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SENŲJŲ „VARPŲ“ SKAMBESYS

KAZYS INČIŪRA

EVANGELININKAS VILNIAUS KATEDROS PORTIKE
Vargonai užgaudė griausmingai Aleliuja.
Visų rimti veidai: ir nepažįstamų, ir artimųjų.
Visom šviesom sietynai Katedros puošnieji žėri.
Sakykloj vyskupas prabilo apie gėrį
ir grožį, tiesą, meilę ir šventąjį Prisikėlimą.
Staiga jo balsas kaip voratinklis drebėti ima,
sugaudžia navos, portikai, šulai, koplyčios:
- Kada pasauly liausis klaikiosios patyčios?
- Kada gi kraujo upės liausis šniokšti skalsios?
- Kada gi Viešpaties balsan griuvėsiuos tautos kelsis?
Graudena vyskupas, o Katedros ramiajam frontone
saulėtekio srovė užlieja vienišą mane
prie milžiniškos statulos, prie evangelininko kojų.
Žvirblaitis purptelia, jo gipsines rankas lesioja.
Ant knygos nutupia. Vėl straksi, čirškia, džiaugias,
o evangelininkas skaito portike ramiai įaugęs.
Kiek metų praplaukė pro Katedros tą aikštę!
Visų šalių kareiviai čia žygiavo, vaikščiojo,
lėktuvai ūžė, griaudėjo šulai įkaitę,
o evangelininkas savo knygą skaitė, skaitė.
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EVANGELININKAS VILNIAUS KATEDROS PORTIKE

Smuikavo elgetos, žygiavo savanoriai,
žirgai lediniai lėkė, spekuliantą korė,
išniekinta raudojo čia parklupusi mergaitė,
o evangelininkas skaitė, skaitė, skaitė.
Čia, Šventaragio jaukiame slėny,
kaip perlą praeitį su nuostaba mini.
Čia, Gedimino kalno tylioje papėdėj,
lakštingalos nuo amžių meilę gieda.
Į Vilnių žygin čia dundėjo mūsų raiteliai,
o evangelininkas skaitė, skaitė, skaitė.
Savisaugos būriai į tolimąjį frontą traukė
pro Stuokos Katedrą – didingą, puošnią, jaukią –
prie Ilmenio, prie Smolensko, prie Luki, prie Velikije –
ar grįš gyvi? Ar džiaugsis čia Velykomis?
- Kada gi sąžinės atbus šėtoniškame siautime?
Ir žemė įsčiose nešios vėl vaisių su viltim ramia? –
graudena vyskupas. O pilna spindulių pašlaitėj
ir evangelininkas seną knygą skaito, skaito.
Staiga vargonai trūktelia, sugaudžia – ir suspigo!
Kodėl nutrūko? Ko sustojo nelaiku?
Gal griūna miestai? Tiltai sprogsta? Pragaras! Klaiku!
Užvožki, evangelininke, savo apdulkėjusiąją knygą
ir eik sudraust paklydusių vaikų.
Vilnius, 1943. IX. 4-6.
Varpai-1943
Varpai 2016 (35)
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PROZA

RIMANTAS VANAGAS

PAŠVENTUPIŲ
SPANGUOLĖS
Po Šventosios kraštą neskubėdamas keliavo žmogus, lyg elgeta, lyg
žiniuonis, lyg vaidila. Vieni pasakojo, kad jis buvęs kresnas, kampuoto
veido, aukštyn sušukuotais plaukais
ir, nepaisant skarmaluoto drabužio,
visuomet gero ūpo. Kiti gi tvirtino,
esą jis buvęs aukštas, paniuręs ir toks
liesas, kad beeidamas ar besilenkdamas braškėdavęs kaip išdžiūvusi
ožkena. Ir visą laiką kažko įtemptai
klausydavęsis – gal savęs paties? Lyg
būtų bijojęs kažką svarbaus neišgirsti ar užmiršti.
Dėl vieno dalyko liudytojai
vieningai sutardavo: senis tampęsis
su savimi kažkokį sunkų ryšulį ir
labai jį saugojęs. Paklaustas, kokį
krovinį velkąs nepabaigiamoje
vargdienio kelionėje, keliauninkas
mįslingai nusišypsodavęs:
Varpai 2016 (35)

– Mano gyvenimo turtas!
Ir tai dar ne visa keleivio mįslė. Už
valgį ir nakvynę atsilyginęs keistom
pasakom, kartais labai panašiom
į teisybę, jis pradėdavo klausinėti,
kas ką patyręs, matęs ir supratęs?
Žmonės neiškart suvokdavo, ko jis
klausiąs, – gal koks šnipas, plėšikas
ar jų pasamdytas? Pikti liežuviai
spėliojo, ar jis nebus išplėšęs
Kavarsko ar Deltuvos bažnyčių?
Nes kas galėtų tiek daug sverti? Tik
auksas!
O kiti kaip didžiausią paslaptį atskleisdavo, girdi, senis sudaręs sutartį
su šėtonu ir, per gerklę ištraukęs dūšią,
parduodavęs ją pragaran. Vienas smalsuolis, nakčia atrišęs jo mantą, paskui
sapaliojęs nei šį, nei tą apie kažkokius
užkeiktus akmenis. O klajūno ryšulys
vis pūtėsi ir pastebimai sunkėjo...

PAŠVENTUPIŲ SPANGUOLĖS
Kaip bebuvę, dauguma kaimiečių
ilgais vakarais po dar ilgesnės dienos
noriai klausydavęsi senio poringių.
Bešnekėdami pamažu įsidrąsindavę,
nubraukdavę nuo akių įtarimų voratinklį ir kartais išklodavę svečiui
net tai, ką nutylėdavę kunigui per
išpažintį. Mat, senis klausinėdavęs
apie tokius dalykus, kurie paprastai
niekam nerūpėdavo: apie jaunystės
meilę ir mirties baimę, apie sapnus
ir neišsipildžiusias svajones. Užtat
šeimininkai išlydėdavo senį jau kaip
savo gyvenimo patikėtinį – dėkodami, prašviesėjusiomis akimis, leng
vesne širdimi.
Jį, žinoma, ne kartą buvo
įskundę. Žandarai tardė, muštravojo
kaip kontrabandininką, knygnešį ar
vagį, bet išvertę ryšulį tik spjaudėsi,
keikėsi ir sukinėjo pirštus apie
smilkinį.
O senis prašė tik vieno: neišmeskit
nieko, nė vieno grumstelio, nes
aš tada pasikarsiu, o pasikoręs
vaidensiuos jums visą gyvenimą! Ir
jį palikdavo ramybėje.
Kartą, kai mano tėvas dar buvo
ne Petras, o penkerių metų Petriukas, senis atėjo į jų namus. Kad čia
tas pats paslaptingasis keliautojas, jis
supratęs iškart, vos išgirdęs pastalėj
žnegtelint ryšulį. Pasodinęs svečią
prie stalo, tėvas, t.y. mano senelis
Kazimieras, nužvelgė padūmavusį jo
veidą, nušiurusią skrandą ir užjausdamas paklausė:
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– Tai daug apavo tamsta nuplėšei?
– Kalnas padų nudilo...
Kazimieras pajuto, kad kalba bus
ilga, o ir pats mėgo pavarėzgoti. Juo
labiau, kad ateivis skatino jam laisvumo ir netgi pranašumo jausmą:
žmogus be šeimos ir pastogės – didesnis vargšas ir už jį! Už tą, kuris
dar vaikas žiemos šaltį ir alkį pagardindavo nuo lango nagais nugremžtu šerkšnu.
– Matyt, tokia tamstos laimė. Mes
čia kiurksom kaip kurmiai savo urveliuos, o tamsta kiek pasaulio pamatei. Tai pasakyk, kaip kitur žmonės gyvena – geriau už mus ar dar
prasčiau?
– Visaip... Pasaulis didelis, galo
nėra! Ir gražus, ir baisus – kaip
miško tankynė...
Kazimiero lūpom nuslydo lyg
pašaipa, lyg pavydas:
– Žvėrių tam miške sutikai?
– Sutikau. Bet aš žvėrių nemedžioju.
– Tai ką?! – apsimestinai nustebo
Kazimieras.
Užuot atsakęs, senis bakstelėjo
koja į ryšulį, ir tas keistai sugurgždėjo.
Petriukas staiga prisiminė pasaką apie
trečią brolį kvailį, kuris nustipusiam
kuinui nudyrė odą, išdžiovino ir
tampėsi maiše kaip stebukladarę.
Berniokui kūnas nuėjo pagaugais,
bet nusiraminęs nusprendė žūtbūt
palįst po stalu ir atsargiai ištyrinėt tą
maišą. Tik patykos progos...
Varpai 2016 (35)
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Kalba užstalėj vyniojosi vis
gyviau, juolab, kad ant stalo išdygo
buteliukas. Įsismarkavęs Kazimieras
rėžė:
– Gal jaunytėj buvai koks... razbaininkas ar galvažudys?
Senis nei įsižeidė, nei nustebo.
– Razbaininkas ne, galvažudys
irgi ne, tik buvau piktas kaip širšė,
niršau ant viso pasaulio. Viskas man
atrodė nyku ir juoda, lyg pragaro
smala išsmaluota. Nežinojau, nei
kam gyvenu, nei kodėl gyvenu. O kai
jauties niekam nereikalingas, virsti
nelaimėliu, kuriam net saulė nelabai
šviečia...
Tuo tarpu Petriukas pastalėj tyliai
mazgė senio ryšulį, kol pro tarpelį
galėjo įsprausti ranką. Graibė,
graibė – o viduj vien kieti, šalti
gumbuliukai! Ištraukęs vieną kitą
apžiūrėjo, bet nieko ypatinga nerado
– paprasti lauko akmenėliai, tik vis
kitokio didumo, vis kitaip spalvoti.
– O tu ko ten brazdenies? – staiga subjuro Kazimieras, už pakarpos
traukdamas Petriuką iš pastalės. – Nagai per ilgi? Tuoj aš tau patrumpinsiu!
Persigandęs Petriukas buvo
bepradedąs bliauti. Svečias netikėtai
sustabdė tėvo ranką.
– Palauk, tamsta, visi vaikai buvom, smalsūs ir padykę... Parodyk,
vaikel, ką laikai suspaudęs?
Petriukas atgniaužė delną ir
ant stalo padėjo akmenuką. Senis
jį paėmė, prisimerkęs atidžiai
Varpai 2016 (35)

apžiūrėjo. Jo kakta dryktelėjo šviesus
debesėlis.
– Aha...
Nieko pasauly aš nepavydžiu,
Nei šlovės garso, nei turtų didžių,
Vieno tik daikto labai man gaila –
Kodėl nemoku gražiai rašyti...
Šitam akmenėly gyvena knygnešės Karaliūtės likimas. Kaip ji lapkričio mėnesį Rusnės salos kūmuose su
bernu gulėjo, laukdama pasikeičiant
rusų sargybą, o paskui per Nemuną
plaukė ir peršalo... Paduok kitą!
Kad ir nieko nesuprasdamas,
Petriukas mikliai ištraukė dar porą
akmenukų. Senis galvojo, kasėsi pakaušį, glostė ir vartė akmenėlius, kol
prisiminė:
– Rausvajam – nelaiminga Pet
rutės ir Adomėlio meilė, kaip jie
abu burkavo, vaikelio laukėsi, o
tam gimus, prasidėjo karas, svetimi
kareiviai Petrutę išniekino, gi Adomą
šautuvų buožėmis užtvatino... Melsvajam akmenėly – kaip motina
tris sūnus Amerikon išleido, už jų
pinigus žemės pripirko, o sugrįžusius
vieną po kito palaidojo...
– Bet iš kur tamsta žinai? Akmenys
– ne knygos ir ne maldaknygės... Ir
kam tau reikia svetimų gyvenimų?
– Man akmenėliai – ir knygos, ir
maldaknygės... Kai išklausau, kas guli
žmonėms ant širdies, kai pasišneku
su jais, ir jiems, ir man palengvėja.
Rašyt nemoku, o kad neužmirščiau
pasakojimo, ilgai ieškau tinkamo

PAŠVENTUPIŲ SPANGUOLĖS
akmenėlio. Ir jeigu tamsta man savo
teisybę išklosi, aš dar vieno akmens
pasiieškosiu... Tokį kelią man nurodė
Dievas.
Kazimieras net pašoko, vos
neapversdamas stalo:
– Ką, tamsta ir Dievą buvai
sutikęs?!
Atsakymas neužtruko:
– Gal tamsta pamanysi, kad
meluoju, bet tikrai jį mačiau, aiškiai
kaip tamstą dabar!
Nusišluostęs lūpas, pro kurias
kyštelėjo išpuvę dantys, svečias tęsė:
– Tada aš dar turėjau namus.
Visą savaitę lijo ir lijo, griaudėjo
perkūnija. Nuo tamsos ir baimės
baigėm išprotėt. Kai pagaliau pradėjo
giedrytis, išlindo saulė, išėjau
kieman, stoviu ir pro namo kampą
žiūriu į dangų: stebuklas! Staiga
matau – debesys sluoksniuojas,
pasidaro tokie kaip ir laiptai, o jais
pamažu kažkas kyla, lyg žmogus, lyg
aniuolas. Toks skaistus, net akina,
bet saulė akina kitaip, o šitas ryškiai
baltas. Plaukai ilgi, palaidi, banguoti,
spinduliais krinta ligi pusiaujo.
Kai žengia žingsnį, žemė sudreba.
Aš parpuoliau ant kelių: gal čia
paskutinis nusidėjėlių teismas? Jau
neabejojau, kad regiu Dievą. O jis
atsisuko, dūrė degančiu pirštu mano
pusėn ir sugriaudėjo:
– Eik, žmogau, per pasaulį, kelk
kenčiančias sielas!
Širdį replėm suspaudė. Sudrebėjau
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nuo skausmo, pratrūkau raudot.
Kaip aš galiu padėti kenčiantiems?
„Esu silpnas, menkas ir nelaimingas,
nieko aš negaliu“, – suvapėjau
pats sau. Ir tą pačią akimirką vėl
sudundėjo balsas, sudrebino visą
dangų dar galingiau ir įsakmiau:
– Ga-liii!
Tas žodis pervėrė mane liepsnojančia ietim. Pasirinkimo nebeturėjau – tik išeiti iš namų ir niekada į
juos nebegrįžti, antraip neišlaikysiu,
plyš širdis. Štai nuo tada ir einu kaip
amžinas žydas per žmones...
Kazimieras ilgokai tylėjo, kažko
lyg nusiminė.
– Tokios pasakos dar negirdėjau...
– Aš gi tau sakiau – čia ne pasaka!
Viską savo akim mačiau, savo širdim
pajaučiau!
Negi aš tau atrodau netikras?
Pačiupinėk! Gal ir šitas stalas, ir tavo
vaikas – netikri?
Ar Kazimieras tą vakarą patikėjo
svečiui savo atmintį, ar ne, Petriukas
negalėjo tiksliai pasakyti. Užtat senį
įsiminė visam gyvenimui. Ir spalvotų akmenėlių bylą, ir liepsnojantį
Dievo žodį. Įsivaizdavo, kaip, seniui
beeinant, akmenėliai kuždasi tarpusavyje, nes jie tiek daug žino, juose
tiek užmarštin nugrimzdusių žodžių
ir jausmų!
Neilgai trukus po apylinkę pasklido kraupi žinia: nežinia iš kur atklydę plėšikai, tikėdamiesi aukso ar
kitokių brangenybių, užpuolė likimų
Varpai 2016 (35)
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medžiotoją. Išvertę ryšulį, radę vien
akmenėlių krūvą, taip persiuto, kad
tyčiodamiesi už kojų pakabino jį ant
medžio šakos, o gerklėn įgrūdo patį
didžiausią akmenį.
– Ir viskas prapuolė?
Petriuko veidas, matyt, virto
skausminga neviltim, nes tėvas tuoj
pat pašnibždomis pridūrė:
– Niekas labai neprapuolė. Daug
žmonių gražiai prisimindavo likimų
medžiotoją. Gali būti, kad jo tada ir
neužmušė. Seneliai dar visai neseniai
dievažijosi tai šen, tai ten matę žilą
keliautoją su sunkiu ryšuliu – ir
džiaugėsi, radę kam išsakyti savo

gyvenimą. Ką žinai, gal dar užeis ir
pas mus?
– Neužeis... – numykė Petriukas.
– Ko jam beužeiti, jeigu kartą jau
buvo?
– Matai, tąsyk senis pamiršo
akmenėlius, kuriuos buvai iš maišo
ištraukęs.
– Nuo to ir reikėjo pradėt! Kur
jie?
– Pala, aš tuoj...
Tėvas išnėrė pro duris ir netrukus
grįžo su trim akmenėliais rankoje.
– Štai! – triumfuodamas tarė.
Iš džiaugsmo Petriukui net ašaros
ištryško.

SAKMĖ APIE
MINDAUGO BRASTĄ,
GERIAUSIAI MATOMĄ
MĖNESIENOJE
Kai prasivers durys ir kambarin
siūbtels vėjo gūsis, neskubėkit spręsti,
kokios dienos ir kokių metų tas vėjas.
Kalendoriaus lapelis klastingas, jis
daug ką nuveda klystkeliais.
Štai aš buvau įsitikinęs, kad visos
sakmės – seniai nugarmėjusių amžių
atgarsiai su heroizmo, romantikos,
o kai kada ir mistikos gaidomis. Ir
nedrįsau nė pagalvoti, jog sakmės
Varpai 2016 (35)

spanguolė gali prinokti šiandien,
brandai būtiną spindulį pagavusi ant
seniai prasmegusio kupsto.
Kol į mano duris nepabeldė.
Tiksliau pasakius – kol nepamačiau
plikės lange. Buvo jau beveik
vidurnaktis, iš kito kambario
atbėgau virtuvėn, prie laukujų durų
– ir staiga krūptelėjau: už stiklo
bolavo ufonauto galva! Nelinkiu

PAŠVENTUPIŲ SPANGUOLĖS
jums pamatyti tokio vaizdelio, ypač
kai esi vienas ir ką tik nušokai nuo
detektyvo su penkiais lavonais. Net
širdis sudunksėjo.
Įleidęs nekviestą svečią vidun,
bandžiau suvokti, kas jis? Žaibu
tvykstelėjo kitas vaizdas, iš vaikystės:
plika galva virtuvės stalo kampe,
rankoje – išskleistos kortos. Ir
suskambo, sutilindžiavo:
– Dalink, Da-lin-da!
Tarp užstalėj įkaitusių trijų keturių vyrų Dalinda būdavo pats
blyškiausias ir tykiausias, nuo jo
sklisdavo ramybė, tarsi būtų ne
lošėjas, o vienas iš dūmų tumulų.
Tik didelės ir skvarbios apuoko akys
bylojo: aš viską matau, suprantu!
– Tėvo jau seniai nebėra, – pasakiau nei šį, nei tą.
– Žinau, – paglostė pakaušį Dalinda. – Pamačiau šviesą lange, tai ir
užėjau.
Valandžiukę abu tylėjome. Neatrodė, kad svečias būtų įkaušęs ar
kuoktelėjęs. Perbalus dvasnelė iš kito
pasaulio, akys žvelgia iš glūdumos,
o kiek joms metų? Jei ne realybės
suvokimas, būčiau pamanęs: gal
100, o gal ir 500? Ir jei nežinočiau,
kad jo namai – už geležinkelio, vos
už dešimties minučių kelio, ko gero,
pamanyčiau: atklydėlis iš tolimųjų
stepių…
– Jau ir aš baigiu nuplikti, – lyg
pajuokavau, lyg pasidrąsinau.
Dalinda aiškiai jautėsi nesavame
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kailyje, bet ant mano jauko neužkibo.
Nugurkęs seilę ir nudelbęs akis, kaip
mokinukas paklausė:
– Galėčiau prisėst?
– Žinoma! Ar atsimenat, kad šitoj
vietoj ir sėdėdavot?
Senis šyptelėjo, lyg seną atviruką
nužvelgė aprūkusias lubas, virtuvės
krosnelę, o tada įsirėmė į mane – iš
toli, svarstydamas. Pradėjau nujausti,
kad jis užsuko ne šiaip. Užplūdo
sentimentai? Pavargo? Pagaliau jis
tarė:
– Ar negalėčiau pas tave permiegot?
Klausimas buvo netikėtas.
– Matot, aš gyvenu Vilniuj. Atvažiavau porai dienų, patalynė šalta, drėgna. Aš pats kaip nors ištversiu, bet svečiui, tėvo draugui… Gal
verčiau palydėsiu namo?
Dalindos akys užgeso, o balsas
atplaukė lyg iš Radausko eilėraščio:
– Aš neturiu namų. Šiam pasauly
esu niekam nebereikalingas, nebent…
Patylėjęs skėstelėjo rankomis ir
paaiškino:
– Vaikai išvarė. Aš jiems gryčią,
savo rankom statytą, užrašiau su
visu sklypu, o jie man sako: kam tau
vienam tiek ploto? Ieškokis, tėvai,
pastogės, mes – pinigų karta, laisvi
žmonės, namą parduodam, pinigus
pasidalinam ir dumiam į pasaulį
laimės ieškoti…
Akimirksniu man pasivaideno
Varpai 2016 (35)
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laukas, saulėlydžio nužertas tuščias
laukas, jame – senas stuobrys, ant
šakų ne lapai ar vaisiai, o juodi
vakaro paukščiai. Mano bičiulis
fotomenininkas su tokia nuotrauka
kažkokį konkursą laimėjo.
Nuėjau į didįjį kambarį kloti lovos.
Tas kambarys man buvo ypatingas,
ypač nubudus naktį: iš jo sklido koklinės krosnies šiluma, tėvo ir motinos
šnekos, raminantis laikrodžio skambinimas, mano vestuvių šurmulys
ir juokas, mamos laidotuvių žvakių
kvapas. Svetimi žmonės didžiajam
kambariui netiko, bet... atėjo Dalinda!
***
Nubudau nuo žirgų prunkštimo.
Žirgų, prunkštimo?! Niekada nebuvau jojikas, juo labiau arklininkas.
Sapno nuotrupa? Bandydamas susivokti, žvalgiausi į lubas, kertes; nutviekstas skaisčios mėnesienos, kambarys traškėjo lyg pergamentas. Man
buvo pažįstama kraštutinė įtampa,
kuomet pelytės virvenimas viršum
lubų faneros prilygsta arklio kanopų
dundesiui, bet čia buvo kas kita.
Triukšmas sklido iš gretimo kambario. Dalinda! Patyliukais prislinkau prie durų, pravėriau jas. Dalinda
stovėjo vidury kambario ir mėnesienos arenoje lyg pajacas gestikuliavo
rankomis, tuo pačiu metu skleisdamas nesuprantamus garsus. Atrodė
jaunas ir stiprus, tik akys buvo užmerktos, o numirėliškai baltas veiVarpai 2016 (35)

das trūkčiojo lyg neapsispręsdamas,
juoktis ar verkti. Po velnių, kas dedasi toje makaulėje?!
Supratau tik tiek, kad Dalinda dalyvauja kažkokioje didingoje dramoje, kurios laikas kažin ar dera su esamuoju. O protas? Neprognozuojami
dalykai, švelniai tarus, man niekad
nekeldavo susižavėjimo – pajutau,
kaip visą kūną krečia drebulys, tuoj
sukalensiu dantimis...
Ranka intuityviai apčiuopė elektros jungtuką. Blykstelėjus šviesai,
Dalinda sustingo lyg nematomo
lyno trūkteltas, paskui pamažėl ėmė
trauktis, bliūkšti, kol visai suseno
ir it stabaras sulinko ant lovos. Tik
sunkus alsavimas išdavė, kad jis dar
gyvas.
– Negerai padarei, – su gilia
nuoskauda ištarė po akimirkos. –
Būčiau dar pagyvenęs.
Kaulėtais jo skruostais ritosi
ašaros.
– Nežinojau, kad...
Bet aš nudžiugau, vėl atradęs
žmogų, su kuriuo įmanu susišnekėti.
Kūną užliejo šiluma, palengvėjusia
širdim prisėdau greta.
– Palaikyk mano ranką, – tyliai
paprašė Dalinda.
Vos ištiesiau delną, kieti staliaus
pirštai – ir mano tėvo buvo tokie!
– stvėrė jį kaip skęstantis pagalį,
stipriai suspaudė.
– Aš noriu daug ką pasakyti, bet
neturiu kam, – pasiteisino.

PAŠVENTUPIŲ SPANGUOLĖS
– Sakykit. Mes turim visą naktį
laiko... Nežinau, kiek jums metų, bet
man – tik 35!
Ir senis prabilo. O gal jo gyslos
įsisiurbė į manąsias? Klausiausi ir
galvojau, kažką pats sakiau – ir vėl
klausiausi, galvojau. Mėnesiena
atgijo, susiūbavo lyg vėjo papūstas
rūkas, joje ėmė skleistis keistas
augalas – šakos pynėsi su šaknimis,
o žievė kilnojosi kaip gyva, pulsavo
vis kitom spalvom. Nesunku buvo
numanyti, kas toji esybė, lėtai ir
nenumaldomai srūvanti po ja. Čia
pat, prie kojų, lat lat teškėjo vanduo,
lyg susiraitę rudens lapai plaukė
primiršti, bet suvokiami žodžiai,
vardai, vietovardžiai. Ir nuolat
prunkštė žirgai!
***
Visi tik ir šneka, koks trapus,
trumpalaikis mūsų gyvenimas.
Vienadieniai lašalai mes, drugeliai ir
šerkšno gijos, skubėkim gyventi! O
aš pasakysiu – nesąmonė! Gyvenimo
trukmė priklauso ne nuo pase
pažymėtų datų. Į kokį gylį įsismelksi,
kokią tolimiausią žvaigždę įžvelgsi –
tiek ir turėsi. O jei labai norėsi, tau
priklausys žiupsnelis ir praeities, ir
ateities žavesio, būtasis ir būsimasis
laikai susilies tame pačiame taške,
susilies kaip du vandens lašai – ir jų
vardas bus tavo vardas...
Kas taip sako: aš – ar Dalinda? Mes
dabar abu – besvoriai skrajokliai,
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mudviejų laivai nematomais laidais
susijungę Laiko kosmose. Viešpaties,
valdančio gyvus ir negyvus kūnus,
pavidalus ir dvasias, visas žmonių
rases, o svarbiausia – visų mūsų
atmintį. Jeigu šiam pasauly esama
stebuklų, didžiausias – atmintis!
– Man patinka ir stabmeldžių
balvonai, gerai atmenu juos, pajuodusius ir suskilusius, Latavos ąžuolų
pavėnėje, – atsiskiria nuo manęs Dalinda.
Gal mes jau gimstam daug ką žinodami? Dalindų giminės paveikslas dar neišnykęs, nors giminė labai
sena, proseniai tikriausiai ne mėlyno
kraujo, bet garbingi. Ir tėvas, ir senelis vietoj pasakų porino vaikams apie
seniausius laikus. Ne iš knygų, o iš
atminties. Kaip žmonės sugeba tiek
atsiminti, kas per galvos? Kiek išvis
gali siekti atmintis? Šimtus metų senoliai traukė kaip iš kišenės, ką dar
jų proseneliai žinojo ir savo vaikam
perdavė, gal ir nuo savęs pridėdami.
– Tos kalbos, tie praeities ženklai
atsispaudė many. Kaip pėdos smėly, upės šlyne... Prieš mane pradėjo
vertis senovės Lietuvos girios. Žali
skliautai, šviesa pro šakas. Medynai
sutraškėjo nuo meškų, vilkų, briedžių, o pilių menės – nuo žvėrių
kailių. Pas mane pradėjo lankytis karaliai, raganos, vaiduokliai – senovėj
jie buvo tikri, tokie atėjo ir pas mane.
Kada panorėjęs užšoku ant žirgo – ir
lekiu kaip vėjas! Arba nueinu prie
Varpai 2016 (35)
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Latavos – septynios mylios miesto!
Dar anksčiau ten Mindaugo pilis
stovėjo. Medinė, bet gerai suręsta, ne
gėda ir aukščiausius svečius priimti.
Vario indai, žalvario apkalai. Tokie
buvo mano minčių žaidimai.
Dalindos ištikimai tarnavo kunigaikščiams, dvaruos gyveno, medžiodavo, vis karan jodavo. Iš kartos
karton taip ėjo, kaip kelias per girią.
Ko nežinojau, tą įsivaizdavau. Deja,
tas praeities paveikslas buvo sutrūkinėjęs į šimtus lopinėlių, tik skutai,
griuvėsių nuolaužos. Nė nenumaniau, kaip ir kuo juos suklijuoti, ir tai
buvo esminis trūkumas. Bet vieną
kartą...
***
Dalinda apsidairė išplėstom
akim, tarsi kažko ieškodamas. Ką
daugiau ras, jei ne mane? Trūktelėjo
ranką.
– Klausyk, ar neturi kokių lašų?
Kažkaip išsikvėpiau.
– Aš irgi išsikvėpiau. O lašų šituos
namuos visada atsiras, – nusijuokiau.
– Žolių antpilas tiks? Gal dešimt
metų stovi, tik nebepamenu, kokių
žolių...
– Dar geriau! Senas daiktas – geras daiktas! – suokalbiškai sukikeno
Dalinda. – Žinojimas atsiranda iš
nežinojimo, argi ne?
Atkimšau samanų žalumo butelį
giliai įdaubtu dugnu. Tokių butelių
buvo likę nuo prieškario – tuščių,
Varpai 2016 (35)

žinoma, gėrimo pagal savo receptą
vėliau pripildavo mama. Ir taureles
parinkau senovines – aukštas,
sidabrines. Savąją Dalinda nurijo
vienu ypu, neatsikvėpdamas – tėvas
kadaise tokį mostą įvertindavo
palyginimu „kaip šuva mašalą“.
Patenkintas nusišluostė lūpas:
– Ne antpilas, o pelkių migla!
Iriamės toliau…
Tada buvau jaunas vyras,
plukdžiau Šventąja sielius. Sunkus,
pavojingas darbas, bet ir įdomus,
malonus. Jei viskas gerai, sėdi sau ir
dainuoji, o krantai plaukia pro tave
kaip Lietuvos istorija...
Žemiau Andrioniškio rąstai pradėjo kabintis už dugno. Nušokęs
vandenin, paslydau ant vieno didelio akmens, kito. Ar velnias juos čia
sunešė krūvon! – nusikeikiau. Bestumiant sielius akis užkliuvo už keistų
luitų, tikriausiai tašytų, ant vieno
kito suribuliavo kažkokie ženklai.
Tačiau srovė jau buvo pasigavusi sielius, nešė upės vidurin, žiopsoti nebuvo kada – ir aš vėl užšokau ant rąstų, vos spėjęs įsidėmėti krante seną
ąžuolą karališka kepure.
Iki pat Kauno galvojau apie tuos
akmenis. Ir grįžęs namo galvojau, kas ten galėjo būti? Paslaptingi
akmenys man taip įsimušė galvon,
taip apsėdo, kad neradau sau vietos,
naktim nebeužmigdavau. Dėliojau
mintyse nuo vaikystės surinktus praeities vaizdinius, spėliojau, fantaza-

PAŠVENTUPIŲ SPANGUOLĖS
vau, bet visą laiką atrodė, kad kažko
dar nesuprantu, kažkas svarbaus dar
turi atsitikti...
Štai vidurnakty jau bandysiu
meilintis žmonai, bet kažkas ne taip,
žvilgt šonan – o pro langą mėnulio
pilnatis, plūsta aiški, stipri šviesa,
traukia kaip magnetas – nors bėk ir
rėk! Nebepamenu, kraujas tą akimirką užvirė ar sustingo, kažkas manyje
atsijungė ar susijungė, bet, pagautas
bangos, šokau iš lovos ir išbėgau.
Žmona dar surėkė pavymui „besarmatis!” – o aš basas, ilgais naktiniais
marškiniais kaip ant sparnų jau skridau per mėnesieną upės link, jausdamas, kad ten manęs laukia stebuklas – lyg į dausas kilčiau...
Kalbėdamas vis greičiau ir greičiau, Dalinda ėmė dusti, švokšti, aš
jau pagalvojau, o kas bus toliau, bet
jis žagtelėjo, įkvėpė oro – ir prikimusiu balsu paklausė:
– Lašų dar turi?
Prilašinau taurelę. Grąžindamas
ją tuščią, jau visai nusiraminęs
pasiteiravo:
– Ar neišgąsdinau? Žmona laikė
mane bepročiu. Vilkolakiu, vampyru, lunatiku...
– Ne... Man įdomu!
– Noriu, kad mane suprastum. Ar
esi kada patyręs, ką reiškia išnykti?
Ištirpti gamtoje, susilieti su laiku?
Susimąsčiau. Nors akyse mėnesienos sparnais tebemosavo plikagalvis skraiduolis, iškart prisiminiau
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vieną epizodą. Žiemą sėdėjau vidury
ežero prie eketės. Aišku, rūpėjo tik
meškerytės sargelis. Visa aplinkui
nutilo, nutolo; pro kepurės snapelį mačiau, kad pradėjo snigti. Snigo
lėtai, be menkiausio vėjelio, dideliais
kąsniais. Nežinau, kiek tai truko –
gal pusvalandį, o gal ir valandą, bet
kai atitokęs pakėliau galvą, visas pasaulis buvo virtęs balta dykra, be horizontų ir kontūrų. Nė ženklo mano
paliktų pėdsakų, tik absoliuti balta
tyla. Ir mintyse, ir širdyje – niekad
anksčiau nepatirta ramybė, jokio
laiko pojūčio – gal mamutų ledynmetis, gal Mindaugo viduramžiai,
koks skirtumas? Aš pats esu laikas,
glūdžiu kaip snaigė pusnyne; atėjus
pavasariui, pradėsiu tirpt. Bijau net
krustelt, kad nesujaukčiau amžinojo
vyksmo: kas amžina, tas ir šventa...
– Taip, patyriau, – nuoširdžiai
prisipažinau.
– Gerai, – nudžiugo Dalinda, –
tada klausykis!
***
Paslaptingoji šviesa, ištraukusi
Dalindą iš lovos, liejosi vis plačiau.
Belėkdamas senis spėjo pagalvoti,
jog taip ir turi būti: mėnulis sukelia
potvynius ir atoslūgius, nieko keista,
kad jis traukia ir žmogų, o jo šviesa
– nežemiška. Žvilgsnio tiesumu nuo
Latavos šaunantis kelias neišvengiamai nešė prie Biebės raistelio su
žaižaruojančiomis spanguolėmis ant
Varpai 2016 (35)
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tamsiai žalių kupstų, prie vėsa dvelkiančios Šventosios. Vos atsivėrus
laukymei, kartu atsivėrė ir platus
spindintis takas per vandenį. O dievai!
Toje vietoje, kur kerojo senasis
ąžuolas, vanduo ar dėl mėnulio
poveikio, ar dėl kitų priežasčių buvo
dangiškai nuskaidrėjęs, iš jo pusiau
išlindę blizgėjo akmenys – mėlyni,
pilki, raudoni, žali (smulkiuosius,
matyt, buvo išplovusi srovė).
Prigludę vienas prie kito, jie priminė
darnią karių rikiuotę, prisidengusią
rantytais, gruoblėtais skydais ir
šalmais. Šitoji pusiau nugrimzdusi
kariuomenė žengė dugnu tiesiai į
kitą krantą, kur laukė kelio tąsa –
aišku, į Vorutą.
Mindaugo brasta! Tiltas tarp
Latavos pilies ir Vorutos! Logiška
viduramžių jungtis, įamžinta gal
runomis, gal kitokiais rašmenimis.
Kad neliktų jokių abejonių, Dalinda
pasilenkė ir įprastu staliaus judesiu
brūkštelėjo pirštų galais per arčiausią
akmenį. Lyg mostelėjus burtų lazdele, visa aplinkui staiga suūžė, subangavo, o iki tol kirbėjusios praeities
akimirkos, prisiklausytos kronikos
margais miško paukšteliais sulėkė
vienon vieton ir virto gyva skraiste.
Didingas paveikslas su piliakalniais, tvirtovių kuorais, šventaisiais
ąžuolais ir šventyklomis vaivorykšte
išsilenkė nuo horizonto iki horizonto, spinduliais apipildamas ir žemę,
Varpai 2016 (35)

ir dangų. Dalinda nušvitęs dairėsi
aplinkui tarsi sūnus klajūnas, pagaliau sugrįžęs namo: štai jo išsiilgtasis,
pats tikrasis pasaulis, kuriame viskas
iki panagių pažįstama, sava, brangu!
Juk būna akimirkų, kai viską pamiršti – arba viską atsimeni…
Iškart keliose vietose sugaudus
ragams, suprunkštė, sužvingo žirgai,
iš miško ir iš kito kranto pradėjo
lįsti raiteliai, sucinksėjo kalavijai,
pentinai. Viršum upės pakilo toks
tirštas purslų debesis, kad galėjai
pamanyti kareivius besiveržiant iš
vandens. Ten, kur ką tik kėpsojo
šieno kaugės, skleidėsi karo žygio
stovykla; kartu su laužais į dangų
plykstelėjo ir narsos kibirkštys:
Tū ta to!
Mes nukirsim priešui galvą,
Tū ta to!
Mes parnešim aukso skrynią,
Tū ta to!
Dalinda puikiai žinojo, kad viskas taip ir įvyks – ir nuo to žinojimo
jam buvo pašėlusiai lengva, smagu.
Staiga stojo kurčia tyla, nes visi kas
gyvas sužiuro į raitelį, ugnies atšvaituose plieskiantį nepalaužiama valia:
karalius Mindaugas! Valdovo žvilgsniu įvertinęs karių pulkus, jis paliepė:
– Pašaukit man arklininką Dalindą!
Dalinda nepajuto, kaip nematoma ranka išsviedė jį priekin ir parklupdė prie karaliaus žirgo kanopų.

PAŠVENTUPIŲ SPANGUOLĖS
Pagarbiai nužvelgęs savo nuolankųjį
tarną, atsistojęs balne, Mindaugas iškilmingai pareiškė:
– Mes laimėsime mūšį, nes tu
sugebėjai per tris dienas ir naktis
pagydyti mano ištikimąjį žirgą! Ačiū
tau, Dalinda!
– Dalinda, Dalinda! – nuskalandavo vyrų gretomis, medžių viršūnėmis, debesų properšomis.
Dalinda mielai būtų klausęsis to
garsų gaudesio nors ir visą gyvenimą,
bet kai pakėlė galvą, pamatė: nuo
Šventosios kyla apyaušrio rūkas,
garuoja šieno kaugės ir dangų
apkėtusi ąžuolo lapija, o priešais jį –
susirūpinęs kaimyno veidas:
– Pagaliau! Šaukiu, šaukiu... Jau,
maniau, esi anam pasauly...
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***
Po tos atmintinos nakties nemačiau Dalindos gal dvejus, gal trejus
metus. Kartą, besileidžiant laiptais
nuo Anykščių bibliotekos, akis užkliudė smulkutį pliką senolį, pamažėl kopiantį viršun. Kopė be pastangų, savaime – slydo kaip debesėlis.
Stabtelėjęs ties juo, jau nusišypsojau
ir buvau besižiojąs sveikintis, tačiau
Dalinda manęs nepastebėjo, o gal
nepažino – nuplaukė per žingsnį
prošal be jokios išraiškos veide, be
menkiausio akių virptelėjimo. Išties
– debesėlis... Suglumęs pastovėjau
minutę, pasvarsčiau... Tegul taip jau
ir bus: nevalia trukdyti seno savo
tėvo bičiulio – jis, regis, jau ties Mindaugo brasta!

SAKMĖ
APIE ŠVITRIGAILĄ,
KREMENECO KALINĮ
Jis buvo ne žmogus, o velnias,
iš tolo siera dvokiantis velnių kunigaikštis. Lenkų rašytojas, didysis
Lietuvos istorijos romantizuotojas
Juzefas Ignacas Kraševskis veikale
„Karalių motina“ piešė tokį Švitrigailos paveikslą:
„Nuo Vytauto laidotuvių Švitrigaila aiškiai sugrobė valdžią į savo
rankas ir su karalium ir lenkais elgėsi

taip, tarytum norėdamas juos įerzinti ir kovon iššaukti. Jo tarnai ir rusai
balsiai kalbėjo, kad lenkų ir koja iš
čia neištrūks. Grasino jiems iš tolo,
brūkšėdami sau po kaklu. (...)
Rytojaus dieną (...) į pilį įgriuvo
patsai Švitrigaila. Girtas ir įkaitęs
po ankstyvų pusryčių, triukšmingai
įpuolė į karaliaus kambarį:
– Ką tu manai, senasis grybe, kad
Varpai 2016 (35)
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aš leisiu save tavo saldiems žodeliams
ir pagyroms suvilioti ir nusilenksiu
tau? Manai, kad aš jau pamiršau, kaip
tu mane devynerius metus nelaisvėj
kaliniu laikei? Dabar atėjo tavo eilė,
pakliuvai man į rankas, atkeršysiu
tau savo skriaudą, atmokėsiu tau!
Pakėlęs galvą, suakmenėjęs karalius savo ausimis nenorėjo tikėti.
– Taip, tu esi mano belaisvis! – pridūrė kunigaikštis. – Neleisiu tavęs iš
čia pas tavo jauną pačiutę, tegu jinai
tenai su lenkeliais glamonėjasi, tavęs
neverks... Aš tave pančiais apkalsiu...
Norėjo Jogaila atsiliepti, bet jam
Švitrigaila, nuolatos besityčiodamas,
nedavė ir prasižioti:
– Karaliau, tu karaliau! Aš nei
tavęs, nei tavo karalystės, nei lenkų
nebijau. Su manim iš vieno eis ponai
kryžiuočiai, visi rusai, o gal ir daugiau dar kas... Paskelbs lenkai karą,
aš tuojau tave apkalsiu, surišiu ir į
požemį ant duonos ir vandens pasodinsiu. Dvėsk!“
Linksmo gyvenimo žmogus, girtuoklis, vemiąs keiksmais, garbėtroška, žiaurus ir tūžmastingas gaivalas,
pikčiurna, pavyduolis, kerštautojas,
parsidavėlis, nepagydomas maištininkas, tikras beprotis, niekšas ir
kraugerys – ir vis tai, pasak lenkų
kronikininko Jano Dlugošo, kunigaikštis Švitrigaila! Pragaro katilan
išsigimėlį, kuriam puotos, smurtas ir
patyčios buvo gardžiausias patiekalas! Lyg nujausdamas tokią būsimą
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savo charakteristiką, Švitrigaila kaip
gyvas nekentė lenkų, laikydamas
juos nepatikimais, klastūnais ir šakalais, tik ir tykančiais progos atsiplėšti
Lietuvos valdomų žemių, apžioti pačią Lietuvą.
***
Kur besidairei, apačioje ir tolybėse, visose pusėse lėtai bangavo žalias
horizontas, sūpuodamas milžinišką
dangaus kupolą. Erdvė, neregėta,
neaprėpiama, svaiginanti, „vežanti“ erdvė, nuo jos kaip nuo žydro
kvaišalo spengė ausys, tavaravo akys.
O po kojomis, netoli Bonos kalno
viršūnės, kurios pakrašty raudonavo viduramžių tvirtovės bokšto
griuvėsiai, vėjo ranka lyg šlamančias
dvasias pūtinėjo tuščius polietileno
maišelius, tikriausiai numestus turistų.
– Palaukit... – staiga nutilo senas,
sudžiūvęs it šiekšta gidas, atmesdamas luošą koją, drebančia ranka
braukdamas per žilų plaukų sruogas,
– jūs ne lenkai, ar ne? Paklausiau
jūsų kalbos – ir atsiminiau: jūs gi
šlamat kaip medžiai... Dovanokit, aš
šitą versiją pasakoju lenkams, jiems
patinka girdėti, kad lietuvių kunigaikštis buvo laukinis...
Žmogėnas atrodė kaip čia, griuvėsiuose, gimęs: nenusakomo amžiaus, neaiškios kilmės. Lyg valkata,
lyg mėlyno kraujo aristokratas; akys
jaunos, valingos ir veriančios, tarsi
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būtų koks magas ar hipnotizuotojas.
Kas jį tokį nulipdė, iškraipė, įspaudė
amžinatvės ženklų: šitas vėjų košiamas kalnas su užgriuvusiais rūsiais ir
šuliniais, kasdien vis kitom spalvom
mirganti turistų minia, įnoringas
likimas? Auštant išlindo iš suskylinėjusios sienos, o temstant vėl jon
sugrįš...
– Mes lietuviai! – sušukome kone
vienu balsu. – Vytautas, Švitrigaila,
Jogaila, Karijotas – mūsiškiai! Tai jūs
ne visiems vienodai pasakojate?
Senis tiriamai nužvelgė mus,
pakėlė ranką – kaip dirigentas, tik
jo rankoje buvo ne lazdelė, o ilgas,
suriesta rankena skėtis.
– Nesu šarlatanas, tiesiog mano
pareiga tokia – įtikti klausytojams.
Rusams arčiau širdies vienos poringės, ukrainiečiams – kitos, lietuviams – dar kitos. Visi nori pasijusti
svarbiausi, įsikūnyti praeityje – ir tegul, ar man gaila? Istorija – labirintai, akivaras, bet kam vietos užteks.
Mano spalvų paletė marga, kaip noriu, taip ir nuspalvinu – tarsi kontūrinį žemėlapį... Jei reikia, galiu paporinti apie Vytautą, jis gi jūsų dievas...
Galiu pabūti ir pilies komendantu
Konradu Frankenbergu, ir rusėnų
kunigaikščiais, ir Švitrigaila... Ateinu
čia niekieno nesamdytas, kas kiek
duoda, tiek...
– Tada pavarom lietuvišką variantą! – kipšiškai sukiknojo greta stovėjęs vaikinukas, nusiblokšdamas nuo

19

galvos striukės kapišoną, nors kaip
sykis pradėjo dulkti smulkus lietutis.
– Gerai... Kremeneco pilyje, prie
kurios griuvėsių dabar stovime, Vytautas Didysis devynias dienas priiminėjo šmaikštų prancūzą – keliautoją ir diplomatą Žilberą de Lanua.
Po Šimtamečio karo jis, įgaliotas
Prancūzijos ir Anglijos karalių, išvyko į taikos misiją. Su šaukliu, raštininku ir penkiais riteriais Lanua
atvyko į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę apreikšti naujos politinės
situacijos Vakarų Europoje. Jis įteikė
Vytautui Anglijos karaliaus Henriko
V brangenybes, o Vytautas tris kartus surengė svečiui iškilmingus pietus, pasodindamas jį prie savo sosto,
žmonos Julijonos ir totorių kunigaikščio. Per vienus tų pietų Didžiojo Naugardo ir Pskovo pasiuntiniai
čia, Kremenece, bučiavo žemę prieš
Vytauto stalą ir įteikė jam gausybę
dovanų: neišdirbtų kiaunių kailiukų, šilkinių rūbų, kailinių, kepurių,
lininių audinių, žuvų kurakų dantų,
aukso, sidabro. O Vytauto žmona
padovanojo Žilberui auksinę grandi
nėlę ir didelį totorišką floriną…
– Puiku! – šūktelėjo tas pats vaikinukas, – mano puikybės ir didybės slibinai jau pasotinti! Bet man baisiausiai
smalsu kitkas: ką čia veikė, ką rezgė
Vytauto ir Jogailos kalinys Švitrigaila?
Man regis, jo būta kieto riešutėlio...
Šypsena nuslydo gido veidu, tarsi
tokio klausimo ir būtų laukęs. Gal
Varpai 2016 (35)
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Švitrigaila buvo jo herojus? O gal jį
pamalonino vis smarkesnis lietutis,
keistai sumišęs su Karpatų dvasiom,
t.y. rūko skraistėm?
– Aha!.. Jeigu šitaip...
***
Senis pakėlė galvą, skėčio smaigaliu nubrėžė apie mus ratą, tada
ore pakraigliojo kažkokį hieroglifą ir
pradėjo:
– Pabandysiu iškviesti dvasią,
kartais man pavyksta tokie seansai.
Jaučiu, dievai mums palankūs...
Taigi... Mes čia, laiko ir žemės
vidury, kur jo nerami dvasia... Oho,
Svidryhajła, Svidrigailo, Svidrigello!
Erelio sparnai. Blizgantys ašmenys.
Ugnis ir kraujas... Ir – pamišėlio
juokas! Gal pas jus tenai, miškų
brūzgynuose, siaurose gatvelėse,
rūmų palėpėse tokie žmonės gąsdina
kaip šikšnosparniai ar baidyklės,
kančiai pasmerktos sielos, tačiau
bekraštėse stepėse, ant Volynės
ir Podolės kalvų, upių skardžių...
Čia – vilkų irštvos, erelių lizdai, o
karžygio šlovė sklendžia taip aukštai
ir toli, kad lauk nelaukęs grįžtančio
aido! Ir jeigu kada panorėsit, kad
jis prisikeltų, teks sukelti stichiją –
sumaišyti dangų su moliu, pelenus
su vandeniu...
Bežiūrint, besiklausant keistai
vartaliojosi, keitėsi ne tik senio balsas, bet ir jis pats: rankovės ir skvernai pleveno lyg milžiniško drugio
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sparnai, veidas blyško, o figūra skleidėsi, sklido į visas puses, tiško su lietaus lašeliais, liejosi po kojomis – net
sunku buvo beatsekti, iš kur ateina
balsas. Raudono mūro sienai susiliejus su vientisa pilkšva uždanga, ištirpo ir žemumoje tarpusio miesto stogai. Liko, tiksliau – atsivėrė tik viena
konkretybė: langelis tarpu tvirtovės
plytų, pro kurį žvelgė aštrios, plėšrios akys.
– Prakeiktas būk, broli Jogaila,
aš dar tave patampysiu už barzdos!
Argi dera tikram vyrui klausyti klastingų svetimšalių, užuot kardu juos
nušlavus? Sėdi sau išpampęs Krokuvoj, aksominį sostą apkėtęs, tėvoniją
pardavęs, nė nenumanydamas, ką
reiškia karštakrauju žirgu skrieti į
mūšio sūkurį! Kai viena – pergalės
– aistra dreba kovos laukas, kaista ir
tavo, ir žirgo raumenys – taip sakė
Algirdas, mano tėvas, išpjovęs totorių ordas prie Mėlynųjų vandenų,
bekraštes rusėnų žemes išvadavęs
nuo baimės... Laisvė, volia tau – tik
papuošalas ant karūnos, o man –
baimę nugalėjusio klyksmas! Didybė, dangus! Nes aš žinau: tikra yra
tik tai, ką pats pasiėmiau! Ir mano
tėvynės tiek, kiek pats kalaviju atsirėžiau! O vienuolynų raštininkai apie
mane parašys taip, kaip aš paliepsiu!
Gi tu, silpnakinki kvaily, džiaugies
lenkų pakištom siaurastrėnėm, nugeibusiom menių paleistuvėm ir pasakom…
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Aš žinau, kodėl lietuviai dantimis
drasko vieni kitiems gerkles savo
miškuose ir raistuose, veržiasi į
vakarus ir rytus, žūtbūtinai skverbiasi
visom kryptim. Nes ten jie dūsta,
jiems trūksta oro ir aukšto dangaus,
ilgo kaip saulės spindulys žvilgsnio!
Nes jų kraujyje tebegyvas protėvių
šauksmas grįžti atgal, į erdvišką,
skaisčią, sapnuose regimą kalnų
karalystę. Ir tik įsiveržę į stepę ir
kalnus, įkvėpę platybės ir laisvės, jie
pagaliau nurimsta, sukiša kalavijus į
makštis ir pradeda šypsotis.
***
Švitrigaila apsidairė, tarsi ieškodamas aukos, demonstratyviai nusišnypštė – ir tęsė:
– Nežinau, ar bus parašyta kokiam metrašty, bet labiausiai man
patinka laukti audros. Ir medis, ir
žmogus, ir žvėris gražiausi audroj –
tada plečiasi jų akys, riečiasi kupros,
linksta, braška liemenys, daužosi širdys. Todėl aš sulaikau kvapą ir įdėmiai stebiu, kaip danguje tvenkiasi
debesys, vėjo šuorai ima kelti dulkių
stulpus, kaip žeme ima grėsmingai
šliaužti nesustabdoma, nepramušama suglaustų skydų siena. Jau visai
suakmenėjęs, tykau atomazgos kaip
žvėris grobio.
Ir štai, štai! Tamsią sumaištį zigzagais perskrodžia aukso kalavijas,
jį palydi galingas perkūno griausmas – ir mane užlieja išsivadavimo
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džiaugsmas, laisvė, galia! Lyg aš būčiau tas raitelis, iš aukštybių kapojantis purviną, išsigandusią, bailiai
trūkčiojančią žemės kariuomenę.
Nieko taip neniekinu ir nekenčiu,
kaip bailių ir išdavikų – aš juos gyvus deginu, skandinu! Net kunigus,
net kunigaikščius. Nuo prapliupusios liūties viskas šniokščia, dunda –
kaip mano verdantis kraujas, mano
sprogstanti krūtinė...
Audrai atlėgus, giliai įkvėpęs
gaivaus oro, ištariu savo vardą,
klausaus: Švitrigaila! Jį aidu atkartoja
tūkstančiai mano ištikimųjų karių
– rusėnų, lietuvių, vokiečių, čekų,
totorių, lenkų, nugarma lyg kalnų
griūtis. Ačiū tau, tėve, žinojai,
kokį vardą man duoti! Jis šviečia
balta kalvės žaizdro liepsna, šnioja
meistriškai išgaląstais ašmenim.
Argi gali kas nors mane – tokį stiprų,
drąsų, pasitikintį, mirtinai geliantį
– užmūryti akmenim? Apkalti!
Geležiniais! Pančiais! Palikti man tik
skylę į dangų ir bekraštį slėnį!
Argi įmanoma atleisti, užmiršti
savo kančią žiūrint į nepasiekiamą
laisvę, į žemę, kurią aš beprotiškai
myliu ir kuri dievina mane!
Niekados! Nes kai pasijunti laisvas,
ir tavo kumelės vardas yra laisvė, ir
žvaigždės, į kurią žiūri, ir medžio
šešėlio, ant kurio gulėdamas ilsies ar
mylies su moterim. Praeis tūkstantis
metų, o mane vis tebeminės kaip
nepaklusnią ir nesutramdomą šitos
Varpai 2016 (35)
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žemės dvasią, niekam nenusilenkusį
valdovą, maišto viešpatį! Įsakinėjusį
tūkstančiams, stačiusį pilis, griovusį
priešo akmenines sienas...
Štai aš užlipsiu ant tvirtovės kuoro, išskleisiu rankas, atsispirsiu sukaustytom kojom – ir nusklęsiu per
slėnį kaip vėjas nuo Kremeneco iki
Liubarto Volynės, paskui iki tėvo
parklupdytų Briansko ir Černigovo,
sraujos Kliazmos skalaujamo Vladimiro, Lucko pilies ir paties Vilniaus
su žaliais vaikystės kalneliais ir pievom. Volia, Velikij kniazj Litovskij,
Černigovskij i Vladimirskij, volia!
Bet – aš jau žinau – man niekur
neprireiks sklęsti: karo žygių ištroškę kunigaikščiai Daško Ostrogiškis ir
Aleksandras Nosas su penkiais šimtais raitelių jau joja Kremeneco link.
Jų anksčiau klasta atsiųsti tarnai atidarys tvirtovės vartus iš vidaus, nuleis
pakeliamąjį tiltą; Vytauto pasodintas
įgulos vadas vokietis Konradas Fran-

kenbergas, vadinamas Prūsu, kris vos
išsitraukęs kalaviją, kraujais paplūs ir
visa sargyba. Taigi dar valanda kant
rybės, ir maišto audra supurtys visą
vienvaldę Vytauto imperiją, ir aš vėl
josiu kariuomenės priešakyje, kad
pagaliau pasiimčiau tai, kas seniai
man priklauso – Lenkijos, Lietuvos ir
Rusų žemių karaliaus sostą!
Paskutinysis žodis kirste nukirto
karštą monologą, tapo tylu nors kauk.
Nebešiušeno nei vėjas, nei polietileno maišeliai, o lietaus dulksna tarsi
sulindo į kaulus, sutekėjo į nematomus upelius ir požemius. Gi senasai
gidas, negrabiais pirštais perbraukęs
sulipusius žilus plaukus, lyg išleidęs
dvasią ar kažkuo prasikaltęs, mąsliai
žiūrėjo į skėčio smaigalį, įbestą molio
grumstan. Pagaliau pakėlęs galvą, jau
atsisveikindamas, tarė:
– O kas gi šioj žemėj keičias? Niekas. Tos pačios, tik vis kitaip sulipusios dulkės...

