jį iki pat kapų (4 km) pėsti 
ėjo generolai, aukštieji karininkai, šarvuota kariuomenė, įstaigų, organi-
zacijų atstovai...“ („Sėjėjas“,1938, lapkr.1). Į laidotuves atvyko Latvijos ka-
riškių delegacija, nes už nuopelnus vaduojant nuo bolševikų ir latvių že-
mes S. Nastopka buvo apdovanotas garbingu „Lačplėsio“ ordinu. Kapinėse 
grojo karinis orkestras, nugriaudėjo patrankų ir šautuvų salvės.
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2010-aisiais paminėtas Jūsų mamos, beje, atnaujintų „Varpų“ autorės, 
šimtmetis. Kaip mama priėmė pasikeitimus, kuriuos atnešė Atgimimas?

Halinos Korsakienės šimtmetis gražiai paminėtas Maironio lietuvių 
literatūros muziejuje Kaune įvykusiame vakare. Ta proga muziejuje vei-
kė ir nedidelė dokumentinė paroda, nušvietusi rašytojos nueitą gyvenimo 
ir kūrybos kelią. Profesorius Petras Bražėnas susirinkusiems pristatė H. 
Korsakienės literatūrinį palikimą, ypač aukštai įvertino jos memuaristi-
ką ir daugelio pamėgtą prisiminimų knygą „Susitikimai“(V.:Vaga,1991). 
Aktorė Doloresa Kazragytė paskaitė ištraukas iš rašytojos kūrybos. 

Džiaugiuosi, kad mama dar sulaukė Atgimimo ir pajuto jo viltingą dva-
sią. Ji labai domėjosi vykstančiais pokyčiais, sekė visus įvykius per televi-
ziją, jaudindamasi stebėjo transliuojamus tūkstantinius mitingus. Tačiau 
jos sąmonę vis labiau temdė stiprėjanti Alzheimerio liga, ir ji vis mažiau 
suvokė, kas dedasi aplinkui. 

O kaip Halina Korsakienė vertino Jūsų darbus ir anūkės kūrybą?
Mama, aišku, teigiamai vertino ir mano dailėtyros darbus, ir anūkės 

Jurgos grožinę kūrybą. Manyčiau, kad tikriausiai iš močiutės Jurga pavel-
dėjo ir vaizdingą žodį, ir fantaziją, kurią išplėtojo kita, nuo realistinio ra-
šymo stiliaus tolstančia kryptimi. Artėjant močiutės gimtadieniams, Jurga 
piešdavo jai pasveikinimus.Ypač prasmingas vienas, žydinčią genealogi-
nio medžio šaką primenantis Jurgos piešinys su poetišku įrašu: „Mergaitė 
Halina su mama Elena ir tėvu Petru švenčia savo gimtadienį prie Biržų 
ežero, kuriame jau nužydėjo lelijos ir irstosi valtimi du angelai“.

Ką tėvas yra pasakojęs apie Pašvitinį, mokymąsi Šiaulių berniukų gim-
nazijoje? Turbūt jo gimtos vietos ir Jums pažįstamos?

Tėvo gimtosios vietos man pažįstamos. Kasmet nuvykstame į Pašvitinį 
aplankyti ilgaamžę, pasiligojusią jo seserį Feliciją, kurią pasišventusiai slau-
go dukra, mano pusseserė. Aplankome senelių, tėvo tėvų – Prano Korsako ir 
Teklės Korsakienės kapus netoliese esančiose, gražiai prižiūrimose kapinė-
se. Kol jie buvo gyvi, tėvas nuolat jais rūpinosi, materialiai rėmė, tikrai buvo 
pavyzdingas sūnus. Kiekvieną kartą užsukame į šventorių, jei būna atidary-
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ta, užeiname ir į Švč.Trejybės bažnyčią, 2002-aisiais iškilmingai šventusią 
150 metų sukaktį. Visada akį patraukia prie šventoriaus vartų stūksantis 
laukų akmuo, nežinia kada ir kieno čia atritintas. Tas akmuo, apdainuotas 
viename K. Korsako eilėraštyje, tarsi žymi poeto pėdsaką gimtinės žemėje ir 
primena eilėmis metaforiškai išsakytą norą, kad šis paprastas akmuo taptų 
jo antkapiniu paminklu.

Tėvas tikrai džiaugtųsi išvydęs išgražėjusį, naujais pastatais ir gėly-
nais pasitinkantį Pašvitinį, pamatęs išasfaltuotą, želdiniais papuošta cen-
trinę aikštę, kuri pakeitė dulkiną senąją „rinkelę“. Jis ne kartą sielojosi dėl 
skurdaus gimtojo miestelio vaizdo. Pats nuo ankstyvos jaunystės veržėsi į 
didesnius, labiau civilizuotus, akiratį plečiančius centrus.

Pradžios mokslus ėjo Pašvitinyje ir Joniškyje, vėliau lankė Šiaulių 
berniukų (dabar Juliaus Janonio) gimnaziją. Mažai ką apie tuos laikus pa-
sakojo. Mėgo prisiminti ankstyvas savo publikacijas, bendradarbiavimą 
Šiauliuose leidžiamame „Kultūros“ žurnale. Iš pradžių tai buvo švietėjiš-
ki gimnazisto rašiniai, ilgainiui ryšiai su šiuo žurnalu plėtojosi ir tvirtėjo. 
Įsiminė ir ne kartą girdėti tėvo žodžiai, kad tariami „antivalstybiniai kės-
lai“, už kuriuos buvo areštuotas ir nuteistas dar nebaigęs gimnazijos, dau-
giau priminė vaikų žaidimus negu tikrą konspiracinę veiklą. Svarbesnę 
ideologinio kairėjimo mokyklą, pasak jo, praėjo kalėjime.Tačiau jau ten 
prasidėjo ir nesutarimai su bolševikais, kurie puolė jį dėl bendradarbiavi-
mo buržuazinėje spaudoje.

Literatūrinė namų aplinka Jūsų nebuvo paskatinusi imtis plunksnos?
Literatūrinė namų aplinka tikrai skatino imtis plunksnos, tik mano ra-

šiniai ne grožiniai, o moksliniai ar dailės populiarinimo. Jiems išlavintas 
stilius niekada nekenkia. Nelabai galiu tuo pasigirti, bet kartais gal ir man 
pavyksta rasti vaizdesnį žodį, taiklesnį išsireiškimą. 

Ar tėvas, kuris dabar ne viena proga pavadinamas kolaborantu, nieka-
da namuose neišsitarė suklydęs dėl 1940 metų įvykių?

Konkrečiai apie politinius 1940 m. įvykius Lietuvoje su tėvu neteko 
kalbėti. Daugiau apie to meto jo įsitikinimus ir pozicijas galėjo pasakyti 
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mama, kuri ir išgyveno tuos įvykius kartu su vyru. Laimė, kad ji dar suskubo 
parašyti prisiminimų knygą „Namas, kuriame gyvenome“(V.:Vaga,1991) 
apie kartu su Korsaku nueitą bendrą sudėtingą kelią. Laisvėjančioje per-
tvarkos ir atgimimo atmosferoje jau galima buvo atviriau aprašyti epochos 
pervartų atneštus sukrėtimus, skaudžius smūgius, apgaulingas iliuzijas ir 
nepasiteisinusias viltis.Ta knyga, regis, neblogai atskleidžianti prieštarin-
gą, komplikuotą tėvo asmenybę, jam tekusią nelengvą dalią, manau, gali 
duoti nevienareikšmį atsakymą ir į Jūsų užduotą klausimą. 

Jums, regis, neturėjo didelės įtakos tėvo įsitikinimai? Kodėl?
Neabejotinos įtakos man turėjo tėvo pasišventimas lituanistikai. Tėvo 

pavyzdys diegė pagarbą gimtajam kraštui, lietuvių kalbai, daug negandų 
patyrusiai kultūrai. Pasididžiavimą kėlė jo vadovaujamo instituto bendra-
darbių rengiami ir leidžiami Didžiojo lietuvių kalbos žodyno ir tautosakos 
tomai, gausėjančios talentingų literatų ir kalbininkų knygos, ypač žinant ko-
kiomis nelengvomis sąlygomis visa tai buvo daroma. Imponavo tėvo parei-
gos jausmas, padorumas, principingumas, nors sovietmečiu dažnai reikėjo 
eiti į kompromisus bendro reikalo labui. Nedaug kas žino, kad Korsakas ne-
buvo komunistų partijos narys, nors ne kartą ragintas juo tapti. Sakė, kad 
tuomet turėtų visai paklusti partijos funkcionierių diktatui, o nebūdamas 
partiečiu dar galėjo ir pakovoti dėl savo nuomonės.

Sunkia našta tėvą užgulė senatvė, kai apėmė gili depresija, kai, žlugus 
jaunystės idealams, atrodė (tikrai be reikalo), kad nieko reikšmingo ne-
nuveikta, kad gyvenimas praėjo veltui. Atrodo, kad jis neišsižadėjo gražių 
socializmo idėjų, bet skaudžiai išgyveno, matydamas į ką jos virto tikro-
vėje. Tos niūrios rudeniškos nuotaikos juntamos ir tėvo eilėraščių knygoje 
„Lapkritys“ (V.:Vaga,1979), kurioje netrūksta išminties ir karčių pamąs-
tymų.

Gal galėtumėte prisiminti trejetą ryškiausių dienų, susijusių su Jurga?
Buvo daug ryškių ir nepamirštamų dienų, susijusių su Jurga. Visos jos 

buvo kitokios – laimingos ir liūdnos, gerumo ir kūrybos šviesos kupinos, 
atvirumo ar stebuklo laukimo paženklintos. Sunku išskirti tris ryškiausias.
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Prozininkė, dramaturgė, poetė, žurnalistė, fotografė, dailininkė, eseistė, 
kultūros antropologė – tik ypatingų gabumų žmogus gali būti taip įvardin-
tas. Kaip anksti ir kokiu būdu tie gabumai pradėjo reikštis?

Ar ne perdaug Jurgos veiklos sričių išvardinote? Kai kuriose ji tik 
išbandė jėgas, ir gaila, kad pritrūko laiko plačiau pasireikšti. Literatūra 
šiame sąraše, aišku, užima svarbiausią vietą ir nuveikta joje daugiausia. 
Literatūriniai Jurgos gabumai vaikiškų rašinių forma atsiskleidė anksti. 
Nuo mažens mėgo ir piešti, dailės pagrindų mokėsi M. K. Čiurlionio vi-
durinėje meno mokykloje, paskui baigė dailės institutą ir atrodė, kad jai 
užtikrinta dailininkės ateitis. Tačiau instituto baigimo metais buvo išleista 
ir pirma jos novelių knyga „Pakalnučių metai“ (V.:Vaga,1985). Tai irgi buvo 
palyginti ankstyvas debiutas, beje, sulaukęs nemažo pasisekimo. Kurį lai-
ką Jurga bandė derinti dailę ir literatūrą, bet pastaroji ilgainiui vis dėlto 
tapo pagrindiniu jos užsiėmimu. Tiesa, visada ilgėjosi dailės ir buvo lai-
minga, kai galėdavo jai atsidėti. Jos ilgų piligriminių kelionių į Rytus įspū-
džiai paskatino imtis fotografijos, eseistikos, kelionių literatūros, o jos dai-
lės kūrinius nuspalvino egzotiškomis spalvomis.

Pernai Vilniaus dailės akademijos ekspozicijų salėse „Titanikas“ su-
rengtoje retrospektyvinėje Jurgos kūrybos parodoje buvo daug anksty-
vųjų, parodose nerodytų darbų. Išleistas iliustruotas parodos katalogas, 
apibendrinantis jos dailės palikimą. 

2011-eji Jurgai buvo jubiliejiniai. Ją pažinojusių atsiminimai prieš treje-
tą metų sudėti į knygą. Ar dar liko kažkas nepaminėta, nepastebėta? O gal 
jos puslapiuose net Jūs radote kažką netikėto?

Knygoje „Jurga. Atsiminimai, pokalbiai, laiškai“ (V.:Tyto alba, 2008) su-
kaupta daug įdomios memuarinės ir kitokios medžiagos. Prisiminimuose, 
aišku, kažkas liko nepasakyta, nepaminėta, nors leidinio sudarytoja poetė 
Dovilė Zelčiūtė stengėsi aprėpti kuo platesnį su Jurga bendravusių žmo-
nių, jos draugų ir bičiulių ratą. Be to, į knygą nepateko daugybė jos inter-
viu, buvo atrinkti svarbiausieji. Jurgos laiškų adresatai dar vis perduoda 
man išsaugotus ir neskelbtus jiems rašytus jos laiškus ar pačios pieštus 
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šventinius sveikinimus. Sakyčiau, kad su meile parengta ir išleista knyga 
pateikia gana išsamų ir spalvingą Jurgos gyvenimo vaizdą. Tekstus gerai 
papildo gausios fotografijos iš įvairių Jurgos gyvenimo tarpsnių ir veiklos 
sferų. Man asmeniškai gana netikėta buvo taip sukauptai ir akivaizdžiai 
atsiskleidusi ją supusių žmonių įvairovė, skirtingi jų užsiėmimai, požiū-
riai, jų paminėti kai kurie nežinomi ar pamiršti faktai.

Kas dabar gyvena Jurgos namuose? Ar jie labai pasikeitė per tą laiką, 
kai neliko tų namų šeimininkės?

Jurgos namuose kol kas niekas negyvena, ir jie išliko tokie, kokie buvo 
jai gyvai esant. Jau keturis metus čia susitinka Jurgos Ivanauskaitės kūry-
bos paveldo centro nariai su centro veikla susijusiems reikalams aptarti. 
Apsilanko ir pašaliečiai, norintys pajusti buvusios Jurgos buveinės dvasią 
ir daugiau sužinoti apie mėgstamą rašytoją. Džiaugiuosi, kad tame bute 
kartkartėmis vis kas nors vyksta, kad jis vis dar gyvas, dar ne visiškai ap-
leistas. Kol kas nekyla rankos ardyti savitą to buto aurą, nukabinti nuo 
sienų Jurgos kabintus paveikslus ir jos kelionių į Himalajus metu darytas 
nuotraukas, griauti jos susikurtą jaukią ir menišką aplinką.

Kaip vertinate dokumentinį biografinį filmą „Šokis dykumoje“? Kaip 
Jums atrodo, ką apie jį pasakytų Jurga?

Filmas „Šokis dykumoje“ man patinka, kaip ir jo pavadinimas, pasisko-
lintas iš to paties pavadinimo pirmosios Jurgos poezijos knygos. Malonu 
buvo bendrauti su kūrybinga jo režisiere Agne Marcinkevičiūte, nuoširdžiai 
siekusią perteikti svarbiausius Jurgos asmenybės bruožus ir gyvenimo mo-
mentus. Iš pradžių šiek tiek abejonių kėlė režisierės sumanymas dokumen-
tinę biografinę  filmo medžiagą papildyti, sakytum, lyriniais nukrypimais, 
perteikiančiais vidinį Jurgos pasaulį. Žinoma aktorė ir poetė Birutė Mar su-
tiko būti  filmuojama kaip savotiška Jurgos antrininkė, iš tolo primenanti jos 
figūros siluetą, apsirengimą, kelianti ir rytietiškas asociacijas. Baiminausi, 
kad šie intarpai gali nepritapti prie filmo visumos, būti perdėm iliustraty-
vūs. Tačiau užbaigtas filmas išsklaidė abejones. Šie vaidybiniai kadrai, man 
rodos, pavyko, buvo pakankamai subtilūs ir  neįkyrūs.
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Manau, kad ir Jurga filmą gerai vertintų. Ji iš viso labai mėgo kiną, 
buvo laikotarpių, kai svajojo tapti kino režisiere.

Kokią Jurgos knygą vertinate labiausiai? Kodėl?
Savo metu didelį, įsiminusį įspūdį padarė pirmoji  Jurgos knyga 

“Pakalnučių metai“. Man ji buvo labai netikėta, nes iki tol buvau skaičiusi 
tik vieną kitą periodikoje skelbtą jos novelę. Man tai buvo ir literatūrinio 
dukros talento patvirtinimas, atvertęs naują puslapį devintojo dešimtme-
čio jaunųjų lietuvių rašytojų kūryboje.

Niekada nebuvau knygos „Ragana ir lietus“ priešininkė. Pritariu vienos 
muzikologės minčiai, kad romanas pagauna savo vidine muzika, tai tyliau, 
tai garsiau skambančia nuo knygos pradžios iki pat pabaigos. Su įdomu-
mu skaičiau Jurgos Rytų trilogiją, kurios viena, pati poetiškiausia knyga 
„Kelionė į Šambalą“ yra  man dedikuota. Ši trilogija turbūt sudaro vertin-
giausią Jurgos literatūrinio palikimo dalį. Paremta pačios autorės išgyven-
tais autentiškais įspūdžiais, trilogija žadina atvirumą pasauliui, teikia daug 
žinių apie tolimus, egzotiškus kraštus, Tibeto žmones, jų unikalią kultūrą, 
religiją, filosofiją, papročius. Norėčiau dar paminėti mano mėgstamą Jurgos 
romaną „Sapnų nublokšti“, kuriame rytietiška tematika siužetiškai jungia-
ma su Lietuva, net lietuvių sutartinės paverčiamos mantromis.

Jurgą supo nepaprastai daug draugų. Ar jie ir dabar Jūsų namų nepa-
miršta?

Jurga tikrų draugų turėjo ne tiek daug, kaip gali pasirodyti. Daugiau 
buvo įvairiomis progomis sutiktų, mielai su ja bendravusių, jautusių jai 
simpatiją ir draugiškumą pažįstamų. Iš prigimties ji greičiau buvo vienišė, 
sakydavo, kad jai niekada neprailgsta būti pačiai su savimi. Jei kviesdavosi 
draugus, tai po vieną ar po du, didelių susibūrimų nemėgo, jausdavosi juo-
se nejaukiai, nors kuo toliau, tuo dažniau  tekdavo būti viešumoje.

Tikrieji Jurgos draugai, su kuriais, kaip sakoma, galėjo kartu eiti į žval-
gybą, nepamiršo ir jos, ir mūsų namų. Tačiau jau bemaž penkeri metai, kai 
Jurgos nebėra, natūralu, kad kai kurie, regis, geri bičiuliai pasirodė buvę 
tik laikini pakeleiviai. Labiau mane stebina tai, kad kelios jos draugės da-
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bar tapo ir mano draugėmis, nors yra daug už mane jaunesnės. Visada 
yra su kuo prisiminti Jurgą, yra ką pasitelkti, rūpinantis jos atminimu. Ir 
kapinėse dažnai randu ant jos kapo uždegtą žvakutę.

Kas labiausiai įsiminė iš 2007 metais įsteigto Jurgos Ivanauskaitės kūry-
binio paveldo centro veiklos?

Centras jau tikrai nemažai nuveikė. Jo branduolį sudaro Jurgą ir jos 
kūrybą vertinę žmonės. Pirmiausia kilo mintis įkurti Jurgos vardu pava-
dintą skverą, paskui panorome jame pastatyti dekoratyvinę skulptūrą, 
pagyvinančią žalią erdvę. Šių tikslų įgyvendinimas - tikra atkaklių žygių 
odisėja, gerokai sutelkusi ir mus pačius. Centro veikla remiasi žmonių su-
aukotomis ar institucijų skirtomis lėšomis. Skverą Aguonų gatvėje, neto-
li namo, kuriame Jurga gyveno, įrengė Vilniaus savivaldybė, pagrindinis 
skulptūros rėmėjas –  AB „Lietuvos dujos“.

Kaip jau minėjau, Centro būstinėje, kol kas esančioje buvusiame 
Jurgos bute, būna lankytojų, atskirų žmonių ar nedidelių grupių, pakvies-
tų kokiam nors pokalbiui ar kameriniam renginiui. Didesniems žmonių 
sambūriams  dviejuose buto kambariuose paprasčiausiai nėra vietos.  
Buvo renginių ir platesnėse erdvėse. Įsiminė  leidyklos „Tyto alba“ sureng-
tas knygos „Jurga. Atsiminimai, pokalbiai, laiškai“ pristatymas Vilniaus 
rotušėje, didelė paroda „Jurgos pasaulis“, kelis mėnesius vykusi Kauno 
Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Šiltai praėjo Jurgos 50-mečio 
sukakčiai skirti skaitymai „Poezijos pavasario 2011“ metu. Prie visų šių 
įsiminusių renginių Centras daugiau ar mažiau prisidėjo. Be to, kartu su 
leidykla „Tyto alba“ jis teikia literatūrines Jurgos Ivanauskaitės premijas 
„Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“. Centro pastangomis įkurta ir 
internetinė Jurgos svetainė, kurioje sudėtos ne tik pagrindinės žinios apie 
jos kūrybą bei veiklą, bet informuojama ir apie jos atminimo sklaidą.

Radvilė – šešiolika metų jaunesnė. Skirtumas nemažas, tačiau, regis, ry-
šys tarp sesių buvo didelis?

Nemažas metų skirtumas tarp Jurgos ir Radvilės netrukdė joms nuo-
širdžiai bendrauti. Jas rišo ne tik šeimyniniai santykiai, drauge švenčiamos 
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namų šventės, kartu praleistos vasaros ir panašūs žmones suartinantys da-
lykai, bet ir kai kurių svarbių interesų bendrumas. Ypač jas jungė Tibeto 
laisvės rėmėjų veikla. Radvilė visada buvo greta Jurgos Tibetą palaikančiuo-
se piketuose, o Jurga pasikvietė sesę, pirmą kartą vykdama į šią tolimą šalį. 
Radvilė lydėjo Jurgą ir į Švediją, kur sprendėsi sesers likimo klausimas - gy-
venti ar mirti. Ten kelis mėnesius buvo su ja, palaikė, slaugė po operacijų.

Man patiko savotiškas Jurgos ir Radvilės bendravimo stilius, pašmaikš-
taujant, fantazuojant ir kuriant absurdiškas situacijas, įpinant į pašneke-
sius tik joms suprantamus tibetietiškus žodžius. Regis, net Švedijoje jos 
nepamiršo improvizuotos žaismės. Radvilė fotografavo pozuojančią Jurgą 
ir siuntė tas žavias, ligos neišduodančias foto sesijas draugams į Lietuvą. 

Radvilė, kaip ir Jūs, humanitarinių mokslų daktarė. Kokios jos tyrinėji-
mų sritys?

Radvilė, kaip ir aš, praplėtė mūsų – humanitarų šeimos – profesines 
ribas. Vytauto Didžiojo universitete įgijusi etnologės specialybę, ten pat 
tęsė doktorantūros studijas ir apgynė disertaciją. Jos pagrindu parengė 
monografiją apie likimo ir mirties sampratą etninėje lietuvių kultūroje. 
Lyg eidama senelių pėdomis, Radvilė, kaip ir jie, studijavo tame pačiame 
Kauno universitete, o dirba toje pačioje mokslo įstaigoje – dabartiniame 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, kuriam ilgus dešimtmečius va-
dovavo K. Korsakas.

Jūsų gyvenime visko būta: ir šilto, ir šalto, ir džiaugsmo, ir ašarų, gal 
ir nevilties. Ar jau galėtumėte pasakyti, kas vis dėlto šiame pasaulyje svar-
biausia?

Nelengva į šį apmąstymų reikalaujantį klausimą trumpai atsakyti. 
Pasaulyje daug svarbių dalykų, ir ne visiems svarbiausi tie patys. Man 
svarbus žmonių gerumas, nuoširdūs tarpusavio santykiai, taip pat visa-
da guodžiantis gamtos artumas. Svarbi ir šeima, ir prasmingas profesinis 
darbas. Visi šie dalykai drauge kuria tą harmoningą pilnatvės jausmą, ku-
ris gyvenime turbūt man ir yra svarbiausias.

2011
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MUDVIEJŲ GYVENIMAI 
BUVO NELENGVI, O LAIKAI – 
NELAIMINGI

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas poetas Jonas 
JUŠKAITIS – apie šviesios atminties Joaną Danutę, kūrybą, praeitį ir 
dabartį 

Jei po keturių dešimtmečių šalia galėjote pasakyti, jog Joana Danutė buvo 
vienintelis tikriausias ir išmintingiausias pašnekovas, akivaizdu, kad buvote 
sutikęs tikrąją antrąją puselę. Gal tik kiek keistokas Jūsų prisipažinimas, kad 
tik po dešimtmečio sužinojote, jog ir ji pati rašo. Tiesa?

Mes susitikome ir susipažinome kaip du jauni žmonės, o ne kaip 
rašytojai. Nuo 1962 m., kai išleidau rinkinėlį „Ir aušros, ir žaros“, gyvenau 
kaime. Nepriklausomybę atkūrus, per spaudą patys pasisakė arba kiti 
parašė, kad juo labai domėjosi M. Martinaitis, S. Geda, A. Masionis, A. 
Bučys, B. Radzevičius, A. Kašelionis, A. Kalanavičius, G. Cieškaitė, A. 
Andriuškevičius, M. Vaitkevičius, J. Mikutis, dailininkas V. Šerys, o aš nieko 
nežinojau, pats jį perskaičiau maždaug po metų. Tas domėjimasis man 
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buvo staigmena, nors ir po laiko. O ir Danutė apie mano rašymą sužinojo, 
kai susipažinome. Jau tada spausdinau eilėraščius iš antrojo rinkinio 
„Mėlyna žibutė apšvietė likimą“. Kad ji rašo, sužinojau, kai pasisakė pati, 
anksčiau gal nedrįso, nes antrasis mano rinkinys buvo kritikos užsipultas, 
todėl jai gal atrodė geriau patylėti. 

Čia neminėsiu nieko, ką kitur esu parašęs, kad nereikėtų kartotis, tik 
simboliškai kokį naujesnį epizodą nubrūkšniuosiu. Galima perskaityti 
mano knygą „Lyra ant gluosnio“ (1998) ir daug mano tekstų (ypač du 
straipsnius tuo pačiu pavadinimu „Tyli šviesa“) spaudoje (iš jų susidarytų 
dar storesnė knyga).

Kiek žinau, savo naujų eilėraščių niekam nesiūlydavote skaityti, net 
žmonai, tačiau, regis, buvote pirmasis Joanos Danutės kūrinių skaitytojas. 
Kiek svarbios jai buvo Jūsų pastabos? O gal nauji kūriniai buvo parodomi 
tik praėjus gerokam laiko tarpui nuo jų parašymo, t. y. kai jau būdavo 
susigulėję, ir ji pati neabejojo tuo, kas užrašyta?

Skyriausi nuo tų, kurie kabinėjasi prie kitų, kitiems siūlinėja 
pasiklausyti, prašinėja patarimų. Kol eilėraštis nepaskelbtas, nenorėdavau, 
kad jį kas nors matytų, nes taisinėdavau, o ir paskelbus dar atrodė, kad 
ne viskas gerai. Danutės pirmasis skaitytojas gal ir nebuvau. Po pirmųjų 
susidomėjimų skaitydavau, kai pati paprašydavo, nesikišome į vienas kito 
rašymus, nesakydavau, kad prieš skelbdama viską man duotų perskaityti, 
nes tai būtų traumavę. Kai pati prašydavo, visada perskaitydavau, tik ji 
prašė labai retai. Pasitikėdavo redaktoriais, o tie... Geriau, kad man būtų 
viską davusi, kadangi sakydavau ir nepalankią nuomonę: tą reikėtų išmesti, 
tas tegu dar paguli. Tik niekad nesupeikdavau, ko nereikia peikti. Jeigu 
vien tik blogai būtų rašiusi, pats pirmas būčiau pasakęs, kad nerašytų. O 
ji tikrai yra parašiusi vertų dalykų. Taip sakydavau visada, taip ir dabar 
galvoju, nepaisant, kad per mūsų gyvenimo nelaimes pasitaikė visko. 
Gaila, kad per daug švaisčiausi kitiems ir nedrįsau, tiesiog nemokėjau 
subtiliai prisiliesti prie Danutės plunksnos.

Ne tik literatūra, bet ir muzika bei tapyba siejo Jus su Joana Danute. 
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Kokia muzika dažniausiai skambėjo Juškaičių namuose? Kam – Jums ar jai ji 
buvo artimesnė? Kokie dailės kūriniai puošia Jūsų namus? Kokių menininkų 
koncertų ir parodų negalėdavote praleisti? Ar šios meno rūšys turėjo įtakos 
ir literatūros kūriniams? Kokiomis aplinkybėmis į Joanos Danutės gyvenimą 
atėjo poreikis piešti?

Muzika ir tapyba abiem buvo nuolatinis poreikis. Žiūrėdavome arba 
klausydavomės visais prieinamais būdais, nesistengdami būtinai patekti 
į kokį snobistinį renginį. Jeigu labai ko nori, visada susirasi. Mūsų studijų 
laikais ilgai buvo rodomas trofėjinis filmas „Pajacai“ – Leonkovalio opera, 
kurioje dainavo Enrico Caruso ir kiti garsūs solistai, jį žiūrėdavome po 
kelis kartus vien dėl muzikos. Taip paskutinįjį gyvenimo dešimtmetį 
Danutė nuolat klausydavosi Marijos Callas. Tačiau lengviau suminėti ne 
konkrečius kokių kompozitorių kūrinius, bet pažymėti, jog labiausiai 
mėgo smuiko ir fortepijono muziką. 

Visas lietuvių dailininkų personalines parodas, apžvalgines, visokias 
bienales, trienales  lankydavom. Gyvenime laikėmės atokiai nuo įžymybių, 
nesistengėme susipažinti, nesame nė karto buvę „Neringos“ kavinėje, 
nes viskas ten atrodė ne mums ir ne mūsų. Domėdavomės kūriniais, 
aptardavome jų vertę. Ne vieno paveiksluose rasdavome panašią 
dramatišką figūrą. Paklausiau Petrą Repšį, ką čia dailininkai taip kankina. 
Jis atsakė: “Mikutį!“ Religinis mąstytojas ir politinis kalinys Justinas 
Mikutis jiems pozuodavo, kaip sužinojau, labai vertino O. Mandelštamo, 
B. Pasternako, G. Traklio, V. Mačernio ir mano poeziją. 1974 m. su Vytautu 
Šeriu norėjo pas mus ateiti, bet mes tą dieną vežėme sergančią Danutės 
mamą į Veliuoną. Taip ir neteko susipažinti. Pasaulio dailininkus pažinome 
iš albumų. 

Mūsų „skurdžiame butelyje“, kaip jį vadina šiuolaikinis jaunimas, 
kabo A. Petrulio, L. Gutausko, D. Kasčiūnaitės, J. Mykolaitytės, J. Budrio, 
D. Mažeikytės, E. K. Kriaučiūnaitės, K. Tutkaus paveikslų ar paveikslėlių. 
Kazys Tutkus dar studijų metais, šešiasdešimt trečiaisiais, nutapė Danutės 
portretų, iš Dailės instituto buvo ištremtas į Sibirą, po tremties dirbo 



/ 181 /

Valstybiniame dramos teatre dailininku, išgarsėjo, kad žinomam rašytojui 
drįso skelti į ausį ir vos išsilaikė neišmestas iš darbo. Dažnai sėdėdavome 
Užupyje pas Danutės giminaitį iš motinos pusės – tapytoją Romualdą 
Kuncą. Kartą nuėjus netikėtai užtiko dailininkas Augustinas Savickas, 
kuris nustebo, kai, užėjus kalbai apie Jurgį Savickį, atmintinai citavau 
ištisus gabalus iš jo tėvo knygų „Ties aukštu sostu“, „Šventadienio sonetai“ 
ir „Kelionės“. Tas ilgas pusiaudienis, pilnas J. Savickio stiliaus subtilybių ir 
elegantiškos ironijos, pasibaigė su saulėleidžio žaromis, o naudos turėjo 
daugiausia... Danutė.

Viską darydavome žaismingai. Atsimenu Nikolajaus Rericho parodą, 
kai žmonės netilpo Parodų rūmuose, net ant laiptų buvo susėdę. Ėjome 
namo pajuokaudami, kas čia darosi. „Nereikėjo versti“, - erzino Danutė. 
„Nereikėjo parnešti“, - atsakinėjau. 1975 m. „Siluetų“ serijoje buvo 
išleista mano išversta monografija „Rerichas“. „Vagos“ leidykloje dirbo 
Danutės bendrakursis Vytautas Martišius, iš kurio gaudavome vertimų. 
Versdavau Veliuonoje ir Vilniuje. Tą knygą Danutė parnešė man gydantis 
Truskavece, kadangi leidykla skubiai vertimus išdalino. Abudu buvome 
neskaitę. Pirmiausia reikėjo išsiversti į normalią rusų kalbą, paskui – į 
lietuvių. Rerichas, „pusiau budistas, pusiau komunistas“, keliavo ir veikė 
daugiausia Azijos šalyse. „Vaga“ reikalavo, kad vardus ir pavardes rašyčiau 
ne taip, kaip rašo rusai, o kaip jie tariami Azijos kalbomis. O kur sužinoti, 
kaip susirasti? Apie Rerichą sklido visokių gandų, esą net vaikščiodavęs 
vandeniu. Kartą sėdžiu apsivertęs knygomis prie to vertimo, tiek 
įsigilinęs, kad nenutrūktų mintis ir vaizdas, nė negirdžiu, kaip Danutė jau 
kelintą kartą šaukia valgyti. Jos plaukai buvo kaštoniniai, akys žalios ir su 
epikantu, nustebau, ar tik manęs nepaveikė Rerichas ir nepradėjau matyti 
gyvus paveikslus. Atsigavau, kai, paėmusi už krūtinės, papurtė: „Ar gyvas? 
Eik valgyti“.

Atsimenu, kaip skubėjome į XX a. prancūzų dailininkų parodą iš 
Japonijos muziejų, nes buvo paskelbta, kad ten yra G. Roualt paveikslų. 
Apgailėjome, kad jų buvo tik trys. Ne vieną albumą  – F. Goya, Piter 
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Brueghel, H. Boscho, P. Cezane, Van Gogho ir mūsų dailininkų – turėjome 
patys.

1977 m. Kaune lankydamas ligoninėje brolį, antikvariate susipažinau 
su Petru Matkevičiumi, vadinamu „Don Pedro“, nes buvo užsikrėtęs ispanų 
menu. Jis pats kadaise turėjo knygyną, Vilniuje gyveno Marijos Šlapelienės 
bute. Su Pranu Mikalausku-Antalkiu ir, jei neklystu, su Vaclovu Šiugždiniu, 
ar kuo kitu, jei klystu, atsiprašau, kaip man sakėsi, „dres cabaleros“ 
(trys draugai) važinėdavo po Sovietų Sąjungos aplinkinius užsienio 
literatūros knygynus, supirkinėdavo albumus, o aš iš jo parsinešdavau. Iš 
jo gaudavome ir knygų, pavyzdžiui, visą V. Šiugždinio išverstą O. Milašių, 
Francis Jammes (Žam), taip pat Danutei tekstų apie Milašių prancūzų 
kalba. Atsimenu, net kalbinau  veliuoniškę Eugeniją Stravinskienę, kad be 
reikalo leidykla neįsileidžia V. Šiugždinio vertimų. 

Pas mus taip pat yra poezijos lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, 
ispanų, prancūzų kalbomis, ne vien grožinės literatūros, bet ir mokslo, 
medicinos, istorijos, teologijos, astronomijos, gamtos, filosofijos knygų. 
Nepriklausomybės metais Danutė į parodas jau nueidavo retai, ypač, 
kai ėmė maišytis įvairūs eksperimentai ar ekskrementai. Aš iš jų 
pasijuokdavau parėjęs: „Vis geriau negu žmones pjauti“.

Klausėmės nuolatos ne tik „Amerikos balso“, Vatikano, „Laisvosios 
Europos“ radijo, bet ir muzikos. Atsimenu, kaime gyvendamas, kai visi 
gulasi, įsijungiu radiją ir iki vidurnakčio klausausi A. Dvorako koncerto 
violončelei su orkestru.  Danutė dažnai mėgdavo klausytis Ravelio 
„Bolero“, paprašė, kad įrašyčiau. Jai įrašiau dar ir Sarasatės „Navarą“, 
Glinkos „Naktį Madride“, „Aragono chotą“, Chabrier „Ispaniją“, Tarega‘os 
„Atsiminimus apie Alhambrą“. Sakau – bus tau Ispanijos. 

Kai dirbau „Literatūroje ir mene“, muzikos skyriuje dirbo nuo 
Šiaulių kilęs Adeodatas Pėželis, su juo pasikalbėdavau apie muziką. 
Kaime išgirdau jo balsą per radiją, tik  jau buvo Tauragis: sužinojau, kad 
pasikeitė pavardę. Jis ruošdavo geras laidas su kūrinių pavyzdžiais apie 
XX a. žymiausius kompozitorius (Ravel, Honegger, Satie, Poulenc, Berg, 
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Webern, Bartok, Boulez, Stravinsky, Orff, Britten, Debussy, Milhaud ir 
kt.). Iki mudviejų susipažinimo Danutė taip pat klausydavosi tų laidų. 
Susipažinę kalbėdavomės.

Nepraleisdavome Bacho, Chopino, įvairiausios chorinės, operinės, 
simfoninės, kamerinės pasaulietinės bei religinės muzikos, pasiliko pilnos 
prirašytos kasetės. Danutė pati turėjo gražų balsą, dainavo universiteto 
chore, tik niekada, kaip ir aš, nesiklausė roko. O man reikėdavo dėl gražios 
melodijos vis pasiklausyti „Tėviškės laukuos saulutė leidžias jau“ ir kad 
būtinai tą dainą dainuotų Danutė. Pritardama gitara ją įrašė su kitomis 
dainomis. Persirgusi infarktu, kuriam laikui buvo praradusi balsą. Man 
šita  daina prikeldavo visus mūsų išgyventus laikus, kurių dalyviai ir 
liudytojai buvome. 

Negalėčiau tvirtinti, kokiomis aplinkybėmis pradėjo piešti. Matydavau 
piešiančią, vaikystės knygose rasdavau jos piešinukų. Vėliau ėmė tapyti, 
ir kuo toliau, tuo daugiau. Skaitė meno žodynus, enciklopedijas, gilinosi 
į spalvų mokslą, piešimo teorijas, estetikos knygas. Kiek atsispindėjo 
kūryboje kokios knygos, negaliu garantuoti. Pastebėdavau, kad visur 
pabrėžiama spalva. Labai domėjosi kalba. Perskaitydavo visa, kas apie 
kalbą. Pati kalbėjo gražiu balsu ir su priegaidėmis. Kai kada muziką 
nutildydavo: „Nešvarus garsas“. Radau tokį jos, dar mažos mergaitės, 
posmą: „Rudeninis vėjas pučia / Našlaitėlę gėlę. / O tas vėjas, šaltas vėjas / 
Liūdesį sukėlė“. Man rodos, ją visą gyvenimą lydėjo toks paprastas, tikras 
ir tyras balsas. O manęs dainuojančio per 40 metų Danutė neišgirdo, 
nes vaikystėje per balso mutaciją iš manęs buvo pasišaipę, todėl 
vėliau nedrįsdavau dainuoti kitiems girdint. Tik rašydamas eilėraščius 
dainuodavau mintyse, iki šiol kiti mano eilėraščiuose įžiūri melodiją. 

Danutė retai kur ką nors datuodavo, nors ragindavau nuolatos. 
Paskutinius porą dešimtmečių siuntinėdavo į dailės parduotuvę gero 
popieriaus ir įvairių dažų, dėl kurių buvo susitarusi. Rasdavau parėjęs 
kur kampelyje ar vonioje išsidėsčiusią savo paletes, teptukus, akrilus, 
flomasterius, pieštukus ir kitokias tik jai vienai žinomas priemones, 
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palinkusią prie savo abstrakcijų. Tapydavo nedidelio formato. Dažnai 
girdėdavau kalbančią su Algirdu Petruliu, Romualdu Lankausku – vis apie 
abstrakčią tapybą ir žymiausius abstrakcionistus.

Veliuonoje nupiešdavo ar nutapydavo ką nors padovanoti man. Aš ir 
į savo knygas vėliau įdėjau. 1970-1987 metais Veliuonoje gyvendavome 
nuo gegužės iki lapkričio, žinoma, panorėję sugrįždavome ir į Vilnių. 
Jos tėvų sode vien obelų buvo trisdešimt. Išnuomodavome savo žemės 
sklypą, taip gyventi buvo geriau. Atsiremontavau seną tėvų namą. Aplinkui 
augo alyvos, špareliai, jazminai, rūtos, lelijos, irisai, bijūnai, rykšteniai, 
diemedžiai. Kai nugriovė mano tėviškę, aš iš ten dar prisikasiau vilkdalgių, 
platmėčių, erškėtrožių, o čia aplinkui prisisodindavome astrų, jurginų, 
zinijų, nasturtų, levažandžių, sinavadų, kosmėjų, naktibaldų ir kitokių 
gėlių, kad būtų kaip senas kaimo palangių darželis. Vien tulpių kasmet 
išvažiuodami pasodindavome po keturiasdešimt, nes abiem patiko Kazio 
Binkio eilutė apie tulpes –  „vėliavos iš žolių iškeltos“. Pavasario žolėse tarp 
neužmirštuolių pas mus iškeltos žydėdavo tulpių, gal kokių tik yra, vėliavos. 
Danutė vaikščiodavo visur, pamačiusi parsinešdavo svogūnėlių. Raudonos, 
geltonos, įvairių atspalvių, baltos, įvairiausių formų, margos, juodos, 
violetinės... Kartą sustojo vieškeliu važiavęs automobilis, atėjo mergina – 
važiuojanti į sesers vestuves, gal parduotume tulpių. Parduot neparduosime, 
atsakėme, bet dovanų seseriai nuo mudviejų skinkitės kiek norite ir kokios 
tik patinka, o mudu nueisime į vidų, nes, kai matysime, nedrįsite skintis. 

Niekada neužmiršiu, kaip pirkome kilimą. Mindaugo gatvėje tada 
prekiavo Lentvario gamybos kilimais, kaina – 180 rublių. Susigalvojome 
po vienos pjesės vertimo, - ir mudu nusipirkime. Išsirinkome vyšniavą, 
rudais ir mėlynais marginiais, kas tik ateina, giria: koks gražus kilimas ir 
kaip viskas prie jo tinka. Tik mudu tylime ir visą savaitę vienas kitam – nė 
žodžio. Vieną vakarą valgant ir prasitariau, kad nuo to kilimo man liūdna. 
Danutė tuojau atgijo – ir man, aš maniau, kad tu labai nori. O aš – maniau, 
kad tu. Pardavėme kuo greičiausiai už tą pačią kainą. Kad spalvos mums 
rinktų dulkes? To dar nebuvo! 
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Persikeldavome net į Užnemunę. Įsidėję valgyti, vaikščiodavome po 
kaimus per žaras ir mėnesienas, neatsigėrėdami žiedų, rudenų, pavasarių, 
debesų ir dangaus spalvomis. Keliaudavome į Tytuvėnus, Šiluvą, Kryžių 
kalną, kartu su broliu baidare plaukdavome Dubysa į Žemaitiją. Kaip 
Vytautas su Jogaila... Ragindavau neaprašinėti žmonių, nes viskas iš 
to aplinkinio gyvenimo, kurį ji ir stebėjo, linksmą ir liūdną, kartais 
degraduojantį. Sakydavau, kad iš viso, ką mato, tegu būna sukurtinis 
tipas su tikrais bruožais, iš visų surankiotais. Tegu kiti į žmones įsimeta, 
kaip skruzdės į slenkstį, o tu įsimesk, kaip mintis į galvą arba šviesos 
spindulys į paveikslą. Įsižiūrėk, kaip šviesos spindulys po jį vaikšto, pats 
besikeisdamas ir jį patį keisdamas. Manau, kad ir vieną, ir kitą į spalvas 
traukė pati prigimtis. Spalvota širdis į spalvotą pasaulį.

Po mirties jos teptukus lyg nespalvotą puokštę sustačiau į gražią 
krištolinę vazą, pridėtą pačios Danutės surinktų gintaro gabalėlių, 
užkabinau jos gintarinius karolius, vidurin įstatęs nedidelę spalvotą 
Vilniaus verbą. Mudviejų gyvenimai buvo nelengvi, o laikai – nelaimingi, 
bet ačiū Dievui ir už tokius.

Joana Danutė – aktyvi varpininkė, jos kūryba spausdinta keliuose 
almanacho numeriuose (tik kažkodėl Jūs, išvardindamas, kur ji skelbė savo  
kūrybą, mūsų neminite). Ypač artimos buvo su redaktore Silvija – išliko  
nemažai jautrių laiškų, dažni buvo telefono skambučiai. Iš abipusio 
bendravimo  – patys geriausi atsiminimai apie žmogų, kuriam visada buvo 
svarbus ypatingas žvilgsnis į kitą žmogų, būties trapumas, dvasinių vertybių 
paieškos. 

Jei neklystu, ne tiek daug artimos sielos žmonių buvo Joanos Danutės 
aplinkoje. Kas jie? Kaip nusipelnė šito? Ką apie juos ir bendravimą su jais 
Jums   pasakodavo?

O kas blogiau – ar kad prasprūdo Danutė Žilaitytė dėl „Varpų“, ar 
kad  knygoje „Juozas Keliuotis ir literatūros dinamikos problemos“ (2003) 
mano atsiminimuose „Žmogus ant minos“ apie Juozą Keliuotį prasprūdo 
šitaip: „Keliuotis mano akimis geso, likdamas nebent parsidavėliu 
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tikrintoju ir uždusinamųjų simboliu“ (p. 108)? Vietoje „parsidavėlių 
tikrintoju“.

Institutas savo „XX amžiaus pirmos pusės lietuvių literatūros istorijos“ 
pirmosios dalies pirmojoje knygoje, išleistoje vėliau už antrąją, pripainiojo 
nuotraukų tokių rašytojų, kaip H. Radausko, J. Keliuočio, P. Tarulio, V. 
Katiliaus, L. Dovydėno, J. Jankaus, B. Sruogos, kuriuos ten turėtų žinoti ir 
iš veidų. Ir nieko jam. Juokiuosi nebe jaunas. O dėl nosinės žodyje apie 
Keliuotį taip liūdna, kaip jaunas liūdėjau skaitydamas D. Londono knygą 
„Kai dievai juokiasi“, ar ne 1947 m., radęs, kad turėjo nukirsti galvą Ah Čo, 
o nukirto Ah Čou. 

O „Varpams“, kiek prisimenu, užbaigdavau „linkiu sėkmingai leisti 
„Varpus“. Tai nereiškia, kad viskas juose patinka, bet linkiu, kad viskas ir 
man patiktų. Jūs geriau žinote, kiek „Varpų“ leidėjams Danutė artima. 

Po Danutės mirties radau jos parašytų laiškų ir į vokus įdėtų knygų, 
pats visiems išsiuntinėjau, kai kurie gal nustebo gavę jos ranka užrašytų 
praėjus metams po mirties, nes pasiųsdavau, kai rasdavau mūsų 
sumaištyje. Hemodializę atlikti pirmų pirmiausia reikalinga operacija, o 
paskui ir operacijos – daroma vadinamoji fistulė arba arterijos ir venos 
jungtis, kad kraujo būtų pakankamai. O tos fistulės užanka, tada guldoma 
naujoms operacijoms – rankose, kojose, krūtinėje. Danutė tokių operacijų 
per tris metus turėjo dvylika. Rytais į ligoninę abu važiuodavome neramūs, 
ar klykaujantis aparatas nepašauks vėl gultis į Santariškes. Tuomet visas 
gyvenimas pasikeisdavo, pasimiršdavo neišsiųsti laiškai.

Danutės gyvenimą sugriovė gydytojų klaidos, ir pirmiausia 
nereikalinga ginekologinė operacija 1980 m.  Po operacijos turėjo būti 
trys negyvi. O po tos operacijos Juozas Aputis mudu vežė savo automobiliu 
į Rotulius prie Jurbarko pailsėti pas mano seserį ir tėvus. Lekiant kelyje 
tarp Kulautuvos ir Vilkijos, priešais atvažiuojančio sunkvežimio kėbule 
atsirišo ilgas ir storas gelžbetonio vamzdis, kokie dedami į plentų 
perkasas, ir, besiraičiodamas iš vienos pusės į kitą, maždaug per sprindį 
nusirito atgal nuo priekyje susėdusių mudviejų su Apučiu veidų už stiklo 
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ir kažkokiu stebuklu praleido mus toliau į šitą pasaulį. Su Juozu geri 
pažįstami buvome nuo 1959 m., o po tos kelionės, kai susitikdavome, 
pirmiausia ilgai žiūrėdavome vienas į kitą, žinodami, kad esame gimę 
antrą kartą. Tokius atsitikimus tekdavo slėpti nuo Danutės.

Kokiems plunksnos broliams, sesėms ar kitų menų žmonėms visada 
buvo atviros Jūsų namų durys? Ar Joanai Danutei tai buvo svarbu? 

Bendravo su daug žmonių. Abudu – komunikabilūs, tik nusistatę prieš 
bohemą ir tokias triukšmadarių kompanijas, kai susirinkę šneka apie viską 
ir apie nieką, o paskui vieną po kito ima apšnekėti pirmus išeinančius. 
Dėl to gal atrodėme kaip užsidarėliai, bet ateidavo žmonės panašūs į 
mudu, ir patys eidavome ir kartu, ir po vieną, pas ką tik norėdavome, pas 
ką tik reikėjo. Buvo bendrų bičiulių. O būdavo ir netikėtumų. Pavyzdžiui, 
ateidavo Danutės draugė Česė, ilgai kalbėdavosi susėdusios. Išgirdau 
minint Semėną, Zalatorių ir paklausiau Danutės, iš kur pažįsta. Pasirodo, 
kad ji – Jono Semėno žmona, o mudu su Semėnu studijavome universitete 
viename kurse, paskui jį nuteisė ir pasodino. Po Česės mirties kartą 
netikėtai sutikau Semėną stadione, vedėsi vaiką už rankos. Dešimt metų 
buvome nesimatę. Paspaudėme rankas,  o aš paklausiau, ar tikrai tas visų 
žinomas rašytojas jį išdavė. Liūdnas Semėnas tik pritariančiai be žodžių 
lingavo galvą. Jis visada būdavo liūdnas.

Beje, apie stadioną, kur pasivogdavau valandą kitą iš mūsų namų. Su 
Apučiu ir Vytautu Vanagu sudarėme trejetuką ir ten smagiai leisdavome 
jaunas dieneles, žiūrėdami net respublikines pirmenybes. Atvažiuodavo 
Šiaulių „Elnias“, kuris aplošdavo visas keturias Vilniaus komandas. Rodos, 
rašytojo Kazio Jankausko brolio sūnus žaidė centro gynėju. Kai Vilniaus 
komandų žaidėjai, perėję iš komandos į komandą, simuliuodavo baudas, 
šokinėdavo parietę kojas, kad „žaidžia į kaulą“, mes šaipėmės: palaukit, 
atvažiuos jums Šiaulių „velnias“, pakaustys visus. Šiauliečiai būdavo arba 
juodaplaukiai, arba nuplikę, su tamsiai mėlynomis uniformomis nuo 
galvos iki žemės. 

O Danutė taip pat domėjosi, ypač krepšiniu, bet gal nesuprasdavo, 
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kodėl, parėjęs iš stadiono, staiga sėdu rašyti. Verčiant Rilkę ar Mandelštamą 
rimuotame posme užstrikdavo reikalingiausias žodis, ir viskas. Jei nori, 
prismeik plunksna tą vietą prie stalo, jei nori, melskis į vertėjų globėją šv. 
Jeronimą, bet, skaičiau, ir šv. Jeronimas lyg tai buvo apsirikęs – nesupratęs 
ar per klaidą pripaišė Mozei ragus. O stadione, netikėtai atsipalaidavus, 
iškildavo ar atsirasdavo būtent reikalingiausias žodis.

Arba –  parėjusi iš kompozitoriaus Jono Novakausko sesers Elenos, 
pas kurią gyveno ir paskui dažnai bendraudavo, Danutė pasakoja, kaip 
solistė Elena Čiudakova, kai sirgo ir buvo atleista iš teatro,  nuėjusi pakėlė 
ragelį, kada jau kita solistė paskambinusi teiravosi, ar Čiudakova dar gyva, 
atsakė: dar gyva. O aš papasakojau, kad 1961 m., kai gyvenau Kapsuko 
(dabar – Jogailos) gatvėje, rytą eidamas į darbą užeidavau į Liudo Giros 
(dabar – Vilniaus) gatvėje esančią valgyklą pusryčių. Anksti būdavo tuščia, 
tik viename kampe vienų viena, nusisukusi, žiūrėdavo į gatvę pirmutinė 
pokario „Traviatos“ Violeta – pakirptais juodais plaukais Elena Čiudakova. 
Taip kiekvieną rytą: aš per tuščią valgyklą blynelių su varške suvalgyti, o 
kampe, gal nuo viso pasaulio nusisukusi, operos solistė. Atrodė, kad ji iš 
viso nieko nemato. O redakcijoje tada, kai išeidavau valanda anksčiau už 
visus, Aputis, nežinodamas, kad Sąjungos sekretorė tyliai mane pakvietusi 
pas E. Mieželaitį „plauti smegenų“, juokavo – „mūsų redakcijos ministras“. 
Panašiai kaip Danutės klasės auklėtojas ir prancūzų kalbos mokytojas 
Veliuonoje Antanas Valaitis, tą kalbą studijavęs Lilio katalikų universitete, 
iškviestas tardymui į Kauną, paleisdavo gandus, kad išvažiuoja į kurortą, 
ir visi tikėjo. O dabar, sužinoję tiesą, netikėjo.

Pas mus dažnai buvodavo ir kai kada gyveno Danutės brolis politinis 
kalinys Jonas Žilaitis, atsėdėjęs nuo skambučio iki skambučio, kai po 
nuteisimo sušaudyti, Stalinui mirus,  bausmė buvo pakeista lageriu. 
Perėjęs griežčiausių Gulago lagerių pragarus, turėjo savo pažįstamų, kurie 
pasidarė ir mudviejų pažįstami. Jis draugavo su liaudies menininko Juozo 
Laurinkaus žmonos seserimi, muzikos mokytoja, su kuria vėliau susituokė 
ir gyveno Tauragėje, abu mokytojavo. Ji muziką studijavo Klaipėdoje 
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su J. Domarku. Mokė J. Karosas, K. Griauzdė, taigi ir kalbų bendrauti 
atsirasdavo. Ypač, kad Laurinkus, apie kurį J. Baltušis rašė, jog po karo 
Vilniuje vaikščiojęs su šautuvu, mėgo mano poeziją ir mano, anot jo, 
dainuojančią, kaip ir Danutės, kalbą. Kartą iš svečių pas Laurinkų Klinikų 
gatvėje kovo mėnesio balomis vidurnaktį į Vytauto gatvę pas mus Jonas 
parėjo basas. Išgirdęs minint Petro Raslano pavardę, paleido liežuvį – tai 
tas Rainių budelis, ir Laurinkus jį išmetė lauk, nes gyveno ar ne durimis 
prieš Raslano duris. Einant nuplyšo iš Amerikos atsiųstų batų padai, o aš 
kvatojausi: „Tai tau dievinti Ameriką!“

Danutė platino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Daugiausia 
gaudavo per brolį, bet ir iš kitur. Perskaitome, tuojau – į rankinuką ir 
išeina pas pažįstamas vaistininkes, seseles, veždavome ir mokytojams, 
į kleboniją, į Veliuoną. Kadangi nepasiskambinę mažai kas pas mus 
užeidavo, tai ir „Kronikos“ namuose neslėpėm. Po mano brolio mirties 
1977 m. netikėtai vakare užgriuvo Laurinkus su kompanija. Buvo 
nusipirkęs automobilį, vairuotoją turėjo, proga pravažinėti. Atsivežė 
sauso vyno, atvažiavo paguosti. Manė, kad, mirus broliui, esu kaip žemes 
pardavęs, nustebo, kad sėdžiu ir juokauju lyg niekur nieko. Mano sielvartai 
yra mano, o ne pašaliniams. Beragaujant (išskyrus mudu su Danute) 
pamačiau, kad Laurinkaus vairuotojas pasiėmė du „Kronikos“ numerius 
pamosuoti kalboms į taktą. Duokit, prišokau, nenoriu, kad mano raštus 
kas žiūrinėtų, kol dar neišspausdinau – turiu tokią madą...

J.  Aputis surado A. Solženicyno „Gulago archipelago“ visų tomų ko-
pijas, storiausiame popieriuje. Vežamės į Veliuoną. Prisikroviau – pus-
maišis. Autobuso Vilnius-Kaliningradas vairuotojas užsispyrė – būtinai 
į bagažinę. Sakau – ne, čia ir vaistų yra, ir maisto, aš autobuse laikysiu 
prie kojų, žmonai gali negerumas užeiti. Padėjo įkelti milicininkas su ka-
reiviu. „Ką čia taip veži prisikrovęs?“ „Ką vežu? Grikių kruopų, makaronų, 
dribsnių“. „O ten ar nėra?“ „Tas ir yra, kad ten nėra“. O beskaitant karkly-
nuose prie Nemuno Danutės brolis ėmė piktintis Solženicynu, nebaigė nė 
skaityti. Aš baigiau: sakau – vis dėlto Solženycinas savo knygoje mus, tris 
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Baltijos valstybes, savo knygoje iš imperijos paleido. Tai buvo Brežnevo 
laikais. Vieno kito epizodo paminėjimas tik vaizdingiau nusako bendra-
vimą, kurio viso neįmanoma nupasakoti. 

Danutė visada rengdavosi skoningai, negalėdavo pakęsti 
keiksmažodžių. Jei kada nusikeikdavau, žinoma, dėl savo reikalų, visą 
dieną būdavo nesmagi, o jei kas paskambinęs imdavo keiktis, tuojau 
padėdavo ragelį. Mėgo A. Čechovą, F. Dostojevskį, bet ir H. Ibseną, F. 
Maurec, J. Kavabatą. Nepriklausomybę atkūrus, aš visiškai nustojau 
skaitęs taip gausiai verčiamus romanus. Ji sakydavo, kad perskaityčiau 
nors P. Lagerkvisto „Barabą“. Nors tą vieną. Kai pareidavau, paklausdavo: 
„Ką perskaitei?“ Atsakydavau: „A. Stulginskio, I. Tamošaičio, S. Šilingo, K. 
Jokanto tardymų bylas, J. Haucko „Stasi bylos – kraupus VDR palikimas“, 
A. Anušausko „Lietuvių tautos sovietinis naikinimas“, J. Mikelinsko „Kada 
kodėl taps todėl“, K. Kasparo „Lietuvos karas“. „O „Barabą“?“. „Ne“. Liūdnai 
palinguodavo galvą. Po kelių dienų vėl: „Ką perskaitei?“ Aš vėl išvardiju 
panašią litaniją. Po atsakymo: „O „Barabą“?“ „Ne“. „Nors tą vieną...“ – 
vėl, žiūrėdama į mane, liūdnai linguodavo galvą. Perskaičiau parėjęs iš 
bažnyčios po mišių jos mirties minėjimo dieną. Supratau, kad labai norėjo 
su manimi pasikalbėti apie literatūrą būtent per šitą knygą, tikrai puikią, 
nes šiaip kalbų netrūkdavo apie teologų, istorikų, mokslininkų, partizanų, 
psichologų ir kitų knygas. Perskaičius, vienam ar kitam.

Iš to galima susidaryti šiokį tokį vaizdą, kaip  ir su kuo bendraudavo. 
Daug jai skambindavo telefonu, knygų užrašydavo dar daugiau. Nuolat 
palaikydavo ryšį su mokytoju S. Liutvinavičiumi iš Veliuonos, iš savo 
senųjų draugių – su Ona Survilaite. Iš rašytojų dar prieš pirmosios knygos 
išleidimą ilgai ir dažnai telefonu kalbėdavosi su Dalia Urnevičiūte. Net 
keista: aš su Urnevičiūte kartu ėjau į literatūrą, bet prasilenkdami tik 
pasilabindavome, o Danutė kalbėdavosi iki pat Dalios mirties. Pabrėžti 
reikėtų ilgą abiejų bendravimą su poete Aldona Puišyte, nes buvome iš 
to paties krašto ir visi tų pačių pažiūrų, kartu keliaudavome, lankėmės 
vieni pas kitus Vilniuje ir Kaune, dalinomės nuomonėmis ir knygomis. 
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Dažnai skambindavo J. Graičiūnas, kuris mudu mėgo, Alf. Bukontas, R. 
Lankauskas, V. Čepliauskas, V. Auryla, J. Mikelinskas, J. Kojelis, rasdavau 
besėdinčią G. Gedienę-Ramoškaitę, rašytojas J. Mačiulis kaip veliuonietis 
įvairiai bendravo, iki pat mirties susirašinėjo su Marija Barėniene, rašytojo 
Kazimiero Barėno žmona, su kunigu Jonu Burkumi – dėl Gvadalupės 
Dievo Motinos atvaizdo, kaip sakydavo, seniausio pasaulyje. Per „Katalikų 
pasaulį“ suartėjo su Marija Katiliūte-Lacrima, per „XXI amžių“ – su 
redaktoriumi Edvardu Šiugžda, per „Kregždutę“ – su anykštėnais Milda 
ir Vygandu Račkaičiais. Paskambindavo ir skaitytojai. Vienas iš artimų 
žmonių buvo, anot Kazio Bradūno, auksinis žmogus – Albinas Šmulkštys-
Jotvingis, skambindavęs iš Panevėžio kone kasdien, labai norėjęs per 
Danutę susipažinti su manimi, bet numirė bažnyčioje per mišias, Ostijos 
pakylėjimo metu. Panevėžietė Smilgaitė turėjo būti labai artima. Kunigas 
Robertas Grigas dažnai aplankydavo, su juo susirašinėjo. Tai buvo vienas 
iš artimiausiai bendravusių. Kunigą Joną Kastytį Matulionį nuolatos 
pakviesdavau su ligonio sakramentais. Danutės guldymo į ligoninę 
šiurpoką dieną kunigas Matulionis išklausė išpažinties ir išlydėjo, o 
Arkikatedroje buvo išstatytos Mažosios Jėzaus Teresėlės relikvijos, prie 
kurių nuėjau. Kunigas Pranas Račiūnas buvo artimas per Danutės brolį. 
Visos draudžiamos knygos, kurios okupaciniais laikais pereidavo per 
kunigų ir politkalinių rankas, perėjo ir per mudviejų. Dar buvo didelės 
pagarbos ir dėkingumo žmonių: vyskupas Juozas Tunaitis paskambindavo, 
parašydavo, gydytojai Laimai Griciūtei paskambindavo dėkinga pati 
Danutė. Negaliu nepaminėti ateidavusio Kazimiero Umbražiūno, kartu 
buvo dirbę, paskui buvo nuteistas, o prieš karą Varšuvoje buvo laikraščio 
„XX amžius“ spec. korespondentas, todėl kalbų netrūko. 

O keletą norėčiau išskirti. Su rašytoja Elena Skaudvilaite susirašinėjo 
kone kas savaitę. Mano bendrakursė lituanistė, dirbanti Mokslų Akademijos 
bibliotekoje, Danutė Petkevičiūtė-Labanauskienė buvo nuolatinė 
pašnekovė, lyg pas mus gyventų. Su gydytoju Kaziu Paltanavičium galėjai 
kalbėti apie ką tik nori – nuo medicinos iki politikos, pradėjęs šneką 
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su Danute, baigdavo su manimi. Labai nuoširdi ir šviesi iš tolo atrodė 
bendravimo su dailininku Algirdu Petruliu kultūra. Negaliu pasakyti, kaip 
tas viskas prasidėjo, dešimtmetį truko kalba apie dailę, tapybą, menininkus, 
praėjusius laikus, kasmet šv. Kalėdų proga dailininkas atsiųsdavo Danutei 
nutapęs pastelę, jų įdėta į knygą „Akimirkos“, kabo įrėmintų. Pagaliau 
– bičiulystė su kunigu Algirdu Mociumi, nuo 1978 metų. Kunigavusiu 
Jurbarke, Siesikuose, Viduklėje. Buvo mudviejų dvasios vadas. Dažnai 
nuvažiuodavome išpažinčių, religiniais ir dvasiniais reikalais. Siesikuose 
sakydavo, kad mudviejų atvažiavimas yra jam lyg dvasinė atgaiva, panašiai, 
kaip kartais atvažiavus pas jį Deltuvos klebonui Eugenijui Bartuliui, dabar 
Šiaulių vyskupui. Kunigui Mociui atveždavome naujienų iš tokios aplinkos, 
kurią mes artimiau pažinome, dalinomės, nes visiems buvo reikalinga. Tai 
buvo Jono Pauliaus II pontifikato metai, ir mudviejų gražiausieji metai. Per 
blokadą kunigas Mocius prašė atvežti Danutę į Siesikus, nes klebonijoje 
buvo šilta, bet Danutė po abejonių pabūgo, kad ten, toli, gali neprisišaukti 
gydytojo. Aš išeidavau prie parlamento, o ji nenorėjo ir  manęs palikti 
vieno. Dabar galvoju – reikėjo tada būti ryžtingesniam. Kaip ir „Barabą“ 
perskaityti. Ne tik...

Iškeltas į Viduklę, kunigas Mocius jau sirgo. Jis paprašė atsiųsti 
keturias nuotraukas – Danutės, Nijolės Sadūnaitės, kunigo R. Grigo ir 
mano. Sakydavo, jog, pasidėjęs ant stalo, prisimena, už mus aukoja mišias 
ir meldžiasi. Prieš mirtį Danutei perdavė savo vadinamąjį ašarų rožinį, 
kurį kalbėdavo visą gyvenimą. Aš įdėjau jį Danutei į rankas karste.

Ar Joanos Danutės ir Jūsų kūrybinės valandos, t. y. tos, kai niekam 
nevalia trukdyti, sutapdavo?

Mudu gyvenome dviejuose kambariuose, visus namų darbus darėme 
bendrai, tik niekada neleisdavau dirbti vyriškų darbų: jeigu moteris dirbs, 
kirvis pasiliks įkabintas į tvorą, plaktukas – numestas po stalu.

Tų, kitų vadinamomis kūrybinėmis, valandų neturėjome, net 
nežinojome, kada kuris rašome ir ką rašome. Vienas kitą gerbėme, pamatę 
kur užsikniaubusį ir berašantį, netrukdydavome. Nerašėme prie rašomojo 
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stalo, nors, Danutei padejavus, nupirkau anų laikų rašomąjį stalelį, bet 
jis ir dabar tebestovi kampe, apkrautas knygomis. Aš niekada eilėraščių 
nerašiau kitaip, kaip vaikštinėdamas, gulinėdamas, važinėdamas, o ir 
dabar dar juos rašau, bet lygiai taip pat, tik užrašau kur nors atsisėdęs 
ant pirmos pasitaikiusios kėdės. Kas kita užrašyti ar perrašyti. Panašiai 
ir ji. Pamatydavau – naktį degina žiburį, nuėjęs pasižiūrėdavau, gal kas 
negerai, bet, pastebėjęs, kad rašo, sėdėdama ant lovos, tyliai išeidavau. 
Jokių problemų dėl paties rašymo nekildavo. Juokdavomės iš tų, kurie 
sakydavo, kad nuo tokios ir tokios valandos rašo eilėraščius arba sėdi prie 
kompiuterio ir rašo juo eilėraščius. Su proza kas kita. Aputis pasijuokdavo 
iš poetų: galite bet kur galvoti, o prozininkas turi sėdėti ir rašyti. Kas 
tiesa, tai tiesa. Matydavau ir ją prisėdusią, ir pats turėdavau sėdėti ir 
rašyti, nes dirbau ir žurnalistinį darbą, visą knygą „Lyra ant gluosnio“ 
išleidau ir dar pilna spaudoje tekstų. Tačiau visa tai laikiau pašaliniu 
darbu, kaip ir vertimus, todėl ir dėl tokio sėdėjimo bei rašymo neturėjome 
nesusipratimų. Pamatei rašantį – netrukdyk, o jeigu ko reikia, galima 
susitarti. Aš savo „Tolimas dainas. Lyriką” (2006) ruošiau ir „Pastabų 
trupinius“ joje rašiau ligoninėje, sėdėdamas ant kitos lovos, kai Danutė 
užmigdavo. Svarbiausia man buvo eilėraščiai, jai – gal novelės, nes prieš 
mirtį, kalbant apie išleidimą, sakė – „tas noveles norėčiau”. 

Mudu ne iš vargšų, ir vienas, ir kitas, bet pasidygėjimo poniškumu 
pirmiausia prisižiūrėjome iš savo giminių ir visada stodavome 
vargstančiųjų pusėn, tik ne su Kremliumi, o su Kristumi.

Nemunas, Veliuona, Vilkija, Seredžius – tarsi burtažodžiai, kuriuos 
išgirdus nesunku įsivaizduoti, kokie tai nepaprasti vardai. Na, o tam, 
kuriam likimas lėmė juos vadinti gimtais, dar ir išskirtinė laimė. Taip 
nejučia pagalvoji, paėmęs į rankas Joanos Danutės knygą „Paukščiai 
viršum vaivorykštės“ ir prisiminęs jos viena ar kita proga ištartus žodžius 
apie gimtinę. Tačiau pirmiausia, tai prisiminus, išsiskiria Jūsų, gerbiamas 
Jonai, pastebėjimas apie tai, kad „laimingos vaikystės atsiminimai spindi lyg 
atspalviai XIX a. dailininko ikonos tamsiame aukse“, ikonos, kurią jos tėvas 
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rado ledų grūsties suspaustoje pirkioje. Kokiomis aplinkybėmis tas šventas 
paveikslas pakviesdavo maldai? Gal dabar toji ikona Jūsų namuose?

Tas paveikslas tebėra tarp kitų, o visi, geri ar blogi, su kuo nors susiję. 
Todėl ir kabo. Jei kas išmes, tai tik su manimi. Jis buvo ties sergančios ir 
mirusios Danutės galva, dabar perkėliau į kitą vietą. Veliuonoje, Danutės 
tėvų namelyje Nemuno g. Nr. 5, arba Pakalniškių kaime, tarp senų šventų 
paveikslų kabojo du išsiskiriantys. Vienas – toks, kaip Veliuonos bažnyčios 
zakristijoje, su tamsiai raudonais siūlais išsiuvinėtu „Jėzaus Širdie, Būk 
Mano Meile“, kitas – minimasis. 1970-1987 metais ten vasarodavome, o 
žiemą kas nors ir įsilauždavo, todėl tuodu paveikslus išsivežėme į Vilnių. 
Nesusiprotėjau išklausinėti dar gyvų, iš kur pirmasis, o antrojo istoriją 
man išpasakojo Danutė. Jonas Žilaitis, jos tėvas, turėjo keltą vežimams 
ir automobiliams kelti, buvo keltininkas, keldavo ir po karo, o Kauno 
užtvankos nesuvaldytas Nemunas su nešamais ledų kalnais skandindavo 
pakrančių miestus ir kaimus. Yra ir nuotrauka, kurioje Danutės tėviškė 
vandenų su ledais prispausta prie kalno šlaito. Dar prieš karą J. Žilaitis 
valtimi priplaukė prie vieno nešamo namelio, ledais įėjo į vidų, pamatęs 
paveikslą, nusikabino ir parsinešė namo. Aš taip pat eidavau tokių 
ledonešių pasižiūrėti. Jurbarke nuo kalno kartą girdėjau, kaip nešamoje 
trobelėje gieda gaidys.

O šito mano naujai įrėminto paveikslo apačioje dar smulkutėmis 
raidėmis išlikę: „No 58 (...) Cubicularius Intimus Suae Sanctitatis 
Leopoldus Žyczkowski“, toliau – rusiškai: „Dozvoleno Cenzuroju, Varšava, 
18 fevralia 1897 (skaičius 9 gali būti ir kitas, labai išsitrynęs), Odbito w 
Chromolitografii B. A. Bukat i S-ka, w Warsawie“. Kunigas Vaclovas Aliulis, 
kai kalbėdavomės, patardavo nusinešti į šalia esančią cerkvę, bet kartą 
atėjo savivaldybės darbuotojas Žaunierovas, stačiatikis, pamatęs nustebo 
ir išaiškino visus paveikslo ženklus – kodėl Dievo Motina ir Kūdikis su 
karūnomis, kodėl tiek brangakmenių jose ir visa kita. Po to aš niekur 
nėjau. Man ir taip gražus. Ypač, kai tą 1990 m. gruodžio dieną, kai mane 
Danutė lydėjo į ligoninę operacijai, pašto dėžutėje radau laišką nuo Stasio 
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Santvaro: lygiai tokio paveikslo, tik šviesesnių spalvų sulenkiamame 
atviruke Alė Santvarienė parašė sveikinimus abiem su šv. Kalėdomis, o 
Danutei – kad apie jos knygas rašo Amerikos lietuvių didžioji spauda. 
Nusivežiau į ligoninę ir ten laikiau, o ten visko buvo.

Sovietiniais laikais taip pat išeidavo gerų knygų, nemažai įsigydavome. 
Kalbėdamas apie semiotiką ir Nacionalinę premiją, Kęstutis Nastopka per 
televiziją Lietuvai parodė žalią rusišką 1983 m. išleistą knygą „Semiotika“, 
kuri nuo tų metų stovi ir pas mus. O prie savo lovos, kur tik būdavome, 
Danutė turėjo pasidėjusi Naująjį Testamentą, matydavau skaitant ir naktį.

Įdomi smulkmena, kad Žilaičiai giminės su Cvirka iš tėvo pusės. Ar ir 
dabar tebegalvojate, kad buvo verta dėl pažiūrų nebendrauti su tokia 
asmenybe, kaip Marija Cvirkienė? O su Joana Danute dėl šito skirtingų 
nuomonių nebuvo?

Iš čia ir amžinas klausimas – ar rašytojo asmenybė gali nulemti požiūrį 
į jo kūrybą?

Aš tą smulkmeną sustambinsiu. Okupacinių laikų atsiminimuose 
apie Petrą Cvirką rašoma, kad Žilaitis buvo Cvirkos giminė, o mano dėdė 
Juškaitis (tik vardas nurodytas klaidingai) Vilkijos progimnazijoje jam 
dėstė istoriją ir piešimą. 

Mano senelė, mamos mama, Marijona Baltrušaitytė ir jos sesuo 
Ona iš Paantvardžių Baltrušaičių atitekėjo į Kidulių valsčiaus Karališkių 
kaimą, viena – už Simo Kliorikaičio, kita – už Simeono Narušio, beveik į 
kaimynystę. O Baltrušaityčių vyriausiasis brolis Stankevičius, kito tėvo, 
amerikonas, nupirko ūkį Karališkiuose, kad Ona ištekėtų būtinai už 
Narušio. Jos sūnus majoras Simas Narušis – 1918 m. savanoris; baigęs karo 
mokyklą, studijavo teisę VDU, rašė kariuomenės klausimais „Židinyje“ 
ir kariuomenės spaudoje. Kai tik Jurgis Baltrušaitis atvykdavo į Kauną, 
su juo ir Simanas, kaip visi namie vadino, važinėdavo į Maskvą. Kaune, 
Karo ligoninės gatvėje, ar ne Nr. 4, turėjo kelių aukštų namą, ten lankėsi 
nepriklausomybės laikais ir mano tėvas. S. Narušis mirė Australijoje, 
nusistatęs prieš bendradarbiavimą su sovietine Lietuva. Mano dėdę 
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suėmus, teta mokytoja, atkelta į Papiškių mokyklą prie Klangių, ištekėjo 
už kolūkio pirmininko Kasparo Ramono, gero Petro Cvirkos pažįstamo. Jis 
mums pasakodavo, kad klėtis į Cvirkų sodybą atvežta iš garsiųjų partizanų 
Veverskių ūkio, kad kelią į kalną Klangių linkui nuo žvyruoto panemune 
pro Veliuoną einančio vieškelio asfaltavo vietos valdžia, nes į Cvirkų 
sodybą atvažiuodavo Antanas Venclova su aukštais valdininkais. O aš 
šaipiausi, prisiminęs Cvirkos novelę („Kur viršaitis vieškelius vedė“) – „kur 
Venclova vieškelius vedė“, kai su Danute, tik susipažinę ir nuėję į Klangius, 
atgal nulipome kalnais į žvyruotąjį vieškelį pro Veliuoną. Nežinodama ar 
dar susitiksime, ji mano atminimui pasiėmė akmenuką. Susirašinėjant 
pasisakė, o aš dar iki susipažinimo, gyvendamas kaime, buvau užsispyręs 
parašyti eilėraštį, kur vienas sakinys eitų per keturis posmus ir pirmojo 
posmo pirmoji eilutė, antrojo antroji ir taip toliau prasidėtų „Toj šaly“... 
Niekaip savo galvoje to eilėraščio negalėjau kelis metus užbaigti, kol 
sutikta Danutė tą „akmeninį“ eilėraštį sušildė, ir pavadinau jį „Mergaitė“.

Mano mama ir teta šnibždėdavosi apie J. Baltrušaitį, apie Skirsnemunę, 
Baltrušaičio giminės pripasakodavo man visko. O Kasparas Ramonas, už 
kurio teta ištekėjo, kad nuslėptų pavardę, pasakojo apie Cvirką, Danutės 
mama jį taip pat atsiminė, stovintį bažnyčioje su raudonu kaklaraiščiu ir 
nesiklaupiantį, pasakodavo ir kiti.

Yra kaip yra ir kiek yra, bet mudviem su Danute nuo to nei šilta, nei 
šalta. Nors... turint laiko, galima būtų patyrinėti vandenis nuo kisieliaus.

O su dailininke Marija Cvirkiene reikalų turėjau, kai dar gal nebuvote 
gimę. 1946 m. pavasarį keli basi pirmaklasiai gimnazistai, prisispaudę 
knygas prie šonų, užtikome ją, tapančią Jurbarko gatvę. Pasistačiusi 
molbertą netoli šaligatvio už „Saulės“ salės (dabar ten – „Iki“ prekybos 
centras), kairėje laikė paletę su dažais, dešinėje – teptuką, žvilgčiodama 
į dešinę, vis tapė. Kiti nuėjo, o aš įsilindau į lapojančių alyvų krūmą už 
nugaros, kad nenuvytų, ir žiūrėjau, kaip „piešia“ ji. Kadangi piešdavau ir pats 
spalvotus vaizdus. Mokytojas Juozas Kriaučiūnas, primerkęs akį, žiūrėdavo 
į juos, kartodamas: „Velnias žino, impresionizmas, ekspresionizmas?“. O 
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visa klasė, ir aš pats, tylėdavome nutirpę. Žinojome: komunizmas – gerai, 
kapitalizmas – blogai, o čia dar kažkokius žodžius žvangina, kaip tankus 
per žemę ar lėktuvus per dangų. Kad tik nesuimtų. Iš baimės net piešti 
nustojau. Atsigaudavome, kai parašydavo penketą. Per pavasario balas 
ėjau į Geišių kaimą pas bendraklasę Bertulytę; nors merginų nedrįsdavau, 
iš jos ūkio buvo kilęs vaikų rašytojas Pranas Imsrys-Bastys, ten turėjo 
„Lietuviškąją enciklopediją“. Taip sužinojau, kad ekspresionizmas tik meno 
srovė. O juk pats mokytojas galėjo paaiškinti. Prie vokiečių su skulptoriumi 
Vytautu Kašuba, sako, ir patys dirbę sušaudyto Vinco Grybo dirbtuvėse. 
1950 m. ir mane ten įsiviliojo skulptūrų lipdyti. Atrodo, buvo studijavęs 
su V. Kašuba ir Vytautu Kasiuliu. Tai toks mūsų pirmas mokslas, kaip ir 
pasišaipymas iš balso mutacijos. Kai kalbėdavo lituanistiką universitete 
baigusios Danutės pašnekovės, kad mėlyna žibutė mano knygoje esanti ji, 
Danutė man juokdavosi, esą nustojusios jai pavydėti, nes Danutė išaiškino, 
kad eilėraštis tikrai gamtinis. Tai toks poezijos supratimas ir šiandien, kaip 
nesusipratimas su balso mutacija. 

Daug žmonių, kalbų, išgyvenimų ir likimų tragiškai sukosi apie mus. 
Gyvendamas kaime, pamatęs vaikystės žibutę, sugalvojau ja atitraukti 
cenzūrą – po žibute paslėpti vaizduojamas nelaisvos tautos dramas.

Kalbuosi su visais, kas mane kalbina. Kaip ir Danutė. Vengiu tik tų, 
kurie įskundinėdavo kitus. Nors, progai pasitaikius, paklausiu ir tų: ką 
tokiems, kaip man, buvote numatę? Jeigu būtų kvietusi, paskambinusi 
pati Cvirkienė, nežinau, kaip būtų buvę, nors abejoju, ar Danutė būtų 
pasiryžusi. Cvirkienės žodžius perduodavo jauniausioji P. Cvirkos sesuo 
Izabelė Stepankevičienė, mes tada, atrodo, nė telefono dar neturėjome. 
Kai susitikdavom, vis klausdavo: „Danute, ar neskambinai Marytei, nori 
būtinai tave pamatyti. Ir tavo vyrą“; „Danute, ar dar nebuvai pas Marytę, 
prašo, būtinai paskambink“. Aš žiūrėjau į jos veido spalvą, į bruožus, 
kaip atrodytų P. Cvirkos veidas. Žiūrėdavau tylėdamas ir į Danutės veidą, 
nesupratau, ar ji norėtų, ar nenorėtų nueiti. Kalbėdavo kažką aplinkui. 
Greičiausiai, kad nenorėjo, ir ne tik todėl, kad ne tas lygis...
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Ir vieno, ir kito giminėje, ypač Joanos Danutės, nemažai represuotų, 
skaudžiai nukentėjusių. Dėl šito ir jūsų gyvenimai niekada saldūs nebuvo. 
O ar nė karto nebuvo tokios situacijos, kad vis tik prisiėjo nusižengti savo 
įsitikinimams, savo principams?

Savo akimis mačiau visus trėmimus – 1941, 1948, 1949, 1951 metų, 
kai vežė gimines ir kaimynus, Cvirką mokęs mano dėdė 1947 m. buvo 
nuteistas 25 metams ir žuvo 1949 m. kovo 11 d. Turinsko lageryje prie 
Sverdlovsko. O Danutė ar ne penkiasdešimt antraisiais, suėmus brolį, 
per paskaitas universitete sėdėdavo viena, nes visas kursas atsisakė su 
ja kalbėti. Jos brolio visas gyvenimas buvo tragiškas, tragiška ir mirtis. Jis 
beveik priešmirtinį parašė Danutei ilgą laišką, kaip man Janina Degutytė, 
- trumpą. Juo tikėtasi pasinaudoti, bet jis nieko neišdavė. Priešingai. Pats 
skaičiau tardymų byloje. Per ūkininką Mečislovą Bortninką, apsuptą 
miškų, perdavinėjo žinias partizanams apie Veliuonos enkavedistus 
ir komunistus. Suklastotus dokumentus jam išdavė seniūnas Benadas 
Cvirka, sušaudytas Tuskulėnuose, jo pavardė iškalta buvusio KGB, dabar 
Lietuvos ypatingojo archyvo pastato sienoje.

Jurbarke tris metus mane vertė stoti į komjaunimą, bet neprivertė. 
Du metus vertė, bet neprivertė ir Vilniaus universitete: paimdavo du 
dabartiniai patriotai, patys buvę komjaunimo veikėjais, už parankių 
ir lenkdavo – užpildyk anketą. Matyt, privalėjo tokį darbą dirbti. Gerai 
atsimenu, ką darė pokariniai komjaunuoliai, todėl ir nestojau. Taip, 
už parankių paėmę trečią, A. Tarkovskio filme apie Andrejų Rubliovą 
du daužydavo jo kaktą į medį. 1953 m. pirmame kurse man per karinį 
parengimą durtuvu perdūrė žandą. Jei būtų sprūdęs į vidų nuo žandikaulio 
apačios, būtų buvę baigta, bet sprūdo į kitą pusę, atplėšė odą nuo skruosto. 
Kas dar mane atsimena, gal neužmiršo, kaip kelis mėnesius vaikščiojau su 
kilogramu vatos ant veido per visą žiemą. Po to, bailus ir kvailas, 1954 
m. parašiau kelis eilėraščius, kurie įdėti į „Grūto parko lyriką“. Bailus, 
kad pabūgau, kaip man gali toliau būti universitete, gyvenant vien iš 
stipendijos ir turint anketose nuslėptų nuteistų ir ištremtų giminių, o 
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kvailas, kad apsižiojau, kaip F. Kafkos novelės mašinoje, apvemtą veltinį. 
Veikėjas turėdavo gultis į tokią mašiną, jam ant nugaros uždėdavo su 
visais į akėčias panašiais virbalais, o į burną įkišdavo kitų apvemtą 
veltinį. Mano tuose eilėraščiuose nėra nieko savito, o tik automatiškai 
pakartotos kitų apvemtos frazės, kurios vėliau nugąsdino ir patį Nikitą 
Chruščiovą, ir prasidėjo „atlydys“ – visą sovietinę ideologiją meniškai 
perleisti per savo „širdį“. 1989 m. prieš Bernardo Brazdžionio vakarą 
Arkikatedroje monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas ir poetas Eugenijus 
Matuzevičius lauke prie durų supažindino mane su dailininku Petru 
Rauduve, kurį, dirbdamas „Literatūroje ir mene“ 1959 m., matydavau 
ateinantį į meno skyrių. O dabar prie visų jis man pasakė: „Už tai, kad prie 
vokiečių iliustravau Liudo Dovydėno „Užrašus“, po karo turėjau atidirbti 
bolševikams“. Visi keturi kvatojomės. O kai tą papasakojau A. Petruliui, 
jis dar pridūrė: „Ir susikrauti kapitalą“. Dar daugiau kvatojomės. Nėra to 
blogo, kuris neišeitų į gerą...

Štai tokius, kurie, neiliustravę Dovydėno užrašų „iš širdies“ ir 
„meniškai“, susikrovė kapitalą, ir reikėjo kišti į „Grūto parko lyriką“. 
Danutė perskaičiusi man pasakė: „Būčiau netekėjus“. Tačiau tai žmonos 
žodžiai vyrui. Žmonos, kuri dar ir taip yra pasakiusi: „Kiek dar gali 
apie tave meluoti ir dabar?“ arba: „Dar pasitikiu tik vienu tavimi“. Kai 
parsivežiau Danutę iš ligoninės hemodializės kelionėms, abiem, turintiem 
neblogą medicininį apsišvietimą, žinant, kas laukia, sėdėdama ant lovos 
krašto, liūdnai kalbėjo: „Negi žudysies...“ Nuėjau į kitą kambarį ir per naktį 
išbuvau pagalve užsiklojęs galvą, kad negirdėtų. Ne todėl, kad taip atsitiko 
ir kad ji tą pasakė apie hemodializę, o kad taip atsitiko būtent jai. Viešpatie, 
po šitiek pažeminimų ir kančių, nepriklausomybėje, kurios labiausiai 
laukėme, po garsiojo 1987 m. mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo, 
kai Antanas Terleckas ir Nijolė Sadūnaitė kalbėjo mudviem seniai žinomą 
tiesą, o Danutė, per naktį siuvusi, pro mūsų langą iškišo Lietuvos vėliavėlę, 
perjuostą juodai...  Dabar dar turiu.

Mano pusseserė Zita Bartkutė, išvežta šešerių metų ant motinos rankų 

MUDVIEJŲ GYVENIMAI BUVO NELENGVI, O LAIKAI – NELAIMINGI



/ 200 /

IR DAR KARTĄ ŽODIS

ir užaugusi tundroje, „kaip liaudies priešas be teisės sugrįžti“, pasakojo, 
kaip jos tėvas, mano tetėnas, prieš suimant arimuose dar spėjo užkasti 
savo brolį –  nušautą partizaną ir pasakyti, kur. Sakė, jog nedrįsusi prieiti 
prie savo pabėgusio brolio, kai, paleidus iš tremties, buvo supažindinta. 
Ji bėgo prie vyšnių, prie obelų, nes tokių medžių nebuvo mačiusi. Aš taip 
pat nedrįsdavau prieiti prie savo pusbrolių ir pusseserių. Zita tik dabar 
išdrįsusi manęs, nes – ponas, rašytojas. Kai tą pasako, man baisu ir, kaip 
Elena Čiudakova toje valgykloje, žiūriu nuo visų nusisukęs į niekur, o 
kai paklausia, kaip tu galėjai įstoti į universitetą ir baigti būdamas ne 
komjaunuolis, nes visi sako, kad, komjaunuoliais nebūdami, negalėjo, aš 
jai atsakau, jog jie visi meluoja, norėdami pateisinti save. Stodavo visa 
klasė, neatsirasdavo nė vieno nesutinkančio!

Mudu su Danute rinkome, siuntėme į antologijas ir spaudą kunigų, 
tremtinių, politkalinių, partizanų atsiminimus, eilėraščius. Kai „XXI 
amžiuje“ paskelbiau  Algirdo Kavaliausko atsiminimų, tuometinis Telšių 
vyskupas Jonas Kauneckas mudviem net padėkojo. Kavaliauskas kalėjo 
vienoje kameroje tarp kitų su vyskupu Vincentu Borisevičiumi, sušaudytu 
Tuskulėnuose, pats nieko neišdavęs, sukinant rankas, krovėsi tragiškus 
atsiminimus ant tragiškų atsiminimų, ir, nesitikėjęs išlikti gyvas, pasakė 
ištikimiausiam, jo manymu, tvirčiausiam draugui tai, ką tik vienas žinojo, 
kad kaip nors išsaugotų, bet šis, ar neatlaikęs, ar kaip, išdavė. 

Danutės žodžiai „negi žudysies“ yra kaip visos Lietuvos, nes reikėjo 
gyventi. O ką kas darė, pirmiausia turėtų pats sau sąžiningai prisipažinti, 
gal dar kunigui, ir dabar susimąstyti ką nors darydamas. Kai Mečislovas 
Gedvilas pasiūlė vyskupui V. Borisevičiui pasisakyti prieš Lietuvos 
partizaninį karą, ekscelencija atsisakė ir atsakė: mūsų tauta patekusi į tokį 
sūkurį, iš kurio ją tegali išvesti tik Dievo Apvaizda.

Man rodos, kad mūsų tauta ir dabar tame sūkuryje tebėra. Tik tas 
sūkurys nusėdo giliai į žmonių sąmones, sielas, sąžines, asmenybes, 
psichikas, giliausias ir slapčiausias, sunkiausiai prieinamas vietas, 
kiekvienam žmogui asmeniškas.
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Žinodamas, kad esate giliai tikintis, kad Joana Danutė, taipogi užaugusi 
religingų tėvų šeimoje, net eilėraščių yra skelbusi katalikiškoje pogrindžio 
spaudoje, o ir platinusi „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, negaliu 
nepaklausti Jūsų nuomonės apie tai, kad Maironio jubilejaus išvakarėse 
Palangos bažnyčioje buvo uždrausta skaityti klasiko eiles, giedoti giesmes, 
sukurtas jo žodžiais. 

Jei būtų tik taip, į tokį klausimą neatsakyčiau, kol neišsiaiškinčiau. 
Kiek žinau, Telšių vyskupas Jonas Boruta pasiūlė iš bažnyčios persikelti 
su programa į salę, nes praleidžiami Maironio žinomieji žodžiai „Kai ten 
prieš sumą visi sutarę“ ir visi kiti. Kaip okupaciniais laikais. Bažnyčioje! 
Ekscelencija teisus. Jeigu man būtų buvęs panašus atvejis, net visos 
vyskupų konferencijos akivaizdoje būčiau pakilęs ir išėjęs, kadangi 
nežinau, kaip tokiu atveju būtų pasielgęs pats Maironis. 

O dėl Maironio – tai visiems pavyzdys, kaip galima pas mus viską 
subanalinti, sumenkinti, kaip net sunkiai paskaitantys, užuot stengęsį 
gilintis į tekstus, skaito kaip kam papuola, nesuprasi, ar Maironis neišmanė 
eilėdaros, nes dar nebuvo nei Rygiškių Jono, nei Juozo Girdzijausko, 
ar dabartiniai skaitytojai su aukštuoju filologiniu išsilavinimu. Jau 
nekalbant apie Maironio „nusidėjimus“. 1953-1958 metais studijuodamas 
universitete, pas Vandą Zaborskaitę „tyrinėjau“ Maironį, bet su didesne 
pagarba. Su Danute žinojome „labanakt, Maironi“, „laimei Maironis“, „deja, 
Maironis“, bet mums buvo tik Maironis. Eidamas į mokyklą vaikiškais 
tolydžio didėjančiais žingsniukais, kaliau į žemę iš S. Esmaičio „Sakalėlio“ 
išmoktus Maironio žodžius: „Ten, kur Nemunas banguoja / Tarp kalnų, 
lankų, / Broliai vargdieniai dejuoja / Nuo senų laikų. // Ten močiutė 
užlingavo / Raudomis mane, / Į krūtinę skausmą savo / Liejo nežinia. 
// Girios ūžė ten, minėjo / Praeities laikus, / Kai lietuvis netikėjo, / Jog 
belaisviu bus.“ Žingsniukais kaliau į žemę, o aidas atsiliepdavo galvoje. 
Dar vėliau – į gimnaziją, septynis kilometrus vienų vienas, per tamsas, 
nes pas kitus nueiti būtų dar beveik tiek reikėję, gydžiausi nuo baimės, tą 
patį tebekaldamas į žemę savo žingsniais. „Į krūtinę skausmą savo / Liejo 
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nežinia“ reikėtų mokiniams įrašyti mokant poezijos supratimo ir aiškinti. 
Maironis, kunigas, prabilo talentingiausiais posmais, ir katalikiškoji tautos 
dalis, o tai ir buvo tautiškiausieji, paprasti žmonės, jį ėmė tiesiai į širdį. 
Maironį, Čiurlionį, Sabonį, Meilutytę tautai duoda Dievas. Tokie pirmiausia 
tokiais turi būti gimę. Rašytojas Viktoras Katilius man pasakojo, kaip 
Kaune tykojęs progos pamatyti Maironį, o pamatęs vos nenubėgęs. Išėjo 
storas klebonas su lazda, siūbuodamas į šonus, klebonų klebonas, net 
klebonai geriau atrodą. O tai kas, aš atsakiau Katiliui, bet klebonai – ne 
Maironis. 

Nejau nesijauti, kas pats esi, ir bėgi į pasaulį žiūrėti, kaip ten gyvena 
paprasti žmonės? Iš gėdos nusukau akis į šoną, kai prie prezidento Antano 
Smetonos dvaro buvo rodomi... prezidentas ir kiti kaip iškamšos. Tauta 
tiek teatralizuota, atpratinta mąstyti ir toliau teatralizuojama tingėti, jog 
primena Jono Aisčio žodžius iš laiško apie vieną poetą, kurį jis pavadino 
veršiu užaugusiu buliumi: veršiuką girdydavo, įdavę pirštą į snukį ir taip 
užsiaugino bulių, kuris, stovėdamas prie vandens, baisiausiai baubdamas 
tol negeria, kol kerdžius neįkiša jam į snukį savo „kriukio“ rankenos. 

Pamenu seną mūsų susitikimą Gedimino prospekte, kai pasisakėte, 
jog išeinate iš „Metų“ redkolegijos, taip pat atsisakote ir kitų ne mažiau 
garbingų pareigų. Turbūt nesuklysiu: Jūsų niekas niekada nėra kaltinęs 
tuščiagarbiškumu. O prieš priimdamas svarbius sprendimus ar tardavotės 
su Joana Danute? Ar visada pritardavo Jums?

Kokios tos kitos pareigos, neatsimenu, nes jų gal ir per daug tada 
turėjau, net nereikalingų. Jeigu tai iš viso buvo pareigos. Dėl „Metų“ 
redakcijos taip pat nieko ypatingo. Aš visada buvau už vieną lietuvių 
literatūrą, visų krypčių rašytojams, pirmiausia – kūrybos vertė, žinant, 
kad Lietuva viena, o svarbiausia – nepriklausoma. Išgirdau, kad lyg tada 
norėta palaikyti vienos krypties tendencijas, Aputis, redaktorius, man 
pripasakodavo. Netgi tokie rašytojai, kaip Jurgis Jankus, Vincas Ramonas, 
Kazimieras Barėnas atrodę ne tokie, kokie yra. Tokiu atveju aš pats tiktai 
galiu bendradarbiauti, o redkolegijoje būti kas kita. Parašiau vieną sakinį, 
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kad išeinu. Jei kas klausinėdavo, atsakydavau: redaktorius žino, o kitiems 
turi užtekti to vieno sakinio.

Mudu buvome „amžini studentai“, visą gyvenimą skaitėme, viskuo 
domėjomės, nes atsiranda naujienų, naujų įžvalgų, vertinimų ir požiūrių. 
Bet niekada į mano visuomeninius sprendimus Danutė nesikišo. Prikalbino 
tik vieną kartą. Rašytojų sąjungos valdyba 2008 m. pasiūlė mano 
kandidatūrą ordinui, o aš nesutikau būti nė keliamas. Po hemodializės, 
valgydama ir sėdėdama ant lovos krašto, verkdama sakė: „Imk, Jonai, imk“.

Ar Joanos Danutės kūrybinis palikimas tinkamai įvertintas? Kaip jį 
vertinate Jūs pats? Kur, Jūsų požiūriu, jos stiprioji pusė – prozoje, poezijoje, 
kūryboje, skirtoje vaikams? Ar dar yra nespausdintų kūrinių?

Ką reiškia „tinkamai“? Priimta į Rašytojų sąjungą jau reiklesniais, ne 
„idėjiniais“ laikais, visas Danutės knygas, išskyrus gal porą smulkesnių, 
rėmė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija arba Kultūros ir sporto 
rėmimo fondas, ji įtraukta į „Lietuvių literatūros enciklopediją“, minima 
keturių tomų lituanistinėje enciklopedijoje „Lietuva“, yra įvairiose poezijos 
antologijose, V. Kubiliaus „XX amžiaus lietuvių poezijos antologijoje“, jos 
prozos nuolat imama į „Šviesos“ leidyklos leidžiamus pradinių klasių 
vadovėlius mokykloms, japonų poezijos vertimai spausdinami greta 
žymiausių, vertusių tą poeziją, – antologijoje „Septintas mėnulis“, jos 
pačios haiku – lietuvių poetų šio žanro antologijoje „Vėjo namai“, knygos 
skaitomos bibliotekose, gaunu kaip teisių paveldėtojas procentus nuo 
perskaitytų knygų, kaip ženklą, kad ja domimasi. Veliuonoje jai įrengtas 
gyvenimo ir kūrybos atminimo stendas. Apie jos knygas arba apie ją rašė 
J. Sprindytė, R. Lankauskas, V. Auryla, E. Skaudvilaitė, A. Zalatorius, D. 
Petkevičiūtė, V. Skripka, S. Laurenčikaitė, B. Jonuškaitė... Jos pačios tekstų, 
piešinių, vertimų išliko periodikoje.

Danutė rašė iš paprasto gyvenimo ir apie paprastą gyvenimą, kuris 
niekada nesibaigia. Galiu didžiuotis, kad yra parašiusi tokį eilėraštį, kaip 
„Ant laiptų“: „Lyg dangūs aukšti, / gilūs tarsi bedugnė / mūsų širdies / 
judesiai  – /  Bangavo laiptai / it vandenynas. / Rodės, kad į gelmę / krintu. 

MUDVIEJŲ GYVENIMAI BUVO NELENGVI, O LAIKAI – NELAIMINGI
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/  Tavo akys buvo šaltos. - / Į gelmę kritau viena.“ Retai randi kur kieno 
tiek daug pasakyta tokiu tikrumu, meniškumu, paprastumu, gilumu, 
savitumu, kultūringumu ir žodžio taupumu. Gaila, gaila, kad, jai skubant 
per gyvenimą, teko atlaikyti tiek smūgių, kad taip nedaug turėjo rašymo 
ramybės.

Prieš keletą metų laiške savo gyvenimą esate pavadinęs beviltišku ir 
sunkiu. O žodis Lietuva net kabutėse buvo parašytas. Tačiau tada dar buvo 
gyva Joana Danutė. Koks Jūsų požiūris į šiandieną, kurioje įvairių blogybių, 
deja, nemažėja?

Kodėl tada rašiau kabutėse, reikėtų žiūrėti ne tik į tų metų, bet ir kitų 
datą ir kas tada darėsi. O blogybių bus visada, visose santvarkose, visose 
valstybėse, prie visų valdžių. Senas naikinant atsiras naujos, visai netikėtos 
ir nenumatytos. Toks pasaulis, o pas mus dar – amžina problema: pusei 
tautos sovietinis laikotarpis atrodo normalus, kita pusė laiko okupaciniu. 
Aš dabar prikabinėčiau dar daugiau kabučių. Žinoma, tiktai prie to, kur 
tikrai reikėtų kabinėtis, neieškant priekabių. Kai mudu išgyvenome viską 
patys, kai atsiminimų klodai gulasi ant tokių pat atsiminimų klodų, aš 
nežiūriu nė tų dokumentinių kino kadrų, kur dabar rodomi, nes pats 
negaliu užmiršti – ugnys, šūviai, tankai, gaisrai... Ir taip nuo vaikystės. 

Po pirmųjų ramiųjų metų, kai buvo rodoma nepriklausomybės 
pradžia, abudu žiūrėjome ir tylėjome, Danutė pabaigoje tik ištarė: „Kiek 
daug ponų, kokie visi gražūs, o kur mano Petriukas?“. Juozapotos žodžius 
iš Jono Biliūno „Liūdnos pasakos“. Kai pats visur dalyvauji, bėgioji, skubi, 
nieko nejauti, šiurpiau paskui pamatyti, kokioje panoramoje sukaisi. Man 
lengviausia ne kokiuose iškilminguose ar kitokiuose renginiuose, bet 
bažnyčioje. Bažnyčioje dar jaučiuosi žmogum tarp žmonių. Dalyvauju 
mišiose kiekvieną sekmadienį. Nežinau nė vieno žmogaus, kuris nekęstų 
to, kas pas mus tikrai gera, ir nesuprantu nė vieno, nekenčiančio, kad 
kitam kitaip, jeigu jam gerai.