SAKMĖ APIE POVILIUKO RAISTĄ,
ARBA KAIP NOKSTA SPANGUOLĖS
Raistas Poviliuką viliojo nuo
mažens – viliojo ir baugino. Aštrus
gailių, kiminų, girtuoklių ir drėgnų
puvėsių kvapas svaigino galvą, lenkė
kojas. Vos žengęs kelis žingsnius nuo
tako, nebejautei tvirtos žemės, velėna kilnojosi kaip gyva, tarsi AmaVarpai 2016 (35)

zonės džiunglėse basas pėdintum
per begemotų ar krokodilų nugaras.
Arba dar baisiau – lyg ten, apačioje,
šliurpsėtų ne šiaip tamsus vanduo,
o gili ir tamsi, visą gyvį susiurbianti
velnių irštva. Raisto akivaras, kurio
dugno nepasieksi nė ilgiausia kar-
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timi, – ar ne pats tiesiausias kelias į
juodą požemių karalystę?..
Ir tuo pačiu metu raistas – žavus,
kerintis! Kiminai moka būti ir žemučiai, ir ilgakojai, mirga gelsvais,
rausvais ir dar visokiais lapeliais. O
ant šviesiai žalių aksominių pagalvėlių lyg rubino karoliukai ar miniatiūriniai kalėdiniai žaislai pūpso
didelės, standžios, sveiku raudoniu
trykštančios spanguolės. Baimė užlipti ant gyvatės, įklimpti, prasmegti
– ir virpanti pagunda siekti, prisiliesti, pauostyti, gardžiuotis! Kas bus
– tebūnie, nors po kojomis – liulanti
bedugnė... Ė-hė-hė, raistas – ne vien
žalias marmalas!
...Vos pastebimai švytėdamas kaip
koks drebulės puiris, Poviliukas tūnojo
kranto šešėlyje ir žiūrėjo nuo lieptelio
žemyn, į plokščią lyg savo, lyg kažkieno kito veidą. Visa, kas dar galėjo būti
svarbu, nūnai glūdėjo ten – besimainančiuose dugno atšvaituose.
– Tai kas, – pagaliau ištarė, – ar
tu nori su manim šnekėtis, ar aš su
tavim?
Prisiminė: pėdina vienas gatvele į
mokyklą ir pusbalsiu kalbasi. Stabtelėjęs apsidairo – ar niekas neišgirdo?
Jei išgirdo, palaikys kvaileliu... Paeina – vėl šnekasi, bet su kuo? Kas tas
– Antrasis? Ir kur jis – galvoje, širdyje? Poviliukas žinojo kadaise turėjęs
broliuką, – gal šis nutaiko, kada Poviliukas lieka vienas, ir pradeda šnekinti? Tačiau kalbėtis su numirusiu...
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Mama nuramino:
– Nebijok, šitaip tu taries su sąžine.
– Cha, – šaižiai nusijuokė Poviliukas, – apie nuodėmes aš galvoju
eidamas išpažinties, o ne mokyklon!
– Tai gal kalbies su savo aniuolu
sargu?
Šitas klausimas sukėlė daugiau
minčių...
Lūpos iš vandens neatsiliepė.
Lieptelis, jau ir šiaip perdžiūvęs, sus
kylinėjęs, ėmė raukšlėtis, pasruvo
vientisa prieblanda. Baltos lelijų žvakės, vienintelis šio ežeriuko žavesys,
jau glaudėsi ir slėpėsi vandenyje. Poviliukas perbraukė atvėsusią kaktą,
nusišnypštė, apsidairė. Aplinkui nebuvo nė gyvos dvasios, tik stuobriai
ir stagarai, siauri ilgi šešėliai. Kad
nors žiogas sučirkštų ar uodas suzyztų! Nyku ir sunku, liūdna ir beviltiška, absoliuti beprasmybė...
– Jeigu viską papasakočiau – Sodoma Gomora! Savaitės neužtektų.
Bet kam dabar įdomi mano vienatvė,
mano skausmai? Jaučiuos kaip vandens pripampęs durpių luistas...
– Tu nuolat perdedi, – sušnarėjo lyg viksvos, lyg jose purptelėjęs
paukščiukas. – Nesistebėk, ne tu vienas kalbini save – ir nesusišneki. O
tavo kančios, sielvartas – gal daugiau
laki vaizduotė? Kai kas ją laiko bailių išradimu... Nagi, baik vieną kartą
pozuoti! Užuot vaizdavęsis raistu,
brisk per jį! Pradžiai – prisimink ką
nors nuostabaus…
Varpai 2016 (35)
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– Gal ir perdedu. Bet aš jau nieko
nebijau: praeities vis tiek nepakeisi,
o ateitis...
Poviliukas ne tiek atsiduso, kiek
susmuko. Gūdus vakaras su dugne
tirpstančiu veidu priminė šulinį, o
gal akivarą. Poviliukas kepštelėjo
koja vandenin – paralelinis veidas
suvilnijo, pagavo saulėlydžio atšvaitą
ir išsiviepė ironiška grimasa. Pateliūskavęs dar pasikraipė – ir vėl susiplojo į bereikšmį blyną.
– Lengva pasakyti – brisk... Kodėl
turėčiau bristi?.. O tu ką darysi?
– Mano misija kitokia, aš liksiu
krante...
***
Pelkė nuteikdavo Poviliuką ramybei, nes čia viskas vyksta taip lėtai,
jog, atrodo, išvis nieko nevyksta...
Kažkaip savaime, be menkiausio
priešinimosi ar nuostabos, jis susivokė palengva besiriečiąs kaip rudeninis lapas, beslystąs nuo tiltelio.
Štai kojos jau merkiasi minkštose
vandens žolėse, šios vyniojasi, virsta gumbuotų augalų šaknimis ir vis
stipriau traukia gilyn, traukia...
Kiekvienas esam patyrę akimirkų, kai iš anksto žinai, kad tuoj tuoj
nutiks kažkas svarbaus, lemtingo.
Panašiai dabar jautėsi Poviliukas. Jis
mechaniškai pakėlė koją, padu atsiremdamas lyg į kelmą, lyg į nugrimzdusį kupstą. Iš apačios išslydo burbulas, antras, sprogo beveik panosėj.
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Poviliukas tvirčiau atsistojo abiem
kojom – ir pasijuto tarsi nuspaudęs
kažkokį pedalą, nes iškart ėmė leistis žemyn. Aplinkui neliko nieko, net
oro, tik nepakenčiamai šalta košė ir
gūdi tamsa. Tačiau po kelių akimirkų Poviliukas visu kūnu pajuto palengvėjimą, akis užliejo šviesiai žalia
prieblanda – gal mėnesienos?
Prie milžiniško kelmo, palei storas kaip rankos šaknis jaukiai ruseno žarijos. Ugnies atšvaituose kėpsojo kampuota figūra, blykčiojanti
metalo žvynais. Viduramžių riteris?
Poviliukas pasijuto kaip vaikystėj,
atsivertęs iliustruotą pasakų knygą.
Būtybė lėtai pakėlė galvą, visas kūnas sugirgždėjo, sucypė.
– O tau ko čia dabar? Nei gyvas,
nei miręs, tik nuo galvos iki kojų
aplipęs šapais...
Balsas taip pat džeržgė surūdijusiu
metalu. Poviliukui tebestypsant be
žado, vyras nusišluostė prakaulų
veidą, šykščiai šyptelėjo:
– Verstehe...
Atseit, suprantu. Patylėjęs ėmė
dėstyti:
– Laiko turim į valias, tad klausykis, mano pareiga prisistatyti kiek
vienam naujai atvykusiam. Aš esu
kryžiuočių ordino riteris Liudvigas
fon Falkenštainas, prieš 700 metų
lietuvių kuokom įmurkdytas į šitą
raistą. Ir, kaip matai, jaučiuos kuo
puikiausiai! Teisybė, pripratau ne
iškart. Iš pradžių visokie lietuviški
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barstukai, žaliabarzdžiai diedukai,
vėliniukai kaišiojo iš kelmų smailas nosis ir arba kikeno į saujas,
arba drebėjo kaip epušės lapeliai.
Tuo tarpu tvarkos, drausmės, higie
nos – jokios, vienas jovalas, javol!
Bet aš jiems pasakiau: atvykau čia
ilgam, būkit malonūs, apsišluokit,
apsiskuskit, išsiskalbkit drabužėlius!
Nesvarbu, kad čia raistas – raistas
irgi turi veikti kaip laikrodis! Pamažu pelniau pasitikėjimą ir autoritetą.
Dabar esu Dabužių, Būdragaidžio,
Karalienės liūno ir dar kelių raistų
vyriausias inspektorius.
– Malonu... – pagaliau atgavo
kvapą Poviliukas. – Ir ką gi jūs inspektuojate?
– O, darbo per akis! Turime prašmatnaus inventoriaus: pilių, koplyčių, karietų, baldų, paveikslų, sietynų, auksinių ir sidabrinių indų, ratų
ir rogių, vario varpų, patrankų, šautuvų, puodų su pinigais. Ir gyventojų, kuriais visi didžiuojamės ir su
kuriais aš tave būtinai supažindinsiu.
Laikome žirgyną, po keletą lokių,
briedžių, vilkų...
– Oho, tikra karalystė!
– Žinoma! Pridurčiau – labai
turtinga, javol!..
– O kas manęs laukia?
– Tai ne mano kompetencijoj.
Dvasinius reikalus pas mus tvarko
kunigas Jokūbas.
– Aaa...
Poviliukui nuo įspūdžių ir infor-
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macijos gausos apsunko ausys, ap
svaigo galva, ėmė merktis akys. Supratingai pagirgždinęs galvą, Liud
vigas pasiūlė jam pasislinkti arčiau
žarijų...
***
Kunigas Jokūbas atėjo pats. Tai
buvo aukštas plikas senis didžiulėmis atsikišusiomis ausimis, bet labai
maloniai besišypsantis. Ilga juoda
sutana ir kryžius ant krūtinės – gyvatiškai išsiraizgiusių kelmų fone?!
Pamatęs ištįsusį Poviliuko veidą, kunigas suskubo aiškintis:
– Lėkiau rogėmis pas mirštantį,
skubėjau duoti jam paskutinį patepimą – įlūžau, nespėjau...
– Bet... kunigą aš įsivaizdavau tik
danguj!
– Aš čia reikalingesnis. Rojaus
paukščių ir taip pakanka, o štai savanorių, suteikiančių dvasinę ramybę
ir paguodą atsidūrusiems gyvenimo
raiste… Pats kaip čia atsidūrei?
Poviliukas pasikasė pakaušį. Dar
niekad kunigo akivaizdoje jis nesijautė taip laisvai, pasitikėdamas,
bet ką jam sakyti? Kol Poviliukas
dvejojo, Jokūbas primerkė kairę akį,
dešiniąja žiūrėdamas lyg pro binoklį:
– Pirmąkart matau tokį …dvigubą
žmogų! Viena pusė mirusi, kita dar
lyg ir nesumedėjus… Kad normalus
vyras susitapatintų su raistu... Kokie
nusikaltimai slegia tavo sąžinę? Gal
esi galvažudys ir bandei pabėgti?
Varpai 2016 (35)
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Poviliukas krūptelėjo lyg botagu
peršniotas, susigūžė:
– Ką jūs! Nieko nesu nuskriaudęs,
tik viskas krenta iš rankų. Pervargau,
persitempiau. Jaučiuos kaltas, nes
daug ką nuvyliau, save patį – taip
pat... Pradėjau bijot žmonių, apsamanojau, apkerpėjau... Nevykėlis aš!
– Kas tau taip sakė?!
– Kas netingėjo...
Kunigas susimąstė.
– Kadangi žemėje nenuėjai išpažinties, dabar pats privalau tavęs paklausti, tokia mano misija ir tarnyba... Argi tau niekad su niekuo nebuvo gera, malonu? Argi niekam nesi
suteikęs nė kruopelės tyro, nekalto,
nesavanaudiško džiaugsmo, kurį
būtų lengva ir malonu prisiminti?
Klausimai buvo netikėti, tačiau
tokie paprasti ir geranoriški, tėviškai šilti, kad Poviliukas pamiršo pats
besąs pražilęs senis... Nejučia žvilgtelėjęs viršun, nė kiek nenustebo,
išvydęs spangsančią pailgą matinę
lemputę. Šviesos ovale vagono ritmu
lingavo ketvirtainas stalelis su pora
arbatos stiklinių ir ant popieriaus
paskleistais sausainiais. Talam talam,
talam talam – traukinys veržliai nėrė
į naktį, ir Poviliukui nebeliko nieko
kita, kaip pažvelgti priešais sėdinčios
merginos veidan:
– Patinka keliauti?
– Labai! Skrisčiau nors į Mėnulį.
– Ir aš. Mėnulį, Marsą, Venerą...
Užtat mėgstu komandiruotes. NieVarpai 2016 (35)

kada nežinai, kada ir ką valgysi, kur
miegosi, su kuo susitiksi. Rizikinga,
bet – jokios monotonijos, pasikartojimo, – nuolatinė intriga!
– Jau pavydžiu jums...
– Marse nusipirkau tenykščio
vyno...
– Oho! Mokate intriguoti...
Merginos balsas buvo šiltas, ramus, ir Poviliukas pasijuto taip, tarsi
kas glostytų jo veidą, krūtinę, rankas. Su ja taip lengva, malonu kalbėtis, juokauti – viską pagauna iš pusės
žodžio, viskas savaime aišku... Talam
talam – hipnotiškai siūbavo laikas,
pritariamai mirkčiojo semaforų akys,
stotelių langai. Poviliuko žvilgsnis
stabtelėjo ties keleivės megztuku –
nunertas iš purių siūlų ir, be abejonės,
švelnus, minkštas. Ir ji visa – miela,
jauki kaip apsipūkavęs paukštelis...
Gera būtų uždėti ranką jai ant peties,
prisiglausti! Būtų...
Paskui juodu gulėjo aukštielninki, kiekvienas savo pusėje. Kai jis po
staliuku ištiesė ranką, nudžiugo radęs
jos delną. Taip abu, dar nė nepaklausę
vienas kito vardo, ir keliavo per naktį susikibę pirštais, lyg burtažodžio
klausydamiesi palaimingo „talam
talam“. Bėgiai dabar driekėsi ne apačioje, o lubų projekcijoj, švelniai bangavo, kartkartėm susiaurėdami, susiliesdami ir vėl nutoldami, o paskui vėl
persipindami...
Dieve, – galvojo Poviliukas, – kaip
gera! Jaustis, kad esi jaunas, gražus.
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Užsimiršti, atitrūkti nuo visų namie
laukiančių taisyklių, pareigų, jausti pasitikėjimą, net visai nepažįstamos merginos, žinoti, kad ji patinka tau, o tu jai,
ir to užtenka, nes kam kėsintis į malonią iliuziją? Štai paprastas atlenkiamas
kupė staliukas – argi ne nuostabu? –
gali būti suokalbininku ir pasitarnauti
slaptai susisiekiantiems indams...
– Taip, – nuoširdžiai prisipažino
Poviliukas kantriai atsakymo laukiančiam kunigui Jokūbui.
Tas patenkintas suklapsėjo varnalėšos ausimis ir įgudusiu judesiu
iškėlė pirštą į viršų:
– Mes einam teisingu keliu!
Tą akimirką dusliai dzvangtelėjo varpas, nugarmėjo nematomais
skliautais. Pakėlęs galvą, Poviliukas
išvydo, kaip šviesiai žaliame danguje ant aksominės pagalvėlės sužibo
raudonas spanguolės žiburiukas...
***
Raistas sūpavosi kaip sena spyruoklinė lova. Tik įtempęs ausis, Poviliukas girdėjo kažkur giliame požemyje monotoniškai kapsint vandenį.
Kažkas nušlepsėjo, sukleketavo lyg
išgąsdintas paukštis – ir vėl gūduma.
Ne: antai atgirgžda, atžvanga sunkus
kūnas – matyt, Liudvigo.
Poviliukas neapsiriko. Liudvigas
tiriamai žiūrėjo į jį pro antveidžio
kiaurymes:
– Na, herojau, dar nesigaili čia atkeliavęs?
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– Aš – herojus?!
– Man tai ne, man atrodai per
skystas, bet kunigui Jokūbui – patinki. Kažką tikisi iš tavęs nulipdyti,
javol!..
– O kur jis dabar?
– Karalienės liūne. Cackinasi su
karaliene. Klausė, gal norėtum su ja
susipažinti?
Poviliukas taip susijaudino, kad
atsiminė vis dar turįs leisgyvę širdį.
– Karaliene? Bet aš kaip gyvas...
Liudvigas nusižvengė:
– Nebijok, galvos nenukirs,
ženytis nereikės, javol!
Kerėbždinosi juodu urvais, grioviais, akmeniniais labirintais, medinėm kūlgrindom – gal pusę dienos,
o gal ir dvi, kaip suskaičiuosi be laikrodžio? Šen bei ten pakeliui bolavo
kaulai – gal žvėrių, gal žmonių, koks
skirtumas? Raistas visus paverčia
raistu... Pagaliau po kriokliu, kliokiančiu per sutręšusius ąžuolų kamienus, po milžiniška šlyno išgrauža
kažkas ryškiai suspindo.
Poviliukas apmirė, išvydęs aukso
bumbulais šviečiančią karietą. Joje
sėdėjo mirtinai išbalusi karalienė,
rankoje laikydama brangakmeniais
apipuoštą veidrodėlį.
– Oi, kokia aš dabar negraži! –
rypavo ji, žiūrėdama į savo atvaizdą.
– Oi, kokia aš nelaiminga...
Keista buvo matyti dailią, kilmingą moterį tokioj apverktinoj pozoj.
Poviliukui nuoširdžiai jos pagailo.
Varpai 2016 (35)
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Tuo tarpu kunigas Jokūbas tik kraipė galvą, nepatenkintas trynė varnalėšišką ausį ir pasilenkęs pakuždėjo
Poviliukui:
– Penki šimtai metų šitaip!
Nesikremta, kad prieš vyro valią
išlėkė viena į pūgą, pražudė vežėją ir
žirgą. Nesigaili nei tėvo, nei vaikų, nei
visos karalystės – tik savo grožio! Nė
menkiausios atgailos ar savigraužos,
vien baisi savimeilė!
Riteris Liudvigas fon Falkenštainas, šlepsėdamas aplinkui kaip geležinis antinas, reziumavo:
– Begėdė širdis, javol!
Poviliukas pasijuto taip, lyg būtų
kaltas dėl karalienės tuštybės ir
nejautrumo. Nes kadaise jis pats...
...Kad niekas nepamatytų, Poviliukas pasišokinėdamas mynė paupio takeliu. Nedžiugino nei paprastai
malonus srovės gurguliavimas palei
akmenis, nei besisklaidanti migla,
žadanti giedrą ir šiltą dieną. Po nemigo nakties kūną krėtė lengvas drebulys, burnoj jautė kartėlį – belangėj
bandydamas pratempti laiką, bandė
užsirūkyti kišenėje rastą popiergalį.
Velniai griebtų, kaip kvaila!
Vėlų vakarą su kaimynu Jonu,
arba Jasium, ėjo į šokius. Pakeliui
tradiciškai užsuko į kavinę, išlenkė
po keletą stikliukų. Užkaitę išėjo į
gatvę. Pro šalį prakevėrzino pora
vyriokų. Jasius pasipiktino:
– Eik tu sau!
– Kas?
Varpai 2016 (35)

– Spyrė tau į kulną?
– Lyg ir užkliuvo...
– Ne, aš mačiau: spyrė. Aš juos
pažįstu, abu iš Utenos. Tu pagalvok:
eini kaip niekur nieko savo miesteliu,
ir staiga kažkoks atvažiavęs snarglys
spiria tau! Krovj s nosu!
– S nosu? – pasitikrino Poviliukas.
Jam tokia mintis nebūtų šovusi.
– Nu! Ką čia galvot? Tu imk
dešinį, aš kairį.
Imti tai imti! Jasius su Poviliuku
paspartino žingsnį, prisivijo uteniškius, tie sustojo, atsisuko. Tas, kuris
buvo Poviliuko, išsitraukė iš kišenės
butelį, staigiu judesiu tarkštelėjo į
bordiūrą ir, pakėlęs smailais stikliniais ašmenimis sublizgėjusį kakliuką, žengė artyn. Poviliukas suglumo:
priešininko rankoje – pavojingas
ginklas! Uteniškiai pradėjo artintis.
Tačiau beveik tą pačią akimirką greta išdygo pora milicininkų – laimė
ar nelaimė, per tą narsumą Jasius su
Poviliuku nepastebėjo atsidūrę prie
milicijos būstinės. Už kelių žingsnių
stovėję uteniškiai spruko tarpuvartėn, ištirpo ir Jasius, liko tik jis, Poviliukas...
Jau pro žilvičių šakas išlindo
raudonas pažįstamo stogo kampas.
Kopdamas šlaitan, Poviliukas prisiminė, kaip sykį šitoj vietoj užlipo
ant vapsvų lizdo: jos puolė su tokiu
įniršiu, kad vos spėjo sveikas kudašių išnešt... Ir staiga pamatė motiną – ko labiausiai nereikėjo! Mama
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susikaupusi grėbstė lapus po sena
puslaukine obelim, nors kokie lapai
rugpjūčio mėnesį?
– Buvau milicijoj, – greitosiomis
išpyškino Poviliukas. – Sulaikė
einant į šokius, tik dabar paleido...
– Gerai, kad parėjai, – atsikvėpė
mama, pakėlė galvą. Iš balso ir
papilkėjusių akių Poviliukas suprato,
kad ji taip pat nebuvo užmigus.
Skųstis, bartis, priekaištauti
mama nemokėjo – gal dėl to gėrė
vaistus nuo spaudimo. O Poviliukas
buvo naktibalda... Kiekvienąkart,
grįžęs gerokai po vidurnakčio, kad
ir kaip atsargiai, pirštų galiukais
tipendamas pro mamos kambarį,
išgirsdavo ją apsiverčiant... Ir
dabar jam taip sugnybo širdį, toks
graudulys plūstelėjo krūtinėn, kad
buvo bepuoląs motinai po kojom.
Bet nepuolė, tik kaip įgeltas šoko
kalnan, vejamas įširdusios vapsvos:
niekšas, niekšas, niekšas...
– Manęs nuojauta neapgavo! –
džiugiai sušuko kunigas Jokūbas.
– Nesi joks niekšas, jeigu ir dabar
tai prisimeni. Mama tau seniai
atleido, tai kodėl neatleidi pats sau?
Nekaltink savęs už viso pasaulio
nuodėmes, norėsi būti gražus – ir
būsi...
– Su savim susitart sunkiausia...
Jeigu tada būčiau bent atsiprašęs...
Kaip ir aną kartą, Jokūbas
patenkintas apsidairė, reikšmingai
pakėlė smilių į viršų – ir kažkur
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velėnų paskliautėse dusliai trenkė
varpo dūžis. Poviliuką tarsi kas
kilstelėjo, krestelėjo – ir kažkur
paširdžiuos sutiksėjo lyg šaltinėlis,
lyg laikrodukas...
***
Ar galėjai anksčiau pamanyti, kad
raistas – toks pat knibždantis skruzdėlynas su tūkstančiais takelių ir
gyventojų, su daugiaaukštėm patalpom ir nepabaigiamais rūpesčiais? Iš
įdubų, plyšių ir pakampių sruvo varinė žara, ji šildė Poviliuko sąnarius,
o nuolat kankinęs minčių chaosas
dabar spietėsi apie vieną vienintelį
klausimą: kodėl aš čia? Tas klausimas graužė vis stipriau, ir Poviliukas
pasijuto lyg apgautas, lyg apsigavęs...
Monotoniškai kapsintis vanduo
priminė:
Aš nieko nenužudžiau.
Gyvenimas nebuvo visiškai beprasmis.
Ir smulkmenos gali būti svarbios,
mielos.
Kur dabar mano antrasis Aš?
Būtų neprošal su juo šnektelėjus...
O kur dingo kunigas Jokūbas?
Jo ausys absurdiškos, aptekusios
žalėsiais, bet jis pats sklidinas
išminties ir gerumo...
– Džentelmenas dar nežino, kas
yra absurdas!
Poviliukas atsigręžė ir pamatė
keistą vyriuką. Toks pusiau kankorėžis, pusiau kelmutis su žvilVarpai 2016 (35)
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gančia šikšnosparniška pelerinyte
ant pečių ir skrybėlyte ant galvos.
Kipšiukas?
– Jeigu džentelmenas laikys mane
tuo, kuo laiko, aš su juo nedraugausiu!
Laikai smarkiai pasikeitė!
– Tai kas gi toks esi? Juk
neprisistatei...
Vyriukas atsikrenkštė, ceremoningai nusilenkė:
– Esmi Adulis, amžinas raisto
gyventojas! Pagonių laikais krėčiau
žmoneliams visokius pokštus, kad
per daug nosių nenukabintų. Ir pinigų
vargšams paskolindavau – ar man
gaila? Žinau, kur be naudos guli…
Už tai užkliuvau valdžiai – kiekviena
valdžia nori pati viską apžioti! Tai
dabar esmi nekilnojamojo turto
agentas... Žiūrėkit!
Adulis spragtelėjo pirštais. Lyg
prasiskleidus uždangai, plačioje vejoje atsivėrė rūmai su kolonomis,
arkomis ir romėniškomis skulptūromis. Ant centrinio skliauto puikavosi įmantrus giminės herbas, vėjas
atviruose languose lengvai kedeno
prašmatnias užuolaidas. Reginys
buvo toks pasakiškas ir didingas, kad
Poviliukas užsikosėjo, užspringo:
kiek to pasaulio tikro – ir tariamo?!
Pagaliau atgavęs amą, teištarė:
– Kas čia?!
– Turistų lankomiausias objektas!
Mano kūrybinės minties triumfas.
Ir mano didaktinės paskaitos apie
žmogaus menkystę iliustracija!
Varpai 2016 (35)

– Kalbat kaip iš rašto...
Adulis net pasistiepė iš malonumo:
– Kas kuo mane belaikytų, turiu
Pragarmių universiteto filosofijos
daktaro diplomą! Beje, su kunigu
Jokūbu esam geri bičiuliai... Gal
norėtumėt pabūti grafui Zdzislavui
kortų partneriu?
Geriau įsižiūrėjęs, Poviliukas
pamatė tarp kolonų ištiestą stalą,
už jo pintoje kėdėje sėdėjo pūzras
baltu kostiumu ir, pats vienas
pasišūkaliodamas, azartiškai pliekė
kortomis. Jo akys degė, rankos
konvulsingai drebėjo.
– Štai jums akys, kuriose nebeliko
nieko, išskyrus kliedesį.
– Gal šitas dvaras – prakeiktas,
užkeiktas? Vien raisto miražas?
– Taigi, kad ne! Jį grafas Zdzislavas pralošė! Su tarnais ir tarnaitėm,
žirgais ir menių kandeliabrais. Iš
paikystės ir arogancijos, o tiksliau –
iš neturėjimo ką veikti, klausydamas
vien savo užgaidos. Jam gi niekad
nerūpėjo, kaip ką nors pradžiuginus,
gera padarius! Galiausiai priėjo liepto galą – pasirašė su manim sutartį ir
su visu dvaru atgarmėjo čia... Iš ryto
atsikelia – ir už stalo...
Poviliukas buvo priblokštas:
šitiek turtų – ir nieko! Jokios naudos,
net oro burbulas neišeina... Didesnio
absurdo nesugalvosi!
– Kiek tai truks? Vien bežiūrint
kojos dar giliau grimzta...
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Adulis pasisūpavo ant stangrios
šaknies, kaip dera mąstytojui,
pakraipė skrybėliuotą galvytę.
– Ar džentelmenas nežino, kad
žmogaus galimybės – beribės?.. Oi,
skubu, klientas laukia!
Ir – šmikšt! – prasmego skradžiai.
Gudruolis, išsisuko nuo tiesaus
atsakymo... „Adulis tikriausiai ir
apie mane taip galvoja, – toptelėjo
Poviliukui. – Betgi buvo metas, kai ir
aš buvau kitoks...”
– O tu šokinėk per kupstus! Kaip
kitaip pereisi raistą?
Balsas paukščiu sučežėjo prie pat
ausies, toks savas, toks mielas, kad
Poviliukui kraujas užkaito, siūbtelėjo
gyslose.
– Atsiradai?!
– Kažkas juk turėjo atsirasti, jei
ne žmogus, tai šešėlis... Argi tu pats
nesi niekam ištiesęs rankos – be
išskaičiavimo, gudravimo – tiesiog
šiaip, kad malonu padėti? Negi man
tave kaip vaiką mokyti, kad žengtum
dar vieną žingsnį?
Poviliukas pajuto gavęs dar vieną
šansą. Apsidairė, įvertino situaciją.
Už poros žingsnių kaip sykis pūpsojo
kupstas...
... Saulė dar tik dirsčiojo pro bažnyčios bokštus, o viršum galvos jau
įkyriai ir atkakliai knerkė milžiniškas karkvabalis. Jeigu paprasčiau –
betonmaišė. Kibiras vandens, penki šiupeliai žvyro, vienas cemento.
Tada betonmaišę išverti ant skardos

31

lakšto, betono skiedinį supili į neštuvus, įsikinkai... Pamatų klojinio
aukštis – 2 metrai 15 centimetrų.
Paskleidęs skiedinį ant tavo paties
sumestų akmenų, darsyk žvilgteli apačion: beveik jokio ženklo, lyg
būtum kliūstelėjęs ne neštuvus, o
šaukštą...
Atėjus pietums, rankos jau
ilgos kaip kartys, atrodo, velkasi
žeme. Betonmaišė primena nebe
karkvabalį, o vampyrą. Tačiau tie
nuolat skaičiuojami šiupeliai, tie
keliolika svyruojančių žingsnių
pirmyn atgal vakarop vis dėlto virsta
konkrečiais pamatų metrais. Ir jeigu
šitaip dar vieną savaitę, dar vieną...
Kartu su nuovargiu Poviliukas
jaučia vis didesnį pasididžiavimą –
rudeniop Stasys, jo jaunystės bičiulis, su jauna žmonele pasiryžęs susimūryti namus, jau turės tvirtus pamatus. Poviliukas už jokius pinigus
nebūtų ėmęsis tokio darbo, aukojęs
visos vasaros, bet Stasiui – negaila!..
Ir jis tvirtai stovi ant kupsto. Tiksliau – regi, kaip aukštai danguje, nušviestas šviesiai žalios šviesos, raudonuoja spanguolių keras. Uogos didelės, standžios lyg rubino karoliukai
ar miniatiūriniai kalėdiniai žaislai,
trykštančios sveiku raudoniu, ištiesk
ranką – ir skabyk, gardžiuokis!..
– Žiūrėk tu man, atsigavai! –
sugergždė geležinis Liudvigas. –
Nors riteris iš tavęs kažin ar išeis...
– Džiaukis, kad iš tavęs išėjo! –
Varpai 2016 (35)

PAŠVENTUPIŲ SPANGUOLĖS

32

įgėlė nežinia iš kur išdygęs kunigas
Jokūbas.
Dangaus kiaurymėje dusliai ir
iškilmingai trenkė varpas...
***
Ankstyvais rudens rytais tirščiausias rūkas užgula raistą. Nelieka
jokių medžių, krūmų, aiškių garsų
– tik kontūrai ir siluetai, tik prošal
nubraškantys žvėrys ar paukščiai,
baidyklės ar kažkokie pirmykščiai
sutvėrimai...
Bet Laimutė čia ne tam, kad
drebintų kinkas. Močiutė įkalbino
anūkę atsikelti anksčiau ir iki saulės
pakylėjimo, t.y. iki uodų bei mašalų
„muzikos“, pauogauti: jos rankelės
miklios, kaip tetervinas bemat prilasios kibirėlį. Kūčioms bus gardaus
kisieliaus...
Spanguolės rasotos, lyg apšerkšnijusios, žandukai skaisčiai raudoni… Skabydama spanguoles, Laimutė vis dirsčioja pakėlus galvą po ežerėlį – gal jau skleidžias lelijų žiedai,
nuostabesni už pasaką? Dar ne…
Tačiau rūkas jau sklaidos, raistas garuoja kaip katilas nukeltu dangčiu,
net pukši. Pasak močiutės, raistas
– kaip skaistykla: joje blogi žmonės
visai nusigaluoja, o geri tampa dar
geresni…
Ir tada…
Kemsynas netoli tiltelio subangavo, prasivėrė, iš jo ėmė kažkas verstis, ropštis. Lyg didžiulis vėžlys, lyg
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storių storiausias žaltys, lyg... Nežinia, kiek laiko tai truko, bet galiausiai, pakylėta žvilgančios nariuotos
rankos, ant tiltelio užsivertė kažkokia maurais aptekėjusi esybė. Užvirtusi ant lieptelio, sunkiai šnopuodama, mostaguodama rankomis, lyg
norėtų kažko įsitverti ar apsikabinti,
it paklaikusi dairėsi aplinkui. Kol
pamažu išsikvėpė, nusiramino – gal
džiovinosi?
– O vis dėlto išbridau! – pagaliau
suburbleno lyg pati sau, lyg kažkam
greta besiklausančiam.
Gi Laimutė visą tą laiką išstovėjo
taip nustebusi, kad išgąstį pajuto tik
parlėkusi namo. Kai neatsikvėpdama ištratino apie neįtikėtiną reginį,
močiutė be galo susikrimto, skėstelėjo rankomis:
– Ot, sena kvaiša, išleidau vieną
vaiką raistan! Velnio nešti tie gailiai,
susuko mano Laimutei galvelę!
Tik pati Laimutė net užkimusi,
net iki ašarų tvirtino savo...
Rimantas VANAGAS

MŪZOS
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DEVYNI EILĖRAŠČIAI

JULIJA ALMANIS
PASLAPTIES PALYTĖTI
Trisdešimt penki išminčiai
skaito baltą Dievo knygą.
Vienas kito nepažįsta
ir gyvena atskirai.
Trisdešimt penki atlantai
saugo žemę, laiko dangų
dieną naktį. Nuolatos,
kad be laiko nepražūtų,
kad nebūtų pabaigos.
Trisdešimt penki laiveliai
vandenynuose per amžius
plaukioja bures iškėlę,
tarsi vėliavas kariaunų,
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atsiųstų iš kito laiko.
Audros siaučia, bangos kyla
daug aukštesnės nei laiveliai,
mėlynšoniai, paslaptingi,
apsupti dangaus miglų.
Po medžiu Orfėjas sėdi.
Aukso fleitą apkabinęs,
groja vakaro lopšinę
tilstantiems dienos garsams.
Kad teisingai viskas būtų,
reikia dar vienos natos.
Po medžiu Orfėjas sėdi
seno laiko atspindžiuos.
Paslaptingasai Globėjau,
būk per amžius. Visados.

DANGAUS APSAUGA
Dvylika šventų išminčių
skaito baltą Dievo knygą.
Skaito tyliai, susikaupę.
Prisiminti reikia viską –
kas jau buvo, kas dar bus.
Žemės Laikas užrašytas
Dievo knygos paraštėj,
skubantis, keistai teisingas,
be mažiausios paklaidos.
Dievo laikas – Amžinybė,
apkabinusi Pasaulį,
saugo ir globoja žmogų,
dykumų smėlynus, kalnus –
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viską, ką tada sukūrė,
kai nebuvo Žemės laiko,
padalinto – kam kiek reikia,
nebauginančio, ramaus.
Dievo laiko nesupratę,
mes laimingi tuo kažkuo,
kas globoja, kas mus saugo
nuo vienintelės klaidos.
Ta klaida tegul paklysta
tolimiausioje žvaigždėj.
Tegu Žemė nepažįsta
nesuvaldomos esmės.
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VĖJŲ ROŽĖ
Tolimoj palaukėj
vėjų rožė žydi.
Skambantys varpeliai
rudenio lietaus
apkabina žemę
šaltą, ūkanotą.
Laukiame sugrįžtant
vienišo žmogaus.
Pažadėjo grįžti,
kai palaukėj rožė
rudeninių vėjų
vėlei sužydės.
Bet juk šitaip būna
tik kas šimtas metų.
Kas tavęs belauks čia,
kas beprisimins?
Laiko upė teka
amžinai, per amžius.
Vis kas nors sugrįžta
vėjų rožei žydint
rudenio laukuos.
Jei nebūtų šitaip,
kur paguodą rastų
kryžkelių žmogus?

LIETUVIŠKAS LOTOSE
Lietuviškas lotose,
baltoji vandens lelija,
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nuneški ant savo nekaltojo
žiedo,
kas netelpa mūsų minty.
Tekančios upės liūdesio
pilnos,
pradžią pamiršusios,
vardą suradusios,
pavargusį mažą pagirdo.
Mėlynas paukštis vandens
atsigėrė,
skruzdė vandens atsigėrė
ir nusinešė naštą savo keisto
likimo
į miško gelmes.
Vilkas vandens atsigėrė
ir stirną pavijo
žaliuos dobiluos.
Baltoji vandens lelija,
lietuviškas lotoso žiede,
apsigaubki miglom,
kad per amžius išliktum
patiklumo pilna - -

ATMINTIES SAKRAMENTAS
Aklas kunigas
groja vargonais
ir lotyniškai gieda
švento Dovydo psalmę,
dar kažką, ko visai
nesuprantame.
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Mes negirdime
švento motyvo,
vis ne čia, vis kitur,
vis – kitaip...
Per sunku susikaupt,
pabūt prisiglaudus
prie piliorių vėsių.
Vis keliaujame, skubame,
toldami nuo savo
pirmapradžių krantų.
Pasiklydusių upių pasaulis
nebaugina, nevargina.
Visada apsupti
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kasdieninių darbų.
Kad tik būtų taip pat,
kad – ramu.
Jei išgirstumei šventą motyvą,
nebijok paklausyti –
paguodos
nereikės tam, kursai vienišas groja
nepažįstamą niekam psalmyną.
Aklo kunigo giesmę kartoja
danguje angelai- - -
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BALTAS VIEŠKELIŲ METRAŠTIS
Mano sesė jūros druska jau
pavirto.
Mano broliai – balti angelai.
Miega boružė saulėtoj smilgoj.
Mes nematėm, kaip tu išėjai.
Žydi jūržolės marių platybėj.
Supas valtys žuvėdrom baltom.
Kaip seniai viskas buvo. Nebylūs
prasidėjo rudens vakarai.
Į vainiką supynusi skausmą,
meilę, laimę, dedi ant laukų
tarsi vieškelių metraštį. Lauksi –
gal sugrįš į namus. Neramu.
Neklaidinki, pasauli, nereikia,
saulės laikas sugrįš kada nors.
Baltą vieškelių metraštį baigia
čia kažkas užrašyt – be klaidos.

AUŠRELĖS VASARA
Šimtą negyvų gegučių
veža vieškeliu žmogus.
Vežimėlis ir gegutės –
iš Aušrelės seno sapno,
o žmogus – iš dabarties.
Ateitis – kažkur už kalno,
Latvijos tamsiuos miškuos.
Mėlynojai, papartynai –
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vasaros ilgos paveikslas –
Engurėj ir Lietuvoj.
Jos sesuo – tyli vienatvė
ant išblukusių plaukų.
Lauko gėlės ir žolynai,
viskas tinka, ką ji randa,
kas ateina ir pabūna
prisiglaudę prie Aušrelės
nebaigtų skaičiuot darbų.
Šimtas negyvų gegučių
atsigavo ir nuskrido
į alyvmedžių giraites
prie Viduržemio krantų.
Čia paliko, kas dar liko
iš paveikslo, nutapyto
Šiaurės Lietuvos miškuos.
Jei surasite, parneškit
į žmonių jaukius namus.
Nuo vienatvės ir nemeilės,
nors gražus, nors gailestingas,
praeitin sugrįš. Išbluks.

PAMARIO METRAŠTIS
Nudažė valtis mėlynai
ir išplaukė į jūrą.
Ilgai žvejojo, klaidžiojo ilgai.
Sugrįžo, nepražuvo.
Prie molo valtis prirakino,
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tinklus padžiovė ant švendrynų
ir pamariu nuėjo.
Už smėlio kalno
laukė jų namai
langais į šiaurę atgręžtais.
Pavargę, tylūs, bet laimingi
žvejai praėjo pro mane.
Nei labas, nei sudie,
pradingo vakaro laike.
O lietūs lijo, saulė
kepino
Ir vėjai siautėjo labai.
Tinklai išbluko, susitraukė
ir virto pamario vardynais,
kurių nepamenam visai.