Aš balsavau už elektrinę, nors ir dabar manau, kad tas specialistų ir 
politikų klausimas nebuvo tinkamai paruoštas, kaip tinkamai neparuoštas 
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ir alternatyvių šaltinių klausimas. Kalba saviveiklininkai lyg didžiausi 
ekspertai ir specialistai. Visi didieji renginiai su prokuratūros įsikišimu, 
o suimtųjų veidai per spaudą ir kitur rodomi kaip didžiausių filosofų. 
Gal kur nors pasaulyje pirma svarstoma, paskui daroma, pas mus  pirma 
daroma, paskui svarstoma. Forumuose – ne argumentų ginčai, o  kas ką 
prašauks. Pasodinamas, pavyzdžiui, A. Anušauskas, kuris pasako istorinę 
tiesą, ir du pasakų seneliai, kurie vienas po kito demagogiškai pjauna jo 
argumentus, neprašaukiamai. Mane įžeidžia, kai girdžiu: „O tada stovėjote 
prie šlapios dešros“. Ponai, jūs tikrai nestovėjote, nes buvote arba dar 
negimę, arba specparduotuvėse „pajoką“ gaudavote. Sovietų Sąjunga 
buvo sukurta ne žmonių gerovei, o imperijoje uždaryti savo žmones, 
nes reikėjo kurti pasaulinį komunizmą ir platinti ginklus, ypač Azijoje, 
Afrikoje, Lotynų Amerikoje. Man mažiau rūpi, ne kaip atrodome pasauliui 
su savo skandalais, o kaip nejaučiame, kokie atrodome patys sau. Lietuvos 
vėliava mums buvo šventa, bijojome, kad nesuimtų, o dabar per šventes 
keliama iš baimės, kad pinigais nenubaustų už neiškėlimą! Lietuviškų 
iškabų gatvėse reikia ieškoti. Išdresiruoti beširdžiai socialinėje atskirtyje 
per informacines priemones skalambija, kad lietuviai nesišypso. O ar 
reikia juoktis iš to? Man jie ne svetimi, nes veiduose matau, lygiai kaip 
ir pirmoji pokarinė „Traviatos“ Violeta, žiūrėdama į niekur. Fariziejai, 
kuriems gerai, nusprendžia: šypsena privaloma visiems! Geros dienos! 
Mokiniai beria patriotinius trafaretus, kaip sovietiniai pionieriai, tik su 
kitokiu vienodai šaltu turiniu. O kodėl turėtų būti kitaip, jeigu mokykloms 
nerekomenduojama skaityti Bernardą Brazdžionį. Skaitykit Salomėją Nėrį, 
Justiną Marcinkevičių. Globalizuojant ar globalizuoantis komunizmas 
su kapitalizmu lydosi į globalinį liberalizmą. Europos Sąjungai pamatus 
padėjo krikščionys demokratai – italas Alcide De Gasperi, prancūzas 
Robert Schumann ir vokietis Konradas Adenaueris, o dabar bedieviai 
pakeičia mėlynosios vėliavos baltas žvaigždes auksinėmis. Vyskupai 
pirmieji ragino stoti į tokią sąjungą, o dabar ji pirmoji atsisuko prieš 
bažnyčios mokymą. Aš tokio atsisukimo nenoriu. Jau vaikystėje žinojome 

MUDVIEJŲ GYVENIMAI BUVO NELENGVI, O LAIKAI – NELAIMINGI



/ 206 /

IR DAR KARTĄ ŽODIS

tris ultimatumus, paskui – Teheraną ir Jaltą, kai dalijosi visi trys, paskui, – 
kad visas tris Baltijos valstybes Čerčilis su Stalinu išmanipuliavo mainais 
už Graikiją, paskui – popiežius Jonas XXIII lyg ir susitaikė su komunizmu, 
paskui... 

Paskui pas kunigą Algirdą Mocių svarstėme pasaulį ir džiaugėmės 
Jonu Pauliumi II. Paskui savo namuose žiūrėjome dokumentinį filmą, 
kaip okeano įlankoje ryklys, tas didžiausias ir tobuliausias jūrų pabaisa, 
kurį nuplagijavę didžiausi ir pinigingiausi ginklų žvangintojai,norėjo 
praryti ruoniuką, o gal ruonį, kuris prieš tą pabaisą atrodė tik mažytis 
šokinėjantis taškelis. Abudu šokdavo iš vandens, bet aukštai ore, visai šalia 
pabaisos iššieptų nasrų ruoniukas kryptelėdavo į šoną, ir abudu krisdavo 
atgal. Taip daugiau kaip dešimt kartų. Pabaisa tiesiog pasiuto, akys dirbo 
kaip kompiuteriai, bet ruoniukas kažkaip stebuklingai kryptelėdavo ir 
išsisukdavo, kol abudu sukrito į tamsą ir daugiau iš vandens neiškilo. 

Visos mūsų tautos generacijos pašokdavo, išsisukdavo ir sukrisdavo į 
tamsą, nežinodamos, kas bus vienai po kitų. Nesišypsodamas nežinau ir 
aš. Prieš savo tamsą...

O ko iš Jūsų artimiausioje ateityje gali tikėtis Juškaičio kūrybai 
neabejingas  skaitytojas?

Danutė išliko šviesiu paveikslu. Norėčiau sutikrinti, peržiūrėti visus 
jos rankraščius, gal pavyktų iš jų ir knygų sudaryti geriausių eilėraščių 
rinktinę, panašiai, kaip prozos – „Paukščiai viršum vaivorykštės“. Nors, 
kaip žinote, popierinė spauda ir knygos prieš internetą ir elektroniką 
atrodo kaip šokinėjantis ruoniukas prieš ryklį.

                                                                                               2012 m. lapkritis-gruodis
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KLAUSIAT KAIP LENINAS. 
ATSAKAU KAIP GRANAUSKAS,

arba
GIMIAU ŽEMAITIS, ESU ŽEMAITIS, 

MIRSIU ŽEMAITIS

Iš bendravimo su Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureatu prozininku Romualdu GRANAUSKU labiausiai įsiminė jo 
elektroniniai laiškai, kuriuose vos du-trys žodžiai, o kartais ir vienas. Na 
ir, žinoma, nei labas, nei sudie. Toks įspūdis, kad tai visai kitas Granauskas, 
visai nepanašus į tą, kurio knygą atsivertęs neskubi padėti į šoną. 

Jei neklystu, mūsų pasikalbėjimas – paskutinis R. Granausko gyvenime.

*
Keistas jausmas: pirmąsyk, ruošdamasis kalbinti kolegą, tariuosi tarsi 

viską ir... nieko apie jį nežinąs. Na taip, yra knygos, pripažintos, skaitomos, 
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yra labai atvirų atsivėrimų, užrašytų ir nufilmuotų, tačiau toks įspūdis, kad, 
kas itin svarbu, iki galo nepasakyta. Ir tai turėtų būti kažkas panašaus į 
prisipažinimą apie tai, ko senatvė klausinėja: „Kodėl taip gyvenai? Kodėl ne 
kitaip?“ Suprantu, kad tai keistoki klausimai sau pačiam, tačiau už jų, ko 
gero, yra šis tas daugiau nei jau viešai atsakyta?

Dvejopų žmonių esu sutikęs gyvenime. Vieni turi tikslą ir atkakliai jo 
siekia, kiti ne. Šmirinėja, šmižinėja kažkur gyvenimo pakraščiais, pažeme, 
maišydamiesi kits kitam po kojų. Kuičiasi su savo darbeliais, daikteliais, 
kažką perka, kažką valgo, geria, žiūri televizorių, eina miegoti, rytais vėl 
pradeda savo pilką dieną. Jų daug, juos labai myli visos valdžios, vadina 
paprastais žmonėmis ir žada visiems geresnį gyvenimą.

O tų pirmųjų, tų tikslo siekėjų, nėra daug. Bet jie žino, kam ir 
kodėl gyvena, todėl yra kieti, kampuoti, nepatogūs: nei kur padėti, nei 
peržergti. Kaip akėčios. Tikslo turėjimas ir nulemia, kaip gyvensi. Jis ir 
atsako į šiuos du klausimus: „Kodėl taip gyvenai? Kodėl ne kitaip?“ Kad 
kitaip ir nenorėjau, ir negalėjau. O kad į juos negalima atsakyti iki galo 
– taip ir turi būti. Nėra kitokių klausimų, nes kiekvienas klausimas – 
tiktai kito klausimo pradžia. O dar gerai nė nežinai, ko esi klausiamas. 
Pavyzdžiui:

– Kokia šiandien diena?
– Antradienis.
– Apsiniaukusi.
– Einamoji leistis vaistų.
O kartais ir klausėjui nelabai rūpi, ką tu jam atsakysi. Klausia tik dėl 

kalbos padauginimo.
Esu girdėjęs apie Vandos Juknaitės ir Romualdo Granausko ilgus duetus 

telefonu (įdomu būtų apie juos išgirsti plačiau). Henrikas Čigriejus yra 
pasakojęs apie raginimus pagaliau pasiryžti romanui ir kuo tai baigiasi. 
Pats esat užsiminęs apie kalbininko Alekso Girdenio skambučius. Kas Jums 
bičiulių, draugų, pažįstamų ir nepažįstamų dėmesys? Artimiausi tikriausiai 
žino, kada galima trukdyti, kada Jūsų kūrybingiausios valandos? O gal tokių 
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nėra? Gal Jums nieko nereiškia kuriam laikui, kad ir vidury sakinio atitrūkti 
nuo popieriaus lapo?

Aš apie tokius pokalbius su Juknaite nieko nesu girdėjęs. Gal ji ką 
girdėjo? Anksčiau paskambindavau: „Kaip laikaisi? Ką rašai?“ Dabar 
nebepaskambinu. Užsiėmusi moteris, svetimais vaikais apsikrovusi. 
Svarbiausia, giliai įsitikinusi, kad neparašyta knyga gali palaukti, o 
nelaimingas vaikas – ne. Ir ji teisi. Teisi iki pasišventimo.

O su draugais – kaip su pinigais: geriau turėti negu neturėti. Tačiau tas, 
kas jų turi daug, visuomet įtartinas. Kaip ir tas, kuris neturi „prie dūšios“ 
nė vieno. Kiek užtenki nuoširdumo, atvirumo, - tiek jų ir turi. Vieną dieną 
supranti, kad jie su tavim pasielgė tiesiog kiauliškai. Nei pranešę, nei įspėję 
ėmė visi ir išmirė. Vaikštai po kambarį sutrikęs, sumišęs, nežinodamas, 
kur dėti seną užrašų knygelę su jų telefonais: išmesti ar pasilikti? Pasilieki. 
Kol pats būni – lai būna ir ji.

Artimiausias mano žmogus nė nemato, kada aš dirbu. Tuo metu jis 
miega, - nejaugi antrą, trečią, ketvirtą valandą nakties specialiai kelsis 
man trukdyti? Ir nuo rašomojo stalo niekas manęs nevaro. Pats prie jo 
atsisėdu, pats ir atsistoju. Nepalieku teparašęs pusę sakinio, nebent kas 
nematomas pritykintų iš užpakalio ir staiga vožtų per galvą. Iš kur čia 
tos prisigalvotos problemos? Jų tėra dvi: ką rašyti ir kaip parašyti. Visos 
kitos – „ligūstos fantazijos vaisiai“. Niekada nesupratau, kodėl ne vienam 
norisi perskaitytos knygos autorių įsivaizduoti kaip keistuolį, atsiskyrėlį, 
mizantropą ar dar kaip kitaip, tik ne kaip normaliai rašantį žmogų. Sėdi, 
rašai, parašai – ir nieko čia nėra nei keisto, nei ypatingo. Lietuvoje niekam 
neįdomu, ar rašytojas turėjo ką valgyti, kai rašė, daug įdomiau spėlioti: ar 
jis rašydamas kartais tik nesikrapštė kairės ausies dešine koja?

Dabar nemažai rašoma ir kalbama apie „Šventųjų gyvenimus“ – novelių 
apysaką, kuri perkelia skaitytoją į daug kartų ir įvairių autorių aprašytą 
pokarį. Pačios didžiausios galimybės pasikartoti. Tačiau kaip ir dera tikram 
meistrui, ir siužetai, ir personažai – išskirtiniai, tokie, kurie ir užvertus 
knygą neapleidžia. Ką Jums vis dėlto reiškia autobiografinė patirtis? Ar 

KLAUSIAT KAIP LENINAS. ATSAKAU KAIP GRANAUSKAS, arba
GIMIAU ŽEMAITIS, ESU ŽEMAITIS, MIRSIU ŽEMAITIS
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daug jos tuose tekstuose? Klausiu, nors ir gerai įsivaizduoju, kad tą patirtį 
reikia padauginti ir iš pragyvento laiko, ir, žinoma, iš talento.

Niekaip negaliu prisiminti, kas iš didžiųjų meistrų pasakė, kad visi 
mes rašome savo vaikystėmis. Vėliau juk nieko taip nebematysi, kaip tada 
matei. Taip aiškiai, taip ryškiai, su tokiomis detalėmis. Ir netiesa, kad tada 
nieko nesupratai. Nes tada supratai patį svarbiausią: matyti ir neužmiršti. 
O dabar? Ar bematai? Ar besupranti? Ar benori matyti?

Rašai iš to, ką turi. Jei buvai godus gyventi, godus atsiminti, - turi 
daugiau, jei ne, - dabar tavo atminties klėtyje švilpauja vėjai, ir šmirinėja 
liesos pelės. O rašyti tai norisi!.. Kaip sakė vienas parodistas: „Nors 
negalingas nei dvasia, nei kūnu, ale rašytojas esmi!“ Ir ką tada toks rašytojas 
daro? Aprašinėja savo sapnus, „vizijas“, prisigalvoja nebūtų meilės istorijų, 
griebiasi biblinių siužetų, erotinių scenų, bet ir tų negali išplėtoti, nes bijo 
žmonos, – žodžiu, rašo lietuvišką „euroromaną“. Mistiškai realistiškai. 
Negaliu tokių romanų skaityti, nes dar gerokai iki vidurio man virš galvos 
pakimba sunkus klausimo luitas: vardan ko čia viskas parašyta? Neradęs 
atsakymo, turiu užversti knygą.

Ar ne pati didžiausia mūsų prozos bėda yra ta, kad ji nebeskiria kūrinio 
nuo teksto. Juk ne kiekvienas meniškai parašytas tekstas yra kūrinys. 
Talentas parašo kūrinį, gabus, kitų pamokytas ar pats ko išmokęs, - tekstą. 
Gal dėl to visi ir puolė prie eseistikos. Ten užtenka gabumų, apsiskaitymo 
ir didelio noro ką nors parašyti. Toks klydinėjimas laukais, o ne ėjimas 
kruvinais keliais į vieną pusę, kol atsiremi kaktą... į uždarytas bažnyčios 
duris. Ten šaukies Dievo malonės, kad tau jos nors kiek prasivertų. Jei 
prasiveria – parašai, jei ne – taip ir lieki klūpėti, tikėdamasis, jog kada 
nors vis tiek prasivers. Menas yra didis, tavo galėjimas mažas, nenorėk 
būti didesnis pats už save. Savo gebėjimų ir galėjimų supratimas jau yra 
talento pradžia. Pradėk nuo klausimo: „Ar įveiksiu?“ Nebaik šūksniu: „Ot, 
ir parašiau!“ (Bet aš čia mokau kitus, pats dar nelabai ką mokėdamas, 
tačiau tiktai šitaip suprasdamas rašymą... Rašymą, kuris nevirsta amatu).

Vis dažniau pasigirsta: „Kur dingo rašytojai? Kodėl jų pasisakymų 
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nebeužtiksi spaudos puslapiuose? Gyvenimas sujauktas, o tokio rašytojų 
žodžio, koks būdavo anuomet – įspėjančio, sergėjančio, apsispręsti 
padedančio – nebesigirdi.“ Yra tiesos tuose žodžiuose. Tačiau taikomi jie 
tikrai ne Jums. Na, o apie naujausią Jūsų darbą, kuris, berods, vadinasi 
„Išvarytieji“ (bent taip jį pavadinote šiemetinės Knygų mugės metu) norėtųsi 
išgirsti kiek plačiau. Kiek suprantu, tai  romanas apie šias dienas, kurių 
kažkodėl (kodėl?) taip bijo šiandieniniai prozos meistrai?

Anuomet rašytojai ir sakė, ir pasakė, reikėjo tiktai klausytis, bet jų 
balsus nustelbė garsus tapsėjimas kojų, skubančių prie lovio, vėliau – 
grumdymasis ir stumdymasis, o dabar – vien garsus čepsėjimas.

Tikrų rašytojų nė vienoje tautoje nėra daug, o „mūsyse“ – nė tiek. Tie 
tikrieji, tie sakiusieji išmirė, o keli paskutiniai jau greit irgi mus paliks, 
nusinešdami su savim šventus žodžius apie Tėvynę, pareigą, sąžinę. Jei 
atsiras kitų, – mes ir jų negirdėsim. Šio amžiaus triukšme ir gaudesy juk 
net patys savęs nebegirdim. Bet mums ir nebereikia. Nebenorim būti 
savimi, norim virsti svetimaisiais. Jau nebeklausiam savęs: „Kaip mes 
tokie gyvensim?“, gal paklauskim nors to: „Kaip mes tokie numirsim?“

„Išvarytieji“ nėra romanas, tai – apsakymai apie tuos, kuriuos mes 
išvarėm iš savo tarpo: senus, mažus, ligotus, apie tuos, kuriems reikia mūsų 
užuojautos, gailesčio, mielaširdystės. Net žodį „mielaširdystė“ esam išmetę 
iš savo žodyno kaip pasenusį ir nevartotiną. Nėra reikalo apie tai kalbėti. Kol 
išeis kiti „Varpai“, knyga jau ir pati bus pasirodžiusi knygynuose.

Nežinau nieko gražesnio už žemaitišką šneką. O kai rašytojo žemaičio 
kūriniuose dar ir gausu tos šnektos intonacijų, ryškių žemaitiškų 
charakterių, kolorito, senosios kultūros atspindžių, tarsi suvisam persikeli 
ten, kur vedžioja rašytojo plunksna. Kaip toli siekia Jūsų protėvių žemaitiškos 
šaknys? Kas patys artimiausi ir kodėl?

Ne pats pasirenki, kur gimsi, koks gimsi, kokia kalba kalbėsi. Man 
išpuolė gerai: gimiau Žemaitijoj, gyvenau Žemaitijoj, pirmuosius žodžius 
ištariau žemaitiškai. Taip ir dabar tebetariu. Tik tas laikas, kai augau, - 
neduok, Dieve, niekam! Pats pokaris.

KLAUSIAT KAIP LENINAS. ATSAKAU KAIP GRANAUSKAS, arba
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Kur siekia mano žemaitiškos šaknys, – galas jas žino. Žinau, kad giliai, o 
kiek to gilumo, kaip užmatysi? Tas faktas, kad trečioji Jogailos žmona buvo 
Granauskienė, dar neįrodo, kad viena mano šaknis yra iki pat ten nutįsusi. 
Žiūrėk, žmogau, koks tu pats esi, o ne kas tau ten užpakaly velkasi. Priekiu 
didžiuokis, ne užpakaliu. Priekis – tai tavo darbai ir tavo vaikai. Jais gal ir 
gali didžiuotis, o daugiau kuo?

Atkūrus Nepriklausomybę, vienu metu vos ne kas trečiam pavažiavo 
stogas. Visi panoro būti bajorais, visi puolė ieškoti bajorystės dokumentų, 
tartum būti laisvu lietuviu tėra nieko vertas dalykas. Koks nors vakarykštis 
komunistėlis, kurio tėvas vežė savo kaimyną į Sibirą, dabar per naktį 
nemigo, pastatęs akis į palubę: „O gal ir aš esu koks nors grafas?“ Grafai 
stribais nebuvo.

Žiūrėjau į tai šypsodamasis, paskui ėmė darytis pikta. Tapatybės 
ieškojimas nėra blogai, bet kodėl žmonės amžinai ieško kur nepadėję?

Algimantas Čekuolis tada buvo „Gimtojo krašto“ redaktorius. Vieną 
dieną išgirdau ragelyje jo balsą:

– Ar negalėtumėt parašyti straipsnelį, kaip dabar Lietuvoje jaučiasi 
tautinės mažumos?

– Kokios mažumos?
– Naaa... čigonai.
Pajutau, kad man kraujas pradėjo plūsti į galvą, anksčiau neplūsdavo. 

Žinojau, kad po Vilnių sklando gandai, jog esu čigonas. Tegu sklando, taip 
įdomiau. Tokiais atvejais nutaisydavau veidą, kokį dažnai nutaiso mūsų 
užsienio reikalų ministerija: „Šito fakto negalime nei patvirtinti, nei paneigti...“

– Gerbiamas redaktoriau, ar negalėtumėt pusę minutės pasiklausyti, 
kaip ragelyje bilda?

Čekuolis sąžiningai klausėsi.
– Ar nieko negirdėjot?
– Ne. O kas bilda?
– Tai mano protėvių žemaičių kaulai pradėjo vartytis karstuose po 

jūsų klausimo.
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Čekuolis taip sumišo, kad padėjo ragelį neatsiprašęs. O daugiau 
nesusipratimų dėl savo tapatybės neturėjau. Dėl jos niekada ir nesuku sau 
galvos. Gimiau žemaitis, esu žemaitis, mirsiu žemaitis.

Kartais man net gaila žmonių, gimusių ne tarmėje, jos nebeturinčių 
ir nebeturėsiančių. Gaila ne dėl to, kad nebeturi, o kad nebepasigenda. 
Kad nebesupranta kalbos vertės ir reikšmės. Kaip gali nesuprasti, kas yra 
vanduo žuviai, kas – oras paukščiui? Tai ką tada supranta? O juk bus iš 
jų tarpo ir knygas rašančių, ir jas skaitančių. Bus ir giriančių, tiktai gal 
nebebus verkiančių... Žmogau, kodėl tu neužguli krūtine Didžiojo Lietuvių 
Kalbos Žodyno? Kodėl nekiši ten nosies, kodėl nesi jo perskaitęs bent 
trejetą kartų, o ruošies rašyti? Kokia kalba, kokia savo puskalbe? Gal bent 
suprastum, kad lietuvių tauta nieko vertingesnio ir prakilnesnio nėra 
sukūrusi? Pati išnyks, o JIS liks dunksoti. Neturi tu tos tarmės – ir neturėk, 
iš kur dabar bepaimsi, bet nors rašyti stenkis taip, kad kitiems nebūtų už 
tave gėda. Jonas Strielkūnas sakė: „... kaip kalba gimtoji – tau tik vienąsyk“. 
Nė viena kita kalba nebus tau gimtoji, ir tu jai nebūsi gimtasis. Kažkur 
patvory rastas ir iš gailesčio priglaustas. Toks ir rašytojas.

Nors ne sykį viešai prakalbot apie senatvę ir gana nejaukiais žodžiais, 
už jų neabejotinai girdžiu kitką: „Esu toks pat jaunas, kaip ir prieš daugelį 
metų.“ Neklystu? Juk ir Jūsų tekstai tebėra jaunatviški, tik išminties juose 
daugiau nei pirmose knygose.

Senatvė yra senatvė, nieko čia nepasijauninsi. Daugiau supranti, bet 
mažiau gali. Pradedi branginti laiką, - ne tą, kuris praėjo, o tą, kuris dar 
liko. Pastenėdamas, padejuodamas eini ir sėdiesi prie rašomojo stalo. 
Anksčiau, taip prastai jausdamasis, nė už ką neprisiverstum dirbti, o dabar 
priverčia vien mintis, kad rytoj tau irgi nebus geriau ir nieko nepaklausi, 
kiek tų „rytojų“ dar liko. Bemokąs būti disciplinuotas, kad oi. O dėl tos 
išminties... Poetas Vidas Marcinkevičius sakydavo: „Nemanyk, kad tu 
vienas durnas, kitas galbūt irgi“.

Kokio savo sprendimo nebepakartotumėt ir kodėl? O kokį pakartotumėt, 
nors jis ir ilgam buvo apkartinęs gyvenimą?

KLAUSIAT KAIP LENINAS. ATSAKAU KAIP GRANAUSKAS, arba
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Nė vieno savo sprendimo nepakartosi, nes gyvenimas nepakartoja 
situacijų. Dukart nieko niekada. O dėl neteisingų sprendimų... Neduok, 
Dieve, visada elgtis teisingai! Į ką pavirstų žmogaus gyvenimas? Nebereikėtų 
nei Dievo, nei sąžinės, žlugtų ir mokslas, ir menas, nes tik ant klaidų jie 
laikosi, kaip ir visa žmonių kultūra, teisingiau – visada ant to vieno: kad 
nebebūtų taip, kaip buvo. Gal ir ne taip gerai, kaip norėtųsi, bet vis dėlto 
kitaip. Baisiausias žmogus tai tas, kuris manosi niekada neklystąs.

Toli gražu ne kiekvienas kūrėjas turi tiek draugų, kaip Jūs. Ar vis dėlto 
yra tekę patirti ir išdavystės bjaurastį?

Iš kur jūs man traukiat tuos draugus? Niekada aš jų daug neturėjau, juk 
sakiau, kad ir tie patys išmirė. Mėnesiais ir metais sėdžiu savo kambary 
vienas, net saulės šviesos nematydamas, - kaip ir su kuo aš draugausiu? Vos 
ne kasdien per internetą sužinau, kad ir seni pažįstami jau baigia išmirti, 
ir negaliu suprasti, į kokius papeklius jie taip skuba. Matyt, pokario vaikai 
negyvybingi, neilgaamžiai, negalì iš jų perdaug norėti. Pagyveno, pabuvo, 
padarė kas ką galėjo, o dabar išeina, tyliai už savęs užverdami duris.

Būtum Kristus, turėtum ir savo Judą, o dabar – kokios ten išdavystės? 
Niekšybėlės, ir tiek. Juk niekas nevadina Judu žmogaus, kuris, surinkęs iš 
visų paskutinius pinigus, išėjo parnešti vyno – ir negrįžo. Čia tiek ir tėra to 
„judaizmo“. Mėgstam labai sureikšminti savo gyvenimus – sureikšminam 
ir išdavystes. Paprasčiau pamiršti. Kerštingam atrodo, kad kerštas jį 
puošia, iš šono pasižiūrėjus – ne.

Retas, ko gero, išskirtinis atvejis – praėjus 23 metams po knygos 
išleidimo, „Gyvenimas po klevu“ tapo daugiausia kartų skaitytojams išduota 
lietuvių autoriaus grožinės literatūros knyga. Turbūt nujaučiate, o gal ir 
žinote, kodėl? 

Man pačiam neatrodo, kad „Gyvenimas po klevu“ yra geriausias mano 
parašymas. Per daug jau tiesmukas, publicistiškas. Tačiau tada, matyt, 
tokio reikėjo, nors pats, kai rašiau, nė nežinojau, kokio reikia. Ir dabar 
nežinau. Kai sužinosiu – neberašysiu.

Malonu, žinoma, kad tavo knygos skaitytojai dažniausiai prašo 
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bibliotekose, bet, kai pagalvoji, nieko čia ir malonaus. Mokytojai liepia – 
mokinukai ją ir skaito. Nemanau, kad dabartiniams mokinukams buvusios 
kolchozinės santvarkos juodas vargas labai rūpi. Ačiū Dievui, jiems tai jau 
tolima istorija. Neseniai viena mergaičiukė savo pasakojimą televizijoje 
pradėjo taip:

– Tai buvo labai labai seniai, gal net prieš dvidešimt metų...
Ar jie bent iš tolo supranta, apie ką ten tame „Kleve“ rašoma? Juk ir mes 

patys dažnai nebesuvokiam, kaip toli nuo anų laikų jau esam nugyvenę! 
Atsigręžus dar matosi, dažnam ne pro šalį būtų dažniau tai daryti, juk net 
rimtoj spaudoj gali dar rasti pasvarstymų, kas geriau: tvarka be dešros ar 
dešra be tvarkos?

Kažkur teko skaityti, o gal girdėti apie Jūsų mokytojus. Retas buvęs 
mokinys taip prisimena savo svarbiausius vaikystės palydovus. Atmintyje 
išliko įspūdis, kad tolimame Žemaitijos pakraštyje būta tokio lygio 
autoritetų, kokių ne visuose universitetuose rasi...

Aš turėjau gerus Mokytojus. Niekam jų neatiduosiu, nešiuos su savim 
į kapą.

Visi, kas tik Lietuvoje pateko į valdžią per peilį ar pinigą, 
pirmiausiai puolė daryti reformų. Nesvarbu kokių, nesvarbu kurioj 
srity. „Reformatoriams“ atrodo, kad yra protingesni už tuos, kurie iki jų 
kažką jau buvo sukūrę. Sulaužyti, sugriauti, o paskui žiūrėsim!.. Turėjom 
šviesų, smalsų, siekiantį mokslo jaunimą, dabar turim pusmokslį, pusraštį 
ir siekiantį tik diplomų. Viešpatie, ką jie gali pridaryti, kai patys ateis į 
valdžią?!. Kruvinom ašarom verks tauta, žiūrėdama į jų „didžius darbus“.

Kol tauta turi savo Mokytojus, ji vis dar tauta. Kai nebe, - tik kažkur 
varomų gyvulių banda. Bandai juk nesvarbu, kur ją varo, svarbiau, kad ten 
duotų paėsti.

Ruošiam edukologus. Kas tai per daiktas – niekas nežino. Bet niekam ir 
nerūpi. Dažniausiai tai naivios mergelės, „genderistės“, kurios, atlikdamos 
praktiką vaikų darželiuose, berniukams liepia šlapintis atsitūpus, kad 
nebūtų pažeista lyčių lygybė. Jos mokys tautą. Atsitūpusios?..
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Granauskiškas humoras, komiškos, net absurdiškos situacijos – tai, kas 
lydi ne vieną Jūsų kūrinį. Turbūt nesuklysiu pagalvojęs, kad ir gyvenime 
esate ne iš šventųjų giminės? O kokį Jus pažįsta namiškiai? 

Šiauliuose, matyt, irgi nėra šventųjų, kad klausinėjat, ar kartais aš 
nesu iš jų tarpo? Nesu. Nebuvau. Giminėj taip pat nebuvo.

Namiškiai yra mane matę tokį pat, kaip ir jus: ir susivėlusį, ir 
nesipraususį, ir patenkintu veidu išeinantį iš tualeto... O dėl humoro... 
Kažkada seniai „Moksle ir gyvenime“ mačiau tokią karikatūrą: stovi trys 
invalidai. Vienas be kojos, antras be rankos, trečiam ant krūtinės lentelė: 
„Neturiu humoro jausmo“...

Apie lietuviško žodžio grožį ir galią esate išsitaręs ne viena proga. 
Taipogi, kad ir Jūsų  dvasia – kalboje. Todėl labai suprantu, kodėl kartu 
su tokiom asmenybėm, kaip Zigmas Zinkevičius, Jonas Mikelinskas ir kiti, 
pasirašėt viešą kvietimą Lietuvos piliečiams, kviesdami į mitingą už lietuvių 
kalbos ir valstybės išlikimą. Kokį tos iniciatyvos tęsinį įsivaizduojate?

Nepakilsim už kalbą – liksim klūpėti, nes kalboje gyvena tautos 
išdidumas. Kiekvienas šuo, prabėgdamas pro šalį, galės stabtelti ties 
mumis ir pakelti koją.

Labai bijau, kad prasidėjęs judėjimas už kalbą nevirstų vajumi. Visi 
vajai Lietuvoje užgeso, nepalikdami pėdsakų. Dieve, neleisk, kad ir dabar 
taip atsitiktų. Apsaugok, kad netaptume liokajais, kuriems gražiausia 
kalba – šeimininko...

Nors ir negražu kaišioti nosį į svetimą virtuvę, vis dėlto norėtųsi sužinoti 
jos (kūrybinės virtuvės, žinoma) vieną kitą paslaptį. Kaip atsiranda tie 
tiek daug dėmesio sulaukiantys rankraščiai? Ar juodraštis labai skiriasi 
nuo švarraščio? Kažkodėl galvoju, kad Granauskas niekada nepasakytų 
taip, kaip mėgsta kartoti vienas gana žymus prozininkas – ką užrašiau, jau 
neišbrauksiu.

Nežinau, ar labai jau tikslu rašytojo darbą lyginti su kulinaro. Madų 
dizainerio juk nelyginat su vėdarų kriaučiumi? Net į galvą neateina?

Kiekvienoj virtuvėj būna lupenų. Kuo prastesnė virėja, tuo jų daugiau. 
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Stengiuos negadinti produktų, kad skalsiau būtų. Tik labai nemėgstu 
pašildyto maisto. Nesinaudoju jokiom šiuolaikinėm technologijom. Iš 
mikrobangės išimto valgio nė prie burnos nekelčiau, nebent bado šmėkla 
stovėtų už nugaros. O rankraštis ir atrodo kaip rankraštis: ir išbraukta, 
ir įterpta, ir paraštėj prirašyta, bet įskaityti galima. Baisių kankinimosi 
pėdsakų nesimato. Kai nežinau, ką rašyti, neinu nė prie stalo. Todėl ir nėra 
nei juodraščio, nei švaraščio, yra rankraštis, ir tiek. Rašant daug maloniau 
išbraukti negu įterpti. Plepalai nėra literatūros papuošalas. Mokėčiau – 
suspausčiau sakinį į žodį, žodį – į skiemenį. Vienai Juknaitei kartais taip 
pasiseka. Bet ne visuomet, ir tai šiek tiek paguodžia. 

Esate išsitaręs, jog nežinote, kas yra kūryba. O vis dėlto?
Iš tikrųjų nežinau. Net dukart paklaustas nežinau. Gyvenu rašydamas, 

rašau gyvendamas, - kaip dar kitaip galėčiau? Kitas sako: kūryba yra mano 
saviraiškos būdas. Saviraiškos ar savitraiškos? Rašau žmonėms apie 
žmones, kaip kitaip?

O koks Jūsų požiūris į literatūrines madas?
Stoviu prie lango, žiūriu į skverą. Dabar madinga vaikščioti su dviem 

lazdom. Esu tikras, kad po dvejų metų bus madinga vaikščioti su trim. 
Trečiąją reikės neštis įsikandus į dantis.

Šiais laikais vis retesni vieši pasvarstymai apie moralinius principus, 
kilnius tikslus, įsitikinimus, kurių nė už ką neišduosi. Todėl Jūsų „Šventųjų 
gyvenimai“, „Šunys danguje“, „Trys vienatvės“ (ir ne tik) turėtų daug ką 
priversti susimąstyti, pergalvoti. Visa bėda, kad tie, kurie pirmiausiai 
privalėtų tas knygas atsiversti, jų, ko gero, nepastebėjo, nes skaito (jei išvis 
skaito) ne tokias knygas. Keisti dalykai dedasi ir gimnazijose, mokyklose; 
toks dėmesys, koks pastaraisiais metais skiriamas literatūros pamokoms, 
nieko doro neatneš. Kas ir ką, Jūsų nuomone, turėtų pakeisti, kad netaptume 
abejingų savo kraštui, jos žmonių sukurtiems lobiams, papročiams, istorijai, 
savo artimui tauta?

Visuomenėje, kurioje prioritetų prioritetas yra ne Darbas, o Uždarbis, 
kalbėti apie tokius dalykus beprasmiška. Jau didžiosios dalies žmonių 
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sąmonėje žodis „kultūringas“ nebesiejamas su „protingas“, „vertingas“, 
„garbingas“, juolab su „turtingas“. Kultūringas – tai gerokai trenktas 
akiniuotas žmogelis, vis dar vaikštantis į knygyną ir teatrą, o pats 
neturintis net išmaniojo telefono. Jo statusas šiek tiek aukštesnis už 
pašalpą gaunančio bedarbio, bet daug žemesnis už ekrane besistaipančios 
mergos, teturinčios vien vaginą. Kultūra prasideda nuo požiūrio į 
kultūrą. Kai valstybės galva pareiškia, jog „kultūra turi išsilaikyti pati“, 
valstybės pusgalviai puola remti kičo, ištaškydami savo fejerverkams ir 
„projektams“ dešimtis milijonų litų, gerai žinodami, jog už tai nė vienas 
nesės į kalėjimą. Kičas užtvindė Lietuvą, jau visiems semia burnas, jau 
greitai niekas kultūrai apginti nebegalės praverti lūpų pats neuždusęs. 
O ką gali rašytojas? Tylėdamas rašyti savo knygą, kurios nebus Lietuvos 
bibliotekose. Ten sėdinti moterėlė vietoj jos užsakys trejetą verstinių meilės 
romanų, - niekam nerūpi, kaip ir už ką bibliotekos apsirūpina knygomis. 
Be to, jas pačias reikia „optimizuoti“, kas išvertus į lietuvių kalbą reiškia – 
išnaikinti. Aną rytą kaip įsijungiau radiją – taip ir išsižiojau iš nuostabos: 
Kultūros ministerija ginčijasi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 
skirti ar neskirti Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatams 
valstybės pensiją senatvėj. Tai kam tada ją duoti, jei ne žymiausiems tautos 
žmonėms, savo kūriniais garsinusiems ir tebegarsinantiems Lietuvą? Kiek 
tokių žmonių tėra? Daug mažiau nei buvusių ir esamų seimūnų, ministrų, 
pusministrių, teisėjų, prokurorų ir t. t., ir t. t. Tie gaus, nors niekam neaišku 
už ką. Bet labiausiai stebina kitkas: kaip tokia mintis apskritai gali ateiti 
į galvą? Kam atėjo pirmajam? Būtų gerai parodyti jį stambiu planu per 
televiziją, tada kiekvienas galėtų matyti, ar glotnus ir gerai išmasažuotas 
jo veidas, ar blizga žandai nuo pasiektos gerovės ir savim pasitenkinimo. 
Savo paskutinę knygą jis skaitė devintoje klasėje, tik dabar neprisimena 
kokią. Bet jis sprendžia, kas yra kultūra ir kokie žmonės jai yra nusipelnę.

Rinkdama į valdžią kaskart vis tamsesnius ir bukesnius, visuomenė 
parodo, koks yra jos pačios kultūros lygis. Verslą galima pakelti per trejis, 
per penkeris metus, kultūros, deja, ne. Todėl, kad kultūra – ne verslas, 
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nors pas mus daug kam taip atrodo, ypač aukščiau sėdintiems. Galima 
sudaryti palankesnes sąlygas kultūrai, galima ją remti ir skatinti, bet 
niekam jos nepasisekė nei „pagerinti“, nei ką nors joje „optimizuoti“. Tam 
reikia dešimtmečių, reikia, kad keistųsi kartos. O iš kur mums paimti 
tokią valdžią, kuri būtų ne tik išmintinga, bet ir kantri? Pas mus į valdžią 
ateinama ketveriems metams, po to ateina kiti – ir vėl viskas prasideda 
iš naujo: vėl „reformuoti“, vėl „nusistatyti prioritetus“, nusižymėti kitas 
gaires... O į kurią pusę? Tai niekam nerūpi, svarbu, kad tuos ketveris 
metus valdžia triūsia, jas žymėdama. Visa Lietuva prismaigstyta tų 
„gairių“, nebėra kur kojos pastatyti. Mūsų vaikai, dvylika metų mokyti 
gimtosios kalbos, nesugeba parašyti diktanto be trisdešimties klaidų!.. To 
Lietuvoje dar nėra buvę. Per tiek laiko karvę galima išmokyti lipti į medį. 
Bet ne Lietuvoje. Karvės visur tokios pat, tik mokytojai ne tie. Kas atidavė 
liberalams švietimo sistemą? Ar ne didysis Skaičių Rodytojas? Į kiekvieną 
valstybę krizės ateina ir išeina, bet kai ateina į valdančias galvas, - pasilieka 
jose amžinai.

Jūs klausiat kaip Leninas: ką daryti? Atsakau kaip Granauskas: 
nežinau. Revoliucijos kėlėjai niekur kultūros nepakėlė. Ir kas tą revoliuciją 
kels? Nebėra kam.

Ir tai yra didžiausias valdžios pasiekimas.

                                                                                                                                                      2013

*
Nebėra Romualdo Granausko.
Netikėtai sau pačiam atrandu, kad žodžio didmeistrio rašyti laiškai 

trumpiausi pasaulyje. Žinoma, gal ir dėl to, jog jie elektroniniai, tačiau vis 
dėlto...

Štai vienas jų: į prašymą tapti „Varpų“ autoriumi kitą dieną rašytojas 
atsako: „Gerai“. Priminus, kad reikia nuotraukos mūsų pasikalbėjimui 
iliustruoti, parašė: „Nuotraukų neturiu. Nemanau, kad jų reikia“. Na, o 

KLAUSIAT KAIP LENINAS. ATSAKAU KAIP GRANAUSKAS, arba
GIMIAU ŽEMAITIS, ESU ŽEMAITIS, MIRSIU ŽEMAITIS
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kai paklausiau, ar mudviejų dialogo kaimynystėje atsiras kad ir nedidelis 
prozos tekstas, sužinojau: „Kad neturiu“. „Varpus“ atiduodant spaustuvėn 
ir dar sykį pasiteiravus, ar tikrai nebėra vilčių to teksto sulaukti, kartu su 
kalėdiniais sveikinimais („Ir jums to paties“) atėjo dar vienas telegrafiškas 
atsakymas: „Manau, kad ne“.

Nebėra Romualdo Granausko. Jau kelintąsyk šiandien atsiverčiu vieną, 
antrą, trečią jo knygą, tačiau negaliu perskaityti nė vieno teksto. Žinau, 
kad geresnių už juos nebėra kam parašyti, bent kol kas, tačiau tokią dieną 
jie nesiskaito.

Prieš akis tik autografas ant „Kai reikės nebebūti“: Gerbiamajam 
Leonui, taip gražiai skambinančiam „Varpais“, – pagarbiai – R. Granauskas 
2013. 08. 15. Na ir dar Valentinas Sventickas, savo pasisakymą pristatant 
pavasarį naujausią „Varpų“ numerį, pradėjęs citata iš almanache 
spausdinamo pasikalbėjimo su R. Granausku ir rašytojo linkėjimų 
„Varpams“, perduotų gegužės septintosios rytą Antakalnio ligoninėje: 
„Šiuos Romualdo Granausko svarstymus apie kultūrą apskritai noriu 
pateikti kaip metonimiją, vienaip ar kitaip liečiančią ir „Varpus“. Jie 
išgyvena visa tai, ką čia Granauskas yra pasakęs“.

                                                                                                         2014 m. spalio 28 d.
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KOPĖČIOS Į DANGŲ?
Devyni klausimai istorinių paveikslų tapytojui 

profesoriui Giedriui KAZIMIERĖNUI

Kas buvo svarbiausias postūmis, renkantis istorinę tematiką?
Prie istorinės tematikos atėjau nuosekliai, per ankstesnius savo tapybos 

ciklus (prancūzišką, itališką, ispanišką, graikišką), kuriuose bandžiau 
liesti šiuolaikinio žmogaus, atsidūrusio visiško sutrikimo situacijoje, 
santykį su nutolusių senųjų Europos kultūrų dvasinėmis vertybėmis, 
kurių pagrindu ir buvo suformuota dabartinė Europos civilizacija ir kurių 
šiuolaikinis žmogus lengvabūdiškai atsisakė, pasmerkdamas save padėčiai 
be išeities. Šią krizę, kurią išgyvename, galima įvardyti kaip kultūros 
ar Europos saulėlydį, kaip susinaikinimo ar mirties kultūrą, kuri tik iš 
paviršiaus atrodo smagiai, pozityviai, nes mirguliuoja pigiais blizgučiais. 
Jeigu dar būtų bandoma šioje situacijoje nors kiek atsitiesti ar bent jau 
išlikti, reikėtų ieškoti kokių nors tvirtesnių atramos taškų, kurių totalinio 
sutrikimo, degradavusios politikos ar banalios komercinės kultūros 
aplinkoje tiesiog nėra. Tad norint susivokti pasaulyje, atsigręžimas į 
savo tautos praeitį yra viena iš nedaugelio likusių galimybių atsiremti į 
ką nors tikra ir tvirta. Manyčiau, kad bandymas vizualizuoti savo tautos 
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istoriją suteikia menininkui galimybę eiti tikro savo tapatumo formavimo 
kryptimi, leidžia kūrėjui išsiveržti iš beprasmiškos banalybės gniaužtų 
ir kalbėti apie svarbius ir reikšmingus dalykus. (Dažnai šiuolaikiniame 
mene ne kalbama, o tik plepama.)

Taigi istorinio paveikslo kryptimi mane kreipia šiuolaikinis gyvenimas 
ir mūsų realybė.

Rūsti gyvenimo tiesa ir romantinė patetika – lyg ir priešingybės. Tačiau 
tai ne atsitiktinis Jūsų, kaip menininko, požiūris į savo tautos istoriją?

Mene, kaip ir gyvenime – viskas tampriai susipynę. Tikras džiaugsmas 
savyje slepia liūdesio šešėlį, o dramatiškiausiose situacijose kartais galima 
pastebėti ir juokingų dalykų. Reikia tik mokėti pamatyti. Tad „romantinė 
patetika“ be „gyvenimo tiesos“ būtų „saldžiarūgštis limonadas“.

Savo tautos istorijos neketinu nei kaip nors pakylėti, gražinti, nei 
dirbtinai menkinti, ironizuoti ar net pašiepti. Čia kaip su savo tėvo ar 
motinos atminimu – šaipytis negalima.

Totalinė ironija – požiūris į save, į savo aplinką, į bet kokius idealus, 
į savo tautos istoriją – šiandien tampa privalomu postmoderniosios 
kultūros postulatu. Šiuolaikiniai biurokratai, politikai ir net kai kurie 
istorikai greit suuodė, iš kur vėjas pučia. Kiekvienam aišku – pozityviai, 
pakylėtai kalbėdamas apie idealus, apie savo tautos istoriją, nacionalinį 
tapatumą Lietuvoje karjeros napadarysi, eurokomisaru netapsi. Šnairai 
žiūrima ir į menininkus, drįstančius paliesti savo nacionalinį tapatumą.

Tapydamas savo istoriją, siekiu būti maksimaliai objektyvus. Tačiau 
menininkui tikriausiai nereikia bijoti savo subjektyvumo, savo intuicijos, 
kuri irgi yra pasaulio pažinimo instrumentas. Pasaulyje nieko naujo 
neatsitiko: amžinos problemos, amžinos temos – taip buvo ir taip bus. 
Meilė, pasiaukojimas, išdavystė, klasta ir t. t. kartojasi per amžių amžius, 
šios kategorijos buvo ir liks, keičiasi tik neesminė išorinė atributika. 

Jeigu mano kūrinyje išraiškingai, įtaigiai, profesionaliai paliesta 
„amžina tema“, nemaža tikimybė, kad kūrinys yra gyvas. Gali būti gyvas, 
nuostabia gyvybe pulsuojantis istorinis kūrinys, kuriame, nors veiksmas 
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nukeltas į tolimą praeitį, kūrėjas kalba apie aktualius šiuolaikiniam 
žmogui dalykus, o gali būti supermodernus kūrinys, sukurtas po naujumo 
ir „pasaulinių atradimų“ vėliava, tačiau visiškai leisgyvis, nuobodus (kaip 
sovietiniais laikais nauja SSKP generalinio sekretoriaus kalba). Na ir 
kas, kad kūrinėlio siužetas vadinamas „mandrai“ – „postmodernistiniu 
pranešimu“. Dažnai tai būna tik, atleiskit, savo bambos krapštinėjimas.

Jūsų drobėse daug mįslių, užšifruotų detalių, už kurių ir gili prasmė, 
ir istorinė tiesa. Ne taip paprasta tai suvokti iš karto. Bet kūrėjui turbūt 
malonu žinoti, jog tavo gerbėjas prie to ar kito paveikslo ateis dar ir dar 
kartą ir tikrai nenuobodžiaus?

Visiškai nebūtina, kad meno kūrinys būtų lengvai suprantamas. 
Žinoma, šiuolaikinis žmogus dažnai yra sugadintas ir nori greito maisto. 
Plakato paskirtis yra informuoti, suintriguoti žmogų per kelias sekundes, 
kad pro šalį važiuodamas dviračiu suvoktum esmę. Su tapyba yra 
kiek kitaip. Aš noriu priversti žiūrovą mąstyti, net pasikankinti. Jeigu 
dailininkas sėdi prie paveikslo porą metų (o būna ir keliasdešimt metų), 
per tiek laiko į paveikslą „įrašoma“ daugybė informacijos – čia ir faktų 
sugretinimas, įvairios užuominos ar paralelės ir t. t. Suformuojamas 
sudėtingas kūrinio plastinis ženklas – prasminga formų, spalvų, ritmikos, 
kompozicinių elementų visuma, per kurią ir atsiskleidžia dailininko idėja, 
mintis, jausmas, dvasia. Žiūrovas, norėdamas suvokti kūrinį, turi irgi 
atitinkamai atlikti nemažą darbą, turi būti pasiruošęs, intelektualiai ir 
meniškai išprusęs ir negailėti pastangų.

Žinoma, kūrinys turi būti vertas žiūrovo dvasinio darbo. Čia ir yra 
nepaaiškinama meno paslaptis ir magija – nežinai kodėl, bet menas tave 
traukia, užburia, tiesiog nepaleidžia, norisi dar ir dar sugrįžti, o į kitą 
užtenka tik žvilgtelėt ir jau viskas, gana...

Niekas nesugalvojo recepto, kaip „pritraukti“ žiūrovą prie paveikslo. 
Amžina paslaptis.

Šalia svarbiausio – dailės kūrinio – vis prisiglaudžia ir tapytojo rašytinė 
kūryba, ne tik informatyvi, bet ir giliamintė. Kaip gimė mintis pratęsti tai, 

KOPĖČIOS Į DANGŲ?
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kas užfiksuota drobėje? Kas pirmiau atsiranda? O gal čia geležinės taisyklės 
nėra?

Savo parašinėjimų nevadinčiau „rašytine kūryba“. Tai greičiausiai 
mano ilgamečio pedagoginio darbo konspektų išraiška, nes esu pripratęs 
daugelį dalykų savo studentams gal ir per daug detaliai paaiškinti, 
pakomentuoti.

Na, tarkime, žiūri į istorinį paveikslą į Lietuvą atvykęs užsienietis, 
visiškai nežinantis Lietuvos istorijos. Geras istorinis paveikslas turi būti 
įdomus ir nežinančiam istorijos. Istoriniame paveiksle yra privalomos visos 
geram tapybos kūriniui būdingos vertybės – ir spalvos kultūra, spalvinė 
išraiška, ir kompozicija, ir tam tikro naujumo, originalumo, atradimo 
elementai, kad tapybos gurmanas galėtų paveikslu pasigrožėti ir iš arti, 
prie pat drobės prikišęs nosį (potėpių faktūromis, spalviniais niuansais, 
tapybiniu turtingumu), ir iš toli (kai, atsitraukus nuo kūrinio toliau, matyti 
prasmingi kompozicijos mazgai, didžiųjų spalvinių dėmių akordai ir t. t.). 
Net ir nežinodamas istorijos, žiūrovas gali apytikriai suvokti paveikslo 
nuotaiką, pagrindinę temą. Tačiau tikriausiai nepakenktų plačiajai 
auditorijai trumpai paaiškinti, kokia istorinė situacija yra pavaizduota, 
įvardyti pagrindinius paveikslo personažus.

Štai grožimės milžinišku Paolo Veronese’s paveikslu „Vestuvės Kanoje“. 
Galima su didžiausiu malonumu grožėtis turtinga paveikslo tapyba, 
kompozicija, analizuoti įdomius personažus, tačiau kai žinai, kai suvoki, 
kad čia ne šiaip sau vestuvės, o vestuvės, kuriose dalyvauja Kristus, kuris, 
pristigus vyno, padaro stebuklą ir iš šulinio atneštą vandenį paverčia 
aukščiausios kokybės vynu, tuomet, sutikite, jau kitas reikalas – biblinis 
motyvas suteikia kūriniui pilnatvę, prasmę ir jėgą.

Tiktai siužeto pakomentavimo nereikia painioti su pastanga viską 
išaiškinti žodžiais. Dailininko tikslas nėra iliustruoti istorinį faktą, tad ir 
paveikslo siužeto nupasakojimas giliau nepaaiškina kūrinio, o tik nurodo 
suvokimo kryptį.

Tikroji kūrinio prasmė ir vertė atsiskleidžia tik per nedalomą idėjos 
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ir plastikos jungtį, per meninę kalbą, kurios į žodinę kalbą neišversi. 
Tapytojai kartais pašposauja: jeigu galėtum viską papasakoti žodžiais, 
nereikėtų ir tapyti.

Kokių studijų prireikė, imantis pavaizduoti Lietuvos istorijos ir 
diplomatijos įvykius?

Gal jau dešimt metų, užėjęs į knygyną, visų pirma einu prie istorijos 
skyriaus. Per tiek laiko sukaupiau nemažą kalną knygų, kai kurias 
pavarčiau, paskaitinėjau ir atidėjau, kitas skaičiau kelis kartus ir nuolat 
prie vienų ar kitų dalykų sugrįžtu. Tačiau skaitymo nelaikau darbu. Tai 
veikiau malonumas.

Per tiek laiko kažkaip nejučia tapau šiek tiek „apsišlifavęs“ kai kuriose 
istorijos temose. Kaip dailininkui gal ir pakaktų, bet tai yra istorijos 
diletanto lygmuo.

Beje, vienas garbus istorikas, akademikas svečiavosi mano dirbtuvėje. 
Žinojau, kad jis visiškai nevartoja alkoholio. Tad buvau maloniai 
nustebintas ir pralinksmintas, kai jis, žiūrėdamas mano tuomet dar tik 
tapomą „Žalgirį“, kuris šiuo metu eksponuojamas Medininkų pilyje, staiga 
ištarė: „Tai yra tikras istorijos žinojimas. Ar čia yra vyno?!“ Sutikite, tokiam 
istorijos „specialistui“, koks aš esu, tai buvo smagu.

Tačiau nesikuklinkime. Tapytojas Aloyzas Stasiulevičius yra taikliai 
pastebėjęs, kad dailininkas dalyvauja istorijos kūrime!

Po Jūsų darbų parodos viena Jūsų kraštietė taip atsiliepė spaudoje: 
„Kai pamatai tokius paveikslus, išgirsti meno istorikų, dailininkų, paties 
profesoriaus Giedriaus Kazimierėno kalbas, gimsta noras domėtis mūsų 
Lietuvos istorija. Susimąstyti, kuo mes gyvename, kas mes esame. Laimingi 
esame, kai mūsų miesto žmogus savo darbais, savo esybe renčia mums, šalia 
esantiems, kopėčias į Dangų.“ Kūrėjui, be abejo, svarbūs tokie žodžiai. Gal jie 
kartais ir naują temą pasufleruoja?

Esu pastebėjęs ir tiesiog daug kartų įsitikinęs, kad mūsų visuomenė 
yra be galo savo istorijos... pasiilgusi. Keli okupacijų šimtmečiai neleido 
Lietuvai kalbėti, diskutuoti apie savo istoriją europiniame, pasauliniame 

KOPĖČIOS Į DANGŲ?
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kontekste. Mūsų istorija buvo formuojama iš kitų kultūros centrų – 
Berlyno, Maskvos, Varšuvos, tačiau ne iš Vilniaus. Kaimyniniai centrai vis 
timptelėdavo Lietuvos istoriją sau palankia kryptimi. Šie procesai vyksta 
ir dabar. Štai rusų kalba leidžiamame žurnale „Nedelia“ neseniai buvo 
plačiai aiškinama, kad Lietuvos Didžioji kunigaikštystė ir Lietuva neturi 
jokio ryšio. Žinoma, galima ir toliau apsimetinėti, kad tai nesvarbu, kad 
čia smulkmena.

Lietuvai šiandien iškyla užduotis apvalyti savo istoriją nuo tendencingų 
iškraipymų ir padovanoti savo piliečiams ir pasauliui autentišką krašto 
istorijos supratimą ir vertinimą.

Mano dirbtuvėje lankosi daugybė užsieniečių, tarp jų ir lenkai, 
rusai. Jie nuoširdžiai klausosi mano komentarų, kai kuriuos dalykus, 
pastebėjau, girdi pirmą kartą. Apsilanko taip pat daugybė moksleivių, 
studentų, mokytojų, politikų, kultūros žmonių. Ir jie, klausydamiesi mano 
komentarų, tikrai nenuobodžiauja.

Esu įsitikinęs, kad istorinė tematika šiandien yra nepaprastai aktuali 
ir reikalinga. Visada didžiosios krizės skatina atsigręžti į savo praeitį.

Tačiau visiškai nenormalu, kai istoriniai paveikslai yra viešai 
neprieinami ir palaikomi tik kelių privačių entuziastų. Štai kur problema. 
Todėl vis neatsistebiu, kad savo istorijos ignoravimas valstybiniu lygmeniu 
netrukdo mūsų valdininkams iš aukštų tribūnų plepėti apie „nuolatinį 
patriotinio auklėjimo gerinimą“.

Neabejotina, kad išgirsime ir apie naujus Jūsų paveikslus ar net ciklus, 
skirtus tolimiems Lietuvos praeities įvykiams. O gal jau tokiu sumanymu 
ir pasidalinti galite? Ar, kaip ir rašytojai, esate prietaringas – kol darbas 
nepadarytas, nė žodžio?

Nesu tikras, kad istorinius paveikslus tapysiu visą gyvenimą. Ant 
„varstoto“ jau trejus metus stovi dar vienas, gal dar koks vienas mintyse.

Beje, visai nebūtina nutapyti daug. Antanas Gudaitis kažkada sakė: 
jeigu liks istorijai bent trys darbai – tai labai daug!

Apskritai smelkiasi mintis nusigręžti nuo istorinės tematikos ir „baigti 



/ 227 /

kankinti publiką“. Tad būsimų istorinių paveikslų ciklo idėja kiek per drąsi 
ir mažumėlę nepraktiška – net ir nutapytų darbų nėr kur dėt.

Ypatingo dėmesio sulaukė Jūsų „Vytautas, laukiantis karūnos“. Kas 
svarbiausia buvo kuriant šį paveikslą? Kiek laiko prireikė, kad toje drobėje 
paskutinįkart būtų brūkštelta teptuku ar kad jis būtų pasirašytas?

Kuriant paveikslą viskas svarbu. Atsakomybė labai didelė. Kai reikia 
per dvi viena prieš kitą stovinčias figūras išreikšti dviejų valdovų, dviejų 
valstybių konfliktą, dviejų pusbrolių dramą, kai dėl Vytauto karūnavimo 
atsidurta ant karo slenksčio su Lenkija, – tai įdomus, tačiau labai nelengvas 
uždavinys. Tapiau šį paveikslą neskubėdamas (kaip ir kitus), gal pusantrų 
metų. Sunku ką nors paaiškinti. Paskutinis brūkštelėjimas paprastai yra 
labai neapibrėžtas. Štai, atrodo, jau pabaiga, bet žiūrėk, vėl piktumas 
dūšioj auga, vėl bandai, vėl taisai arba gadini. Kol visiškai išsisemi ir 
pamatai, kad paveikslas jau neauga – keičiasi, bet negerėja. Todėl tenka 
prisipažinti – nežinau, ką reiškia užbaigti paveikslą ligi galo. Kartais 
atrodo, kad paveikslo tapymas – kažkokia begalybė... Užbaigti paveikslą 
man neužtenka talento.

Smagu žinoti, kad Lietuvos istorijai skirti paveikslai ne užsakomieji, 
o asmeninės iniciatyvos produktas. Ir dar – kad Trakų pilyje žiūrovams 
džiaugsmą teikianti brangi drobė – dovana. Kiek suprantu, seniai puoselėjote 
tokią svajonę?

Asmeninė istorinių paveikslų tapymo iniciatyva ne tokia jau ir 
smagi, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Taip, mes visi pavargę nuo 
šaltakraujiškai sukurptų užsakomųjų darbų. Tad asmeninė iniciatyva lyg 
ir duoda daugiau garantijų ar bent vilčių, kad darbas atliktas iš vidinės 
būtinybės, o tai reiškia kokybiškai. Tačiau asmeninė istorinių paveikslų 
kūrimo iniciatyva gali būti viena kita išimtimi, bet neturi tapti valstybėje 
norma. Dailininkui tai paprasčiausiai per brangu. Istorinio paveikslo 
kūrimo rėmimas, tokio meno sklaida, eksponavimas turi būti valstybės, o 
ne privačių piliečių reikalas.

Dėl tos dovanos... Vytautas, laukdamas karūnos, besiblaškydamas tarp 

KOPĖČIOS Į DANGŲ?
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Trakų ir Vilniaus, stengdamasis sulaikyti besiskirstančius į karūnavimo 
iškilmes gausiai susirinkusius svečius, beje, slegiamas ne tik streso, 
bet jau ir metų naštos, netikėtai mirė. Mirė nesulaukęs karūnos, kuri 
jau buvo išsiųsta, tačiau Lenkijos politikų sulaikyta, tiesiog šiurkščiai 
pagrobta, o vėliau dar buvo mums išaiškinta, kad Vytautas – ne karalius, 
jis nekarūnuotas... Man pasirodė, kad pritiktų paveikslą padovanoti 
Trakų piliai, kurioje Vytautas mirė. Esu labai dėkingas Trakų muziejaus 
direktoriui Virgilijui Poviliūnui, kad mano dovana buvo priimta.

                                                                                                                   2014 m. sausis
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Su filosofijos daktaru, Purdue universiteto (JAV) profesorium 
Thomu F. BRODEN’u supažindino Čikagoje gyvenantis dailininkas 
Vytautas Osvaldas Virkau. Profesorius – daugelio semiotikos ir prancūzų 
kultūros straipsnių autorius. 1981–1982 m. dirbo Paryžiuje su Algirdu 
Julium Greimu ir jo grupe. 2000 m., Prancūzijos akademinei leidyklai 
pasiūlius, redagavo Sorbonos universitete apgintas, bet tuomet dar 
nespausdintas A. J. Greimo disertacijas. 

Kaip tapote profesoriaus Algirdo Juliaus Greimo studentu? Kuo 
įsimintiniausi studijų metai?

Studijavau prancūzų literatūrą Indianos universitete (Indiana 
University, Bloomington). Ten įgijau magistro laipsnį ir apgyniau doktoratą, 
o mano pirminių studijų profesorium buvo Robert Champigny, prancūzų 
poetas ir literatūros kritikas bei teoretikas. Kadangi jo sritis šiuolaikinė 
prancūzų kalbos  teorija ir tekstai, jam buvo gerai žinomi Algirdas Julius 
Greimas, Roland Barthes, Gérard Genette ir Tzvetan Todorov. 1971 m. 
preliminariems doktorato egzaminams pasiruošti skaitytinų knygų sąraše 
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buvo François Rastier; savo knygoje jis pasinaudojo Greimo metodais, 
išdėstytais jo 1966 m. publikacijoje Sémantique structurele. Norint 
suprasti F. Rastier, reikėjo perskaityti Sémantique structurele! Tekstas 
nelengvas, tačiau pateikti modeliai, kaip analizuoti pasakojimą ir diskursą 
mane sudomino ir sutapo su norima linkme.

Kai po metų R. Champigny, nesurasdamas mano disertacijai tinkamo 
prancūzų poeto ar poezijos krypties, pasiūlė rašyti, kaip tą užduotį 
spręstų Greimas, tą aš ir padariau. Tai buvo nelengva užduotis, nes 
neturėjau tinkamų kalbotyros ir filosofijos pagrindų, bet tai paskatino eiti 
intelektualinių nuotykių keliu, atsidarė platūs horizontai į kitas sritis ir 
disciplinas, kurių aš kitaip nebūčiau suradęs. 

Turbūt Greimas „kaltas“ ir dėl mokslinių tyrinėjimų, pasirinktų baigus 
studijas?

Manau, kad tai buvo mano tėvo įtaka, kaip Greimui buvo jo tėvo įtaka. 
Manasis buvo teisės mokslų profesorius ir aš, vyriausiasis sūnus, taipogi 
tapau profesorium. O mano du jaunesnieji broliai pasirinko advokatūros 
kelią. Taigi, kaip sakoma, obuolys nuo obels per daug toli nenusirito.

Kurį laiką dirbote Paryžiuje su Greimu ir jo grupe. Kuo svarbūs tie metai?
1981–1982 metus praleidau Paryžiuje studijuodamas pas Greimą su jo 

mokslinių tyrinėjimų grupe Aukštųjų socialinių studijų mokykloje (École des 
hautes études en sciences sociales). Tai buvo mano antrieji metai Paryžiuje ir 
ketvirtieji Prancūzijoje, tuomet jau galėjau laisvai laviruoti kasdieniniame 
miesto gyvenime. Man daug padėjo Prancūzijos valdžios parama, dabar 
žinoma kaip Chateaubriand’o stipendija; tuo pačiu metu dėsčiau gimnazijoje 
ir dar dvejose aukštesnio lygio mokyklose (grandes écoles) anglų kalbą.

Prieš atsisėdant į suolą Greimo seminare, jau buvau perskaitęs jo 
knygas ir straipsnius, taip pat jo grupės darbuotojų leidinius. Lankyti 
popietinius trečiadienių seminarus buvo tikrai įdomu. Nors atrodė, jog 
tam esu pasiruošęs, vis tik jie pareikalavo daug darbo. Pirmąją seminaro 
dieną, kai Greimas pristatė temą visiems metams, buvo šimtas, o gal ir 
daugiau klausytojų. Po kiekvieno seminaro nedidelė mūsų grupė lydėdavo 
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Nuotraukoje iš Greimų šeimos archyvo: Algirdas Julius Greimas 
Vilniuje. 1979 m. gegužė.
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Greimą į netolimą kavinę, kur diskutuodavome apie paskaitos objektą 
ir mūsų semiotinius tyrinėjimus, keitėmės idėjomis, siūlėme lektūrą  
būsimoms paskaitoms. 

Greimas reikalavo, kad kiekvienas jo seminaro lankytojas dalyvautų 
vienoje ar daugiau darbo grupių,  nagrinėjančių semiotiką, kurias kas 
savaitę ar dvi pravesdavo patyrę veteranai bendradarbiai. Kaip tik 
tokiose mažose (šešių asmenų ar kiek didesnėse grupėse)  išmokome 
analizuoti tekstus ar kitokią kultūrinę kūrybą (vaizduojamąją, muzikinę, 
architektūrinę, susijusią su viešąja aplinka ir t. t.) bei kaip pristatyti mūsų 
studijas ir teorines problemas, kaip diskutuoti. Be susitikimų su Greimu 
seminarų metu ar kavinėje studentai ir kolegos galėjo su juo susitikti ir 
asmeniškai jo mažame kabinete. Aš tuo pasinaudojau du kartus.

Viską susumavus, Greimo seminarai, papildomos darbo grupės ir 
susitikimai kavinėje sudarė labai stimuliuojančią ir intelektualinę aplinką. 
O labiausiai įsiminė tie du asmeniniai susitikimai su profesorium.

Po tų įdomių 1982 mokslo metų kartas nuo karto sugrįždavau į 
Paryžių dalyvauti seminaruose, susitikti su Greimu ir jo darbuotojais.

Su profesorium Greimu teko bendrauti tik neakivaizdžiai – laiškais, 
kai po 45 metų pertraukos atnaujinau jo sumanytuosius „Varpus“. Tačiau 
tos asmenybės grožį spėjau pajusti. Deja, likimas nelėmė susitikti, todėl tų, 
kuriems teko su juo bendrauti betarpiškai, visada klausiu, kuo tas įdomus 
žmogus labiausiai  įsiminė, kokia jo išskirtinumo paslaptis. Šito klausdamas 
ypač daug tikiuosi iš Jūsų, buvusio Greimo mokinio.

Greimas buvo už mane 35 metais vyresnis. Kai susitikom, jis jau buvo 
pasaulinio masto mokslininkas, garsus intelektualas, o aš tik pradėjęs 
karjerą.  

Kas man daugiausiai įsiminė iš kontaktų su Greimu, tai jo sugebėjimas 
aiškiai ir preciziškai parodyti, kaip idėjos, kylančios iš jo semiotikos, gyvai 
ir stipriai rišasi ir jungiasi prie daikto prasmės. Palyginus su juo, buvom 
trumparegiai, visumos vaizdo neįsivaizdavom ir galėjom atkreipti dėmesį 
tik į pavienias idėjas, kurios neprisidėjo prie pilnos tos vizijos schemos. 
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1981-1982 metų seminaruose trys ar dvi valandos būdavo pašvenčiamos 
klausimams ir atsakymams: studentai ir kolegos galėjo klausimus pateikti 
raštu iš anksto arba žodžiu seminaro metu. Šios seminaro sesijos padėjo 
man tiesiogiai suprasti, kaip svarbu buvo jam ir jo artimiems, ilgalaikiams 
bendradarbiams  išvystyti efektyvią teoriją ir metodologiją. Nors daug 
pateiktų idėjų buvo labai komplikuotos ir sunkiai suprantamos, Greimas 
galėdavo tiksliai ir aiškiai nurodyti, kodėl būtent buvo svarbu pasirinkti 
šitas, o ne alternatyvias, kurias jis irgi žinodavo ir pristatydavo trumpai 
ir aiškiai. Buvo akivaizdu, jog  jis ir jo grupės nariai rimtai užsiėmę naujo 
projekto įgyvendinimu.

Greimas, be kita ko, turėjo ryškų humoro ir ironijos jausmą. Nežiūrint savo 
aukštos padėties, jis visuomet buvo kuklus, paprastas.Tai jam netrukdė idėją 
pateikti tiesiogiai, nesišaukiant autoritetų. Jis buvo geras, atidus klausytojas. 
Aistringai gynė kai kurias principines idėjas, vertino nuoširdžius ir atvirus 
debatus,  nevengdamas metodologijos ir teorijos. Kai dabar pagalvoju apie 
jo per tris dešimtmečius sukurtą studijų grupę, tenka nustebti, kiek laiko 
ir energijos turėjo paskirti kurdamas tą bendrą kolektyvinę programą, 
auklėdamas  bendriją. Tai jis įvykdė ne tik viešose paskaitose, bet ir per 
begales asmeninių susitikumų, laiškų ir telefoninių pasikalbėjimų.

Teko matyti televizijos filmą apie Greimą, prie kurio sukūrimo prisidėjo 
vienos mano knygos herojaus dailininko Adolfo Vaičaičio dukra Jolanta – 
labai įdomus, deja, per anksti Anapilin išėjęs žmogus. Susidarė įspūdis tarsi 
Greimas gyveno labai paprasto žmogaus gyvenimą. Lyg ir nieko profesoriško 
nebuvo jo buityje, artimiausioje aplinkoje. Tačiau taip galvoji tik iki tol, kol 
neišgirsti, kaip ir apie ką mokslininkas kalba. Jei galite, nukelkite mus nors 
trumpam į tą Greimo kasdienybę, kuri jį supo.

Aš taip pat mačiau Sauliaus Beržinio sukurtą filmą. Jis gan gerai 
perduoda Greimo kasdieninio gyvenimo vingius, jo darbą kaime, kur 
gyveno paskutinius dvidešimt metų. Tie, kurie susitikdavo su Greimu, 
dažnai pamini, kad būdavo nustebinti dėl labai kuklios aplinkos, kokią 
mes ir matome dokumentinėje juostoje. 

LOBIS ATEITIES MOKSLININKŲ DARBAMS
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Keliuose savo interviu jis pabrėžia, kad stengiasi pašvęsti bent tris 
valandas kasdien savo tyrinėjmo projektams, nagrinėdamas kokią 
problemą arba analizuodamas tekstą. Jo antroji žmona sakė man, 
jog Greimas nemėgo atostogų, kad tai esąs konceptas, kurio jis visai 
nesuprantąs. Jau vien iš jo straipsnių lietuviškom temom akivaizdu, 
koks ryškus produktyvumas. Tai buvo žmogus, giliai užimtas svarstant 
humanitarines ir kasdienines socialines problemas. 

Be to, jis visada buvo ištikimas ryšiams su šeimos nariais ir draugais, 
net ir tuomet, kai atstumas tam trukdė. Jis mėgo būti su kitais prie stalo, 
neatsisakydavo stiklo vyno ar bokalo alaus. Atletiškumu nepasižymėjo, 
bet mėgo dirbti savo sode ir pasivaikščioti su ištikimu šuneliu.

Kokie žmonės Greimui buvo artimiausi – būtinai susiję su jam svarbiais 
tyrinėjimais ar ir įvairių pažiūrų, įvairių sričių asmenybės?

Daug kas glaudžiai dirbo su Greimu per tuos penkis dešimtmečius. 
Jis pats visuomet žavėjosi ir prisimindavo Rolandą Barthes, su kuriuo 
susitiko dar 1949 m. ir kartu dirbo sukurdamas pagrindinius savo 
mokslo principus. Claude Lévy-Strauss ir Georges Dumézil jam buvo 
svarbūs pavyzdžiai su jų sukurtomis idėjomis ir griežtais mokslinių 
pagrindų reikalavimais; be to, jie jam imponavo ir kaip padorūs, kuklūs 
žmonės. Iš daugelio studentų ir kolegų, kurie per dvidešimtmetį su 
Greimu bendravo ir prisidėjo Prancūzijoje išvystant įvairius tyrinėjimo 
projektus,  galima būtų paminėti Françoise Rastier, Paolo Fabbri, Jean-
Marie Floch, Anne Hénault, Eric Landowski. Greimas neturėjo progos 
savo gyvenimo pabaigoje praleisti daugiau laiko Lietuvoje, bet kiek tik 
galėjo bendradarbiavo su Kęstučiu Nastopka, Rolandu Pavilioniu, Broniu 
Savukynu ir Saulium Žuku. 

Intriguojanti Jūsų biografijos eilutė, susijusi su Greimo disertacijos 
ruošimu publikavimui. Norėtųsi apie tai išgirsti plačiau. 

Atlikęs reikiamus tyrinėjimus, parašė savo La mode in 1830 („1830 
metų mados“). Tai įvyko netrukus po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, šį 
darbą Sorbonoje apgynė  1948 m. Tais laikais prancūzų studentai turėdavo 
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parengti ne tik pagrindinę, bet  ir  antrinę studiją, abi  kartu (iš viso 
Greimo studijose 578 puslapiai). Jų tikslas –  tirti žodyną, kurį prancūzai 
vartojo maždaug 1830 metais, kalbėdami apie to laikotarpio madingus 
rūbus, – nuo  bendrų žodžių iki specifinės terminologijos, gilinantis net į 
madingą, nors ir  trumpalaikį  jų vartojimą buityje. Tas darbas vertingas 
kiekvienam, kuris domisi tuo periodu, be to, istorikams ir Balzac’o,  
Flaubert’o, Stendhal’io novelių tyrinėtojams. Tuose tyrinėjimuose –  
tuometinės bendruomenės aplinka, rūbai,  juos apibūdinantys žodžiai bei 
išsireiškimai, taip pat  kryptys bei estetinė tos epochos vertė. Jau tuomet 
Sorbonos universiteto profesoriai tvirtino, kad  Greimo disertacija yra 
tikra naujovė, žadanti jam nuostabią karjerą. Šiandien į ją galime žiūrėti, 
kaip į  kalbos tyrinėjimą, vedantį į kultūrines studijas.

Pats Greimas aiškino neskelbęs tos savo dvilypės disertacijos, nes jos 
kryptis jį ne taip jau labai domino ir kad jis gan greit suradęs daug daugiau 
žadančią kryptį kalbotyros studijoms. Susirašinėjant su juo pavyko įtikinti, 
kad, nors jis gal kai kuria prasme ir  teisus, visgi sukaupta informacija –  
tikras lobis ateities mokslininkų darbams. 

Teko įdėti daug pastangų, ruošiant tas dvi studijas spaudai. Greimas 
nebeturėjo savojo  egzemplioriaus, todėl pasinaudojau Sorbonos  biblio-
tekoje saugoma  mašinraščio išblyškusia kopija. Laimingo atsitiktinumo 
dėka gavau universitetų, kuriuose dėsčiau tuo metu, –  Nebraskos univer-
siteto (University of Nebraska) ir Purdue universiteto (Purdue University), 
– stipendijas. Tuo pat metu gavau  ir JAV humanitarinių mokslų naciona-
linę stipendiją (USA  National Endowment for the Humanities) . Atvykus 
į Prancūziją, tai man leido pasisamdyti kompetentingą asmenį diserta-
cijos perrašymui ir pradėti darbą. Prancūzė kolegė ir draugė Frainçoise 
Ravaux-Kirkpatrick, su kuria susipažinau lankydamas Greimo seminarus 
1981-1982 metais, prisidėjo tą darbą ruošiant spaudai. Savo ruožtu Anne 
Hénault, nuo 1970 metų artima Greimo  padėjėja, Prancūzijos universite-
tų leidyklų (Presses Universitaires de France) vadovė, sutiko taip paruoštą 
Greimo La mode en 1830 išleisti, tam pašvęsdama daug valandų darbo. 

LOBIS ATEITIES MOKSLININKŲ DARBAMS
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Apie Greimą esate skaitęs daug paskaitų įvairiuose pasaulio 
kontinentuose. Koks tokių paskaitų tikslas? Ar susidomėjimas Greimo 
palikimu iš tikrųjų toks didelis?  

Taip, apie Greimą skaičiau paskaitas angliškai, dėsčiau jo idėjas, 
kalbėjau apie jo gyvenimą ir  karjerą klausytojams, kurie nedaug ką žinojo 
apie jo darbą ir metodus. Mano nuomone, pastaruoju metu  anglakalbiai 
mokslininkai be reikalo atsiriboja nuo daugelio svarbių asmenybių, 
kreipdami dėmesį vos į keletą prancūzų intelektualų. Greimas išvystė 
daug naujų ir naudingų idėjų, buvo viena iš centrinių figūrų pokariniame 
intelektualų ratelyje, ir jo darbams bei atradimams būtina skirti daug 
daugiau dėmesio.

Skaičiau ta tema paskaitas ir prancūziškai, bandydamas  pratęsti 
Greimo semiotinius projektus.

Esate daugelio straipsnių prancūzų kultūros temomis autorius. Ar 
galima čia įžiūrėti ir Greimo įtaką?

Gal svarbiausi iš jų yra du, vienas prancūziškai, kitas angliškai, 
kuriuose bandžiau atnaujinti Greimo disertacijų projektą, pritaikydamas 
vėliausias semiotines idėjas studijuojant aprangą ir madas. Angliškas 
straipsnis palygina Empiro madą Prancūzijos revoliucijos metu bei 
Napoleono laikotarpio aprangą su rūbais,  dėvėtais keliais dešimtmečiais 
vėliau. Straipsnyje kalbama, kaip Empiro stilius iliustruoja Neoklasicizmo 
estetiką, kai tuo tarpu vėlyvesnis –  prancūzų Atstatymo periodas –  įkūnija 
Romantizmo meno principus. 

    Ar tarp Greimo gyvenimo ir kūrybos galima dėti lygybės ženklą? O gal 
jis buvo vienoks buityje, asmeniniame gyvenime, o kitoks rašto darbuose, 
kaip neretai nutinka menininkams?

Man tai ypatingai įdomus klausimas, nes kaip tik dabar ruošiu Greimo 
intelektualinę biografiją, tai yra knygą, kuri turėtų atskleisti metodus, 
kuriuos jis sukūrė ir kuo jie svarbūs, pagrindinius jo gyvenimo momentus 
bei istorinį kontekstą. Iš vienos pusės, mokslinis darbas, išgarsinęs Greimą, 
geriausiai žinomas tik tos specialybės žinovams ir lieka atskirtas nuo 
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jo paties gyvenimo bei nuo istorinių įvykių. Iš kitos pusės, prisimenant 
svarbiausius praėjusio amžiaus įvykius ir tuo pačiu bendruosius principus, 
įkvėpusius jo mokslinį darbą, galima lengvai rasti gilius ryšius. Jis pats 
visuomet atkreipdavo dėmesį į siaubingus Antrojo pasaulinio karo 
įvykius ir visko sugriovimą, nes buvo asmeniškai tai patyręs, sakė, jog tai 
stūmė jo humanitarinių mokslų tyrinėjimą ta linkme, kuri ateinančioms 
generacijoms suteiktų daugiau ir geresnių pasirinkimų. Viename interviu 
jau gyvenimo pabaigoje taip išsireiškė: „Be abejonės, mano „intelektualinis“ 
kelias iš dalies paaiškinamas mano kilme ir tais įvykiais, kuriems atsivėrė 
mano jaunystės Lietuva; būti semiotiku – tai kelti prasmės klausimą. Karas, 
jo absurdiškumas skatina susirūpinti prasme visų tų baisybių, kurios vyksta 
prieš mūsų akis1. [...] Aš stipriai jaučiau absurdo jausmą, prasmės nebuvimą, 
kurie mane ir stūme ieškoti prasmės“2.

Greimas giliai suvokė, kad jo mokslinis projektas reikalauja aiškumo, 
atviro proceso ir griežtų standartų. Tai – reikalavimai, išplaukiantys 
iš idealaus asmeniško dorumo ir pagarbos kitiems, kuriuos jis manė 
išsiugdęs dar jaunystėje: „Semiotika, kokią bent aš įsivaizduoju, 
pirmiausia yra išmonės būklė, moralė, verčianti būti negailestingam 
pačiam sau; semiotikos veiksmo efektyvumas ir jos galėjimas perduoti 
žinojimą kaip tik remiasi tokiomis aplinkybėmis“3. Greimas priešinosi 
skepticizmui, tam, kas buvo taip charakteringa Paryžiaus inteligentijai 
po  1968 m. gegužės įvykių. Jis taip pat buvo nusistatęs prieš tai, ką savo 
gyvenimo pabaigoje jautė esant Vakarų Europos pagrindinėse etikos 
išraiškose. Pasiremdamas  semiotika, bandė toliau vystyti savo projektus, 
puoselėdamas įsipareigojimą efektyviai etikai. 

Ar su kitais buvusiais Greimo studentais palaikote ryšius? Jei taip, kuo 
tie ryšiai pasižymi, kuo ypatingi?

Taip, palaikau ryšius su daugeliu Greimo studentų, ir jie man yra 
ypatingai svarbūs. Jo metodai reikalauja ilgų ir ištvermingų studijų, 
galvojimo ir praktikos. Daugelis iš mūsų palaikome tarp savęs tamprius 
ryšius. Paprotys dirbti grupėmis išliko ir po Greimo mirties: jo studentai 
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ir tų studentų studentai laikosi to paties papročio –  ruošia ir lanko 
seminarus, konferencijas, ypatingai Lietuvoje ir ten, kur paplitę lotynų 
kilmės kalbos – Vakarų Europoje ir Pietų Amerikoje, ypač Prancūzijoje, 
Italijoje ir Brazilijoje. Man būdavo malonu sutikti Greimo studentų (ir jų 
studentų) Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Suomijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Lietuvoje, Turkijoje ir Brazilijoje. Tą visuomet giliai 
vertinau.

Su įdomumu 2011 metais „Lituanus“ žurnale (nr. 57:4) perskaičiau 
Jūsų straipsnį-studiją, skirtą Greimui. Buvo malonu tarp šaltinių surasti 
paminėtą ir ne vieną lietuvių autorių, o ir mano studiją. Tai leidžia manyti, 
kad turite ryšį ir su Lietuva. Koks jis? Kokia to ryšio pradžia? O gal ir Jūsų 
giminės šaknys lietuviškos?

Mano šaknys Airijoje ir Amerikoje. Lietuva atsivėrė tik per kontaktą 
su Greimu, ypač kai pradėjau rinkti žinias ruošiamai Greimo kultūrinei 
biografijai. Lankiausi Lietuvoje du kartus, 2012 ir 2013 metų vasarą. 
Neturėjau jokio supratimo, ką pamatysiu, bet abu apsilankymai padarė 
labai gerą įspūdį. Be darbo Greimo archyve Vilniaus universitete praleidau 
nemažai laiko su kolegomis; tie susitikimai buvo labai malonūs ir mano 
ruošiamam darbui naudingi. Be to, išsinuomojau automobilį ir  su žmona 
važiavom per Lietuvą, lankėme tas vietas, kur Greimas gyveno ir dirbo. 
Aplankėme, aišku, ir Šiaulius. Nemažai laiko praleidau ir mokydamasis 
lietuvių kalbos. Turiu viltį, kad ateityje galėsiu pradėti skaityti lietuviškai, 
ne tik pasakyti sakinį ar du. Deja, dar vis neturiu laiko prie šito kaip 
reikiant prisėsti.   

Būtų įdomu plačiau išgirsti apie Jūsų bendradarbiavimą su tautiečiu – 
čikagiškiu dailininku Vytautu Osvaldu Virkau.

Maždaug prieš penkerius metus susipažinau Čikagoje su  žurnalo 
Metmenys technine redaktore Henrieta Vepštiene, tą darbą dirbančia bene 
trisdešimt metų. Ji mane plačiai supažindino su žurnalo programa, surinko 
visus jame publikuotus Greimo straipsnius. O 2011 m. mielai sutiko išversti 
Greimo pirmosios žmonos laiškus savo draugei. Kartas nuo karto į pagalbą 
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pasikviesdavo savo brolį Vytautą Virkau, kuris taipogi daug nusipelnęs 
Metmenų leidybai.  Tai ir buvo mano bendradarbiavimo su Vytautu pradžia. 
Jis jau yra išvertęs apie 300 Greimo straipsnių ir daugiau kaip 500 jo 
laiškų, kurių man būtinai reikėjo ruošiant knygą apie Greimą. Norėdamas 
atsilyginti už vertimus, gavau iš savo universiteto stipendiją, bet Vytautas 
jos atsisakė, pasiūlydamas tuos pinigus išleisti svarbesniems dalykams.

Su Vytautu susitikome Čikagoje ir nuo to laiko palaikome pastovų ryšį 
patogiu ir greitu elektroniniu paštu. Jei ne jo vertimai, lietuviški Greimo 
tekstai būtų man neprieinami. O juk juose begalės jo įdomių minčių apie 
šiuolaikinę kultūrą, politiką, pragyventus įvykius, žymesnes asmenybes. 
To Greimo prancūziškuose tekstuose nėra. O Greimo laiškai suteikia 
nepaprastai daug informacijos apie jo darbo metodus, pasiruošimus 
konferencijoms, seminarų tematiką, keliones. Taigi jų vertėjas Vytautas 
laikytinas ir vienu iš knygos autorių.

Buvau vienas iš iniciatorių 2010 metais atidengiant Šiauliuose Greimui 
ir „Varpams“ skirtą memorialinę lentą. Kartu su profesoriais Kęstučiu 
Nastopka ir Karoliu Rimtautu Kašponiu Didždvario gimnazijoje, kur karo 
metais mokytojavo Greimas, teko ir paskaitą mokslinėje konferencijoje 
skaityti. Iš tuometinių pabendravimų su Greimo pasekėjais susidariau 
įspūdį, kad semiotika turi gražią ateitį, perspektyvą. Tiesa?

Tikiuosi, kad semiotika turi gražią ateitį. Savo kelionėse sutikau daug 
puikių mokslininkų, jaunų profesorių ir doktorantų, dirbančių šioje srityje 
ir bandančių ją praplėsti. Mano būsima knyga, manau, irgi padės atkreipti 
didesnį dėmesį į Greimą ir jo projektus. Intelektualinis kontekstas vis 
keičiasi, tenka papildyti pagrindinius semiotinius principus ir pritaikyti 
juos besikeičiančiai aplinkai. Kiekvienas tyrinėtojas turi pats surasti 
tinkamiausią strategiją, kaip išlaikyti pagrindines semiotikos savybes, 
kurioms Greimas pirmasis davė akstiną, o paskui nenuilstamai visą savo 
gyvenimą dirbo, ieškodamas naujų idėjų.

Vėl bene pusmetį darbuojatės Paryžiuje. Ar ir šįkart atvykimas iš 
užatlantės susijęs su Greimu?

LOBIS ATEITIES MOKSLININKŲ DARBAMS
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Per maždaug dešimt metų galėjau bent porą kartų per metus, po 
pusmetį ar daugiau, dirbti mokslinį darbą Prancūzijoje, dažniausiai 
rudenį ar vėlyvą pavasarį. Tai leido man surinkti begalę medžiagos apie 
Greimo semiotiką. 2014 m. gegužę ir birželį skaičiau paskaitas Paryžiaus 
aukštojoje standartinėje mokykloje  (École normale supérieure) apie 
Tarptautinės semiotikos studijų asociacijos  (International Association 
for Semiotic Studies) įsteigimą 1960 metų gale. Aišku, tuo pačiu buvo 
aptariamas Greimas, labai daug prisidėjęs prie tos asociacijos įkūrimo. 
Turėjau interviu su dviem jo artimiausiais bendradarbiais, lankiau 
Sorbonos ir kitų universitetų seminarus, kuriuose tęsiami Greimo 
projektai. Dvi dienas praleidau netoli Paryžiaus fotografuodamas 
kolegės asmeninį archyvą; ji lankė Greimo seminarus Paryžiuje beveik be 
pertraukos nuo 1971 m. ir niekad neišmesdavo net mažiausio popierėlio, 
išdalinto seminaro metu. 

Ar turėjote kokią galimybę susipažinti su atnaujintais „Varpais“? Jei 
taip, kokią nuomonę apie juos susidarėte?

Su Vytauto Virkau pagalba perskaičiau Varpuose bent kelis straipsnius, 
kuriuose buvo minimas Greimas, jo veikla Šiauliuose  bei pasakojama apie 
jo vaidmenį įkuriant almanachą. Jie labai informatyvūs ir gerai sutapo su 
mano projektu. Linkiu Varpams ilgiausių metų, - tai tikrai neįkainojamas 
kultūrinis ir intelektualinis leidinys. 

                                                                                                                                                      
                            2014 m. liepa

1„Pradžioje buvo Greimas“, interviu Le Quotidien de Paris, 1986 kovo 11; sutrumpintas 
interviu Kultūros barai , 1987, nr.2, p. 42.
2 Greimas, „La France est gagnée par „l’insignifiance“,  interviu su Michel Kajman 
ir Corine Lesnes, Le monde, Paris, 1991 spalio 22, p. 45; T. F. Broden’o vertimas iš 
prancūzų kalbos.
3 Greimas, „Postface“, atsakymas Groupe d’Entrevernes grupei, Signes et paraboles: 
sémiotique et texte évangélique, Paris, Seuil, 1977, p. 227.
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„TIK SIELOS TYLOJE GALI 
NUGALĄSTI SAVO JUTIMUS“, –

sako prozininkas ir dramaturgas, 
Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras  

Saulius ŠALTENIS

Nors praėjo daug metų, taip ir norisi kreiptis: „Redaktoriau“. Matyt, 
kitaip ir nebebus. Anuomet nepavyko prikalbinti tapti varpininku, bandau 
tai daryti dabar, vildamasis, kad bus lengviau tam surasti laiko nei baigiantis 
buvusiam amžiui.

Daug kas iš tų dienų įsiminė, ne tik dienraščio vyriausiojo redaktoriaus 
skubėjimas iš redakcijos į Seimą ir atgal. Visų pirma, Jūsų mokėjimas bet 
kurioje situacijoje išlikti ramiu ir taktišku. Ypatingai nuteikdavo ir vieną 
ar kitą kolegą pagiriantys žodžiai: „Kalbėkit, kalbėkit, jūsų labai graži, 
taisyklinga lietuviška kalba“. Būta ir kitokių situacijų, viena jų susijusi su 
Kauno skyriaus atidarymu ir Jūsų pavaduotoju K. P., kuris išgėręs nutarė 
surengti „pasitarimą“. Atsisakius jame dalyvauti ir Jūsų lyg tarp kitko 
paklausus, kaip reaguoti į neužtarnautus priekaištus, atsakėt labai smagiai: 
„Duok į snukį“. Žinoma, tokiu patarimu nepasinaudojau, tačiau dar sykį 
įsitikinau, kad Šaltenis iš tų, kuriais galima pasitikėti.
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Taigi ir pirmasis klausimas susijęs su „Lietuvos aidu“. Kokius atsiminimus 
paliko su dienraščiu susiję metai? Ar neskauda širdies, kad vėlesniais laikais 
kitiems redaktoriams nepavyko šio laikraščio išlaikyti tame lygyje, kuriame 
jis buvo Jums vadovaujant, - kai redakcijoje ir dienraščio puslapiuose 
pastoviai matydavai žymiausius mūsų rašytojus, kai skaitytojai to leidinio 
laukdavo, žinodami, kad jis nenuvils?

Buvau gerokai naivus, sąžiningas Lietuvos Atgimimo kareivis, darbinis 
arklys. Kur reikėjo, kur priprašydavo, ten ėjau. Juokinga prisimint, bet net 
ūkininkų sąjungą dalyvavau kuriant  (kolchozų pirmininkai šaipėsi, viešai 
aiškino, kad visi ūkininkai girtuokliai ir nevaisingi, gąsdino,  jog, jei sugrius  
kolchozai, bus badas). Kūriau laisvą spaudą, „Šiaurės Atėnus”, rašinėjau  
Seime visokius valstybės dokumentus, važinėdavau naktimis po pasienį, 
kai  prasidėjo   gaisrai ir mūsų pasieniečių   apšaudymai ir t. t. Kviečiamas 
į „Lietuvos aidą“ ilgai muisčiausi, nors ėjo į namus   įkyrios delegacijos, 
įtikinėjo, prašė, ramino, kol užkrovė tą, kaip paskui greitai paaiškėjo, į 
skolas nuvarytą laikraštį. Žinoma, man  kėlė daug sentimentų, kad Petras 
Klimas buvo pirmasis „Lietuvos aido” redaktorius, kad laikraštis paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Žinoma, lakstydamas iš Seimo į redakciją 
ir atgal, šokinėdamas kaip zuikis ant karštos keptuvės, stengiausi būti 
visados  nusiskutęs ir pasitempęs lyg koks karininkas, laivo kapitonas, 
–  kas  daugiau belieka, kai reikalai prasti, kai laivas nuolat skęsta. Labai 
gailiuosi, kad per ilgai  gyvenau tokį sielą džiovinantį gyvenimą. Gyvenimą 
be džiaugsmo, apvaginėdamas, skriausdamas šeimą, mažai matydamas 
vaikus, pagaliau ir savo sveikatą griaudamas.

Daugybei žmonių  ambicinga karjera, aukštesnė padėtis ir visokios 
pareigos gal teikia  džiaugsmą, yra gyvenimo variklis. Iš prigimties  esu 
ne viešumos, o šešėlio, ramybės, šeimos   žmogus.Gili ironija, kad dažnai 
negauni tų dalykų, apie kuriuos svajoji, o likimas nudrebia tau tai, kas 
kitiems gal atrodo šitokia garbė ar dideli pasiekimai. 

Užsibuvęs po nepriklausomybės atkovojimo visuomeniniam gyvenime 
tarytum  pakliuvau į spąstus.Tą laiką prisimenu kaip varginančią, savotišką  
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baudžiavą, visišką laisvės ir savęs praradimą, metus, pilnus  keisčiausių 
stambių ar smulkių nesusipratimų. Kai dirbau  ministru,  visados  būdavo 
nejauku, kad mane vežioja senyvas malonus vairuotojas, kad jis laukia iki 
išnaktų  mašinoje, kol tu posėdžiauji ar kitais mažai prasmingais dalykais 
turi užsiiminėti .Jis man tiesiai sakė: žinau, kad jūs galit ir pėsčias pareiti, 
bet, jei aš jūsų nevežiosiu, neteksiu darbo – ir taip jau  stengiasi  mane 
išgrūsti į pensiją. Gal tai smulkmena, bet  kai tų  ne tavo smulkmenų per 
daug, ilgesingai imi žiūrėti į gerves danguje. Juk visą gyvenimą  buvau 
įpratęs  bėgioti su sportbačiais, greitai judėti, net  laiptais  nelipdamas, o 
šokinėdamas. Pasirodo, negalima šokinėti,  nesolidu, nufilmavo ir  parodė. 
Ir kaklaraištį turėjau  nešioti. Nesakau, kad jis smaugė kaip kilpa,bet  taip 
ir  neišmokau ir nebeišmoksiu  raišioti kaklaraiščių  mazgus. Mane išblaivė, 
nupūtė visus Atgimimo  sapnų likučius viena aštri, šaiži ponia. Sėdėjom  
Seime  gerokai po vidurnakčio, posėdžiavom pervargę, nepamenu, ką 
svarstėm, matyt, kažkas kažką  dalinosi nepasidalino, aiškinosi, intrigavo, tik 
aš nieko nesupratau, pragydau, kažko naiviai paklausiau, tai poniai neatlaikė 
nervai ir ji staiga  suklykė: „Užteks, nusibodo tie Šaltenio idealizmai…“. Ji 
kažkodėl  pavartojo tokį tarpusavio kalbose nenaudojamą aukštą, tokį  
apdulkėjusį, senamadišką, gremėzdišką kaip prieškarinė Smetonos laikų 
etažerė ar bufetas žodį. Staiga visiškai sutrikau ir susigėdau. Ir taip gūdžią 
Seimo naktį  tą  akimirką man baigėsi Sąjūdis, Atgimimas, pamačiau staiga, 
koks esu  juokingas, gailus ir kvailas, kai kiti  viską supranta be žodžių, - kad 
jau pasikeitė laikas (klimatui pakitus, išmirė juk  visokie mamutai, elniai 
ar smulkesni  sutvėrimai), kad jau kitos paskatos  veda  naujus  žmones į 
politiką. Girdėjau, kaip  kartą tiesiai vienas klausė: ateinu į politiką, bet ar 
atiduosit, kai laimėsit rinkimus, man tą savartyną?

Revoliucija visados išplauna daugybę šiukšlių.
Šiukšlynas yra  visų revoliucijų pabaiga. Šiukšlynas yra puiki atvira 

vieta  pagaliau apsidairyt į tolimus padūmavusius, akis ėdančius  šiukšlinus 
horizontus ir sugrįžt namo, į save.

Sauliaus Šaltenio pavardę pirmąsyk įsidėmėjau po publikacijos 

TIK SIELOS TYLOJE GALI NUGALĄSTI SAVO JUTIMUS
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„Nemune“. Kažkodėl pamenu ir šalia labai suintrigavusios prozos 
išspausdintą autoriaus fotografiją kareiviška uniforma, bet ne portretą ir 
ne valdišką nuotrauką. Ar tarnyba tarybinėje armijoje intelektualų šeimoje 
išaugusiam ne itin stiprios sveikatos jaunuoliui nebuvo pragaru?

Iš universiteto atsidūriau kariuomenėje, buvusiose lietuviškose Prūsijos 
žemėse netoli nuo Kristijono Donelaičio parapijos, Gumbinėje, dabartiniame  
gorod Gusev, v/č 14322. Sendamas esu visiškai laisvas ir galiu kalbėti tiesiai: 
ta nyki sovietų kariuomenė  man davė  daugiau nei Vilniaus Vinco Kapsuko 
vardo Darbo raudonosios vėliavos universitetas. Ten, kariuomenėje, aš gal 
vieną  svarbiausių savo gyvenimo atradimų patyriau – gerokai nuvarytas, 
praradęs gyvenimo džiaugsmą, gulėjau sargybinėje užsiklojęs galvą miline, 
nes kartais žiurkės per gultus ir kareivius lakstydavo, ir staiga šviesu po 
miline pasidarė: supratau, lyg žybtelėjus  nušvito, kad jie man nieko negali 
padaryti. Cha, nebent užmušt daugių daugiausia, ir daugiau nieko! Man – tai 
tam, kas mano viduje. Matyt,lyg staiga atradau  savo sielą, nors tokio žodžio 
tada neištariau. Žinoma, aš  visados turėjau sielą, bet po to atradimo gerokai  
pasikeitė mano gyvenimas, galėjau  net išsimiegoti, o ne vien  darbuotis, 
tualetus ar ilgus koridorius  kas antrą  dieną šveisti iki ketvirtos ryto. Niekas  
jau daugiau nebebandė manęs  perlaužti, atvirkščiai – lyg kokiu savotišku 
lyderiu tapau. 

Betgi mane  pralinksminot: iš kur ištraukėt, kad buvau ne itin stiprios 
sveikatos jaunuolis? Taip, vaikystėje buvo neaišku, ar išgyvensiu, ilgai 
ligoninėj  merdėjau, lyg iš konclagerio paleistas  turėjau sustiprėti, iš naujo 
išmokti net vaikščioti. Bet juk paskui buvau net  kažkoks Utenos rajono 
barjerinio bėgimo čempionas. Bėgiojau visą gyvenimą, kol senstant, 
aukštai staiga pašokus,  nutrūko kažkokie raiščiai. Dabar daugiau 
vaikštau, kasdien nueinu miškais lyg kokia katedra su pušų kamienų 
kolonomis dvidešimt kilometrų. Neperseniausiai išoperuotas atsibudau 
po narkozės – nuobodu, aplink vien  išpjaustyti, kaprizingi  ligoniai, 
kankinantys mane pasakojimais, kaip gerai buvo anksčiau, koks kolchozo 
pirmininkas  buvo geras – davė lentų nameliui pasistatyti…   Atsikėliau 
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ir su visokiais  sukištais į kūną vamzdeliais, palengva per naktį  iki ryto 
nuėjau užsibrėžtus dešimt kilometrų.  

Kariuomenėje man patikdavo kasti apkasus. Nukasus  viršutinį, 
rusiškąji  šiukšliną žemės  sluoksnį, prasiskverbus gilyn pro vokiškos me-
lioracijos  keraminius  vamzdelius, atsiverdavo aiškiai  baltiškas  klodas. 
Nežinau ar baltiškas, bet kariuomenėje  vertingiausios šventos valandos 
man būdavo ir naktį skutant  bulves ar ramiai su automatu  žingsniuo-
jant palei saugomus  ginklų sandėlius. Juk niekas, net sovietų gynybos  
ministerija buvo bejėgė tau sutrukdyti galvoti, prisiminti K. Donelaitį ar 
išnaikintas baltų gentis.

Esu pagalvojęs, kodėl Šaltenis, vaikystėje maišęs arbatą vyskupo Antano 
Baranausko šaukšteliu ir per didžiąsias šventes sėdėjęs prie stalo, užtiesto 
vyskupo staltiese, turėjęs galimybę garsiųjų Kaukazo legendų autorių 
Vienuolį aplankyti kaip dėdę, ėmė ir parašė: „Gimiau, ačiū Dievui, tarybų 
valdžios metais“. Turbūt čia yra kažkokia paslaptis?