NOJAUS LAIVAS –
JAU PER AMŽIUS
Nojaus laivas
su paukšteliais,
su žvėreliais,
Sauliadievio prisakytas,
klaidžioja, seniai paklydęs
Paukščių tako pakrašty.
Saulė vakare į jūrą,
į putotą marių gelmę
grimzta palengva,
iš lėto.
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Jūržolės jai giesmę gieda
visą naktį,
ligi ryto.
Kitą dieną vėl kartojas
saulės eisena
per dangaus beribę
erdvę –
tuo pačiu, tik jos keliu.
Senos valtys supas, girgžda,
prirakintos prie kelionių,
buvusių –
labai ne čia.
Saulės raštais išrašytas
metraštis dangaus ir žemės
atkartoja amžių amžiais,
kas jau buvo,
kas dar bus.
Nojaus laivas, pasiklydęs
tarp žvaigždynų,
siunčia žemei
baltą laišką – naują dieną.
Smėlio krantas vis užrašo
vėjų pirštais
žemės ir dangaus ženklus.
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JANINA JOVAIŠAITĖ

*

Kovo mėnesį
kovarniai
atskrenda
į nukirstus medžius
ir renka
seniai pasakytus žodžius

vasaros gražų sekmadienį –
prašau ramiai sėdėti
ir nelakstyti
nei į buvusias dienas,
nei – tuo labiau – į rytdieną.
2012-07-08

2012-03-06

*
*

Prašau gražiai sėdėti
čia ir dabar,
kur mes visi švenčiame

Kai spindulių glostomas
švyti oras,
ką dainuoja paukščių choras,
ką groja
bangos vandenyne,
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ką vaidina
pavasario gėlių trupė
ir žydinčios obelys?
O gal džiaugsmas tikras,
nors gyvenimas netobulas –
gyvenimas trupa
lyg sausainis,
lyg dūžtančio veidrodžio stiklas...
2015-08-09
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Viso labo,
amžiau dvidešimtasai,
viso labo –
tėvo skaitytuvai ant vinies kabo.
Nemadingas kuklumas ir Mikalda,
pasaulį skaičiai valdo,
skaičiai ir išradimai,
nemadingi arkliai ir pasagos,
išpildytos visos pasakos.
Betrūksta
gyvybės vandens šulinio
ir sodų mėnulyje –

DEVYNI EILĖRAŠČIAI

ir laimės formulės.
Viso labo,
amžiau dvidešimtasai –
tėvo skaitytuvai ant vinies kabo –
neskaičiuoja vaikystės dienų.
2015-08-12

*

Ant sodo stalo
spinduliai žaidžia tenisą,
spinduliai sėdi ant suolo,
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dainuodami choru ir solo,
spinduliai mane pasitinka,
ant byrančio namo tinko
saulė uždeda aukso lopą,
saulė mediniais laiptais
į mansardą kopia,
ir aš lipu,
kartu su
plaukuose prisiglaudusiu liepos
lapu.
2015-08-18
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*

*

2015-10-16

2016-01-07

Iš nakties išsirito
minkštas geltonas viščiukas
su rasos imitacija –
Saulės laikrodyje bėga diena –
išskalbta žemuogėmis kvepia –
atviruose languose
plasta užuolaidos –
lietus šoka
tvenkiny ant vandens
lelijos lapo –
Mone paveiksle.
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Kur gyvena saulučių meistras? –
Lauko gėlių puokštė
molio ąsotyje –
Saulės žaizdras amžinas –
ant ramunės žiedo
trapus drugelis –
varinis raktas ant komodos –
auksinis Buratino raktelis –
raktažolė, nenuskinta, prie kelio į svajonę ir į mirtį.
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Atsargiai!
Prašau nesutrypti –
baltoje sniego knygoje –
balti pėdų šriftai –
paukščių tekstai per lygumą,
žvėrių paslapčių alkana tema –
graži ir žiauri žiema –
toks metas,
spalvas pametęs –
baltoje sniego knygoje
baltos pėdų natos,
balti eilėraščiai per baltą lygumą
–
rankraščiai, kurie neišlieka, sniego ženklai ant sniego...

43

*

Žemėje žydėjimas
akacijų, alyvų, aronijų –
danguje
mirgančių žvaigždžių ironija –
buvo Persija, Babilonas, Asirija, buvo ir sugriuvo –
buvo tie, kurie gimė ir mirė,
tarp žūstančių tigrų,
tarp džiūstančių frezijų –
vieną ereziją keitė kita erezija,
tiesos ieškant lyg premijos –
o gal neieškant.
2016-02-04

2016-01-21
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ROMANO IŠTRAUKA
Minime 110-ąsias pirmojo „Varpų“ redaktoriaus, prozininko Kazio
Jankausko (1906–1996) gimimo metines. Ta proga spausdiname ištrauką
iš jį išgarsinusio debiutinio romano, kuris dar nebuvo pakartotas.

KAZYS JANKAUSKAS

JAUNYSTĖ PRIE
TRAUKINIO
Romanas
Išleido SAKALAS,
spaudė Akc. „Spindulio“ B-vės spaustuvė Kaune 1936 m.
Tiražas 2.200 egz. ir 25 egz. numeruotų geresn. popieriuje

PIRMA DALIS
Naktis juoda kaip apdegę namai.
Greitasis traukinys dumia pačiu miško viduriu. Prožektoriai laižo
geležinkelį ir abu miško šonus. Apšviestuose vagonuose sėdi žmonės,
o šviesos kvadratai greit slysta grioviais, užšoksta ant eglaičių, akmenų,
perpjauna vieškelį, būdelę, paskui vėl maudosi griovyje.
Ir ratai azartiškai skambina bėgių sudūrimais, lyg prie pianino išprotėjęs
virtuozas.
Visas miškas nubunda, palinksta į geležinkelį ir visokiais balsais kolioja
padūkusį ekspresą.
Bet ratai velniškai greit sukasi ir plienas dainuoja: tiku tak! tiku tak! tiku tak!
– Iki stoties dar šeši kilometrai. Mes vėlinamės penkiom minutėm, –
pasako mašinistas pečkuriui. – Gaila, kad čia kelias nelabai stiprus. Reikėtų
iš devyniasdešimties kilometrų pereiti į šimtą.
– Aš manau, kad iki Latvių sienos nuvažiavę pasivėlinimą išlyginsim, –
sugriaudžia pečkurys ir švystelia pečiun desėtką kastuvų anglies.
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Kazys Jankauskas 1993 m. rugsėjo 21 d.
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– O miške jau pavasaris. Pušys kvepia.
Taip, pušų kvapas susimaišo su anglies dūmais ir nugali jų aitrumą.
Pavasaris jau toks stiprus, kad pripildė kiekvieną spragą savo gajumu. Jis
pasiekė apsamanojusio akmens dugną, nutvėrė už plaukų miško želmenis,
įsibrovė į medžių pumpurus ir privertė jaunuoliškai dainuoti tamsiai rudą
naktį.
– Kai sugrįšime namo, reikės bobą išsiųsti į kaimą. Jos plaučiai truputį
šlubuoja. Sako, pušų kvapas labai stiprina plaučius.
– O aš pavasario nelaukiu. Kiekvieną balandžio mėnesį aš girtauju. Tokia
tai bėda aplanko mane kiekvieną pavasarį, - pasiskundžia pečkurys.
Ir tuo momentu, kada jie keletą sekundžių neseka geležinkelio,
prožektoriai užkabina bėgančią moterį.
Bet kada mašinistas vėl iškiša galvą, prožektoriai jau slysta tuščiu
geležinkeliu.
Labai toli, kažkur dešinėj, matyti žalia akis.
Stotis laukia ekspreso.
----------------Šiandien maža šventė.
Jaunas geležinkelio darbininkas Jonas Audėnas nubunda, bet dar ilgai
guli minkštoj lovoj. Jis gyvena žalioj geležinkelio būdelėj, turi kambarį ir
virtuvę. Jis turi mišką aplinkui. Dabar šypsosi, kad už lango dūzgia telegrafo
stulpai ir kad vėjas miške apkabinėja medžius. Jonas šnekina mažą narvelio
paukštelį ir keliasi. Kai užkuria krosnį, jos ugnis linksmai šokinėja ir auga,
ir ūžia, iškeliaudama pro kaminą į debesis. Baldai ir sienos tuoj lyg atgyja ir
visą būdelę padaro jaukią. Narvelio gyventojas šokinėja. Jonas duoda jam
saują puikių kanapių ir puoduką gero vandens.
– Pusryčiauk ir čiulbėk, - prašo ir kepa blynus. Jie gražiai pagelsta, kaip
klevo lapai, ir darosi minkšti. Kol verda kava, jis bėga pas senį Deičių pieno.
Senis miške turi ūkį, dukterį Kotrę ir dirba geležinkelyje.
Kiekvieną sekmadienį Deičius išeina bažnyčion, tai namie Jonas užtinka
Kotrę ir Pilypą Taučių, jauną geležinkelio darbininką rauplėtu veidu. Jo tėvas
gyvena už poros kilometrų, o Pilypas nuolat trinasi pas Kotrę. Jis žino, kad
Deičius turi daug pinigų, todėl jam labai rūpi senio duktė. Jis kalba Kotrei
negalįs būti be jos ir gudriai teiraujasi apie pinigus.
– Be pinigų nėra gyvenimo. Aš tave aprengsiu kaip karalienę, tik reikia
kaip nors gauti senio pinigus. Jam pinigų beveik nereikia, o mes už juos
galim pamatyti gyvenimą. Ar tu nenori apleist šio prakeikto miško, Kotre,
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ir turėti gerą butą mieste? Su vonia, su tarnaite, su automobiliu! Senio
tūkstančiai visa tai gali mum legvai duoti! – šnibžda jis Kotrei ir laiko ją
glėbyje. Ji nesipriešina maigoma, bet kur senis laiko pinigus, ji nežino.
– Sužinot nesunku.
– Žinau, kad nesunku. Tik aš labai bijau tėvo.
– Kotre, jei tu būtum gudresnė, mes gražiausiai paspruktume iš čia. Senis
nepasiektų tavęs. Suprask gi, Kotre!
Ir Jono atėjimas sutrukdo Pilypui savotiškai ją auklėti.
– Labas, kaimynai. Pieno atėjau.
– Aš palikau tau patį riebiausią pieną, - šypsosi Kotrė ir paima iš Jono
indą. Pilypo kalbos ją gąsdina, Pilypas toks piktas. Jai šimtą sykių daugiau
patiktų sėdėti šalia Jono, todėl Kotrė dabar palinksmėja.
– Netrukdyk mum, – atsikelia Pilypas ir atidaro Jonui duris.
– Tylėk ir sėdėk ramiai, o tai aš iš čia iki vakaro neišeisiu! Uždaryk duris,
stiržievi! – įsiunta Jonas. – Aš apliesiu tave visą šituo pienu, jei tu dar sykį
išdrįsi atidaryti svetimos trobos duris!
– Ponas koks... – nusimažina Pilypas ir uždaro duris.
– Taigi, – atsako Jonas ir išeina.
Miške jis niūniuoja ir sniego takučiu bėga namo.
Būdelėje pusryčiauja ir vis ragina sparnuotą kaimyną čiulbėti.
O lauke stiprėja vėjas ir kyla debesys. Taip, bus pūga. Jonas jaučia, kad
pūga artinasi, lyg moteris žadėjusi aplankyti.
Jonas išeina į geležinkelį. Tiesiog pirmyn ir pirmyn stumia sniego
bangeles, lyg daugybę kažkieno pamestų marškinių. Keturios bėgių
linijos tolumoj įsiduria į dangų. Toli matyti juodas kvadratas. Ta plieninė
garvežio krūtinė auga, didėja, pučia pirmyn ir visą mišką paverčia
neramiai besikeliančia kareivių kuopa. Traukinys eina gerai, kaip laikas,
ir nuolat spiria į pilką dangų juodžiausius dūmus. Ore dūmai lėtai tirpsta,
lyg vandenin įlieto rašalo šaukštas. Girdėti pasiutęs švilpimas. Jo garsas
ilgam įskrenda miškan ir dejuodamas nenori nurimti. Traukinys jau
kriokia šalia Jono. Jis pasitraukia ir aukštai išmeta kepurę, sveikindamas
mašinistą.
– Seni, hopa!
Bet mašinistas, tikras Jono tėvas, kumščia grūmoja iš garvežio. Jis vis
negali dovanoti Jonui, kad šis, baigęs gimnaziją, atsisakė vykti universitetan,
pasitenkindamas etatinio remonto darbininko vieta ir miško būdele. Tėvo
kumštis, traukinys ir paskutinis jo vagonas greit pralekia ir jau nyksta kažkur
šone, tarp kaimo trobų.
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Jonas palieka tuščią geležinkelį ir tyliai eina miškan. Čia dabar mažai
kas teateina pabuvoti. Todėl Jonas užtinka sniege tik savo didelių batų
pėdas ir pėdas šunų arba bailių kiškių. Jis mato pėdas ir amžinai vietoje
gyvenančius medžius. Žemė storai apklota sniegu, kuris yra minkštas ir
baltas. Na, čia daug medžių, draugiškai stovinčių šalia vienas kito. Šimtai
neapkabinamų pušų ir dešimtys mažų, kalėdinių eglučių. Vėjas sukinėjasi
po mišką, kaip įsigėręs ponaitis. Jis purto medžius, todėl ant Jono pečių
byra sniegas. Jono sieloj švaru ir balta, kaip visame miške. Jis dėkoja miškui,
pasidaro lyg vaikas ir dainuoja. O kada nutyla, šakose miršta menkai
padainuoti žodžiai. Jis eina, žvalgosi ir mato painią miško perspektyvą.
Medžiai panašūs į kažkokius žmones, susirinkusius aplink Joną ir staiga
užmiršusius, ką jie norėjo gero jam pasiūlyti. O, miškas! Jei jis staiga
prasmegtų, iš Jono širdies pasidarytų mirusi pelkė. Bet miškas amžinas
daiktas. Jei jį iškerta čia, jis netrukus išauga kitur ir vėl kalba su Dievu.
Šit Jonas atsilošia vieno medžio, bet jis nepasvyra. Geras ir stiprus medis
kaip dramblys. Jonui truputį šąla nosis ir kojos, bet jis stovi ir užsimerkia
pasvajoti. Vienas pats stovi jis viduryje sidabrinio miško ir galvoja apie
gyvus žmones ir amžinai pasikartojančias dienas.
– Aū! a-ū! – pažadina jį iš tolo atskridęs šūkavimas. – Jonai!
– Šaukei mane? – klausia bedarbį piemenėlį, išėjęs į geležinkelį.
Tas piemenėlis gyvena pas Taučius ir dažnai ateina aplankyti Jono.
Bet šį kartą piemenėlis uždusęs.
– Viršininko duktė tavęs laukia Kilėnų stotyje. Aš buvau ten nuėjęs, kai
siuntė Taučius, ir ji sutiko mane ir prašė.
– Nelabai aš noriu eiti, – guodžiasi Jonas.
– Reikia. Ji supyks, jei nenueisi.
– Bet šiandien šventė. Maniau, kad ramiai pailsėsiu. Va, tau žiemą daug
geriau. Nedirbi.
– Taučius neleidžia tinginiauti. Malkas kapoju, iš miško jas vežu, vandens
daug reikia nešti. Dabar liepė degtukų mieste nupirkti. Jis siunčia mane
penkis kilometrus dėl degtukų.
– Taigi, ir tavo gyvenimas nelengvas.
– Viršininkaitė davė man litą. Mieste aš nusipirksiu ne tik degtukų, –
nusišypso piemenėlis.
– Bet, matyt, abu negreit sugrįšime, – paduoda Jonas ranką ir paleidžia
berniuką.
Būdelėje nusimeta kailinius ir pasileidžia į Kilėnus. Vėjas pučia veidan.
Gerai eidamas, jis nudrožtų per pusvalandį, bet Jonas nesiskubina. Jis užsuka
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pas Taučių, kurio vienkiemis yra gryname lauke, prie mažos upės, tuoj už
geležinkelio.
Taučius, pilko veido niūrus vyras, ir jo žmona, aukšta blondinė, pietauja.
Šiltoj troboj bulvių ir spirgų kvapas. Pro langus braunasi migloti, neryškūs
žiemos vaizdai. Troboj kažkaip tamsu, ankšta ir rodosi, kad tuoj kris nuo
sienų paveikslai.
– Sotink, Dieve, – pasako Jonas įeidamas. – Aš drožiu į Kilėnus, bet
susisuko kojos autas. Spaudžia.
– Ak, tu dar neišmokai autu apvynioti kojos, ponaiti, – motiniškai pasako
Taučienė.
– Bet greit puikiausiai mokėsiu, – atsako Jonas ir nusimauna batą.
– Pilypo nematei? – lyg suurzgia Taučius ir lėtai valgo didelį gabalą mėsos.
– Jis pas Kotrę.
– Sėdi jis ten nuolat. Ir jau čėsas vestuves kelti. Reikėtų suieškoti patį
gabiausią piršlį, kad pasisektų gauti Pilypui Kotrę. Deičius visų šykščiausias
žmogus, kraičio jis neduos. Aš ir nesispirsiu dėl kraičio. Tegul jis bent vekselį
be pinigo grąžina, - ir Taučius nustoja valgęs. Jis susimąsto, žiūri pro langą į
miglotus laukus ir vėl kalba nesikarščiuodamas. – Greit reikės išpirkt vekselį,
jei nepavyks susitarti dėl vestuvių. Įlindau kaip į pelkes. Kai skolinau iš
Deičiaus pinigus, du tūkstančiai nebuvo labai didelis pinigas. Dabar ir šimtą
sunku sukrapštyti. Taip, būtinai reikia kelti vestuves. Geriau tegu Deičių Kotrė
gauna mano blogą Pilypą, o tai jie ūkį iš manęs atims, kai reikės išpirkti vekselį.
– Ak, blogas vyras yra didelė nelaimė. Jeigu tau rodos, kad mūsų Pilypas
yra netikęs, tai reikia atgrasyti nuo jo Kotrę, – bailiai įterpia Taučienė.
– Tu pati padarei šią skolą, o dabar rankas nusiplauni. Tikra boba. Žinosi,
kaip reikia siųsti sūnelį Brazilijon. Norėjai, kad iš ten milijonus parvežtų, o
jis nuvažiavo iki Kauno, pragėrė pinigėlius ir sugrįžo atgal.
– Tik ateinu, kaimyne, tuoj kartoji man žinomus dalykus, – numoja ranka
Jonas, baigdamas persiauti koją.
– Reikia šimtą sykių kartoti, nes ateina didelė bėda. Iš ūkio aš nenoriu eiti
ir neturiu pinigų, paimtų iš Deičiaus. Širdis sopa man.
– Ak, nepražūsim, – vėl pasako Taučienė.
– Mušti tave reikia, boba. Tu nemyli žemės. Tau nieko negaila. Įkišo
žulikui du tūkstančius litų, dabar sako – nepražūsim.
– Ak, visada taip. Pradedi vekseliu, o baigi manim.
– Jei tavo žmona suklydo gero norėdama sūnui, tu negali jos kaltinti ir
graužti. Aš nesuprantu, kodėl tu manai, kad tau bloga. Ūkis jūsų prie miesto,
galima iš jo gauti daug pelno. Be to, tu ir Pilypas tarnaujate geležinkelyje.
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Taip toli gražu ne visi ūkininkai gyvena.
– Pilypas savo uždarbį iki cento prageria. O ir mano algai yra nemaža
spragų. Troba stovi prie pat geležinkelio, tai valdžia liepia arba perdengti
stogą skarda, arba toliau nukelti trobą. Be to, aš dar nebaigiau mokėti skolos
už pripirktą žemės gabalą. Sodą užveisiau. Išlaidų buvo, kaip blusų šuns
kailyje.
– Užteks, kaimyne. Tai vėl ne mano reikalas, ir jūsų naujienos manęs
nejaudina. Tikrai, - apsitvarko Jonas ir išeina.
– Aš tau viską nupasakojau, kaip geram žmogui. Nenumok ranka į savo
kaimyno reikalus... – dar kalba Taučius ir baigia pietauti. Taučienė palydi
Joną ir prieangyje tyliai sako:
– Mūsų obuolinis vynas jau labai skanus. Kada aš galiu rasti tave būdelėje?
Noriu atnešti gero vyno.
– Klausyk, tu gausi iš vyro lupti, - įspėja moteriškę Jonas ir apleidžia
prieangį.
Ji dar spėja paglostyti jo raumeningą petį.
Jonas niekuo į tai nereaguoja ir nuskuba į Kilėnų stotelę. Ji yra miške,
idiliška ir maža. Sniegas, keli vagonai ir miegantis semaforas.
Peronėliu vaikšto dvi draugės – kelio ruožo viršininko Naudžiūno duktė
Liucija ir eigulio duktė Stasė. Jonas abi jas seniai pažįsta, nes jie kartu mokėsi
ir kartu baigė gimnaziją. Stasė brunetė, padykusi šposininkė. Liucija kiek
panaši į vaiką, mėgstantį svajoti.
– Labas, mergaitės, – šypsosi Jonas. – Sunkiausias uždavinys būtų duotas
tam vyrui, kuriam lieptų pasirinkti vieną iš jūsų.
– Tai kaip padarytum? – juokiasi Stasė.
– Aš nežinau, mergaitės. Aš pasirinkčiau abi.
– Na, taip niekas nesirenka, – žiūri į Joną Liucija. – Kodėl tu taip ilgai
nepasirodei?
– Aš galėjau ir visai nepasirodyti. Jūs man sutrukdėte sekmadienio poilsį.
– Tave čionai kvietė Liucija. Ji nori, kad ją pabučiuotum. Dėl tokios
užgaidos galima vyriškį ir iš Amerikos kviesti, - juokauja Stasė.
– Liaukis, Stasyt, – prašo Liucija.
– Ne, ne, Jonuk. Ji atvyko pas mane paviešėti. Mes čia ilgai dūkom miške.
Ir ji pražiopsojo traukinį. Ji galbūt tyčia nesakė, kad jau baigiasi laikas. Bet
dabar jai reikia skubėti namo, kur laukia tėvai, sužadėtinis, ir Liucija nori,
kad ją nuvežtum drezinėle.
– Nejuokaukit, mergaitės. Žiūrėkit, pūga kokia. Sniego kalnais drezinėlė,
berods, nevažiuoja.
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– Aš taip pat prašau nejuokauti. Važiuojam. Įsakau, kaip tavo viršininko
duktė. Aš noriu kuo skubiausiai išvažiuoti, nes Stasė mane įžeidinėja.
– Liucija, aš juokauju. Tik jeigu tu, važiuodama pas sužadėtinį, imi dar ir
Joną, o man nieko nepalieki, tai...
– Hm. Užteks, mergaitės, – sumurma Jonas ir nuo peronėlio trenkia ant
bėgių mažą drezinėlę.
– Gražiai važiuosite. O tačiau ir aš, pasirodo, nebūsiu viena. Žiūrėkite,
Povilas ateina. Jis neseniai gavo mūsų liaudies mokyklą, o dabar nori mane
gauti, - kalba Stasė, ir iš miško išeina akiniuotas jaunuolis.
– Į vedybas aš žiūriu labai rimtai. Į meilę aš žiūriu, kaip į brangiausią
daiktą, - liūdnai sako Povilas valydamas akinius.
– O tu myli mane? – juokiasi Stasė.
– Ir visada mylėsiu, – žemai nusilenkia Povilas.
– Povilai, o mes tau kas? Aštuonerius metus kartu mokėmės! Ar nereikia
pasisveikinti? – supyksta Jonas.
– Jūs visada juokiatės iš manęs, todėl nesveikinu jūsų.
O Liucija jau sėdi drezinėlėje ir kantriai laukia, kada Jonas baigs plepalus.
Jis jau būtų sėdęs, bet iš miško ateina eigulys, Stasės tėvas. Jis visus pasveikina
ir sako dukteriai:
– Atnešiau tau kailinius. Vis tu ištrunki iš namų nešiltai apsirengusi, - ir
užmeta dukteriai ant pečių sunkius ir šiltus kailinius.
– Tėvuk, rūpiniesi manim taip, lyg būčiau menkiausias viščiukas. Ir
aš nepykstu. Nes tai daug geriau negu Jono pasielgimas. Jis norėjo mane
pasodinti drezinėlėn greta savęs ir Liucijos, kad važiuotume toli kur nors,
pūgai siaučiant. Ne, aš nesutikau. Niekur nenoriu važiuoti. Tėvas duos man
šautuvą, ir aš eisiu zuikių medžioti. Einam, tėvuk ir Povilai, į mišką. Juk ten
mūsų laukia šilta ir jauki eigulio troba. Neliūdėk, Povilai. Šiandien aš tau
daug griešiu. Šuberto nebaigtą simfoniją, gerai? Mum nebus nei bloga, nei
liūdna sėdėti prie skaisčios ugnies, miško troboj, - kalba Stasė.
– Sudiev. Laikas važiuoti, – Liucija tyliai.
– Daug laimės, ponai, – sušunka Jonas ir patraukia į save drezinėlės
rankeną. Važiuoja.
– Pūgos sūkuriuose neužmirškite, kad esate jauni! – juokiasi Stasė, ir
Jonas tuoj pat gauna sniegu per sprandą.
Drezinėlė bėga iš stoties.
– Ji šiandien buvo pikta.
– Stasė nori, kad tik apie ją galvotum.
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kalba Jonas ir linkčiodamas tampo pirmyn ir atgal drezinėlės rankeną.
Stotelę uždengė miškai. Yra tik snieguotas vėjas, medžiai ir tamsėjimas.
Jonas įkinko darban visas jėgas, nusprendęs patekti į centrinę stotį
anksčiau, negu pūga uždengs bėgius baltais kalnais. Tai dešimčiai kilometrų
pusvalandžio ir tereikia. Bet sniegas ir vėjas nelaukia. Jaunieji užvažiuoja
jau ir tokias vietas, kur bėgių nematyti, o sniegą nugali tik drezinėlės greitis.
Važiavimas lėtėja.
– Jau, rodos, nebetoli, – tylūs Liucijos žodžiai.
– Dar šeši kilometrai, – susijuokia Jonas. Drezinėlė visai sustojo pusnyje,
lyg kokia šiaurės ekspedijėlė. Sniego kalnai, juodo vėjo spiriami, apgula
geležinkelį. Tie balti kalniūkščiai didėja ir geležinkelį paverčia kapinynu.
– Teks palaukti mano būdelėje. Ji nuo mūsų per šimtą metrų.
– Aš nenoriu...
– Nebijok. Gausiu tau arklius. O dabar nulipk. Nustumsiu drezinėlę iki
būdelės.
Liucija paklusniai nulipa ir padeda Jonui.
Jau visai sutemsta, kada Jonas prie būdelės nuima nuo bėgių drezinėlę.
– Suprakaitavau, – giliai atsikvepia ir atstato krūtinę pūgai. Vėjas laužo
miško viršūnes ir geležinkeliu bėga pirmyn. Su savim jis velka sniegą, o
telegrafo stulpus priverčia groti ir skandalyti. Liucija stovi nuo Jono per du
žingsnius, bet tamsa ir sniegas trukdo jam ją gerai matyti.
– Na, einam. Tu palauksi būdelėje, o aš nubėgsiu iki Deičiaus arklių. Jei
šiandien tavo sužieduotuvės, tai būtinai reikia tave pristatyti į stotį, – kalba
ir veda vidun.
Liucija dreba.
– Tu nebijok manęs, – uždega lempos šviesą. Tada būdelėje pasidaro
jauku. – Po dešimties minučių aš sugrįšiu. Jei bijai, užkabink duris. Kodėl tu
pasidarei maža ir nusiminusi? Aš tau įjungsiu radiją.
– Nereikia.
– Tai jau einu.
– Tik greitai grįžk.
– Žinoma. Iš visur sugrįžčiau pas tokią viešnią, - stipriai ją apkabina.
Liucija greit pasitraukia.
Jonas bėga mišku. Laikyk! Vėjas taiko patiesti jį ant žemės ir užberti
sniegu. Pamėgink! Jis suduš į Jono krūtinę ir nusiris į griovį kaip varlė! Ho,
ho, ho! Šaukia Jonas visa gerkle, bet negarsiau už pūgos maurojimą ir bėga,
klimpdamas sniege ir tamsoj. Iš tolo mato Deičiaus langelio vilko akį. Įpuolęs
kieman, susipyksta su palaidu šunim.
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– Seni, allio! Laikyk pririštą tą biesą! Jis nori man nutraukti kelnes!
– Į būdą, Rudi! – išbėga basa Kotrė. Jai nešalta.
– Tu nebijai nei šalčio, nei ligų, kaip bulius.
– Galėtum bent sykį pavadinti mane ir gražesniu žodžiu.
– Hm. Tu nebloga mergiotė, bet ... Kas nori gyventi, turi būti kietas, Kotre.
– Kas ten atėjo? Neleisk vidun, Kotre! Kada nors tu plėšikus įsileisi trobon!
– šaukia iš vidaus Deičius. Jis guli kampe, prie juodų sienų. Jo beždžioniškai
mažą veidelį ir žiurkiškus ūselius geltonai, lyg jis būtų kinietis, nušviečia
menka, rūkstanti lempa.
– Kelkis, seni. Tuoj reikia vieną žmogų į stotį nuvežti. Pūga tokia, kad
pėsčiom visai negalima eiti, – stovi Jonas prie menkos ugnies.
– Nevažiuosiu aš tokį vakarą! Ir arklių neduosiu! – nesikelia Deičius iš
lovos.
– Bet kelkis, Deičiau.
– Turbūt mergina tavo būdelėje? – klausia Kotrė šonus kasydamosi.
– Nevažiuosiu, nors būtų pas tave ministeris! – suduoda kumščiu
priegalvėn Deičius.
– Naudžiūno dukterį reikia parvežti namo. Pūga užpustė jos drezinėlę.
– Viršininko duktė? – tuoj šoka iš lovos Deičius. – Pūga ją užklupo, ar tu
– man vis tiek. Savo viršininko dukterį aš pristatysiu tėvui.
– Kvailas esi, Jonai. Tokią paukštytę tik rytmetį reikia vežti iš savo
pastogės. Tik rytmetį, – tikina Kotrė.
– Karvė, – sako Jonas išeidamas. – Bet Pilypas žada tave vesti, jei tėvas
kaip pasogą atiduos Taučių vekselį. Aš galiu būti piršlys.
– Gumbą jie gaus, ne vekselį. Iki cento išlupsiu pinigus. Visus apmušalus nuo
jų kūnų nuplėšiu, jei kitaip nebus galima! – girdėti įsiutusio šykštuolio balsas.
Po kelių minučių Jonas valosi batus prie būdelės slenksčio.
– Leisk, tai aš.
– Jonas? – tyliai ir baimingai klausia Liucija.
Kada įleidžia, jis mato, kad jos kakta aprasojusi, kaip trobos langas rudenį.
– Bijojai?
– Ilgai buvai.
– Tik penkiolika minučių.
– Tavo būdelė labai nerami. Kauksmai nuolatiniai, ūžesys. Žiurkės
palovyje graužėsi.
– Tu atpratai nuo miškų.
– Aš – miesto žmogus. Miškai labiau vilkam, ne žmogui, tinka.
– Arkliai tuoj bus čia, Liucija, – sustoja Jonas prie sienos, atremia galvą ir
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žiūri į baltas lubas. – Aš prisikamavau šiandien. Bet galvoti dar galiu, ir man
rodos, kad dabar tu esi panaši į trylikos metų mergaitę, ką tik pardavusią
pintinę baltų rožių. Tu sėdi, Liucija, ir abi rankas pasidėjai ant kelių. O
žibalas lempoje baigiasi.
– Pripilk.
– Nereikia. Liucija, aš turiu paukštelę, bet nežinau, kuo ji vardu.
– Tai paprasčiausia zylė, – girdi Jonas tylų juoką, ilgai skambantį kažkur
šalia širdies.
– Bet ji maloni paukštytė, - patogiau atsistodamas sujudina kojas. Lempos
ugnis mažėja, ir kambario šviesa nyksta. Girdėti vėjas, užpilantis geležinkelį,
ir miškas girdėti, šiandien negalintis užmigti. Liucija sėdi, ir Jonas mato ją
lyg neaiškų šešėlį.
– Tu labai skubi namo?
– Jei skubėčiau, seniai būčiau ten, kur laukia sužadėtinis.
– Tu kalbi apie Petrą? Jis greit bus inžinierius.
Šviesos nebėra. Jie kalbasi tamsoj.
– Taip.
– Paskui jis bus tavo vyras. Tai puiku. Aš visai nebematau tavęs, bet
jaučiu, kokia esi moteriška. Dar sėdi? Ir aš tave seniai pažįstu. Pabučiavau
tave pirmą kartą, kai buvome ketvirtoj klasėj. Tu tada apsiverkei ir žiūrėjai į
mane pro ašaras. Dabar tu visai išaugai, ir tavo kūnas gražus.
– Užbaiga darbininkiška.
– Bet ar deduosi kuo kitu? Vienok aplankei mane. Tik nebijok. Tuoj
nebebus tavęs čia, o aš visą naktį praleisiu galvodamas apie Liuciją. Aš
atsisėsiu, kaip tu dabar, ir išbūsiu taip keletą valandų. Kodėl? Sunku žinoti.
Bet tikriausiai todėl, kad laukiau ir kad tavo akys mėlynos. Nematau tavęs,
bet man rodos, kad tu šypsaisi.
– Ne, aš juokiuos. Nes tu kalbi ne apie mane, bet apie moterį. Tą patį iš
tavęs ir Stasė išgirs.
– Jos aš bijau. Ji pragaištinga ugnis. Jai aš sakyčiau kitokius žodžius ir
nenorėčiau, kad ji ilgai liktų pas mane. O su tavim man neprailgsta laikas,
todėl galime būti kartu visą gyvenimą. Aš tau nemeluoju. Tu esi man lyg
pavasario kvepiąs pušynas džiovininkui, - ir Jonas uždega kitą lempą, nes
išgirsta arklių bildesį ir nenori, kad Deičius pamatytų, jog būdelėje buvo
tamsu. – Tu man lyg ramus vakaras.
Liucija žiūri į Joną.
– Aš esu čia, nes norėjau įsitikinti, ar turiu galutinai surišti savo gyvenimą
su Petru.
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– Nežinau, Liucija, nežinau. Bet tu brangi man. Plaukai kvepia. Šilkiniai...
– ir pabučiuoja ją.
Jau privažiavo arkliai.
Liucija velkasi paltą ir dreba.
– O, aš sapnuosiu tave.
– Ir aš. Ir aš, Liucija. Ar turėčiau būti mažiau laimingas negu tu?
Abu išeina į vieškelį.
– Tai pūga! Išvytas šuo ir tai niekur nebėgs! – sušunka Deičius stovėdamas
tamsoj prie rogių.
– Tau bus atlyginta. Neaimanuok, - sako Liucija ir sėdasi į rugių šiaudus.
Ir netrukus nebėra nei rogių, nei Liucijos. Jonas dar stovi, ir pūga baltina
jį, kaip dažytojas kambario sienas. Snieguolės, kurios pataiko ant jo lūpų,
tuoj ištirpsta. Jis ilgai galvoja apie Liuciją, ir miškas siunta, nes vėjas be
pertraukos purto jį.
Sugrįžęs būdelėn Jonas taip dainuoja, kad zylė nubunda ir nerami
šokinėja narvelyje.
– Nebijok gi! Aš tik noriu pasakyti tau, zyle, kad ir žmogus kartais yra
laimingas. Bent linksmas, zyle, nes laimė yra beveik nepasiekiama!
----------------Nebėra vilkų, plėšikų, vaiduoklių. Ir baimė įlindo į sniegą kaip kurapka.
Naktis audringa, bet Liucija važiuoja rogėse namo. Vėjas laižo veidą, o širdyje
girdėti Jono žodžiai. Ji nesijuokia ir neverkia, tik nuotaika jos nepaprasta,
kaip saulė. Ji norėtų važiuoti kiaurą naktį, o rytmetį gal pavyktų vėl atsidurti
prie Jono būdelės ir pasiskųsti jam, kad labai sušalo ir labai jo pasiilgo.
Ir vėjas kelia sniegą ir neša į laukų tamsą. Vietom painiojasi užpustomos
lūšnelės arba juoduoja kryžkelėje senyva Dievo mūkelė, apsnigta ir sušalusi.
Kas važiuoja iš paskos? Kas vejasi juos ir triukšmauja, ir dainuoja, kaip jauna
meilė? Gal Jonas skuba ir nori dar kai ką pasakyti Liucijai? Ak, ne! Tai pūga
dūksta.
Staiga Deičiaus balsas:
– Trr, žalčiai! Porą valandų tikrai būsime važiavę.
Ir rogės sustoja prie didelio namo. Sušalusi Liucija lipa iš rogių.
– Kur tamsta buvai, aš nežinau. Pinigai viską gali... – Deičiaus juokas.
– Apie ką tylėsi?
– Kad parvežiau... iš miško.
– Ak, pasakok. Tu negali man pakenkti, nes aš nebijau žmonių. Jokie tavo
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plepalai negali manęs prislėgti, – ji kalba tyliai ir paduoda seniui dešimt litų.
– Turiu ir aš dukterį. Labai gerai suprantu jaunuosius ir padedu. Be vyro
tuščia... No, žalčiai!
Jis apsuka roges ir, be saiko kapodamas arklius, įlenda tamson.
Pas Liucijos tėvus susirinko svečių. Jai labai šalta, bet ji tūpčioja lauke ir
nenori eiti vidun. Ko jie susirinko, juk jai tik Jonas rūpi. Kad nebūtų taip šalta,
ji eitų pasivaikščioti. Šaltis įspaudžia ją rūbinėn. Ir tuoj ateina čionai truputį
raišas tėvas ir smulkaus veido trumparegis inžinierius praktikantas Petras.
– Kur buvai? – jis klausia pirmas. – Traukinys jau seniai atėjo.
– Namo reikia laiku pareiti, - prideda tėvas.
– Anksčiau negalėjau, - atsako ji tyliai. Bet jeigu jie ilgai kibs, ji pasakys
jiems visą teisybę, ir tegu sau stebisi! Taip, ji buvo miške, pas Joną, tą
darbininką!
Tėvas pastebi keblią dukters būklę ir pasidaro švelnus. O Petras klausia:
– Persirengsi ar taip pasirodysi svečiams?
– Mes jau kai kam pašnibždėjom, kad galbūt šį vakarą paskelbsim tavo ir
Petro sužieduotuves, - patapšnoja per dukters petį tėvas.
– Nenoriu! Aš nieko nesakiau apie sužieduotuves. Aš pavargusi, aš sergu,
mano galva plyšta.
– Tu nenori? Aš einu gerti, - ilgai žiūri į ją Petras.
– O svečiams ką liepsi pasakyti? – tėvas griežtai.
– Išvaryk juos, jei jie susirinko mano sužieduotuvėms.
– Nejuokauk!
– Ak, man nejuokinga jūsų komedija, - ir Liucija netikėtai įsprunka savo
kambarin. Girdėti energingas durų užrakinimas.
– Taip, pone viršininke. Šit jums ir mano laimė. Susipažinkit. Liūdna, numoja Petras ranka.
– Aš sutvarkysiu tavo laimės reikalus. Įvyks sužieduotuvės. Nes kas yra
meilė? Tai greičiau krūva užsispyrimų.
– Tai perspektyva! Kai žiūri geležinkelio tolumon, rodosi, kad bėgių
linijos susieina. O juk jos yra lygiagretės! – vis niūresnis darosi Petras.
– O kas yra linija? Tai kažkas labai paprasta. Linijas galima glausti. Tai
turėk gi daugiau ištvermės, - drąsina Naudžiūnas jauną inžinierių.
Atėjo pas Naudžiūną daug stotiškių. Ir stoties viršininkas Ricius, keisto
grožio sudžiuvėlis, su žmona, kuri amžinai mieguista ir dieną naktį svajoja
apie įvairiausius vyrus, - atėjo.
– Mes laukiame, – sako Ricius sugrįžtančiam iš rūbinės Naudžiūnui ir
Petrui.
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– Ko laukiate ir kas yra laukimas? Norėjau čionai dukterį atvesti, bet ji
susirgo ir nuėjo gulti. Šių dienų vaikai tik bloga yra linkę daryti tėvams. O
kas yra tėvai? – kalba Naudžiūnas, ir publika juokiasi.
– Tai greičiau nelaimingiausi žmonės! Reginys, aš pasakysiu! Aš džiau
giuosi, kad neturiu vaikų, – sako Ricius ir pasitaiso akinius.
– Vaikai – reikalingiausias daiktas šeimoje. Tai – šeimos sveikata, – tyliai
pasako Ricienė, o jos akys kažko ieško tarp žmonių.
– Vaikai atneša džiaugsmą ir skausmus. Mano duktė nėra akiplėša, tik ji
dažnai keista, – atsikelia Naudžiūnienė, atsiprašo svečių ir ilgam išeina pas
Liuciją.
Svečiai pradeda ruoštis namo. Jie kelias savaites turės plepalų. Slapčia
šypsosi, kad nebuvo jokių sužieduotuvių ir skirstosi.
Pasilieka Riciai, Petras ir nuolat snaudžianti Naudžiūno visai sena motina.
Ricienė jai daugiausia patinka, ir senutė visada pagyvėja, kai kalba su šia moterim.
Jos ir dabar kalbasi apie praeitį, kada senutė buvo daug jaunesnė ir valdė didelį
dvarą. Jį sudegino vokiečiai ir ten yra dabar tik šeši apleisti, žali prūdai, pasakoja
senutė Ricienei. O vyrai pamažu susimeta prie šeimyninio bufeto.
– Geriu už dukters sveikatą, – pakelia stikliuką Naudžiūnas.
– Ji sveika, tik nemyli manęs, – murma Petras ir nugnybia stikliuko kaklą.
– Kas moka, tegu neliūdi. Gyvenimas pasidaro reginiu, kai išgeri.
Gyvenimas visada pilnas reginių, – geria ir Ricius.
– Visokių reginių yra. Sykį apžiūrinėjau ruožą. Radome vienoje stotelėje
pavyzdingiausią tvarką, tada suėjome bufetan ir čiulpiame spiritą. Čia,
žinote, prilenda seniūnas Brūdas, tas pats, kurs dabar šioj stotyj tarnauja.
Tada jis kaip tik prašė, kad perkelčiau jį čionai. Gerai, sakau, o stiklinę
spirito tu sutiksi išgerti? Matyt, jam buvo ne pirmas sykis. Lengvai prarijo.
Kažkas jam dar įpylė. Ir dar, kad juos velniai. Baigėsi tuo, kad mūsų seniūnas
Brūdas užsidegė. Guli jis ant grindų, o iš burnos mėlyna ugnis plaukia. Teko
vandenį jam į burną lieti...
– Žinau. Tokiais atvejais labai savotiškas vanduo liejamas. Reginys buvo
neblogas, jaučiu! – juokiasi Ricius. Jis dažnai liūdi dėl palaido žmonos
gyvenimo, bet kartais ir jis juokiasi.
– Tuščia, – beveik pašnibždom sako Petras ir žiūri į stikliuką.
– Pripilsiu į jį tau puikiausio konjako, - ima Naudžiūnas butelį.
– Stikliuką man tamsta gali pripilti, bet siela bus tuščia, labai tuščia, - ir
Petras geria maišydamas įvairius vynus.
– O kas yra tuštybė? Nebent amžina tyla ir jokių norų nebuvimas. Negerk
daug, Petrai. Būsi alkoholikas į senatvę.
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– Aš nesulauksiu senatvės. Man tik reikia sukonstruoti ir pastatyti tiltą
tarp žemės ir mėnulio. Tada aš išeisiu. Užžengsiu ant to tilto ir pirmyn visą
gyvenimą, – murma Petras.
– Grandiozinis girto žmogaus sumanymas. Tu pasidarei fantastas, mielas
Petrai, – sako Naudžiūnas.
– Reginys, jaunuoli. Tikra, neklaidinga fantazija. Sujunk žemę su mėnuliu.
Tūkstančiai žmonių padėkos tau. Aš pirmas nubučiuosiu tave. Kas priverstų
mane čionai pasilikti, jei būtų tiltas į kitą planetą? Ramiai, patenkintas
sudėčiau už nugaros rankas ir išeičiau. Aplinkui žvaigždės moja tau, o bjauri
žemė tolsta, nyksta, mažėja. Oras ramus. Tamsu. Tai reginys! Nuliūdęs
keleivis ant begalinio tilto. Duok gi man tiltą, inžinieriau! – bučiuoja Ricius
Petrą.
– Dviese eisim. O jei paimtum su savim kokią moterį, tuoj abu grąžinčiau
atgal į žemę.
– Girti jūs visai, – palieka juos Naudžiūnas.
Jis randa kito kambario kertėj užmigusią sofoje motiną ir šalia jos
susimąsčiusią Ricienę. Ji susidėjo ant krūtinės rankas ir žiūri pro langą į
juodą naktį.
– Einam, – tyliai pasako Naudžiūnas ir nuveda Ricienę į savo kabinetą,
kur yra daug minkštų baldų.
Kada jie leidžia tamsoj laiką, Naudžiūnienė, netikėtai sugrįžusi iš dukters
kambario, uždega šviesą.
– Gana, – pasako šaltai ir stovi duryse.
Ricienė tyli.
– Visa stotis žino, kas tu esi. Ir vyrai moka išnaudoti tavo nerimtumą.
Manasis visada pirmas. Jis lengvai nueina pas kitas moteris, o žmona jo
negali mylėti. Aš bjauriuosi tokiu vyru! – įsikarščiuoja Naudžiūnienė ir
duoda vyrui per žandą.
– Nereikia manęs žeminti. Gavau į žandą. Bet kas yra skaudi žmonos
ranka, šaltai galvojant? Tai yra neišvengiamas ir reikalingas priedas kiekvienai
padoriai šeimai, - kalba Naudžiūnas ir kabinetan įeina Ricius.
- Reginys, viršininke! Aš nemušu, kad lendi prie mano bėdos. Mano
silpnus kumščius pavaduoja tavo žmonos ranka. Reginys toks, kad aš
noriu būti filmo kronikos gamintojas ir... – bet staiga Ricius meta kalbėjęs,
nusimena ir svirduliuodamas eina rūbinėn.
Ricienė taip pat ruošiasi eiti namo ir atsiprašinėja Naudžiūnienę. Bet ši
pasitraukia nuo jos ir sako:
– Tu dar užsuk pas kokį nors vyrą.
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– Mėgsti skausti.
– Yra žmonių, kurių negalima niekuo įžeisti. Jei išvyčiau tave, nebūtų per
daug.
– Dėl Dievo! Aš buvau užmiršusi, kad jūs galit su manim daryti viską,
kas tik ateis galvon, - staiga lyg atsimena Ricienė, ir jos akyse užsidega klaiki
baimė. Ji apsižvalgo ir išbėga. Naudžiūnas mielai bėgtų paskui ją, bet jį
sulaiko noras su žmona susitaikyti.
– Taika. Bučiuoju rankas, kurios mušė mane. Atsimink, kad tik tada
lengva gyventi, kai nežiūrime per daug rimtai. Atėjo, praėjo ir – tiek to. Negi
suvaikysi visą praeitį? Aš esu raišas, aš esu girtuoklis ir dar kai kas, anot
tavęs, bet aš gerbiu savo žmoną. Kadangi šeimoj taika yra būtinas dalykas,
tai neatsitrauksiu, kol tu nustosi pykusi.
– Esi šlykštus man. Nors plaukai tavo jau žyla, vis moterys rūpi. Kas iš to,
kad šiandien tau atleisiu, jei rytoj vėl bus tas pats?
– Aš pasitaisysiu! – suduoda krūtinėn Naudžiūnas.
Jie susitaikys. Jie dar ne sykį šitaip ir vėl kalbės, nes jau nebėra žemėje
sveikų, nesužalotų šeimų. Eina metai ir nauji žmonės velka per dulkes ir
purvynus savo šeimos menkučius ir svarbius reikalėlius.
Petras ir Ricius niekaip negali baigti plepalų. Jie, velniai, stovi koridoriuje,
ir Ricius laiko Petrą už pečių:
– Žmonos? Tai puikūs reginiai ir sieniniai paveikslai. Na, jos aistringos tigrės
šiandien ir lengvai nuperkamos rytoj. Ragai kaba viršum kiekvieno vyro galvos,
kaip amžinas prakeikimas. Nemylėsi žmonos, ji eis pas kitą. Labai mylėsi – vis
tiek eis. Aš esu kyšininkas! Žydai, prekių siuntimo interesantai, ekspeditoriai,
agentai siūlo man – ir imu. O vakar biednas iešmininkas atnešė penkiasdešimt
litų. Jis turi žmoną ir pliką šeimą. Besukdamas sau galvą, kaip iškombinuoti
vaikams rūbus, kad jie galėtų lankyti mokyklą, jis išvagia iš platformos ir
parduoda du metrus malkų ir, tuo darbu užimtas, ne į reikiamą kelią priima
traukinį. Susidūrimas, keli vagonai sudūžta. Reginys! Jis atneša velniai žino
kuriuo būdu sukrapštęs penkiasdešimt litų ir maldauja dovanojamas. Aš
paimu jo pinigus ir paleidžiu darban visą savo gudrumą. Į Geležinkelių valdybą
nusiunčiu tokį nuotykio aktą, iš kurio matyti, kad tik miglotas oras kaltas dėl
traukinio su vagonais susidūrimo. Iešmininkas pasilieka ir toliau vogti malkas
vaikų rūbams. Jis ir vaikus siunčia prie pilnų vagonų. O aš, stoties viršininkas,
imu iš vagių kyšius. Iš ubagų, žydų imu. Reginys! Viskas eina žmonai, tam
neįkainuojamam turtui, kurs stumia mane žemyn. Ir nematyti jokios padorios
užbaigos. Būsi geras žmonai kaip šventasis ir būsi labai nelaimingas. Nelengva
visą amžių būti tik raguotu kyšininku. Aš esu visai girtas. Man kažkodėl norisi
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verkti arba deklamuoti Puškiną... O, man reikia eiti namo! Žmona laukia. Reikia
juk ir vyrui būti namie, kada sugrįžta žmona.
– Tu palauk. Tavo reginiai dalykas pasenęs kaip ir tu. Stovėk ramiai ir
nesidraskyk. Aš kviečiu tave į vestuves. O gal ji manęs nebemyli? Liucija gal
jau niekad nebemylės, a?! Koks nelauktas finalas, tu mano apsiverkęs seni.
Žūsiu aš, jei Liucija nenori manęs. Tau geriau. Bėdos iš tavęs bent kyšininką
padarė.
– Kas yra kyšininkas? – pasirodo rūbinėj ir Naudžiūnas su žmona. – Tai
pirmiausia žmogus, nes joks kitas gyvulys neima kyšių.
– Meskit juokavęs! – numoja ranka Ricius ir staiga išeina, palikdamas
Petro saujoj brangią palto sagą, ką tik ištrūkusią su vatos gabalu.
– Imk, - paduoda Petras sagą Naudžiūnui. – Man nieko nereikia. Aš
mėgstu nakties laiką, nes esu labai vienišas. – Ir išeidamas trinkteli durimis.
– Kas yra? Petras? Tai...
– Nutilk. Įgriso.
– Aš tik norėjau pasakyti, kad tai šlapias skuduras, - ir Naudžiūnas
pabučiuoja žmonos ranką.
----------------Žaidžia vėjas, lengvai pakeldamas sniego dulkes, ir stovi užmiršti
vagonai, raudoni kaip gęstanti ugnis. Naudžiūnas mato krūvas darbininkų,
kraunančių į vagonus sniegą, ir žino, kad dešimtkart daugiau jų prašosi
priimami darban. Tiesiog vieton žuolių galima kloti darbininkus arba tiltus
statyti. Tiek daug jų. Viršininkas pasiskubina savo kabinetan ir redaguoja
Geležinkelių valdybai raštą: „Kadangi darbininkų pasiūla dešimteriopai
viršija jų pareikalavimą, tai aš prašau p. Kelio Tarnybos Viršininką leisti man
mokėti darbininkams ne 4,5 lito dienai, bet 3 litus. Tie, kurie neturi darbo,
mielu noru sutiktų dirbti ir už 1 litą dienai“.
Patenkintas jis keletą sykių perskaito savo raštą. Už lango matyti darbininkai
su kastuvais rankose. Vėjas kelia sniego dulkes ir darbininkų sermėgas.
Suskilusiame danguje spindi bešiluminė saulė. Vagonai, užmiršti vagonai
niekur nevažiuoja. Bet jų raudonumas kaip saulės. Naudžiūnas raivosi kėdėj ir
skaičiuoja pajamas. Algos niekad neužtenka. Jis rūpinasi ruožo tvarka ir tuo,
kad geras nuošimtis ruožui skiriamų kreditų pasiektų jį. Ateina galvon mintis,
kad yra naujas pajamų šulinys. Valdyba moka penkiolika litų dienpinigių, kada
viršininkas tarnybos reikalais išvažiuoja ruožan. Taigi reikės mažiau sėdėti
kabinete. Yra motorinė drezina, šoferis. Vieną dieną nuvažiuos į ruožo galą,
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kitą – vidurin, trečią – dar arčiau, paskui vėl pakartos važiavimus. Tai duos per
mėnesį porą šimtų litų. Jei nuvažiavus nebus ką veikti, atsiras kelio meistro ar
stoties viršininko degtinė. Nebus to, gal kas geresnio daikto parūpins. O saulė
šlubuoja akmeninių debesų dangum. Saulė kyla aukščiau ir nieko neveikia, tik
saugosi, kad nesusikultų į kokį debesio kalną.
Va, ateina žydelis, amžinas geležinkelio darbų rangovas. Jis žemutis kaip
neužauga, o jo galva pakreipta šonan, lyg jis nuolat prašytų išmaldos.
– Sėsk, Figeli. Ar sandėlis visai baigtas? Ryt poryt turi atvykti kontrolierius.
– Sandėlį nieko netrūksta. Gatavas. Tik reikia išrašyti medžiagą. Lentų
penki kūbai ir dvidešimt penkios statinės cemento.
– Sandėlis baigtas, o medžiagų reikia?
– Tamstos namas pritrūko. Aš negali jam baigti be medžiaga.
– Sugaus tave, tai pakratysi barzdelę, – murma Naudžiūnas, pasirašydamas
pakištą reikalavimą.
– Ponas žinai, kad tamstos namas mieste puiki išeis. Tik mums reikia
pakalbėt, ar aš gausi statyti tarnautojam namas pavasarį.
– Varžytynės jau paskelbtos. Kas laimės, tas ir statys.
– Bet mes galime iš anksto susitarti, kad mano kainas būtų žemiausis.
– Gal ir bus.
– Kam mums abejoti, jei mes gražiai pakalbam. Kitas rangovas tik painioti
bus. Taip geriau ir pasakysim, kad Figelis statys. Niu?
– Nenuskriausiu. O kodėl tu tyli apie tai, kad jau gavai pinigus už akmenų
suskaldymą?
– Geriausis naujienas eina paskui viskas. Aš pinigus gavau, dabar tamsta
gauni, – ir padeda ant stalo prikimštą voką.
Už lango supasi pliko beržo šakos, ir vėjas cypia lango skylėj.
– Dabar ša, Figeli. Pinigų daug gavome, bet jeigu paaiškės, tu pirmas
nueisi į raudoną mūrą. Pinigus su tavo parašu išdavė, - truputį išbalęs kalba
Naudžiūnas.
- Pas mane viskas kaip ant sviestas. Dabar prašau pasirašyti dar vienas
reikalavimas. Durelės, koklės, juškos. Figelis nori greičiau baigti tamstos
namas.
– O, žinai, tu panašus į vorą. Tavo voratinkliai apima visą stotį. Ir daug
musių turi pasigavęs. Labai jau tau patinka čiulpti, – tyliai sako Naudžiūnas
ir vėl pasirašo, ką pakiša Figelis.
Žydelis pasikaso barzdelę ir dar labiau pakreipęs galvą išeina.
Viršininko kišenėje ramiai guli pinigai – gyvenimo įvykių dirigentai.
Naudžiūnas galvoja, ką su jais padarys, kokių naujų įspūdžių leis jie jam
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išgyventi. Geros, tik geros mintys lenda galvon.
Dabar ateina Ricius. Šiandien jis paniuręs ir piktas.
– Galva nuo vakarykščio plyšta. Lovoj reikia man gulėti, bet žmona pas
tamstą su reikalu atvijo.
– Gerai, kad atėjai. Sėsk. Vakar aš per daug ten su tavo žmona. Bet juk
buvau girtas.
– Tamstai ir mano žmonai žodis „per daug“ nėra naujiena. Ji šiandien
man pareiškė, kad negyvens su manim, jei negaus buduaro. Sugalvojo, kas
jai gali duoti kambarį. Sako, reikia iškelti darbininko Staliūno šeimą, kuri
gyvena pas mus už sienos. Bet tai pasiutęs reginys, tokia šunystė!
– Iškelti darbininką nesunku. Tik kreditų visai nėra. Kaip atremontuosim
darbininko kambarį taip, kad iš jo išeitų moters buduaras?
– Ką darysi, pone viršininke. Teks surasti. Kitaip žmona pati ateis ir
iškaulys dešimt sykių daugiau, negu aš prašau. Tuo baigiasi reginiai.
– Nesiusk.
– Na matai. Reikalas sutvarkytas. O žmona vistiek ateis... Slapčia, be mano
žinios. Gi kai bus suremontuotas kambarys, ten ne sykį susitiksite. Jūs mokat.
Bet man kaip gyventi? Girtas aš ar blaivas, vistiek širdį sopa. Tačiau esu geras
vyras, pats matai. Rankos prieš žmoną nepakelsiu, buduarą jai išrūpinsiu.
– Tau reikia nervus taisyti.
– Būčiau sveikas, jei jūs nedarytumėt iš manęs raguoto, – baigia Ricius ir,
nusišluostęs akinių dulkes, išeina.
Debesys užklojo saulę ir Lietuvą padarė pilka.
Naudžiūnas jaučia neaiškų liūdesį. Kažkaip ne taip viskas išeina ir negerai
klostosi gyvenimas. Atrodo, kad jis nori nukrapštyti šašą nuo nosies, bet
vis naujas išauga taip, kad ties savim koncentruoja visą dėmesį. Tyliai ir per
daug mandagiai kažkieno pirštai porą sykių suduoda į duris. Negražų veidą
įkiša Deičius ir vėl nusigandęs pranyksta.
– Įeik! – staiga supyksta Naudžiūnas. – Šnipinėji?!
Deičius nedrąsiai įeina ir žemai nuleidžia kepurę.
– Sakyk savo reikalą.
– Tai aš vis dėl etato. Tiek ilgai esu padienis. Teisių neturiu jokių.
Kiekvienas gali pavyti.
– Nebijok, seniūnui Brūdui du sykius pranešta, kad leistų tau dirbti visas
dienas.
– Bet etatinis vis mandriau stovi. Geležinkeliu važiuoti bilietus gauna,
atostogų gauna, žemės.
– Žinoma, etatinė vieta geriau, bet dabar nėra laisvų vietų.
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– Jei tik ponas viršininkas panorės, viena gali lengvai atsirasti, - Deičius
pasako ir žemai nuleidžia galvą.
– Pasiūlysi ką nors atleisti?
– Joną... – ir Deičius pasidaro dar kuklesnis.
– Tą, kuris gyvena miške? Žinai ką, Deičiau, aš tuoj pranešiu Brūdui,
kad jis nebeduotų tau dirbti, o tai tu velniai žino, ką dar sugalvosi. Per daug
įsidrąsinai, kaimyne! Ką gi tau padarė Jonas?
– Jis tamstai, ne man padarė...
– Net man! Įdomu...
– Tik aš bijau sakyti.
– Ir gerai, kad bijai. Užsidėk kepurę ir dumk iš čia.
– Bet aš, rodos, pradrįsiu... Vakar... pone viršininke... tamstos duktė...
– Greičiau baik arba gausi kakton, - pašokstas Naudžiūnas ir įsiutęs
atšlubuoja iki Deičiaus.
– Jau geriau pasakysiu. Tegu padeda man Dievas. Ji drezinėle važiavo
iš svečių namo. Vežė ją Jonas. Kai pradėjo labai pustyti, jie sustojo Jono
būdelėje. Jis atėjo pas mane arklių, tai atvežiau ją stotin.
– Velniai žino, ką tu čia painioji. Snukį tau reikia sumalti, - nuvargęs
atsisėda Naudžiūnas ir, susiraukęs kaip nepatenkintas vaikas, žiūri į Deičių.
– Pone, aš teisybę sakau. Vargas mums visiems su tuo Jonu. Dabar jis net
prie viršininko dukters lenda. O jei aš jo būdelėj gyvenčiau, visiems būtų
gera ir ramu. Atimkit iš jo tarnybą ir būdelę. Savo ūkį aš nuo ateinančio
pavasario išnuomojau, tai dabar man reikalingas butas ir tarnyba. Turėsite
prie šono savo žmogų, tik duokite man vietą, būdelę. Jonas visą geležinkelio
žemę prie būdelės dirvonais pavertė, o aš naudą iš jos turėsiu, nes esu
žemdirbys.
– Reikalas, kad jus kur velniai, - susimąsto Naudžiūnas. – Stotyje jau
tikriausiai visi žino apie mano dukters šposus.
– Aš tyliu kaip žemė.
– Tau pačiam jau laikas į žemę. Kažkoks labai senas atrodai, kaip velnias.
Būdelę tu gal ir gausi. Tada dar gudriau taupysi pinigus. Sako, jau dabar
tūkstančius susikrovei?
– Nekalbėsim apie tai. Esu biednas. Iš ko turėčiau būti turtingas? Sunkus
ir skurdus mano gyvenimas. Jei gaučiau tarnybą ir būdelę, šiek tiek galėčiau
tamstai...
– Siūlai neblogą biznį, žmogau, bet tavo atsilankymas lyg velnio. Dabar
man pikta ir liūdna. Išeik. Aš pagalvosiu apie viską, ką man pranešei ir
pasiūlei.
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– Atsimink, pone, kad senis Deičius gali sukrapštyti pinigo paskolai, –
daug sykių nusilenkdamas išeina Deičius.
„Kas yra duktė? Širdis, kurią kartais labai skauda“, – galvoja Naudžiūnas
pasilikęs vienas.
Saulė išpjovė debesyse keletą baltų brūkšnių, ir trumpas garvežys šūkau
damas kažkur nutempė tuščią vagoną. Ateina kabinetan dar vienas žmogus,
kuris šiandien reikalingas Naudžiūnui. Tai Jono tėvas. Jis paišinas ir susirūpinęs.
– Sėsk, barzdočiau. Laiku atėjai. Ir tu jau žinai, kas atsitiko? Džiaukitės!
– Darbininkai plepa, bet aš netikiu. Mano Jonas rimtas berniokas.
– Gal ir rimtas, bet mano duktė per jį apkalbama. Jono, matyt, nuopelnas,
kad ji atsisakė su Petru susižieduoti. Nemanyk, mašiniste, kad aš leisiu savo
dukterį už juodadarbio! Tas miškinis velnias turės iš čia nešdintis. Nors tu
labai prašytum, kitaip aš negaliu pasielgti, - karščiuojasi Naudžiūnas.
– Aš visai nesipriešinu. Juk aš, Jono tėvas, tiesiog maldavau pernai, kad
nepriimtumėt jo. Mano sūnus turi toliau mokytis. Visus šiuos metus galvoju,
kaip jį išsiųsti universitetan. Duodu jam išlaikymą, tegu tik važiuoja. Gal
jis nebus toks užsispyręs, kai praras etatą. Jį atleisdamas, pone viršininke,
tamsta man tik padėsi. Pasakyk jam, kad eitų pas tėvą. Tėvas nori jam
užtikrinti padorią, ne kokio nors juodadarbio ateitį.
– Retas atsitikimas. Maniau, sutiksiu kietą pasipriešinimą, bet man tik
pritari. Gerai, aš jį sudorosiu.
– Jei padėsi grąžinti sūnų į tikrą kelią, būsiu amžinai dėkingas. Vieną jį
teturiu, tai man labai skaudu matyti, kad jis nėra ponas ir vaikšto paišinas,
nors baigė gimnaziją, - ir mašinistas ruošiasi išeiti.
– Sudiev, – paragina jį Naudžiūnas ir užsimąsto.
Vėjas paberia ant stiklų baltų sniego žvaigždelių.
„Viską reikia tvarkyti labai greit, kad duktė nespėtų suprasti, kas įvyko. Pajutusi
permainą, ji visom jėgom stengsis sutrukdyti. Tai velniava, kai į darbininkus
įlenda mokytas žmogus. Gražus galėjo būti finalas: viršininko duktė – remonto
darbininko žmona. Gerai dar, kad laiku susigriebta“, - Naudžiūnas skambučiu
iškviečia iš braižyklos Petrą. Jis ateina nesusišukavęs, rankoj liniuotė, už ausies
pieštukas. Kišenėse kiti brėžimo įrankiai. Jis stovi nusiminęs ir klausia:
– Ką įsakys ponas viršininkas?
– Aš tavęs klausiu – kas yra šuo? Pirmas šunų tarpe yra Jonas. Ir kaip tik tu jį
man įpiršai. Gyreisi, kad jis tavo geriausias draugas. Bet kas yra draugas? Jonas
vilioja iš tavęs Liuciją, jis suardė tavo sužieduotuves. Aš viską tau papasakosiu.
– Nereikia, – mirkčioja Petras, ir pieštukas nukrenta ant žemės.- Deičius
man jau papasakojo. Bet aš nenoriu tikėti.
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– Viskas teisybė, aš įsitikinau.
– Galbūt. Jei ji pamilo kitą, man bus labai blogai. Jonas gyvenimiškas ir
linksmas kai kada. Jis moka būti įdomus ir sugeba vilioti moteris, kurios jam
patinka. Bet aš nenoriu atsisakyti Liucijos, nors apie įvykį žino jau visa stotis. Kur
pasidėčiau be Liucijos? Aš pakalbėsiu su juo. Jis supras mane ir įtikins Liuciją,
kad sugrįžtų. Atimsite iš manęs Liuciją, pasidarysiu šūkaujantis beprotis!
– Bet kas yra šauksmas? Balsas tyruose. O Joną aš sunaikinsiu, kaip
traukinys pavasario varliūkštį. Nejaučiu pykčio, nedūkstu, bet jis suklydo
manydamas, kad gali nevaržomas visur lįsti.
– Nuskriaudė mane Jonas, tačiau nepritariu jūsų sumanymams. Žinokitės.
Man tik Liucija rūpi, - surenka Petras ant žemės nukritusius įrankius ir išeina.
Stotin atėjo paprastas traukinys, ir keleiviai tempia peronu savo
lagaminus. Koridoriuje bėgimas ir spjaudymas. Naudžiūno kabinetan įlekia
kontrolierius. Tai aukštas, piktų akių padžiūvęs brunetas. Dar jaunas. Jo
lūpos dreba, paltas ir kepurė snieguoti.
Kontrolierius porą minučių tylėdamas žiūri į Naudžiūną, ir viršininko
širdis vis labiau mažėja ir labiau sopa.
– Tamsta susijaudinęs? Labą dieną. – Atsistoja Naudžiūnas.
– Mane užmušti norėjo, pavyzdžiui. Čia plėšikų lizdas, nemažiau. Sėdėjau aš
prie kasininko vagone, kai mokėjo darbininkams pinigus. Pasus tikrinau. Staiga
matau, kad vienas ateina imti pinigus antrą sykį ir kiša kitą pasą. Čiuptelėjau už
rankos, bet jis paspruko. Būčiau pasivijęs, bet kažkoks banditas koją man pakišo,
ir aš iš vagono tiesiog sniegan, pavyzdžiui. Į šią stotį kitą sykį atvažiuosiu su
penkiais brauningais. Vagys čia gyvena, ne piliečiai. Na, prisiveisė čia ponaičių
žulikų, - karščiuodamasis pasakoja kontrolierius ir trina užgautą ranką.
– Abu nepaspruks. Rytoj pat viską išaiškinsim. Seniūnas žino jų pavardes.
– Seniūno tuo momentu nebuvo. Jis jų sėbras, pavyzdžiui. Aš tai galiu
tvirtinti. Čia sutartinai veikiama. Visą stotį reikia sukrėsti iš pagrindų. Šis
atsitikimas kai ką pasako ir, kadangi aš nesu toks žmogus, kurį galima imti
plikom rankom, tai viską išvilksiu dienos švieson. Tikiuosi, pavyzdžiui, kad
tamsta man padėsi?
– Būsiu pirmas pagalbininkas, - nusilenkia Naudžiūnas.
– Aš čion atvykau ilgesniam laikui. Turiu įgaliojimus priimti naujai
pastatytus trobesius ir visus naujus darbus. Bet, velniai rautų, abi kojas
skauda. Krisdamas aš, pavyzdžiui, galėjau poros šonkaulių netekti.
– Tamstai reikia pailsėti. Galiu pakviesti pas save pietų? Aš tuoj
paskambinsiu, kad ateitų gydytojas pas mane į namus. Tegu apžiūri tamstos
kojas, kad nebūtų komplikacijų.
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Kontrolierius nesipriešina. Jis vagone buvo įsiutęs, bet, pataikęs sniegan,
viskuo nusivylė ir atvėso. Dabar jaučia nuovargį.
Abu eina slidžiu takeliu.
Naudžiūnienė jau žino apie svečią, ir jis tinkamai priimamas. Tuoj pat
ir gydytojas ateina. Bet jis nepasako nieko aiškaus. Jis tik pačiupinėja kojas,
šonkaulius, pavartalioja liesą kontrolierių ir susimąstęs pasako, kad dėl tokių
bėdų dar galima gyventi. Tada kontrolierius prikaišioja jam, kad gydytojas
blogai atlieka savo pareigas ir įterpia, kad Kauno gydytojai šimtą sykių
geresni.
– Tai priklauso nuo to, iš kokio taško žiūrėsi, - atsako gydytojas šaltai.
– Visada reikia žiūrėti iš tikro taško, o tamsta žiūri užsimerkęs.
– Nėra fiziškos galimybės žiūrėti užsimerkus, - įsižeidžia gydytojas.
– Tai dar geriau. Vadinas, tamsta nieko ir nematai. Gerų akinių ir darbo
reikia tamstai, kad bent kiek pradėtum matyti.
– Matote, pone viršininke, kas čia darosi. Atvykau apžiūrėti, o ponas
kontrolierius juokiasi iš manęs. Tuštiems plepalams aš laiko neturiu. Manęs
ambulatorijoj laukia dvidešimt žmonių, - susirenka gydytojas medikamentus,
įrankius ir išeina.
– Aha. Susirgti provincijoj tai jau pusė grabo, pavyzdžiui.
– Kam perdėti? Va, tuoj pietus tamstai atneš. Pavalgęs užmigsi ir rytoj
jokio ligos pėdsako nebus, - ramina Naudžiūnas.
Atvesdama tarnaitę su pietumis, įeina Naudžiūnienė.
– Tai nelaimė iš tikrųjų. Labai skauda? – teiraujasi.
– Visas kūnas lyg po traukiniu buvęs, - dejuoja kontrolierius.
– Reikia atnešti dar porą priegalvių. Gerai?
– Galima. Sriuba skani. Tai retas dalykas provincijoj. Kodėl neaukštos
lubos ir langai maži? Padorų butą tik Kaune galima rasti, - plepa kontrolierius.
– Provincijoj gyventi nelengva. Daug nuo ko tenka atsisakyt, - įterpia
Naudžiūnienė.
Miegamajame temsta. Viršininkas dar nenueina nuo susirgusio svečio.
Kambaryje šešėliai ir vakaro prieblanda. Už lango pradeda nykti vagonai
ir telegrafo stulpai.
– Kas skambina? – pasiteirauja kontrolierius užmigdamas. Iš kito
kambario ateina pianino garsai ir renkasi kertėse.
– Mano duktė.
– Ji gerai skambina. Bet Kaune galima išgirsti geresnį skambinimą.
Tegu tamstos duktė paskambina Šuberto nebaigtą simfoniją ar Šopeno
atsisveikinimo valsą. Šviesos degti nereikia.
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Kambaryje beveik visiškai tamsu. Naudžiūnas stovi kojūgalyje ir tylėdamas
linki svečiui būti mieguistam, kaip šiandien, per visą kontroliavimo laiką.
– Kaune liko žmona. Ji nežino, kokia nelaimė užlėkė ant manęs. Jos
rankos visada šiltos. Tamstos duktė pradėjo labai tyliai skambinti.
Gretimam kambaryje šviesu. Liucija kalbasi su motina. Visas geležinkelis
už lango sutemė ir pranyko. Tik vėjas šoka aplink namą minkštais žingsniais
lyg šuo.
– Ką sugalvojai, kad vengi Petro?
– Net pati bijau to, ką sugalvojau. Bet aš nemyliu Petro.
– O tai, kad tau patinka Jonas, niekur neveda.
– Neatimkite iš manęs Jono, - atsako duktė tokiu balsu, kad motina
nusigąsta. Tuos pačius žodžius duktė pakartoja dar sykį, ir skambinimas
pereina į tylų alsavimą ir ilgesį. Ji sėdi dabar prie pianino nepaprastai
pasikeitusi. Jos siauri pečiai trūkčioja, pirštai šliaužia klavišais, akys
prisimerkia ir pasidaro liūdnos kaip mėnulis. Ji visa dabar tėra nedidesnė
už vaiką ir tokia prislėgta, lyg ją paliko kas negyvenamoj saloj. Ji vėl ir vėl
kreipiasi į motiną, o jos žodžiai skamba kaip Havajų gitaros skundas, ir
balsas tiek pasikeičia, kad rodosi, jog ji besimeldžianti vienuolė.
– Tėvas, tu, mama, ir visi žmonės labai nori gyventi. O man gyvenimo
nereikia? Suradau džiaugsmą, meilę turiu širdyje, jaučiu laimės artėjimą.
Bet jūs norite ją nuvyti, jūs stengiatės padaryti iš jos karčius dūmus, kurie
ėda akis. Taip negalima, mama.
– Liucija, atsipeikėk! Visada buvai tokia protinga. Kodėl šiandien
kvailioji?! – labai nusimena motina, visiškai nežinodama, kaip kalbėti su
dukterimi.
– Visada jau būsiu tokia neprotinga kaip šiandien, - atsako Liucija ir,
nerimo kankinama, pradeda vaikščioti po kambarį, silpna ir lengvutė.
Paskui vėl atsisėda prie pianino. Jos veidas baltas ir kūdikiškas.
– Tas Jonas aštrios bausmės vertas, jei per jį tu pasidarei tokia keista. Aš
galiu tik prašyti, kad būtum protinga. Nugalėk tai, kas tave veda pražūtin.
Moteris gali nugalėti tokius jausmus, kurie ją žudo ir naikina. Nepasiduok,
dukrele. Žiūrėk, atėjo Petras. Palieku jus vienu du ir manau, kad vėliau rasiu
susitaikiusius, - pasako motina ir išeina.
Petras mirkčioja ir sustoja prie Liucijos kėdės. Nori kalbėti, bet žodžiai
pradingsta gerklėje. Jis tik paglosto jos plaukus.
– Nereikia liesti.
– Aš svetimas?
Ji neatsako.
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Už lango tamsūs vagonai.
– Ak, kad tu sugrįžtum pas mane, Liucija.
– Aš tavęs nemyliu...
– Atstumi? – paklausia Petras ir staiga pakelia balsą. – Kur tavo tėvas?!
Pone viršininke, tamstos duktė manęs niekad nemylėjo, o jūs kalbate apie
vestuves!
Jis šaukia taip, kad jo žodžiai girdėti visame name. Supykęs įbėga
Naudžiūnas.
– Ko šūkauji, rėksny? Aš jums abiems užrišiu burną. Ten miega
kontrolierius, – šnibžda įsiutęs.
– O kas jis man?! Čia dalykai rimtesni!
– Liucija, nuramink jį, arba viską velniai raus. Pabučiuok ir pasakyk, kad
sutinki būti jo žmona. Savo šūkavimais jis trukdo kontrolieriui miegoti.
Duokit abu savo rankas...
– Neduosiu... – ji traukiasi iš kambario, slėpdama už savęs rankas.
– Liucija, su Jonu viskas turės būti baigta. Negadink man be reikalo nervų.
Užtenka to, kad turiu pavojingą svečią. Bent tu kiek mane nudžiugink.
Tačiau dukters jau nebėra.
– Rodos, kad nieko nebeišeis. Širdy kažkokia velniava. Kad tik pajėgčiau
atsilaikyti prieš tokį smūgį. Stoties planavimą atiduokit kitam. Aš dabar
nepajėgsiu nubrėžti nė vienos linijos.
– Kito žmogaus aš neturiu, Petrai. Įsakau neapsileisti. O vestuvių reikalą
sutvarkysiu pats. Tik leiskit laimingai atsikratyti kontrolierium, - pašnibždom
įtikinėja Petrą viršininkas.
Laikrodis už sienos sukosti devynias.
----------------Liucijai ir Jonui padeda piemenėlis. Matyt, jam nelabai patinka pas
Taučius. Jis nuolat pasinaudoja proga aplankyti Joną. Šiandien buvo mieste
ir atnešė Liucijos laišką. Jonas davė jam variokų, džiovinto kumpio ir senas
kelnes.
Jonas atplėšė laišką.
„O, kad tu viską žinotum ir kad tau būtų aišku, kaip aš tave myliu! Žmonės
ateina pas mane, apkalba tave ir reikalauja negalimo dalyko: jie sako, kad
turiu tave užmiršti. Jie gal staiga tapo bejausmiais ar visai nesupranta manęs,
kad taip elgiasi. Taip noriu jiems aiškiai pasakyti, kad tu esi mano širdyje ir
niekur tavęs neišleisiu. Tu esi amžinas mano širdžiai. Milijonas žmonių, prieš
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mane nusistačiusių, negali būti stipresni už mano meilę. Kada aš galvoju apie
tave, noriu gyventi, kada atsimenu tavo žodžius, jaučiu savyje žaliuojančią
laimę ir dainuojantį rojų; tu esi man laimė ir amžinybė. Niekur npajėgsiu
nuo tavęs atsitraukti. Esi man tikslas ir gyvenimo turinys. Žemė pasidarytų
pilka ir dulkėta, kaip sena pilis, jei tavęs nustočiau. Tu girdi mane? Aš nuolat
stoviu šalia tavęs, klūpoju ir tyliai kartoju: meilė... meilė yra viskas. O tu bent
truputį mylėk mane, nors mažą truputį, to man net su kaupu užteks. Bet gal
aš per daug iš tavęs reikalauju? Tai galiu sumažinti reikalavimus, galiu juos
padaryti mikroskopiškus. Nes meilė aukojasi šventai ir paklusniai. Sudiev
kelioms valandoms, mano Jonai. Liucija“.
Tokie laiškai jam patinka. Tai jausmai ir karštas kraujas moters, kuri
myli tave be jokių sąlygų. Tai prisipažinimai reto ištikimumo sielos, kad ji
tavęs jau niekad neužmirš, nors tu būtum Dievas žino kur ir Dievas žino
koks. Tokia yra Liucija, kurią jis myli ir bučiavo!Jis sugalvoja tuoj atsakyti
merginai geru laišku, bet tai greit praeina. Jis galvoja, kad viskas ir be laiškų
yra suprantama. Todėl paėmęs skaito Šopenhauerį. Jis užmiega vėlų vakarą
sofoje ir atsikelia penktą ryto.
Šeštą valandą išeina darban.
Keliuose sniegas. Sukrautą į dideles krūvas darbininkai meta į platformas.
Stovi jų trisdešimt ir garvežys. Kai vienoj vietoj sniegas jau sumestas į
platformas, jis pastumia sąstatą pirmyn. Spiečiai darbininkų iš abiejų pusių
vėl meta į platformas sniegą, kaip gabalus minkštos vatos. Netoli Jono dirba
senis Deičius, o antroj pusėj Pilypas. Dirbti jie nesiskubina. Geriau plepa,
juokauja, rūko arba tuščiai apie ką nors pasirėmę kastuvu galvoja. Visi
nelabai skuba. Sniego valymas ir apskritai darbas atrodo be tikslo, idiotiškas
debesų varinėjimas, nereikalingas liūdno gyvenimo priedas. Atrodo, kad
kažkoks fakyras ar magas atėmė jiems darbo prasmę. Ir seniūnas Brūdas,
rudabarzdis vyras, turi visą laiką šūkauti beragindamas dirbti. Jis slankoja
išilgai kraunamų platformų, vežikiškai muša sau rankom per šonus, kad
nesušaltų, ir vis ragina.
– Gerklingas labai, – sako Deičius Pilypui.
– Bet pas jį dar galima dirbti. Sukalbamas, - atsako Pilypas.
Deičius iškrapšto pypkę, nusispjauna ir staiga pasako naujieną:
– O aš žadu greit imti už sprando tavo tėvą. Girdėjau, kad norite man
barzdą prisiūti. Norite, kad atiduočiau jums vekselį ir Kotrę. Ne, broleliai!
Pirma atiduokit pinigus, paskui tarsimės dėl vestuvių.
– Nuo šios algos pradėsim tau mokėt, jei nenori daryti su mumis biznio,
– Pilypas piktai.
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– Pinigus aš turiu gauti išsyk, brolyti. Kitaip vėl mane sumanysit apgauti.
– Nesnausti, sakiau šimtą sykių! Pilypai, kastuvas tau ne tvora. Jei nori
stovėti, namie pasilik. O čia ne vestuvės, - atsiranda prie jų Brūdas. – Jonai,
padėk Deičiui. Vien dėl jo krūvos aš turėsiu užlaikyti visą sąstatą.
– Padėsiu, – juokiasi Jonas. – Tavo Deičius nebijo tinginiauti. Jį saugo
viršininkas, o tu verti kitus dirbti už tą tinginį.
– Tu mažiau kalbėk. Už žodžius nukentėt nesunku, - įspėja Joną Brūdas.
– Jis dažnai mėgina žeminti viršininkus, - įsimaišo Deičius.
– Lengva ir žeminti, kai viršininkų dukterys pačios ateina pas jį miškan,
- mirkteli Pilypas.
– Kalbėsi? – eina Jonas prie Pilypo.
– Teisybės nenutylėsi. Sužinojau iš Kotrės ir jos tėvo, kad Naudžiūno
duktė buvo tavo būdelėje. Ją net reikėjo stotin parvežti.
– Vadinasi, senis plepa. Na, reikėtų Deičiaus snukį įkišti sniegan, - Jonas
kalba dirbdamas.
– Tave greičiau maišan įkišim. Žinok, kad tavęs čia niekas nepalaikys, įsidrąsina Deičius.
– Užteks, sakau! Žinoma, Naudžiūnas nepaglostys Jono, bet tai ne mūsų
reikalas. Vieno reikalauju, – kad dirbtumėte. Už plepalus aš nemokėsiu, Brūdas ramiai ranka paglosto savo barzdą.
Pilypas duoda jam papirosą, ir seniūnas priima nedėkodamas.
– Girdėti, darbininkus greit mažinsi, – pasiteirauja uždegdamas degtuką
ir kišdamas jį prie Brūdo nosies.
– Mažinsiu greičiau negu jūs manote. Pavasaris čia pat. Atsarginiuose
keliuose sniegas galės be kastuvų ištirpti. Viršininkas nuo pirmos leido laikyti
tik mažą žmonių saują vieton tos jūsų armijos, – lyg didžiuojasi Brūdas, kad
greit bus šioks toks žmonių likimo sprendėjas.
– Pradėsi sijot, atsiras daug tinginių. Anie, kur dirba prie galo, kiaurą
dieną stovi, kai tik tamsta nusisuki, – praneša Pilypas.
– Jie dar pamatys mano raukšles, – ima Brūdas iš Pilypo dar vieną papirosą
ir nueina koneveikti tų, va, ten, kurie nesigins visko bijodami.
– Pilypo Brūdas tikrai neatleis, – taria Jonas linksmai, ir sniegas lekia iš
kastuvo į platformą.
– Darbininkai kaip aš jam reikalingi.
– Šnipai taip pat. Draugus savo skundi, mulki.
– Jonai, gausi į snukį.
– Tavo snukis taip pat netoli.
– Mano nepasieksi, - Pilypas meta į Joną kastuvą sniego.
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Tada Jonas įmurdo Pilypą į sniegą, bet tuo momentu ateina kelio meistras
Naronis.
– Visada taip, tik darbo nėra! – piktai sušunka ir jo kiek per didelis veidas
įrausta.
– Jonas mane šnipu pavadino, iškeikė ir sumušė. Visą laiką dirbti trukdo,
- valosi rūbus Pilypas.
– Tai ir aš galiu paliudyti, - nubraukia ledą nuo ūselių Deičius.
– Ką gi tu, Jonai, išsigalvoji? Amžinai įsiveli į kokią nors istoriją, koneveikia Joną meistras.
– Žmogus tu neblogas, meisteri, ir protingas. Tikriausiai supranti, kad aš
čia ne visai kaltas. Va, kaltini mane, o aš kažkodėl galvoju apie tavo gyvenimą.
Puiku, kad laikai dvi karves, daug vištų, žąsų. Tu pavertei keletą gabalų
nenaudojamos geležinkelio žemės derlinga dirva ir augini net cukrinius
runkelius. Esi labai tvarkingas ir ūkiškas kelio meisteris. Kartais atrodo, kad
tau daugiau rūpi geležinkelio dirvožemiai negu pati geležinkelio juosta, o tu
staiga koneveiki mane, - kalba Jonas.
– Amžinas plepys, - numoja ranka Naronis, bet jo veidas patenkintas. –
Deičiau, ryt atvažiuok darban su arkliu. Man reikia mėšlą į daržus vežti.
– Gerai, ponuli, - nusilenkia Deičius.
Naronis nueina, vėl užmiršdamas visas pareigas, kurios nesusijusios su
žemdirbyste. Jis galvoja apie pavasarį ir darbą laukuose. Taip, pavasaris jau
arti. Užpuls jis žmones, kaip būrys išdykusių mergiočių, ir apdalys žiedais
už nieką. Nors tarpais sninga, bet saulė ne sykį pramuša debesis ir šiltai
nori pažiūrėti žemėn. Vėjas žvarbus dar, bet jis kvepia drėgme ir žydėjimais.
Pavasaris tikrai ateis. Jonas neblogai nusiteikęs ir žvalgosi aplinkui,
ieškodamas visko, kas ruošiasi ateiti. Jis užmiršta Pilypą, Deičių, Brūdą. Bet
pamato aukštą poną, artėjantį prie darbininkų iš stoties rūmų ir sušunka
pasipainiojusiam Brūdui:
– Laikykis! Kontrolierius.
– Kur? Šimtas velnių, - ir seniūnas pradeda tūpčioti vietoje.
Kontrolierius užtinka jį nusigandusį:
– Seniūnas? Prašau duoti šios dienos raportą. Patikrinsim. Tamstos
pavardė?
– Pilypas Taučius.
– Tamstos?
– Deičius Antanas.
– Jūsų?
– Jonas Audėnas.
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– Puiku... – ir jis vis toliau slenka palei platformas, žymėdamas seniūno
raporte surašytas darbininkų pavardes. Kai patikrina, lieka neatžymėtos
keturios pavardės.
– Kur? – pasiteirauja ir gudriai nusišypso.
– Valo iešmus nuo sniego, - tuoj atsako jau seniai nurimęs Brūdas, nors
prie iešmų yra tik trys darbininkai. Jis veda ten kontrolierių ir slapčia duoda
ženklą Pilypui. Tas apsikeičia su Deičium kepure, po kaklu pasiriša storą skarą
ir, pakeliui užsisegdamas, bėga į stoties galą, prie iešmų. Nuo kontrolieriaus
akių jį saugo vagonų eilė. Jonas dirba ir juokiasi iš to, kaip Brūdas su Pilypu
apsuka kontrolierių. Jie netrukus sugrįžta, ir Pilypas linksmas, kad dabar jo
padėtis dar stipresnė.
– Kadangi Pilypas šiandien pasakė kontrolieriui dvi pavardes, tai jam ir
dirbti reikia už du, - juokauja Jonas. – Tas Kauno ponas per daug aukštas
ir bijo susilenkti. Todėl jam ir nepavyko įžiūrėti, kas mes tokie. Nesmagu
kažkaip... Iki pietų dar spėsime iškrauti platformas, jos jau pilnos.
– Je, dabar viskas galima. Sėst į platformas, – tuoj bėga seniūnas prie
priekyje rūkstančio garvežio.
– Vyrai, iki pietų liko kelios minutės, o Jonas įkalbėjo seniūną, kad reikia
iškrauti sniegą. Kitom kuopom jau dabar moka pinigus, o mes per Joną visur
paskutinieji, - skundžia Pilypas Joną arčiau stovintiems darbininkams.
– Išperti jį reikėtų, - šnibžda Deičius. Bet Jonas jau sėdi ant platformos,
laikydamas tarp kojų kastuvą. Žiūri į ką tik atėjusį keleivinį traukinį.
Jis garuoja, šnypščia, laipina keleivius, juoką ir linksmas kalbas. Jaunas
mašinistas švilpiniuodamas apžiūrinėja slidžius garvežio ratus. Vagonuose
– keleiviai. Jie kruta ir nuobodžiauja, kiekvienas kažko laukdamas. Kai
traukinys pasijudina, garvežys paleidžia aibes garsų ir darosi panašus į juodą
paukštį baltais sparnais. Slenka gražios moters profilis ir mieguisto senio
užgesusios akys. Traukinys sunkiai lipa prieš kalną, o juodi dūmai slenka
viršum jo, lyg aplamdytas cepelinas. Kur stovėjo traukinys, liko šlapias kelio
tarpas. Peronas tuštėja. Perone lieka tik stoties sargas ir išpūsta krūtine
geležinkelio policininkas. Jie draugiškai kalbasi apie pasunkėjusį gyvenimą.
Perone pasirodo Liucija. Jonas ją pastebi, sėdėdamas ant platformos
sniego.
Kazys JANKAUSKAS
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vytautas
mačernis:
„žmogus
kalbasi su
dievybe...“
Poeto Vytauto Mačernio gyveni
mo upė liko vadintis jaunyste: žuvo
nuo atsitiktinės sviedinio skeveldros
1944 m. spalio 7 d., eidamas 24-uo
sius metus. O šįmet, 2016 m. birže
lio 5 d., jam būtų sukakę 95-eri.