Tai jokia paslaptis, ji vadinasi patyčia, ironija. Juozas Baltušis, tada, 
berods, biografijų  leidinio komisijos pirmininkas, kaip šeškas, turintis 
gerą uoslę, puikiai suuodė, kad aš šaipausi ir iš jo, ir iš proletarinio rašytojo 
Gorkio, rašydamas, jog  man neteko bėgioti paskui  buožių galvijus (kaip 
drg. Baltušiui), kad manęs  nemušė balanom (kaip proletarinį rašytoją). 
„Mes sotūs, laimingi, šiltai aprengti...“- juk tokia buvo mūsų vaikystė, štai 
toks išliko atminty  stulbinantis savo melu,  įžūlia  begėdyste eilėraštukas 
iš Stalino laikų. Mama išblykšdavo kaip popierius, pamačiusi vien gatve 
praeinant milicininką ar stribą, ir tarp begėdiškos eilėraštuko prasmės 
ir mano mamos, mūsų  tikro, nykaus pokarinio gyvenimo atsiverdavo 
bauginanti praraja. 

Baltušiui užkliuvo ne tik  tas „ačiū Dievui“, jis irzliai kabinėjosi net 
prie Antano Vienuolio pageltusio nago.Bet čia aš visiškai nesišaipiau, 
pats prisimenu, kaip vaikystėje, ne kartą viešint  A.Vienuolio namuose 
Anykščiuose ar skaitant jam savo pirmuosius  rašinėlius, jis barbendavo  
pageltusiu nagu barometrą, kuris vis rodydavo DIDĮ  LYTŲ. O jo nagai, 
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kurie vaikystėj man kėlė susidomėjimą, kaip tėvas išaiškino, buvo pageltę 
nuo ilgalaikio vaistų maišymo Maskvoje, Kaukaze ar Anykščiuose. Argi 
aš galėjau šmeižti A.Vienuolį, kuriam mirus, susirūpinusiems  literatūros 
draugams iš Vilniaus  rausiantis  palėpėje jo rankraščiuose, pamenu, 
užrašėm ant vainiko kaspino:  „Mūsų giminės saulei“? Kieme išraudęs, 
matyt, netekties paveiktas, keistai  išdrąsėjęs  mano tėvas labai aštriai 
aiškino Literatūros instituto  darbuotojui drg.G., kad jų visa tarybinė 
kritika – pasigailėtina, vulgari ir panašiai. 

Visada su dideliu dėmesingumu atsiversdavau (ir atsiverčiu) Rapolo 
Šaltenio knygas. O jei viename ar kitame žurnale būdavo išspausdintas Jūsų 
tėvelio tekstas, tokį leidinį skaityti pradėdavau nuo jo. Gal ir dėl to, kad tai, 
ką tuose tekstuose randi, tau ypač artima. O gal, kad užrašyta taip, o ne 
kitaip. Kokią įtaką Jums, kaip rašytojui, padarė tėvas?

Motina ir tėvas  buvo ir mano lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojai 
Utenos 2-oje vidurinėje mokykloje.Tėvas paskyrė mane rašytoju ir nuo 
vaikystės vargau, kurdamas vaizdelius, eilėraščius į storą prieškarinių 
laikų  buhalterinę knygą, atiduotą  vaikų kūrybai.Visi žinojo, kad  būsiu 
rašytojas ir,  kaip kas mokėjo, taip išnaudojo mane. Būdamas paauglys 
rašiau net  abitūros  egzaminų rašinį mokytojai, kuri neturėjo diplomo. 
Kariuomenėje, priprašytas  buvusio Latvijos irklavimo čempiono, kūriau 
jam  meilės laiškus vienai mergaitei, susirašinėjom metus, tikriausiai, 
įsimylėjom  vienas kitą.Latvis šypsojosi, tik prašydavo rašyti šiek tiek 
paprasčiau. Gavęs atostogų energingas ir veiklus, kaip koks latvių 
raudonasis šaulys ar latvių SS legiono karys, pargriovė ją ant Rygos įlankos 
smėlio. Paskui gavau laišką iš tos mergaitės, kad esu grubus galvijas, kad 
ji žiauriai apsigavo.Latvis juokėsi, o mano širdis, apsipylusi krauju, kaip 
sakoma romansuose, raudojo sužeista...

Salomėjos Nėries likimas – ypatingas. Intriga, kad naujausiame Jūsų 
romane pasakojama apie ją primenančią poetę, didelė. Kiek metų prireikė 
įgyvendinti šį sumanymą? Kada ir kodėl kilo mintis imtis šito kūrinio?

Mes juk Utenoje net S. Nėries gatvėje gyvenom. Poetės gera draugė 
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mokytoja lankydavosi  mūsų namuose.Girdėjau pasakojimus, kaip poetę 
nužiūrėjo ir paskyrė pašlovinti Staliną. Ir A.Vienuolis keturiasdešimtaisiais 
metais sutiko S. Nėrį pajuodusią  kaip žemė, siaubas ir neviltis buvo jos 
akyse. Žinojau, kad, prasidėjus karui, prie monumentalaus Utenos bankelio 
buvo sustojusi mašina su S. Nėrimi, vežama į Rusiją.Dar besimokant 
mokykloj vienas vaikas davė paskaityti karo metais išleistą knygą „Kaip 
jie mus sušaudė“ – apie lietuvių kalinių žudynes, berods, jis papasakojo 
ir kad jo dėdė ar kažkas iš giminės vairavo tą mašiną su S. Nėrimi  ir, 
nutaikęs progą, pabėgo.Augau su poetės eilėraščiais, ji buvo artima lyg 
kokia mirusi giminė, apaugusi  kuždesiais, tikrais pasakojimais, gandais 
ar mitais.Labai paprasta  buvo parašyti apie Poetę „Demonų amžių“, -atėjo 
laikas ir parašiau.

Ką, ruošiantis rašyti knygą, archyvuose ar kitur pavyko užtikti nežinomo, 
dar neskelbto? Bendraujant su šviesios atminties Viktoru Alekna, daug metų 
paskyrusį Nėries temai, ypač įsiminė jo pasakojimas apie juodąjį sąsiuvinį. 
Galgi Jums pavyko jo pėdsakus aptikti?

Utenos bažnyčios  šventoriuje guli palaidotas kunigas, aplankęs prieš 
mirtį S. Nėrį.Mano tėvo kartos inteligentai  kaip tikrą dalyką pasakojo apie 
rašytinę poetės išpažintį.

Šalteniški  vaizdai, herojų charakteristikos, dialogai, ironija, užuominos 
– tai (ir ne tik tai), kas žavi Jūsų kūrybos gerbėjus. O ką pavadintumėte savo 
kūrybos mokytojais?

Nors A.Vienuolis, kaip rašėm  jam ant vainiko 1957 metais, buvo “mūsų 
giminės saulė”, bet man, tiesą sakant, nelabai patiko jo apsakymai apie 
varganą Lietuvos  kaimą, labiau žavėjo Kaukazo legendos, Darjalo tarpeklis, 
vienuoliai, nešantys auksą. Kita mūsų giminės saulė A. Baranauskas įsirėžė 
sąmonėn savo “Anykščių šilelio” vidurnakčio tyla, medžių “šventa kalba”, 
o labiausiai „žvaigždelių plevenimu”. Perskaičius A.Baranauską, pamenu, 
išėjau vakare į lauką  ir  man žvaigždės tikrai  “pleveno” kaip gyvos, tolimos 
ir tokios  ilgesingos, kad  norėjosi apsiverkti... Maironio “akys sidabrinės” 
kitokios –  šaltos, įstatytos danguj, labiau saloninės. 

TIK SIELOS TYLOJE GALI NUGALĄSTI SAVO JUTIMUS



/ 248 /

IR DAR KARTĄ ŽODIS

Galiu vardint knygas, kurios paauglystėj pritrenkė. Labai daug 
skaičiau. Tėvo lentynose  ir Utenos viešojoje bibliotekoje  per mažai man 
buvo knygų, dažnai skaitydavau tą pačią kelis kartus,nes trikdydavo 
bibliotekininkė  juodais kaip derva plaukais, didelėmis  juodomis   akimis, 
ir jos pavardė buvo įspūdinga – Pragaravičiūtė. Ji paskendo ežere, ją pikti 
liežuviai apšaukė kekše, dėl to verkiau užsidaręs karvelidėje ir nuo to laiko 
vis aistringai  ginu  kekšių ir kitokiais vardais apšauktas tokias laisvas, 
gražias ir šventas moteris.

Sendamas  vis labiau suprantu, kad, jeigu  esu tuo, kuo esu, tai tokiu  
mane padarė  vaikystėje patirtas svyravimas tarp mirties ir gyvybės, mer-
dėjimas pokarinėje ligoninėje išmaltais  stiklais.Toje ligoninėje, matyt, 
mano, kaip rašytojo, persivertimas, pradžia, šaknys, staiga  pasikeitęs gy-
venimo pojūtis. Paskui vaikystėj kartais atsibusdavau naktį ir matydavau 
prie mano lovos daugybę žmonių, stovinčių ir žiūrinčių į mane. Supratau, 
kad tai mirusieji. Vienos moters seną veidą buvau įsiminęs.Jie nieko man 
nesakydavo, aš jiems irgi, jutau, kad jie nėra blogi, jie gal labai negąsdi-
no manęs, bet išsitempęs atsikeldavau, apsirengdavau, visi miegodavo, o 
aš sėdėdavau tamsoj už  prieškarinio, barbariškai mūsų, vaikų, subraižy-
to tėvo rašomojo stalo ir  kantriai  laukdavau lėtai išbrėkštančio ryto. 
Niekados daugiau  nepatyriau tokios begalinės vienatvės ir liūdesio, kaip 
vaikystėje naktį už tėvo rašomojo stalo.

Esate prisipažinęs, jog vaikystėje vis imdavote ką nors gelbėti ir vis 
nukentėdavote. Tas gražus charakterio bruožas turbūt neišnyko ir vėliau, 
suaugus?

Gelbėtoju neteko dirbti, bet esu iš vandens tempęs vieną, susigalvojusią 
Neryje skandintis,   mergaitę. Nesėkmingai bandžiau  išgelbėti ir Lolą, 
savo žmoną, kuri, kaip kartą sakė juokaudama, atvyko iš Argentinos  į 
Lietuvą, nes žinojo, kad netyčia sutiks mane. Nesugebėjau įkvėpti gyvybės, 
atgaivinti jos sustojusią širdį. Po jos mirties  šimtus kartų galvojau, kaip 
teisingai  reikėjo priversti plakti sustojusią jos širdį, svarsčiau, gal  ką dariau 
ne taip, ir tas paskui  labai pravertė. Sėdėjau  kartą „Lolos“ vardu dukrų 
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pavadintoje  vyninėje ir pamačiau  gatvėje staiga susmunkant moterį. Jos  
palydovas  vokietis  tik  strypinėjo  aplink, moteris nebekvėpavo, veidas  
buvo pilkai melsvas. Pūsdamas iš lūpų į lūpas orą, atkakliai  maigydamas 
jos krūtinės ląstą,  atgaivinau  tą  nebekvėpuojančią  moterį. Prisimenu  ir 
visados prisiminsiu jos lūpų šaltį, lūpų dažų skonį – tokį ypatingą mirties 
skonį. Pagaliau atvykusi greitoji pagalba šaipėsi, kad, per daug energingai 
gaivindamas moterį, galėjau sulaužyti jai šonkaulius, tada manęs, girdi, 
lauktų teismas už kūno sužalojimą. 

Iš mano kartos literatų  ne vienas nusižudė, susinaikino alkoholiu. 
Niekas jų neišgelbėjo. Kartais koks pažįstamas rašytojas susigundydavo 
stoti į komunistų partijos gretas. Sakydavau, kad partija talento nepridės, 
kad ir nacių laikais inteligentai stojo į rudąją partiją, teisindamiesi, jog  
visur reikia padorių žmonių ir panašiai. Gal vieną kitą pavyko atkalbėti, 
gal kokią  sielą  ir išgelbėjau?

Ir finansiškai  kartais kažką vis gelbėdavau, nes kinas mokėjo 
pagal tuos laikus palyginti   nemažus pinigus. Buvo labai juokinga, kai 
Rimantas Šavelis nuvažiavo į sovietų kariuomenę aplankyti savo paimto 
į apmokymus bičiulio Petro Dirgėlos, padraugavo, gulėsi miegoti ir  
miegodami  kažkaip padegė viešbutį. Prisimenu jų graudžią ir juokingą  
telegramą: „Sauliau, pagelbėk, padegėm viešbutį, atsiųsk pinigų“. (Gal jie  
neįsižeis skaitydami, o kartu pasijuoks?). Nors tikrai nesiveržiu, neieškau, 
ką čia dar išgelbėt, bet, jei galėčiau, išgelbėčiau lietuvius nuo jų pačių, kad 
taip nenaikintų savęs, neišsilakstytų, kad kada nors visai neišnyktų...

  Meno žmogus ir kelionė į Maskvą parduoti Lietuvos. Meno žmogus ir 
KGB... Kai vienas kolega Salomėją Nėrį ir Petrą Cvirką besąlygiškai tituluoja 
išdavikais, atsisakydamas ir jų kūrybos, ginčijuosi, nesutinku, nes neabejoju, 
kad jų talentingi kūriniai pragyvens jų gyvenimo dramas. Liūdna buvo girdėti 
raginimą, kad buvęs politkalinys, originalus kūrėjas Vladas Kalvaitis atsisakytų 
jam paskirtų Cvirkos ir Liudo Dovydėno premijų. Tai, kad šis prozininkas to 
nepadarė, tik patvirtina, jog jis ne tik talentingas, bet ir išmintingas. 

Parašęs knygą apie Bernardą Brazdžionį, kažką panašaus patyriau ir 

TIK SIELOS TYLOJE GALI NUGALĄSTI SAVO JUTIMUS



/ 250 /

IR DAR KARTĄ ŽODIS

aš. Literatūros kritikas, kurio buvo paprašyta parašyti tos knygos recenziją, 
netikėtai atsiprašė, - negalėsiąs. Pasirodo, buvo bendradarbiavęs su KBG ir 
toji nuodėmė neleidžia prisiliesti prie tautos šauklio temos. Regis, jis dar ne 
beviltiškai sugadintas.

Žinau, kad, atkūrus Nepriklausomybę, esate iš tokių menininkų, kaip 
pastarasis, išgirdęs ne vieną išpažintį. Senokai nagrinėdamas gyvenimo, 
kūrybos ir likimo temą, norėčiau išgirsti Jūsų vertinimus, požiūrį, įsitikinimus.

Apie tai  pasakoju savo romane  “Demonų amžius”. Nesu teisėjas, visa-
dos bandau suprast vargšus  menininkus, tapusius garsiais kolaborantais. 
Tik man vis tiek labiausiai artima ir tinkama, paprasta ir aiški laikysena, 
užgriuvus okupacijai, visados  buvo mano senelio pavyzdys – enkavedistų 
kviečiamas  ateiti į jų būstinę  naktį, jis nuėjo tyčia vidury baltos dienos, 
visiems matant, įsikišęs pistoletą į kišenę. Jie nesusiprato jo iškratyti, tik 
žiauriai suspardė.Tą pačią naktį jis  susišaudydamas  per sieną pasitraukė 
į Vokietiją, buvo uždarytas į konclagerį, karui prasidėjus, jį  paleido.Grįžo 
į Lietuvą visiškas klipata – vieni kaulai, aptempti gelsva oda – ir juokda-
masis  jau Čikagoje man, jo žilam anūkui, pasakojo, kad visai nesunku ap-
sispręsti, pasirinkti, ypač kai nėra jokio pasirinkimo. O juk buvo šitokie 
šaunūs generolai, pulkininkai, prezidentas, ministrai, visi gražiai kalbėjo, 
bet niekas  kažkodėl nesipriešino, buvo iš anksto palūžę, sutrikę.

Prisimenu Lietuvos rašytojų suvažiavimą 1990 metų gruodyje, kai iki  
kruvinųjų sausio 13-tosios įvykių buvo visai nedaug belikę, kai gatvėse jau 
važinėjo šarvuočiai, sovietų kareiviai užiminėjo pastatus, kai buvo daug 
nerimo ir nežinios dėl mūsų tautos laisvės ir nepriklausomybės.  Berods, 
Albertas Zalatorius, gal dar Juozas Aputis pasiūlė rašytojams priimti 
pareiškimą, kad mes,  rašytojai, sovietų bauginimo ir agresijos akivaizdoje 
esame kartu su tauta, esame laisvės pusėje, smerkiame brutalią jėgą ir t. 
t. Tiksliai  pažodžiui pareiškimo nepamenu, bet jo prasmė buvo maždaug  
tokia. Buvau priblokštas, kai maždaug 60 procentų mūsų rašytojų 
balsuodami pasisakė prieš tokią aiškią  lietuvių rašytojų nuostatą. Net 
jeigu sausyje sovietai būtų užėmę ne tik televiziją, bet ir Seimą, sutraiškę 
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mūsų  nepriklausomybę, niekas juk tikrai  nebūtų kaip Stalino laikais  
ėmęsis represijų prieš visą rašytojų  suvažiavimą. Prisimenu, kaip po 
balsavimo  charakteringai šnopavo iš Dzūkijos miškų  užklydęs, įniršęs, 
įaudrintas  mano namo kaimynas  J.Aputis, kaip  išraudo A.Zalatoriaus 
žandai – jiems ir Sigitui Gedai, ir kitiems mano artimiems  bičiuliams buvo 
visiškai  nesuprantama ta smulki baimė, tas  nešvankus noras atsiriboti, 
nematyti  tankų, kareivių, tik savo  nemirtingąją  gryną literatūrą, nesikišti, 
pralaukti ir pažiūrėti, kuo visa tai baigsis.

Ir per pučą Maskvoje, kai  dar nebuvo aišku, ar atlaikys Boriso Jelcino  
demokratiškoji Rusija,  pamenu, išėjau paryčiais  iš  Seimo – lauke tuščia 
tuščia, po sausio 13-tosios kruvinų pamokų susirinko mažai žmonių.
Matau –  tik nedidelis graudus  menininkų būrelis, tas pats J.Aputis, 
Petras Repšys ir kiti – nemiega, budi prie Seimo, gina kaip moka Lietuvos  
nepriklausomybę. Dievas  visada duoda malonę žmogui pasirinkti. Labai 
gerai suprantu  menininkus, kuriuos buvo  pavergusi KGB. Romualdas 
Granauskas  paskambino man naktį, nuvažiavau pas jį, ir jis išliejo man 
savo  istoriją, norėjo, kad atspausdinčiau mano redaguojamuose „Šiaurės 
Atėnuose“. Po to kiti inteligentai  man lyg kokiam kunigui nusikratė savo 
kagėbistines kupras, susigrąžino pavergtas savo sielas, išsitiesė, bet jie 
neturėjo kaip vienintelis bičiulis R.Granauskas tiek drąsos viešai apie tai 
kalbėti.Galbūt nenorėjo, kad jų vaikai ar žmonos apie tai žinotų?

Ar su politika jau neturite nieko bendra? Jei taip, kodėl?
Dabar politikoje, valstybės valdyme kitokių žmonių laikas. Atgimimas 

juk  kilo kaip dieviškas  poetinis  įkvėpimas, kaip eilėraštis. Mes buvom 
lyg to eilėraščio žodžiai, raidės ar bent kableliai, taškai ar dingstantys 
užmaršty daugtaškiai.Tą  laiką sau aš nevadinu negražų atspalvį visuo-
menėje įgijusiu žodžiu „politika“, tai buvo išsivadavimo kova, mažo, vienu 
desantininko kaustyto bato spyriu parbloškiamo gailaus, inteligentiško, 
akiniuoto Dovydo grumtynės su  riaumojančiu milžinu Galijotu. Pamenu, 
skrendam  lėktuvėliu į Maskvą, paima ten mus juodos mašinos, veža kaž-
kur  pas  Kremliaus  vadus derybų ir tada nejučiom pagalvoji, o kas, jei 
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nuveš į kitą vietą, iš kur atgal  visai nebegrįžtum į Lietuvą? Toje vadina-
moje politikoje  kiek per ilgai užsibuvau, siela gerokai išdžiūvo, reikėjo 
vėl atrasti  prasmę ir įkvėpimą  gyventi. Artimų, brangių žmonių mirtys, 
praradimai, skausmas, kokia nors  baugi kaip  nuosprendis sveikatos diag-
nozė... Kiekvieną  gal anksčiau ar veliau, daugiau ar mažiau, lyg kokį Jobą 
prie miesto vartų  panašūs, didesni  ar mažesni  krūviai užgriūva.Tai arba  
pribaigia mus, prispaudžia, užrakina  sielvarte, nevilty, ar visiškai nuskai-
drina, išjudina  gyvybines jėgas, ir, kaip  kokio blokinio  namo laiptinėje 
išdžiūvusioje, suskeldėjusioje  gėlių vazono žemėje  su cigarečių nuorū-
komis  apvytusi, apleista, lyg tas augalas, siela, staiga palaistyta, atgyja. 
Skausmas, praradimai yra blogis, bet  girdėjau ne kartą  tokias dievobai-
mingai nykias šnekas, kad žmogus, girdi, ir turi kentėti. Kančia, mirtis mus 
kaip nors ir be panašių  kalbėjimų susiras.

Esu  kaip niekad  kūrybingas.Ir po mirties Lola Šaltenienė, įstabi  
mergaitė iš pačių Argentinos pietų, iš Patagonijos, padeda man. Žinoma, 
dabar viskas kitaip nei jaunystėje, kai  tyčia  pats nerašydavau ranka, 
o, pamenu, diktuodavau  savo „Riešutų duoną“ ir nepastebėdavau, kaip   
naktį jau keičia rytas, mylima moteris užrašinėja, žiovauja arba juokiasi, 
pralinksminta kokio netikėto siužeto vingio... Kaip vadinasi tokia kūryba? 
Tai – lyg šviesus, saulėtas, slaptas sielų kuždėjimasis, lyg nesibaigiantis 
įkvėpimo ir džiaugsmo kupinas  meilės žaidimas... 

Neturite interneto, nežiūrite televizoriaus, – prisipažinimas, kurį 
išgirdus smalsu sužinoti, kodėl. Šiaip ar taip – XXI amžius.

Televizorius  nepatiko mano mažai anūkei Marijai, kurios jau daugiau  
nei ketveri metai nebeturiu. Kažkokie banalūs, nemalonūs veikėjai darkėsi 
ekrane. Tada juos su visu televizorium lyg varles ar rupūžes pieno ąsotyje 
dideliam anūkės džiaugsmui išmečiau į šiukšlyną. Kompiuteris man yra  
tik rašomoji mašinėlė. Dabar rašomą tekstą išsiųs savo internetu mano 
dukra. Turiu privilegiją gyventi taip, kaip visados norėjau – bendraudamas 
tik su man mielais, mylimais žmonėmis, tyloje. Ir sovietų laikais kartais 
ištisus mėnesius gyvendavau užpustytas kaime visiškoje  tyloje, kai 
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siela imdavo atsiskirti nuo kūno ir stebėdavo tave, nešantį malkas, ir jau 
kalbantį garsiai su  savimi. Dabar per daug  visokio ekranų, elektroninio 
triukšmo, žmonės neturi laiko įsižiūrėti viens kitam į akis. Tik  sielos tyloje 
gali  nugaląsti savo jutimus, save lyg plonytės auksinės adatos  smaigalį… 
Rašytojas juk  stengiasi pataikyti į jautriausią  skaitytojo širdies nervą, tik 
ne visiems tai pavyksta.

Kaip vertinate Lietuvos dabartį? Kokią mūsų valstybę įsivaizduojate kad 
ir šio amžiaus viduryje?

Sovietų laikais žinojau, kad sulauksim nepriklausomybės, ne kartą 
apie tai su Grigoriju Kanovičium, Sigitu Geda ar Leonidu Jacinevičium 
kalbėjom. Kai kam  toks mano tikėjimas atrodė keistas. Dabar vėl nebijau 
būti keistas, nes (gerai, nesakysiu „ žinau“) jaučiu arba tikiu, kad Lietuvos 
dar laukia  aukso ar sidabro amžiai, nes esam labai įdomi tauta, tik drovimės, 
kažkodėl varžomės, neišskleidžiam visų savo kūrybinių galių, nepasitikim 
savimi. Bet jau priaugo įspūdingų veiklos žmonių – atvažiuoja kokie italai 
į Vilnių, ir jie jau  priskiria mus prie skandinaviškų kraštų. Kai vis dar koks 
pensininkas, gal koks buvęs, dabar pamirštas veikėjas, nutveria, atpažinęs 
mane, už sagos parduotuvėje, lyg aš būčiau atsakingas  už viską, kas 
dedasi Lietuvoje ar jo laiptinėje, ir pila lyg iš savo naktipuodžio  skundus, 
marazmus, amžiną  bambėjimą, sovietinių laikų arba savo jaunystės ilgesį, 
keikia Lietuvą, aš atsikeršydamas  pasakoju, kaip mano pažįstama vieniša 
mokytoja, gaunanti dar mažesnę pensiją nei tas mano sagą sukiojantis 
pilietis, kasmet  protingai pasitaupo ir išvažiuoja nardyt į Raudonąją jūrą, 
į Seviliją ar kokį Maroką. Aš pasakoju, ir senyvos mokytojos, valgančios 
ant vandenyno kranto austres su taure šalto šampano, vaizdas  visiškai 
pribaigia mano sugįžusį  pašnekovą. Jis jau  nekenčia  visa širdim tos  
keliauninkės,  tos saulėje įdegusios mano pensininkės. Aš patenkintas 
šypsausi. Juk kartais ir man, šitokiam  užkietėjusiam  žolėdžiui, prabunda  
smagūs ir žiaurūs instinktai.

Vis garsiau prisimenama, kad net giliu sovietmečiu rašytojo balsas buvo 
labai svarbus ir laukiamas. Dar svarbesniu jis tapo Atgimimo metais. Na, o 
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dabar tarsi jo nebėra arba labai jau pritilęs. Kaip Jums atrodo, kodėl?
Atėjo į Lietuvą  panašus  į normalų laisvą gyvenimą  laikas ir  neberei-

kalingi tapo  šauklių, rašytojų tribūnų  balsai. Bernardas Brazdžionis  de-
vyniasdešimtaisiais su savo “Šaukiu aš tautą, GPU užguitą“ sutraukdavo 
tūkstantines minias. Po kažkiek metų  poetas galėjo pulti į nusivylimą,  į de-
presiją, kai nebematė minių, kai žmonės buvo susirūpinę savais materiali-
niais  reikalais, kai stengėsi išgyventi, statydami Lietuvoje šviesius laukinio 
kapitalizmo rūmus. Ir nemažai rašytojų,   atėjus nepriklausomybei, patyrė 
šoką, pasijuto mažai reikšmingi.O juk būdavo – Vytautas Petkevičius sovietų 
laikais  tiesos šaukštu visą rajoną pamaitindavo. J.Baltušis irgi sausakimšo-
se salėse skaitydavo savo istorijas apie buožių išnaudojamus piemenėlius.
Tikiuosi, kad nebeištiks Lietuvą kataklizmai ir nebereikės daugiau kaip At-
gimimo laikais neramiai krūpčioti ir, kaip  su Kaziu Saja Seime buvom įpra-
tę,  rašyti: “Brangūs Lietuvos žmonės... Lietuva pavojuje...“. 

Žinoma, minios skaitytojų daro rašytojui įspūdį. Nors minios ir 
baugina. Kartą .buvau laimingas, kai galėjau pasakyti, jog turiu vieną 
skaitytoją: sėdėjau „Lolos“ vyninėje, taisiau rankraštį ir puiki, giedra kaip 
vasaros diena mergaitė  paprašė duoti paskaityti. Ji važiavo baigusi darbą 
vėlai naktį ir silpnoje taksi lempelės šviesoje skaitė rankraštį. Ir įsiskaičiusi 
dar paprašė vairuotojo judėti lėčiau. Kitą dieną  grąžino, atsiduso ir net 
pasakė, kad jai patiko, labiausiai patiko aprašytas stebuklas (tikriausiai 
kalbėjo apie meilę, kuri vieną mano  heroję ištiko  kaip stebuklas). Bet 
greitai praradau  tą vienintelę savo skaitytoją, ji  netyčia  Kaune nuslydo 
stačiais laiptais ir mirė... Esu rašytojas našlaitis.

Kokia šiuo metu Jūsų kasdienybė? Kiek laiko Jūsiškėje dienotvarkėje 
skiriama kūrybai? Kokie kūrybinės virtuvės įpročiai lydi jau ne vienus metus?

Kas rytą  keliauju Antakalnio pušynais (judant  žymiai geriau galvoti 
negu susirietus prie rašomojo stalo), grįžtu iš miškų lyg  iš kokių savotiškų  
laukinių mišių  visiškai išsivalęs, išskaidrėjęs. Gyvenu jausdamas 
ramybę, didžiulį dėkingumo jausmą. Geriu burokėlių, morkų ir kitokias 
sultis, valgau daigintas  sėklas, grūdus, spindulines pupeles ir visokias 
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daržoves. Kartais  vakarais išgeriu taurę gero raudono vyno. Sėklomis 
ir grūdais  broliškai dalinuosi su pažįstamomis Mildos gatvės  zylėmis, 
kėkštais, strazdais ir dar kitokiais man net  nežinomos tautybės ar veislės 
paukščiais, kurių kasmet už mano lango vis daugėja ir daugėja, ir jie išlesa 
vis didesnę dalį mano pensijos. Dabar beveik kasdien ką nors vis rašinėju. 

                                                                         2014 m. birželis-gruodis
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Aldonai  Elenai  PUIŠYTEI  

KŪRYBA – KAIP   
PAŠAUKIMAS

Esate išsitarusi, jog Jūsų gentis – tremtinių, politinių kalinių, 
partizanų. O kas tos genties pirmasis, svarbiausias žmogus?

 Svarbiausias žmogus man buvo mama, bet anksti jos netekau. O 
iš kitų išskirčiau dėdę  teologijos m. dr. kunigą Joną Puišį – vienuolis 
salezietį, tarpukario Lietuvoje Kaune prie švč. Trejybės bažnyčios įkūrusį 
šv. Jono Bosko oratoriją neturtingų tėvų vaikams. Dėdė Jonas turėjo įgimtą 
charizmą džiugiai ir jautriai bendrauti su vaikais, kurie pulkais plūdo į 
oratoriją. Čia jie žaisdavo, sportuodavo, mokėsi maldos. Jo pamokymai 
vaikystėje giliai palietė ir mano širdį. Pasitraukdamas į Vakarus, kur 
buvo Vokietijoje lietuvių pabėgėlių dvasios tėvu, mano tėviškėje jis paliko 
turiningą biblioteką. Joje buvo sukauptos geriausios tarpukario Lietuvoje 
išleistos knygos ir žurnalai, teologijos, filosofijos, istorijos ir grožinės 
literatūros kūriniai. Šios bibliotekos knygos, skaitytos nuo ankstyvos 
paauglystės, turėjo lemiamos įtakos mano gyvenimui ir kūrybai. 
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  Kodėl buvote pasirinkusi farmaciją? Bandau spėti: jau rašėte ir svarbi 
buvo Antano Vienuolio asmenybė?

 Eilėraščius rašiau nuo ankstyvos paauglystės. Antanas Vienuolis 
man visų pirma farmacininkas. Kaip ir poetas Georgas Traklis. Svarbios 
asmenybės buvo ir tebėra visiškai kitos. O traukė literatūros studijos. 
Aiman, to meto aplinkybėse turėjau jų atsisakyti. Ir farmaciją rinkausi 
tik todėl, kad ten dėstė mano brolio Povilo geras bičiulis. Jis viską žinojo. 
Rizikavau  stoti su fiktyviu socialinės kilmės pažymėjimu. Pavyko gauti 
tuščią pažymėjimo blanką, kurį užpildė brolis, jame suraitė ir parašą. 
Antspaudą „nuėmė“ nuo seno pažymėjimo su kietai virtu dar karštu 
kiaušiniu ir uždėjo ant fiktyvaus naujojo. Gerai, kad neįkliuvau, būtume su 
broliu „užsidirbę“ bausmę už dokumento klastojimą.

Septintojo dešimtmečio pabaigoje gyvendamas Kaune skaičiau ir Jūsų 
tikrąja pavarde pasirašytus eilėraščius. O ar daug kūrinių paskelbta Elenos 
Aušraitės slapyvardžiu? Kuo jie išsiskiriantys? Papasakokite, prašom, 
plačiau apie antisovietinio pogrindžio leidinėlį „Rūpintojėlis“, apie jo 
leidėjus, autorius, skaitytojus.

„Rūpintojėlis“ pradėtas leisti 1977-jų pradžioje ir leistas iki Nepri-
klausomybės atgavimo. Jis pasirinko kitokią kryptį nei kiti to meto pogrin-
dyje leisti leidiniai. Tai buvo kultūrinės minties žurnalas, skleidęs bran-
džią krikščioniškos kultūros dvasią okupuotoje Lietuvoje. Bendradarbia-
vo jame žinomi žmonės – buvę rezistentai kunigai Sigitas Tamkevičius 
(dabar arkivyskupas emeritas), Jonas Kauneckas (dabar vyskupas emeri-
tas), Lionginas Kunevičius, Jonas Lauriūnas, Juozas Šalčius, rezistentas ir 
Kovo 11-osios Akto signataras Algirdas Patackas,  etnologas Aleksandras 
Žarskus, menotyros dr. Alė Počiulpaitė, dailininkė Albina Žiupsnytė, stu-
dentas medikas Donatas Stakišaitis (dabar habil. dr. profesorius), pedago-
gė Felicija Kasputytė (vertė straipsnius „Rūpintojėliui“ iš anglų, prancūzų, 
vokiečių kalbų), istorikas Kazimieras Šapalas ir kiti. Buvo ir pulkas platin-
tojų bei rėmėjų. Pagrindinė leidinio sumanytoja ir leidėja – tuo metu Kau-
no viešojoje bibliotekoje dirbusi Ada Urbonaitė (vienuolė pranciškonė se-
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suo Benvenuta). Ji buvo ypatingos dvasios asmenybė, kupina entuziazmo 
ir nepalaužiamo ryžto atiduoti visas jėgas tikėjimui, kultūrai, tautiškumui 
skleisti. Kai ją pradėjo persekioti KGB,  siekdama apsaugoti „Rūpintojėlio“  
bendradarbius, tardymuose ji teigė, jog žurnalą leidžianti pati viena.  

„Rūpintojėlyje“ spausdinti Antano Maceinos, Stasio Šalkauskio, 
Prano Dovydaičio, Juozo Girniaus, Žako Mariteno, Nikolajaus Berdiajevo, 
Vladimiro Solovjovo ir kitų filosofų tekstai. Skelbti naujausi Bernardo 
Brazdžionio, Vinco Mykolaičio Putino (iš 1944 m. išleisto rinkinio „Rūsčios 
dienos“ eil. „Raudonspalvėj liepsnoj“, „Birželio 15-oji“, „Tremtiniai“ ir 
kt.), Kazio Inčiūros („Nelaisvės psalmai“), Oskaro Milašiaus, Birutės 
Pūkelevičiūtės, Vlado Šlaito, Lacrimos, Vynmedžio Šakelės ir kitų poetų 
eilėraščiai. Spausdintos  Šv. Tėvo Jono Pauliaus II, Teresės Avilietės, Editos 
Stein, Fransua  Moriako, Tomo Moro ir kitų mintys. Ypač svarbiu tikslu 
laikyta supažindinti jaunimą su iškiliomis pasaulio kultūros ir mokslo  
asmenybėmis, gilios minties teologiniais tekstais, nesuklastota Lietuvos 
istorija. „Rūpintojėlis“ vienas pirmųjų iš pogrindžio leidinių paskelbė ir 
apie Molotovo-Ribentropo paktą. Mano dalyvavimas jame nebuvo kuo 
nors ypatingas. Daviau spausdinti savo religinės dvasios eilėraščius. 
Žinoma, pasislėpusi po slapyvarde. 

O bendradarbiavimas su „Rūpintojėlio“ leidėja seserimi Benvenuta 
tęsėsi ir po Atgimimo. Kartu parengėme žinomos tarpukario Lietuvoje 
religinės poezijos kūrėjos, pranciškonių vienuolijos steigėjos Lietuvoje 
Vynmedžio Šakelės (Onos Galdikaitės, dailininko Adomo Galdiko sesers) 
poezijos rinktinę su jos įdomaus, okupacijos metais sunkaus (1949 m. 
suimta kalėjo Abezės lageryje) gyvenimo aprašymu. Parašiau ir  jos kūrybą 
vertinantį straipsnį. Iliustruota senomis vertingomis nuotraukomis, 
išleista 2008 m. pavadinimu „Irkis į gilumą“. 

Eleginė nuotaika, raudos, maldos intonacijos, dėmesys senajai lietuvių 
pasaulėjautai – tai, kas Jus, kaip kūrėją, išskiria iš kolegų ir kas, šiaip ar taip, 
buvo svetima sovietmečio lektūrai. Tačiau okupacijos metais pavyko ne tik 
debiutuoti, bet ir išleisti net tris knygas suaugusiam skaitytojui ir dar keletą 
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vaikams. Turbūt kiekviena jų turi ir užkulisinę atsiradimo istoriją? Ką Jums 
primena sovietinė cenzūra?

Leidžiant pirmąją knygą „Žalvario raktas“  dalį eilėraščių išmetė, po to 
išpeikė už „samanotos praeities garbinimą“. Antrąją – atmetė. Trečiąją „Kur 
meta plunksną vieversys“ išleido tik po aštuonerių metų. Man pasisekė, 
kad jos rankraštis pateko į jautraus poeto Marcelijaus Martinaičio 
rankas. Tik jo puikios recenzijos ir išmintingų patarimų (kokia tvarka 
sudėti eilėraščius, kad labiausiai „kliūvantys“ nekristų cenzoriui į akį) 
dėka ši knyga buvo išleista. O poemų knygos „Įvardijimai ir sąskambiai“ 
spaustuvėje jau surinkti tekstai 1984 m. įstrigo cenzorių gniaužtuose, jos 
korektūros buvo parengtos  išbarstymui. 

Kai atmetė antrąją knygą, gal nereikėjo daugiau prasidėti su leidyba? 
Bet iš tiesų aš tuomet naiviai tikėjau, kad poezijos žodis daug gali. Kad 
įmanoma juo žadinti tautinę savigarbą okupuotoje Lietuvoje, priminti gyvas 
praeities šaknis. Todėl rašiau istorinę poemą, kalbėjau elegijose per svarbias 
mūsų kultūrai asmenybes (Mikalojų Daukšą, Simoną Daukantą, Maironį, 
Vaižgantą, Žemaitę ir kt.),  apie tai, kas man kėlė nerimą. Prisidengdama 
jų vardais kaip skydu prieš cenzūrą teigiau,  kas buvo aktualu tuometinei 
situacijai ir visais istorijos periodais svetimųjų pavergtai tautai.  Todėl 
cenzūrai užkliuvo ir elegijos. Kiti tekstai po metaforų ir simbolių priedanga 
kalbėjo apie tikėjimo ir mistikos gelmę („Choralai gyvenimui ir žodžiui“, 
poemos „Balsas-Vizija-Veidrodis“, „Visur ir niekur“).  Apie cenzūrą jau 
rašiau memuarinės eseistikos knygoje „Ką gyvenimas įrašė“. Joje įdėtos 
ir eilėraščių faksimilės su absurdiškomis cenzorių pastabomis paraštėse. 
Išleidusi šią knygą, į praeitį daugiau nenoriu žvalgytis.    

Nors buvote susijusi su antisovietiniu pogrindžiu, likimas buvo gana 
dosnus ir gailestingas. Visų pirma, todėl, kad, kiek suprantu, neteko turėti 
reikalų su sovietine teisėsauga. Ar tikite likimu? Kaip vertinate savąjį?

Tikiu ne likimu, o Dievu. Ne sykį esu patyrusi Jo globą ir apsaugą. Kad 
išlikau tokiame šiurpiame amžiuje, dėkinga esu tik dieviškajai Apvaizdai. 
O su sovietine teisėsauga teko susidurti. Kai suėmė tėvą už ryšius su 
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partizanais, tardė ir mane Jurbarko KGB būstinėje. Paleido, bet neilgam. 
Tėvą subuožino, teko bėgti iš tėviškės.

Daug kūrinių esate padovanojusi vaikams. Ne tik eilėraščių, bet ir 
pjesių-pasakų, net istorinę apysaką. Kas svarbiausia rašant jauniausiems 
skaitytojams?

Rašant vaikams gal svarbiausia išsaugoti savyje nuostabos jausmą, 
paslapties nuojautą žvelgiant į pasaulį. Tokį, koks būna vaikystėje, o 
nūnai papildytą gyvenimo patirties išmintimi. Vaikai jautrūs bet kokiam 
netikrumui, melui. Tad svarbu nesužeisti vaiko sielos. Išsaugoti fantazijos 
ir tikrumo gyvą ryšį, jų pusiausvyrą. Svarbu atminti, kad vaikai ne tik 
žaidžia. Jie liūdi, trokšta meilės, jaučiasi vieniši. Vaikai labai smalsūs, jų 
vaizduotė gili, neprognozuojama. Menu savo mažos dukraitės Barboros 
klausimą iš balkono žvelgiant į žvaigždėtą dangaus skliautą: „O kas gyvena 
ten, už tų žibančių žiburiukų?..“ Ir į tokius klausimus svarbu atsakyti 
meno kalba. Jausti vaiko sielos tikrumą ir švarumą, neužteršti jos grožio 
visokiais niekais.

Jei neklystu, ir piešiate?
Taip, labai mane traukia spalvų ir linijų grožis. Tapiau sausa pastele 

didelius paveikslus, aliejine – ant mažų pajūrio akmenėlių. Baigiau 
ikonografijos mokymo kursą pas italą pranciškoną Karlą Bertagninį, 
mokiausi tapyti ikonas. Nutapiau pora ikonų ir sustojau. Supratau, kad 
per daug noriu aprėpti, būtina atsirinkti, kas svarbiau. Turiu pradėtų ir 
neužbaigtų literatūros tekstų, tad šiuo metu nuo tapybos nutolau. Bet 
nesakau, kad negrįšiu, jei užteks man atseikėto laiko. 

Kas Jums kūryba?
Kūryba man - pašaukimas, laisvas atsiliepimas į dieviškojo Kūrėjo 

kvietimą kurti. Iš dvasios gelmių jis kyla kaip nenumaldomas troškimas. 
Mus supa įstabus ir šiurpus savo slėpiningumu pasaulis. Per kūrybą 
įmanoma atskleisti jo slėpinius slepiančios uždangos kraštelį, prasismelkti 
į dvasios ir pasąmonės gelmes, į vidinį pasaulį, jo viršukalnes ir prarajas. 
Retais Dievo malonės atvejais ir į Visatos slėpinius (O. W. Milašiaus „Ars 
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Magna“, „Slėpiniai“). Pro kasdieniškos realybės žavų ir spalvingą, bet 
klaidinantį, o neretai ir slegiantį savo ribotumu paviršių įžvelgti kitą, 
paprasta akimi nematomą, tobulesnę ir tikresnę antgamtinę tikrovę. Už 
paprastos regimybės yra visą Visatą spindinčia energija persmelkianti 
Esatis, slepianti savyje ir amžinuosius pirmavaizdžius, laukiančius 
išsipildymo. Per kuriančiojo patirtį, malonei atvirą širdį, per vidinę kalbos 
dvasią jie gali įgyti regimą formą. Tikroji kūryba gal yra šios Esaties 
liudytoja ir žinianešė. Jei poezija to ir neįvardija, vien grožio ir darnos 
skleidimu, atveriančiu tikrosios būties gelmę, ji vykdo savo misiją.

Friedrichas Holderlinas elegijoje „Duona ir vynas“ klausia: „Kam 
yra poetai varganu metu?“ Martinas Heidegeris, nepaprastai vertinęs 
Holderlino kūrybą, ieškojo atsakymo į šį klausimą. Visų pirma, jis 
atskleidžia, jog žemiškasis mūsų buvimas varganas todėl, kad pažymėtas 
Dievo stoka, o žmogus tos Dievo stokos net nepastebi. „Pasaulinė naktis 
skleidžia savo tamsą“, – perspėja Heidegeris. Ir primena, jog poeto 
pašaukimas – saugoti dieviškus pėdsakus pasaulinės nakties tamsoje, 
neleisti jiems išnykti. Būtent tokių poetų ir trūksta varganam mūsų metui.

Jūsų, kaip poetės, moto, be abejo, šie žodžiai: „Mano poezija nieko negali 
pakeisti, ji tik gali priminti, kad yra kur kas gilesnių dalykų, brangesnių 
vertybių už kasdienybės triukšmą“. Na, o ką galite pasakyti apie pastarųjų 
metų poeziją, su kuria susipažinęs ne vienas skaitytojas numoja ranka, netgi 
jei ji išspausdinta „Metų“ žurnale ar „Literatūroje ir mene“?

Aiman, visko neperskaitau. Išmokau atsirinkti. Perskaičiusi keletą 
teksto eilučių, jaučiu ar verta daugiau skaityti. Džiaugiuosi, kai randu 
tikros poezijos blyksnių. Neįdomi man poezija, kurioje nėra paslapties, jos 
švytėjimo tarp eilučių, vertikalumo dimensijos. Rėksmingas mūsų amžius. 
Yra nesuvaldyto triukšmo ir poezijoje. To, ką Josifas Brodskis  pavadino 
„pliauškalais“. Kūrybai reikia tylos, įsiklausymo.

Nors žinau, kad poezija pasaulio įvykių nepakeis, vis dar tikiu, jog ji turi 
galios veikti atskiro žmogaus dvasią. Gal tokiu būdu ji prisideda prie pasaulio 
perkeitimo?  Bet ir geriausia poezija reikalinga nedaugeliui. Paviršutiniškas 
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skaitytojas, mėgstantis ne gelmę, o tik spalvotas paviršiaus putas, ir nuo 
tikros poezijos gali nusigręžti. Pasakys, kad nesuprantama, keista, neįdomu. 

Žinau, kad palaikėte artimus ryšius su Bernardu Brazdžioniu, Juozu 
Grušu, Antanu Miškiniu, Jonu Graičiūnu, Janina Degutyte, Joana Danute 
Juškaitiene, Jonu Juškaičiu. Kas Jums svarbiausia renkantis pašnekovą, 
bičiulį, draugą?

Svarbu bendravimo tikrumas, požiūrių į svarbiausias vertybes 
artimumas. Dabar madinga sakyti „dvasinių vibracijų suderinamumas“. 
Antraip apie ką kalbėtis? Ypač tai buvo svarbu sovietmety. Tai buvo 
bendravimas su žmonėmis, kuriais galėjai pasitikėti. Jautei, kad neišduos. 
Juozo Grušo, Antano Miškinio, Jono Graičiūno, Janinos Degutytės 
palaikymas ano meto situacijose teikė man stiprybės. Guodė žinojimas, 
kad esu ne viena tarp einančiųjų į visai priešingą pusę nei tuomet buvo 
reikalaujama.  Iš Bernardo Brazdžionio esu gavusi  virš pusės šimto 
laiškų, daug bendravome, kai atvykdavo į Lietuvą. Teberašau eilėraščius 
jo padovanotu rašikliu. Su Danute ir Jonu Juškaičiais esame iš to paties 
Jurbarko krašto. Kartu važiuodavome į bendras keliones mano vyro 
Edvardo vairuojamu automobiliu. Ieškojome Jurgio Baltrušaičio 
sunaikintos tėviškės ženklų Paantvardžio laukuose. Lankėme vieni 
kitus, keitėmės knygomis ir laiškais, artimais požiūriais į gyvenimą ir to 
meto situacijas. Gali būti įdomus bendravimas ir su priešingų nuostatų 
žmogumi, bandant jį suprasti. Tačiau bičiulystei jo nepasirinkčiau.

Esate minėjusi, jog iš naujo skaitote Friedrichą Holderliną, tikėjusį 
pašaukimu kūrybai, o ne trumpalaike sėkme. Antrasis kartas nenuvylė?

Tikrai ne, tik priminė, koks jis man svarbus. Holderlino poeziją 
atradau ir pradėjau versti, kai „Vaga“ atmetė antrąją knygą. Jo poezija ir 
mintys apie kūrybą kaip apie pašaukimą, o ne trumpalaikę sėkmę tuomet 
padėjo atsilaikyti. 

Friedricho Holderlino poezija – akivaizdus pavyzdys, kokie neteisingi 
gali būti amžininkų vertinimai. Jo poezijos nesuprato net V. Goethe, 
bandęs jį mokyti, kad rašytų kitaip. Tie „pamokymai“ Holderliną taip 
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skaudžiai sužeidė, kad net gyvenimo saulėlydy,  išgirdęs minint Goethe’s 
pavardę, tiesiog pašėldavo. Gyvenimo ir kūrybos paslapties paradoksai: 
Holderlino poezija, atrasta tik po šimtmečio, pateko į pasaulinės poezijos 
aukso lobyną, o ne vienas anuomet garsintas vardas nuskendo užmaršty.

Koks apdovanojimas suteikė daugiausia džiaugsmo?
Apdovanojimai poeto kūryboje nieko nekeičia. Tačiau džiugu, kai ją 

pastebi, įvertina. Kartu ir įpareigoja. Labiausiai nudžiugino Jono Aisčio 
premija. Nuo jaunystės visam laikui pamilau įstabios darnos jo lyriką. 
Džiaugiausi ir LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Jis man yra tartum 
sąšauka su Lietuvos istorija, tautos dvasios palankumo ženklas iš jos 
gelmių.

O žinia apie Salomėjos Nėries premijos paskyrimą  2011 m. už 
poezijos rinkinį „Begaliniam kely“ užklupo nemigo naktimi. Kaip tik jos 
paskyrimas sutapo su mano sūnaus dailininko Kęstučio parengta didžiule 
paroda Vilniuje apie sovietų represijos aukas 1940-1941 metais. Per 
istorinę atmintį, konkrečių žmonių veidus, jų pirštų atspaudus, rastus 
Ypatingojo archyvo KGB fondo bylose, jis atskleidė okupacinės valdžios 
įteisintą, represinių struktūrų vykdytą lietuvių tautos naikinimą. Šiurpau 
vaikščiodama po parodos salę, nuo kurios sienų žvelgė represuotų aukų 
akys. Tarp jų ir Rainių miškelio kankiniai. Priblokšta tų parodos vaizdų, 
kurie sužadino ir mano pačios liūdnus prisiminimus, jutau, kad negaliu 
tos premijos priimti. Pasakiau sūnui, kad jos atsisakysiu. Jis mano 
apsisprendimui pritarė. Kalbėjau su Jonu Juškaičiu ir jis pareiškė: “Aš 
jos neimčiau“. Kad atsisakysiu premijos, pasakiau ir Maironio lietuvių 
literatūros direktorei Aldonai Ruseckaitei. O ji man nepritarė: „Pagalvok, 
ką tau pasakytų Rūta...“ Turėjo omeny aktorę Rūtą Staliliūnaitę, surengusią 
Nėries atminimui skirtą vakarą Vilniuje.  Daugiau niekas apie mano 
apsisprendimą atsisakyti premijos nežinojo. Kas ką pasakys, man  buvo 
nesvarbu. Pati atsakau už savo sprendimus. Parašiau atsisakymo tekstą, 
kurį rengiausi paskelbti spaudoje. Štai jis:
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DĖKOJU UŽ KŪRYBOS ĮVERTINIMĄ, BET PREMIJOS ATSISAKAU
Sužinojusi, kad man paskirta Salomėjos Nėries premija, aš labai sutrikau. 