Vytauto Mačernio portretas.

V. Mačernis gimė Žemaitijos viduryje, netoli Žemaičių Kalvarijos,
miškuose pasislėpusiame Šarnelės
kaime. Tėvai buvo bajorai, turtingi,
tačiau tikrai ne ūkiški. Tėvas Vladislovas ir motina Elzbieta buvo pilni
polėkio, visokių idėjų, greiti ištuštinti savo kišenes, mėgo svečius, patys
dažnai kur nors viešėjo. Tėvas –
medžiotojas, visuomeniškas, vaišingas, geraširdis. Motina su daina
pasitikdavo dieną ir su cigarete sve
čius, buvo legendiškai stipri moteris,
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galėjo viena patraukti šieno vežimą
arba nurungti stiprų vyrą. Abu tėvai
labiau tiko sėdėti draugijoje, o ne
valdyti ūkį. Turėjo 120 hektarų
žemės, bet ne visada ji nešdavo
pelną, valdė nemažai miško, bet
pro langus švilpavo vėjai... Tokia
aplinka supo augantį berniuką.
Sūnus Vytautas didžiavosi savo
bajoriška kilme, tačiau nesipūsdamas, savęs nekeldamas, o dėl to, kad
jautė giminės kartų grandinę, tarsi
pats buvo į ją įsijungęs. Jo „Vizijose“, vieninteliame užbaigtame cikle,
ligi filosofinio apibendrinimo iškyla
žemės kultas, senolių sodyboje ir
tėviškės laukuose yra viskas tikra,
ramu ir amžina. Tik keičiasi kartos,
„kurios, atėję žemėn, augs, subręs,
ir, kai jau bus diena / šviesioji pasibaigus, / Mirtin nulenks be baimės
galvas išdidžias.“ („Vizija“, 5).
Elzbieta Mačernienė pagimdė
trylika vaikų, tačiau užaugo septyni.
Vyriausiasis buvo sūnus Vladislovas, vėliau gimė dukrelė, kuri mirė.
Motina dėl to skaudžiai pergyveno
ir vėl norėjo sulaukti mergytės,
tačiau į pasaulį atėjo Vytautas. Cikle
„Žmogaus apnuoginta širdis“ apie
savo gimimą taip rašė: „Tačiau šįkart
gimė jau sūnus, ne pagal planą, /
Galutinai pažeisdamas slaptąsias
svajones... /.../ Bet motina akies
jam neturėjo / Ir be meilumo vystė
jį priėjus.“ Užtat berniukas turėjo
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senolę, močiutę iš motinos pusės,
ji šitą vaiką labai mylėjo, prižiūrėjo
ir lepino. Senolės paveikslas iškyla
„Vizijų“ cikle: „Ten, sodo vidury,
po didele purėta obelim matau senolė sėdi, /.../ Aš prieinu arčiau.
Jinai atsisuka ir pakelia akis: / Tai
tu, sūnel, grįžai namolei?! / Prieik
arčiau ir sėsk šalia... / Kiek aš dienų
pralaukiau čia, į kelią žvelgdama,
tavęs! / Sakyk, ar nepavargai pasaulyje? / Sakyk senolei!“ („Vizija“, 6 ).
Senolė mirė, kai Vytautui buvo
trylika metų, palikdama jam tuštumą
ir didelį praradimą. Poeto sesers
Valerijos Mačernytės–Šilinskienės
manymu, šis brolis buvo atsigimęs
į savo senelius iš motinos pusės:
sąžiningus, gerus, darbščius žmones.
Pirmąsias pamokas broliai Vla
dislovas ir Vytautas gavo namuose
iš samdytos namų mokytojos, progimnaziją berniukai baigė Sedoje,
kurioje jau pasireiškė Vytauto
gabumai: jis linko į literatūrą, mėgo
deklamuoti eilėraščius. Tačiau
poetinė siela formavosi Telšių
gimnazijoje 1935–1939 m., čia
gimė pirmieji posmai, Vytautas keliavo po literatūros vakarus su kitais
literatais, moksleivių žurnale „Ateitis“ išspausdino dešimt pirmųjų eilėraščių. Kaip pamena artistė Lidija
Kupstaitė, bendramokslė iš Telšių
gimnazijos laikų, V. Mačernis buvęs drovus, doras ir teisingas klasės
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Vertingas dokumentas – išlikusi studijų knygelė Nr. 16196.
draugų, mokytojų atžvilgiu. Darbštus, pareigingas, mąstantis, susikaupęs. Pasiruošęs pagelbėti kitiems.
Mėgo būti vienas, bet neužsidaręs,
su bendraklasiais mielai bendravo.
1939 m. rudenį V. Mačernis
įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo
universitetą studijuoti anglų kalbą,
1940 m., universitetą perkėlus į
Vilnių, pasirinko filosofijos studijas.
*
Maironio

lietuvių

literatūros

muziejuje yra nemažas V. Mačernio
fondas, kuris metai iš metų vis
dar pasipildo. Vertingi eksponatai
atveria poeto asmenybę, praskleidžia
kūrybos laboratoriją, įveda į
laikmečio aktualijas.
Baigęs Telšių gimnaziją, 1939 m.
jaunuolis įstojo į Vytauto Didžiojo
universiteto teologijos–filosofijos
fakultetą studijuoti anglų kalbą.
Vertingas dokumentas – išlikusi
studijų knygelė Nr.16196, išduota
Leonui-Vytautui Mačerniui 1939
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m. rugsėjo 5 d. Su ta pačia knygele
1940 m. rudenį jaunuolis išvažiavo
į Vilniaus universitetą. Čia dar du
semestrus mokęsis anglų kalbą,
nusprendė atsidėti vien filosofijos
studijoms. Vilniuje studijų knygelės
pirmajame puslapyje buvo padarytos
pataisos dėl fakulteto ir specialybės.
Šiame dokumente užfiksuoti aš
tuoni mokymosi semestrai. Kai V.
Mačerniui buvo likę tik baigiamieji
egzaminai ir diplominio darbo
„Kristus ir Nyčė“ gynimas, mokslus
teko palikti – 1943 m. okupacinė
vokiečių
valdžia
universitetą
uždarė. V. Mačernio studijų knygelę
puošia garsių asmenų parašai:
rektoriaus M. Biržiškos, dėstytojų
J. Ereto, A. Salio, V. Krėvės, V.
Mykolaičio–Putino, B. Sruogos,
V. Sezemano, K. Korsako ir kitų.
Daugiausia egzaminų išlaikyta
įvertinimu „labai gerai“. Tai rodo ir
didelius Vytauto gabumus kalboms
(buvo išmokęs net septynias
kalbas – vienas pramokęs, kitas
mokėjo gerai), lietuvių literatūrai,
kurią dėstė V. Mykolaitis, ir ypač
filosofijai. Profesorius V.Sezemanas
laikė šį jaunuolį gabiausiu studentu,
per egzaminą pasikalbėdavo kaip
lygus su lygiu ir planavo jį išsiųsti
tolimesnėms studijoms į Sorbonos
universitetą. Paskutiniajame studijų
knygelės lapelyje V. Mačernis
pieštuku parašęs trumputę mintį:
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„Kaitroje gėlė atrodo, kaip skausmo
iškraipyti veidai.“
Tad šioje vietoje būtų galima priminti, jog V. Mačernis išties buvo
gabus filosofijai ir troško tapti ne
tik poetu, tautos vedliu, bet ir tautos filosofu. Štai straipsnyje „Mūsų
gyvybės upė“ jis kelia klausimą, kas
yra poetas ir pats atsako: „Poetas
nėra vien tik eilėraščius rašąs pec
kelis, bet tikras savo tautų dvasios
įkūnytojas ir jos dvasinis vadovas.
(...) Mes patys turime ruoštis būsimai ateičiai. (...) rengtis tautos vadovavimui. (...) auklėti tautą, kreipti
jos gyvybės upę taip, kad ji parodytų
savyje sukauptas galias. Poetai (...)
turi kuo puikiausiai susivokti šiandieninėj ne tik tautos, bet ir visatos
situacijoje. Jie turi būti labiausiai
šviesūs savo laikotarpio žmonės.
(...) jie taps autoritetais, tauta ims
klausyti jų žodžių. (...)Tautos vadais
bus poetai... Todėl poetai turi būti
tautos garbė. (...)“1
V. Mačernio lotynų kalbos žodynėlis, pradėtas rašyti 1939 m.
spalio mėnesį į nedidelio formato
storą sąsiuvinį, gal nebūtų per daug
įdomus eksponatas, jeigu sąsiuvinio gale nebūtų poeto rankraščių,
beje, rašytų pieštuku. Tai eilėraščių
juodraščiai, pirmieji variantai,
Vytautas Mačernis. Po ūkanotu nežinios dan
gum, /poezija, proza, laiškai/, str. „Mūsų gyvybės upės“, psl. 327-335, Vilnius, Vaga, 1990.
1
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Vytauto Mačernio lotynų kalbos žodynėlis.
daugybė taisymų, braukymų, žodžio
ieškojimų, kelios tos pačios eilutės,
posmo, eilėraščio redakcijos rodo,
koks sunkus ir sudėtingas buvo poetui kūrybos procesas. Čia yra rankraščiai kai kurių eilėraščių iš ciklo
„Žiemos sonetai“, kurį Vytautas
rašė 1944 m. pradžioje, gyvendamas
gimtajame Šarnelės kaime. Tai – eilėraščiai „Don Juan“, „Zancho Panza“, „Don Kichoto ir Sančo Pansa
pokalbiai“, „Poeto pasikalbėjimas
su Pegasu“, dvi redakcijos eilėraščio
„Mano siela kaip membrana“. Įdo-

miai rašytas eilėraštis „Man, se
nam bendrakeleiviui, vėjas pasakoja“: trys redakcijos pirmojo posmo,
penkios trečiojo, dvi ketvirtojo, o
antrasis posmas parašytas iš pirmo
bandymo. Štai kaip poetas redagavo trečiąjį posmą. Pirmąją ir antrąją
redakcijas sunku įskaityti, o trečioji
taip skamba:
„Kreiptis praeitin su atlaidžiu
šypsniu
Ir stiprių džiaugsmų nostalgijos
šviesoj
Rasti keletą giedresnių valandų.“
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Penktajame, paskutiniajame, va
riante šis posmas skamba gerokai
kitaip:
„Pasikelt šalin svajonių ir sapnų
Ir tenai, pasaulių dirbtinų šviesoj,
Rasti keletą giedresnių valandų.“
Įdomu, jog visuose penkiuose
variantuose nė karto nepakito pas
kutinioji eilutė.
Šiuos eilėraščius poetas yra
perrašęs į sąsiuvinį, kurį pavadino
„Žmogaus apnuoginta širdis“. Iš jo
1970 m. buvo imti eilėraščiai pirmajai V. Mačernio knygai tokiu pat
pavadinimu. Lyginant išspausdintus
knygoje eilėraščius su esančiais jų
variantais lotynų kalbos žodynėlyje,
matome, kad jie šiek tiek skiriasi,
bet tik vienu kitu žodžiu. Vadinasi,
perrašydamas į švarraštį, Vytautas
jau mažai ką keitė.
Čia dera dar šį tą priminti apie
kūrybinį procesą. V. Mačernis parašė
maždaug 209 eilėraščius, iš jų gal
200 sukūrė tėviškėje, gimtajame
Šarnelės kaime. Tik čia vaikiną
dažniausiai aplankydavo įkvėpimas,
savo gimtinę jis laikė labai gražiu
kraštu, jausdavosi saugus, daug
vaikščiodavo po laukus, miškus,
paežeres, buvo į mišką nusitempęs
mokyklinį suolą lyg darbo stalą, o
aukštoje eglėje surentęs sostą, ten
įsiropšdavo ir sėdėdavo valandų
valandas, mosikuodavo kažkokius
ženklus, mąstydavo, žvelgdavo į
Varpai 2016 (35)

tolį, tikriausiai čia jį ištikdavo ir
paslaptingosios vizijos, ir aukštosios
akimirkos. Stiprybė ir jėga į jį tekėjo
iš gimtosios žemės. „Dabar, kai
rengiuos namo, mano akyse iškilo
namai, laukai ir visa tai, kas sudaro
mane. Aš esu juk užaugęs kaime
ir tikrai žinau, ką reiškia žmogui
kaimas, gamta, jos kiekviena kalva,
upeliukas, medis, takas... Šitie visi
dalykai yra mano sudedamosios
dalys, yra mano aš. (...) Mano tėviškė
tikrai, nemeluotai, objektyviai graži,
tą turėtų kiekvienas pripažinti:
ežerai, pelkės, kalnai, miškai.“ (Iš
laiško Br.Vildžiūnaitei 1941.12.20 )
Matyt, lemtis taip panorėjo, kad V.
Mačernis amžinojo poilsio atgultų
ant Žvyrynėlio kalnelio, maždaug
už pusės kilometro nuo namų.
Nuo šios aukštumėlės driekiasi
tolima perspektyva į taip mylėtus
gimtuosius laukus. Kai Vytautas
žuvo, karo frontas 1944 m. spalio
pradžioje siautėjo visu smarkumu.
Išvežti iš Šarnelės į Žemaičių
Kalvarijos kapines buvo per daug
pavojinga. Atėjusios į šermenis
kaimynės rado Vytautą pašarvotą ant
nukeltų kluono durų nedažytame,
paskubomis sumeistrautame karste.
Šalia degė viena žvakė. Naktį be
jokių iškilmių ir apeigų jaunasis
poetas buvo nulydėtas į gimtosios
žemės kalnelį. Kaip tuomet manyta,
palaidotas laikinai.

VYTAUTAS MAČERNIS: „ŽMOGUS KALBASI SU DIEVYBE...“ 79

Skaitymo dienoraštis.
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Vytautas Mačernis su studentiška
kepuraite.

Ypač įdomus ir vertingas eksponatas – V. Mačernio Literatūrinis
dienoraštis. Storas rausvais virše
liais sąsiuvinis, į kurį poetas rašė
nuo 1940 m. gruodžio 20 d. iki 1941
m. balandžio 10 d. Šie užrašai prade
dami anglų-lietuvių kalbų žodynu.
Žodžiai užrašinėjami iš Dž. Džoiso
„Uliso“, kurį Vytautas skaitė anglų
kalba. Šis kūrinys čia pat ir konspektuojamas. Be minėtos knygos sąsiuvinyje randama G.de Mopasano
„Pjeras ir Žanas“ (prancūzų kalba),
F. Dostojevskio „Broliai KaramaVarpai 2016 (35)

zovai“ (rusų kalba), H.V. Longfelo
eilėraštis (anglų kalba), R. Tagorės
„Sodininko“ fragmentai (anglų kalba), J. P. Jakobseno „Nilsas Liunė“
(vokiečių kalba). Dar priminsiu,
kad V. Mačernis mokėjo vokiečių,
anglų, prancūzų, italų, rusų, lotynų
ir graikų kalbas, vienas stipriau, kitas silpniau. Minėtuosius kūrinius
jis skaitė originalo kalba, o konspektavo, žinoma, lietuviškai. Ko
dėl 1940–1941 m. žiemą ir pavasarį
poetas skaitė būtent šitas knygas,
sunku pasakyti. Tuo metu jis mokėsi Vilniaus universitete. Iš studijų
knygelės matyti, kad 1940/41 m.
m. pavasario semestre buvo dėstoma anglų bei JAV literatūrų istorija.
Taigi – ką skaitė angliškai, galima
suprasti, kad tai programiniai kūri
niai, o kitos knygos galbūt skaitytos
savais tikslais, tarkime, dėl kalbų
mokymosi.
Literatūriniame dienoraštyje žy
mimos ir kalendorinės, ir savaitės
dienos. Skaityta kartais kasdien,
kartais su kelių dienų pertraukomis.
Dienos darbas labai nevienodas:
kai kurią dieną perskaityta ir
sukonspektuota gana daug, o kai
kurią – tik vienas puslapėlis. Įdomu
tai, kad minėtos knygos tarpusavyje
susipynusios: jas poetas skaito
tarytum visas iš karto. Dienoraštis
rodo, kad per tuos 3,5 mėnesio V.
Mačernis paraleliai skaitė septynis
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autorius
įvairiomis
kalbomis.
Vieną dieną skaitomas vienas
rašytojas, kitą – jau kitas, paskui
vėl grįžtama prie pirmojo. Kūriniai
konspektuojami detaliai, aiškiai, kai
kur netgi tiesiogiai verčiami. Raštas
tvarkingas, lengvai įskaitomas,
subraukymų mažai.
Jau minėjau, kad pirmoji skaityta knyga – Dž. Džoiso „Ulisas“. Tai
vienintelis kūrinys, perskaitytas iš
karto, nedubliuojant su kitų knygų
skaitymu. Tačiau į šį konspektą
įterptos paties V. Mačernio mintys:
„Mažas kalbėjimas arba visiškas
nekalbėjimas gamina aukštą sielos
įtampą. Tai patyriau šiandien. Kai
išsiplepi, lengviau pasidaro. O jei
ilgai neplepėtumei, jaustum didelį
dvasinį įtempimą. Tačiau įtempimą reiktų kur nors išlieti. Beliktų imt plunksną, sėst ir rašyt. Jeigu
aš ką parašysiu, tai bus dėka liežuvio suvaldymo. Plepėjimas žmogų
daro laimingą, gal geriau pasakius:
grąžina į vidutinį stovį, o šis lengviausiai panešamas. – (1940.XII.29.
Sekmadienis.)“ Net Naujųjų metų
dieną (1941. I. 1) poetas dirbo prie
„Uliso“. Nuo sausio 8 dienos jis jau
skaito prancūziškai G.de Mopasano „Pjerą ir Žaną“, po penkių dienų
šią knygą deda į šalį ir kimba į F.
Dostojevskio „Brolius Karamazovus“, kuriems ir skirta didžioji šio
dienoraščio dalis. V. Mačernis yra

smulkiai sukonspektavęs šį kūrinį
iki ketvirtosios dalies dešimtosios
knygos. Reikia manyti, kad poetas
„Brolius Karamazovus“ skaitė rusų
kalba, nes ši knyga į lietuvių kalbą
išversta tik 1960 m. Studijų bičiulė
P. Aukštikalnytė–Jokimaitienė prisimena: „Rusų kalbą mokėsi savaip.
Paėmė Dostojevskio „Brolius Karamazovus“ ir, jo pasakojimu, pirmąją naktį su žodynu perskaitė vieną
puslapį, antrąją – du, o paskui jau
ėjosi gerai.“ Į „Brolių Karamazovų“
sausio 14 dienos konspektą įterpta
vokiška sentimentali dainelė apie
meilę, o sausio 17 dieną užrašytos
šios mintys: „Dostojevskis – keistas
menininkas. Jį galėčiau pasiaiškinti
sau tik tokiu palyginimu. Jo menas,
tai pavasario dienos dangus, kur
labai daug debesų, juodų, tamsių,
pilkų. Bet jie visi bėga per dangų,
nesustoja vietoj, kartais pro debesis
ištrykšta spinduliai, apšviečia jau
nuo sniego besivaduojančius laukus,
tirpstančius kelius, ir vėl debesys
užeina, bet kartais nusigiedrija ilgesniam laikui dangus, ir saulė, lyg
išsipraususi debesų vandeny, visu
įmanomu ir mūsų laukiamu skais
tumu pažiūri žemėn. Prityla vėjas,
saulėj suspindi paskutinis sniegas,
į darželius atbėga vaikai ir susėdę
žarsto kvepiančias dar drėgme
smilteles. Ir seka ilgas saulėtas pavakarys, visur taip šviesu ir jauku,
Varpai 2016 (35)

ALDONA RUSECKAITĖ

82

Mokinio dienynas 1932 / 33 mokslo metams.
ir pilki laukai atrodo tokie puikūs ir
ištroškę gyvybės, ir visur taip gyva
ir džiaugsminga. Dostojevskio akys
– tai pro kančios debesis žiūrinčios
akys, staiga jos sušvinta tokiu grožiu
ir šviesa, jog išnyksta visi skausmo
ūkai ir lieka deganti saulės šiluma:
ir sušalęs taip puikiai toje saulėje
jaučiasi.“ Tą dieną, matyt, Vytautas
Varpai 2016 (35)

įsigalvojo, įsifilosofavo, nes užrašė
mintis ir apie poetą J. Kossu-Aleksandravičių (Aistį – A.R.): „Apie
Aleksandravičių: Lietuvos kelias
visada buvo graudus. Buvo kadaise
toksai sapnas: kunigaikščių gadynė, jis spindi mūsų atmintyje, kaip
saulėlydžio auksas, bet jis tolimas
ir vien tik svajonė. O paskui vis
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pilkos, ilgos ir griaudžios dienos.
Ir taip lietuvis gyvena iki šių dienų.
Paskui mes lyg ir prisikėlėm, mūsų
gabesnieji sūnūs išėjo į miestus,
išėjo mokytis ir pažiūrėt Europos
sukrautų mokslų ir menų šviesos.
O pasirodo Europoje jau saulės
leistasi. Taip mūsų sūnūs jos atbėgo
pažiūrėti vakare, besileidžiančios. Ir
kad ir kaip nyku ir šalta, ir beviltiška tarp tų mokslų ir menų, vis dėlto
jie – bernužėliai nebegrįš į namus.
Nebebus jų tikrieji sūnūs, o pasiliks
prie knygų apraudoti mirštančios
Europos saulės. (...).
Kai buvau dar vaiku, atsimenu,
užein, būdavo, senutė už svirno
kampo ir visa palinkusi į priekį,
įtempus akis, žiūri į vakarus
bėgančio vieškelio link. „Ko žiūri,
senutėle?“ – pribėgęs klausdavau aš.
„Juk vakaras, ir niekas nebeatvyks.“
Tada pasijudindavo iš vietos, tarsi iš
sunkaus sapno senolė ir sakydavo
man: „Niekas, niekas, sūneli, bet iš
papratimo žiūriu, lyg laukia kaži ko
širdis, pati suprasti negaliu“. Tada aš
nesupratau, ko senolė laukia, dabar
lyg ir suprantu, Aleksandravičių
skaitydamas suprantu, tai jis yra
sesulės šaukiamas brolelis poetas,
tai jis besileidžiančios saulės poetas,
tai jis kartais užbėga už svirno ir
ilgai, ilgai žiūri į vakarų kelią, kurio
smiltyse žaidžia gęstanti vakarinė
saulė.“

1941 m. vasario 1 d., skaitydamas
vokišką J. P. Jakobseno romaną
„Nilsas Liunė“, V. Mačernis įrašo
fragmentą: „Nuobodu nuo tada, kai
žmogus pradeda suprasti ir skaityti
laiką. Jis iš anksto žino, kiek kurio
džiaugsmo jam užteks.“ O 1941 m.
vasario 5 d. užrašo mintį, „atėjusią
skaitant Leonardą da Vinči ir girdint
mamą, besiruošiančią bal. (žodis
sutrumpintas, neaiškus – A.R.).
Žmogus neturi gyventi be rūpesčio ir
be, nors ir mažų, siekimų. Bet koks
uždavinys, atsistojęs žmogui prieš
akis, reikalauja jį nugalėti, reikalauja
šiokio tokio jėgų įtempimo,
vilties kliūtį nugalėti, baimės,
nerimavimo,
susikoncentravimo.
Taip, kaip imtynininko raumenys
nesigimnastikuojant
suskystėja,
tampa nebetvirti, taip ir žmogaus
gyvenime dvasinės jėgos, bėgant
lygiam gyvenimui, susiniveliuoja,
išblunka, žmogus lieka bevalis,
nežinąs, kas jis yra. Siela it
guma, jei ji netampoma, vėliau
nebeišsitempia. Ją reikia lavinti,
kaip sportininkas lavina savo kūną,
kuris galėtų pasiekti vis didesnius
rezultatus. Lygiam gyvenime siela
apmiršta, ir žmogus nebežino, ko jis
vertas.“
Į sąsiuvinio pabaigą daugiausia
sukonspektuota „Brolių Karama
zovų“, tik balandžio 4 dieną poetas
prancūziškai skaitęs Š. Bodlero
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kūrybą – matyt, „Eilėraščius proza“
ir išvertęs į lietuvių kalbą „Kraujo
fontaną“, „Pasmerktąsias moteris“ ir
„Vienišojo vyną.“
Čia galima pridurti, jog vienas
mylimiausių, padariusių kūrybai
didelę įtaką poetų buvo O. Milašius.
Gerai mokėdamas prancūzų kalbą,
V. Mačernis vertė šio poeto kūrybą
į lietuvių. Muziejuje yra penkiolikos
puslapių rankraštis – O. Milašiaus
„Pažinimo giesmė“. Tvarkingas,
nesubraukytas, matyt, jau perrašytas.
Dar grįžtant prie V. Mačernio
Literatūrinio dienoraščio, reiktų akcentuoti, jog jaunasis studentas buvo
labai darbštus. Jis gyvenimą suvokė
kaip darbą. „Ramu ir džiaugsminga,
ir malonu švęsti, bet tik tuomet, kai
atliktas darbas. O kas sakytų gyveni
mą esant tik „smagiai pagyventi“, tas
pasirodytų nesubrendęs.“ (Iš laiško
Br.Vildžiūnaitei 1942.12.22) V. Ma
černis laiko nešvaistė veltui, planavo
kiekvieną valandą: mokėsi kalbų,
perskaitė begalę įvairių sudėtingų
knygų, rašė ir planavo didelius kūrybos ciklus, vertė. Draugai Vytautą
vertino kaip intelektualą ir tikrą dvasios aristokratą. Jis nebuvo išdidus ar
pasipūtęs, savo žiniomis ir apsiskai
tymu nesipuikavo, bet buvo įdomus
pašnekovas, besistengiantis daug ką
suvokti giliau, esmingiau. Mokėjo ir
pašmaikštauti, pajuokauti, atsipalai
duoti.
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Visus minėtuosius eksponatus
muziejui prieš daugelį metų yra perdavusi V. Mačernio sužadėtinė Bronė
Vildžiūnaitė, iki šiol tebegyvenanti
Vilniuje. Tačiau buvo didelė staigmena, kai 2011 m. birželio mėnesį,
minint poeto 90-ties metų jubiliejų,
ši moteris perdavė dar vieną siuntą
su bičiulio palikimu.
Ten buvo du Vytauto asmeniniai
rankšluosčiai, vienas jų ypatingai
gražus: lininis, austas, pasiuvinėtas,
su nėriniais. Atkeliavo studentų
draugijos „Šatrija“ V. Mačernio
nešiota kepuraitė. O kad faktas
būtų dar įtikinamesnis, gavome
porą originalių fotografijų, kuriose
šatrijiečiai Kaune 1939 m. – visi
su kepuraitėmis. Tose nuotraukose
daug jaunų gražių žmonių, tarp kurių
be V. Mačernio yra ir A. Nyka –
Niliūnas (tuomet Alfonsas Čipkus),
M. Indriliūnas, P. Aukštikalnytė ir
pati Br.Vildžiūnaitė. Dar gavome
Vytauto šilkinį kaklaraištį .
V. Mačernio memorialinę biblio
teką papildė keturios knygos, viena
iš jų – I. A. Bunino „Mitės meilė“
(1938), o trys knygos tokios, kokių
dar neturėjome rašytojų bibliotekose. Knygos liliputės – trys mažulė
liai žodynai, maždaug 5 cm aukščio
ir 3,5 cm pločio. Tai anglų-rusų,
rusų–anglų, prancūzų-anglų kalbų
žodynėliai, kurie išties V. Mačerniui
būdingi, nes aktyviai mokėsi kalbų.
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Tad tokios kišeninės knygelės žmogui, niekada neleidžiančiam veltui
laiko, buvo tikras patogumas.
Kaip muziejinį dokumentą gali
ma pristatyti Mokinio dienyną
1932/33 mokslo metams. Tuomet
vienuolikmetis Vytukas mokėsi Se
dos vidurinės mokyklos antroje
klasėje. Kas savaitę į dienyną pasira
šinėjo tėvas Vladislovas Mačernis.
Tvarkingu mokinuko rankraščiu
surašytos pamokos ir jų turinys, dvejetukų visai nėra, daug penketų, ketvertų, vienas kitas trejetas – kartais iš
matematikos, kartais iš gramatikos.
Dienyno gale yra perskaitytų knygų
sąrašas, jų tik septynios pozicijos,
tačiau yra H. Ibseno „Šmėklos“, V.
Krėvės „Senų žmonių Dainavos padavimai“, Maironio „Raštai“.
Gauta ir įdomių, vertingų V.
Mačernio rankraščių.
Tai – moksleivio, bebaigiančio
Telšių gimnaziją, jau kuriančio eilėraščius, rašinys „Lietuvių naujosios lyrikos motyvai“, – vienuolika mokyklinio sąsiuvinio puslapių.
Mąstančio, apsiskaičiusio jaunuolio
mintys ir žinios. Rašinio įžangą V.
Mačernis pradeda nuo aušrininkų,
Maironio, teigdamas, kad tuomet
svarbiausias lyrikos motyvas buvo
tautos balsas. Tačiau po Pirmojo pasaulinio karo imama pastebėti, kad
poezijos motyvų tarpan įvedamas
naujas objektas – žmogus. „Kar-

tojasi tas pats, mažų tautų kultūros
istorijoj pasikartojąs reikalas: atgimus tautai, pirma išauga poezija,
vėliau proza, po to seka mokslai ir
kiti taikomieji kultūros paminklai.
(...) Šiandieninė poezija nenutrūks
ta per daug nuo realaus gyvenimo ir
nepaskęstama į grynai metafizines
sritis. Abu pasauliai sintetinami.
(...) justi, kad žmogus veržiasi santykiaut su Absoliutu, su visuomene,
su tėvyne ar tėviške. Žmogus darosi visapusiškas, pilnas: jis pajunta ir intymius ryšius su žeme, jis ir
visuomenės reikalais serga, jis ir
amžinybę jaučia, jis retkarčiais ir
su dievybe kalbasi...“. Analizuojant
naujosios lyrikos motyvus, remiamasi A. Miškinio, J. Kossu-Aleksandriškio, Bern. Brazdžionio, S.
Nėries, S. Santvaro eilėmis. Jaunasis tyrinėtojas teigia, kad „erotinis
motyvas pas mus nelabai madoj“,
daugiausia yra nusivylimo meile,
pastebi, kad atsiranda socialistinės
poezijos užuomazgų, „labiausiai šį
motyvą mėgsta trečiafrontininkai,
bet, deja, ten poezijos nei už centą,
tik tuščias šūkaliojimas“. Rašinį
būtų galima datuoti 1938 m., nes V.
Mačernis mini J. Kossu – Aleksandravičiaus knygą „Užgesę chimeros
akys”, kuri išleista 1937 m.
Kitas didžiulis rankraštis yra studento V. Mačernio pradėtas rašyti
1943 m. vasario 8 d. Vilniuje, baigVarpai 2016 (35)
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tas 1944 m. kovo 11 d. gimtojoje
Šarnelėje. Už kokią bausmę šiandie
ninis studentas atliktų tokį darbą?
Tai – vokiečių filosofo Nikolajaus
Hartmano „Etikos“ (Nicolai Hartmann „Ethik“, 1926) konspektas
– 69 didelio formato lapai, iš abiejų pusių prirašyti tvarkingu smulkiu
rankraščiu. Matyti, kad Vytautas šį
kūrinį vertė iš vokiečių kalbos. Kai
Vilniaus universitetas 1943 m. buvo
vokiečių uždarytas, jaunuolis grįžo į
tėviškę, į Šarnelę. Jam tebuvo likę
parašyti ir apsiginti diplominį darbą
„Kristus ir Nyčė“. O jis dar verčia
ir Hartmaną – šitiek darbo! Tekstas
sudėtingas, filosofinis, intelektualus
– ne kiekvienam jį išgvildenti.
Dar vienas studento V. Mačernio
rankraštinis tekstas „Mūsų gyvybės upė“, spausdintas knygoje „Po
ūkanotu nežinios dangum“ (...), kaip
pranešimas skaitytas Vilniaus universiteto studentų literatų būrelyje.
Čia norėčiau pacituoti tą dalį, kuri
minėtoje knygoje nespausdinta, nes
tėra pranešimo tezės. „Nesu specas ir
nenagrinėsiu, kas yra vitalistas, kas
ne. Kiekvienas didelis rašytojas – vitalinis reiškinys. Gyvybės paslaptis,
jos pulsavimas tautose. Nėra negabių
tautų, negenialių. Genijus yra suda
rytas laiko, vietos, amžiaus, bendros
nuotaikos. Dramatinis anglų genijus. Dabar nėra dramų. Tauta buvo
prislopinta. Daina – vargo vaisius.
Varpai 2016 (35)

Mūsų tautos pagrindas – ūkis. Tauta
gabi, žydų gabumas. Tautos gyvybės
Upė. Apvaizda, likimas. Jūs turėsite
tautai vadovauti, būti jos mokytojai.
Mokyti valdininkus. Jautri tautos
širdis. Eiti per žemę ir stebėti. Kunigai, kunigaikščiai. Tautos sąmonė.
Ekonominis pagrindas. Pasiturintys ūkininkai. Kunigai poezijoj ir
politikoj. Eiti pirmiau, vesti. Idėjos
pirmumas. Išsilavinimas”. Šiame
tekste V.Mačernis poetams suteikia
tautos filosofų ir tautos vedlių misiją. Jis šią mintį dažnai kartojo – tautos poetas turi būti ir filosofas.
Jautriausias dalykas, analizuojant poeto rinkinį, yra kūrybos
rankraščiai. Br. Vildžiūnaitė buvo
dar jų išsaugojusi. Tai – spausdintų
eilėraščių rankraščiai: „O mylimoji, mano slaptas ilgesys“, taip
pat „Vizijų“ pabaiga. Tačiau radosi ir nepublikuotų autografų. Štai
didelio formato dvilapis, kurio
trys pusės prirašytos teksto, labai
artimo „Vizijų“ ciklui: „Ir kai senolių slenkstį peržengęs / Kampe
prie židinio sugriauto atsisėdau ir
mąsčiau / Užliejo sielvartas prigesusias akis ir metų migloje paskendę
atminimai / Tamson paniro dar gi
liau.“ Ant kito nedidelio lapelio V.
Mačernis užrašęs šešis posmelius,
kurių taip pat nėra jo knygose. Nei
datos, nei kokio kito ženklo, galbūt,
jį siuntė Bronei laiške, kaip ne kartą
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Eilėraščių rankraščiai.
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buvo daręs: „Po milijono metų, gal
daugiau, / Tu, saule, vienąkart užgesi, / Užkris naktis ir neberas namų
/ Nei mėlynakis mano brolis, nei
jaunoji mano sesė. // Atsiverčiau
sunkias knygas / Ir ciniškai ramus
skaitau: / Jau saulė gęsta. Ir kasdien /
Aplinkui mus šalčiau, tamsiau. // Aš
pažvelgiu į saulę eidamas keliu / Dar
šviečia ji – tarsi šviesos dėmė skaisti
/ Užlieja sielvartas akis / Ir jau dabar
reik nieko nematyt. //
O bėga žmonės, skubinas ir
grumiasi / Ir kelia saulėn veidus ir
rankas / O žemė vis tolyn nuo jos vis
ritasi / Ir saulė daugina dėmes. //
Tai aš ir tu, nežinomas ir mano
broli, / Ir tu veltui degi, ir aš veltui
degu / Iš skausmo mesk bet kokią
viltį / Ir eik lyg kalinys, lyg pasmerkto žingsniu. //
Tai kam gi begyvent. Ir ko čia
laukti / Tarp tų mažų, juokingų ir
smulkių darbų. / Bet... negyvent,
numirt, išnykt / Mažutis būdamas,
bijaus ir nedrįstu.“
Br. Vildžiūnaitės perduotoje siuntoje dar buvo ir daugiau įvairios
archyvinės medžiagos: nuotraukų,
V. Mačernio originalių knygų, paminėjimų programėlių, didelis
pluoštas įvairių metų spaudos, kurioje rašoma apie poetą.
Paminėtina
Vytauto
portretinė fotografija, dedikuota Br.
Vildžiūnaitei 1941 m. rugsėjo 16 d.
Varpai 2016 (35)

Ant jos poetas užrašęs vieną posmelį iš eilėraščio „Į viršūnes“: „Ėjo
žmonės visi į tą šalį: / Iš gyvybės
skubėjo į mirtį, / Ėjo žmonės parodyt, ką gali / Ir darbais nuveiktais
pasigirti...“
„Jeigu žūtų mano rankraščiai, aš
viską galėčiau atkurti iš atminties“,
– sakė Vytautas paskutinę gyveni
mo vasarą aktoriui Donatui Ba
nioniui, besislapstančiam su kitais
aktoriais nuo karo Šarnelės kaime.
Viskas įvyko kitaip. Po V. Mačernio
žūties D. Banionis paėmė tris poeto eilėraščių sąsiuvinius, tačiau juos
netrukus perdavė Br. Vildžiūnai
tei kaip sužadėtinei. Kai 1965 m.
jau buvo galima parengti pirmąją
V. Mačernio kūrybos publikaciją,
paaiškėjo, jog pas Bronę belikę du
sąsiuviniai, trečiasis – storiausias,
168 puslapių – pradingęs. Tuomet
atsišaukė Vytauto bičiuliai, bendrakursiai, kurie turėjo daugybę
jo kūrybos nuorašų. Poetas nebuvo
slapukas, kiekvieną jo naują eilėraštį
tuoj pat kažkas nusirašydavo. O
uždarius universitetą, gyvendamas
Šarnelėje, V. Mačernis pats laiškuo
se siųsdavo draugams naujai sukur
tus eilėraščius. Taip atsirado daug
nuorašų, kai kurios studijų draugės
ar draugai turėjo prisirašę pilnus sąsiuvinius, iš kurių pavyko 1970 m.
sudaryti V. Mačernio kūrybos pilną
rinktinę „Žmogaus apnuoginta šir
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dis.“ Vytauto eilėraščiai po mirties
irgi nuorašais plito tarp studentų ir
moksleivių. Mūsų muziejuje saugomas pluoštas poeto rankraščių, juos
perdavė Br. Vildžiūnaitė.
V. Mačernis savo eilėraščius
išties mokėjo atmintinai. Kai atsisėdo vieną 1944 m. pavasario vakarą
studentų bendrabučio kambaryje,
tai kurso draugams padeklamavo
visą „Vizijų“ ciklą, tą pačią dieną
skaitė ir naujai parašytų sonetų.
„Pavasarėjančiame danguje balkšvi
debesys ir Mačernio balsas tiko tam
fonui – jis skambėjo kaip senųjų žemaičių pamokslininkų žodis kadaise
po ramių šventnamių skliautais“.
(Iš bendrakursio poeto H. Nagio
prisiminimų.) Vytauto balsas prikaustydavo ar sukrėsdavo klausytojus. 1944 m. kovo 28 d. Vilniaus
filharmonijos salėje įvyko universiteto studentų Antrasis literatūros ir
dainų vakaras, į kurį poetas atvyko
iš gimtosios Šarnelės. „Mačernis pasirodė kaip absoliutus nugalėtojas“.
(Iš bendrakursio poeto A. Nykos–
Niliūno prisiminimų). Perskaitė du
trioletus apie velnius, „skaitė impulsyviai, drąsiai, garsiai, su jėga.
Kiekvienas girdėjo salėje“. (Iš poeto ir kraštiečio P. Jurkaus prisiminimų). „Kai Mačernis padeklamavo
tą diptiką, publika tiesiog kaukė,
toks buvo plojimas, toks plojimas!
Jis ateina į sceną, lankstosi, o pub-

lika šaukia – dar kartą skaityk apie
velnius! Ir teko pakartoti! (Iš bendrakursio poeto K. Bradūno prisiminimų). Vėliau amžininkai sakydavo, jog niekas taip gerai negali
paskaityti V. Mačernio kūrybos kaip
jis pats.
2011 m. švenčiant poeto 90čio jubiliejų, atėjo naujiena iš V.
Mačernio jaunystės bičiulės Elenos
Daumantaitės–Baltrušaitienės dukters Karilės, kuri gyveno netoli
Los Andželo. Į jos kaimynystę atsikraustė meksikiečių šeima, pakvie
tė susipažinti, ir lietuvaitė apstulbo,
pamačiusi šių kaimynų namuose ant
sienos didžiulį V. Mačernio portretą.
Paklausti, kur meksikiečiai gavę
šį portretą, jie sakė pirkę iš gatvės
dailininko, nes labai patikusios to
jaunuolio, t.y. V. Mačernio akys!
Vytautas, dar būdamas septyniolikmetis, prisipažino savo bičiulei Danguolei Jackevičiūtei: „...jei kada ką
išskaitysi, tai tik mano akyse, viduj,
išoriniai aš nieko neparodysiu...“ (Iš
laiško, rašyto 1939. 03. 06). Jaunasis poetas dažnai rašo apie vidujines
akis, apie norą pažinti savo ir kitų
sielos gelmes.
V. Mačernis turėjo begalinę
nuojautą, „išsibūrė“ tragišką lemtį.
Nuosprendį sau užkodavo dar septyniolikmetis trumpame eilėraštyje
„Ar liūdnesnio kas būti galėtų?“,
teigdamas, kad būna „mirtis – ne
Varpai 2016 (35)
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Vytauto Mačernio kapas Šarnelėje.
laukta ir staigi.“ Eilėraštyje „Mirties
paveikslas“ (...) vėlgi yra toks posmas: „Ir slinks veidai, kadais matyti,
/ Gyvenimas vaizduos pasikartos. /
Išeisi tu iš čia rudens vėlyvą rytą /
Ir nebegrįši niekados.“ Ir mirtis jį
ištiko rudens vėlyvą rytą – nelaukta
ir staigi. Važiavo Vytautas brikele iš
Šarnelės į Žemaičių Kalvariją, dar
norėjo susitikti bičiulį, poetą Paulių
Jurkų, tačiau pavėlavo – šis jau buvo
pasitraukęs su vokiečių tankais.
Kai visi svarstė, jog reiktų trauktis
į Vakarus nuo artėjančio raudonojo
maro, V. Mačernis sėdėdavo savo
Varpai 2016 (35)

tėviškės kieme susiėmęs rankomis
galvą, lingavo ir svarstė, ką daryti. Palikti gimtuosius namus, ku
riuos taip brangino, palikti mylimąją
Bronę, kurią taip mylėjo, buvo nepakeliamai sunku. Tad Dievas įvykdė
kažkokį kitą planą, o V. Mačernis
buvo tikintis žmogus. Jis liko su
mumis pavergtoje Tėvynėje, liko
tarsi gyvas, nes eilėraščių spausdinti
nebuvo galima, jie plito nuorašais,
o legenda apie talentingą ir paslap
tingą poetą tarytum turėjo sparnus –
ji sklandė virš mūsų galvų.
Aldona RUSECKAITĖ

BIBLIOTEKŲ METAI

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS

KNYGNEŠYS
IŠ TORONTO
IŠTRAUKA IŠ RAŠOMOS BIOGRAFINĖS KNYGOS

Laiškas jaunų ir jaunesnių dienų bičiuliui
Sovietologijos profesoriaus Geniaus Martyno (kartais pavadinamo
Ginučiu ar Genučiu) Procutos pavardę pirmąsyk išgirdau dutūkstantųjų
vasarą, kai Čikagoje gyvenančiam dailininkui Vytautui Osvaldui Virkau
sukako 70 metų, o jam skirtą mano rašinį „Literatūroje ir mene“ perskaitė
Kanadoje gyvenantis jo jaunų ir jaunesnių dienų bičiulis. Patogumo dėlei
vadinkime mūsų herojų pirmuoju vardu, tuo labiau, kad juo dažniausiai ir
pats prisistato ar yra pristatomas.
Taigi, gavęs žurnalų ir laikraščių siuntą iš Lietuvos ir radęs tą tekstą,
Genius nutarė, jog praleisti tokią progą ir neparašyti net ir jam, tam
amžinam atidėliotojui, nevalia, kiti mažiau svarbūs darbai turi pasitraukti
iš kelio. Kiek vėliau tą dešimties puslapių ranka rašytą laišką Vytautas
Osvaldas persiuntė man, kad iš arti pajusčiau, kokie šilti sveikinimai ir
linkėjimai atplaukė iš Miuncheno priemiesčio stovyklos ir gimnazijos, o
Varpai 2016 (35)
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vėliau iš Haid (Hyde) parko ir vieno kito „Santaros-Šviesos“ suvažiavimo,
juose patirtų pergyvenimų, bendrų interesų, siekių. O bene svarbiausia
tame laiške – dviejų bičiulių vidinis panašumas ir pagarba kūrybai bei
gyvenimo būdui.
Tai buvo dar viena proga sugrįžti į 1970 metus, į Vilniaus universiteto
bibliotekos 400 metų sukakties paminėjimą, kuris ypač suartino du senus
pažįstamus. Genius, tapęs šios reikšmingos ir garbingos sukakties labai
konkretaus pažymėjimo iniciatorium, paprašė Vytauto sukurti ekslibrisą
knygoms, kurios bus dovanojamos senajai Alma Mater. Taip į V. O. Virkau
kūrybos pasaulį atėjo ekslibrisai, ilgainiui tapę neatskiriama jo gyvenimo
dalimi. O G. Procuta pradėjo savo, kaip knygnešio, kelią, kuris tęsiasi jau
beveik pusę amžiaus.
Tiesa, toji knygnešystė kiek kitokia nei ta, kokia išliko atsiminimuose iš
XIX a. pabaigos ar XX a. pradžios, apie kurią esame skaitę ar girdėję. Tačiau
jos rezultatai įspūdingi, o knygnešio atkaklumas ypatingas, vertas pačios
didžiausios pagarbos ir dėmesio. Lietuvos bibliotekoms iš viso padovanota
apie dešimt tūkstančių tomų įvairių knygų ir leidinių, unikaliausia kolekcija
iš užjūrio persikėlė į Vilniaus universitetą. O Toronto universiteto biblioteka
praturtėjo trimis tūkstančiais lituanistinio turinio knygų, trimis šimtais
lietuviškų ekslibrisų ir kartografijos.

Kaip Genius Procuta tapo knygnešiu
Likimas lėmė, kad 1966-aisiais Čikagos universiteto aspirantas G.
Procuta susipažino su vienam trimestrui iš Lietuvos atvažiavusiu Vilniaus
universiteto rektoriumi prof. dr. Jonu Kubiliumi. Pasaulinio masto
matematikas užatlantėn buvo atvykęs, nes tuomet JAV ir Sovietų Sąjunga
jau keitėsi mokslininkais.
Vieno pokalbio metu G. Procuta paklausė naujojo pažįstamo: „O jei
dovanočiau universitetui knygų?“ J. Kubilius pritarė tokiam sumanymui,
tačiau ir patarė, kad knygos būtų siunčiamos jo vardu.
Netrukus į Vilnių iškeliavo pirmosios G. Procutos siųstos knygos.
Tyrinėdamas lietuvišką spaudą, jaunasis mokslininkas jau buvo
pastebėjęs, jog 1970-aisiais Lietuvoje ruošiamasi plačiai paminėti Vilniaus
universiteto bibliotekos 400 metų sukaktį. Vėliau viename iš savo laiškų
apie tai užsiminė ir rektorius. G. Procutai kilo idėja iškiliau prisidėti prie
šio jubiliejaus paminėjimo. Taip gimė garsusis atsišaukimas, kurį kartu su
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Vienas iš stendų su Geniaus Procutos šeimos fotografijomis.
jo autorium pasirašė dar penki išeivijos kultūros žmonės – R. Misiūnas, V.
Bičiūnaitė, R. Kviklytė, K. Girnius, G. Vėžys. 1970 metų lapkrityje jis buvo
paskelbtas „Akiračiuose“.
Šių eilučių autorių tas reikšmingas dokumentas pasiekė su teksto apačioje
G. Procutos ranka padarytu prierašu, skirtu Henrietai Virkau: „Henrieta,
prašau skubiai surinkti viršuje esantį tekstą 8 pt italikais 13 pr skilčiai. Šis
kreipimasis turi paspėti į dabar rengiamą (lapkričio mėn.) Akiračių numerį.
Genius“
O čia ir pats kreipimasis:
„1970 metai Lietuvos kultūros ir mokslo istorijoje yra pažymėti reikšminga
ir garbinga sukaktimi. Vilniaus universiteto biblioteka, įsteigta 1570 metais,
šį rudenį atšventė keturių šimtų metų sukaktį. Norėdami kuo prasmingiau
šią sukaktį paminėti ir pagerbti Vilniaus universiteto biblioteką, žengiančią
į penktąjį savo mokslinio ir kultūrinio darbo šimtmetį, kviečiame prisidėti
prie mokslinių knygų rinkinio padovanojimo sukaktuvinei bibliotekai.
Knygų rinkinys bus išbalansuotas tarp pagrindinių mokslo šakų knygų,
Varpai 2016 (35)

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS

94

išleistų anglų kalba. Dovanojamoms knygoms bus sukurtas atitinkamas ex
libris ir dedikacija.
Knygų, kaip ir meno objektų, donacijos mokslo ir meno įstaigoms yra
visuotinai priimta ir praktikuojama kultūringa ir prasminga, pagarbos ir
dėmesio išraiškos forma. Todėl nuoširdžiai kviečiame ir raginame užsienio
lietuvius, ypač mokslo, meno ir kultūros žmones kuo skaitlingiau ir kuo
daugiau paremti šį sumanymą. Nors iniciatoriai priims ir paskirų asmenų
atsiųstas mokslines, taip pat ir menines knygas, tačiau, norėdami išvengti
galimų dublikacijų ir išlaikyti tam tikrą dovanojamo rinkinio vientisumą
ir lygį, pageidaujame piniginės donacijos. Parenkant knygas bus kreiptasi
į atitinkamos mokslo šakos specialistą ar specialistus. Šiuo metu jau yra
sudaryta tokių specialistų grupė. Prieš kurį laiką, privačiai pasiteiravus,
ar mokslinių veikalų rinkinys Vilniaus universiteto bibliotekai 400 metų
sukakties proga yra priimtinas, neseniai yra gautas teigiamas atsakymas iš
Vilniaus universiteto.
Čekius ar pinigines perlaidas prašome siųsti G. Vėžio vardu šiuo antrašu
(pažymint donacijos tikslą): 6349 So. Artesian, Chicago, Illinois 60629.“
Prieš tai buvo gauti oficialūs VU rektoriaus ir bibliotekos direktoriaus
sutikimai priimti tokią dovaną, o neoficialiai prof. dr. J. Kubilius ir tąsyk
pakartojo tai, ką buvo pataręs pirmosiom jų pažinties dienom – siųsti knygas
per jį, tik dedikuojant VU bibliotekos 400 metų sukakčiai.
Nuo tų dienų praėjus beveik pusei amžiaus, G. Procuta pasakoja: „Žinoma,
aš, kaip sovietologas, supratau, kad toje kolekcijoje neturi būti atvirai
režimui priešiškų knygų. „Santaros-Šviesos“ žmonės, kurie daugiausiai
rėmė šį projektą, jokiu būdu savo atrinktomis knygomis nenorėjo pakenkti
nei rektoriui J. Kubiliui, nei bibliotekai. Mes norėjome pagerbti universiteto
biblioteką, pakelti jos prestižą, parodyti mūsų meilę Lietuvai ir seniausiai
bei svarbiausiai jos mokslinei institucijai. Žinoma, svarbi buvo ir kita pusė
– bent kiek pakelti „geležinę uždangą“, įleisti ta istorine proga „šviežio oro“,
padaryti kad ir mažą, bet reikšmingą „precedentą“.
Išeivijoje gyvenantys lietuviai tuomet surinko ir atsiuntė į Vilnių per
600 įvairių veikalų iš ekonomikos, tiksliųjų ir socialinių mokslų, filosofijos,
kultūros istorijos, be to, puošnių meno leidinių. Toji knygų siunta neliko
nuslėpta nuo visuomenės – apie ją VU bibliotekos direktorius Jurgis Tornau
1971 m. rugsėjo 23 d. papasakojo savaitraštyje „Gimtasis kraštas“. Žinoma,
be mums dabar žinomų smulkmenų.