Turėčiau džiaugtis, mano kūryba įvertinta vienos talentingiausių Lietuvos 
poečių premija. Deja, taip nėra, negaliu ja džiaugtis dėl kelių priežasčių.

Visų pirma, visi mano kartos žmonės gerai prisimena 1940–1941 metus 
ir kokį nelemtą vaidmenį suvaidino tuo dramatišku Lietuvos valstybei metu  
kairiųjų pažiūrų inteligentija, o tarp jų ir S. Nėris.  Aš ne tik nusigandusio 
vaiko akimis žvelgiau  į skaudžius to meto įvykius, buvau ir pati su visa 
šeima būsimųjų tremtinių sąrašuose. Nuo tremties mus išgelbėjo prasidėjęs 
karas.

Po karo mano mamos artimieji buvo represuoti. Jos brolio Antano 
Ambrozaičio, suimto kartu su dukra Janina, partizanų ryšininke, net kapo 
vieta nežinoma. Nukentėjusi visa gentis – ištremti, žuvę. Lietuvos partizanai 
pokario metais buvodavo mano tėviškėje. Negaliu pamiršti tų narsių idealistų 
vyrų, paguldžiusių galvas už pavergtą tautą. Gerai prisimenu ir Jurbarko 
kagėbistų būstinę, kur tardė suimtą tėvą ir mane, tėvą žiauriai mušė. Galų 
gale, subuožinus tėvą, teko bėgti  iš tėviškės nuo grėsusių represijų.

Tą šiurpią okupacijos metų patirtį vėl man priminė mano sūnaus 
dailininko Kęstučio  Grigaliūno Vilniuje parengta paroda sovietinio teroro 
aukų atminimui. Keletą metų jis  rinko iš Lietuvos Ypatingojo archyvo 
KGB fondų bylų 1940–1941 metais  bolševikinės prievartos represuotų 
(sušaudytų, nukankintų, įkalintų) asmenų nuotraukas, jų pirštų atspaudus. 
Nuotraukas išdidino, atspaudė šilkografijos būdu ir parengė parodą. 
Vaikščiodama šioje parodoje vėl pajutau bolševikinės prievartos ir mirties 
tvaiką iš praeities. Nuo didžiulės parodų salės sienų žvelgė kankinių akys, 
pilnos sielvarto ir siaubo.

Labai liūdna, kad ir talentingą tautos poetę S. Nėrį buvo įsukęs 
pragaištingas XX a. komunistinės ideologijos sūkurys, atnešęs Lietuvos 
žmonėms tiek negandų ir kančių. Gaila man jos, kaip būna gaila aklai 
klydusios ir daug kentėjusios sesers. Be abejonės, vertingiausioji jos poezijos 
dalis išliks tarp geriausiųjų. Tačiau jos gyvenime buvo ir tai, ko neįmanoma 
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priimti, nutylėti, nuo ko būtina atsiriboti teisybės šviesoje. Nelengva apie tai 
kalbėti, bet kitaip negalima. 

Nuoširdžiai dėkodama Vilkaviškio miesto savivaldybei už mano kūrybos 
palankų įvertinimą, lenkdama galvą S. Nėries talentui, vis dėlto premijos 
aš atsisakau. Man suteiktas Lietuvos laisvės kovų dalyvės teisinis statusas. 
Priimdama šią premiją gal išduočiau savo jaunystės idealus?

Su pagarba - Aldona Elena Puišytė
 
O viską pakeitė netikėtas sutapimas. Netrukus gavau iš žinomo etnologo 

Aleksandro Žarskaus (besidominčio pomirtiniu gyvenimu, išleidusio 
knygą „Mirties virsmas“) keistą tekstą – Nijolės Masteikaitės (pedagogės 
ir literatės) pokalbius su mirusiųjų vėlėmis. Radau juose graudų pokalbį 
ir su S. Nėries vėle. Skundžiasi ji N. Masteikaitei, kad ligi šiolei smerkiama 
daugiau už kitus: „Kodėl už kiekvieną mano žodį Lietuva į mane mėto po 
akmenį? Kodėl mane vadina išdavike, už ką?..“ N. Masteikaitei priminus, 
kad ji važiavo į Maskvą „Stalino saulės“ parvežti, atsako: „Juk ne aš viena 
rašiau apie Staliną ir ne viena važiavau tos „saulės“ parvežti. Kodėl niekas 
nemėto akmenų į Paleckį, į Venclovą, į Cvirką, į Liudą Girą, kodėl?..“ Iš tiesų, 
juk būtent Paleckis entuziastingu balsu šūkavo, kad važiuoja „Stalino 
saulės“ parvežti (liudija  to meto TV įrašas). Ir Cvirka yra daugiau blogo 
padaręs. Pagaliau ir kiti sovietiniai veikėjai, po karo jau žinoję įvykdytas 
piktadarystes, kai kurie iš jų ir patys jose dalyvavę.

Iš pradžių nepatikliai žiūrėjau į tuos pokalbius su vėlėmis. Tačiau 
A. Žarskus  vertino juos labai rimtai. Jis parašė platų aiškinantį įvadą ir 
parengė spaudai N. Masteikaitės pokalbių knygą „Pamokos iš Amžinybės“. 
Tada suabejojau: o jei iš tiesų tai tikra? Ar daug mes žinome apie mirusiųjų 
lemtį? Atsisakydama premijos gal suteikčiau S. Nėries vėlei papildomo 
sielvarto? Ji juk atliko išpažintį prieš mirtį, jai buvo atleista. Tad pakeičiau 
savo sprendimą ir parašiau naują pareiškimą spaudai, kodėl sutinku 
premiją priimti. Bet prisiminiau, kad esu atsakinga tik prieš Aukščiausiąjį 
ir šio pareiškimo nepaskelbiau.
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Tačiau kai šiemet S. Nėries mirties 70-jų  metinių sukakties metu vėl 
kilo kraštutinių jos likimo vertinimų chaosas (nuo įgrisusių  bandymų 
visiškai atmesti tai, kas akivaizdu, iki piktų išpuolių neigiant neabejotiną 
jos talentą) supratau, kad būtina dar apie tai kalbėti, ieškant išmintingo 
požiūrio akivaizdžios tiesos šviesoje. S. Nėries būties dvilypumą pabrėžia 
jos gyvenimo ir kūrybos tyrinėtoja Viktorija Daujotytė:„Besišypsanti 
deputatė ir skaudžiai raudanti moteris. Oficiozų autorė ir baisios klajonės 
poetė. Iliuzijų ir baugios realybės kruvina sankirta“. (V. Daujotytė. 
„Salomėjos Nėries ruduo.“ LRS leidykla. V., 1995). Teisi ir Nerija Putinaitė, 
teigdama, kad, „kalbėdami apie S. Nėrį, turime atskirti jos talentą ir jos 
asmenybę“. Iš tiesų talentas nepateisina padarytų klaidų. Bet kūryba 
išlieka kaip nepaneigiama vertybė. Todėl dabar skelbiu ir savo abu tekstus. 

BŪKIME ATVIRI SKAUDŽIAI TIESAI
Sužinojusi, kad man paskirta Salomėjos Nėries premija, aš labai 

sutrikau. Menu 1940-1941 metų įvykius Lietuvoje, kai nusigandusio vaiko 
akimis žvelgiau į tėvų pasirengimą tremčiai. Vėliau sužinojau apie S. Nėries 
vaidmenį okupuojant Lietuvą. Nepamiršau ir pokario baisybių, partizanų 
didvyriškumo, turgavietėje numestų jų kūnų. Ir aš pati priklausiau 
rezistencijai. Tad kilo neišvengiamas klausimas – kaip pasielgti? Buvau 
nusprendusi premijos atsisakyti. Daug apie tai mąsčiau ir suabejojau: 
ar teisingiausia išeitis – pasmerkti? Tačiau ir pateisinti juk neįmanoma. 
Būkime atviri skaudžiai tiesai. Nepriimtinas man vertybių sumaišymas,  
pastangos išbaltinti tai, kas iš tiesų buvo nekaltai pralieto kraujo spalvos. S. 
Nėries gyvenime buvo sunkiai suvokiamų sprendimų ir veiksmų. Jie atnešė 
skaudžias pasekmes visai tautai. Bandydama suprasti keistą ir tragišką 
jos likimą, ieškodama teisingo sprendimo, perskaičiau ją pažinojusių 
atsiminimus, be galo skirtingus ir prieštaringus vertinimus.

Ne vieno žmogaus gyvenime yra mums nežinomos ir sunkiai suvokiamos 
paslapties. O ypač ji ženklina talentingųjų likimus. Tik vidutinybei viskas 
aišku kaip turgaus aikštėje: perku-parduodu. Žvelgiant į kito žmogaus 
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gyvenimą, jį vertinant reikalingas ne tik tiesos ieškojimas, išminties šviesa, 
bet ir artimo meilė. S. Nėris talentinga poetė, neįtikėtinai aklai klydusi 
ir daug po to iškentėjusi. Prisimenu poeto Jono Graičiūno pasakojimą. 
Sutikta Kaune ji skaudžiai aimanavo: „Jonai, kaip jie mus apgavo...“ Tai 
buvo jos gyvenimo tragedija, galų gale pasibaigusi ankstyva mirtimi. Pats 
J. Graičiūnas, sovietinio gulago kalinys, apie S. Nėrį kalbėjo su užuojauta ir 
gailesčiu. Pagaliau ir jos liga bei mirtis apgaubta juoda paslapties skraiste. 
Kalbėta, kad S. Nėries ligos diagnozė buvo melaginga, o iškeliauti į Anapilį 
galbūt padėjo ją tuomet supę įtartini „slaugytojai“. Pats profesorius Zigmas 
Januškevičius tvirtino (pasakojo savo studentams), kad Kauno medikai 
paneigė skelbtą diagnozę. Ir kodėl išvežta gydymui į Maskvą S. Nėris 
maldavo vežti ją atgal į Lietuvą?  Gal jautė ten ją supusių žmonių klastą? Ją 
aplankiusiai Reginai Januškevičienei sakiusi: „Aš bijau...“

Prisimenu Jėzaus pamokymą apie teisuolį fariziejų ir nusidėjėlį 
muitininką. Kas gi buvo Evangelijos muitininkas? Žydų okupantams 
romėnams tarnavęs mokesčių rinkėjas. Tačiau muitininkas suprato savo 
nuodėmingumą ir atgailavo prašydamas Dievą atleidimo. Tuo tarpu 
teisuolis fariziejus, skrupulingai laikęsis visų Toros nuostatų, didžiavosi savo 
teisuoliškumu ir žvelgė į muitininką su panieka. Deja, jis buvo pasmerktas, 
o atgailaujantis muitininkas išteisintas. Todėl man nepriimtinas ne tik 
vertybių sumaišymas, bet ir fariziejiškas teisuoliškumas. Teisus buvo tik 
Vienas – Jėzus Kristus. O mes visi daugiau ar mažiau klystantys. Tik svarbu, 
ar suprantame savo klaidas, ar jų gailimės ir ištaisome.

Juk žinoma apie S. Nėrį, kad ji prieš mirtį atliko išpažintį pas kunigą 
Juozą Gustą. Reiškia, ji atgailavo, jai buvo atleista. Kunigui J. Gustui ji atidavė 
ir savo slaptą užrašų sąsiuvinį, kuris nežinia kur prapuolė, kai kunigas 
buvo suimtas. Nežinome, kas buvo tame sąsiuvinyje. Gal slapti sielvartai, 
liudijimai ir atgaila? Tad ar galima ją, jau iškeliavusią Anapilin, be gailesčio 
pasmerkti?  Pagaliau ir žaizdos negali amžinai kraujuoti, ateina metas, kai 
jas reikia gydyti.  Apie tai kalba ir poetė Liūnė Sutema:
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  Kada iškils piliakalniai,
   kad galėtume perduot slaptažodžius
   kuorų ugnim liepsnojančia?
  Piliakalniai seniai visi supilti
  ir vėl atkasti
  iki paskutinės sagės, ąsočio šukės, žirgo žvangulio –
  kaskit giliau, kaskite, tik nieko nelieskit,
  bet klausykit,
  gal išgirsit lakštingalą
  ant nudžiūvusio diemedžio šakos –

  kada pražydės sausa diemedžio šaka?
  Kai –
  „Žemė taps žiedais marga
  Aš diemedžiu žydėsiu“.
  Ir tebežydi
  Salomėja Nėris.
  Ir tebegyvena du broliai
  Kainas su Abeliu,
  ir kalba kalba kalba
  laukdami, kuris kurį nutildys –
  arba abu prakalbės ta pačia
  vienas kitą mylinčių brolių kalba –
  „Graffiti“, 1993

 Tai seseriškai jautrus kalbėjimas, nepaneigiant Kaino ir Abelio 
tragedijos, tačiau ilgintis kitokio, nors ir nelengvai pasiekiamo, jų santykio. 
Savo autobiografijoje (Egzodo rašytojai. LRS leidykla, 1994) apie S. Nėrį ir J. 
Degutytę ji rašo: „Aš tas dvi moteris turiu savo širdyje, jos man yra išskirtinės, 
vienintelės. Didžiuojuosi, kad jas turiu“. O toliau toje pačioje autobiografijoje 
Liūnė Sutema sako: „Turbūt niekada negalėsiu atleisti tiems, kurie žudė 
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mūsų partizanus pokario metais Lietuvoje, ir tai guls ant mano sąžinės...“  
Taip, partizanų žudikams atleisti vargu ar įmanoma. Ypač tiems, kurie 
dėl to net nesigaili.  O S.  Nėries įrašas tuščiame bloknote, artinantis jos 
gyvenimo pabaigai, sukrečia: „Sužeisto žvėries riksmas -  mano aimana 
dėl savo tautos...“  Neįmanoma skaityti šių žodžių su pasmerkimo akmeniu 
rankoje. Jos likimas jau Viešpaties nulemtas. Žvelgdama atvirai į skaudžią 
tiesą – nepaneigiamus jos klystkelius ir po to patirtas kančias, nulenkdama 
galvą jos talentui, šią premiją priimsiu kaip nelengvo savo kelio į literatūrą 
įvertinimą.

          Su pagarba - Aldona Elena Puišytė

Svarbu man ir tai, kad premijos neatsisakė Kazys Bradūnas, nors rūstus 
buvo Justinui Marcinkevičiui (eil. „Gerumų jau gana, Justinai...“). Neatsisakė 
Julija Švabaitė, Petronėlė Orintaitė, Vitalija Bogutaitė. Gal nulėmė žinia, 
1948 m. gauta iš partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto, kad S. Nėries 
slaptasis rankraštis iš tiesų egzistavo ir pateko pas partizanus?

Praėjo dvidešimt penkeri metai po Nepriklausomybės atgavimo, bet 
akivaizdu, kad okupacijos laikotarpio rašytojų veikla bei kūryba tebėra 
įvairių miglų apgaubta. Išsklaidyti jas gali tik sąžiningas ir drąsus žvilgsnis. 
Metas ieškoti giluminės tikrosios, nors ne vienam gal ir skaudžios tiesos.

Kaip vertinate Lietuvos dabartį? Ar susitikimuose su skaitytojais būna 
ir tokių klausimų? Atsakote taip, kaip atsakytumėte geriausiam draugui?

Su skaitytojais dabar nesusitinku. Atsakyčiau, be abejo, kaip geriausiam 
draugui. Antraip nebūtų prasmės susitikti. Nepriklausomos Lietuvos 
dabartyje daug kas kelia nerimą, o ypač emigracija, tautos savimonės 
nykimas. Jau kyla abejonės ar išsaugosime tikrąją lietuvišką savastį. 
Turime iš naujo klausti savęs:  ką man reiškia tauta, istorinė atmintis, 
unikali lietuvių kalba, nacionalinis tapatumas? Jei prarasime tautinį ir 
kultūrinį savitumą, mažai mūsų tautai gresia prapultis postmodernios 
globalizacijos skersvėjuose. 

O galime juk įsišakniję savo žemėje kaip savita tauta kūrybiškai 
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skleistis visame pasaulyje. Neramina ir nuojauta, kad dabarties pasaulyje 
vyksta pavojingi eksperimentai, liečiantys ne tik mūsų kasdienybę. Jie 
jau apima ir giliuosius žmogiškosios egzistencijos klausimus, pačią jos 
šerdį. Tai eksperimentai su slaptu šūkiu: „Jei Dievo nėra – viskas galima“. 
Siūloma laisvė be atsakomybės. Be atodairos braunamasi į žmogaus 
prigimtį, geidžiant ja manipuliuoti, taip sužeidžiant ir jo sielą. Manau, kad 
pasaulis, o kartu ir globalizuota Lietuva nūnai yra lemtingų apsisprendimų 
kryžkelėje. Į bauginančių pokyčių sūkurį abejotinų projektų stumiamam 
žmogui labai reikia dvasios budrumo, kad sugebėtų atskirti, kas tikra, ir 
pasirinkti.Tiek atskiram asmeniui, tiek ir tiems, kurie priima  žmogui ir 
tautai svarbius sprendimus.  Nuo kiekvieno iš mūsų apsisprendimo ginti 
tas vertybes, kurios niekuo nepakeičiamos ir būtinos, jas liudyti savo 
gyvenimu, nuo drąsos pasipriešinti klastingoms jėgoms, siekiančioms 
žlugdyti laisvą ir orią žmogaus dvasią, galbūt priklausys ar išliksime.
Viliuosi, kad nugalės ne šaltas, tik sau naudos ieškantis protas, o dvasios 
laisvę ir žmogiškąjį orumą ginanti širdies išmintis. Tikiu tautos dvasioje 
pasipriešinimų prievartai dėka susitelkusia atsparumo energija, kurios 
šaltinis atsiveria lemiamais istorijos momentais.

Kuo ypatinga Jūsų kūrybinė virtuvė? Kokius kūrybinius planus dar 
būtinai norėtumėte įgyvendinti?

Rodos, ji niekuo neypatinga, bet sunkiai nusakoma žodžiais. Kūrybinių 
planų yra dar ne vienas. Tačiau tegul jie lieka paslapty, kol nerealizuoti. 
Geriau kalbėti apie tai, kas jau  yra įpusėta. Rengiu knygą apie poetą 
Bernardą Brazdžionį su jo laiškais ir naują poezijos rinkinį.

                                                                                                2015 m. rugsėjis
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 „KOKS NEAPSAKOMAI 
LĖKŠTAS BŪTŲ GYVENIMAS BE 

AUKŠTUMŲ IR ŽEMUMŲ“, - 
tai – savo gyvenimu patikrinti poetės Eglės JUODVALKĖS žodžiai

Kalbinu pirmą išeivijos poetę, gimusią jau ne Lietuvoje. Akivaizdu, 
kad meilė protėvių žemei atėjo tik tėvelių dėka. Prisiminkite juos ir jų likimą.

Mano tėvų – Onos Norkutės ir Antano Juodvalkio – keliai susikryžiavo 
Landshute, Vokietijoje 1944 m., kai jie, skirtingais keliais išvažiavę iš Lietuvos, 
bėgo nuo antrosios sovietų okupacijos. Kai tėvas, vienas iš Panevėžio cukraus 
fabriko buhalterių, grįžo iš  kelionės, į kurią darbo reikalais buvo išvykęs su 
direktorium, ir rado įmonę evakuotą, buvo pakviestas kartu išvykti iš Lietuvos. 
Būsimoji mama prisidėjo prie savo dėdės, Cukraus fabriko vyriausiojo 
buhalterio Edvardo Gedgaudo, gavusio geležinkeliečio darbą ir teisę šeimą 
traukiniu išvežti į Vokietiją. Kad ir ji būtų laikoma šeimos dalimi, ir įgytų 
teisę išvykti per sieną, teko net su geležinkeliečiu susimetrikuoti, žinoma, tik 
formaliai. Kitos išeities nebuvo, nes jos, Valstybės banko draudimo skyriaus 
tarnautojos, būtų laukęs kelias į Sibirą.

Tėvas – veiklus neolituanas, 1941 m. sukilimo dalyvis rado savo 
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vardą ir pavardę sovietų paliktuose deportuotinų asmenų sąrašuose. 
Buvo baigęs teisės mokslus Lietuvos universitete Kaune. Mama tame pat 
universitete baigė matematiką.

Susipažinę po poros metų draugystės vieną savaitgalį nuvyko į 
Miuncheną ir ten bažnyčioje lietuvis kunigas juos sutuokė. Po metų gimė 
brolis Uosis, dar po dviejų išvyko į Ameriką. Tėvas gavo darbą plieno 
liejykloje, kur išdirbo 25 metus. Išėjęs į pensiją, atsidėjo lietuviškai 
veiklai, dalyvavo įvairiose organizacijose, rašė spaudai apie jas. Mama 
rūpinosi lietuvišku vaikų auklėjimu, su tėvu sutarė, kad namuose nekalbės 
angliškai. Ugdė vaikų norą skaityti, kaupė lietuviškas knygas. Kol man 
nesuėjo trylika, iš bibliotekos negalėjau parsinešti knygų anglų kalba, nes 
bibliotekai buvo uždrausta jas išduoti. Už tokį labai žemaitišką sprendimą 
mamai labai dėkoju. Kitaip vargu ar būčiau rašiusi eiles lietuviškai.

Kartą tėveliai nusivežė mane dar nedidelę į Čikagoje pastatytą pjesę 
vaikams apie karalaitę Teisutę. Man ji taip patiko, kad nuo tol vadinausi 
Eglyte Juodvalkyte, lietuvaite, karalaite Teisute, Marija, Ona.

Jūsų vaikystę, o ir vėlesnį gyvenimą stipriai apkartino klastinga liga, kurios 
„dėka“ po kelių dešimtmečių net gimė knyga „Cukraus kalnas“. Kiek suprantu, 
be tragiškosios pusės yra ir kita, kuri Jumyse suformavo tokius charakterio 
bruožus, kokie laimės kūdikiams nelabai pažįstami ar išvis neprieinami. Tiesa?

Iki penkerių su puse metų mano gyvenimas buvo laimingas. Turėjau 
mylinčius tėvus, dievinamą vyresnįjį brolį. Ko gali žmogus daugiau norėti? 
Kaip iš dangaus nukritusi liga sunkiai prislėgė mamą ir tėtį. Jie vežiojo visur, 
kur žadėjo cukraligę pagydyti, nors žinojo, kad, kaip ir šiandien, ji neišgydoma. 

Praėjus dvidešimčiai metų, tėtė pasakė, kad turėsiu su ta liga 
susigyventi. Kadangi per tą laiką pasistengiau cukraligei taip pasipriešinti, 
jog vos gyva likau, tie žodžiai pasirodė labai apgalvoti ir protingi. Mamytė 
rūpinosi, kad, viena gyvendama, neprisižiūrėsiu, vaistų be priminimo 
neišgersiu, insulino nesusileisiu, žodžiu, nepasitikėjo manimi. Tėvelio 
požiūris įpareigojo ieškoti būdų, kaip su ta liga susitarti, o ne daužyti 
galvą į sieną. Kai įtikėjau, jog ją bent tiek įveiksiu, kad ne ji mano gyvenimą 
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tvarkys, o aš jai aplaužysiu ragus, žinoma, visada pripažindama jos 
viršenybę, radau modus vivendi. Daug ko teko išmokti: laiku suvalgyti 
atitinkamą kiekį angliavandenių, nustatytą valandą susileisti vaistus, 
o netyčia pasielgus vėjavaikiškai, žinoti, kaip situaciją pataisyti. Anksti 
išmokau būti atsakinga už save, supratau, jog nedera atsakomybės 
suversti gydytojams, mokytojams ar tėvams.

Kodėl studijų objektu pasirinkote lietuvių kalbą, nesunku suprasti. Na, o 
kodėl slavistiką ir netgi teatro meną?

Pasirinkau slavistiką, nes Čikagos universitetas tuo metu neturėjo 
baltistikos skyriaus, o Slavistikos fakultetas priglaudė kalbininką Petrą 
Joniką, dėstantį lietuvių kalbą ir jos ištakas. Magistrantūrai pasirinkau 
Pietinio Ilinojaus universitetą todėl, kad Baltų teatro studijoms ir 
projektui ten vadovavęs latvis profesorius Alfreds Straumanis, atvykęs į 
Čikagą, ieškojo studentų magistrantų ar doktorantų, kurie sutiktų atlikti 
tam tikrus darbus Baltų teatro projektui: versti lietuvių, latvių, estų pjeses 
į anglų kalbą, sudaryti senosios emigracijos išleistų tom kalbom pjesių 
sąrašus, statyti kai kurias šiuolaikines pjeses, jau išverstas į anglų kalbą, 
ir atlikti panašius darbus. Be to, lankiau Ted Liss’o vaidybos studiją, kur 
sustiprinau didžiosios mano meilės žinias. Vaidinau ir amerikiečių, ir 
lietuvių mėgėjų teatro spektakliuose ir būčiau pasukusi teatro keliu, jei ne 
poezija ir jausmas, kad kažką esu skolinga Lietuvai.

Jus artimiau pažįstantys atkreipia dėmesį į žingeidumą ir net 
azartiškumą. Matyt, devyniolikmetės noras pamatyti Europą ir per Senąjį 
žemyną keliauti autostopu taipogi neatsitiktinis?

Jei ką daryti, verta tik visą save į tai įjungus. Net ir bijodama gilaus 
vandens ir nemokėdama plaukti, privalai stačia galva nerti, ilgai 
nedvejodama. Gailėtis visada bus laiko vėliau. Negalima neatsakingai 
rizikuoti, bet rizikuoti reikia. Koks neapsakomai lėkštas būtų gyvenimas 
be aukštumų ir žemumų!

Na, o kokie prisiminimai iš pirmosios viešnagės Lietuvoje, jei jie dar 
neužsimiršo?

KOKS NEAPSAKOMAI LĖKŠTAS BŪTŲ GYVENIMAS 
BE AUKŠTUMŲ IR ŽEMUMŲ
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Pirmoji kelionė į Lietuvą 1974 m. pavasarį paliko ryškų ir neišdildomą 
įspūdį. Tos penkios dienos, kai buvau sekama Vilniuje ir Kaune, kai turėjau 
mokėti baudą už nepasisekusį mėginimą aplankyti senelių kapus Salake, 
kai mane mėgino verbuoti, - visa tai žiauriai veikė, bet nesuglumino. 

Pati Lietuva, jos gamta, akmenys, ežerai, Baltijos jūra, miškai, o 
labiausiai, žinoma, jos žmonės buvo mieli ir savi.

Toji kelionė buvo tėvų dovana man darbo „Laisvės“ ir „Laisvosios 
Europos“ radijuje išvakarėse. Ji padėjo sutvirtinti ryžtą dirbti, kad 
priartėtų Lietuvos laisvė. Taip, tas vizitas turėjo įtakos ir renkantis būsimą 
tarnybą. Ir tai atrodė taip nedaug, palyginus su tautiečių išgyvenimais.

Prisipažinsiu – ne sykį girdėjau Jūsų balsą per „Laisvosios Europos“ radiją 
iš Vokietijos. Turbūt ne taip paprasta buvo Amerikoje užaugusiai merginai 
vienai išsiruošti į tokį tolimą kraštą, toli nuo artimųjų? Kada, beje, spėjote 
išmokti vokiečių kalbą, juk Miunchene tikriausiai anglų kalba nepopuliari?

Pirmą kartą aplankiau Europą 1969 m., kai su broliu Uosiu ir jo drauge 
tris mėnesius kartu keliavom autostopu. Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, 
Jugoslavijos, Anglijos, Škotijos ir kitų šalių istorija, architektūra, tautos 
seniai domino labiau negu Amerika. 

Ne, ryžtis tokiai kelionei nebuvo sunku. Sunkiau buvo tėveliams – 
mane išleisti. Tėtukas, palydėjęs iki lėktuvo, pasakė: „Tik neparvežk man 
vokietuko!“ O mamytė rypavo: „Vaikeli, kaip toli būsi... Kaip tu ten viena?“ 
Man tai atrodė neeilinis nuotykis, galimybė, kuri gali nepasikartoti. Vokiečių 
kalbos nemokėjau nė žodžio ir dėl to visai nesibaiminau. Žinojau, kad ten 
rasiu lietuvių ir amerikiečių, o vokiškai tikėjaus pakankamai greit išmokti. 

Gyvenimas ne namuose studijuojant jau buvo pripratinęs prie 
savarankiškumo. Be to, daug reiškė tikėjimas, kad darbas Miunchene 
bus ne tik įdomus, bet ir naudingas Lietuvai. Amerikoje nebuvo darbų, 
kuriems būtų reikalingas lietuvių kalbos mokėjimas.

Vakarų Europoje prabėgo apie porą Jūsų gyvenimo dešimtmečių. Kuo tie 
metai įspūdingiausi, įsimintiniausi? Kas svarbiausia buvo pradedant darbą 
„Laisvosios Europos“ radijuje ir kaip keitėsi nuostatos, požiūriai, tikslai? 
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Kaip tie metai, Jūsų požiūriu, pakeitė pačią Europą?
Didelis akstinas tai kelionei buvo pavydas. Pavydėjau savo tėvams 

nepriklausomos Lietuvos kūrimo. 
Ši laimė teko ir dabartiniams Lietuvos žmonėms, nors jie gal dar 

to nesuprato. Gal tai tik tada iki galo pasidarys aišku, kai didžiuosimės 
savimi, savo tauta ir valstybe. Ir ne todėl, kad kiti mus vertina, bet kad 
išmokome savo himno žodžius: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“. 
Sąmoningai vartoju žodį „himnas“, nes Tautiška giesmė yra eilėraščio 
pavadinimas, o valstybės himnas yra jo kategorija. 

Esu romantikės ir realistės mišinys.
Du glaudžiai susiję įvykiai įspūdingiausi: Lietuvos laisvės ir 

nepriklausomybės atgavimas ir Sovietų Sąjungos žlugimas. Pradedant 
darbą radijuje svarbiausia buvo tiekti Lietuvai informaciją, prie kurios 
ji negalėjo laisvai prieiti – politinę, istorinę, kultūrinę. Mūsų pastangos 
dingdavo juodojoje skylėje, kuri vadinosi Sovietų Sąjunga. Ir trukdymai, 
apie kuriuos žinojome, ir visiška tyla iš Lietuvos kelerius metus vertė 
dirbti nežinomybėje. Viskas pradėjo keistis, kai Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronika pasiekė Vakarus ir visos į Lietuvą transliuojančios 
radijo stotys ėmė ją skaityti eteryje, kai susiformavo ir pradėjo veikti 
Lietuvos Helsinkio grupė, kai mus pasiekdavo žinios iš Lietuvos per 
koncertuoti ar turistinėn kelionėn siunčiamus „patikimus“ lietuvius. 
Kiek jų su užduotimis susitikinėjo su vietiniais lietuviais, nežinau, bet 
yra faktas, kad tada papilnėjo iš Lietuvos ir kitų okupuotų šalių gaunamų 
žinių aruodai. Sekdama braškančią SSRS ekonomiką ir lietuvių pastangas 
nusimesti pančius, ėmiau tikėti tuo, apie ką nedrįsdavau net pasvajoti.

Per tą dvidešimtmetį nepasikeitė priežastys, skatinusios mane dirbti 
“Laisvės“ ir „Laisvosios Europos“ radijuje, pasikeitė požiūris, Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybę. Tada supratau, kad tolesnis darbas radijuje 
būtų beprasmis, grynas pasipinigavimas, o ne pastangos kuo nors padėti 
Lietuvai. Be to, ne tik Lietuva vėl atsistojo ant kojų, bet ir paseno tėvai.

Europa man buvo įspūdinga savo šalių istorija, kiekvieno krašto 

KOKS NEAPSAKOMAI LĖKŠTAS BŪTŲ GYVENIMAS 
BE AUKŠTUMŲ IR ŽEMUMŲ
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išskirtinumu, visu tuo, kuo ji skyrėsi nuo Amerikos. Per tą dvidešimtmetį 
atsirado ir paplito globalioji politika, vienodumas tapo svarbesnis už 
individualybę, buvo ryškinami panašumai, o ne skirtumai. Dabar esame 
pavaldūs kitiems galingesniems (su mažais leistais pasiskeryčiojimais), 
būdama Lietuvoje pasijuntu tarsi gyvenčiau Europos Sąjungos respublikoje 
– LESR. Ne tokioje, žinoma, kokioje gyvenome, nes guodžiamės esą laisvi, 
nepriklausomi, apsaugoti, gauname Europos Sąjungos pinigų. Ar tikrai už 
visa tai nereikės sumokėti? Ar išlošėme loterijoje ir pinigai, - be abejo, 
eurais, - byrės iš dangaus, o mes tik ruošime projektus ir džiaugsimės? 
Kažin. Atsakymų neturiu, tik klausimus.

Lietuvoje pakankamai nemažai euroskeptikų. Ar Jums jie suprantami?
Lietuvai euro įvedimas naudingas, nes priklausymas Europos Sąjungai 

yra savotiška apsauga. Bet negalima nematyti, kad dabartinė Sąjungos 
forma ne tokia, kokios laukta. Ar mums priklauso mokėti už Vokietijos, 
Prancūzijos, Italijos ir kitų kolonijinių valstybių nuodėmes ir klaidas?

Grįžote į Ameriką, kai Lietuva jau buvo laisva ir po nepriklausoma vėliava 
pragyvenusi visą penkmetį. Kiek suprantu, tokiam žingsniui paskatino tai, 
kad Lietuva jau buvo atsikračiusi okupantų?

Taip. Be to, tėvų amžius skatino būti šalia ar bent netoliese. Nusipirkom 
dvibutį namą, tėveliai įsikūrė pirmajame, mes su Henryku – antrajame 
aukšte. Tai buvo mamytės paskutinieji  treji, o tėtės – aštuoneri metai. 

Tačiau Amerikoje užaugusiai lietuvaitei ir toliau nesisėdi namuose. Jau 
beveik porą dešimtmečių ne bet kur, o Lietuvoje praleidžiate vasaras, kartais 
ir kitus metų laikus. Kaip palygintumėte Lietuvą, su kuria susipažinote jai 
vėl tapus nepriklausoma, su dabartine?

Į Lietuvą po nepriklausomybės atkūrimo pradėjau važinėti dar 
dirbdama radijuje. Rengiau pasikalbėjimus su įvairiais politikais, 
kultūrininkais. Vilniuje su mano pussesere Vilija maišėsi ir Henrykas, 
mokėsi lietuvių kalbos. Kai „Laisvosios Europos“ radijas kėlėsi į Čekiją, 
išėjau su invalidumo pensija. 

Pradėjau Lietuvoje lankytis kiekvieną „Druskininkų poezijos rudenį“ 
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ir „Poezijos pavasarį“. Kadangi pastaraisiais metais spalio pirmąją savaitę 
išvažiuoju, jau nebevykstu į Druskininkus. Rudenys ir pavasariai man 
įdomesni negu vasaros, nes aš pėsčia Vilniaus centre ir senamiesty visur 
kulniuoju, o rudenį prasideda teatro, baleto, operos sezonai, vyksta 
naujų knygų pristatymo vakarai. Tai mane ir domina. Kartais ir mane kur 
nors pakviečia eilių paskaityti. Tokiu būdu susipažinau su didele dalimi 
Lietuvos, man tai ypač svarbu. 

Taip, Lietuvos žmonės jau įprato Eglę Juodvalkę matyti „Poezijos 
pavasarių“ metu, Rašytojų klubo renginiuose, o ir žingsniuojančią Vilniaus 
gatvėmis. Jau ir keturios poezijos knygos bei romanas išleisti Lietuvoje. O kaip 
prasidėjo kūrybinis kelias? Kas pirmieji atkreipė dėmesį į Jūsų eilėraščius?

Amerikoje kūriau tuščioje terpėje. Lankiau amerikietišką gimnaziją, 
rašinėjau eiles abiem kalbom. Būdama šešiolikos porą lietuvių kalba 
parašytų eilėraščių nusiunčiau „Ateities“ žurnalui. Skaičiau Maironį, 
Baranauską, kitus klasikus, be abejo, buvau jų paveikta. Angliškai daugiau 
autorių skaičiau, ypač šiuolaikinius. Kuo toliau, tuo labiau abiem kalbom 
mėginau eksperimentuoti. 

Atėjo laikas, kai skaičiau vis daugiau poezijos iš Lietuvos, per gimines 
gaudavau Jono Juškaičio, Sigito Gedos, Janinos Degutytės, Jono Strielkūno 
ir kitų autorių knygų.

Kokie kūrėjai artimiausi kaip poetei? Ką vadintumėte savo mokytojais?
Pro Čikagą prasukdavo didieji literatai – poetai Kazys Bradūnas, 

Henrikas Nagys, Liūnė Sutema, Stasys Santvaras, Antanas Gustaitis bei 
prozininkai Antanas Vaičiulaitis, Jurgis Jankus, Aloyzas Baronas, Petronėlė 
Orintaitė, Nelė Mazalaitė, Bronys Raila ir kiti. Visi jie savo rankose minkė 
mane, patys to nejausdami. Kurie labiausiai paveikė, negalėčiau pasakyti. 
Forma visada linkau į šiuolaikiškas eiles, nes jos leisdavo minčiai reikštis 
nepančiojamai. Mokykloje angliškai parašytas eiles rodžiau geometrijos 
mokytojui, o jis patarė nerimuoti ir aš paklusau. Be abejo, tai buvo gana 
kvailas sprendimas, dėl kurio gailiuosi.

Kas Jums kūryba?

KOKS NEAPSAKOMAI LĖKŠTAS BŪTŲ GYVENIMAS 
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Kūryba man buvo ir yra būdas betarpiškai pasiekti kitą žmogų.
Kartu su broliu Uosiu (tik tikrų lietuvių šeimoje galimi tokie vardai!) esate 

įsteigusi vardinę savo tėvo Antano Juodvalkio – išeivijos visuomenininko, žurnalisto 
– stipendiją. Pagirtina, kad ji skiriama remti rezistencijos kovų ir pasipriešinimo 
dalyvių palikuonis, gabius, gerai besimokančius studentus, aktyviai dalyvaujančius 
mokslinėje veikloje, taipogi bakalaurus ir magistrus, kurie savo darbuose analizuoja 
rezistencijos tematiką. Prašom papasakoti apie tai plačiau.

Nors labai norėčiau sau priskirti tėvo vardu įkurtą stipendiją Vytauto 
Didžiojo universitete, sąžinė neleidžia meluoti. Ją po tėvo mirties 2003 
m. per Lietuvių fondą įsteigė Vytautas Kamantas, daugelį metų vadovavęs 
Pasaulio lietuvių bendruomenei. Tėtis bene aštuonerius metus dirbo 
spaudos atstovu Lietuvių fonde. Buvau tada įgaliota perduoti Kaune 
premiją ją laimėjusiems.

Studentų mokslo darbų atrinkimu ir įvertinimu rūpinosi ir 
tebesirūpina Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, 
Vytauto Didžiojo universiteto docentė ir Lietuvių literatūros katedros 
vedėja Dalia Kuizinienė. 

Iš pradžių buvo domimasi darbais apie išeiviją. Gilindamasi į pokario 
partizanų sąjūdį, priėjau išvados, kad tėvas, pats platinęs pogrindžio spaudą, 
būtų rėmęs partizanų sąjūdžio veiklos tyrimus. Parašiau V. Kamantui, 
gavau jo leidimą pakeisti stipendijos konkurso mokslo darbų temą. Dabar 
konkursas atviras partizanų ainiams, siekiantiems VDU aukštojo mokslo. 
Man rūpėjo padėti atkurti pagarbą Lietuvos laisvės gynėjams, materialiai 
padėti jų vaikaičiams siekti mokslo. Mano tėvas tam būtų pritaręs.

Partizaninė tematika nesvetima ir Jūsų kūryboje.
Kai maždaug prieš dešimtmetį Čikagoje, Stanley Balzako lietuvių 

muziejuje buvo eksponuojama iš Lietuvos atvežta paroda apie mūsų 
pokario partizanus „Karas po karo“, žiūrėjau į daugiausia jaunų žmonių 
didžiulius plakatinius atvaizdus ir apėmė toks gilus graudulys. Kiek 
gyvybių padėta, kiek gyvenimų nutraukta, suluošinta! Apėmė noras 
parašyti bent apie kelias dešimtis tų didvyrių, pusę amžiaus niekintų, 
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šmeižtų. Kai kas sako, kad ši tema per jautri. Argi? Juk tai mūsų tautos 
netolima praeitis, mūsų skaudi istorija. Tai – ne juodoji skylė, kurios išvis 
neturėtų būti mūsų literatūroje. 

Genocido centras mano eiles apie partizanus išleido 2011 m.
Jei neklystu, ir Jūsų vyras rašytojas?
Taip, Henrykas rašo romanus, apysakas, apsakymus lenkų ir anglų 

kalbomis. Jo kūryba spausdinta ir Lietuvoje – „Kultūros baruose“, 
„Metuose“. Pasinaudodamas Lenkijos istorijos faktais, išgyvenimais, jis 
rašo daugiasluoksnius kūrinius. Mes džiaugiamės vienas kito darbais, 
remiame juos.

Kai teko lankytis JAV 1989-aisiais, jūsiškiame Čikagos Market Parko 
rajone jauteisi kaip Lietuvoje. Kokia situacija dabar?

Tai buvo smagūs laikai. Važiuodavau iš Čikagos universiteto į Market 
Parko rajoną aplankyti dėdės laikrodininko, Lietuvoje prieš karą buvusio 
teisėjo, ir gatve eidama galėdavau su kiekvienu praeiviu sveikintis 
lietuviškai. O dabar... Užsidarė dauguma lietuviškų parduotuvių, visame 
rajone dirba tik pora lietuviškų valgyklėlių, visa kita jau ne lietuvių 
rankose. Šv. Kryžiaus bažnyčioje dar galima išgirsti lietuviškas šv. Mišias, 
nors jos laikomos ir anglų kalba. Berods, ir Marijos mergaičių gimnazija 
užsidarė. Liūdnas įspūdis.

Išėjus Anapilin lietuviškai rašiusiai senajai kartai, kokia šiandien 
literatūrinė situacija užatlantėje?

Toji padėtis irgi džiaugsmo nekelia. Viskas keičiasi. Matyt, literatai kol 
kas neemigruoja į Ameriką.

Nesenas įspūdis: S. Balzeko muziejuje vyko trijų Lietuvos poetų 
renginys anglų kalba. Eilės buvo skaitomos lietuviškai ir angliškai. Poezija 
buvo gera. Dalyvavo saujelė amerikiečių, lietuvių – kiek daugiau. 

Kas Jūsų rankraščiuose?
Apie rankraščius, kol jie ne spaustuvėje, nekalbu ir nerašau, kad kaip 

sapnai, dūmai ar vizijos nedingtų.
                                                                        2015 m. birželis-rugsėjis

KOKS NEAPSAKOMAI LĖKŠTAS BŪTŲ GYVENIMAS 
BE AUKŠTUMŲ IR ŽEMUMŲ
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APIE KĄ RAŠAU, 
RAŠAU SU MEILE

Marija MACIJAUSKIENĖ platesniam skaitytojų ratui įdomiausia kaip 
memuaristė, literatūros, kultūros istorikė. Darbas Maironio lietuvių 
literatūros muziejuje literatei teikė ne tik daug rūpesčių, bet ir priartino 
prie didžiulių dvasinių turtų. Jos dėka ne vienas kūrėjas tapo artimesnis, 
iš naujo sugrįžo į Lietuvos kultūros apyvartą.

Esate minėjusi, kad nemažai metų domėjotės Mato Slančiausko 
asmenybe. Ar ne nuo jo prasidėjo Jūsų artimesnis sąlytis su Lietuvai svarbiais 
kultūros žmonėmis? Kuo tie pirmieji atradimai brangiausi?

„Matas Jonas Slančiauskas“ buvo mano diplominis darbas, kurį 
apgyniau pirmoji Vilniaus universitete, tai yra 1954 m. vasario dvidešimt 
šeštąją (visi kiti gynė gegužės mėnesį), ir tada mano diplominio oponentas 
dėstytojas Jurgis Lebedys ir dėstytoja Vanda Zaborskaitė apibendrindami 
pasakė, kad tai pusiau disertacija. 

Bet palikim M. J. Slančiausko reikalus. Iš tikrųjų mano pirmasis 
sąlytis su Lietuvai svarbiomis asmenybėmis buvo labai ankstyvas. Dar 
pirmosiose Pakruojo pradžios mokyklos klasėse mano tikybos mokytojas 
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buvo „Aušros“ poetas Mykolas Dagilėlis. Jis lankydavosi ir mūsų namuose, 
net išpranašavo man „didelę ateitį“.

Esu gimusi ir augusi inteligentų šeimoje: tėvas – miškininkas, mama – 
botanikė, pedagogė. Kai gimiau, mama, kiek žinau, rašė eilėraščius, vėliau 
jos pjeses statė Pakruojo saviveiklininkai, Mokslų Akademijos Istorijos 
institutui yra parašiusi pluoštą etnografinių atsiminimų. O šiaip jau mano 
mamos Konstancijos Namikaitės-Žakavičienės giminėje daug literatūros 
ir meno žmonių: tolimas giminaitis buvo Vaižgantas, keturvėjininkas P. 
Tarulis-Petrėnas, mamos sesuo Natalija Bičiūnienė buvo sceninių rūbų 
kūrėja, po tremties – išpildytoja, jos vyras, o mano dėdė Vytautas Bičiūnas 
– rašytojas ir dailininkas, jų duktė Jūratė Masiulienė – tautodailininkė. Tik 
prieš keletą metų iš rašytojo Broniaus Radzevičiaus žmonos „Metuose“ 
tilpusių atsiminimų sužinojau, kad mano giminės ir Bronius Radzevičius, 
ir jo pusbrolis literatūros kritikas ir eseistas Bronius Raguotis.

Tad ir „atradimai“ buvo labai ankstyvi. Devynerių pradėjau rašyti 
eilėraščius. Kai mano jaunesnės seserys žaidė su lėlėmis, mano dėmesio 
objektas buvo knyga.

Jei neklystu, turėjome tą pačią literatūros mokytoją – Dabrilaitę. Tiesa, 
skirtingu laiku. Ką Jūsų gyvenime ji reiškė? Ar pirmieji kūrybiniai bandymai 
buvo žinomi ir mokytojai? O vėliau gal būta ir artimesnio bendravimo su 
abiem seserimis – juk  Marija ir Ona Dabrilaitės jaunystėje artimai pažinojo 
ne vieną būsimą klasiką, o ir giminiavosi su Salomėja Nėrimi? Nuojauta 
sako, kad čia reikia ieškoti Žakavičiūtės-memuaristės šaknų.

Man likimas lėmė turėti labai puikius lietuviųkalbos ir literatūros 
mokytojus: Linkuvos gimnazijoje – A. Radžių , o Kauno „Aušros“ mergaičių 
gimnazijoje, vėliau pavadintoje Kauno II mergaičių gimnazija, - Oną 
Dabrilaitę. A. Radžius turėjo šešias savaitines pamokas, iš kurių vieną 
skyrė laisvai kūrybai. Turėjai tai pamokai atnešti eilėraštį, apsakymą, 
novelę, o jei to nesugebi – nors dienoraščio gabalą. Tada buvau dvylikos-
keturiolikos metų. Duodavo dažnai laisvas temas. Pamenu, kai už rašinį 
„Darbas – laimės šaltinis“ gavau du pažymius: už stilių – 5, o už klaidas 
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– 2. Tai buvo pirmas dvejetas mano gyvenime. Jau Kaune besimokydama 
dar sykį gavau tą rūstų pažymį už moteriškų marškinių siuvimą. Mokytoja 
Ona Dabrilaitė šykštėdavo labai gero pažymio. Jį klasėje kartais turėdavo 
mano sesuo Gražina, taip pat kaip ir aš – lituanistė.

Mokytoja O. Dabrilaitė rengdavo gimnazijoje mokinių poezijos ir 
prozos konkursus. Literatų būrelis pats išsirinkdavo žiuri komisiją. Už 
lyriką gaudavau pirmąją premiją, už novelę – antrąją. Jau mokydamasi 
gimnazijos paskutinėje klasėje pradėjau spausdintis. Mane skatino 
literatūrai ir paralelinėje klasėje dėsčiusi lituanistė Aldona Vokietaitytė, 
„užsakydama“ didžiajam gimnazijos sienlaikraščiui straipsnius, 
prašydama eilėraščio. Choro vadovui, o vėliau kompozitoriui Justinui 
Bašinskui verčiau iš rusų kalbos dainų tekstus.

Visi tikėjosi, kad pasirinksiu literatūrą, bet, kai užsiminiau gimnazijos 
direktorei J. Kudirkaitei, kad noriu studijuoti architektūrą, pasakė, kad 
tokiu atveju negausiu geros charakteristikos. O charakteristika anuomet 
daug lėmė, stojant į aukštąją mokyklą.

Taip, ir Mariją, ir Oną Dabrilaites, kaip ir jų tėvus, pažinojau nuo 
keturiasdešimt penktųjų rudens. O. Dabrilaitei susilaužius ranką, 
vieną žiemą ją iš ryto net nuvesdavau į gimnaziją ir parvesdavau namo. 
Bendravau su abiem mokytojomis iki jų mirties.

Gal vis dėlto dar sugrįžkim į aplinką, kurioje augote.
Kai ėmiau draugauti su knygomis, mano tėvas Petras Žakavičius 

buvo Pakruojo miškų urėdas, ir visa šeima gyveno Linksmučiuose, 
akmeninio seno dvaro rūmuose. Anuomet urėdams ir kitiems aukšto 
rango miškininkams kažkodėl skirdavo negyvenamus senų dvarų rūmus. 
Tėvas pavertė juos pasaka. Pasodino nuo vieškelio į rūmus vedančią liepų 
alėją. Vidury centrinio kiemo buvusios gražiai išplanuotos gėlių klombos  
atsirado ąžuolas. Buvo ir daugiau gėlynų. Visi jie – reto grožio. Turbūt 
daugiau tokių nebuvo artimesnių parapijų apylinkėse. Nebent Pakruojo 
dvarininko Roppo dvare… Ne, ne, ten tik oranžerijose augino daug retų 
gražių gėlių. O mano mama “prikėlė” užmirštas senovės lietuvių darželių 
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gėles. Tokių gėlių, kokios augo jos darželiuose, jau seniai niekur neužtinku.
Kokioje aplinkoje augome? Viena tuolaikinio miškininko sąlyga – 

gyventi ūkiškai, laikyti arklius, kuriais tėvai ir važinėdavo su reikalais po 
miškus, po eiguvas, po girininkijas. Todėl nuo mažens pažinau visus lauko 
darbus. Iš seserų buvau vyriausia. Dirbo mama, tvarkė visus ūkiškus 
reikalus, o ji man buvo padorumo, meilės ir darbštumo pavyzdys, ir aš 
kibdavau į darbus neraginama. O ilgais rudens ir žiemos vakarais prie 
žibalinės lempos mūsų namuose vykdavo dainos, poezijos, literatūrinių 
ir gyvenimiškų pokalbių, naujų knygų skaitymo valandos. Mums tai buvo 
šventės. Vieni, būdavo, verpia, kiti aižo pupas, plėšo plunksnas, veja 
virves… Staiga mama man sako: „Maryte, pradėk dainą…“ Kodėl man 
tas įpareigojimas? Tai nutiko seniai. Tėvas tada buvo Sudargo miškų 
urėdo pavaduotojas. Prakiuro mano, gal trejų metų mergaitės, kojelės 
ir mama vežė į Plokščius  įžadėti prie šv. Marijos stebuklingo šaltinio.
Ilgose kripėse sėdėjau ant kvapnaus šieno ir dairiausi.Visose panemunių 
pievose su dalgiais mojavo šienpjoviai, o nuo jų dainų , atrodė, visas mane 
supantis pasaulis aidėjo. Įsiklausiau ir pradėjau: „Kai aš turėjau kaime 
mergelę…“ Mama manęs nekalbino, o aš dainavau ir dainavau… Štai 
kodėl turėdavau namuose užvesti dainą. Sužinojusi, kad turiu absoliučią 
klausą ir muzikinę atmintį, sutarė su Pakruojo vargonininku leisti pas jį 
mokytis groti fortepijonu. Į miestelį reikėdavo sukarti tris kilometrus, 
išsėdėti grojant visą valandą, o kai prispausdavo reikalas, nedrįsdavau 
savo mokytojo paprašyti padaryti pertrauką (juk vyras), tai ir užsispyriau 
– neisiu mokytis groti ir tiek. O kodėl, nedrįsau ir mamai prisipažinti…
Naujas knygas garsiai visiems skaitydavo jau mano jaunesnioji sesuo 
Gražina. Tėvai caro laikais buvo baigę rusų gimnazijas, tad, suprantama, 
geriausiai žinojo rusų literatūrą, nors ne ką blogiau ir lietuvių lyriką. Mama 
labai mėgo Vienažindį, Strazdelį, Baranauską, Nekrasovą, Lermontovą. 
Tėvas tokiais vakarais „pildavo“ Aleksandro Puškino „Eugenijų Onieginą“, 
Maironio eilėraščius ir poemas. Tėvas deklamuodavo kaip geras aktorius.