Varpai 2016 (35)

KNYGNEŠYS IŠ TORONTO

95

Reikšmingas dialogas
Apie Vilniaus universitete saugomą gana gausią J. Kubiliaus ir G.
Procutos korespondenciją, kaip svarbią pastabą knygnešys iš Toronto yra
išskyręs šią: „Stengiausi (šalia smulkaus išdėstymo, kokias knygas, leidinius
esu pasiuntęs V. U. B., kad galėtų palyginti, ar kokios knygos buvo išimtos/
neatėjo) drauge aprašyti, duoti kuo daugiau informacijos, kas vyksta
kultūriniame-kūrybiniame užsienio lietuvių gyvenime. Kai kurie dr. J.
Kubiliaus laiškai buvo man rašyti jam būnant užsienyje – iš Paryžiaus, iš
Vokietijos ir kitur. Jų turinys, patarimai, užklausimai – išvengiant galimos
„cenzūros“ – laiškų atidarymo iš sovietinių kontrolinių institucijų. Per savo
buvimą Čikagos universitete 1966-ųjų rudens trimestre jis man labai atvirai
pasakodavo apie labai paplitusį sekimą, kontroles sovietinėje Lietuvoje.
Čikagos universitete susitikdavome bent du kartus per savaitę ir mūsų
pokalbiai „prie keturių akių“ užtrukdavo po porą valandų. Jis man kalbėdavo
apie gyvenimą sovietinėj Lietuvoj, liesdamas buvusį partizaninį karą, aš jam
– apie pabėgusių lietuvių pastangas informuoti pasaulį, kas darosi Lietuvoje,
taip pat ir kūrybines pastangas tęsti lietuvišką kultūrą, kalbą, etc. Jis manęs
paprašydavo Vakaruose išleistų lietuviškų knygų, žurnalų, laikraščių. Mes
vienas kitu nuo pirmo susitikimo „instinktyviai“ pasitikėjome ir tas augo,
mes matėme, kad dirbame Lietuvos labui“.
Šie žodžiai užrašyti 2013 m. liepos 16 d. asmeninį fondą F294 papildant
susirašinėjimu su buvusiu VU rektoriumi J. Kubiliumi, taip pat žurnalo
„Nemunas“ vyriausiuoju redaktoriumi Antanu Drilinga, buvusiu VU
bibliotekos direktoriumi Levu Vladimirovu, dailininkais Saule ir Vincu
Kisarauskais, Šiaulių pedagoginiu institutu.
Jūsų dėmesiui – nedidelė dalis šios korespondencijos.
Vienas seniausių J. Kubiliaus rašytų laiškų (1966.6.20) primena, kaip
rizikinga buvo anuomet užmegzti ryšius su tautiečiais ne tik tiems,
kurie gyveno okupuotoje Lietuvoje, bet ir užjūryje. „Aš manau, kad pats
gyvenimas palaipsniui privers pagrindinę išeivijos dalį galvoti realiau ir
blaiviau. Žinoma, tai ilgas procesas. Teko ir man skaityti, kaip „Naujienos“
ir „Draugas“ svaidė perkūnus Jūsų adresu. Iš laiško matau, kad tai buvo
tik katino perkūnija (išskirta mano – L. P.-K.)“, - akivaizdu, kad šie žodžiai
parašyti perskaičius apie G. Procutą užpuolusius nemažus nemalonumus
dėl „atsigręžimo veidu į Lietuvą“.
Rektorius į G. Procutą dažniausiai kreipiasi žodžiais „Malonus tautieti“,
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„Gerbiamas tautieti“, o laiškų turinys vis sukasi apie kultūrinį gyvenimą
vienoje ir kitoje Atlanto pusėje, išeivio disertacijos reikalus, vilniškio
universiteto dabartį ir perspektyvas, būsimas statybas ir, žinoma, knygas.
Ir šis laiškas (1967.2.26) pradedamas nuo Lietuvos kultūrinio gyvenimo
naujienų, prieš tai padėkojus už informacijas apie išeiviškąją kasdienybę.
Akcentuojamos meno parodos, neeilinis įvykis muzikiniame gyvenime
– opera „Du kalavijai“, tik ką iš spaudos išėjusi Juozo Tysliavos poezijos
rinktinė „Nemuno rankose“, kurios 8000 egz. tiražas išpirktas per kelias
dienas. J. Kubilius atsako į klausimą, į kokias bibliotekas geriausia kreiptis
sovietinio laikotarpio literatūros reikalais – VU mokslinę ir Mokslų
akademijos centrinę, kurios palaiko plačius ryšius su užsienio bibliotekomis,
tame tarpe ir su Čikagos universiteto biblioteka. Rektorius pažada, sužinojęs,
kokių knygų reikia, jas atsiųsti. O G. Procutai dėkoja už žurnalo „Daedalus“
prenumeratą.
1967 m. balandžio 27 d. J. Kubilius tvirtina, jog jam buvo labai įdomi
G. Procutos laiške išdėstyta lietuviško kino filmo „Gyvieji didvyriai“
interpretacija. Tačiau geriausias, jo nuomone, yra kitas lietuviškas filmas
– „Niekas nenorėjo mirti“, todėl, jei pasitaikys proga, rekomenduoja jį
pažiūrėti. O daugiausia dėmesio tame laiške – knygoms: dėkojama už jam
atsiųstus „Metmenis“ ir Antano Rūko poemas, informuojama apie užjūrin
išsiųstas knygas, pateikiamas sąrašas rektorių dominančių knygų. Be to,
pasidžiaugiama, kad Lietuvoje išleisti „Gedimino laiškai“ ir kad 5000 egz.
tiražas buvo išpirktas beveik tą pačią dieną, kai pasirodė. „Istoriniais Lietuvos
šaltiniais labai domimasi. Numatoma jų ir daugiau išleisti“, - pažymi J.
Kubilius.
Kiek sudėtingesnė situacija su G. Procutą dominančia disertacijų
bibliografija. Rektorius paaiškina, jog jų paprasčiausiai nėra. „Apie jas
galima susigaudyti tik iš bendrų bibliografinių leidinių. Autoreferatai
leidžiami tik labai mažais tiražais ir yra skirti mokslinių tarybų, kuriose
ginama disertacija, nariams bei oficialioms įstaigoms. Todėl jų gauti sunku.
Tačiau pagal veikiančias pas mus disertacijų gynimo taisykles pagrindiniai
disertacijų rezultatai turi būti publikuojami arba atskiromis knygomis,
arba moksliniuose žurnaluose. Tuos žurnalus arba jų mikrofilmus galima
gauti per universiteto bei kitas mokslines bibliotekas. Prašome parašyti,
kokių knygų arba žurnalų norėtumėte gauti“, - J. Kubilius pažada atsiųsti G.
Procutos moksliniam darbui reikalingą lektūrą.
1967 m. rugpjūčio 11 d. rašytas laiškas reikšmingiausias savo informacija
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apie tai, kad po trejų metų sukanka 400 metų universiteto bibliotekai ir kad
šią sukaktį ruošiamasi atžymėti ne tik iškilmėmis, bet ir naujais leidiniais
apie lietuviškosios knygos istoriją. Čia ir toks sakinys: „Mūsų biblioteka
– pati seniausia Tarybų Sąjungoje“. G. Procutą tas laiškas paskatino imtis
ypatingų žygių, apie kuriuos jau esame užsiminę.
O tų pačių metų rugsėjo trečiąją – pranešimas apie būsimą apsilankymą G.
Procutos kaimynystėje: J. Kubilius gavo pakvietimą iš Kanados matematikų
draugijos aplankyti keletą tos šalies universitetų. Pažada parašyti jau iš
Toronto. Toks laiškas spalio septintąją rašytas ranka (ankstesni – rašomąja
mašinėle) ant tenykščio universiteto firminio blanko. Rektorius pasidžiaugia
pažintimi su nauju kraštu, jo žmonėmis, susitikimu su išeivija. Teiraujasi,
ar pasiekė G. Procutą dr. L. Vladimirovo parūpinti bibliografiniai leidiniai.
Praėjus ketvirčiui amžiaus, jau Lietuvai tapus nepriklausoma, VU
rektorius savo laiške (1993.01.30) konstatuoja labai svarbų dalyką: „Galiu
tik paliudyti, jog niekas iš lietuvių, gyvenančių užsienyje, nėra tiek parėmęs
Vilniaus universiteto bibliotekos, kiek Jūs“ (išskirta mano – L. P.-K.). Tiesa,
vėlesni žodžiai – liūdnesni, tokie, kokie tariami tik labai artimam žmogui:
„Deja, matyt, užjūriuose, kaip ir pačioje Lietuvoje, garsiausiai kalba tie,
kurie mažiausiai yra nuveikę. Juk sakoma, jog tuščios statinės skleidžia
didesnį garsą. Mūsuose triukšmo daug. Tauta buvo vieninga, kol siekėme
Nepriklausomybės. Tada šį tikslą reiškė ir mus vienijo Sąjūdis. Deja, greit
prasidėjo kova dėl kėdžių. Į valdžią ėmė veržtis agresyvios vidutinybės ir
avantiūristai. Savarankiškai galvoją įvairiausiais būdais buvo nustumiami į
šoną. Iš Sąjūdžio liko nelabai gerą kvapą skleidžiantis judėjimas, kuris, nors
ir piktnaudžiauja buvusiu garsiu vardu, didesnių perspektyvų, atrodo, neturi.
Jis tebekliudo formuotis normalioms partijoms. Beveik visas partijas kol
kas sudaro generolai be armijų. Gal tik paskutiniai pralaimėjimai paskatins
persigalvoti“.
J. Kubilius užsimena ir apie save (tebedirba universitete, yra Lietuvos
Respublikos Seimo narys, mėgina rašyti prisiminimus (ne spaudai, archyvui), pasidžiaugia vaikaičiais ir tuo, jog vasarą G. Procuta vėl atvyks į
Lietuvą ir kad bus malonu ir įdomu susitikti ir pasikalbėti.
2003 m. sausio 28 d. laiške VU bibliotekos direktorei Birutei Butkevičienei
G. Procuta dėkoja, kad su buvusiu rektorium J. Kubilium prisiminė jį
ir „judviejų kombinacijas (gan sėkmingas) knygomis pralaužti geležinę
uždangą“.
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Pasidalintas žinojimas
Kad tai tikrai G. Procutos dovanotos knygos, paliudija raidės GP arba
antspaudas KNYGOS LIETUVAI EX LIBRIS GENIUS PROCUTA, įspaustas
jose, be to, ranka rašytos dedikacijos, kurių galima rasti pačių įvairiausių ir
įdomiausių. Ant pirmųjų į Lietuvą išsiųstų knygų tokie įrašai buvo trumpi,
po to vis ilgesni. Tai ne šiaip sau įrašai, o tos ar kitos knygos vertinimas,
įžvalga ar užuomina į turinį ir vertę, o kartais tarsi su siuntėjo gyvenimu
susijusi dienoraščio ištrauka. Kiekvienoje knygoje – ir nuoroda, kam ji
skiriama, kokia proga siunčiama.
Sovietmečiu, anot G. Procutos, tie įrašai turėjo apsaugoti knygą nuo
pasisavinimo, o kartais gal ir sunaikinimo. Juk tuomet toli gražu ne visos
knygos pasiekdavo adresatą. Kartu tai buvo ir palengvinimas specialiųjų
tarnybų darbuotojams – trumpas aprašymas, apie ką toji iš užjūrio atkeliavusi
knyga, svarbesni pastebėjimai, kartais net nuorodos į tam tikrus puslapius.
Dažniausiai visas titulinis puslapis būdavo užpildytas dedikacija. Neretos ir
gana emocingos dedikacijos.
Po daugelio metų atėjo diena, kai viena tų knygų skaitytoja – Vilniaus
dailės akademijos architektūros specialybės studentė Viktorija Rybakova
– susidomėjo tais įrašais ne mažiau nei pačiomis knygomis. Prasidėjo
viskas nuo Džeko Keruako (Jack Kerouac) knygos „Kelyje“, kurią ji,
„Rupert“ edukacinės programos dalyvė, architektūros praktiką derinanti
su šiuolaikiniu menu, užsisakė universiteto bibliotekoje. Bakalaurė panoro
daugiau sužinoti apie žmogų, palikusį knygoje savo dedikaciją. Tada ir
išgirdo, jog tai – knygnešio iš užatlantės dovanos ir kad kiekviena jų su
panašiu užtaisu, su tam tikra mįsle, rebusu, liudijančiu, jog tai įrašai žmogaus,
kuris labai taikliai apibūdina, įvertina kiekvieną leidinį.
Saugykloje susipažinus su viena, trečia, dešimta G. Procutos atsiųsta knyga,
kilo mintis nusirašyti jose paliktas dedikacijas ir pabandyti sudėlioti į bendrą
pasakojimą. Bevartant į rankas pakliuvo Česlovo Milošo (Czeslaw Milosz)
„Alfabetas“ („Abecadło Miłosza“), jos autorius apie savo gyvenimą pasakojo
abėcėlės tvarka parinkdamas raktažodžius. Tada Viktorijai gimė sumanymas
panašiu principu sudaryti tų universitetui atsiųstų knygų katalogą.
Išstudijavus apie trečdalį G. Procutos dovanotų knygų, buvo sukurta
pavyzdžio neturinti rankų darbo knyga, per siuntėjo dedikacijas pabandyta
atskleisti jų autoriaus išskirtinę asmenybę, parodytas interesų laukas, o ir
pasaulis tik ką pasibaigusiame XX amžiuje.
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Tai G. Procutai padarė ypatingą įspūdį. Štai ką pats knygnešys papasakojo
šių eilučių autoriui: „Mano kolekcijos svarbą, apimtį ir vertę labai gerai žino
architektūros ir designo absolventė Viktorija Rybakova, Vilniuje gimusi ir
užaugusi labai gabi ir kūrybinga jauna moteris, dalyvavusi su savo darbais
Venecijos bienalėje, kur Lietuva su Kipru turėjo savo paviljoną. Ji labai atidžiai
išstudijavo net šešis šimtus mano atsiųstų knygų ir sukūrė du unikalius
egzempliorius, perkeldama į juos įrašus ir pastabas iš titulinių puslapių.
Knyga pavadinta „Pasidalintas žinojimas“ („Shared knowledge“). Ja Vilniaus
universitete pažymėta mano aštuoniasdešimties metų sukaktis. Vėliau ji rodyta
Niujorke, o 2014 metais laimėjo „Grand Prix“ ir trijų tūkstančių eurų prizą
Talino knygų bienalėje. Už tuos pinigus buvo atvažiavusi pas mus į Torontą“.
Vieną knygos „Pasidalintas žinojimas“ egzempliorių Viktorija atsiuntė
G. Procutai, kuris po metų dovanojo ją Toronto universiteto retų knygų
bibliotekai (Thomas Fisher Rare Book Library).
V. Rybakova kaip niekas kitas atspėjo tai, ką užšifravo savo dedikacijose
G. Procuta. Sukurtąjį unikalų katalogą ji vadina žinių žemėlapiu. Ir sukūrė
jį neatsitiktinai – norėjo vienoje vietoje sutalpinti tai, kas užfiksuota tose
knygose ir įrašuose, ir taip parinkti juos, kad būtų susiję tarpusavyje. Tiesa,
tai pasirodė ne taip paprasta – pradėjus tą savotišką literatūrinį žaidimą,
teko įminti nemažai mįslių, ieškoti ženklų, įsitikinti, ar juos sujungus atsiras
prasmė.
Štai vienas pavyzdys, lyg ir akivaizdžiai įrodantis, jog knygos, jų
dovanotojas ir įrašai susiję tarpusavyje. Amerikiečių rašytojo Alfredo Kazino
(Alfred Casino) esė knygoje „Partizano skaitiniai“ (The Partisan Reader)
(1953) pasakojama, kaip jos autorius lankėsi Bernardo Berensono (Bernard
Berenson) viloje Italijoje. O tai – mėgstamos G. Procutos asmenybės – ir
rašytojas, ir herojus. Beje, litvakas B. Berensonas (1865-1959) iki G. Procutos
įrašo knygoje buvo mums menkai žinomas išeivis iš Lietuvos, JAV tapęs
meno istoriku ir kritiku, vienu žymiausių Renesanso epochos specialistų
pasaulyje.
Anot V. Rybakovos, tyrinėjant G. Procutos dovanotas knygas, ieškoti
prasmingų ženklų paskatino savo knyga „Prustas ir ženklai“ (Proust and
Signs) Žilis Deliozas (Gilles Deleuze), svarstęs, kodėl menas įdomus. Jo
teigimu, taip yra, kadangi mene paslėpti įdomūs kaip mįslės ženklai.
Kai vežė katalogą į Niujorką, kur vyko paroda „Fast Flux“ (Greitas srautas)
ir kurios tema buvo dialogas tarp Niujorko ir Vilniaus, buvo įsitikinusi, jog
„Pasidalintas žinojimas“ tam labai tiks. Tiko. Sudomino.
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Laiškai iškeliavusiam draugui ir menininko gyslelė
Tarp G. Procutos-mokslininko tekstų, išspausdintų įvairiuose leidiniuose,
išsiskiria kitokio pobūdžio rašiniai, kuriuose galima užčiuopti, kad ir
nelabai ryškią, G. Procutos-menininko gyslelę. Tarp pastarųjų – laiškai
iškeliavusiam draugui, skelbti 2000, 2003 ir 2004 metais, be to, recenzijos
„Pagaliau pasirodė Balio Sruogos „Dievų miškas“ anglų kalba“, „Pakeliui į
Parnasą“, straipsnis „Lietuviško teatro žavesys ir galia“ ir kt. Visi jie publikuoti
„Tėviškės žiburiuose“.
Laiškai iškeliavusiam draugui parašyti prisimenant Vladą Šaltmirą, mirusį
1999 metais. Tai buvo artimas Geniaus draugas, jų draugystė truko apie tris
dešimtmečius. Vladas 1946-1948 metais kartu su Adolfu ir Jonu Mekais bei
Pranu Visvydu Mainco universitete studijavo vokiečių ir rusų literatūrą.
Genius susidraugavo vėliau. Dabar jau gerai nepamena, kur susipažino, gal
ir kokioje lietuviško parengimo programoje.
Laiškuose nemažai ir su jaunystės draugais broliais Mekais, poetu
Henriku Nagiu, o ir pačiu G. Procuta susijusios informacijos, pateikiamos
labai jautriai, su lyriniais nukrypimais. Žinoma, daugiausia kalbama apie
knygas.
Keli sakiniai iš pirmojo laiško, paskelbto 2000 m. liepos 11 d., pradžios:
„Tave dažnai prisimenu, ne tik maldoje, bet ir savo mintyse. (...) Tau
iškeliavus amžinybėn dažnai užsukdavau į jūsų namus pas Gailę. (...) Gailė
klausė, ką daryti su tavo gana dideliu lituanistinių knygų rinkiniu. Mano
patarimas buvo: dalį tų knygų, kurių neturi „Roberts“ biblioteka Toronte,
dovanoti Toronto universitetui, o kitas pasiųsti į Lietuvą. (...) Gailei mano
patarimas patiko“.
Apie dešimt dėžių lituanistinių knygų atrinkus Toronto universitetui,
likusios – su autorių dedikacijomis, buvusio savininko įvairiais įrašais,
komentarais, pabraukimais, pastabomis iškeliavo Lietuvon – į Vilniaus
universitetą, Žemaičių dailės muziejaus biblioteką, M. K. Čiurlionio menų
gimnaziją.
Lyg paslaptį mirusiam draugui G. Procuta pasako, jog prieš keletą
mėnesių Toronto universiteto „Thomo Fisher Rare Book Library“ retų knygų
bibliotekai „įpiršęs“ „Bolševizmo archyvo“ keturis tomus. Pasidžiaugia, kad
dukra Eglė baigė žurnalistikos studijas ir pradėjo dirbti dienraštyje „The Globe
and Mail“, kuriame jau senokai darbuojasi ir judviejų geras draugas rašytojas
Antanas Šileika. Pastarąjį pusmetį jis yra kūrybinėse atostogose, visą laiką
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skiria naujo romano užbaigimui. Informuoja, jog jau pasirodė knyga apie
lietuvius, gelbėjusius žydus, kuriai parašė įvadą. Praneša ir apie jam pačiam
kaip ir netikėtą naujieną – po daugelio metų pertraukos sugrįžęs į teatrą. Gal
ir kieno nors paskleista informacija, jog Čikagoje vaidinęs satyrinėje grupėje
„Antras kaimas“, kalta, kad pakvietė į torontiškį „Aitvarą“. Jau ir debiutavo
– Vytauto Alanto „Buhalterinėje klaidoje“ atliko Kazio Indriūno vaidmenį.
Laišką mirusiam draugui G. Procuta parašė neeilinę – savo motinos
mirties metinių dieną. Todėl ne tik apsilankė bažnyčioje, pasimeldė prie
uždegtų žvakių, bet ir nemažai galvojo apie išėjusius. Tarp kitų prisiminė ir
buvusius mokytojus Miuncheno lietuvių gimnazijoje, profesorius Naujojoje
Zelandijoje, Čikagoje, Otavoje. „Pasimatysime, bet dar porą metų palauk,
- netikėtas, rizikingas prašymas, prakalbus apie bėgantį laiką. – Turiu dar
keletą darbų atlikti, noriu dar Antanu ir Juliuku pasidžiaugti“.
Ir praėjus daugiau kaip trejiems metams, 2003 m. lapkričio 25 d. laiške
kalba daugiausia sukasi apie knygas. Atsiprašęs, kad taip ilgai nerašė ir
patikinęs, jog tikrai nepamiršo („nes kitaip kokia tai būt buvus draugystė“),
visų pirma prisipažįsta, kad labiausiai užimtas knygų į Lietuvą siuntimu,
vien šiemet išsiuntęs apie šešis šimtus.
O paskui kalba pakrypsta į tuos, kurie knygas rašo. Daugiausia vietos
skiriama išėjusio draugo jaunystės dienų ir studijų draugui Jonui Mekui,
kuris vėl lankėsi Toronte. Tris vakarus ir popietę čia buvo rodomi jo filmai, be
to, svečias, universitete pristatytas kaip Lietuvoje gimęs poetas iš Amerikos,
„pogrindžio“ filmų pradininkas ir pagrindinis tokio žanro kūrėjas, skaitė
paskaitą ir atsakinėjo į klausimus. G. Procutai labiausiai įsiminė šis J. Meko
pasakymas: „Nepaisant visko, aš likau lietuvis ūkininkas. Kaip nei Paryžius,
nei Kalifornija nepakeitė Česlovo Milašiaus, taip Niujorkas nepakeitė Jono
Meko. Jie liko ištikimi savo gimtajai žemei, vaikystės namų šilumai ir meilei.
Ant tų išgyvenimų ir prisiminimų jie išugdė savo kūrybą ir žmoniškumą, o
mąstantis pasaulis juos pagerbė ir pripažino“.
Kaip rašytoja Kanados spaudoje jau pradedama pristatinėti ir G. Procutos
dukra. Vienas naujausių Eglės darbų – tekstas prestižiniame žurnale apie
Niujorke gyvenantį žymų lietuvį dailininką Kęstutį Zapkų. Bendras a.
a. Vlado ir G. Procutos draugas rašytojas A. Šileika pastoviai matomas
populiarioje Ontario televizijos literatūrinėje programoje, o tik ką dalyvavo
ir viešame pokalbyje su indėnų kilmės rašytoju M. G. Vassanji, Giller
literatūrinės premijos laimėtoju.
G. Procuta pasidžiaugia netikėta pažintimi su garsiu britų žurnalistu
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Robertu Fisk. Jis labai gerai įvertino leidinį „A. Gurevičiaus sąrašai“, prašė
ir ateityje jo nepamiršti, kai bus naujos informacijos apie žydų gelbėjimą
Lietuvoje.
Pabaigai – gan įdomus prisipažinimas: „Jau antri metai skaitau Amerikos
liberalių žydų žurnalą, leidžiamą Kalifornijoj Tikkun. Žodis Tikkun
hebrajiškai reiškia pataisyti, pakeisti pasaulį. Bandau įkalbėti savo buvusius
kolegas Akiračių redakcijoje, kad šį žurnalą imtų skaityti, idant praplistų
jų kolektyvo akiračiai ir savo puslapiuose atsargiau ir atsakingiau vartotų
„antisemito“ etiketę bei nebandytų klijuoti ten, kur jo nėra“.
Praėjus dar metams, parašytas trečiasis laiškas iškeliavusiam draugui
(2004.IX.21).
Ieškodamas savo bibliotekoje vienos knygos, G. Procuta užtiko Tito
Livijaus „Hanibalo karą“ su mirusio draugo V. Šaltmiro asmeniniu antspaudu.
Tai sugrąžino jį į tas dienas, kai bičiulio našlė leido pasirinkti keliolika
knygų iš jo bibliotekos, o likusios buvo dovanotos Toronto universitetui.
„Taip dešimtys-šimtai tavo ir mano dovanotų knygų stovi greta viena kitos
tarp maždaug penkių tūkstančių lituanistinių knygų „Roberts Library“
bibliotekos fonduose“, - rašo G. Procuta.
Laiške – ir įspūdžiai iš Lietuvos, kur tris savaites praleido su žmona.
Paskutinį sykį tėvynėje lankėsi prieš penkerius, Dalia – prieš dešimt metų.
Užtat šįkart pasistengė Lietuvą „skersai išilgai išvažinėti“, sukorė apie 700
km. Vilnius, Kaunas, Utena, Plungė, Joniškis, Kiauklių bažnytkaimis,
Žagarė, Kryžių kalnas – įspūdingas maršrutas. Kiauklių šventovėje, tarp
kurios rėmėjų-fundatorių ir pažįstama asmenybė – prelatas Pranas Gaida,
nufotografavo Elena Baliutavičiūtė, kurios giminaičių sodyboje buvo
apsistoję pakeliui į Uteną. Taip, tai ta pati moteris, kuri yra parašiusi porą
knygų apie Nobelio literatūrinių premijų laureatus ir dabar rašo trečiąją ir
viešai yra sakiusi, jog renkant medžiagą jai labai padėjo G. Procutos Vilniaus
universitetui dovanotos knygos.
G. Procuta pažymi, jog vienas iš šios kelionės tikslų buvo ir iš arčiau
žmoną supažindinti su jo remiamų bibliotekų darbuotojomis. „Dalia kone
dešimt metų jaunesnė už mane. Kai man ateis laikas „persikelti“ į tavo,
Vladai, karalystę, tikiuosi, jinai gal jau ne tokiu mastu, bet vis vien perims
mano bibliotekų rėmimo darbą, o po jos, tikėkimės, mūsų dukra Eglė ir
jos sūnūs“, - beveik testamentiniai žodžiai, kurie pratęsiami pagalvojimu:
„Jei kada laimėčiau milijoninę loteriją, už pusę įsteigčiau fondą Books to
Lithuania / Knygos Lietuvai, tuomet vietoj tuzino bibliotekų galėčiau remti
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visas Lietuvos miestų viešąsias bibliotekas rinktinėmis knygomis“.
Svarbiausia naujiena palikta pabaigai. G. Procuta pasidžiaugia, kad
„Random House Canada“ leidykla pagaliau išleido A. Šileikos trečiąjį
romaną. Kadangi yra pažadėjęs „Tėviškės žiburiams“ recenziją, daug apie ją
nekalbėsiąs. Bičiulio knygai skirtos šios eilutės: „Jei sutiksi visai neseniai pas
jus atkeliavusį Česlovą Milašių, galėsi jam pasakyti. Jam tikrai bus įdomu, nes
Antano romanas prasideda maždaug tuo metu, kai Milašius gimė Lietuvoje,
prie Nevėžio. Moteris bronzoje protagonistas Tomas Stumbras yra gabus
jaunuolis, gimęs prie Nemuno ar Merkio, vėliau kaip Milašius pro Vilnių ir
Varšuvą atsidūręs Paryžiuje. Ten Milašius parašo du svarbius veikalus – Isos
slėnis ir Pavergtas protas, o Stumbras sukuria skulptūrą-šedevrą bronzoje
Moteris su kūdikiu. Abu didieji ir svarbiausi Toronto dienraščiai Antano
romaną plačiai ir detaliai recenzavo ir nevengė pabrėžti jo lietuviškųjų
aspektų“.
G. Procuta jau įsigijęs porą to romano egzempliorių, venas jų skirtas
VU bibliotekai, kitas – broliui, gyvenančiam Naujojoje Zelandijoje. „Tavo
žemiškasis bičiulis“, - baigdamas laišką taip save įvardija. O atsisveikindamas
prašo perduoti linkėjimus tiems, „kuriuos iš arčiau ar toliau teko pažinti
ir jų darbais gėrėtis“ – Mariui Katiliškiui, Juliui Kaupui, Ilonai GražyteiMaziliauskienei, Jonui Aisčiui, Henrikui Radauskui, Antanui Škėmai,
Marijai Gimbutienei, Algimantui Mackui.
*
Recenzuodamas pagaliau anglų kalba pasirodžiusį Balio Sruogos „Dievų
mišką“, G. Procuta prisipažino šitą knygą perskaitęs mažiausiai 4-5 kartus,
nes ji yra iš tų, prie kurių grįžti ir grįžti.
Susipažindamas su šiuo tekstu, nejučia prisiminiau susitikimą Čikagoje
su dr. Vanda Daugirdaite-Sruogiene 1989-aisiais. Profesorė tuomet, be
kita ko, pasiguodė, kad niekaip nepavyksta išleisti anūkės Aušrinės Bylos
išversto į anglų kalbą „Dievų miško“. Amerikoje išgirdau ir rimtų specialistų
apgailestavimą – jei knyga pasaulį būtų išvydusi netrukus po parašymo,
neabejotinai būtų pelniusi Nobelio premiją.
G. Procutos recenzijoje pažymima, jog ne tik beveik keturis dešimtmečius
neatsirado vertėjo, kuris tą įspūdingą knygą išverstų, bet ir vaikaitei, kaip
ir seneliui, prisiėjo netrumpai lukterti, net apie dešimt metų, kol vertimą
1996-aisiais išleido „Vaga“.
Recenzentas „Dievų mišką“ pavadino svarbia ir įžvalgia knyga –
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dokumentu ne tik mums, lietuviams, bet ir visuotina prasme holokausto ir
gulago istorijoje bei literatūroje. Anot angliškai rašančio kritiko Edwardo
Stoddard’o, B. Sruogos aprašomi įvykiai ir patirtis Stutthofo koncentracijos
stovykloje – aukščiausia absurdo riba. G. Procuta prideda: „Knyga parašyta
labiausiai įmanoma menine ironijos forma ir panieka blogio budeliams.
Nežiūrint tos didelės ironijos ir pasitaikančio „juodojo humoro“, knyga labai
taikli ir pastabi, beveik kaip kokia koncentracijos stovyklos enciklopedija,
kurioje pilna gama žmogaus jausmų ir darbų – nuo blogiausių iki geriausių
ir kilnių“. Deja, ir lietuviškai knyga pasirodė tik praėjus dešimtmečiui po
autoriaus mirties, taigi „taip pat turi savo vidinę ironijos ir absurdo istoriją“.
O vertimas įvertinamas, kaip gerai ir kruopščiai atliktas darbas, išlaikant
originalo kalbos sakinių ritmą, kur įmanoma, tą pačią sakinių sąrangą ir joje
esančią aliteraciją. Recenzentas neabejoja, kad tuo dideliu ir labai vertingu
darbu parodyta didelė meilė ir pagarba seneliui. Anot G. Procutos, „Dievų
miškas“ kaip koks galingas ąžuolas iškyla virš didžiulio to žanro knygų
miško.
Jau senokai tyrinėjantis holokausto temą, profesorius pažymi, kad B.
Sruogos knyga paneigia kaltinimą lietuviams, jog būta lietuviškų SS dalinių,
patvirtina, jog pati lietuvių tauta nukentėjo pasipriešindama ir sužlugdydama
vokiečių įsakymą dėl mobilizacijos į tokius dalinius. Pats B. Sruoga ir dar
beveik penkios dešimtys inteligentų tai patyrė betarpiškai.
Anot recenzento, toji knyga – ne tik skausmo, pažeminimo, žiaurumo
ir mirties metraštis. Net tokiomis sąlygomis nebuvo visiškai išstumtas ar
sunaikintas gėris, žmoniškumas, rūpestis šalia esančiu. Tie, kurie sugebėjo
išlaikyti savyje bent dalį žmoniškumo, gerumo ir humoro jausmo, išsilaikė
patys ir kitiems padėjo išlikti. Toks, G. Procutos įsitikinimu, buvo ir B.
Sruoga.
*
2004 m. spalio 5 d. išspausdinta recenzija „Pakeliui į Parnasą“, skirta
naujajam A. Šileikos romanui, parašyta su įkvėpimu. Kad įsitikintumėte, jog
tikrai taip, pakanka perskaityti kad ir šias eilutes:
„Jei atidžiai perskaitysim romaną ir kitus „ženklus“, kurių Šileika nuo
pradžios savo knygos epigrafe, paskui dedikacijoje ir net gale knygos esančios
bibliografijos paaiškinime paliko, - suprasime vidinę autoriaus motyvaciją,
kuri jį uždegė ir septynerius metus laikė rašant šį beveik keturių šimtų
puslapių grožinės literatūros veikalą, apie kurį ne tik daug rašyta Kanados
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spaudoje (ir tikriausiai dar bus rašoma), jo garsas jau nulėkė į Lietuvą ir
romanas yra diskutuojamas radijo programose.
Lietuvoje per paskutinį nepriklausomybės dešimtmetį literatūrinėje ir
intelektualinėje spaudoje svarstoma, „kuo mes, lietuviai, galime pasauliui
būti įdomūs?“ A. Šileika, antros generacijos lietuvis rašytojas Kanadoje
(žinoma, ir kanadietis, Kanadoje didelė dalis geriausių knygų yra parašytos
dviejų kultūrų rašytojų) duoda atsakymą – būkite savimi, rodykite, kas esate,
kas yra atėję iš lietuviškos aplinkos, „nesiverskite per galvą“ – būkite „sau
žmonės“ ir būsite „pasauliui įdomūs“.
Romanas Woman in Bronze parodo, kaip ir kokia kaina gimsta švarus
meno kūrinys (parodo ne tik meninį, techninį pasiruošimą, bet, gal net
svarbiau, kokie jausmai, pergyvenimai, gyvenimo patirtys ir kolizijos) tai
padaro. Šis romanas yra subrendusio rašytojo himnas – garbės giesmė,
pagarbos išraiška bičiuliams menininkams, žmonėms, skyrusiems savo
gyvenimą kūrybai. Būdamas kūrėjas, Šileika savo kolegas gerai supranta,
pažįsta kelią į Parnasą, parodo mums jo sunkumus, pergalės džiaugsmą, taip
pat klystkelius, išdavystes ir tragedijas. Dedikuodamas romaną toje kovoje
kritusiems, o jų yra „daugybė tūkstančių“, A. Šileika užima moralinę poziciją
ir sako: jūs, kurie gėritės meno viršūnėmis, jų laimėtojais, prisiminkite
mažuosius, nežinomus, toje kovoje kritusius“.
*
Dar nuo Vilniaus, nuo vokiečių okupacijos laikų teatras G. Procutai
buvo įvykis. Todėl nenuostabu, kad, kai 1998-ųjų pavasarį Rimas Tuminas
į Kanadą atvežė „Maskaradą“, profesorius buvo tas žmogus, kuris per
„Tėviškės žiburius“ paragino tautiečius būtinai pamatyti spektaklį.
Intriguojanti jau to teksto pradžia: „Prieš mėnesį viena žinoma Lietuvos
operos režisierė skambina iš Kauno savo dukrai Kanadoje, sakydama, kad
jinai būtinai turinti pamatyti R. Tumino režisuotą Michailo Lermontovo
„Maskaradą“. Dukra, gyvenanti už Toronto, skambina man, klausdama, kur
ir kaip gauti bilietus, nes motina visais šventaisiais prisaikdino jokiu būdu
nepraleisti šio fantastinio pastatymo. Savo ruožtu ir aš norėčiau paraginti
tuos, kurie dar neįsigijo bilietų ar dėl kokių nors priežasčių neapsisprendė.
Eikite, būtinai eikite pamatyti „Maskaradą“, nes tai gali būti paskutinė proga
pamatyt didelės apimties nuostabų lietuviško teatro triumfą. Don Shipley,
World Stage tarptautinio festivalio meninis direktorius nuogąstauja, kad,
praradus (dėl įstatymų pasikeitimo) pusės milijono dolerių du Maurier
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paramą, šis festivalis gali būti paskutinis... O mes patys savo jėgomis jokiu
būdu negalėtume atsikviesti trisdešimties teatralų trupę iš Lietuvos“.
Kad raginimas būtų įtikinamesnis, profesorius primena, ką apie lietuvišką
teatrą yra sakęs vienas žymiausių XX a. Amerikos dramaturgų Artūras
Mileris (Arthur Miller): „Lietuviškas teatras yra pasaulinio lygio, gal net
truputį geresnis“. Įsimintina ir istorija, kaip prasidėjo A. Milerio ir Lietuvos
teatro pažintis, kurią pateikia G. Procuta: praėjus keleriems metams po 1975
metais Helsinkyje priimto susitarimo tarp Vakarų ir Sovietų, Rygoje vyko
aukšto lygio Amerikos ir Sovietų Sąjungos menininkų konferencija. Jos metu
A. Mileriui buvo neoficialiai patarta apsilankyti Vilniuje ir Panevėžyje ir
pamatyti lietuvišką teatrą. Buvo politinis atodrėkis ir žymiajam dramaturgui
tokia kelionė žaibiškai suorganizuota. G. Procuta iš atminties cituoja po tos
viešnagės A. Milerio pasakytus žodžius: „My God! I have not seen anything
like that in all my life before“ ir prideda savo: „Ko jau ko, bet gero teatro
Mileris Niujorke turėjo galimybę daug matyti, bet lietuviškieji pastatymai
prašoko jo patirtį“.
Profesorius tuo pačiu papasakojo ir savo patirtį: nuo 1973 metų
pavasario, kaip specialistas, tyrinėjantis Sovietų Sąjungoje vykstančius
procesus, turėjo galimybę gan dažnai lankytis Lietuvoje – iki 1986 metų
net penkis kartus ir per tą laiką pamatė per porą dešimčių Vilniaus, Kauno
ir Panevėžio teatrų pastatymų. „Svarbiausia iš to, ką pamačiau teatre, ypač
Glinskio, Sajos, Marcinkevičiaus pjesėse, man buvo aišku, kad lietuvių
kūrybingumas ir pasiryžimas yra nepalaužtas, kad Lietuva prisikels. Ir
prisikėlė! Nepamirškime, kad teatras – aktoriai, režisieriai ir dramaturgai
suvaidino svarbią rolę, palaikydami tautos dvasią“, - prieš paragindamas
tautiečius būtinai ateiti į „Maskaradą“ ir atsivesti savo vaikus ir draugus,
pažymėjo G. Procuta.
*
Iš G. Procutos laiškų Lietuvoje gyvenantiems akivaizdu, kad profesorius
stengiasi išnaudoti kiekvieną galimybę, susijusią su iš tėvynės užjūrin
atvykstančiais menininkais. Pavyzdžiui, 2003 m. sausio 28 d. laiške VU
bibliotekos direktorei B. Butkevičienei pasakoja apie šiuolaikinės muzikos
koncertą, kuriame turėjo progą išgirsti Osvaldo Balakausko, Broniaus
Kutavičiaus, Onos Narbutaitės ir Ramintos Šerkšnytės kūrinių. Susipažino
ir su čia atvykusiais O. Balakausku bei R. Šerkšnyte. Didžiausias Kanados
dienraštis „Toronto Star“ labai palankiai įvertino lietuvių kūrybą. O G.
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Procutos žentas Dominykas Deni, muzikos kritikas, ruošia straipsnį apie
R. Šerkšnytės kūrybą prancūzų savaitraščiui „L’Express“. Be abejo, ne be G.
Procutos patarimo: „Mano manymu, ji labai talentinga jauna kompozitorė,
dar labai daug duos lietuvių ir gal pasaulinei kultūrai“.

Trys daktarai ir genijus
Vardas Genius, išverstas iš anglų kalbos, reiškia genijus. Taip G. Procutą
ne sykį yra pavadinę artimi bičiuliai – Rimvydas Šilbajoris, Henrikas Nagys,
Kostas Ostrauskas. O pats G. Procuta, dedikuodamas anūkams Antanui ir
Juliui 1965 metais darytą nuotrauką, smagiai užrašė: „Už šio stalo sėdi trys
daktarai ir vienas genijus („genius“) – jūsų senelis Genius, kartais Genučiu
vadinamas“.
Kas toje istorinėje nuotraukoje?
Ogi Lietuvių studentų sąjungos suvažiavimo Clevelande (JAV)
prezidiumas, kuriame – literatūrologas R. Šilbajoris, poetas H. Nagys,
dramaturgas ir poetas K. Ostrauskas. Tribūnoje – G. Procuta, skaitantis
pranešimą apie inteligentijos padėtį sovietinėje Lietuvoje. „Jie visi jau turėjo
„daktarus“, o aš dar ne“, - paaiškina profesorius savo užrašą ant fotografijos.
Su literatūros „profais“ jauniausias šitoje draugėje G. Procuta visada
jautėsi labai gerai ir buvo ne tik klausytojas. Žinoma, knygos buvo dažniausia
pokalbių tema.
Profesorius ne sykį yra prisipažinęs, kad jaunystėje jam ypač svarbios
buvo tokios knygos, kaip Pero Lagerkvisto (Per Lagerkvist) „Barabas“, Levo
Tolstojaus (Liev Tolstoj) „Prisikėlimas“, tarp mylimiausių autorių, turėjusių
visapusiškos įtakos, - George Orwell (Džordžas Orvelas), Graham Green
(Grehemas Grynas). Tarp svarbių knygų – ir B. Berensono „Rumor and
reflection“ (1952); apie šią asmenybę keliais žodžiais užsiminėme anksčiau.
Atsiųstų į Vilniaus universitetą knygų katalogo autorei V. Rybakovai apie
jam ypač svarbias knygas G. Procuta taip yra pažymėjęs: „Knygose „Barabas“
ir „Gandas ir refleksija“ (Rumor and reflection) Kristus iškeliamas kaip
pranašas, žmogus ir parodomas dieviškasis jo aspektas. B. Berensonas gailisi
ir priekaištauja žydams, kad jie ignoravo tokią svarbią asmenybę, tiesiog
nusisuko nuo paties didžiausio ir žymiausio žydo. Dar kitas mane sudominęs
dalykas B. Berensono knygose, - kad jis jaunystėje turėjo potraukį ir, atrodo,
nemažą talentą grožinei literatūrai bei poezijai (panašiai kaip matematikas
J. Kubilius) ir senatvėje beveik gailėjosi, kad savo gyvenimą skyrė vieno
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laikotarpio (nors svarbaus) italų tapybai analizuoti ir identifikuoti. Tas
faktas, kad jis didžiąją savo gyvenimo dalį praleido Italijoje ir buvo gimęs
Lietuvoje, kurios senatvėje ilgėjosi (na, jos gamtos, beržų), taip pat padarė B.
Berensoną artimą man“.
Kad ir pats G. Procuta, visą gyvenimą artimai bendravęs su rašytojais,
dailininkais, kompozitoriais, teatralais, giliai širdyje turėjo menininko ambicijų, ne sykį pajutau iš mūsų pokalbių telefonu, o ir man skirtų laiškų eilučių,
kad ir šių: „Deja, nebuvau menininkas nei rašytojas. Mano meną bei rašybą
sudarė tūkstančiai knygų, kurias dovanojau Lietuvos bibliotekoms, o per jas
– Lietuvos žmonėms, nuo vaikų literatūros iki mokslininkų“.
Įdomios ir tos G. Procutos mintys, kurios skirtos feminizmo teorijoms.
Šia tema taipogi nemažai knygų dovanota, be to, jų yra ir asmeninėje biblio
tekoje: „Kokia didžiulė neteisybė! Pusei žmonijos buvo atimtos žmogaus
teisės, kiek suluošintų gyvenimų! Net pasipūtusiame Vakarų pasaulyje, ką
jau kalbėti apie Afriką ir Aziją. Feminizmas (tik ne kraštutinis) svarbus ne
tik kiekvienai moteriai, bet kartu ir organizuotai visuomenei, valstybei. Kuo
daugiau moterų yra aukštuose valstybiniuose postuose, tuo geriau, teisingiau, racionaliau“.
Tai – pokalbio su V. Rybakova metu išdėstytos mintys, kurias Viktorija
labai gražiai apibendrino: „Man labai patiko viena Cz. Miloszo bičiulio frazė,
kuri nuskambėjo jo biografiniame filme. Jis pasakė, kad Miloszas jam buvo
Jeano Sartre’o ir Madonnos mišinys. Man atrodo, šis darinys gerai apibūdina
tai, kas yra jūsų knygų kolekcija, antropologų ir etnologų džiaugsmas“.
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
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APIE ALGIRDĄ
JULIŲ GREIMĄ
1970 m., keliaudami su Dailininkų sąjungos grupe į Lenkiją, susipažinome
su Algirdu Julium Greimu ir jo žmona. Varšuvoje su Irena Kostkevičiūte
svečiuojantis pas poetą Juozą Kėkštą paaiškėjo, kad čia atvykęs ir profesorius
– vyko tarptautinė semiotikos konferencija. Netrukus pasirodė ir pats A.
J. Greimas su šeima, jis atvežė J. Kėkštui emigracinės literatūros, spaudos.
Susipažinome, bendravome, mezgėsi įdomus pokalbis. A. J. Greimas
džiaugėsi sužinojęs, kad su Dailininkų sąjungos ekskursija į Varšuvą yra
atvykę ir Antanas Gudaitis, Leonas Katinas – seni jo pažįstami iš Šiaulių
miesto. Susitarėme, kad mes parvešime į Vilnių jo atvežtus leidinius –
„Metmenis“, „Aidus“. Mūsų bendravimą netikėtai nutraukė rašytojo Vytauto
Radaičio pasirodymas. Kai su A. J. Greimu išėjome į koridorių atnešti kėdės,
tyliai jam pasakiau: „Jis – tarybinis“. A. J. Greimas man atsakė: „Man įdomu
pažinti ir tarybinius veikėjus“. O V. Radaitis, grįžęs į Vilnių, „Literatūros
ir meno“ redakcijoje pranešė: „I. Kostkevičiūtė ir A. Stasiulevičius – blogi
konspiratoriai. Dabar aišku, iš kur Vilniuje atsiranda emigracinė literatūra“.
Su A. J. Greimu dalinantis kultūros temomis, jis papasakojo, kad yra
matęs lietuvių parodą Paryžiaus „ABC“ galerijoje, taip pat ir mano darbus.
Įdomiai kalbėjo apie skulptorių Antaną Mončį, tapytoją Vytautą Kasiulį,
gyvenančius Paryžiuje, apie Jurgio Baltrušaičio sūnų, menotyrininką. Grįžus
į Vilnių, užsimezgė mūsų susirašinėjimas.
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Algirdas Julius Greimas (kairėje) ir Aloyzas Stasiulevičius.
Vėliau per Leonardą Tuleikį nusiunčiau A. J. Greimui savo paveikslą
„Vilniaus panorama“. Profesorius laiške rašė: „Grįžtu prie Aloyzo: nežinau,
ar jau rašiau, bet jo paveikslas pas mane Paryžiuje pakabintas pritraukia akis:
mano plastinės vaizdinės semiotikos „šefas“ prisispyręs norėjo iš manęs
atpirkti. Taigi, tikrų mėgėjų pripažinimo sulaukia Stasiulevičius. Nekalbant
apie mane, sužavėtą geometrine mistika. Kaip sakė Rodin‘as: buvo akmens
luitas, o iš jo išaugo trikampis. <...> Užsiimu estetika, tik ne taip kaip
Aloyzas – netobula, bandau rašyti apie pasijas – aistras“; „Aloyzo variacijos
man labai artimos, primena Radausko uždarą pasaulį“. Dar viename laiške
jis mane vadina „Šventuoju – mistiku“¹. Yra nuotrauka, kurioje A. J. Greimo
šeima nufotografuota mano paveikslo fone.
A. J. Greimas į Vilnių atsiuntė savo studento mokslinės disertacijos
rankraštį, jame buvo semiotiniu metodu išnagrinėtas Viduramžių paveikslas.
A. J. Greimas paprašė manęs įvertinti, ar semiotiniu metodu galima tyrinėti
plastinį meną, kaip kad buvo tyrinėjama literatūra. Rankraštyje buvo
išsamiai išnagrinėtas siužetas, realistinės detalės, tačiau nebuvo įvardintas
meniškumo kriterijus – jis visada yra subjektyvus. Mokslininkui parašiau,
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kad, mano manymu, semiotinis metodas plastiniam menui sunkiai
pritaikomas. Jis atsakė, jog sutinka su mano nuomone.
1989 m. Paryžiuje su ekskursantais iš Lietuvos lankantis pas A. J. Greimą,
ekskursijos vadovas susijaudinęs paklausė rašytojo: „Ką mums daryti? Ką
mums daryti?“ „Vaikus darykit, vaikus gimdykit!“ – atsakė A. J. Greimas. Jis
visada ironizavo, šaipėsi iš mūsų politinių veikėjų, tautininkų, komunistinių
valdininkų. Knygoje „Iš arti ir iš toli“ šaipėsi ir iš savęs, ir iš semiotikos mokslo.
Profesoriaus Rolando Pavilionio kvietimu A. J. Greimas atvažiavo į
Vilnių. Pakviečiau jį į savo dirbtuvę, rodžiau paveikslus, diskutavome. Jis
skaitė ir paskaitas studentams, Vilniaus visuomenei. Buvo labai įdomu
klausytis jo išmintingų atsakymų į sudėtingus mokslinius ir visuomeninius
klausimus – tai buvo racionalios mintys apie istoriją, kultūrą, meną,
tautiškumą. Visus domino naujas, nepažįstamas semiotikos mokslas.
Būdamas Vilniuje profesorius domėjosi ir mūsų visuomeniniu gyvenimu,
jam svarbus buvo Valdovų rūmų atstatymo klausimas. Grįžęs viename iš
savo straipsnių rašė: „<..> išvien veikdami, atstatykime senąsias Vilniaus
pilis. Reikia įsisąmoninti, kad reikalas eina ne apie Gedimino bokštą ir jame
plevėsuojančią trispalvę, o apie XV–XVI a. pilis-rūmus, iš kurių per amžius
buvo valdoma Lietuvos valstybė, kurios sienos nusidriekė toli į rytus nuo
Smolensko iki Kijevo. Tai nebe Viduramžių, o Renesanso Lietuva <...>. Tai
Lietuva su gerai organizuotu, stipriu valstybės aparatu, tai Radvilų, Pats‘ų,
Oginskių valdomas kraštas, kuris tada ir statė dabartinius Vilniaus bokštus.
Užtai ir Vilniaus pilių atstatymas tai jau nebe romantizmas, o valstybinio
tęstinumo akmenyse įrašymas“. A. J. Greimo mintys tapo stipriu argumentu
muziejininkams ir istorikams ginče dėl Valdovų rūmų atstatymo ir prisidėjo
prie to, kad idėja buvo įgyvendinta.
Vis dėlto A. J. Greimas politikoje dalyvavo tik jaunystėje. Jo pačio žodžiais
tariant, jis yra „<...> prisidėjęs prie trijų įprasmintų akcijų: prie griežto
„Laisvės kovotojo“ [pogrindinio leidinio, kurį nuo 1942 m. leido Lietuvos
Laisvės kovotojų sąjunga] pasisakymo prieš lietuvišką SS legioną <...>;
prie skatinimo progresyviai likviduoti beprasmę antisovietinę rezistenciją
pokario miškuose; prie kvietimo bendrauti su tauta, atsigręžus „veidu į
Lietuvą“. Tuo mano lietuviška politika ir pasibaigė“. Tolimesnė A. J. Greimo
veikla yra mokslininko, semiotiko, būtent taip jis įsirašė į pasaulinį mokslo
kontekstą. Šio mokslininko puoselėtas semiotikos mokslas iki šiol yra
vystomas ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje.
A. J. Greimo atvykimas į Lietuvą, paskaitos, bendravimas su studentija
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A. J. Greimas su šeima.
ir universitetine visuomene buvo reikšmingas įvykis ryšių su emigracija
atkūrime. Į Lietuvą su paskaitomis ir parodomis buvo atvykusi ir
mokslininkė Marija Gimbutienė, ir dailininkai Viktoras Vizgirda, Vytautas
Ignas, Vytautas Kazimieras Jonynas. Čia lankėsi Amerikos lietuvių krepšinio
komanda, kuri sužaidė rungtynes su Kauno „Žalgiriu“. Žurnale „Aidai“, kurį
Amerikoje leido broliai pranciškonai, buvo pristatomi Lietuvos menininkai,
spausdinami straipsniai, reprodukcijos. Tai buvo didelė moralinė parama
jauniems menininkams gimtinėje – jautėmės esantys vienos tautos žmonėmis.
Pasaulio lietuvių pasiekimai stiprino mūsų tautinio pasididžiavimo jausmą,
kartu buvome stipresni prieš tarybinę internacionalinę nutautinimo
politiką. Padalyta tauta, atskirta vandenyno ir geležinių sienų, tapo vieninga
menininkų kūriniuose ir mokslininkų pasiekimuose.

¹ Laiškai I. Kostkevičiūtei ir I. Kostkevičiūtės laiškų A. J.Greimui ir Adai nuorašai ir juodraščiai;
1982 – 1991. Šifras F301-306. Vilniaus universiteto biblioteka.
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APIE
TĖVĄ STANISLOVĄ
Paberžės bažnytkaimyje pirmą kartą lankiausi apie 1965 m. Kartu su
menotyrininke Irena Kostkevičiūte keliavome Paberžės apylinkėmis –
dievdirbio Vinco Svirskio keliais, rinkome medžiagą, fotografavome jo
išdrožtus koplytstulpius. Tuomet tai buvo tik apleista bažnyčia su eiliniu kunigu.
1966 m., Lietuvos televizijai kuriant filmą apie V. Svirskį, vėl apsilankėme
Paberžėje – čia jau gyveno kunigas Stanislovas Dobrovolskis. Nuo to laiko
dažnai lankydavau Paberžę ir mačiau, kaip ji keitėsi naujo kunigo rankose.
Tėvas Stanislovas atsinešė su savim plačiai suprastą etninės kultūros,
visų liaudies kūrybos formų gaivinimo idėją. Atvykęs jis pastatė paminklą
sukilimo vadui Antanui Mackevičiui, kuris 1863 m. iš čia išvedė apie du
šimtus vyrų į kovą prieš carinę Rusiją. Tarp šių dviejų kunigų gilus ryšys:
abiems svarbiausia – žmogaus laisvė, žmogiškumas. Tėvas Stanislovas buvo
kunigas, muziejininkas, kūrėjas, žmogus su atvira širdimi ir meile visiems,
kas ieško šilumos ir nusiraminimo, tikėjimo ir grožio. Jo rankomis maža
Paberžės bažnytėlė pavirto nuostabiu muziejumi, o apylinkėje po atviru
dangumi sukurtas įspūdingas memorialas.
Atvykęs į Paberžę kunigas pradėjo rinkti, gelbėti apnykusias senąsias
vertybes, grąžinti jas gyvenimui. Jo darbo užmojai pasirodė stebinantys, o
rezultatai unikalūs. Šalia atgaivintų tradicinių liaudies paminklų atsirado
visiškai netikėtų kūrinių. Naujomis prasmėmis prabilo girnapusės, stebulės,
vežimo ratai, ratlankiai ir daugelis kitų buitinių reikmenų. Bažnyčios pamatus
kunigas apjuosė girnapusėmis, šventorių aptvėrė iš šiukšlynų surinktais kaltos
geležies tvorų fragmentais. Kiekvienas jų – atskiras dekoratyvinis meno
kūrinys. Restauravo ir bažnyčioje eksponavo nežinomo XIX a. dailininko
paveikslus „Jėzaus gimimas“, „Duonos padalijimas“, „Paskutinė vakarienė“,
„Prisikėlimas“, „Marijos dangun ėmimas“, liaudies menininkų sukurtas
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Svečiuose pas Tėvą Stanislovą.
originalias stacijas. Bažnyčioje saugomi ir devyni V. Svirskio kryžiai, centre
– jo sukurtas altorius. Klėtyje, šalia bažnyčios, Tėvas Stanislovas įrengė senų
siuvinėtų, austų bažnytinių rūbų muziejų, bažnyčios sienas išpuošė paties
gamintais geležiniais kryžiais, saulutėmis – senaisiais baltų ženklais. Per
visą buvimo Paberžėje laikotarpį kunigas sukūrė keliasdešimt tūkstančių
saulučių ir jos pasklido po visą Lietuvą. Tiltą per Liaudies upelį jis papuošė
senais ratais. Lankyti Tėvo Stanislovo atkurtos Paberžės keliavo žmonės iš
visos Lietuvos. Jis atgaivino tradicinį liaudies meną, tačiau kartu ir laisvai
improvizavo meninėmis formomis ir simboliais, įvedė naujus etnografinių
daiktų elementus. Kurdamas Paberžės aplinką, jungė skirtingas medžiagas:
medį, akmenį, geležį ir pasiekė plastinių formų harmoniją.
Tačiau svarbiausia man buvo ne Paberžės išorinė aplinka, bet jos aura. Tai
buvo dvasinio klimato oazė, šventumo laukas. Menui čia suteikta sakralinė
prasmė. Štai kodėl tiek daug žmonių lankė Paberžę. Juos traukė Paberžės
meninės vertybės, tačiau labiausiai pats tėvas Stanislovas – jo dvasios šiluma,
gerumas, meilė kiekvienam. Tėvo Stanislovo veikla Paberžėje – žmogaus
dvasios ugdymas. Čia važiuodavo praradę pasitikėjimą savimi ir kitais,
tauta ir Dievu. Kiekvienam atvykusiam Tėvas Stanislovas rasdavo žodį –
guodžiantį, padrąsinantį, padedantį gyventi ir išgyventi.
1989 m. Paberžėje, istorinėje sukilimo vietoje, kilo idėja įkurti Sukilimo
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muziejų. Čia suorganizavome šiai temai skirtą plenerą ir kartu su jo
dalyviais apsigyvenome klebonijoje. Dienomis tapėme, piešėme, rengėme
muziejaus ekspoziciją, o vakarais bendravome su Tėvu Stanislovu. Kunigas
buvo išsilavinęs, kalbėjo daugeliu kalbų. Kartu svarstėme kultūros, istorijos,
visuomeninių įvykių reikšmę. Tie vakarai įsiminė iki šiol. Jo išmintis buvo
skaudžiai išmokta lageryje, tačiau šviesi, atlaidi. Kunigo rankose liaudies
kultūra tarpo tarsi ginklas. Paberžės dvasinės oazės kūrimas – lyg sukilimo
pakartojimas.
Bažnyčioje girdėjome Tėvo Stanislovo pamokslus. Juos sakydavo ne iš
sakyklos, bet būdamas tarp parapijiečių. Vadino vardais, klausinėjo apie
kasdienius lauko darbus. Kunigas tikėjo, kad kalbėti su Dievu žmogus gali
ir be standartinių poterių: „Ieškokite ir raskite savo žodžius bendravimui
su Dievu, tada turėsite savo Dievą – draugą sunkią valandą“. Įspūdį man
paliko Tėvo Stanislovo rūpesčiu pastatytas „Paminklas nusivylusiems“.
Bendraudamas su juo paklausiau, ar šis paminklas skelbia pasikeitusį
Bažnyčios požiūrį į savižudžius. Jis atsakė, kad tai – jo asmeninis požiūris.
Lietuvą krikštijo Vytautas, Jogaila, vyskupai Giedraitis ir Valančius, o mūsų
laikais Lietuvą dar kartą krikštijo tėvas Stanislovas. Pakrikštijo jis ir mane –
krikščioniškai kūrybai.
Po Atgimimo Tėvas Stanislovas organizavo grytelninkų – kaimiečių,
kurie, sugriuvus kolūkiams, negavo žemės ir liko be nieko – kelionę į Vilnių.
Žmonės norėjo pasikalbėti su Vytautu Landsbergiu apie savo sunkią padėtį
ir įteikti jam duonos kepalą. Tačiau šis jų į Seimą nepriėmė ir liepė verčiau
rengti mitingą Kalnų parke. Tuomet grytelninkai tą kepalą įteikė Tėvui
Stanislovui.
Tėvas Stanislovas dirbo ne tik Paberžėje, bet ir Dotnuvoje – sutvarkė
bažnyčią, įruošė įspūdingą bažnytinių rūbų ekspoziciją, dalyvavo Kėdainių
Reformatų bažnyčios atkūrime, rašė pamokslus į spaudą. Išėjo Teresės
Pažūsienės paruošta Tėvo Stanislovo pamokslų knyga. Arvydas Juozaitis
išleido knygą „Tėvas Stanislovas“. 2015 m. pradžioje Mokslų akademijos salėje
įvyko vakaras, skirtas Tėvo Stanislovo atminčiai. Buvo pristatyta jo dukterėčios
Birutės Tiknevičiūtės knyga „Tėvas Stanislovas – mažutėlių tarnas“.
Neseniai vėl teko lankytis Paberžėje. Šventoriuje įspūdingas Tėvo
Stanislovo paminklas, sukurtas skulptoriaus Rimanto Idzelio. Kapas
papuoštas gėlėmis, lankomas, prižiūrimas. Tėvo Stanislovo artimo meilės
krikščioniška sėkla sudygo žmonėse.
Užrašė Ona Stasiulevičiūtė
Vilnius, 2016 m. sausio 4 d.
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VARDAI IR VEIDAI
Man rūpi bent trumpai papasakoti apie tos stovyklos, vadintos lageriu, kultūrinį gyvenimą, į kurį ir
pats buvau įsijungęs.

PRANAS ZARANKA

KULTŪRINĖ
VEIKLA
GROSS
HESEPE D. P.
STOVYKLOJE

Vokietijoje, Ems Land srityje, į
šiaurės vakarus nuo Meppen ir Lingen miestų, dar nacių laikais plačiuose durpynuose buvo įruošti keli
lageriai belaisviams. Netoli Olandijos sienos buvo ir Gross Hesepe stovykla, į kurią 1945 m. rugsėjo mėnesį iš Lingen kareivinių buvo atkelta
apie 400 lietuvių, keliasdešimt latvių
ir estų. Netrukus stovykloje buvo jau
virš tūkstančio lietuvių.
Tai buvo mažas Lietuvos miestelis
su savo lietuviška valdžia – stovyklos
vadovu-komendantu, parapija, švietimo vadovais, mokyklomis, gydytoju, policija, maistininku ir virėjais...
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BAŽNYČIA
Dauguma stovyklos lietuvių buvo
katalikai, bet buvo ir liuteronų, netgi
bažnyčios chore giedančių.
Katalikų parapijos klebonu buvo
kunigas Juozas Danielius. Kunigas
Pijus Kirvelaitis gimnazijoje dėstė
lietuvių kalbą ir literatūrą, o kunigas
Eduardas Petrelevičius – tikybą.
Bažnyčia buvo pailgas barakas,
altorių puošė didelis Vl. Stančikaitės-Abraitienės tapytas ant drobės
paveikslas – „Švč. Mergelė Marija,
su Kūdikiu žengianti per rugių lauką“. Gale bažnyčios buvo „viškos“ –
pakyla fisharmonijai ir chorui, kurį
vedė Kazys Aukštkalnis. Giedojo 11
moterų ir 10 vyrų. Giedojom tradicines lietuvių giesmes ir lotyniškai
„Missa de Angelis“. Menu ir sudėtingesnę giesmę B. Brazdžionio žodžiams „De Profundis“. Turėjom kalėdinių ir velykinių giesmių.
Bažnyčioje vykdavo gegužinės ir
kitokios pamaldos. Prisimenu kelių
dienų rekolekcijas, vestas tėvo Juozo
Bružiko S.J. Stovyklą 1947 m. birželio 23 d. lankė vyskupas Vincentas
Brizgys. Gilų įspūdį paliko kunigo
Stasio Ylos paskaita – prisiminimai
apie Stutthofo koncentracijos stovyklos patirtį. Bažnyčioje garbinom

KULTŪRINĖ VEIKLA GROSS HESEPE D. P. STOVYKLOJE
Dievą ir meldėme, kad grįžtų laisvė
Lietuvai, kurios ilgėjomìs, kurią sap
navome, kurion grįžti kiekvienos
šventės proga vienas kitam linkėjome. Jautėme ir stengėmės svetimoj
šaly išlaikyti tikėjimą, kalbą, dainas,
papročius.

ŠVIETIMAS
Veikė vaikų darželis. Nuotraukoje
matau beveik 30 mažiukų, pabirusių
kieme prie barako. Juos stebi trys
mokytojos, kurių jau nebeatpažįstu.
Keturių skyrių pradžios mokyklos
vedėjas Linden kareivinėse buvo
Juozas Sičiūnas, o Gross Hesepe –
Vosylius, Henrikas Stasas. Jis ir mane,
stovyklon atvykusį 1946 m., pakvietė
mokyti pirmą skyrių. Tada jau buvo
106 mokiniai, mokė 7 mokytojai.
Klasės buvo salės pastate. Pradžios
mokykla turėjo pamokas iš ryto,
gimnazija – po pietų. Dar pernai
kalbėjau su Stasu, primindamas,
kad labai mažai apie Gross Hesepe
lietuvius buvo rašyta ir tada, ir
dabar. Sakiau, kad aš dar tebelaikau
stovyklos parengimų programas,
nuotraukas. Reikėtų platesnio anų
dienų veiklos vaizdo. Stasas mane
ragino tai atlikti. Jo mirtis 2010.VI.1.
lyg ir įpareigojo pažadą bent dalinai
įgyvendinti. Labai nedaug apie Gross
Hesepe radau bostoniškėj „Lietuvių
Enciklopedijoj“. Dargi klaidinga
mokyklos vedėjo pavardė - Stasys
Vosylius.
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1945–46 mokslo metais veikė
progimnazija, nuo 1946.VIII.1 perorganizuota į gimnaziją, kurios direktorius buvo Juozas Žilinskas, vėliau – Petras Vedeika. Mokė virš 20
mokytojų. 1947 m. balandžio mėnesį
išleista pirmoji devynių abiturientų
laida. Antroji, irgi devynių abiturientų, laida išleista 1948 m. kovo mėnesį. Veikė skautai ir ateitininkai. Tiek
mokyklos, tiek organizacijos rengė
vaidinimus, įvairius minėjimus, dalyvavo ir Bendruomenės (tais laikais
dar ir Tremtinių Bendruomene vadintos) parengimuose.
Veikė Dailės studija, kuriai vadovavo dailininkė Vl. Stančikaitė-Abraitienė. Studiją lankė 11 mokinių. Studija padėdavo ruošti dekoracijas,
kaukes, papuošimus. Ypač paslaugus
buvo dailininkas Igor Ferdinando,
save pristatęs estu, Leningrado teatro
dekoratoriaus asistentu. Trečias lektorius buvo Bronius Grikienis, Utenos gimnazijos piešimo mokytojas.
Kunigas E. Petrelevičius, pilnas
idėjų, paragino steigti amatų kursus.
Kiek pamenu, buvo automechanikų,
elektromonterių, siuvimo, vairuotojų
kursai. Jiems vadovavo tų sričių
specialistai. Tačiau Amerikon atvykę
kai kurie “automechanikai” dirbo
siuvyklose.

VAIDINIMAI
Gimiau ir 15 metų gyvenau Leliūnų parapijos namuose – špitolėj,
Varpai 2016 (35)
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kur jau mano atminime buvo įrengta
salė. Ten repetuodavo Leliūnų dramos mėgėjai, kuriems sufleruodavo
mano sesuo Stasė, tai ir aš ten ant tokio mažo suoliuko sėdėdavau ir per
repeticijas, ir per spektaklius. Tik jau
dvylikos metų sulaukęs pajutau, kad
negražu be bilieto lįsti į salę, nors
turėjau teisę, nes mūsų kambary grimuodavosi artistai. Deklamavau ir
vaidinau angelaičių vaidinimuose, su
draugu Juzyte net tokią mažą komedijėlę sukūrėm. Jis buvo fotografas,
o aš – kaimietis, atėjęs „nusimušt“.
Klausiau, ar skaudės... Juzytė buvo
pasidirbdinęs trikojį foto aparatą,
betaisydamas mano pozą, kažkaip
užkliudė trikojį, tas virto, aš bėgau
gelbėt, fotografas mane ramint, aš
atbulas grįžau į kėdę, primyniau tėtės sermėgos skverną ir virtau aukštielninkas. Publika leipo juokais, o
mes – autoriai ir aktoriai džiaugėmės
neplanuota scena. Vaidinau ir gimnazijoje, net vaidybininkų būrelio
pirmininku buvau išrinktas.
				
„DVI ŠIRDYS“
Pradžiugau, kai Antanas Arminas, kuris buvo gimnazijos muzikos
mokytojas ir vedė mišrų L.T.B. chorą, beveik sirgo kompozitoriaus liga
ir mėgo vaidybą, pakvietė ir mane
vaidinti Senelį K. Vaitkevičiaus dramoje „Dvi širdys“. Premjera – 1946.
IX. 15. Nuotraukoje matau 18 aktorių su režisierium Arminu ir dekoVarpai 2016 (35)

ratorium Ferdinando. Vaidino: J. Jarašienė, V. Kazlauskas, O. Baukienė,
A. Paulavičius, D. Inkrataitė.
P.
Zaranka, T. Serapinas, A. Brazdeikis,
D. Stukas, C. Duobaitė, M. Nausėdaitė, G. Keblerytė, M. Žviliūtė, Dėdinienė, Dobužinskas, Pusdešrienė,
Balkauskas, Vengrys. Dalis jų - dainininkės, nes dramoje buvo ir dainų.

„KALĖDŲ KARALAITĖ“
Jono Gailiaus pjesę „Kalėdų
karalaitė“ 1935 m. Leliūnuose su
angelaičiais pastatė mano sesuo
Stasė. Aš vaidinau Pauliuką Mikutį,
nukirtusį Karalaitės miške eglutę
ir pakliuvusį nykštukų teisman.
Tik Pauliuko geri darbeliai, meilė
mamai ir sesutei išgelbsti nuo
pasmerkimo. Išryškėja vyriausiojo
teisėjo Trupinėlio žiaurumas, jis
pažeminamas, todėl bando keršyti,
nori pavogti Mikučių šeimos eglutę,
bet jį užtinka Miškinis – miško
sargas. Šeimą lanko Karalaitė su
snieguolėm ir palyda, Trupinėlis
atsiprašo, viskas baigiasi gerai.
1943 m. mokytojaudamas Skiemonyse tą pjesę režisavau, netgi kai
kuriuos kostiumus iš Leliūnų atsivežiau. Įdomu, kad 2009 m. netyčia internete radęs savo mokinės Aldonos
Pilkaitės straipsnį apie anų laikų mokyklą, pradėjau su ja susirašinėti. Ji
prisimena vaidinusi Pauliuko sesutę
Rožytę. Vaidinti jai patiko ir vėliau,
tapusi mokytoja, mėgusi vaidinti ir
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mokinius ruošti scenai, režisuoti.
1946 m. Kalėdoms Gross Hesepe pradžios mokyklai reikėjo kokio
nors kalėdinio vaidinimėlio. Ėmiau
ir atkūriau „Kalėdų karalaitę“. Gal ne
žodis žodin, bet gan arti originalo.
Kai vėliau susitikęs autorių kunigą
J. Kuzmickį–Joną Gailių jam papasakojau, jis sakė to kūrinėlio nebeprisimenąs. Trobelės ir puošnias
Karalaitės rūmų dekoracijas sukūrė
Ferdinando, snieguolių baletą paruošė mokytoja G. Dambrauskienė,
kostiumus siuvo mokytojos ir mamos, techniškais dalykais rūpinosi
ir darbavosi vedėjas Stasas, režisavau
aš. Vaidino 17 vaikų. Buvo gražus
renginys.
Amerikoje Detroito lietuvių
šeštadieninės pradžios mokyklos
tą pjesę vaidino net 5 kartus. Vis
buvo tobulinamos dekoracijos. 1974
m. jos žiūrovu buvo ir legendinis
Simas Kudirka. Tai buvo išradingas
spektaklis. Kad nereikėtų keisti
dekoracijų, M. Abarius Dievo
Apvaizdos parapijos salėje įrengė
antrą sceną – trobelės vidų. Taigi
„Kalėdų karalaitė“ ilgai ir plačiai
karaliavo scenoj. Nuo Leliūnų iki
Detroito.

„EGLĖ ŽALČIŲ
KARALIENĖ“
1947. II. 16 gimnazija pastatė Salomėjos Nėries eiliuotą pasaką „Eglė
žalčių karalienė“. Režisavo Irena

119

Rindzevičienė, vaidinusi Kauno teatre. Dekoracijas, kaukes, rūbus ir
butaforiją kūrė dailininkė Vl. Stančikaitė, jai talkino Dailės studijos mokiniai. Ypatingai įdomūs buvo jūros
dugno gyviai. Eglę vaidino A. Pociūtė, Žilviną – V. Kazlauskas, Motiną
– A. Jablonskytė, Tėvą – J. Duoba,
Žiniuonę – E. Miniataitė. Nuotraukoje randu 24 veikėjus. Prologą už
scenos skaityti teko man. Gaila, kad
kai kurių parengimų programos
arba nebuvo išspausdintos, arba jų
neišsaugojau.

„ATŽALYNAS“
1947. IV. 20 Gross Hesepe stovyklos Vaidybos mėgėjai pastatė
Kazio Binkio penkių veiksmų pjesę
„Atžalynas“. Režisuoti kunigas E.
Petrelevičius prikalbino mane. Kelias savaites lankiau įvairius susirinkimus, klausiau, kaip koks žmogus
kalba, dairiausi į jų veidus, planavau,
kam kokį vaidmenį duoti. Nesikuklinau ir pats imtis pagrindinės rolės
– vaidinti Petrą. Mano dėdė buvo
F. Jarašius, solidus, gero stoto vyras,
o dėdienė – I. Rindzevičienė, tikra
Kauno „poniusenka“. Gyvas buvo
Petro draugas Jasius – J. Žurkevičius,
puikiai savo vaidmenis atliko klasės auklėtojas Tijūnas–A.. Arminas,
siuvėjas Žiogas–A. Vaznonis, tipinga
buvo mokytojų taryba, o gimnazistai
– nemeluoti, visi mokėsi gimnazijoje.
Varpai 2016 (35)
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Dekoracijas,
ypač
pirmojo
veiksmo Kauno vaizdą, regimą pro
langą, sukūrė I. Ferdinando, jis ir
grimavo su A. Jablonskyte. Technišką
pastatymo dalį tvarkė J. Montvila.
„Atžalynas“ buvo mano didžiausias teatrinis žygis. Jau tik suburti
39 artistus, o juos suvaldyti repeticijų metu (ypač gimnazistus) reikėjo
drąsos ir gerklės.
Premjera pavyko puikiai. Kunigas
E. Petrelevičius sakė, kad artistai taip
gerai parinkti, kad jiems nė vaidinti
nereikėjo.
Tiek apie mano režisūrą. Balandžio 26 d. spektaklį pakartojom.
Buvo kvietimų į kitas stovyklas, bet
dėl įvairių priežasčių, ypač dėl dekoracijų transporto, nuo išvykos turėjom atsisakyti.

TEN, KUR
NEMUNAS BANGUOJA
Globojau moksleivių ateitininkų
būrelį. Per susirinkimus svarstėm ne
tik ideologinius klausimus, domėjomės ir literatūra, poezija. Mokiau
deklamuoti, aiškiai, garsiai kalbėti,
vaidinti. Nebepamenu kokia proga
parašiau vienaveiksmį scenos vaizdelį apie partizaną, jo tėvus, seserį
ir mergaitę. Apie to laiko nuotaikas,
susitikimą ir išdavystę. Vaidinom
trėmimų minėjime. Draugas vaidinimėlį atvežė ir į Ameriką. 1951 m.
buvo suvaidintas Waukegan, IL.

Varpai 2016 (35)

„PRIEŠ 7 METUS“
1947 m. lapkritį sukūriau ir režisavau dviejų veiksmų pjesę „Prieš
7 metus“, vėliau pavadintą „Vainikas“. Norėjau jaunesniems priminti
1940-ųjų rudenį, kai Utenoje Vėlinių
vakarą buvo suimti keli gimnazistai,
atnešę vainiką ant karių kapų. Vytautas Galvydis ir Kazys Jankauskas
buvo kalinami iki karo pradžios Utenos kalėjime, kol juos išlaisvino 1941
m. birželio 24 d. kalėjimo sargas Vytautas Kunčiūnas.
Pirmasis veiksmas. Vakaras. Užmiesty – gimnazistės Aldonos kambarys. Įslenka komjaunuolis Skundys, randa ant stalo paliktą susirinkimo planą, lenda po lova. Ateina
Aldona, renkasi slaptai veikiantys
ateitininkai. Vyksta susirinkimas,
nutariama nakčia papuošti vainiku
nežinomo kareivio kapą.
Antrasis veiksmas. Naktis. Kapinės. Pamažu renkasi Petro vadovaujami moksleiviai. Kai kurie pasiunčiami eiti sargybą gatvėse. Atnešamas vainikas, pradedama tyliai
giedoti “Marija, Marija”, pasigirsta
sargybinio įspėjimas : “Milicija eina
kapų link”. Visi bėga nurodyta kryptimi, pasirodo milicija, pasigirsta šūviai, po kiek laiko prie kapo atšliaužia sužeistas Petras. Miršta.
Veikaliukas praėjo gana intriguojančiai. Publika moksleivių pastangas priėmė šiltai.
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„MIRGA“
1947. IX. 8 Tautos šventės proga
buvo pastatyta Kazio Puidos keturių veiksmų istorinė drama “Mirga”.
Režisavo Bronius Bobelis, dekoracijos ir grimas – I. Ferdinando. Kostiumus pagal E. Ramanauskienės
paruoštus eskizus siuvo stovyklos
vyrų ir moterų siuvyklos. Butaforija – Dailės studijos. Programoje
suminėtas ir sufleris K. Balkauskas,
ir trimitininkas S. Birbilas.Vytautas – P. Zaranka, Ona – S. Stasienė,
Mirga – A. Jablonskytė, Gimbutas –
J. Žurkevičius, Bilgėnas – J. Aladavičius, Prokša – J. Baliukas, Mostevas
– Urbštas, I Kareivis – V. Gustainis,
II Kareivis – A. Ptašinskas.
1948. II. 16 drama buvo pakartota. Dėl prasidėjusios emigracijos net
penkis aktorius teko pakeisti. Mirgą
vaidino Vl. Butkienė, Gimbutą – I.
Klemka, Bilgėną – B. Bobelis, Mostevą – T. Serapinas I. Kareivį – St.
Noreika. Epilogui buvo pastatytas
gyvasis paveikslas „LAISVĖ“, jį atliko šešios mergaitės. Vyrų choras
padainavo Maironio „Kur lygūs laukai“, akompanavo A. Arminas.

„BATUOTAS KATINAS“
1947 m. pradžios mokyklos
mokytojų posėdyje vėl iškilo Kalėdų
Eglutės
programos
klausimas.
Neturėjom jokio vaidinimėlio,
tinkamo vaikams vaidinti. Vedė
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jas H. Stasas užsiminė apie Lie
tuvoje matytą inscenizuotą pasaką
„Batuotas katinas“. Šiek tiek
nupasakojo kai kurias scenas ir
paragino mane pabandyti ką nors
parašyti. Kartais viena kita mintis
sužadina fantaziją ir staiga pradedi
rašyti, kurti. Taip buvo ir su ta
pasaka. Sėdau ir per vieną naktį
parašiau juodraštį.
Pats ir režisavau. Sufleravo mokytoja G. Dambrauskienė, technine
dalimi rūpinosi vedėjas H. Stasas, dekoracijos ir butaforija – I. Ferdinando, rūbus siuvo ir pritaikė mokytojos
ir mamos. Premjera įvyko 1947. XII.
25. Labai puikiai Katino vaidmenį
atliko ketvirtojo skyriaus mokinys
G. Jakniūnas. Jis įtikinamai imitavo
katino judesius, buvo viso veiksmo
judintojas, centras. Geri buvo naivusis Jonelis – V. Karaška, Karalius – V.
Kavalčiukas ir Karalaitė – G. Grabašaitė. Vaidino 24 trečiojo ir ketvirtojo skyrių mokiniai. “Dramblį”sukūrė
suaugę vyrai. Nors spektaklis pavyko
gerai, daugiau jo nebepastačiau. Neradau tokio katino, kaip G. Jakniūnas,
kurį, jau studentą, sutikau Bostone po
devynerių metų. Nepažinau. Jis prisistatė: „Aš – Batuotas katinas“...

„SVETIMOS
PLUNKSNOS“
1948. I. 25. Gross Hesepe lietuvių
stovyklos vaidybos mėgėjų kuopelė pastatė V. Adomėno 3-jų veiksVarpai 2016 (35)
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mų komediją “Svetimos plunksnos”.
Režisavo A. Arminas, dekoracijos
– I. Ferdinando. Vaidino: Agotą – I.
Rindzevičienė, Paulę – D. Pyragiūtė,
Anicetą – A. Arminas, Praną – P.Zaranka, Juozą – S. Kaunas, Teklę – V.
Butkienė, Kazimierą – St. Noreika.
Komedijos turinio nebepamenu,
o anais laikais atsimindavau ne tik
savo, bet ir kitų roles.

„TETA IŠ AMERIKOS“
1947 ar 1948 metais pastačiau man
nežinomo autoriaus komediją „Teta iš
Amerikos“. Girdėjau, kad tą komediją
Lietuvoje dar vadino „Karolio teta“.
Dar mokytojaudamas Skiemonyse
1944 m. vaidinau Karolio draugą Lukošių, kuriam tenka užsidėti suknelę
ir vaidinti advokato Karolio žmoną.
Mat viengungis Karolis Amerikoj
gyvenančiai tetai laiškais buvo primelavęs apie savo šeimą, o teta ėmė
ir atvažiavo. Daug netikėtumų ir laimingų nesusipratimų.
Komediją iš atminties atkūriau,
režisavau ir vaidinau Lukošių. Matyt,
kad nedaug talkos turėjau, kad neturiu
nei programos, nei nuotraukų. Tik
pamenu, kad visiems buvo gana
linksma. Menu, kad Karolį vaidino S.
Kaunas, senį Rickų – T. Serapinas.

„SUBATOS VAKARĖLĮ“
1941 m. vasario mėnesį Utenos
gimnazijos mokytojai Vincas ČiulaVarpai 2016 (35)

da ir Vaclovas Smalys pastatė 28-ių
liaudies dainų melodijų, 48-ių posmų
pynę, kurią dainavo Duktė – Kazlauskaitė, Motina – (?), Tėvas – J. Šapoka ir du Berneliai. Vienas – smarkesnis, kitas – lyriškesnis. Smarkųjį
vaidino pats mokytojas V. Smalys,
lėtąjį – Kupstas. Kai pavasarį buvo
paskelbta gimnazijų olimpiada, buvo
nuspręsta parodyti ir „Subatos vakarėlį“, tik jau reikėjo mokytoją V. Smalį
pakeisti. Na ir ta garbė teko man, gal
ir ne visai smarkiam. Kitas pakeitimas
buvo Aukščiausiojo į Likimą, kurį
Kupstas primiršo ir dainavo: „Matyt,
paskyrė taip Aukščiausias, kad vargt
pasauly reiks vienam“. Tik kartodamas jis prisiminė Likimą. Nežinojom,
ar dėl to į sekantį olimpiados ratą nepakliuvom, ar komisijai geriau skambėjo sovietinė “Tu plati, šalie mana”.
Gal dėl to buvo Sibiran išvežtas muzikos mokytojas V. Čiulada, o V. Smalys
spėjo ant savo žirgo išjot.
Gražios pynės dainos man įstrigo
atmintin. Ne kartą jas dainavau per
pasilinksminimus, pobūvius. Dainavau ir Vokietijoj, o 1948 m. kovo
28-ąją, Velykų antrą dieną iškėliau
scenon. Gražias lietuviško kiemo su
klėtele ir berželiu dekoracijas sukūrė
Ferdinando, muzikos palyda – fortepijonu rūpinosi A. Arminas. Aš
parinkau artistus, režisavau ir pats
švelnųjį bernelį vaidinau. Turėjau
nesmagumų su smarkiojo bernelio
parinkimu. Buvo du kandidatai: J.
Baliukas ir Dobužinskas. Mėginau
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vieną ir kitą, Baliukas buvo smarkesnis, bet ne tiek balsingas. Parinkau
Dobužinską. Premjeros rytą išgirstu,
kad mano solistas serga. 40 laipsnių
C, užkimęs. Ką daryt? Bėgu maldaut
Baliuko, kad gelbėtų padėtį, jis kreivai šyptelėjo, bet sutiko. Parepetavom.
Aišku, prieš spektaklį buvo pranešta apie Baliuko didvyriškumą, o
jis ir sudainavo neblogai. Kai švelnusis dainavo apie vyšnelių sodelį,
smarkusis žadėjo: „Mergužėle eik už
manęs, čiū dra dra lia lia, užlaikysiu
gražiai tave , vai kukū, vai lylia“. O kai
ir žiedą ant piršto užmovė, tėvams
teliko atsakyti: „Jau, jau, bernužėli,
dabar tavo valioj“... Pilnutėlė salė ilgai plojo, mes, solistai, ėjom scenon
kelis kartus. Ir atsitiko, ko niekas
neplanavo ir nesitikėjo. Stovyklos
meno vadovas B. Bobelis iš užkulisių
paragino: „Pakartot!“ A. Arminas
pradėjo pianinu iš pradžios. Taip ir
nesustojom. Paskui visi juokėsi, kad
buvo bisuota visa „opera“... Dukterį
vaidino Vl. Butkuvienė, Motiną – H.
Maurukienė, Tėvą – A. Plytnikas.
Pynę dar suvaidinom, kai stovyklą
lankė svečias iš Amerikos – NCWC
atstovas Kazys Baltramaitis. Tik šį
kartą jau nebisavom.
1949 m. „Subatos vakarėlį“ dar
kartą pastatėm, jau Diepholz stovyk
loj. 1950 m. jį pastatė Detroito Lietuvos vyčiai, kiek vėliau, su praplėtimais, – scenos mėgėjai Klevelande
ir Los Angeles. Dar ne kartą ji buvo
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sudainuota ir suvaidinta moksleivių
ir studentų ateitininkų stovyklose,
iškylose, net ir šiaip pobūviuose.
1956 m. pynę rotatoriui paruošė kunigas V. Kriščiūnevičius, spausdino
A. Barakauskas. Leidinėlis buvo išdalintas studentų ateitininkų vasaros
stovykloje prie Baltimorės. Pynė detroitiškių pastatyta, įtraukiant visus
stovyklautojus. Ją dar dainavom ir
prasidėjus XXI-am šimtmečiui.

„SEKMINIŲ VAINIKAS“
1948 m. birželio mėnesį sceną išvydo Antano Gustaičio pjesė „Sek
minių vainikas’“. Režisavo B. Bobelis,
scenovaizdis – I. Ferdinando. Buvau
gavęs vaidmenį, bet ištiko apendicitas. Meppen D. P. ligoninėj operavo
chirurgas Leonardas Plechavičius.
Aštuonias dienas neleido keltis iš lovos, paskui išlaikė ligoninėj du mėnesius. Sakė: „Vakali, tau rek atsiganyt“. Mat buvau gerokai sulysęs. Kai
grįžau, jau buvo žinoma, kad kelsimės į Diepholz stovyklą. Turiu penkias “Sekminių vainiko” nuotraukas,
jose matyti 13 veikėjų.

SMULKESNI
SCENOS VAIZDELIAI
1947 m. sutikom surengdami
Kaukių balių. Daugybę kaukių pagamino Dailės studija. Parašiau tekstus įvairių kraštų rūbus dėvintiems
„emigrantams“. Menu tik: „Ici MaroVarpai 2016 (35)
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ko, ici Maroko, visi Marokan važiuot
šoko... Karštoka... neapsimoka.“
1947. II. 18 Gross Hesepe “Šatrijos” tunto skautai rengė skautiškus
“Užgavėnių blynus”. Buvo suvaidinta komedijėlė „Meškerė iš mokytojo
ūsų“ ir mano paruoštas „Kanapinio
triumfas“. Kanapinį vaidino E. Staugas, Lašininį – M. Žvilius.
1948 m. sudariau dainų ir poezijos istorinę pynę „Lietuva“. Dainų
posmai: „Kur banguoja Nemunėlis”,
„Ten Vytautas Didis garsiai viešpatavo“, „Oi varge, vargeli mano”,
„Kelkis, kelkis,berneli”, „Jie išėjo tėvynei parnešti laisvę”, „Už Raseinių”,
„Iš rytų šalelės”, “Marija , Marija”,
„Lakštingalėle, linksma paukštele”,
„Užtrauksim naują giesmę broliai”.
Panaudotos B. Brazdžionio, J. Aisčio,
A. Baranausko, A.Miškinio, P. Babicko, Maironio eilės. Tai mano mintinai mokėtų eilėraščių posmai.
„Lietuvą“ su ateitininkais scenoj
parodėm 1948 m., per Vasario 16-osios minėjimą. Brolio paprašytas,
siunčiau ir Belgijos lietuviams Tautos
šventės minėjimui. Pynė buvo atlikta
dar 1948 m. rudenį per moksleivių
ateitininkų studijų dienas Diepholz
stovykloje. Panaudojom ir Amerikoje Dainavos vasaros stovykloje. Pynė
buvo atspausdinta „Muzikos žinių“
žurnale 1954 m. balandžio numeryje.
1955 m. su Detroito lietuviais studentais padarėm įrašą „Lietuvių Balso“
radijo valandėlei.

Varpai 2016 (35)

MINĖJIMAI
Buvo prisimenamos visos Lietuvos didžiosios valstybinės šventės.
Pakeliama Lietuvos vėliava, pamaldos bažnyčioje, iškilmingas posėdis
salėje. Paskaita, meninė dalis, choras, tautiniai šokiai.
1948. III. 21 ateitininkai sendraugiai
surengė Adomo Jakšto-Dambrausko
minėjimą jo mirties dešimtmečio proga. Sceną puošė plakatas “Mes ne savo
ugnimi žėruojam, mes ne sau aplinkui
šviesą liejam”. Centre buvo didelė jo
portreto, puikiai anglim atlikta dailininko J. Vienožinskio kopija, ja pasirūpino Dailės studija. Paskaitą skaitė
kunigas P. Kirvelaitis, buvo deklamuojami A. Jakšto eilėraščiai.
1948. V. 11 paminėjome J. Tumo-Vaižganto mirties penkiolikmetį. Nepamenu, kas skaitė paskaitą.
Kun. Žigas P. Kirvelaitis man patarė perskaityti iš „Pragiedrulių“ gana
kraupų epizodą, kuriame Valeras
Burzdulis susigrumia su Agiejevu ir
jį paskandina Liežuvio gelmėj.

SVEČIAI
1947 m. vasarą Gross Hesepe lageryje koncertavo M. K. Čiurlionio
ansamblis, atvykęs iš prancūzų zonos
(Gross Hesepe gyvavo anglų zonoje). Visus labai pradžiugino liaudies
dainų grožis, tautiniai šokiai, kanklių
muzika. Greit prigijo tarp jaunimo
„Giedu dainelę, savo giesmelę“, „Kai

KULTŪRINĖ VEIKLA GROSS HESEPE D. P. STOVYKLOJE
aš grėbiau lankoj viena“, „Ar aš ne
vyšnelė“. Prisimenu, kad lagery, apart
chorų, buvo dar gražus būrys jaunimo, daugiausia viengungių vyrų, kurie pavakariais susibūrę dainuodavo
tiek liaudies, tiek kariškas dainas.
Bronius Pakštas buvo didysis tokių
padainavimų būrėjas, o man tekdavo
vedėjo pareiga ir malonumas. Ypatingai vasarą, kai nukeliaudavom prie
Ems upės ir ten, radę didžiulę valtį,
irdavomės prieš srovę, o grįždami
pasroviui traukdavome „Anoj pusėj
Nemunėlio“, „Baltos būrės plazda“,
„Ant Nemuno kranto“.
Smagu buvo sulaukti ir išgirsti
linksmąjį Jarošeko vyrų kvartetą, atvykusį iš amerikiečių zonos. Tuo laiku nenujaučiau, kad ir man teks jau
kitoje – Diepholz stovykloje dainuoti M. Liuberskio vedamam “Aušrinės” vyrų kvartete ir gauti iš Jarošeko
gaidų, dargi susitikti su juo Amerikoje, kur vėl iš pirmų dienų Detroite
dainavau Broniaus Budriūno vyrų
kvartete.
Tikrą teatrą pamatėm, kai atvyko
iš Detmold stovyklos teatro grupė
“Aitvaras” su Antano Rūko pjese
“Bubulis ir Dundulis”. Režisūra – J.
Blekaičio, dekoracijos ir kostiumai –
dailininkų V.Andriušio ir R. Viesulo.
Puikiai pasirodė H. Kačinskas, V.
Valiukas, A. Rūkas. Liko atminty
prologo žodžiai: „Lietuva, mano
žeme auksine, kai pribręsta rugiai
laukuose, balto nuometo mano
tėvyne, vyšnių sodų žiedais nuberta”.
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Patiko už scenos dainuota „Ram tad
du du du, šiaudai be grūdų, padariau
alutį vienų avižų”. . .

SPAUDA
Buvo leidžiamas vietinis stovyklos
žinių biuletenis, jį redagavo Laucius.
Per paštą, kurio viršininku buvo Vl.
Petrauskas, gaudavome ir laikraščių,
žurnalų ir knygų. Dar tebėra mano
lentynose anų laikų žurnalai – “Aidai”,
„Ateitis“, „Tremtinių mokykla“. Kai
1997 m. Detroite lankėsi profesorius
Domas Kaunas, jam dovanojau leidinius “Pėdsakai”, “Žingsniai”, kunigo
E. Petrelevičiaus redaguotą žurnalą
“Naujasis žmogus”.

BAIGIANT
Bevartant anų dienų fotografijas, parengimų programas, prisiminimais grįžo vardai ir veidai. Kaip
daug jų niekada nebesusitikau, kiek
jų jau nebėra tarp gyvųjų, net ir daug
jaunesnių už mane. Spaudoje užtinki jau jų vaikų, anūkų pavardes. Kaži
ar jiems bus įdomūs mano aprašyti
“vaiduokliai” iš tolimojo Gross Hesepe durpyno?
O gal tai tik mano noras sugrįžti į
nuostabias jaunystės dienas?..
Pranas ZARANKA
Šis tekstas „Varpus“ pasiekė Algimanto Baltakio iniciatyva. Pranas
Zaranka – poeto dėdė.
Varpai 2016 (35)
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KULTŪROS ISTORIJA
Šiaulių bažnyčių varpai

JONAS NEKRAŠIUS

VARPAI
ŠIAULIUOSE
(XV A.–XXI A.
PRADŽIA)

Varpai, o mano tėviškės varpai,
ausim apkurtusiom garsiau
prabilkite!
Stasys Mantrimas

Varpai 2016 (35)

Varpai – Lietuvai šventas simbolis,
laisvės ženklas. Prisiminkime V.
Kudirkos posmus, laikraštį „Varpas“.
Kaip priesaiką Amerikos lietuviai
1919 m. už surinktus pinigus užsakė
ir nuliejo Laisvės varpą, kurio šone
įrašyti žodžiai: „O skambink per
amžius vaikams Lietuvos, / Kad
laisvės nevertas, kas negina jos“. Šis
laisvės šauklys buvo padovanotas
Lietuvai ir dabar saugomas Kauno
karo muziejaus varpinėje. Laisvas
varpas, atgiję bažnyčių bokštuose,
miesto rotušėse ir varpinėse
skambantys varpai ir kariliono garsai
žadina širdį, primena laiko vertę ir
žmogaus gyvenimo prasmę, laisvės
ir nepriklausomybės kainą, įvairias
sukaktis ir jubiliejus, perduoda
religines tiesa.
Šiaulių varpai turi savo istoriją. Jie
daug ką gali papasakoti apie mūsų
praeitį, dabartį, ateitį. Laimingas mies
tas, kuris gali mėgautis tikrų varpų
skambesiu savo bažnyčių bokštuose,
laimingi tie žmonės, kurie klauso ir
girdi varpų skambesį ir atsiliepia į jų
kvietimą. Prieš daugiau kaip 570 m.
Šiauliuose atsirado pirmoji varpinė
ir varpai. Seniausias žinomas Šiaulių
varpas buvo nuliedintas 1516-aisiais.
Jis kabojo senojoje medinėje Šiaulių
bažnyčioje ir buvo perkeltas į 1634 m.
pašventintą Šiaulių šv. Petro ir Povilo
mūrinę bažnyčią.

VARPAI ŠIAULIUOSE (XV A.–XXI A. PRADŽIA)
Šiaulių krašto varpais nuo seno
domisi mokslininkai, kraštotyri
ninkai, kolekcininkai. Apie juos rašė
mokslininkai M. Brenšteinas, V. P.
Jurkštas, L. Jovaiša, V. Levandauskas,
L. Klimka, G. Žalėnas, kraštotyri
ninkas B. Buračas, kunigas J. Lapis
ir kt.
Šiaulių varpai, ypač bažnyčių, turi
savo istoriją. Apie juos yra užrašyta
įvairių pasakojimų, legendų, pada
vimų. Viename iš jų – „Bažnyčios
varpai ežere“ – pasakojama, kad
Šiaulių bažnyčioje buvo du dideli
varpai, du bičiuliai, kurie turėjo vardus Jonas ir Kundrotas. Švedai norėjo išvežti varpus į savo kraštą. Vežė
vieną varpą, Joną, žiemos metu per
ežerą ir įlūžo. Kai bažnyčioje imdavo
skambinti likęs varpas, jis sakydavo:
„Jonai, Jonai, Jonai...“ Ežere kitas
varpas dusliai atsiliepdavo: „Kundrot, Kundrot, Kundrot...“ Kartą
klebonui prisisapnavo: jei surengtų
iškilmingą procesiją su visomis
bažnytinėmis apeigomis, paskendęs
varpas išplauktų į ežero pakrantę.
Ir išėjo kunigai su bažnytiniais rūbais, kryžiais ir žvakėmis laukti pasirodančio varpo. Varpas trumpam
iškilo iš vandens, bet ir vėl nuskendo. Pasirodo, procesija viską turėjo,
tik žvakių gesintuvą buvo pamiršę.
Kai naras nusileido į ežero dugną,
pamatė, jog ant varpo šerdies apsivijęs žaltys tūno, iškelti neleidžia1.
Dar kitas padavimas byloja,
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kad, pastačius Šiauliuose bažnyčią,
žmonės gabenę jai varpus. Juos vežė
skersai ežero, pavasarinis ledas buvo
jau nelabai stiprus, bevežant vienas iš
jų įkrito vandenin. Per sapną kunigui
buvo apreikšta, jog galima varpą
ištraukti, tik reikia prie ežero ateiti su
iškilminga procesija. Ištraukti varpą
pavykę, bet, kai reikėjo užgesinti
žvakes, pasirodė, kad užmirštas
įrankis žvakėms gesinti. Dėl to
varpas atgal nugrimzdęs. Užėjus
audrai, tas varpas baisiai ūžiąs. Kurį
laiką kviesdavęs pagalbon du kitus
varpus, pargabentus į bažnyčią:
„Petrai, Jonai, paskendau“, tie gi
atsakydavę, jog negalį jo išvaduoti2.
Tarpukariu kraštotyrininkas ir fotografas Balys Buračas užrašė pada
vimą apie bažnyčios varpus, išgirstą
iš netoli Šiaulių gyvenusio 90 metų
dievdirbio Norvaišos. Šis pasakojo:
„Šiaulių ežero vietoje stovėjo puiki
bažnyčia ir vienuolynas. Bažnyčios
garsūs varpai girdėdavosi per dvi
tris mylias. Kartą atsitiko baisi ne
laimė, mat to vienuolyno vienuoliai
labai sunkiai nusikalto Dievui ir jau
niekaip nebegalėjo jo permaldauti,
todėl jie visi kartu su ta bažnyčia nugrimzdę skradžiai žemės. Toje vietoje, kur stovėjo vienuolių bažnyčia,
atsirado Talšos ežeras. Kai kada gerai
įsiklausius, sako, galima esą girdėti vandenyje varpais skambinant.
Žuvininkų kaimo piemenys, kai tik
nusivaro karves paežerėn, tai visaVarpai 2016 (35)
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da klausosi, bene išgirs ežere graudų
varpų skambėjimą.“3
Dar viename pasakojime rašoma,
kad žydų brolijos „Pinkus“ knygose,
kurios gaisro metu sudegė, buvo
užrašyta, jog vietos katalikai išsirašę
iš užsienio savo bažnyčiai didžiulį
varpą. Vežant jį per Šiaulių ežerą, ledas įlūžęs ir varpas nuskendęs. Visos
pastangos ištraukti nuėję veltui. Pagaliau atsiradęs žydelis Vulfas, kuris,
rizikuodamas gyvybe, ištraukęs
varpą. Puikiai nardantį vandenyje
Vulfą praminę Nuroku arba Nareku.
Gyventojai iš džiaugsmo nežinoję
kaip savo geradariui atsidėkoti. Vulfas-Nurokas atsisakęs bet kokio atlyginimo, tik paprašęs suteikti žydams
teisę gyventi Šiauliuose4.
Šiaulių krašto bažnyčių varpai
pergyveno kelis karus, gaisrus ir
griovimus. Vienas seniausių Lietuvos
varpų (iš XV a.), papuoštas gotikinio
stiliaus užrašu su smulkiu ornamentu,
skamba Kelmėje, Švenčiausios
Mer
gelės Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje, bet jis buvo nulietas ne
Lietuvoje. Pirmieji varpai Šiauliuose
atsirado XV a. Sovietiniu laikotarpiu
Lietuvoje buvo uždrausta skambinti
varpais. Dekoratyviniais frizais,
ornamentais, figūriniais reljefais ir
kartušais išpuošti varpai – didelė
kultūros vertybė, reikšmingas meno
ir technologijos istorijos paminklas.
Svarbiausios varpo dalys: pakaba,
liemuo, bumbulas, sviedinys, šer
Varpai 2016 (35)

dis, dugnas, taurė, kaklas ir kt.
Sakoma, kad, jei varpo skambėjimo
trukmė dvidešimt dvi sekundės,
varpas vertas savo vardo, jei skamba
mažiau nei aštuoniolika sekundžių,
jis prastas, o jei siekia trisdešimt –
puikus. Katalikai siūbuoja patį varpą,
ortodoksai – varpo liežuvį. Varpus
veikia staigios oro permainos,
temperatūrų svyravimai.
Pirmoji varpinė ir
pirmieji varpai Šiaulių
šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje
Bene pirmosios žinios apie varpus
Šiauliuose siekia XV a. Žemaičių
seniūnas Mykolas Kęsgaila 1445 m.
pastatydino pirmąją medinę Šiaulių
bažnyčią. Ji buvo be aukšto varpinės
bokšto. Medinė varpinė stovėjo
atskirai, prie pat mūrijamos naujos
bažnyčios. Joje buvę du mažesni
varpai, o trečias, didžiausias, kabojęs
šalia, prie mūrinės bažnyčios, kuriai
ir buvo skirtas šis varpas5. 1621
m. vizitacijos akte dar nurodoma,
kad šis varpas atsiėjęs 1000 florinų,
svėręs 1300 akmenų (1 akmuo – 40
lietuviškų svarų, t. y. maždaug 15 kg),
išliedintas 1619 m. P. Nesonimskio,
Šiaulių valdytojo, pastangomis. Ant
varpo paviršiaus išlietas įrašas lotynų
kalba, kurio vertimas į lietuvių kalbą
būtų toks: „Tau, Dievo Trejybėje per
amžius, žmonių giminės išganymo,
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Senieji varpai Šiaulių katedros bokšte.
Dievo Gimdytojos Mergelės Marijos
garbei, pirmųjų žemės apaštalų šv. Petro
ir Povilo garbei, Bažnyčios ir Šiaulių
parapijos pamaldumui, popiežiaujant
Pauliui V, karaliaujant Zigmantui
III, Medininkų vyskupiją valdant
Mikalojui Pacui, Šiaulių ekonomiją
tvarkant Jeronimui Valavičiui, Lietuvos
Didžiosios kunigaikštystės iždininkui
ir Kopilio tijūnui, Rudaminos tijūnui
esant Ropui, Šiaulių parapijoje
klebonaujant
Petrui
Tarvainiui,
lemtinga lemtimi šį varpą aukojame
MDCXVIII metais“. Jis buvo palai
mintas Žemaičių vyskupo Stanislovo
Kiškos, vizituojant Šiaulių parapiją
1621 m. rugpjūčio 2 d., ir pavadintas