Mūsų namuose knyga buvo šventas daiktas ir, kai važiuodavo į Šiaulius 
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ar Kauną, visada man parveždavo naują knygą. Tėvai prenumeruodavo 
daug periodikos: “Naująją Romuvą”, “Naująją vaidilutę”, “Moterį”, “Mūsų 
girias”, “Trimitą”, “Gimtąją kalbą”. Kalba ypač domėjosi tėvas. O mums 
užsakydavo vaikiškus žurnalus: Gražinai – “Žvaigždutę”, man – “Žiburėlį”.

Namuose niekad negirdėjau pakelto balso ar barnių. Tėvai mokėjo 
džiaugtis ne tik mūsų šeimos narių, bet ir pažįstamų pozityviais darbais ir 
poelgiais. Pavydo nepažinojom. Ir dar. Pastebėdavo kiekvieną savo vaikų 
sielos daigelį. Pamenu, tėvai parvežė sąsiuvinius, nes jau artinosi mokslo 
metai. Ant viršelių – lietuvių rašytojų portretai. Mamai triūsiant virtuvėje, 
pasidėjau ant taburetės popieriaus lapą ir ėmiau kopijuoti Vydūno por-
tretą. Kaip tik tuo metu iš kitame namo gale esančios urėdijos atėjo tėvas 
pietų ir pastebėjęs sako mamai: „Žiūrėk, Marytė nupiešė savo senelį…“ 
Mano tėvo tėvas taip pat buvo vešliais plaukais ir su barzda. Mano „po-
traukis dailei” buvo įvertintas honoraru: gavau spalvotų pieštukų dėželę ir 
akvarelinių dažų. O kai po kokių metų, trisdešimt devintaisiais, parodžiau 
tėvui savo pirmuosius eilėraščius ir garsiai juos perskaičiau, jis buvo su-
jaudintas. Kai po kurio laiko pas mus užsuko poetas M. Dagilėlis, tuos kū-
rinėlius jam parodė.

Apie Jūsiškį kursą Vilniaus universitete jau nemažai rašyta, pasakota. 
Kuo Jums jis ypatingas?

Visi atėjom į universitetą rašantys, ir mūsų didžiausias noras buvo, kas 
kuo sugebam, save atiduoti Lietuvai. Kursas buvo vieningas. Tai svarbu 
ir svarbiausia, nes nebuvo jokių išdavysčių. O juk studijavau 1949-1954 
metais.

Gražią pradžią turintis Maironio lietuvių literatūros muziejus tuomet, 
kai jame pradėjote darbuotis, turbūt turėjo ne vieną “globėją”, nurodinėjusį, 
kas galima ir kas ne. Kaip sekėsi tokiomis sąlygomis dirbti, o iš tikrųjų 
prikelti muziejų naujam gyvenimui?

Jau buvau pašalinta iš antros darbovietės, „Gimtojo krašto“, sunkiai 
susirgus. O turėjau tada mažamečius vaikus. Sužinojau, kad Literatūros 
muziejuje yra vakuojanti jaunesniojo mokslinio bendradarbio vieta. Mė-
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nesinis atlyginimas – 75 rubliai. Tuo metu muziejus, nors ir respublikinis, 
turėjo tik tris mokslinius darbuotojus, sektoriaus vedėją (kaip ir fondų 
saugotoją) bei techninių darbuotojų. Jautrus ir dėmesingas muziejaus di-
rektorius Juozas Kulikauskas mane priėmė, o vienas pirmųjų darbų buvo 
paruošti mokslinį eksponato paso projektą. Jis tikėjo mano žiniomis ir su-
darė sąlygas dirbti.

Taip, tais laikais visos, ypač, kaip tuomet sakydavo, ideologinės 
įstaigos, turėjo savo „globėjus“. Vienus, oficialius, žinodavom, o „savų“ – 
ne. Bjauriausia mūsų, lietuvių, yda yra piktas pavydas, kuris mūsų tautai, o 
ir muziejui dvidešimtajame amžiuje padarė labai daug žalos. Yra rašytojai, 
grožinės literatūros kūrėjai, ir rašytojai, kurpią įvairius, netikėčiausius 
skundus. Pastaroji kategorija nemažus pėdsakus ir prisiminimus paliko ir 
mano darbo muziejuje laikotarpiu.

Kai, staiga mirus muziejaus direktoriui, atėjo kultūros ministro 
pavaduotojo Vytauto Jakelaičio įsakymas skirti mane direktore, muziejus 
neturėjo, kaip jau anksčiau sakiau, beveik jokio mokslinio personalo. Pats 
jis glaudėsi Maironio bute, o dar čia glaudėsi vaikų darželis, Liaudies buities 
muziejus ir net keletas šeimų. Muziejaus stogas – kaip rėtis, išdegusios 
krosnys veik nešildančios, turėjom tada šeimyninėj buvusį vandens čiaupą 
palikti varvantį, kad vandentiekio vamzdžiai nesutrūkinėtų. Tame namo 
gale, kur antrame aukšte dirbo Liaudies buities muziejaus administracija 
ir moksliniai darbuotojai, perdengimai buvo papuvę, grindys vietom 
lingavo. Rūsys, kur dabar renginiams skirta antroji salė, buvo vos ne iki 
lubų prigriozdintas pomaironiniu laikotarpiu čia gyvenusių ir dirbusių 
šiukšlėmis, akmens anglies šlaku. Tai buvo palikimas, kurį gavau.

Ir jau trečią dieną atskrido kultūros ministro Liongino Šepečio 
rūstus raštas, klausiantis, kodėl nepakeista Subartonyse Vinco Krėvės-
Mickevičiaus memorialinio muziejaus ekspozicija ir neatidarytas Vinco 
Mykolaičio-Putino memorialinis muziejus Pilotiškėse. Man tai buvo 
staigmena.

Ir tuo pačiu metu reikėjo pasirūpinti, kad būtų iš Maironio namų 
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iškraustytos abi įstaigos, o gyventojai, gavę butus, paliktų muziejų, 
nes laukė pastato kapitalinis remontas ir restauraciniai darbai (tam 
reikėjo gauti lėšas), įvairių komunikacijų įvedimas ir sutvarkymas, etatų 
išrūpinimas, mokslinių skyrių suformavimas, dirvos moksliniam darbui 
paruošimas ir jo vykdymas. Laukė ir fondų formavimas, eksponatų 
kaupimas, ekspozicijų projektavimas, naujų filialų atidarymas – 
Pilotiškėse 1971-aisiais, o Kazimiero Būgos Pažiegėje – 1973-iaisiais, 
senųjų remontas – Petro Cvirkos Klangiuose, Krėvės – Subartonyse, Nėries 
– Palemone. Reikėjo pasirūpinti transportu ekspedicijoms ir pastatyti 
jam garažus, atkovoti ir sutvarkyti Maironio sodą ir kiemą. O Gedimino 
Jokūbonio Maironio skulptūros pastatymo rūpestis? Visko neišvardinsi, 
neišrokuosi…

Nors buvo sovietmetis, būta ir nemenkų ryšių su užatlante bei kitur 
gyvenusiais išeivijos kūrėjais. Su kuo ir kokius ryšius palaikėte? Kur ir kada 
pačiai teko apsilankyti? Ką tos patirtys, įspūdžiai davė? Turbūt nemažai 
informacijos likdavo „ne viešam naudojimui“? Ar ji buvo prieinama 
artimesniems bičiuliams? Kam? Neteko nukentėti?

Jūs turbūt užmiršot, kad esu literatūros, kultūros istorikė, žurnalistė 
ir muziejininkė, tad tie ryšiai užsimezgė anksti. Ir viskas – Lietuvai, mūsų 
kultūrai.

Šiuolaikinio skaitytojo tokiu atsakymu neužganėdinsi. Na, bet tiek to… 
O kokiu muziejuje sukauptu archyvu ypač didžiuojatės? Koks dabartinis 
ryšys su muziejumi?

Yra sukauptas unikaliausias mūsų literatūros kitomis kalbomis 
rinkinys, medžiaga apie mūsų literatūros vertėjus į kitas kalbas, medžiaga 
apie mūsų rašytojų ryšius su įvairiais užsienio rašytojais. Tuo naudojosi ir 
naudojasi mokslininkai. 

Žinoma, ryšiai su muziejumi nenutrūko: kviečia į renginius, kartais ir 
mano patarimas praverčia.

Debiutavote knygomis apie kultūros žmones, pirmasis poezijos rinkinys 
pasirodė gerokai vėliau. Kodėl?
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Taip, 1968 m. pasirodžiusi mano pirmoji knyga buvo skirta medikams, 
beje, Kaune ji buvo parduota per porą valandų. Tačiau tokio pasisekimo 
sulaukė tik pirmoji knyga. O pirmoji poezijos knyga “Kaip laukiantis 
medis” išėjo tik 1979 m., tuomet, kai jau buvau išleidusi dar porą knygų 
– apie įžymiausias pasaulio moteris ir eseistikos knygą. Man vis buvo 
sakoma, kad poezijai aš per sena. O ir į lyrikos kelią grįžau po penkiolikos 
metų tylos, nes studijuojant buvau gavus stipriai per nagus.

?
Gerai, kad ne viešai, ne triukšmingai, o raštu, asmeniškai… Ir aš, kaip 

vaikas, nudegęs prie plytos pirštą, išsigandau ir… nutilau. Turiu būti 
dėkinga Eduardui Mieželaičiui, kad sugrįžau, taip pat Viktorijai Daujotytei 
ir Vytautui Skripkai, rašiusiems recenzijas apie pirmąją eilių knygelę.

Kas Jums kūryba?
Mano gyvenimo būdas. Gyvenimo prasmė.
Ar tikite likimu? Kodėl?
Taip. Tikiu, kad Viešpats, išleisdamas į šį pasaulį, skiria kiekvienam 

atlikti darbus Žemėje. Ir kaip juos nuveiksim ir įveiksim, tai jau mūsų 
pareigos supratimas ir sąžinė lems.

O kam dabar daugiausiai laiko skiriate – memuaristikai, publicistikai? 
Kaip dažnai pasirašo naujas eilėraštis?

Esu pareigos žmogus, bet šviesiąja prasme. Sunkiai susirgus, kai jau 
atrodė, jog nebėra vilties, vėl atsitiesus nutariau rašyti memuaristikos 
knygas. Kodėl? Nes matau, kaip, žygiuodami į Europą, kurioje iš tikrųjų 
jau seniai gyvename, užmirštame, kas esame, kokius dvasinius turtus 
paveldėjom iš buvusių kartų, užmirštame ir pačius kūrėjus. Tačiau tam 
reikia ne tik daug žinių, bet ir kruopštumo, netgi skaitant korektūras. 
Sveikatai dar labiau sušlubavus, medikai griežtai prisakė daryti ilgesnę 
pertrauką. Štai tada ir pratrūko lyrikos maišas...

Ar didelis namų, asmeninis archyvas?
Ne, nes pusę metų gulint ligoninėje, o ir vėliau išnarstė “po kaulelį” 

nešvarios rankos.

APIE KĄ RAŠAU, RAŠAU SU MEILE
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Gimėte kovo vienuoliktąją. Ką Nepriklausomybės atkūrimas pakeitė 
Jūsų gyvenime? Ne mane vieną liūdnai nuteikė Lietuvos rašytojų sąjungos 
suvažiavime ištarti Jūsų žodžiai apie nelengvą materialinę dabartį, 
sudėtingas galimybes spausdintis. O jei prie šito dar pridėjus Jūsiškį 
prisipažinimą apie vietoj premijų ir apdovanojimų uždirbtas ligas… Ir vis 
dėlto, jei neklystu, esate optimistė. Tiesa?

Gimiau ne tik retą dieną, bet ir vytautiniais metais.
Ne, nieko nepakeitė. Atsirado tik daugiau vagių. O aš pati nepasikeičiau. 

Visas jėgas skiriu savo kraštui, kultūrai. Ką rašau, rašau su meile. Skaudu, 
kad iš kasdieninio žodyno iškrito pagarba žmogui, o ypač vyresniam, 
sąžiningumas, taurumas, Meilė iš didžiosios raidės…

Taip, jokių premijų ir apdovanojimų nei sovietmečiu, nei dabar nesu 
gavusi. Bet ir tiems, kurių “rūpesčiu” uždirbau sunkias ligas, jiems tokių 
pelnyti nelinkiu. Taip, esu optimistė, neklystate.

Ką skaitysime artimiausiais metais?
Dabar rašau apie pokario metų Grožinės literatūros leidyklą ir ten 

dirbusius rašytojus. Tai mano penktoji memuarų knyga. Prašydama 
Kultūros ministerijos šiam darbui stipendijos, buvau pateikusi šešiolikos 
tokio tipo knygų projektą.

Turbūt buvote pažįstama ir su Kaziu Jankausku? 
Taip, nuo 1942 m., kai rašytojo žmona dirbo Pakruojo vaistinėje. 

Bet tada pažinojau tik iš tolo. Artimesnė pažintis prasidėjo 1972 m., 
kai, dirbdama muziejuje, sumaniau nufotografuoti Kaune gyvenančius 
vyriausios kartos rašytojus.    

                                                                                                                                                      
                      2003   
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„PAGARBĄ LIETUVIŠKAM 
ŽODŽIUI IŠUGDĖ MOKYTOJAI“, 

sako aktorius Perlis VAISIETA

Menininko karjera buvo kaip ir užprogramuota. Turbūt jau 
vaikystėje žinojote, kuo būsite, ko sieksite?

Mano vaikystė buvo graži, spalvinga. Prisimenu:  kai su šeima 
važiuodavome iš Vilniaus į Perloją, tėtis stabdydavo savo „žiguliuką“ ir 
sakydavo, kad, jei nedainuosime, niekur nevažiuosime, atseit, jis norįs 
miego. Plėšdavome kartu su sese visa gerkle ir rekrūtines, ir „kuparines“ 
dzūkiškas dainas. Nuo Paluknio iki Varėnos. 

Daina – tas dvasinis variklis ir arkliukas, be kurio ir šiandien sunkiai 
įsivaizduoju savo gyvenimą. Liaudies dainos – tikrasis istorinis-kultūrinis 
paveldas, kurį gavau iš tėvo ir iš babytės Onos Vaisietienės, beje, buvusios 
geriausios Perlojos dainininkės.

Visą vaikystę lydėjo muzika. Dainavau, grojau – ir pianinu, ir smuiku 
(vėliau – altu),  pramokau ir gitarą brazdint, kaip be jos? 

Kadangi tėtis buvo Lietuvos akademinio dramos teatro aktorius, 

-
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pakankamai dažnai nuo mažų dienų lankydavausi teatre. Pirmuosius 
žingsnius profesionalioje scenoje žengiau dar būdamas visiškas vaikiščias 
(prisimenu pirmąjį epizodinį vaidmenį Ivano Turgenevo pjesėje „Mėnuo 
kaime“:  vaidinau trumpakelnį dvarininko sūnų, o dvarininkas buvo mano 
tėtis. Tad logiška, kad pradėjau svajoti apie aktoriaus karjerą. O mokyklinio 
gyvenimo neįsivaizdavau be nuostabios lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojos Violetos Tapinienės. Būtent V. Tapinienė – tarsi mokyklos 
geroji fėja buvo užbūrusi visas „poetiškas ir padūkusias sielas“ į dramos 
būrelį. Moksleivių spektakliai „Pienių vynas“, „Piteris penas“, nuostabūs 
improvizacijų, literatūrinių skaitymų ir dainuojamosios poezijos vakarai, 
skaitovų konkursai, - tai, ką mes, 1980-ųjų karta galėjome priešpastatyti 
sovietinei kasdienybei ir „mankurtinei“ (anot Čingizo Aitmatovo) aplinkai.  

Kodėl vis dėlto Balio Dvariono vaikų muzikos mokykloje pasirinkote alto ir 
smuiko klasę, o jau pabaigęs gimnaziją – dramos aktoriaus studijas, gi vėliau 
dar ir papildomas žurnalistikos bei lietuvių kalbos ir literatūros studijas?

Muzikinis mano kelias prasidėjo  nuo pirmųjų mokslo metų. Atsimenu 
kaip šiandien: į Vilniaus IX-ąją vidurinę mokyklą –  dėl savo griežtos tvarkos 
tuo metu neoficialiai tituluotą „IX-uoju fortu“ (dab. Šv. Kristoforo gimnazija) 
atvyko komisija patikrinti vaikų klausą. Liepė kažką paploti, kažką patrepsė-
ti, keletą natų pasolfedžiuoti. Kitą dieną gaunu pranešimą – esu kviečiamas 
dalyvauti atrankoje į priėmimą muzikos mokykloje. Pamenu, sudainavau 
lietuvių liaudies dainą „Žemė kėlė žolę“. Komisija prašo: „Parodyk rankas“. 
Galvoju – gal tikrina, ar gerai nusiplovęs? Pasirodo, ne, vien geros klausos 
nepakanka, svarbu ir  kokie muzikanto pirštai. Pakvietė mokytis B. Dvario-
no vaikų muzikos mokyklos smuiko klasėje. O kadangi su metais augo ne 
tik „smuikininkas“, bet ir smuikininko rankos,  vėliau perėjau į alto klasę. 
Niekada nepretendavau pasirinkti  profesionalaus muziko kelią, tačiau esu 
dėkingas  tėvams, kad  pastūmėjo link muzikos ir padėjo „atsilaikyti“ visus 
dešimt mokslo metų, kad gelbėjo nuo pagundos „mesti smuikelį“ vardan 
„futbolo kamuolio“, kurį kieme spardydavo bendraamžiai. 

Aukštojo mokslo studijos „persipynė“ dėl įvairių priežasčių. Baigdamas 
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vidurinę, jau buvau nusprendęs važiuoti į Maskvą arba Leningradą (dab. 
Peterburgą) studijuoti aktorystės ( 1983 m. nebuvo renkama aktoriukų 
laida Lietuvos konservatorijoje (dab. Teatro ir Muzikos akademija). Tačiau 
nuo kelionės į Rusiją atkalbėjo  tėvai: „Nevažiuok, daugelis lietuviukų  iš 
ten parsiveža Mašą ar Natašą arba ir pasilieka ten...“ 

Kadangi esu „grūdinto lietuviško kraujo“ ir man svarbios giminės šak-
nys, nusprendžiau stoti į Vilniaus universitetą, į Filologijos fakultetą. Čia 
studijavau lietuvių kalbą ir literatūrą. Teko didelė laimė ir garbė bendrauti 
ir mokytis iš tokių asmenybių, kaip profesoriai Donatas Sauka, Viktorija 
Daujotytė, Jonas Dumčius ir kt. Šalia studijų radau laiko dalyvauti ir J. Po-
ciaus vadovaujamame studentų „Požemio teatre“, dainavau universiteto 
chore, grojau altu kapeloje.

Kaip ir daugeliui tuometinių studentų, studijas nutraukė priverstinis 
šaukimas į sovietinę armiją. Po poros metų tarnystės, numetęs „kerzinius“ 
batus,  nusprendžiau vis tik stoti ten, kur svajojau dar mokyklos suole; sėk-
mingai išlaikiau  egzaminus ir patekau į Lietuvos konservatorijos Aktorinio 
meistriškumo katedrą (kurso vadovai – Algė Savickaitė ir Henrikas Vance-
vičius). Paraleliai  dalyvavau ir profesoriaus Rimanto Sipario operos režisū-
ros klasėje. Kirbėjo sena svajonė – išbandyti savo galimybes operos režisū-
ros srityje. Buvau trečiakursis, kai 1989 m.  nuvažiavau į GITI‘są – Valstybinį 
teatrinio meno institutą Maskvoje. Sakau: „Labai norėčiau studijuoti pro-
fesoriaus Boriso Pokrovskio klasėje muzikinę režisūrą“. Tačiau tuometinis 
fakulteto dekanas gan arogantiškai  atrėžė: „Jūs juk laisvi! Kur norite, ten 
galite ir važiuoti“ (buvo pats Lietuvos Sąjūdžio atgimimas). Na ir ką – oriai 
apsisukau ir išvažiavau  atgal, į Lietuvą. 

Aktorystės studijos  suteikė laisvę ir galimybę prisitaikyti prie visokių, 
net ir buitinių gyvenimo situacijų ar išbandymų. Svarbu juk tik įsigilinti į 
scenarijų, gerai suvokti savo rolę ir teisingai, visa savo širdimi atlikti ją. 

Atitarnavus Melpomenės mūzai penketą metų (aktorinis darbas 
Lietuvių folkloro teatre, vėliau – Akademiniame dramos teatre), likimas  
nunešė į kitą sritį: link vadybos ir verslumo. Kadangi bendravimas, 

PAGARBĄ LIETUVIŠKAM ŽODŽIUI IŠUGDĖ MOKYTOJAI
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komunikacija neišvengiami dalykai šiuolaikinėje visuomenėje, tam, 
žinoma, reikalingos ir specialios žinios bei patirtis. Dėl to pasekiau savo 
mamos pėdomis – įstojau į Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą.

Šioje vietoje norėčiau pacituoti vieną frazę iš Adomo Mickevičiaus 
„Odės jaunystei“. Manau, ji mane nuo mokyklos ir studijų metų įkvepia 
visada ir į viską žiūrėti su papildoma energetika:

   „Žvelk ten, kur nepasieks akis,
  Laužk tai, ko nepajėgs ir protas.
  Jaunyste, aras tu sparnuotas,-
  Ir nieks tavęs nesulaikys!“

Kad raiškusis skaitymas neatsitiktinis Jūsų biografijoje, akivaizdu kad ir 
iš tokio fakto: 1978-1983 m. tapote Vilniaus miesto ir respublikinių konkursų 
laureatu. Tęsinys, be abejo, - koncertinė meninė veikla, prasidėjusi nuo 
1986 m. Jūsų gerbėjai neabejotinai yra įsidėmėję kartu su tėvu ir seserimi 
parengtas literatūrines-menines kompozicijas pagal lietuvių poetų klasikų 
eiles, autorines lyrines programas pagal Jono Juškaičio eiles, Perlį Vaisietą – 
„Nakties lyrikos“ skaitinių atlikėją Lietuvos radijo ir televizijos programose, 
Renesanso poezijos ir muzikos vakarų dalyvį ir kt. Patirtis nemenka. Kokie 
autoriai artimiausi, kodėl? Kas Jums svarbiausia perteikiant klausytojams 
klasiko ar žinomo autoriaus kūrinį?

Nuo mokyklos suolo  iki aktorystės studijų pabaigos turėjau puikius 
meninio žodžio mokytojus – savo tėvą, lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoją, scenos kalbos dėstytoją profesorę  Stefą Nosevičiūtę. Galiu 
drąsiai sakyti, kad šie žmonės suformavo mano pagarbą gimtajai 
kalbai, gebėjimą pajausti, ką sakai, kam sakai, kodėl sakai ir, galiausiai, 
kaip sakai. Šie mano mokytojai išugdė pagarbą pirmiausia lietuviškam 
Žodžiui. Mano „aukso aruodas“ – tai pirmiausia lietuvių poetai Bernardas 
Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Jonas Strielkūnas, Henrikas Nagys, Justinas 
Marcinkevičius, Jonas Juškaitis. Negalėčiau niekaip „išmesti“ iš savo 
repertuaro ir vakarų klasikų – Frančesko Petrarkos, Paulio  Valéry, Pjero 
de Ronsaro, Žako Prevero, Polio Eliuaro eilių. „Stalo knyga“ man yra tapusi 
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Rabindranato Tagorės lyrika ir rytietiška jo išmintis.
Tikrai išvardinau ne visus poetus, yra ir daugiau, kurie „kabina už širdies“, 

kurie yra tikri, kaip grynuoliai. Įvairiose auditorijose teko juos skaityti. Ypač 
įsimintinos tokios akimirkos, kurias patyriau skaitydamas Vytauto Bložės 
eiles benzinu prasmirdusiuose Seimo rūmuose jų gynėjams po 1991 m. sausio 
įvykių.“Jūs mums perdavėt savo akių melsvumą...“, – kaip dar geriau gali būti 
įvertintas?  Arba – kai gitara pritardamas dainavau liaudies dainą „Pamiškėj, 
palaukėj kareivėlis gulėj...“ Medininkų žudynių atminimo vietoje. Kiekvienas 
aktorius, perteikdamas mintį auditorijai, pirmiausia turi būti tikras.

Kuo įsimintini metai Lietuvių folkloro ir Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatruose?

Gyvenimas  nepašykštėjo sutikti nuostabių žmonių, išskirtinių asmenybių. 
Tik baigęs Lietuvos konservatorijos aktorinio meistriškumo studijas, 
nuėjau dirbti pas Lietuvių folkloro teatro įkūrėją ir vyriausiąjį režisierių 
Povilą Mataitį, netrukus pradėjau dirbti ir Lietuvos akademiniame dramos 
teatre pas režisierių Joną Vaitkų. Išdrįsiu apie šias dvi unikalias asmenybes 
kalbėti drauge, nes matau tarp jų daug bendrumo. Manau, pagrindinė 
patirtis, gauta iš sandūros su P. Mataičiu ir J. Vaitkumi – didžiulė energetika, 
maištavimas, tikrumas, tikėjimas tuo, ką darai ir vardan ko tai darai, muzikinė 
ir grafinė estetika. Lietuvybės tema – išskirtinai ryški ir bekompromisė, savęs 
atidavimas auditorijai ir žiūrovui. Kai pasijunti nuogas, neįvilktas į „vatą“, 
neįvyniotas į saldžią formą (dramatiška P. Mataičio režisuota sakmių ir 
apeigų misterija „Purvynai rūdynai“ arba į lietuvių nacionalinio teatro aukso 
fondą patenkančios J. Vaitkaus režisuotos A. Mickevičiaus fantasmagorinės 
„Vėlinės“).  Tai buvo darbinė patirtis su tikrais profesionalais, mylinčiais 
Lietuvą, pašventusiais savo darbą ir gyvenimą „vardan tos Lietuvos...“ ir 
niekada neinančiais į kompromisą su nomenklatūra, su „patogiais žmonėmis“. 
Matyt, dėl to ir nukentėjusiais dygliuotame gyvenimo kelyje, bet niekada 
nepraradusiais savo orumo, savojo „aš“. 

Be abejo, išskirtinė patirtis įgyta vadovaujant sostinės savivaldybės 
kultūros ir meno skyriui. Kuo ypač?

PAGARBĄ LIETUVIŠKAM ŽODŽIUI IŠUGDĖ MOKYTOJAI
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Išties taip – darbas Vilniaus miesto savivaldybėje, vadybinio darbo 
patirtis tam tikra prasme buvo naujo mano gyvenimo etapo pradžia. Tuo 
metu (1995–1998) savivaldybėje buvau bene jauniausias skyriaus vedėjas 
ir apskritai Lietuvoje jauniausias Kultūros ir meno skyriaus vedėjas. Tad 
iššūkiai, su kuriais susidūriau, buvo pakankamai stiprus ir principinis 
išbandymas. Ką nuveiksiu miesto labui? Ar sugebėsiu? Ar pavyks įtikinti 
vyresnius autoritetingus kolegas dėl siūlomų idėjų prasmingumo? Ar 
pavyks sukurti kažką, kas išliktų ateities miestui?

Iki šiol prisimenu, kai Vilniaus savivaldybės Valdybos posėdyje 
iškėliau pirmąją idėją dėl „Sostinės dienų“ surengimo. Buvęs ilgametis 
šviesios atminties Lietuvos Respublikos finansų ministras, o tuo metu 
vicemeras Romualdas Sikorskis šūktelėjo: „Nuostabu, ponas Vaisieta, 
kaip jūs greitai norite viską prastumti!..“ Tuo metu man beliko šyptelėti ir 
retoriškai atsakyti: „Gerbiamas vicemere, o kas pasikeis, jeigu delsime?..“ 
Teigiamas sprendimas buvo priimtas.

Tai buvo pradžia. Bene didžiausia man tekusi garbė ir atsakomybė –  
galimybė prisiliesti prie sostinės veido kūrimo. Vilnius tuo metu neturėjo 
nei savo reprezentacinio pastato (dabartinė Rotušė priklausė Lietuvos 
menininkų rūmams), nei vėliavos, nei mero insignijų, visas reprezentacinis 
veidas tik formavosi. Kilo mintis – o gal Lietuvos sostinė vis tik yra verta, kad 
atsisuktų veidu į Europą? Džiaugiuosi, kad likimas lėmė susipažinti ir rasti 
bendrą kalbą ne tik su politikais (šviesios atminties meru Aliu Vydūnu), 
bet ir su heraldikos specialistais – dailininku Arvydu Každailiu, istoriku 
dr. Edmundu Rimša, galų gale – su savo darbo tikrais profesionalais ir 
entuziastais pačiame kultūros „skyrelyje“. Po didelių paruošiamųjų  darbų 
ir dar didesnių visuomeninių bei politinių batalijų duris pagaliau atvėrė 
Vilniaus miesto Rotušė, ant flagštokų išdidžiai pirmąkart suplevėsavo 
trikampės naujosios Vilniaus miesto vėliavos, iškilmingai Vilniaus merui 
buvo įteiktos atkurtos pirmosios insignijos.

Čia ir matau prasmę, kai esi į bendrą idėjų kalną įdėjęs ir savąjį,  bent 
mažą grumstelį.

2015 m. gruodis
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BESIGILINANT Į KITŲ 
TALENTO PASLAPTIS

Knygoje „Žodžiai, kurie neišduos“ autorius rašo: „Visų šių 
menininkų kūriniuose skaitytojas ne sykį yra užtikęs žodžių, kurie 
neišduos“. Ši knyga parašyta ne sausa akademine kalba, o nevengiant 
netikėtų įžvalgų, polemikos, net humoro. Apie knygų ir gyvenimo įžvalgas 
Leoną Peleckį-Kaktavičių kalbina Jolanta SEREIKAITĖ.

Kodėl, išleidęs pirmąją poezijos knygą, daugiausia rašėte publicistiką, 
biografines apybraižas, monografijas, t. y. apsisprendėte dėmesį skirti ne 
savo kūrybai, o kitų?

Įdomus vertinimas, bet nenorėčiau su juo sutikti. Kūryba – ne vien 
eilėraščiai. Tai, kad įvairių mano tekstų herojai dažniausiai taip pat yra 
kūrėjai, tik padidina mano, kaip rašytojo, atsakomybę. 

O eilėraščius, beje, teberašau. Tačiau jau daug metų jie dedami į 
kompiuterio „stalčių“. Ar kada parodysiu? Tik tuo atveju, kai tikrai būsiu 
tikras, kad jie to verti.

Menininkai – ne tik labai įdomios, bet ir sudėtingos asmenybės. Ypač 
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rašytojai jautriai reaguoja į kiekvieną žodį. Kaip gimsta Jūsų pokalbiai? Ar 
yra pasitaikę sunkių pokalbių?

Manau, kad pokalbio, jeigu jis tikras, gyvas, atviras, nėra ko gėdytis. Tai 
ne tik gana prasminga galimybė atsiverti klausinėjamam, bet ir parodyti 
klausėjui savo erudiciją. Arba – neparodyti.Viktoras Rudžianskas yra 
sakęs, jog esti pašnekovų, kurie ir taip, ir kitaip pasuktų, kad tik tekstas 
neprimintų interviu. O man atrodo, kad kartais reikia ir pastarojo. Iki 
šiol, ačiū Dievui, nesusipratimų dėl nepatogaus sakinio ar žodžio nėra 
buvę. Gerbiu savo pašnekovus. O dėl sunkių pokalbių... Vieną ir šiandien 
prisimenu. Viešėdamas dabar jau šviesios atminties Juliaus Būtėno 
namuose, ėmiau ir paklausiau: „Įsitikinimų nepakeitėte ir senatvėje? 
Netikite į Dievą?“ Po labai labai ilgos pauzės rašytojas ištarė: „Ne“.

Vis dėlto didesnį moralinį pasitenkinimą jaučiu apie kitą kūrėją 
pasakodamas ne pokalbio forma. Džiaugiuosi, kad tokių tekstų knygoje 
dauguma. Na, o beletrizuota monografija – tai, kas pastaraisiais metais 
mane labiausiai žavi. Kaip ir kiti didesni ar mažesni atradimai, kuriant 
herojaus portretą. 

Knygoje „Žodžiai, kurie neišduos“ atskleidžiamas įvairiapusis kultūrinis 
laukas, fiksuojamas istorinis vyksmas, įamžinantis mūsų tautai svarbias 
asmenybes – J. Marcinkevičių, B. Brazdžionį, G. Kanovičių, S. Sondeckį, 
Adolfą Vaičaitį ar jaunesniosios kartos kūrėjus, tokius kaip prozininkė L. S. 
Černiauskaitė. Kaip Jums pavyksta tiek daug ir netgi skirtingų meno sričių 
aprėpti?

Atsitiktinių tekstų nebūna. Kol sėdu prie rašomojo stalo, herojus 
būna pažintas, ištyrinėtas (dažniausiai tai įvyksta Nidoje, „Urbo kalne“, 
o kartais – Vilniuje ar Šiauliuose), perskaitytas. Pasakodamas turiu 
vienintelį tikslą – kad tekstas skaitytojui suteiktų naujų, netikėtų, gal net 
neįtartų įžvalgų, atvertų įdomių asmenybės bruožų, ir, žinoma, kad niekas 
negalėtų pasakyti, jog rašyta iš reikalo, paskubomis.

O dėl kitų meno sričių atsakymas paprastas. Dailininko, dizainerio, 
skulptoriaus, muziko portretai – ilgos pažinties su tais kūrėjais ir jų 
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darbais rezultatas. Išskirčiau tik vieną atvejį – ką tik baigiau monografiją 
apie vieną iš ekspresyviojo abstrakcionizmo lietuvių dailėje pradininkų 
Juozą Bagdoną, kurį asmeniškai pažinojau tik kelis paskutinius jo 
gyvenimo metus. Buvau rašęs apie jį 2004-aisiais, plungiškiai, kuriems tas 
tekstas padarė įspūdį, pernai pavasarį pasiūlė parašyti knygą dailininko 
šimtmečio jubiliejui. Ją rašydamas vėl sutikau labai įdomių žmonių, 
vienaip ar kitaip susijusių su šia asmenybe. 

Su kokios meno srities atstovais pačiam lengviausia bendrauti, 
susikalbėti?

Meno sritis neturi reikšmės. Priklauso nuo to, su kuo bendrauji, 
asmeninių savybių. Biografinės apybraižos įdomios ir kaip gyvenimo patirtį 
praplečianti medžiaga. Sužinai ne tik biografines detales, bet ir svarbius 
tiems kūrėjams įvykius, kaip, tarkime, Bernoto kartai įtaką padariusią 
Vengrijos revoliuciją ar, Jurašienės atveju, sovietinio redaktoriaus darbo 
subtilumus – kaip išlaviruoti kritikui, nes tave galėjo apkaltinti formalizmu 
ir neidėjiškumu. Tuomet egzistavo mašina, kurios biurokratinis ir idėjinis 
filtras prikurdavo keisčiausių nesąmonių, pavyzdžiui, jaują turintis 
ūkininkas virsdavo fabrikantu, o laisvai mąstantis žmogus gaudavo įrašą, 
kad negali dirbti pedagoginio darbo.

Galbūt, rašant šią knygą, teko susidurti su naujais kultūros faktais ar 
net atradimais?

Šito klausdama, matyt, atkreipėte dėmesį į studiją, skirtą Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondui (AMKLF). Beje, kol kas – tai pirmoji tokia 
studija. Dauguma joje pateiktų faktų tikrai nauji ar mažai girdėti. Teko ne tik 
susipažinti su iš JAV atkeliavusiais fondo protokolais ir kitais dokumentais, 
rankraščio rengimo spaudai specifika, pakalbinti Amerikoje, Australijoje, 
Izraelyje gyvenančius rašytojus, bet ir susipažinti su AMKLF išleistomis 
knygomis. Iš užatlantės fondo žmonių jau spėjau sulaukti šiltos padėkos 
bei raginimo tęsti tą temą. Naujų kultūros faktų yra ir kituose tekstuose, 
ypač tuose, kuriuose pasakoju apie Greimą, Gasiūną, Vaičaitį, Mieželaitį...

Kokia sutikta asmenybė Jums padarė didžiausią įtaką?
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Turėjau gerą pamoką. Beveik prieš porą dešimtmečių susitikome 
su Šiauliuose kurį laiką profesoriavusiu Žibuntu Mikšiu, dailininku iš 
Paryžiaus. Atrodė, esu gana neblogai susipažinęs su jo kūryba, nemažai apie 
jį skaitęs, girdėjęs. Tačiau į mano klausimus jis atsakė per 2-3 minutes. „Ne“. 
„Kvailas klausimas“. „Nesąmonė“. „Lietuviai nemoka leisti knygų“. Ir taip 
toliau, ir panašiai. Buvau girdėjęs apie kai kurias dailininko keistenybes, 
tačiau nesitikėjau,  kad reikalai pasisuks būtent taip. Klausimų neliko, 
stojo tyla, kuri, atrodė, nesibaigs. Netikėtai pačiam sau suėmė toks įsiūtis, 
kad neištvėriau ir paprieštaravau dailininko tvirtinimui, jog lietuviai neva 
tebėra lyg neseniai iš medžio išlipusios beždžionės. „Va, va, dabar jau 
galim pradėt šnekėt...“, – pasakė netikėtai pasikeitęs pašnekovas. Taip gimė 
nemažai dėmesio sulaukęs pasikalbėjimas „Lietuva – ne pasaulio centras“. 
Jį prisimenant, dar norėtųsi pasakyti: tokie pašnekovai, kurie sako tai, ką 
galvoja, vertina taip, kaip verčia tai daryti išmintis, patirtis, erudicija, yra 
patys brangiausi, vertingiausi. Originalus kūrėjo požiūris – svarbiausia. 
Tik iš pirmo žvilgsnio buvo galima įtarti negailestingumą – patyrusiam 
fiasko profesorius lyg tarp kita ko pasakė: „Svarbiausia – nekapituliuoti“.

Gal buvo kokių nors kriterijų, kuriais remdamasis pasirinkote 
pašnekovus ir temas?

Prieš 16 metų išleidau pirmąją esė, pokalbių, studijų knygą, kurios 
paantraštė skelbė „Gyvenimas, likimas, kūryba“. „Žodžiai, kurie neišduos“ 
– jau penkta tokio pobūdžio knyga. Kūrėjų gyvenimai, nuspalvinti likimo 
tema –  tai ir mano, kaip rašytojo, bandymai gilintis į įvairių kartų kūrėjų 
gyvenimus, kūrybos esmę, žodžio galią, rašytojo priklausomybę nuo 
gyvenimo aplinkybių. 

Atsitiktinių pašnekovų, neįdomių nei šiandieniniam, nei tuo labiau 
rytojaus skaitytojui, mano knygose lyg ir nėra. Taip, kartais būna ir 
ypatingų progų surasti pašnekovą. Pavyzdžiui, sužinojau apie Bernardo 
Brazdžionio jaunystės laikų pažįstamą, išsaugojusį net Sibiro lageriuose 
poeto jam 1928–1929 m.  rašytus laiškus. Na, kaip tokio žmogaus 
neaplankysi? O vėliau laiškų kopijas parodžiau ir mano namuose 
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viešėjusiam Brazdžioniui, sulaukiau įdomių paties poeto komentarų.
Kol buvo gyvi Kazys Jankauskas, Viktoras Katilius, dažnai važiavau 

į Kauną, bet šiandien suprantu, kad tai dariau per retai. Tiek daug liko 
nepaklausta, neišgirsta, nepatikrinta.

Tokie pasišnekėjimai gali išaugti į didesnius dalykus. Turiu omeny 
monografijas „Kazimieras Barėnas“, „Jurgis Jankus: gyvenimas ir kūryba“, 
dalinai – „Vytautas Alantas: gyvenimas ir kūryba“. Iki šiol žaviuosi Barėno 
asmenybe – originaliu rašytoju, atkakliu redaktoriumi, kūrėju... Tą didelės 
apimties darbą užbaigęs, didžiausio įvertinimo sulaukiau iš profesoriaus 
Rimvydo Šilbajorio, pažymėjusio, kad „retai pasitaiko užtikti taip 
kruopščiai parašytą darbą“. Vis dėlto, rašydamas monografijas, stengiuosi 
nepamiršti, kad esu rašytojas, o ne mokslininkas. Gyvas kūrėjo paveikslas 
– tokią pagrindinę sąlygą sau keliu.

Baikime klausimu, kurį užduodate ne vienam pašnekovui: „Ar tikite 
likimu?“ 

Taip. Likimu tikiu.

                               Literatūra ir menas, 2011 m. birželio 17 d.

BESIGILINANT Į KITŲ TALENTO PASLAPTIS
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NIDOS 
ATVIRUKAI

DAR KELIOS VASAROS 
SU ALGIMANTU BALTAKIU

2005, rugpjūtis

*

– Turbūt paskutinis šis kartas Nidoje, – netikėtai ištaria 
Algimantas Baltakis, besikalbant ant suoliuko prieš nusileidžiant saulei. 
Pasako kažkaip neužtikrintai, abejodamas, todėl, be abejo, viskas 
nuleidžiama juokais.

O tie žodžiai, matyt, buvo pasakyti todėl, kad Algimantui labai skauda 
širdį dėl vis prastėjančios aplinkos „Urbo kalne“. Čia jau net neberodoma 
jokių pastangų: rozetės krintančios, sienos ir grindys seniai nedažytos, 
sovietiniai baldeliai baigia susidėvėti, kilimėliai tapo panašūs į skudurą, 
televizoriai rodo pelių mūšį tamsiame kambaryje. Pernai Algimantui 
didžiausia širdgėla buvo tai, kad kavinukėje neliko dvynukių, kurios 

NIDOS ATVIRUKAI
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mokėjo ne tik gražiai šypsotis, bet ir aptarnauti lyg kokiame Paryžiuje. 
O šiemetinė naujiena – nei pietų, nei vakarienės kavinukėje nebegausi. 
Liko tik švediški pusryčiai. Virėja paprašiusi trijų tūkstančių atlyginimo, 
neapsimoka.

- Tikslas – bankrotas, - neabejodamas sako A. Baltakis ir papasakoja, 
kad, kai dar buvo valdybos narys, įkyrėdavęs rašytojų namų direktoriui 
savo nepatogiais klausimais. Kai šis prašydavo leidimo parduoti ketvirtąjį 
korpusą, kad būtų už ką rekonstruoti pirmąjį, Algimantas griežtai 
prieštaraudavo: „Paskui paprašysite leisti parduoti trečiąjį, dar paskui – 
antrąjį. Ir taip mūsų namų nebeliks“. Poetas niekaip nesupranta, kodėl, 
belaukiant rekonstrukcijos, negalima nors truputį apsitvarkyti.

Petro PALILIONIO nuotraukoje: Atsisveikinimas su Nida „Urbo kalno“ 
kavinukėje. Iš kairės: Leonas Peleckis-Kaktavičius, Silvija Peleckienė, Sigita 
Baltakienė, Algimantas Baltakis, Grigorijus Kanovičius, Petras Palilionis. 2002 
m. rugpjūčio 14 d. 
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2007, liepos 18
*
Į Miliūnų namus Baltakiai būtinai užsuka jau pirmąją dieną – 

prisiregistruoti. Šįkart  čia svečiuojamės kartu.
– Kodėl taip greit viskas praėjo? – jau kelintąsyk šiandien pakartoja 

Angelė Miliūnienė.
Jaunystėje Viktoras Miliūnas mėgo žaisti futbolą. Vieną kartą kamuolio 

spardymas užsibaigė gana liūdnai: neteko poros ar trejeto dantų. Nuo tol 
labiausiai gyvenime bijojo stomatologų.

– Kartais, prisimindamas seniai praėjusias dienas, sakydavo: 
„Prisiekinėjau niekada neturėti reikalų su dantų gydytojais ir še tau – 
stomatologę įsimylėjau“, - pasakojo rašytojo našlė.

Ir dar vienas smagus prisiminimas:
– Kai neatsiklausęs sode suvalgė braškes, Saja daugiau į mūsų namus 

nebeužsuka.

2010, liepa-rugpjūtis
*
– Negalėjau šiąnakt miegot. Eilėraštis ramybės nedavė, - susitikus rytą 

ant laiptų ir paklausus, kas atsitiko, kad anksti rytą girdėjosi žingsniai, 
pasakė A. Baltakis. – Rūkyt ir gert galima mest, o eilėraščių rašyt – ne, - dar 
pridėjo. 

*
– Pagarba klasikams, – ant rašytojų suoliuko sėdinčius pasveikino 

Danielius Mušinskas.
Baltakis nebūtų Baltakis.
– O žinot, ką Baltušis apie klasikus yra pasakęs? Klasikas yra tas, 

kuriam mergos neberūpi... Na ne, - kiek lukterėjęs pasitaisė: - Kiek kitaip 
pasakė: „Klasikas tas, kuriam nebestovi“.

NIDOS ATVIRUKAI
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*
A. Baltakis pasisakė skaitąs Juozo Kuolelio kalėjimo memuarus. 

Algimantas sako, kad jo kurso draugas jaunystėje visai netaikė į politikus. 
Darbas Glavlite pakeitė į tą pusę, kuri po kelių dešimtmečių užsibaigė 
grotomis. Tačiau A. Baltakis ir šiandien netiki, kad J. Kuolelis buvo tapęs 
tokiu galingu, jog galėjo net kariuomenę paveikti. Be to, kruvinųjų įvykių 
dienomis buvęs Nepale.

O šiaip jau jaunystėje J. Kuolelis buvęs pasiutęs. Dirbant „Červony 
štandar“ laikraštyje įvyko vos visiems laikams karjeros nesugadinęs 
įvykis. „Jūs girtas, draugas Kuoleli“, - pasakė jam vienas bendradarbis. 
„Ak, tu...“, – užsiuto J. Kuolelis. Pakėlusiam kumštį buvo surastas darbas 
jau tik provincijoje – Raseiniuose. Nemažų pastangų prireikė vėl kilstelti 
aukštyn.

O pats J. Kuolelis ne sykį yra padėjęs ir Algimantui. Netrukus po Romo 
Kalantos susideginimo jį pasikvietęs pokalbiui (kalbėtasi, kaip visada 
tokiais atvejais, ne kabinete) J. Kuolelis sakęs: „Ką tu sau galvoji? Žinai, kokia 
tavo dosje, ko tik ten neprirašyta. Tave ruošiasi mesti iš partijos“. Vienintelė 
galimybė išgelbėti A. Baltakį buvo... sutikimas tapti Rašytojų sąjungos 
partinės organizacijos sekretoriumi. Nieko kito neliko, kaip sutikti.

*
Ant rašytojų suoliuko aptarinėjant pasikeitimus „Urbo kalne“, patirtą 

šoką pirmąsyk pamačius Palatą Nr. 5 primenančias patalpas, Sigita 
Baltakienė prisiminė Poezijos pavasarį, suorganizuotą Pažaislyje, kai tie 
išvaizdūs rūmai buvo pertvarkomi iš beprotnamio. Netyčia Jonui J. su 
Vilija Š. vienoje iš patalpų užsitrenkė durys, o gal kas ir pajuokavo. Jonui 
kažkodėl pasirodė, jog ten tebėra tai, kas daug metų baugino, ir jis, įsikibęs 
į lango grotas, pradėjo šaukti:

  – Išleiskit! Mes nieko nepadarėm! Gelbėkit!
Tiems, kurie tai matė, įspūdis buvo siaubingas. Ypač, kad supanikavo 

buvusioje palatoje atsidūręs vyras, o ne moteris.
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*
Nidos centre, prie „Agilos“ koncertų salės užkandžiauja Aldona 

Ruseckaitė ir Daiva Molytė.
– Gal Iną matėt? 
– Išvažiavo kažkur, – atsako Daiva.
Ta proga Aldona prisimena nelabai malonų įvykį: tą dieną, kai buvo 

numatytas Inos vakaras Maironio muziejuje, lyg tyčia įsiskaudo dantį. O jį 
ištraukus jau ne tas rūpėjo. Ina supyko ne juokais. Aldona elektroniniame pašte 
rado ilgam įsiminusį laišką: „Tu neturi supratimo apie literatūrą“ ir panašiai. 
Žodžiu, karas. Pažintis atsinaujino negreit, bene per Poezijos pavasarį.

– Ir ant manęs buvo užpykusi. Kai nesutikau eiti alaus išgert. Pasakiau, 
kad turiu du mažus vaikus ir tikrai negaliu, - tai jau iš Daivos prisiminimų.

Ne vienas yra atkreipęs dėmesį į Inos apsirengimą. Aldona papasakojo 
ką kažkada teko matyti Graikijoje, oro uosto salėje. Buvo vasara, žinoma, 
karšta, o kažkur aukštėliau šmėstelėjo moters su kailinukais figūra. „Taip 
nebent Ina galėtų“, – netyčia pagalvojo. Ir neapsiriko. Pasirodo, iš tikrųjų 
Ina tuokart keliavo po pietų kraštus ir kažkokioj parduotuvėlėj užtiko 
labai jai patikusius kailinius. Na, kaip čia dabar nepasirodysi?

– Į Šveicariją Ina išvažiavo, – netikėtai prisiminė Daiva. – Kažkas 
pakvietė keliauti kartu ir išvažiavo.

    Vos prieš penkiolika metų tokia naujiena būtų iš fantastikos srities.

*
– Tai tik patvirtina, kad Ina yra asmenybė, – išgirdusi, kaip ji atrodė 

„Urbo kalne“ – su tiubeteika ir kitokiais spalvingais pribambasais, – 
reziumavo S. Baltakienė.

*
Ant rašytojų suoliuko prisiminėme a. a. Juozą Aputį. Praėjo dar 

tiek nedaug laiko po netekties, kad net nesitiki, jog tikrai jo nebėra. S. 
Baltakienė sako, kad jie jau senokai įtarė, jog su Juozu yra negerai, bet 
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/ 308 /

IR DAR KARTĄ ŽODIS

nieko tikslaus nežinojo. Kai Algimantas pasakydavo, kad jam vėžys, kad 
tokia ir tokia situacija, J. Aputis kažkaip lyg tarp kitko, pusbalsiu ištardavo: 
„Man yra blogiau“. Ir daugiau į jokias šnekas nesileisdavo.

Kai iš ligoninės leisgyvį greitoji parvežė į namus ir sanitarai nudrėbė 
į lovą, A. Baltakiui paskambino Juozo artimas bičiulis Vytautas Narbutas. 
Paprašė padėti, nes, norint patekti į Slaugos ligoninę, ilga eilė. Algimanto 
brolis gydytojas, dirbantis Joniškyje, nedelsdamas susitarė, tačiau iškilo 
netikėta problema. Juozas, neįpratęs gyventi be eilės, pareiškė, kad niekur 
nevažiuosiąs, lauksiąs, kol ji ateis. 

Tačiau vis dėlto buvo nuvežtas į Sapiegos ligoninę. 
Praėjo gal pora dienų, V. Narbutas vėl skambina A. Baltakiui. „Blogai, – 

sako. – Paguldė kažkur užkampyje, neturi vežimėlio, krito, nusibrozdino“. 
Algimantas dar sykį brolio pagalbos prašo. O kai ligoninės direktorius 
atėjęs pradėjo klausinėti, kas ne taip, kuo galėtų pagelbėti, J. Aputis 
atraportavo, jog viskas gerai, jokių problemų.

J. Apučiui gyventi buvo likusios vos kelios dienos.
    

2011, liepa-rugpjūtis
*
Jachtoje „Montė“ rugpjūčio pirmąją gana netikėtai atsidūrė smagi 

kompanija: atostogaujantis Lietuvoje, vienai dienai užsukęs į Nidą 
paryžietis Henrikas Juškevičius,  Lietuvos radijo ir televizijos vadovas 
Audrius Siaurusevičius, pastarąsias trejetą dienų rūpinęsis Jūros šventės 
Klaipėdoje reikalais, A. Baltakis, na ir šių eilučių autorius. Pasiplaukiojimo 
iniciatorius – naujasis Neringos meras Antanas Vinkus.

Tik ką iš Vilniaus automobilį atvairavęs A. Baltakis, kuriam pasiūliau 
iš vienos transporto priemonės persėsti į kitą, sakė: „Ne, ne, ne!“ Ir tai 
suprantama: beveik septynių valandų kelionė stipriai išvargino. Apsispręsti 
padėjo tai, kad Urbo kalne jam su Sigita skirtame kambaryje kažkodėl 
buvo apgyvendinti kiti poilsiautojai. „Teks lukterti iki penktos valandos“, 
- išgirdo klasikas iš  budinčios administratorės. Tokia nauja tvarka, kurią 
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pernai ar užpernai kažkoks kvailys patvirtino: iki keturioliktos valandos – 
poilsiautojų išvykimas, septynioliktą – apgyvendinimas. Nors plačiajame 
pasaulyje visa tai įvyksta vidurdienį.

Pirmoji kelionės pusė buvo gana smagi. Oras – puikus, nieko bloga 
nežadantis. Kol netikėtai pradėjo lįsti vis tamsesni debesėliai. O kapitono 
padėjėjas, nesitraukęs nuo savojo kompiuterio, pranešė: „Artėja lietus. 
Tačiau jis ilgai neužtruks – 10–15 minučių“.

Kai, prasidėjus lietui, dalis keleivių, tarp kurių visos jų antrosios pusės, 
nusileido į kajutę, Algimantas, net ir raginamas Sigitos, liko viršuje kartu 
su Henriku, Audrium, na ir, žinoma, kapitonu. Skirtumas tik tas, kad 
kapitonas prieš lietų užsivilko neperšlampamą striukę. 

Taip prasidėjo eilėraštis apie sulytą poetą.

*
Kuo skiriasi ambasadorius nuo trečiojo sekretoriaus? – kavinukėje, kol 

atneš sulytiems keliauninkams ko nors karštesnio, klausia H. Juškevičius ir 
pats atsako: – Niekuo. Tik šito nežino ambasadorius. 

*
A. Baltakis apie Roberto Roždestvenskio eilėraštį, skirtą H. Juškevičiui:
– Siauras (A. Siaurusevičius – L. P.-K.) kažkur jį užtiko išspausdintą ir 

paprašė išversti. Negalėjau atsakyti, juk bendras draugas.
Pasiguodė, kad tam sugaišo visą savaitę. Anksčiau toks darbas 

trukdavęs daug trumpiau. Taip, kelių variantų būta, o kol liko patenkintas, 
praėjo savaitė.

*
Ateina A. Baltakis į vaistinę ir prašo pusės tabletės viagros.
– Kodėl pusės? – klausia vaistininkė.
– Todėl, kad man jos pakaks neapšlapint šlepetės.
Tai – anekdotas, kurį papasakojo pats poetas.

NIDOS ATVIRUKAI
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*
Eina A. Baltakis ir panosėj bamba:
– Viskas gerai, tik sekso nėra. Viskas gerai, tik sekso...
– Kam tas seksas? Dvasiniu gyvenimu džiaukitės, – sako poeto 

monologą išgirdusi Silvija.
– Eik sau su tuo dvasiniu gyvenimu... – moja ranka Algimantas.

*
Pavakary, grįždami nuo marių, Baltakius pamatėme sėdinčius ant 

vieno iš šalia bažnyčios esančio amfiteatro suolų. Šįkart Algimantas buvo 
gerokai smagesnis nei savaitės pradžioje. Apie daug ką kalbėjomės, o 
išsiskiriant prajuokino Sigita:

– Šiandien Algimantui nesiseka su pirštais. Rytą bevalgydamas 
įsipjovė, o per pietus kavinėje įkišo pirštą į ten stovėjusią kėdę taip, kad ir 
norėdamas neįkiši.

– Tai, ko gero, gaisrininkų prireikė? – bandžiau juokauti, bet taip ir 
nebeišgirdau atsakymo. Algimantas timptelėjo Sigitą už rankos ir pasuko 
marių link.

2012, liepa-rugpjūtis

KEISTAS DUETAS
Įdomūs M. rytai: iš jūros sugrįžtantys sutuoktiniai kažkiek primena 

nutrūkusius nuo grandinės arklius. Pirmasis nuo Urbo kalno nusileidžia jis, 
o tik už kokių 15–20 minučių pasirodo ji, tokia energinga, nesustabdoma. 
Kodėl grįžta atskirai, mįslė.

Ir taip kasryt.

2013, liepa-rugpjūtis

ROMKA
Tokio svečio čia dar nebuvom sulaukę. Buvo visai nedaug iki saulės 
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laidos, kai prie balkono durų kažkas šlumštelėjo. Pamačiau jį beeinantį 
per kambarį. Ėjo užtikrintais žingsniukais, nekreipdamas dėmesio ar yra 
kas kambaryje. Ėjo tarsi šeimininkas. Pasiekęs laukujas duris, grįžo ir 
pradėjo „inventorizuoti“ palovius, lagaminą, stabtelėdamas prie pastarojo 
ilgiau, lyg ir uosdamas. Porą kartų apėjęs visus keturis kambario 
kampus, užsukęs dar ir į vonią, trumpam stabtelėjo šalia rašomojo stalo. 
Pašaukus nepakėlė galvos, tačiau ir kelionės nebetęsė. O pasiūlius kasnelį 
keptos vištienos, iškart prie jos nepriėjo, paskui ilgokai uostinėjo, tarsi 
galvodamas, kaip pasielgti. Atkandęs kasnelį vėl užtikrintais žingsniukais, 
nekreipdamas į mus dėmesio, taip, kaip ir atėjo, išėjo. Per balkoną.

Visko prisigalvojom. Šiaip ar taip nieko panašaus dar nebuvo tekę 
matyti.

Kitą vakarą pasikartojo tas pats. Tačiau ir tąkart į jokias artimesnes 
pažintis svečias nesileido. Gal tik dar atkakliau apuostė visus patalpos 
kampus. O išeidamas kurį laiką pagulėjo balkone. Kai iš kažkurio kaimyninio 
kambario pašaukė vyriškas balsas, iškart nušoko ant žolės ir pradingo.

Maždaug atspėjom. Taip, patvirtino vieną rytą aplinką tvarkanti 
gėlininkė, katinėlis ilgisi savo tikrųjų šeimininkų, čia poilsiavusių ir jį 
palikusių kavinės darbuotojui. Išvažiavo į užsienį ir paliko. O vardas jo 
žmogiškas – Romka.

Romka per porą mūsų atostogų savaičių savo įpročių nepakeitė – 
jis vis ieškojo, ieškojo ir ieškojo... Vis toks pat išdidus. Ir su akivaizdžia 
širdgėla savo nedidelėje širdelėje.

NORMA YRA NORMA
Kavinukėje netoli prieplaukos Jonas Užurka užsisakė 50 gramų 

konjako. Jaunas padavėjas paaiškino, jog atneš keturiasdešimt, nes 
tokios normos, tokia tvarka. O Jonas savo ir tiek: „Penkiasdešimt“. „Tik 
penkiasdešimt!“. Baigėsi tas nenormuotas dialogas kategorišku padavėjo 
sprendimu:

– Ne, tėvai!

NIDOS ATVIRUKAI
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LEDAI „IKI IŠPROTĖJIMO“
Pakeitęs pavadinimą „Urbo kalnas“ jau nebe tas. Čia dabar daug 

kas primena kai ką iš Antono Čechovo, ne tik baltai dažytos grindys ir 
surikiuotos lyg ligoninėje lovos. Naujieji šeimininkai pasistengė, kad ir 
kavinės produkcija bent jau savo pavadinimais išsiskirtų.

Atsisveikinimo vakarą surizikavome ir užsisakėme ledų labai 
neįprastu vardu – „Iki išprotėjimo“. Tačiau padavėją įspėjome – mums, 
penkių žmonių kompanijai, atneškite tik vieną porciją.

Ar nesuprato, ar apsimetė, kad nesuprato, tačiau atnešė kiekvienam 
po porciją. O toji porcija – bene puskilogramis ledų įspūdingo dydžio 
taurėje.

Kad nebūtų nesusipratimų, iškart priminėme: pageidavome vienos. Su 
kažkuo pasitaręs patarnautojas pasakė: „Mokėsite už vieną. Vaišiname“. 
(Nesgi kur dabar juos dėsi?).

Žinoma, nė vienas iš mūsų tų taurių neištuštino ir nesistengė to 
daryti, nes būtų liūdnai pasibaigę. Tik penktasis kompanijos narys – 
vienuolikmetis – mums besišnekučiuojant persistengė. Pamėlusiom 
lūpom vaiką teko atšildyti karšta arbata.

Tas, kuris tokią ledų porciją taip smagiai pavadino, regis, pataikė į 
dešimtuką. 

2014, liepa-rugpjūtis

NIDA BE BALTAKIO
Kasdieniškiausias šių dienų vaizdas Nidoje – išsižiojusios varnos. Net 

paukščiai nepajėgūs ištverti plius 35. O sinoptikė per radiją dar ir kažką 
apie gręsiančius karščius iš Sacharos pusės užsiminė. Ar neteks pirma 
laiko grįžti į namus?

Kaip pernai ir užpernai, čia labai trūksta Sigitos ir Algimanto. Ir ta, ir 
ne ta Nida. Iš tikrųjų ne ta, nes Baltakio sąmojo, net ir patylėjimo šalia jau 
niekas neatstos. 
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– Pamenat, ką esu sakęs: kai nebegalėsiu atvažiuoti į Nidą, man 
bus kajuk? – prieš išvykstant pajūrin Silvijai kalbant telefonu su Sigita, 
trumpam ragelį buvo paėmęs ir Algimantas.

Šiandien išsiuntėm mieliems bičiuliams voką su keliais Nidos 
atpažinimo ženklais – raudoną ir baltą erškėtrožių žiedelius, nuskintus 
prie švyturio, kelis pušų spyglelius, smėlio gėlės viršūnėlę. Kvepiančius 
atpažinimo ženklus.

O gal ims ir įvyks stebuklas ir vėl įriedės į Urbo kalną Algimanto 
vairuojamas automobilis?

NUGRAUŽTAS KAULAS
Lietuvos kultūros taryba, paskelbusi dar vienus rezultatus, vėl sukėlė 

daug nepasitenkinimo. Ypač dėl tokių projektų, kaip „Sidabrės miesto 
sudeginimas“, „Man – pagirios, jai – mėnesinės“ ir kt. „Varpai“ negavo 
paramos nei pirmąjį, nei antrąjį kartą, nors projektai tikrai neatsitiktiniai 
(„Europos literatūros pulsas. Estija almanache „Varpai-2014“; „Nežinomas 
Donelaičio spaudinys“ ir pan.). Pirmąjį pusmetį nuskriaustiems „Nemunui“ 
ir „Naujajai Romuvai“ šįkart „nuskilo“: paskyrė po 5000. Regis, todėl, kad 
netylėjo, viešai reiškė nepasitenkinimą. „Šekit, - numetė nugraužtą kaulą, 
– žinokitės“.

Nidoje atostogaujančiam Viktorui Rudžianskui kolegė Aldona pasiūlė:
– Pragerkim tuos penkis tūkstančius ir išeikim laukais...
Ką už tokius „didelius“ pinigus gali nuveikti kartą per savaitę 

leidžiamas žurnalas, turbūt žino tik Kultūros taryba.

DVI BEVEIK IŠPAŽINTYS
Sunkiai pakeliamas karštis išsklaidė ką kur, vis rečiau sutinki vieną 

ar kitą kolegą. O šįvakar, įsitaisę ant suoliuko posūkyje į Urbo kalną, kur 
dar šioks toks pavėsis, pamatėme nuo pajūrio grįžtantį Joną, o vėliau iš 
pušyno gilumos, lyg kokia grybautoja, pasirodė Aldona.

Netikėtos Jono lauktuvės iš Vatikano. Toks įspūdis, kad ši kelionė 

NIDOS ATVIRUKAI
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galutinai sugriovė jo pasitikėjimą krikščionybe. Šešios valandos per 
karštį eilėje, kur šalia net invalidui jokio suoliuko, kur niekas nepasiūlys 
vandens; vis pasikartojantis magnetofoninis įrašas-perspėjimas „Tsss...“ 
erdvėje, kur sukaupti pasaulinio meno šedevrai ir kur ir taip visi 
bendrauja tik pašnibždomis; vienuolės, praeinančios pro šalį lyg dangiški 
stebuklai bereikšmiais, o gal supersureikšmintais veidais; ir t. t., ir pan. 
Kelerius metus J. U. vis vylėsi sulaukti iš Vatikano teigiamo atsakymo 
dėl patekimo į archyvus, kuriuose tikėjosi rasti ne vieną svarbų istorinių 
įvykių patvirtinimą. Tačiau ir užbaiginėdamas bene ketvirtąją istorinių 
romanų trilogiją, turėjo apsieiti be tų neabejotinai svarbių ir daug ką 
galinčių paaiškinti faktų bei paslapčių, kurie už devynių užraktų saugomi 
šv. Sosto archyvuose, - Vatikanas nė karto net nesiteikė atsakyti...

Aldona šįkart darbuojasi prie baigiamo ruošti spaudai romano „Kaip 
žaibas“. Sujaudino jos pasakojimas apie lankymąsi Lukiškių kalėjime, 
kuris bus aprašytas ir būsimoje knygoje. Septyni kartai tame pragare 
žemėje, regis, labai pasitarnavo romano apie žmogų, įvykdžiusį labai 
sunkų nusikaltimą, autorei. Sudomino. Skaitysim.

FEISBUKAS
Šiandien Aldona nusiteikusi linksmai. Prisėdusi priešais tarp pavėsį 

teikiančių pušų,  apsidairo ir taria:
– Gal Ina nepamatys, nepasius fotografuoti?
Paskui paaiškina: anądien neatsiklausiusi padarė keturias nuotraukas ir 

įdėjo į Feisbuką („Facebook“). Dar ir nelabai korektišką komentarą pridėjo.
Save Ina šitoje viešoje erdvėje net be liemenėlės patalpinusi. Na, o ten 

skelbiamas susirašinėjimas dar „smagesnis“. Rašoma, kas tik užeina ant 
seilės, net susipykstama berašinėjant. Kartą ją net išmesti iš Feisbuko ketinta.

Vienišų žmonių liūdni žaidimai?
O juk ne kiekvienas išdrįstų savo atvirumą lyg šiukšles viešan 

konteinerin išpilti. Galgi tai net savotiška drąsa?
Nė karto iki šiol neatidariau Feisbuko pasiūlymų („Su tavim nori 
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draugauti tas ir tas, ta ir ta“) ir dėl šito nesigailiu. Netgi jei tarp draugų 
vardų įrašyti labai žinomi žmonės. Yra ir kitų būdų bendrauti.

NUGIRSTAS DIALOGAS
Petras Palilionis telefonu kolegei:
– Ar baldai vis dar apklijuoti laikraščiais?
– Taip.
– Ar ant popieriais apdengtų stalų žvakės buteliuose?
– Taip.
– Ar grindys baltai išdažytos?
– Taip.
– Tuomet dar neatvažiuosiu.

APIE DOVANOTUS IR VIS SUGRĮŽTANČIUS ŠUNIS
Kokių tik augintinių dabar nepamatysi Neringoje. Įvairiausių veislių, 

išvaizdų, na ir gan originaliais vardais. Labiausiai įsiminė Sinjorina ir 
Karamelė.

Kažkuris iš tų keturkojų kolegę paskatino prisiminti jau Anapilin 
iškeliavusį tėvą, didelį šunų mylėtoją. Kai Ruseckas ilgiau užtrukdavo 
pas vieną ar kitą kaimyną ir sugrįždavo su daina, būtinai parsiveždavo 
iš jų sunkiai išprašytą ir jam, atseit, padovanotą šunį. Išlipęs iš vežimo, 
jį pririšdavo kieme ir nueidavo miegoti. O jam  miegant Ruseckienė šunį 
paleisdavo, ir šis laimingas nuskuosdavo į savo tikruosius namus, kurie 
neretai būdavo už keliolikos kilometrų. 

–  Tai perkūnėlis, – rytą nustebdavo. – Lyg ir gerai pririšau...
O namų šeimininkė tik šypsodavosi ir nieko nesakydavo.
Ir artimesni bei tolimesni kaimynai iš šito žmogaus įpročio niekada 

nesijuokė.

POETINĖS KANČIOS
Savo mėgstamą suoliuką švyturio kaimynystėje šįkart radom užimtą. 

NIDOS ATVIRUKAI
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Atrodo, kad jaunas žmogus čia įsitaisė ilgam: šalia kuprinės gulėjo pora 
skardinių su alumi, o gal energetiniu gėrimu, rankose – bloknotas, į kurį kartas 
nuo karto buvo kažkas užrašoma, prieš tai išpūtus dūmą ir žvilgterėjus į tolį.

– Poetas! – nutarėm.
Paskui cigaretę pakeitė skardinės turinys.
Dar vėliau jaunuolis atsiklaupė prieš suolą ir rašė bloknotą pasidėjęs 

ant kuprinės. Buvo aišku, jog įkvėpimas vis auga. 
Kai ištuštėjo antroji skardinė, poetas pradėjo šalia suolo vaikščioti 

pirmyn atgal. Pusbalsiu kažką kalbėdamas ir net gestikuliuodamas. Lyg 
koks Majakovskis. Vėl užsirūkė.

Kas buvo toliau, nepamatėm, - artėjo pietų metas ir nuo kalno 
nusileidom žemyn, link marių. 

Sunku pasakyti – ko nors vertų eilučių ar tik jaunatviško pašėliojimo 
liudininkais atsitiktinai tapome. Bet poetinių kančių pamoka tikrai buvo 
akivaizdi.

KADAGIO STEBUKLAS
Ieškojome kadagio, kurio sudžiūvusias šakeles savo namuose kartas nuo 

karto pakeičiame į šviežias. Šiemet neparsivežėme iš Palangos, tačiau buvome 
įsitikinę, jog rasime Nidoje. Beveik neabejojome, jog keletą tų paslaptingų 
augalų esame matę netoli švyturio, kur dažnai mėgstame pabūti.

Deja, neradome kadagio nei ten, kur mūsų vaizduotėje jis neabejotinai 
turėjo būti, nei kitose tą pusdienį aplankytose vietose. Liūdna buvo patirti, 
kad Neringos žemėje tų medžių, saugančių nuo piktų dvasių, medžių su 
ypatinga aura nėra.

Vakare į balkoną švystelėjo akmenuką kolegė. Atnešė brangią 
dovaną – muziejaus išleistus Maironio neskelbtų rankraščių sąsiuvinius. 
Pasiguodėm, jog neradom Nidoje nė vieno kadagio.

Rugpjūčio pirmosios rytą išėjus į balkoną, atrodė, jog sapnuoju: jame 
žaliavo dvi kadagio šakelės. Ne iš karto supratau, iš kur jos atsirado, 
pirmoji mintis buvo – gal dangus atsiuntė, nes lyg ir niekam apie savo 
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paieškas nepasakojom. Tik po kurio laiko tapo aišku, jog tas stebuklas 
įvyko kolegės dėka. Tačiau jis šildė ne mažiau nei koks dangiškasis.

TESTAMENTO KLAIDA
Nerimo laiškas iš Bernardo Brazdžionio anūkės Dalytės, skirtas 

Maironio muziejaus direktorei: „Padėkit. Žada atimti baldus“.
Situacija kebli, supainiota. A. R., žvilgčiodama į laišką išmaniajame 

telefone, sako, kad, be abejo, grįžusi iš Nidos, stengsis kažkaip pagelbėti, 
bet bus ne taip paprasta, nes poeto namelis Kaune nėra jų muziejaus 
padalinys. Kodėl nėra? Ne sykį siūlė tokį variantą, tačiau Brazdžionio 
anūkė, kuriai poetas paliko savo jaunystės namus, nesutiko. O per tą laiką 
įvyko daug bėdų: bankrutavo Dalytės vyro valdomas bankas, būta nemažai 
rimtų susidūrimų su teisėsauga, gi namelis Kaune, kurį prižiūrėti buvo 
pakviesta mažai pažįstama moteriškė, taipogi atsidūrė įvairių instancijų 
dėmesio centre. Pasirodo, jau seniai nemokėta už šildymą ir toji skola gan 
didelė. Namų tvarkytoja spėjo pagarsėti nesibaigiančiais baliukais, apie 
kuriuos, esant gyvam Brazdžioniui, niekas ir pagalvoti negalėjo. O dabar 
už skolas grasinama išvežti baldus, kuriuos (tarp jų ir rašomąjį stalą) su 
tokiu rūpesčiu ir meile atkūrė sugrįžęs į Lietuvą poetas.

Nejaugi ir vėl, kaip keturiasdešimt ketvirtaisiais, poeto namelyje 
sukauptas gėrybes pasisavins įvairūs niekšeliai, neturintys supratimo apie 
tikrąją jų vertę? Kai lankydavomės svečiuose, poetas visada pabrėždavo, 
jog tam pastatui anksčiau ar vėliau lemta tapti muziejumi. Tai būtų buvęs 
pats teisingiausias sprendimas.

2015, vasario 27

PRISISAPNAVUS NIDAI
Silvija pažadino apie pusę keturių. „Ne, ne, - pasakė. – Negalim 

nevažiuot į Nidą. Ten – eklerai, kvapni kava, ten gintaras, švyturys, marios, 
pušynas...“

NIDOS ATVIRUKAI



/ 318 /

IR DAR KARTĄ ŽODIS

Vos prieš pusmėnesį buvom nusprendę: nors ir labai skauda širdį, 
šiemet į Neringą nebevažiuosim. Priveikė Urbo kalne gyvuojanti betvarkė, 
nesąmonės, į kurias už tuos namus atsakingi nekreipia dėmesio.

Ir ką jūs manot – rytą parašiau paraišką: „Prašom išskirti kelialapį“.
Ir akmuo nuo širdies nusirito, ir naujas užkrito.

BEVEIK Į DEŠIMTUKĄ
„Stiliuje“ (2015 kovo 3, nr.9) tarp gurmano Andriaus Užkalnio pastabų 

– ir šios: „Pakeliui į rašytnamį“. Pastaroji nuoroda kalba apie rašytojų poilsio 
namus, esančius toliau už miškelio ir atkakliai besistengiančius parodyti, 
kaip galima kantriai eksploatuoti sovietinį paveldą, bent dvidešimt metų 
jo neremontuojant ir pamažu paverčiant Luhansko imitacija. Kai reikės 
filmuoti kokią nors juostą apie karą Ukrainoje, rašytojų namai Nidoje 
puikiai tiks tiems kadrams. Užtat, sako, ten labai pigu gyventi. Nežinau, 
nebandžiau: ten net iš lauko labai baisiai atrodo“. 

Tik dėl priešpaskutinio sakinio galima ginčytis ir kažkiek dėl 
paskutinio.

2015, liepa-rugpjūtis

PORCELIANINIAI ĮSPŪDŽIAI
N. su žmona išvyko vakar. Kolegė padėjo jiems apsigyventi 

padoresniame nei pernai kambaryje, užtat pačiai atiteko vėjų pagairė. 
Prieš metus tapo liudininke, kai išsiblaškęs, pervargęs kelionėje 
mokslininkas buvo priverstas laukti apie trejetą valandų, kol įteikė raktą. 
Šiemetiniai įspūdžiai gerokai kitokie, netikėčiausi susiję su jų dievinamu 
nudistų pliažu ir... porcelianu.

Nors į Nidą atvyko autobusu, lagamine atsirado vietos ir porceliano 
indams. Pakviestai į svečius tai atrodė taip netikėta. O jiems, pasirodo, 
tai būtinas kelionės atributas, dar nuo tų laikų, kai kažkuria jų šeimai 
svarbia proga leido sau pasijusti žmonėmis. Tačiau labiausiai įsiminė 
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kilęs triukšmas, kai profesorienė sumaišė arbatos ir kavos puodelius. 
Porcelianas iškart prarado savo žavesį. Tarsi jo ir nebūta.

MARYTĖ MELNIKAITĖ
– Aldonos dar nematėt?
– Marytės Melnikaitės? – keistai į klausimą sureagavo kolega.
Pasirodo, Salomėjos Nėries mirties jubiliejinių metinių paminėjimas, 

kurį A. suorganizavo prie poetės kapo, kai kam labai nepatiko. J. 
pastaraisiais metais, kur tik yra proga, gan aktyviai pasisako, kad reikia 
griauti paminklus Nėriai, Cvirkai, nebevadinti jų, o taip pat kitų kūrėjų, 
kurie parvežė iš Maskvos Stalino saulę bei kitaip sovietmečiu nusikalto 
lietuvių tautai, vardais gatvių, mokyklų, premijų, nebeleisti jų knygų ir t. t. 

– Betgi Nėris ir pati nukentėjo. Neabejotinai nužudė ją ta pati valdžia.
– Jos problema. Išdavikė neverta pagarbos.
– Ir eilėraščių, kuriuose širdgėla dėl tos lemtingos klaidos, yra išlikę.
– Nesvarbu.
– Pats taipogi aukštas pareigas užėmei sovietinėj kariuomenėj. Ar tai 

nėra tavo gyvenimo klaida?
– Aš gyniau Lietuvos nepriklausomybę, kai mūsų valstybei buvo ypač 

sunku.
J. kalba įtikinamai ir užginčyti tai, ką jis sako, ne taip paprasta. O gal ir 

neįmanoma.
Sovietinė okupacija paliko tokį atminimą, kad turbūt dar ne viena karta 

aiškinsis, kas, kaip ir kodėl. O kai puolama Salomėja, dažniausiai prisimenu 
Viktorą Alekną – buvusį politkalinį, tremtinį, didžiąją savo gyvenimo dalį 
paskyrusį jos kūrybos ir gyvenimo tyrinėjimui. O svarbiausia – niekada 
poetės vardo nežeminusį, nesityčiojusį iš jos, įsuktos į šitos prakeiktos 
sovietinės mėsmalės mašiną.

ŽAGRENIS
Vakar Sigitai ir Algimantui išsiuntėm šalia mūsų balkono bujojančio 

NIDOS ATVIRUKAI
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žagrenio žiedą su žalia šakele. Pusę devynių paskambinęs A. Baltakis 
padėkojo už ryto siurprizą. Poeto balsas atrodė sujaudintas.

Šalia pastovios mūsų (o anksčiau ir Baltakių) atostogų buveinės – 
pirmojo korpuso – jau gerokai ūgtelėjęs žagrenis ne vienišas, aplink 
žolėje daug žagreniukų. Apie jiems iškilusį pavojų papasakojo gėlininkė 
Janina. „Direktorius liepė nupjauti“, - sakė moteris. Iki artimiausio žolės 
pjovimo dar yra kažkiek laiko. Toji naujiena profesorių Leoną Gudaitį 
paskatino išsivežti į Kauną porą žagreniukų. Išvažiuodamas paprašė dar 
atostogaujančios kolegės  išsaugoti likusius.

Žagrenį namo Šiauliuose kaimynas buvo pasodinęs prie gretimos 
laiptinės. Kai po literatūros vakaro mūsų pastogėje svečiavosi Bernardas 
Brazdžionis, labai susidomėjo tuo medeliu, jo nepaprasto grožio žiedais. 
Žagrenio neliko kartu su gyvenamąją vietą pakeitusiu kaimynu. Rytoj jis 
sugrįš – į Šiaulius jau pasiruošę kelionei keli smagūs ūgliukai. Kad bent 
vienas prigytų...
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BINKIS IR TSRS
– Na kaip, kodėl, sūnau, ten patekai? – iš lagerio grįžusio krikštasūnio 

bandė teirautis Justas Paleckis.
– Visi keliai veda į Romą, o Tarybų Sąjungoj – į kalėjimą, – Kazio Binkio 

sūnus atsakė žodžiais, kuriuos patikrino savimi.
Šitą istoriją papasakojo Šiauliuose gyvenantis Vytautas Kligys, kalėjęs 

kartu su poeto sūnumi.
                                                                                       1989

R. R.

Iš anksto tenka atsiprašyti skaitytojų už nelabai vykusią nuotrauką, 
kurioje užfiksuoti pirmasis ir antrasis „Varpų“ redaktoriai.

Nuotraukos autorius – mėgėjas, nes fotografijos klasikas, pažadėjęs 
savo paslaugas, nepasirodė žurnalo redakcijoje. Atrodo, dar tebeveikė 
dėsnis, jog Kazys Jankauskas – svetimas. Dar per prastas. Per mažas. 

Žinoma, K. Jankauskas dėl neįvykusios fotosesijos niekam jokių 
pretenzijų nereiškė. Ne jo charakteriui. Tik kolegų paklausė: „Ar tikrai 
buvo pažadėjęs?“



/ 322 /

IR DAR KARTĄ ŽODIS

Tokių kaip K. Jankauskas išsilaisvinusi tėvynė apskritai neskubėjo 
įvertinti.

Dabar R. R. taip jau tikrai nepasielgtų. Tuo labiau nemalonu klausytis, 
kaip per TV toji labai aukštai įvertinta nacionalinė vertybė postringauja 
apie Lietuvą, apie tai, kokias mįsles savo fotografijose užkoduodavo 
sovietmečiu, apie...

                                                                                                1993 m. vasario 23 d.

ORIGINALI PADĖKA
Kai Danielius Mušinskas buvo tituluotas „Varpų“ premijos laureatu, 

atsiimdamas apdovanojimą padėkojo labai originaliai: „Išspausdinot 
apsakymą, kurio niekas nenorėjo spausdint ir dar premijavot“. Tie žodžiai 
buvo ypač nemalonūs dėl visa tai girdėjusio Mykolo Sluckio, kurio kūrinys 
buvo neabejotinai vertesnis, bet tąsyk geresnė korta iškrito ne jam.

                                                                                                 1999 m. balandžio 29 d.

PAMOKA
Kiek įkaušęs poetas įsitaisė ant Rašytojų sąjungos pirmininko stalo 

krašto.
– Niekada nesu sėdėjęs tokioj vietoj. Bus ką prisimint.
Taip pasikeitusio Valentino Sventicko dar neteko matyti:
– Apsi... aukštielninkas.
Ar dar kas nors girdėjo tuos du pašnibždomis ištartus žodžius, sunku 

pasakyti, bet šiaip jau nepasimetantis įvairiausiose situacijose V. K. tikrai 
išgirdo. Tą vakarą jo daugiau niekas nematė.              

                                                                                                 2000 m. balandžio 27 d.

„PROGATŪRA“
Šiaulių universitetas išleido knygą „Pirmasis rektorius“. Kadangi joje 

yra K. P. nuotrauka, buvusiam ministrui, o dabar redaktoriui nusiunčiau  
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ją. O šiandien „Litmenyje“ skaitau Dariaus Pocevičiaus literatūrai ir 
makulatūrai skirtąjį puslapį, kuriame pagarbintas ir šitas leidinys, regis, 
pirmiausia todėl, kad knyga „kietais gražiais viršeliais, ant geros kokybės 
blizgančio popieriaus, su daugybe spalvotų nuotraukų“. 

Tačiau labiausiai skauda širdį, kad tame puslapyje išsityčiota iš Kazio 
Bradūno eilėraščių šimtinės „Paberti grūdai“: recenzentas jokio grūdo iš 
jos neatsijojęs.

Tiems, kurių pastangomis iš tų knygų buvo išsijuokta, regis, labai tiktų 
Sigito Parulskio pasakyti žodžiai. Į „Nemuno“ klausimą, ar nebijo Kastoro 
ir Polukso kritikos („Šiaurės Atėnų“ knygų apžvalgininko D. Pocevičiaus 
pseudonimas), S. Parulskis atsakė, jog D.  Pocevičius esąs mulkis, o mulkių 
bijoti jis nė nesiruošia.

                                                                        2007 m. vasario 23 d.-gruodžio 6 d.

KOLEGĄ PALYDĖJUS
Šiandien „Šiaulių naujienos“ išspausdino Vytauto Kirkučio straipsnį „Juozas 

Jaras: „Dabar gyvenčiau kitaip...“ Pasižymėjau kelis sakinius iš paskutinės 
pastraipos: „Kadangi lauke daugiau kaip 20 laipsnių šalčio, atsisveikinimo 
žodžius nuspręsta tarti Šiaulių gedulo namuose, prie Juozo karsto. (...) Truputį 
gaila, kad Juozui, kaip poetui, gyvam nebuvo didelės pagarbos. Iš Rašytojų 
sąjungos niekas neatvyko. Ir šiauliečių žodžio trūko. (...) Baltu ir švariu keliu 
poetą Juozą Jarą palydėjome į amžinuosius namus – Ginkūnų kapines“. 

Tenka patikslinti: Rašytojų sąjungos pirmininko Jono Liniausko 
įpareigotas prie kapo duobės Sąjungos ir kolegų vardu atsisveikinimo 
žodį tariau aš. O Vytauto ten jau nebuvo.

                                                                                                       2007 m. kovo 22 d.

APIE DEIMANTĖS SAPNĄ IR ANĄ PASAULĮ
Šiandien Silvija skambino Sigitai, bet atsiliepė A. Baltakis. Pasakė, kad 

Sigita kirpykloje, dar – kad pastoviai lanko baseiną ir iš jo sugrįžusi būna 
labai geros nuotaikos. O kaip vėliau? „O vėliau būna normali“.
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Algimantas laukė užsakyto taksi – kiekvieną sekmadienį jis susitinka 
su ištikimiausių draugų kompanija, kur ir stiklelį pakelia, todėl mašinos 
vairuoti negali. Tačiau ir laukdamas telefono skambučio spėjo papasakoti 
Deimantės Kukulienės sapną. Sapnavo Paulių Širvį. Jo paklausė, ar nematęs 
ten Valdo. Taip, atsakęs Paulius, mes su juo dabar dažnai pasišnekam. 

Dar Algimantas pasiguodė, kad miršta daug bendraamžių, ką tik 
buvusį klasioką palaidojęs.

Kad pokalbį užbaigtų linksmesne gaida, Silvija priminė Algimantui, ką 
šis yra sakęs apie aną pasaulį, – kad ten geresnė kompanija nei čia, Žemėje.

                                                                                                            2011 m. spalio 9 d.

DVI SMAGIOS ISTORIJOS
iš Henriko Algio Čigriejaus papasakotų prisiminimų.

Pirmasis – apie Sigitą Gedą ir Leonardą Gutauską, dainavusius akmens 
amžiaus lietuvių liaudies dainas. Net ir gerokai paėmusiems kolegoms 
šiurpas per nugaras ėjęs. Labai jau išgąstingos tos dainos pasirodė.

Kur kas smagesnė istorija susijusi su Petru Panavu. Užbaigiant vieną 
iš karštųjų Poezijos pavasario vakarų, pripildžius taures, poetas atsistojo 
ir seržanto, kurio neklausyti negalima, balsu pasakė:

– Zalpom!
                                                                                                  2012 m. rugsėjo 26 d.

KUR DĖTI KNYGĄ?
Kai išgirdau tokį klausimą, nepajutau, kaip pradėjau ieškoti kėdės. O 

buvau žinomos gydytojos, kuriai ankstesnio vizito metu dovanojau knygą, 
kabinete.   

–  Perskaičiau, – pasakė daktarė. – Buvo įdomu. Tik dabar nežinau, kur 
ją dėt.

Konkrečiam asmeniui autografuota knyga lyg ir savaime apsprendžia 
jos likimą. Bet negi imsi ir aiškinsi tai išsilavinusiam žmogui?
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Nejučia prisiminė keliais metais senesnė istorija. Vienas pažįstamas 
pasigyrė netikėtai suradęs jį dominusią knygą tarp sąvartynui skirtų atliekų. 
Jau be nugarėlės, bet dar švarią. O įdomiausia, kad ją tos knygos autorius 
buvo užrašęs Šiaulių miesto merei. Matyt, politikė, užleisdama kabinetą 
naujam vadovui, sukauptas popierines dovanas paprasčiausiai išmetė.

                                                                                                       2012 m. gruodis

ANEKDOTAS TEISME
Kai, svečiuojantis pas Šiaulių apygardos teismo teisėjus, Viktoro 

Rudžiansko pasiteiravo apie redakcijos ir jo paties kūrybinius planus, 
kolega, kuris šito buvo klausiamas jau trečioje auditorijoje, netikėtai 
papasakojo anekdotą apie pervargusį ginekologą:

– Darbo dienos pabaiga. Į kabinetą užsukusi keistokos išvaizdos 
asmenybė vietoj pasisveikinimo pasiūlo: „Duosi penkis litus – parodysiu“. 
Ginekologas išeina į kitą kabinetą ir nusišauna...

                                                                                                     2013 m. rugsėjo 19 d.

BEVEIK ANEKDOTAS
Iš J. S. atsiminimų apie Juozą Macevičių, turėjusį logopedinių problemų.
Kai aukšto lygio susitikime su svečiais iš Rusijos jam suteikė žodį, 

po vieno sakinio kilo šioks toks triukšmelis. O buvo ištartas lyg ir labai 
šventas šūkis: Da zdlavstvujet bliatskij narod!

Turbūt supratote: poetas norėjo pasakyti bratskij.

LEGENDOS SKAMBUČIAI
Vakar mirė Donatas Banionis. Šiandien laikraščiai, radijas, televizija 

informuoja, jog netekome teatro ir kino legendos.
Liūdna žinia, kuri priminė ne tik įspūdingą susitikimą aktoriaus 

namuose 2006-aisiais, bet ir jo telefono skambučius, išspausdinus tekstą 
„Likimo ženklas“ „Varpuose“, o vėliau ir knygoje „Žodi, kuris esi“. Ypatingi 

KRISLAI
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tai buvo skambučiai: Banionis dėkojo ir aiškino, kad niekas taip teisingai 
ir sąžiningai nėra apie jį parašęs. Vienąsyk paskambino net naktį. Sako: 
perskaičiau dar sykį, toks įspūdis tarsi pats apie save būčiau parašęs.

Tie prisipažinimai buvo itin netikėti, nes, kai kalbinau, aktorius buvo 
gana toli, iš pradžių atrodė, kad iš mūsų pasikalbėjimo nieko doro nebus. 
Tačiau po truputį situacija keitėsi. Kitoje patalpoje buvusi Ona Banionienė 
išlydėdama net tyliai paklausė: „Ar vis tik pavyko susišnekėt?“ 

O po publikacijos – toks netikėtas, neįprastas dėmesys autoriui, kurį 
apvainikavo į Šiaulius atsiųsta memuarų knyga su tokiu įrašu: „Su giliau-
sia pagarba ir dėkingumu už parodytą dėmesį mano kūrybai ir mano as-
meniui. Norėčiau ir tikiuosi, kad šie mano „Memuarai“ primins Jums ne tik 
mano asmeninį gyvenimą, bet ir tą aplinką, kuri mus supo anuo metu, tas 
asmenybes, kurios formavo anų laikų kultūrinį gyvenimą. Su nuoširdžiau-
siais linkėjimais D. Banionis 2007 gegužės 30 d. Vilnius“.

                                                                                                   2014 m. rugsėjo 5 d.

„DIRBU SENELIU“, –
taip dabar bičiuliams paaiškina vydūnistas profesorius Vacys 

Bagdonavičius. Tuos žodžius jau buvom girdėję Vilniuje, o šiandien jie 
pakartoti Šiauliuose. Regis, jam tos pareigos labai prie širdies. Tačiau tik 
visiškai nepažįstantis šito visapusiškai gražaus žmogaus nepajus, jog didelė 
dalis širdies vis dar ten, Kultūros institute, kuriame prabėgo pusė gyvenimo.

                                                                                            2014 m. rugsėjo 25 d.

„DABAR MANO BAŽNYČIA – PABALIŲ TURGUS“, –
mįslingai į klausimą, kas naujesnio, atsakė pėsčiųjų bulvare sutiktas 

fotografas Algirdas Musneckis. Pasirodo, surinkęs jau per tūkstantį 
įvairiausių fotoaparatų. Tarp jų nemažai itin retų, net šimtamečių. Pats 
juos ir remontuoja, atnaujina. Tačiau muziejui savo kolekcijos neatiduos, 
nors direktorius jau įkalbinėjo.
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– Dilys viską, ką turėjo, atidavė, o pažadas išleisti albumą iki šiol 
netesėtas. Sūnui paliksiu. Tas kitoks nei mes. „Tėvai, nebūk durnas, – sako, 
– komunizmas pasibaigė“.

Pasakė ir kažkoks neužtikrintas savimi nuėjo. Tikra tiesa – mes kitaip 
auklėti ir kažin ar lemta kitokiais tapti. O ir ar verta?

                                                                                                                2014 m. spalis

KAIP KALBA ŠIAULIEČIAI?
Ar tikrai šiauliečiai kalba taip, kaip įrodinėja keli Lietuvą juokinantys 

personažai: Darius Balčiūnas (Pilypukas), Mindaugas Stasiulis (Saulėns), 
o pastaruoju metu ir „Nemuno“ puslapiuose sublizgėjęs Rimantas Kmita? 
Liūdniausia, kad „gezų“ folklorą propaguojantis Stasiulis – diplomuotas 
literatūrologas, tiesa, augęs ne Šiauliuose, o atkampiame Žemaitijos 
kaime. Tačiau filologijos daktaras Kmita užaugo Šiauliuose. Nejaugi jo 
gimtuosiuose namuose naudota tokia kalba?

Asmeninė patirtis tokia, kad per pusę amžiaus Šiauliuose neteko 
sutikti nė vieno miestiečio, kalbančio taip, kaip šie mokyti žmonės. 

                                                                                       2015 m. gegužės 7 d.

DISIDENTAS?
Vos atvykę į Palangą J. Basanavičiaus gatvėje netikėtai susitikome 

Eduardą Balčytį. Labai seniai nebuvome matęsi. Pasisakė, jog 
reabilituojasi po operacijos Kauno klinikose, širdis šlubuoja. Prisiminė 
pirmąjį atnaujintų „Varpų“ numerį, kuriame buvo ir jo straipsnis, 
pasidžiaugė, kad po ketvirčio amžiaus dar gyvi. „O aš neberašau, - kažkaip 
neužtikrintai pasakė. – Ir paskaitų nebeturiu. Tik kartais savo iniciatyva 
pas magistrantus užsuku“. 

Išsiskyrėme be įsipareigojimų – profesoriui buvo likę Palangoje vos 
pora dienų.

Tas susitikimas nejučia nukėlė beveik tris dešimtmečius atgal. 1987 
m. vasaryje „Nemuno“ žurnalas paskelbė mano „Pradinuko tėvelio 
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dienoraštį „Vienintelis teisėjas“. Tiems laikams tas tekstas pasirodė tikra 
bomba. Jo svarstymas vienoje miesto vidurinėje mokykloje užtruko apie 
aštuonias valandas, baigėsi jau po vidurnakčio. Kalbėjusieji akcentavo, jog 
juodinu tarybinio gyvenimo tikrovę, tarybinę mokyklą ir t. t., ir pan. Kiek 
čia buvo išpilta šmeižto, kiek veidmainiauta! Niekas iš kalbėtojų nebuvo 
įpareigotas prisistatyti vardu pavarde, todėl drąsa buvo ypatinga. Be 
miesto kompartijos ir vykdomojo komitetų, švietimo skyriaus atsakingų 
darbuotojų, valdžiai paklusnių pedagogų ir reikalingų moksleivių tėvų 
vakare dalyvavo nemažai ir visai nepažįstamų. Buvo ir profesorius Ed. 
Balčytis bei du „Nemuno“ žmonės – Robertas Keturakis ir Alvydas Dargis. 

„Išveš į Sibirą“, – pasibaigus tam baisiam vakarui, kažkas kumštelėjo 
išeinant iš mokyklos ir nepiktu balsu pasakė.

Visa laimė, kad į Lietuvą jau veržėsi pirmieji Atgimimo ženklai. 
Tuometinis „Nemuno“ redaktorius Laimonas Inis pasielgė labai 
išmintingai – net pusmečiui nukėlė atgarsių apie tą nelaimingą tekstą ir 
vakarą spausdinimą. Ed. Balčytis, rašytojai R. Keturakis ir Rita Vinciūnienė 
sudėliojo taškus, tačiau ne tų, kuriems „Dienoraštis“ pasirodė svetimas 
tarybinei visuomenei, naudai. Daugeliui tai buvo gana netikėta.

O netrukus spaudoje ir mitinguose perskaitėme ir išgirdome kur kas 
baisesnių dalykų, apie kuriuos okupacijos metais nevalia buvo garsiau 
išsitarti, o tuo labiau juos užrašyti.

2003 m. rugsėjo 12 d. Šiaulių teniso kortuose vykstant miesto 
gimtadienio šventei, akis į akį susidūrėme su buvusiu Šiaulių miesto 
vykdomojo komiteto pirmininku, o vėliau ir kompartijos pirmuoju 
sekretoriumi Kęstučiu Zalecku. Labai netikėta buvo jo pastaba: „Aš žinau, 
jūs buvote disidentas“. Nieko neatsakiau, nes niekada tokiu garbingu vardu 
savęs nevadinau. Bet tie žodžiai priminė vieną situaciją. „Leonai, važiuok 
iš Šiaulių, tau gali būti blogai“, - po vieno aštraus straipsnio „Komjaunimo 
tiesoje“ susitikęs gatvėje patarė tuometinis miesto vyriausiasis 
dailininkas Vilius Puronas. O netrukus pakvietė ir į KGB rūmus, kur parodė 
anoniminį pranešimą, jog esu užsienio žvalgybos agentas. „Nesutrik, 
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kai parodys tą raštą“, – įspėjo tuometinės mano darbovietės vadovas 
Vytautas Kazanavičius, kuris to pranešimo turinį jau žinojo iš buvusio 
klasioko, tarnavusio tuose purvinuose rūmuose. Stengiausi nesutrikti, 
nors tikriausiai žiūrint iš šono ir nelabai kaip sekėsi. O paskui buvau 
išlydėtas į ilgą koridorių, kur lyg geram draugui vis buvo primenama, kad 
dar užsukčiau. Tik gerasis angelas, regis, išgelbėjo – likus vos keliems 
centimetrams iki laiptų pradžios, atsigręžiau, mat buvau lydimas atbulas. 
Jei būčiau kritęs ant akmeninių laiptų, kažin ar būtų sulaukę namiškiai.

Jau po to drąsiausiame sovietmečiu Lietuvos žurnale pasirodė tas 
mano nelemtasis „Dienoraštis“, pridaręs naujų bėdų.

O kaip tų dienų liudininkas bloknote liko beveik tris dešimtmečius šis 
niekur nespausdintas eilėraštis:

UŽGRŪDINTI ŠLUOTRAŽIAI

Nelengva sanitaro duona –
algos niekas nemoka.
Šiaip kartais
išrengia dėl juoko.

Arba straipsnį apsvarsto –
taip,
kad kitam noras nekiltų
devyniais arkliais važinėtis
teisybės tiltu.

Ot, ko jau turiu
iš prabėgusio laiko,
tai užgrūdintų šluotražių.
Jums jų nereikia?
                                                                                                  2015 m. birželio 13 d.

KRISLAI
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MILIJONIERIAMS – PO LAZDĄ
Rėmėjų paieškos, regis, užsibaigs antrąja „Varpų“ okupacija. Bandymai 

surasti  kultūros neignoruojantį milijonierių beviltiški. Visų jų atsakymai 
panašūs. Toks įspūdis, kad didesnių vargšų už juos nėra.

Šiandien „ne“ pasakė ir dar vienas – žinomiausias Lietuvoje meno 
kolekcininkas (taip bent tituluojamas spaudoje), Šiaulių garbės pilietis. 
Prieš savaitę burbtelėjo, jog „pasiaiškinsiąs“ su Šiauliuose gyvenančiu 
sūnėnu, o dabar, kai jau surinkta reikalinga informacija, nutarė, kad 
„pačiam tuoj reikės su lazdomis per pasaulį išeiti“, nes pernelyg platūs jo, 
kaip rėmėjo, mostai. „Netrukus jau mane reikės paremti“, – užbaigdamas 
nuo pradžios iki galo netaktišką pokalbį, net neatsisveikinęs pašnekovas 
išjungė telefoną.

Panašiai elgdavosi vienos statybinės firmos savininkė, viešumoje 
išgarbinta kaip neeilinė mecenatė: nei labas, nei sudiev, vidury sakinio 
išjungiamas telefonas. Kol trūko kantrybė, ir dėl kelių šimtų litų švaresniu 
tapo titulinis almanacho puslapis.

O iš Šiaulių kilęs ekspremjeras, neatsargiai pamalonintas kaip vienas 
turtingiausių Lietuvos žmonių, ne juokais įsižeidė: „Tai ką, gal pats iš 
Mokesčių inspekcijos?“, ir, žinoma, išjungė pašnekovą.

Išgirdus tokius persisotinusiųjų atsakymus, taip ir norisi, nors ir 
negražu, tų lazdų palinkėti.

                                                                                 2015 m. liepos 13 d.
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