šv. apaštalų Petro ir Povilo vardu6.
1634 m. iškilmingai pašventinta
mūrinė Šiaulių bažnyčia ir jai suteiktas
šv. Petro ir Povilo vardas. Mūrinės
bažnyčios aukštame bokšte nuo miesto
pusės kabojo keturi varpai. Be varpo,
skirto šv. apaštalams Petrui ir Povilui,
1635 m. įtaisytas varpas, nulietas
kun. P. Tarvainio lėšomis, jis turėjo
užrašą: „Petrus Tarvaynia, Parochus
Szaulensis decanus Sam[o]g[it]a“
(„Petras Tarvainis, Šiaulių klebonas,
žemaičių dekanas“). Trečiasis varpas
buvo be užrašo, tik su 1516 m. data.
Bokšte buvo dar ir ketvirtas varpas,
vadinamas signatūra7.
Už skambinimą varpais iš Šiaulių
Varpai 2016 (35)
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parapijiečių buvo imamas mokestis.
Per 1643 m. vizitaciją surašytame
reformų dekrete nurodoma: „Vargo
nininkas teneverčia mokėti už
laidotuves ir skambinimą varpais,
nes parapijiečiai jau daug kartų
skundėsi šia priespauda. (...)
Kadangi varpai įsigyti beveik tik iš
parapijiečių dovanų, tai tik nedaug
už jų skambinimą galima imti.
Jei skambinama didžiuoju varpu,
tai teneįmama daugiau kaip pusė
florino, o jei tik mažaisiais varpais,
tai ne daugiau kaip 10 grašių“8. 1643
m. bažnyčios bokšte buvo keturi
varpai. Apie 1644 m. bažnyčios
bokšte buvo įrengtas mechaninis
laikrodis, o šalia didžiojo varpo
įtaisytas mušantis valandas įrenginys
– cimbolai. Laikrodis dieną ir
naktį skelbė miestui laiką. 1682
m. suremontuotas didysis 1618 m.
nuliedintas bažnyčios varpas.
1655 m. prasidėjo karas su
švedais. Praėjus metams nuo jo
pradžios, slopinti sukilėlių iš Rygos
buvo išsiųstas švedų kariuomenės
pulkas. Manoma, kad tuo metu
Šiaulių bažnyčios pastatas buvo
naudojamas stebėjimui bei signalų
perdavimui. Todėl įžengusi į Šiaulius
švedų kariuomenė nieko nerado,
nes bažnyčios varpams paskelbus
pavojų, gyventojai spėjo pabėgti.
1676 m. dokumente užrašytas
didysis varpas, dovanotas J.
Valavičiaus ir pavadintas bažnyčios
Varpai 2016 (35)

globėjo vardu. Vėliau, 1682 m.
jis buvo taisytas, o gal iš naujo
perliedintas. Bokšte glaudėsi ir
valandas mušantis įrenginys su
varpu, vadinamu cimbalum. 1676
m. vizitacijos akte rašoma, kad
bažnyčioje už Didžiojo altoriaus
paskliautėje kabojo „besisukiojantis
geležies gabalas, kuriuo anksčiau
skambindavo per liturgines apeigas
ir iškilmingas procesijas“, „geležinis
ratas su 24 varpeliais, seniau
skambinamais per Švč. Sakramento
išstatymą“. Kaip nurodo V. P.
Jurkštas, tai unikalus, kitur Lietuvos
bažnyčiose XVII a. nesutinkamas
muzikos instrumentas. Šiaulių
bažnyčioje tuo metu turėtas ištisas
varpų komplektas, kurio pakako
patenkinti įvairiausius liturginių
apeigų reikalavimus. Šiaulių šv.
Petro ir Povilo bažnyčios vizitacijos
aktuose dar smulkiai išvardijami
ir mažesnieji žalvariniai varpeliai,
vartoti įvairių liturginių apeigų
metu: 1725 m. be 5 bokšto varpų dar
buvo 1 pora varpelių prie altorių, 3
mažesni varpeliai, 1 pusvarpelis,
1 varpelis prie aukų dėžės, 1 prie
mokyklos (bursos), 1 prie ligoninės
(špitolės), 1 didesnis, bet sugadintas
varpelis. 1738 m. bažnyčioje buvo:
1 pora varpelių prie altorių, 2 poros
didesnių, po vieną prie aukų dėžės,
mokyklos ir ligoninės, signatūrinis
varpas (sudvejintas) sugadintas ir
nevartojamas9.
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1762 ir 1795 m. Šiaulių šv. Petro ir
Povilo bažnyčios inventoriuje minimi
5 bokšto varpai, o šeštasis, matyt,
„signorėlis“ (bažnyčios varpelis),
kabojo prie zakristijos10. 1738 m.
buvo 4 varpai. 1800 m. vizitacijos akte
rašoma, kad naujai suremontuotame
bokšte yra 3 varpai ir „signorėlis“11.
1820 m. minimi vėl 5 bokšto varpai.
Dar vienas kabojo prie zakristijos.
1836 m. Šiaulių parapija už 140 rublių
įsigijo 2 bažnyčios varpus. 1841 m.
bažnyčios bokšte buvo 5 varpai. 1844
m. vizitacijos akte buvo 4 varpai,
nurodyti netgi jų dydžiai. Didžiojo
apimtis (apskritimo ilgis) – 6,5
uolektys (apie 3,6 m), o skersmuo – 2
uolektys (apie 1,2 m). Mažesnio varpo
dydžiai – 3,5 uolektys (apimtis) ir 1
uolektis (skersmuo). Kitų dviejų varpų
nurodyti svoriai – 415 ir 280 svarų.
Taip pat buvo minėtas signatūrinis
varpas ir 14 mažesnių įvairaus dydžio
varpelių zakristijoje ir prie altorių12.
M. Hriškevičius 1850 m. rankraštyje
„Šiaulių ekonomijos...“ apie šiuos
varpus rašo: „Šiaulių bažnyčia turi ant
savo bokštų keturis didesnius varpus
ir vieną signaturką. Ant didžiausio
varpo liudija, kad po gaisro jis buvo
taisomas klebono M. K. Liauksmino.
1682 m. - signaturka nuo tų pat metų
– vieni varpai turi ant savęs 1689 m.
– Du perlieti iš senesnių varpų 1817
m. administratoriaus kunigo Jurgio
Tverijonausko rūpesčiu13.
Pasak B. Buračo, 1875 m. (kitais
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duomenimis dar ir 1880-07-08 – J.
N.) smarkus perkūnas trenkė į Šiaulių
bažnyčios bokštą, ir žaibas sudegino
jo medinę viršūnę. Bokštas nugriuvo,
o varpai sutirpo nuo didelio karščio.
Tada buvo smarkiai sugadintas
laikrodžio mechanizmas, nukentėjo
ir varpai. Vėliau nuliedintas labai
didelis varpas ir žiemos metu rogėmis
mėginta jį vežti per užšalusį ežerą.
Ežero vidury ledas įlūžęs ir varpas
nuskendęs. Visokiais būdais bandyta
jį ištraukti, bet nepavykę. Žydelis
Vulfas Nurekas apsiėmęs varpą
ištraukti be jokio atlyginimo, bet už
tai išsiderėjęs, kad žydams būtų leista
gyventi Šiauliuose. Kai valdžia su tuo
reikalavimu sutikusi, žydai ištraukę
paskendusį varpą14.
1912 m. išlietas naujas varpas,
kuris, kaip ir kiti, pražuvo ar buvo
išgabentas per Pirmąjį pasaulinį
karą. Karo metu iš Šiaulių rusai
išgabeno visus senuosius bažnyčios
varpus ir jų negrąžino. Šiaulių šv.
apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
liko visiškai be varpų. Tik 1936 m.
bažnyčios klebonas kanauninkas
Stanislovas Sarapas (1872-1953)
užsakė užsienyje nulieti du varpus –
1280 ir 500 kg. Abu kainavo 11.214
litų15. 1936 m. pabaigoje išlieti du
nauji varpai buvo atgabenti į Šiaulius.
1937 m. balandžio 8 d. Šiaulių šv.
Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje
buvo pakabinti nauji varpai, atvežti
iš Vokietijos. Varpai pakabinti ant
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paprasto rąsto, kuris buvo pritvirtintas
tarp dviejų medžių. Iki rudens varpai
į bokštą nebuvo keliami16. 1937 m.
balandžio 25 d. Šiaulių šv. Petro ir
Povilo bažnyčios šventoriuje buvo
iškilmingai pašventinti naujieji
varpai. Pašventinimo apeigas atliko
ir pamokslą pasakė kanauninkas S.
Sarapas. Varpai pakabinti šventoriuje,
abu svėrė 1708 kg. Didžiajam varpui
duotas Petro ir Povilo vardas,
mažesniajam – Stepono. Spaudoje
buvo rašoma, kad „buvo pakviestas
miesto inž. Vladas Bitė, kuris
įrengimus apžiūrėjo ir konstatavo,
kad įrengimų konstrukcija yra tiek
gera, patvari, kad ir sunkesnius
varpus išlaikytų“17. 1937 m. vasarą
naujai išliedinti varpai buvo įkelti į
bažnyčios bokštą.18
Prasidėjus Antrajam pasauliniam
karui, vokiečių okupacinė val
džia pareikalavo, kad bažnyčių
bronziniai varpai ir kiti reikmenys
būtų atiduoti Vokietijos karinės
pramonės reikalams. Visų bažnyčių
klebonams buvo išplatinta anketa
„Lietuvos bažnyčių varpų žinios“.
Šiaulių klebonui Stankevičiui ir
parapijiečiams baiminantis, kad
varpai gali būti konfiskuoti, klebono
iniciatyva varpai buvo nuimti ir
užkasti netoli bažnyčios.
1944 m. bažnyčia stipriai nu
kentėjo, varpai taip pat. Nuo 1953
m. bažnyčios restauravimu rūpinosi
klebonas Liudvikas Mažonavičius
Varpai 2016 (35)

Šiaulių Katedros varpas.
(1919–1983). 1955–1956 m. buvo
restauruotas bažnyčios bokštas (inž.
B. Kriščiūnas, archit. S. Ramunis).
Vienas iš paslėptųjų varpų atkastas
1956 m. ir įkeltas į bokštą19 (nuo 1961
m. juo buvo uždrausta skambinti).
Kitas varpas aptiktas tik 1971 m.,
bekasant pamatus penkiaaukščiam
namui. Jis irgi įkeltas į bokštą, bet
neįmontuotas. Varpo korpuse išlieti
Gedimino stulpai ir užrašas lotynų
kalba: „COMPANO IN HONOREM
SS PETRI ET PAULI“20. Šiaulių šv.
Petro ir Povilo bažnyčios varpais vėl
pradėta skambinti 1977 m. Šv. Velykų
rytą suskambo 20 metų tylėję varpai.
Tačiau sovietų valdžia jais skambinti
bažnyčios klebonui L. Mažonavičiui
leido tik su sąlyga, kad prie altoriaus
nebus leidžiami vaikai21.
Gavęs klebono E. Venckaus lei
dimą, 2015 m. gruodžio 12 d. užlipau
sraigtiniais laiptais į Šiaulių Katedros
bokštą. Ties paskutiniuoju bokšto
perdengimu radau netoli vienas
kito kabančius du varpus, vieną
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– didesnį, kitą – mažesnį. Didysis
pakrikštytas Petro vardu, mažasis
– Pauliaus. Ant didesniojo varpo
korpuso yra užrašas: LIEDINTAS
KAUNE J. MASALCO LIEJYKLOJ.
Šio varpo bambalas surūdijęs,
frizuose pavaizduoti gediminaičių
stulpai. Mažesniojo varpo bambalas
aptrupėjęs. Varpai pakabinti atski
rai – už asos, ant pakabos „jungo“.
Pakabinimo būdas tradicinis. Skam
binimo būdas elektrinis.
Šiaulių šv. Jurgio
bažnyčios varpai
Bažnyčia baigta statyti 1908 m.
Katalikams pastatą pritaikė pirmasis
šv. Jurgio parapijos klebonas Justinas
Lapis (1884–1967). Pašventinta 1919
m. birželio 2 d. 1921 m. bažnyčia
įsigijo nedidelį varpelį – signaturką (signalizuojantį, pranešantį varpelį).1923 m. bažnyčia baigta įrengti. Kadangi šv. Jurgio bažnyčioje nebuvo nė vieno varpo, klebonas kreipėsi į Žemaičių vyskupijos kuriją,
prašydamas paskirti jai tris varpus.
Kurija, oficialiai atsakydama 1925
m. gruodžio 24 d. raštu (Nr. 5551),
pranešė, kad komisija iš Rusijos grąžintiems vargonams priimti, įkainoti
ir išdalyti Šiaulių šv. Jurgio bažnyčiai
paskyrė tris varpus, kurių vienas sveria 135 kg 100 g, antras – 790 kg 42
g, trečias – 257 kg 285 g. Juos reikia
atsiimti iš Vidaus reikalų ministeri-
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jos ne vėliau kaip iki 1926 m. sausio
31 d. ir sumokėti transporto išlaidas.
Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios bokšte,
kuris kartu yra ir varpinė, 1926 m.
buvo įrengti trys varpai. Visi trys
įkelti į pirmąjį bokštą. Ant didžiausio varpo – išlietas užrašas: „Įteiktas
iš vieno Žemaičių kunigo apieros
metuose 1903 in honorem Sancti
Mattiae“ svėrė 26 pūdus 30 svarų.
Antrasis varpas – vidutinio dydžio,
ant jo užrašyta: „in honorem Sancti
Justini Martyris“. Trečiasis varpas –
be jokio įrašo, sveria 8 pūdus 7 svarus, kartu pašventintas „in honorem
Sancti Thadei Apostoli“22.
Šv. Jurgio bažnyčios klebonas
J. Lapis 1926 m. kovo 3 d. rašte Nr.
95 Žemaičių vyskupui rašė: „Šiaulių
šv. Jurgio bažnyčiai gavau du varpus
buvusios stačiatikių cerkvės. Šiuomi
prašau Jūsų ekscelencijos duoti
man leidimą pašventinti minėtus
varpus“. 1927 m. kovo 5 d. gavęs
iš arkivyskupo leidimą Nr. 1273
bei įgaliojimą, kunigas J. Lapis,
dalyvaujant gimnazijos kapelionui
kunigui Mykolui Grubiui ir kitiems
parapijiečiams, 1927 m. rugpjūčio
24 d. pašventino varpus. Vienam
varpui, sveriančiam 252 kg, buvo
duotas šv. Justino kankinio vardas,
antram, sveriančiam 128 kg, - apaš
talo šv. Tadeušo vardas. Didysis
varpas gautas ir pašventintas anks
čiau. Buvo sudarytas oficialus pa
š
ventinimo aktas. Jame rašoma:
Varpai 2016 (35)
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Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios varpai.
„Aktas. 1927 met. rugpjūčio mėn. 24
dieną Šiaulių šv. Jurgio bažnyčioje
dalyvaujant kun. Mykolui Grubiui ir
kitiems parapijonams, pasiremdamas
Žemaičių vyskupo leidimu N 1273
iš kovo mėn. 5 dien. 1926 metų, aš
Šiaulių šv. Jurgio bažnyčios klebonas
kun. Justinas Lapis pašventinau
sulig rimiško ritualo Šiaulių šv.
Jurgio bažnyčiai priklausančius du
varpus: vienam su užrašu: Москва.
Завода П. Н. Финляндскаго. Весу
15 пуд. 30фун., duotas vardas
„Sanctus Justinus Martyr“, antrajam
– sveriančiam 8 pud. 07 svarus
duotas vardas „Sanctus Thadaeus
Apostolus“. Šiaulių šv. Jurgio baž
Varpai 2016 (35)

nyčios klebonas kun. J. Lapis“23.
1976 m. kovo 17 d. bažnyčią
ištiko didžiulis gaisras, altoriai ir
didysis bokštas nenukentėjo, varpai
nukentėjo nežymiai. 1977 m. šv.
Jurgio bažnyčia buvo suremontuota.
2013 m. pradžioje šv. Jurgio baž
nyčios varpas kurį laiką skambėjo
ne taip, kaip įprasta. Paaiškėjo, kad,
atsipalaidavus svyruoklei, varpo
svirtis pakrypo į vieną pusę. Matyt,
tam pakenkė oro sąlygos – bokštas
kenčia nuo vėjų, temperatūrų svy
ravimo. Pasitarus su specialistais,
pavyko sutaisyti varpą, jis vėl skamba
kaip anksčiau24.
2015 m. gruodžio 12 d., maloniai
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leidus šios parapijos klebonui, lydimas
bažnyčios patarnautojos, pakilau
laiptais į vieną iš bažnyčios bokštų. Jo
viršūnėje radau tris varpus, iš kurių
vienas didesnis, kiti du mažesni .
Ant vieno jų – užrašas: „VALDAIE
NOVGORODSKOI
GUBERNII“.
Manoma, kad šis varpas išlietas
Rusijoje, Novgorodo gubernijoje, XX a.
pradžioje. Skambinimo būdas rankinis
ir elektrinis. Skambinama trimis varpais
– tam vieno žmogaus visiškai pakanka.
Tačiau skambinti ir nusimanyti apie
varpus toli gražu ne tas pat. Norint,
kad varpas gerai skambėtų, o garsas
ilgai aidėtų, reikia ne šiaip judinti virvę,
prie kurios pririšta varpo šerdis, - šerdį
būtina pakreipti tam tikru kampu.
Skambinti varpu sunkiausia žiemą.
Apšerkšnijęs varpas skamba itin dusliai,
tada varpą reikia stipriai judinti. Labai
gaila, kad ne visi šiuolaikiniai žmonės
žino, jog varpai švarina orą, nubaido
negandas, išsklaido epidemijas.
Šv. Ignaco Lojolos
bažnyčios varpas
1930 m. Šiauliuose įsikūrė jėzuitų
misija. Kunigo Benedikto Andruškos, pirmojo rektoriaus rūpesčiu
po penkerių metų pastatyta mūrinė
Tėvų jėzuitų koplyčia. Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia pašventinta 1935 m.
lapkričio 24 d. Pašventinimo apeigas
atliko šv. Petro ir Povilo bažnyčios
klebonas, kanauninkas S. Sarapas.
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Ant šv. Ignaco Lojolos bažnyčios stogelio sienos įmontuotas nedidelis varpas.
1948 m. bažnyčios kunigas Antanas Šeškevičius buvo ištremtas, o
bažnyčia uždaryta. 1990 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems, tų pačių
metų gruodžio 23 d. atšventinta. Joje
ant stogelio sienos buvo įmontuotas nedidelis varpas, kuris valdomas
elektra. 1993 m. rugsėjį šv. Ignaco
Lojolos bažnyčioje ir jėzuitų centre
lankėsi popiežius Jonas Paulius II.
2015 m. pabaigoje apsilankius
šioje bažnyčioje, jos rektorius Stasys
Kazėnas minėjo, kad šiuo varpu
bažnyčia dabar nesinaudoja, ateityje
planuojama varpą išbandyti.
Švč. Mergelės Marijos
Nekalto prasidėjimo
bažnyčios karilionas
Ši bažnyčia buvo pašventinta ir
maldininkams duris atverė 2009
m. gruodžio 6 d. Joje pakabinti ir
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Varpai Rėkyvos
šv. Juozapo darbininko
parapijoje

Šiaulių švč. mergelės Marijos Nekalto
prasidėjimo bažnyčios karilionas.
sumontuoti Olandijos meistrų nulieti
8 varpai. Varpai pakabinti ant specialiai
jiems įrengtų sijų vienoje iš lenktų
bažnyčios sienų, jos gale. Šie varpai
kartu su didžiuoju centriniu varpu,
atkeliavusiu iš Vaiguvos parapijos,
sudaro 9 varpų karilioną. Šie karilionio
varpai – įspūdingas bažnyčios akcentas
– pusšimtį melodijų, giesmių, net
himną, priklausomai nuo švenčių,
galintys skambinti Olandijoje lieti
varpai. 2015 m. gruodyje apsilankius
šioje bažnyčioje, kunigas V. Kadys
pasakojo, kad karilionas elektroninis,
vienintelis toks, jo elektroniką sukūrė
Lenkijoje, Poznanės mieste esanti
„Prais“ firma. Ateityje karilioną dar
turėtų papildyti nauji varpai. Aukos
varpams įsigyti buvo surinktos Šiaulių
Rotary klubo iniciatyva. Šiaulių
„Vykinto“ Rotary klubas taip pat
svariai prisidėjo. Paramos dydis – 17
000 Lt.25.
Varpai 2016 (35)

Pirmoji Rėkyvos bažnyčia buvo
pastatyta 1732 m. Ariogalos seniūno
Pranciškaus Karpio ir 1736 m.
kon
cenkruota Žemaičių vyskupo
Juozapoto Karpio. Po kurio laiko
ją nugriovė vėjas. Kaip rašoma
istoriniuose šaltiniuose, 1800 m.
„Karpis Rėkyvoj įsteigė koplyčią, pas
kurią Martynas Gluchanskis altariją
užvedė. Rėkyvos bažnyčia, duktė
Šiaulių bažnyčios su altarija. 1841
m. pas ją gyveno kunigas Rudzkis
Povilas, ėmęs algos 124 rub. 80 kap.
Bažnyčiai pridera 2 margai žemės
ir 1950 sidabrinių rublių“. Vietoj
jos buvo pastatyta Šiaulių parapijos
Rėkyvos medinė 7,5x4 sieksnių
nedidelė filijinė bažnytėlė. Ji stovėjo
medžiais apaugusiame šventoriuje, ją
juosė tvora su vartais. Fasado pusėje
stūksojo čerpėmis dengtas bokštelis
(kupolas), kuriame kabėjo 3 varpai,
vienas prie zakristijos durų. Prie
altorių vartoti penki maži varpeliai26.
1844 m. šią bažnyčią aprašę Šiaulių
klebonas Ignacas Štachas ir Joniškio
dekanas
Adomas
Jakitavičius
nurodė, kad šioje bažnytėlėje buvo
trys varpai: didysis (150 svarų),
vidurinysis (40 svarų) ir mažasis,
vadinamoji signaturka (12 svarų)27.
(vienas svaras – 409,5 gramo).
1935 m. rugpjūčio mėn. Rėky-
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voje vietoj senos medinės kalvės
buvo pastatyta nedidelė bažnytėlė.
Ji buvo skirta Rėkyvos prieglaudoje
įsikūrusiems globojamiems seneliams ir vaikams. 1935 m. rugsėjo 1
d. Šiaulių miesto savivaldybės Rėkyvos ūkyje įvyko iškilmingas pašventinimas naujai pastatytos bažnytėlės, senelių ir vaikų prieglaudų
ir kapų. Visas šias įstaigas pašventino ir pirmas pamaldas naujojoje
bažnytėlėje atlaikė šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas, kanauninkas
S. Sarapas. Bažnytėlė pastatyta burmistro Valančiaus iniciatyva, todėl
ir pavadinta jo globėjo – šv. Juozapo vardu28. Tada veikiausiai buvo
įtaisytas ir varpas. Dabar Rėkyvos
šv. Juozapo darbininko bažnytėlėje
veikia elektriniai varpai, o senuoju
varpu nesinaudojama.
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Šv. Petro ir Pauliaus
cerkvės varpai
1864 m. prieš dabartinę miesto
savivaldybę buvo pradėta statyti bizantiško stiliaus šv. Petro ir Povilo
cerkvė, kuri po trejų metų pašventinta. Tačiau po maždaug 70-ties metų
cerkvę buvo nuspręsta perkelti į kitą
vietą, į tuomet buvusias kapines, dabartinę Ežero gatvę. 1938 m. naujoje
vietoje pastatyta cerkvė pašventinta.
Viename iš bokštų įtaisyti 4 varpai:
atskirai ant perdengimo sijos aukštai
pakabintas vienas didelis, o ant metalinės horizontalios sijos pritvirtinti
trys maži skirtingų dydžių nedideli
varpeliai. Ant vieno mažiausio varpo
išlietas užrašas – 1876 m. Matomai
tai šio varpo išliejimo data. Jo šonuose išlietos plaketės, vaizduojančios

Šiaulių šv. Petro ir Povilo cerkvės varpai.
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nenustatyto šventojo atvaizdą. Senasis didysis varpas išlietas dar prieškaryje, nežinomoje liejykloje apie
XX a. ketvirtąjį dešimtmetį. Viename iš trijų didesnių varpų ant išorinės varpo sienelės matosi išlietas užrašas U137. Tėvas Olegas Štelmanas
iki atsikeliant į Šiaulius skambino
varpais vienoje iš Vilniaus cerkvių.
Jis pasakojo, kad šv. Petro ir Pauliaus
cerkvėje skambinama rankiniu
būdu. Sekmadieniais cerkvėje skam
binama didžiuoju varpu, o per
šventes, – vienu metu didžiuoju ir
trimis mažesniais varpais.
2015 m. gruodžio 14 d. kartu su Šiaulių J. Janonio gimnazijos rankitėvu Olegu pakilome į bažnyčios nis varpelis.
bokštą. Dvasiškis pademonstravo,
kaip skambinama jos varpais. navęs Jonas Mikulskis (1851–1935).
Didžiojo varpo melodingas garsas Anuomet gimnazijoje mokęsis rašysavitai derėjo su trijų mažesnių tojas M. Račkauskas rašė, kad „į gimvarpelių skleidžiama melodija. Šių naziją visuomet ateidavo pirmas, dar
eilučių autorius taip pat turėjo progos Mikulskiui (šveicoriui) nepatampius
išbandyti varpų skambesį, jų sukeltas savo varpo, pakabinto viršum gimmalonus garsas nuvilnijo per Šiaulius. nazijos stogo“29. O čia mokęsis M.
Biržiška savo atsiminimuose „Anuo
Varpai Šiaulių Juliaus
metu Viekšniuose ir Šiauliuose“ apie
Janonio gimnazijoje
gimnazijos varpą rašė: „Mikulskio
pareiga buvo skambinti didžiuoju
Su varpais susijusi ir J. Janonio varpu, išsikišusiu pro gimnazijos
gimnazija. Dar XIX a. pabaigoje stogą ir koridoriuje virve patrau
Šiaulių berniukų gimnazijos terito- kiamu, o taip pat varpeliu kas pamorijoje buvo pakabintas varpas, kuris ką. Vieno kito įprašytas, jis kartais,
pranešdavo gimnazistams apie per- kiek anksčiau paskambinęs, sutrumtraukas tarp pamokų, užsiėmimų pindavo pamoką, kas būdavo ar tik
pradžią ir pabaigą, poilsiui skirtą atrodydavo mokiniams svarbu ir už
laiką. Tuo varpu ilgą laiką skambino ką jis kai kada būdavo mokytojo ar
nuo 1886 m. gimnazijos sargu tar- net inspektoriaus pabartas ir gaudaVarpai 2016 (35)
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Skulptūra „Varpas“ Šiaulių J. Janonio gimnazijoje.
vo aiškintis apsirikęs. Kartais leisdavo jis kuriam mažiukui paskambinti
apsidairęs, kad kas nepamatydavo“30.
Kitas gimnazistas K. Šakenis apie
Šiaulių berniukų gimnazijos varpą,
dar vadintą skambalu, atsiminimuose rašė: „Virš gimnazijos rūmų stogo
kabojo skambalas, kuriuo kiekvieną
dieną gimnazijos sargas skambindavo, o skambalo garsas aidėdavo
visame, tada dar nedideliame Šiaulių
mieste. 8.30 val. nuaidėdavo skambalo garsas – ženklas, kad reikia vilktis apsiaustą, prisirišti ant nugaros
kuprinę su knygomis ir sąsiuviniais,
kojas įstatyti į kaliošus, jei šlapia,
nes atvykusieji su purvinais batais

gaudavo stipriai barti, ir skubiai eiti
į gimnaziją. Lygiai 18 val. skambėdavo gimnazijos varpas ir po to joks
gimnazistas negalėdavo pasirodyti
gatvėje be specialaus leidimo. Visi
mokiniai bendrabučio salėje sėsdavo
mokytis“31.
J. Janonio gimnazijos Jono Krivicko visuomeniniame muziejuje
saugomas įdomus varpelis. Gimnazijos direktorius Rimas Budraitis
pasakojo, kad juo skambino vienas
seniausių gimnazijos sargų J. Mikulskis. Šis rankinis varpelis susideda iš
metalinės rankenos, pačio varpo ir
šerdies. Išorinėje varpo metalinėje
dalyje išlietos plaketės – aplinkui
Varpai 2016 (35)
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Šiaulių J. Janonio gimnazijos jubiliejinis varpas „Res non verba“.
atskirai keturiuose ovaliuose rėmeliuose pavaizduotas raitelis, o varpo apačioje aplinkui užrašas rusų
kalba: 1876. ЛИТЪ В ПУРИКЪ.
БРАТЬЕВЪ ТРОШИНЫК. Vidinėje varpo dalyje dugne išlietas įrašas:
N 3.
Netoli įėjimo į šią mokslo šventovę stovi skulptūra „Varpas“. Mokytojas ir kraštotyrininkas J. Krivickas
rašė, kad 1975 m. balandžio mėn. J.
Janonio gimimo dienos proga šalia
priestato buvo baigta statyti simbolinė skulptūra. Ją suprojektavo vilnietis skulptorius R. Kazlauskas. Įdomi
šios skulptūros atsiradimo istorija.
Buvo susitarta su skulptoriumi, dalyvavusiu konkurse kuriant paminklą
Biržuose. Iš cemento nulieta figūra
priminė kalvio priekalą, viduryje,
Varpai 2016 (35)

kiaurymėje, turėjo kaboti varpas su
poeto eilėraščio apie varpą posmu.
Figūrą nuliejo, o varpo nėra. Tuo
metu miesto partijos komiteto sekretorius buvo janonietis Viktoras Jurgelevičius, padėjęs rūpintis paminklo statyba. Jis nusiuntė raštą Kultūros ministerijai, kad skirtų metalo
paminkliniam varpui. Ministerijoje,
nieko nežinodami apie šio paminklo
statybą, paklausė nuomonės tuometinio švietimo ministro A. Rimkaus.
Pastarasis išsikvietė mokyk
los direktorę A. Stulpinienę ir pasakė, kad
mokykla – ne bažnyčia, prie jos jokių varpų kabinti negalima, o tai, kas
jau pastatyta, reikia nugriauti. Tada
V. Jurgelevičius ir A. Stulpinienė su
autoriumi R. Kazlausku nuvežė paminklo projekto maketą į partijos
CK įrodyti, kad paminklas nieko
bendro su bažnyčia neturi. Vilniuje vairuotojui prieš sankryžą teko
staigiai stabdyti ir maketas, nukritęs
ant žemės, sudužo. Taip partiniams
veikėjams nebuvo parodytas projektas ir nebuvo gautas sutikimas skirti
metalo varpo išliejimui. Tada pats
paminklo autorius išpjovė metalo
plokštėje varpo siluetą ir jį pakabino.
Taip paminklas galutinai pagal projektą ir liko neįgyvendintas, tik, žinoma, išliko nenugriautas. Ši skulptūra simbolizuoja kalvio priekalą, o
jo viduryje kabo varpas, skelbiantis
Naują rytą32. Praėjus kuriam laikui
po paminklo pastatymo, nežinomi
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metalų vagys ar piktadariai pavogė metalo plokštę su varpo siluetu.
Apie 2004 m. metalo plokštės vietoje
buvo pakabintas Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario Viliaus Biskio
iš ąžuolo išdrožtas varpas.
Tęsiant senojo Šiaulių berniukų
gimnazijos varpo tradiciją, pasitin
kant šios gimnazijos įkūrimo 160metį Lenkijoje, Poznanėje, firmoje
„Prais“ buvo užsakytas ir išlietas 40
kg sveriantis 390 mm aukščio varpas.
Varpas Šiaulių J. Janonio gimnazijos
pirmojo aukšto vestibiulyje pakabintas 2011 m., švenčiant gimnazijos jubiliejų ir pirmąsyk nuskambėjo gimnazijos muziejui suteikiant mokytojo J. Krivicko vardą. Ant varpo šono
išlieti ornamentuoti frizai ir užrašas:
Res non verba (darbais, ne žodžiais)
1851–2011. Dabar varpas skamba
itin iškilmingomis progomis. Varpo
apačioje, prie sienos pritvirtinta metalinė lentelė su užrašu: „Gimnazijos
160-mečio varpas yra Australijos
lietuvių – Isoldos Požėlaitės-Davis,
AM, Kazimiero Butkaus ir Vlado
Morkio – didelės paramos gimnazijai simbolis.Varpas išlietas už Vlado
Morkio palikimo lėšas“. Kiekvienais
metais Vasario 16-osios proga keturis kartus nuskamba varpas – po
vieną dūžį keturiems 1918 m. nepriklausomybės akto signatarams,
šios gimnazijos auklėtiniams. Kitą
kartą varpas skamba per paskutinį
skambutį. Pradžioje juo skambinda-

141

vo gimnazijos direktorius, dabar šią
pareigą ir garbę perėmė gimnazistai.
Neatsitiktinai gimnazijos emblemoje
pavaizduotas stilizuotas varpas. Čia
prisimenamas ir J. Janonio eilėraštis
„Varpas“. Gimnazijos himnas „Res
non verba“ (žodžiai M. Jankūnienės,
muzika J. Lyguto) prasideda šiais žodžiais: „Gimnazijos vario varpelis /
Nuo seno skardžiai tebeskamba / Išeinančius lydi į kelią, / Ateinantiems
viltį paskelbia.
Varpai Šiaulių
„Aušros“ muziejuje
„Aušros“ muziejuje taip pat galima rasti varpų. Čia saugomi du
varpai iš Joniškio rajono. Vienas jų
– Senosios Žagarės bažnyčios varpas
(GEK Nr. 1812/ID 502, ŠAM I-D
502). Jo aukštis – 0,36 m, apskritimo dydis – 0,35 m, metalas, liejimas;
nuliedintas 1740 m. Kurše, Mintaujoje varpų liejiko Ernsto Friedricho
Fechterio. Varpo apačioje yra rumbeliais įrėminta įrašo juosta: „SOLI
DEO GLORIA MITAV 1740 (...)“
(Vienam Dievui garbė Mintauja
1740 – lot.). Varpas į muziejų pateko iš 1963 m. uždarytos Senosios
Žagarės bažnyčios33. Kitas čia saugomas varpas taip pat iš Senosios Žagarės bažnyčios (GEK Nr. 1813/ID
503, ŠAM I-D 503). Jo aukštis – 0,36,
apskritimo dydis – 0,35 m, metalas,
liejimas. Kaip nurodo G. Žalėnas,
Varpai 2016 (35)
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varpas tikriausiai pagamintas Karaliaučiuje XVIII a. ir priskiriamas
varpų liejiko Johano Jacobo Dornmanno dirbtuvei. Apatinėje frizo
juostoje – įrašas: „SOLI DEO GLORIA“ (Vienam Dievui garbė – lot.).
Varpo liežuvis neišliko34. G. Žalėnas
apie šiuos varpus taip rašo: „1963
m. sovietų valdžiai uždarius Senosios Žagarės bažnyčią, jos varpai
Joniškio r. Finansų skyriaus buvo
perduoti Joniškio r. Kooperatyvų
sąjungos paruošų kontorai kaip metalo laužas. 1964 m. liepos 12 d. ten
jie buvo surasti Kultūros ministerijos ekspedicijos dalyvių ir perduoti
Šiaulių istorijos ir etnografijos muziejui. Šios įstaigos gaunamų eksponatų knygoje yra įrašas, kad varpai
buvo nupirkti iš minėtos Paruošų Šiaulių miesto kultūros centro
„Laiptų galerija“ varpas.
kontoros 1964 m. liepos 15 d.35
Varpas Šiaulių miesto
kultūros centre
„Laiptų galerija“
2012 m. pavasarį Lietuvos
kolekcininkas, Šiaulių miesto garbės
pilietis Edmundas Armoška Šiaulių
miesto kultūros centrui „Laiptų
galerija“ padovanojo XX a. pirmosios
pusės bažnytinį varpą. Jis pritvirtintas
prie įėjimo į „Laiptų galeriją“, juo
paskambinus, skelbiamas naujos
parodos atidarymas. Tai – senas
varinis varpas, pagamintas dar 1926
m. Jis pritvirtintas ant nejudamos
Varpai 2016 (35)

metalinės pakabos, kurios šonuose
išlieti skaičiai XX ir LLXII.
Varpas Vilniaus pėsčiųjų
bulvaro ir Varpo gatvės
sankirtoje
2015 m. gruodžio 15 d. Šiauliuose,
Vilniaus pėsčiųjų bulvaro ir Varpo
gatvės sankirtoje, prie „Varpo“ kavinės
pastatytas
šiauliečio
menininko
Dariaus Augulio meninis akcentas
„Iš kur varpų balsai pareina“. Varpas
padarytas iš vario ir alavo – specialaus
lydinio, kuris naudojamas būtent
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tis 30 kilogramų sveriantis varpas
išlietas Lenkijoje – seniausioje Europos
varpų liejykloje, kurioje buvo liejami ir
Vavelio katedros varpai. Šis varpas turi
tam tikrą skambėjimą, tikrą toną. Tai ne
dekoratyvinis varpas. Simboliška, kad
šis varpas yra Vilniaus ir Varpo gatvių
sankirtoje, ties „Varpo“ kavine. Meninis
akcentas yra 4 metrų ir interaktyvus –
žmonės tam tikromis progomis gali
ateiti ir paskambinti šiuo varpu ir taip
iš visos širdies pasiųsti meilę artimui,
tėvynei ar taikai. Pirmą kartą „Meilės
varpas“ Šiauliuose suskambo 2015 m.
gruodžio 23 d. 12 val.36
Ir dar apie varpus
Šiauliuose
Šiauliai glaudžiai susiję su varpais,
„Meilės varpas“ Vilniaus ir Varpo
jų pavadinimu.
gatvių sankirtoje.
1908–1914 m. mieste veikė
varpams ir turi tam tikrą skambesį. Ant „Varpo“ lietuvių dramos, muzikos,
jo iškalti Vydūno žodžiai: „Ir skamba dainos draugija.
1926–1927 m. Šiaulių valstybinės
varpas tų dėlei, kuriuos mylime“. Pati
vientisa kolona padaryta iš švediško gimnazijos moksleiviai varpininkai
granito, ją puošia lietuvių liaudies ir leido neperiodinį laikraštėlį „Varpai“
baltų motyvai. Skulptūros viršuje yra (išėjo du numeriai; dar keli kuklūs
širdis, kuri orientuota į tikslią Saulės „Era“ aparatu dauginti laikraštuko
padėtį per pavasario ir rudens lygiadie numeriai išleisti 1988 m. lapkritynius – tada širdies plokštuma atrodo je), buvo ir moksleivių organizacija
labai ryški. Kaip teigia pats dailininkas „Varpas“ (vadovas V. Knyva).
1943 ir 1944 m. išleisti du solidūs
D. Augulis, „kovo 21–22 ir rugsėjo
21–22 dienomis saulė švies tiesiai į literatūros almanacho „Varpai“ nuširdies plokštumą, dėl to ji atrodys labai meriai (sumanytojas – būsimasis
ryški“. Kolona – keturių metrų aukščio, Sorbonos universiteto profesorius,
sveria 3 tonas. Skulptūros viršuje esan o tuomet gimnazijos mokytojas Al
Varpai 2016 (35)

JONAS NEKRAŠIUS

144

girdas Julius Greimas, redaktorius –
prozininkas Kazys Jankauskas). 1988
m. rugsėjo 14 d. priimtas sprendimas
atnaujinti literatūros almanacho „Varpai“ leidimą, pirmasis
numeris pasirodė 1989 m. (vyriausiasis redaktorius – rašytojas Leonas
Peleckis-Kaktavičius). Almanachas
leidžiamas iki šiol, pastaraisiais metais – du kartus per metus.
Šiaulių miesto savivaldybė ir karilionas. 1937 m. Laisvės varpą perkėlus į Kauno Vytauto Didžiojo karo
muziejaus bokštą, o senąjį bokštą
nugriovus, melodijas grojęs pusautomatis varpų muzikos mechanizmas buvo pasiūlytas Šiaulių miestui,
tačiau burmistrui Jackui Sondeckiui
atsisakius, 1942 m. buvo perleistas
tik ką pastatytai Prisikėlimo bažnyčiai37. Taip miestas neteko galimybės
turėti savo karilioną. Šiuo metu iš didesniųjų Lietuvos miestų karilionus
turi Kaunas, Vilnius, Klaipėda. Būtų
labai prasminga, kad Šiauliai taip pat
įsigytų karilioną, kuris galėtų būtų
įtaisytas miesto savivaldybės bokšte.
Tai savitai papildytų miesto aurą melodinga kariliono muzika.
„Laisvės varpas“ Šiaulių dramos
teatre karo metais. Įdomų atsiti
kimą, susijusį su Laisvės varpo
simboliu,
papasakojo
aktorė
Birutė Raubaitė. 1944 m. pa
vasarį Šiaulių dramos teatre buvo
rodomas Ipolito Tvirbuto spektaklis
„Vincas Kudirka“. Aktorė B. Rau
Varpai 2016 (35)

baitė spektaklio metu skambino
Laisvės varpu ir sakė: „Kelkite,
kelkite, kelkite!“ Po šių žodžių salė
atsistojo ir žiūrovai pakilę sugiedojo
„Tautišką giesmę“. Tai buvo di
džiulis įvykis, tiesiog iššūkis. Šis
spektaklis Šiauliuose buvo rodomas
vieną, gal du kartus38.
Įdomu tai, kad signalinius var
pus ilgą laiką naudojo Lietuvos geležinkelis. Dabar juos pakeitė šiuo
laikinė signalizacijos ir informacijos
sistemos. Šiaulių geležinkelio sto
tyje tarpukaryje ir pokaryje prieš
atvykstant ir išvykstant traukiniams
buvo skambinama varpu. Pasak
šiauliečio varpų kolekcininko Pe
tro Kaminsko, pokaryje Šiaulių
geležinkelio stotyje kabėjęs varpas
buvo be užrašų, jo aukštis 18 cm. Prie
jo liežuvėlio buvo įvertas virvės galas,
jį patraukiant varpas skambindavo.
Dabar vienas toks varpas yra Šiau
lių Geležinkelio muziejuje. Jis
atkeliavo iš Lyduvėnų geležinkelio
stoties. O Šiaulių geležinkelio stoty
je skambėjęs varpas nukeliavo į
Vilnių ir eksponuojamas Vilniaus
geležinkelio stotyje, antrajame aukšte
įrengtame Geležinkelio muziejuje.
Varpais domisi ir kolekcininkai.
Nemažai varpų iš Šiaulių ir kitų
Lietuvos miestų ir miestelių yra
surinkęs šiaulietis kolekcininkas P.
Ka
minskas. Jo namuose daugiau
kaip 300 varpų: didesni, mažesni
ir visai mažučiai varpeliai. Jie kabo
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palubėje, sudėti lentynose, o pats
didžiausias sveria apie 20 kg. Ši
kolekcija, pradėta rinkti maždaug
1980 m., dabar pasipildo savaime.
Algirdas Liorentas iš Kuršėnų
taip pat domisi varpais. Jis varpais
susidomėjo nuo šeštos klasės. Turi
surinkęs nemažą įvairių varpų
kolekciją, nemažai varpų išliedintų
iki 1940 m. Labiausiai vertina 1802
m. pagal spec. užsakymą pagamintą
varpą. Pas jį kiekvienas varpas
skamba vis kitaip39.
Varpus savo klubo atributikoje
naudoja Šiauliuose veikiantys Lions
(Liūtų) klubai. Klubas kiekvieną
savo narių susitikimo pradžią ir
pabaigą, pertraukas tarp posėdžių
paskelbia varpo dūžiu. Iš ant stalo
pastatomo varpo garsas išgaunamas
suduodant per jį specialiu mediniu
plaktuku. Varpą gavo dovanų savo
inauguracijos proga 1994 m. birželio
4 d. iš krikštatėvių – Olandijos Etten
Leuro (Olandija) „Lions“ klubo.
Panašius varpus naudoja ir kiti Šiaulių
miesto bei Lietuvos „Lions“ klubai.
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„VARPŲ“ VAKARE –
„ILGIAUSIŲ METŲ!“
Gegužės 10 d. Lietuvos rašytojų
sąjungos klube vykusiame „Varpų“
vakare pristatyti du naujausi literatūros
almanacho numeriai ir apvalų jubiliejų
pažyminčio Leono Peleckio-Kaktavičiaus
esė, pokalbių, atklastų knyga „Ir dar
kartą žodis“. Sutiktuves pradėjęs „Varpų“
vyriausiasis redaktorius prisipažino, kad,
nors panašiems susitikimams jau trečias
dešimtmetis, jaudulys toks pat, kaip prieš
daugelį metų. Ir sudarant naujus „Varpų“
tomus, ir paleidžiant į pasaulį dar vieną
knygą, varpininkai stengiasi nors mažu
žingsneliu paūgėti, tapti įdomesniais,
netikėtesniais, o tuo pačiu nepamiršti, kas
ypač svarbu. Jau ne kartą deklaruota, kad
svarbiausia – atvirumas visoms kartoms,
skirtingų literatūrinių krypčių ir estetinių
pažiūrų, skirtingo mąstymo autoriams,
tolerancija.
Šįkart scenarijų vakaro orga
niza
toriams teko kiek keisti: su naujausiais
leidiniais jau spėję susipažinti recenzentai
į priekį išleido netikėtą svečią – kultūros
ministrą Šarūną Birutį. Ministras,
pažymėjęs, kad karo metų „Varpai“
buvo jo vaikystės knyga, rasta senelių
bibliotekoje, ir kad jam tai labai brangūs
atsiminimai, pasakė: „O šiandien aš noriu
kalbėti ne apie „Varpus“, bet apie žmogų,
kuris atgaivino tą kultūrinį ne tik Šiaulių
krašto, bet visos Lietuvos reiškinį ir be
to nuveikė labai daug kitų darbų. Turbūt
bajoriška žemaitiška kilmė lėmė L.
Peleckio-Kaktavičiaus užsispyrimą dirbti

darbus iki galo ir vienu metu daug darbų.
Man, kaip šiauliečiui, labai brangu, kad su
jo veikla susiję visa eilė kultūrinių įvykių
ir reiškinių, kurie vyksta Šiaulių krašte.
Venclauskių įamžinimas – išimtinai Leono
nuopelnas, daugelio žymių mūsų kūrėjų
vakarų organizavimas Šiauliuose – taipogi.
Ir jūs, čia susirinkę, žinote labai daug jo
nuopelnų kultūrai, žodžiui. Įvertindami
tuos didžiulius darbus ir pasišventimą,
už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus
Lietuvos kultūrai ir menui, už iniciatyvas,
inspiruojančias bendruomenę pozityviai
veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant
kultūrinę ir dvasinę aplinką įteikiame
L. Peleckiui-Kaktavičiui patį svarbiausią
Kultūros ministerijos apdovanojimą –
aukso garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir
tikėk“.
Jubiliatui skirtus sveikinimo žodžius
pratęsė Lietuvos rašytojų sąjungos
pirmininkas Antanas A. Jonynas: „Labai
didžiuojamės turėdami savo gretose tokį
žmogų. L. Peleckis-Kaktavičius – pavyzdys,
kad ir gyvenant atokiau nuo didžiųjų
akademinių kultūrinių centrų galima
nuveikti milžiniškus darbus. Kai pagalvoji
apie jo, kaip rašytojo, kaip literatūros
tyrinėtojo, darbus, džiaugiesi. 1988 m.
imtis tokio užmojo – atgaivinti „Varpus“,
- viena, bet dvidešimt aštuonerius metus
dirbti tą darbą ir nenuleisti rankų – tikrai
herojiškas indėlis“.
Algimantas Baltakis pasidžiaugė „žur
nalu visai Lietuvai, leidžiamu Šiauliuose
ir nemažai pasakojančiu apie šį kraštą“, ir
naujausia knyga. „Kiek jis yra užfiksavęs
tokių dalykų, kurių jau nebebus“, – sakė
poetas, atkreipdamas dėmesį į knygos
herojus, kuriuos Leonas kalbino paskutinis.
O paskui pajuokavo, perpasakodamas
anekdotą apie save iš knygos „Ir dar
kartą žodis“: „Su Leonu reikia būt labai
Varpai 2016 (35)
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Aukso garbės ženklą „Nešk savo šviesą ir
tikėk“ rašytojui, redaktoriui ir visuomenės
veikėjui
Leonui
Peleckiui-Kaktavičiui
įteikus. Kairėje – ministras Šarūnas Birutis.

atsargiam, jis viską užrašinėja. Šitoj
knygoj aš irgi toks herojus“. Iš „Varpų“
tekstų išskyrė Liberto Klimkos ir Arvydo
Juozaičio esė, Juliaus Kelero dramatišką
monologą vyriškam balsui.
Po ilgokos pertraukos į „Varpų“ puslapius sugrįžęs A. Juozaitis sakė: „Jeigu reikėtų ieškot geniaus loci, vietovę saugančios
dvasios, tai jis prieš mus sėdi. Šiauliams
svarbios dvi pavardės – Vilius Puronas ir
L. Peleckis-Kaktavičius. Pirmasis vienoj
epochoj padarė, ką galėjo, iki galo, išnaudodamas tarybinės sistemos galimybes –
sukūrė meninį Šiaulių peizažą, pramoninis miestas šito dėka galėjo tapti kultūros
reiškiniu. O dabartinėj sistemoj, kai visur
visko stinga, kai daug kas persikelia į internetą, Leonas atkakliai leidžia žurnalą. Be
to, nuo 1991 m. išleido 31 autorinę knygą.
Čia toks kuolo kalimas į Šiaulius. Kas liks
po mūsų, ne mums spręst. Tačiau knygos
liudys, kad niekur mes nedingstam“.
Anot akademiko, prozininko VytauVarpai 2016 (35)

to Martinkaus, apie „Varpus“ jis yra lyg ir
viską pagalvojęs ir pasakęs: „Bet, matyt,
kaip kasmet gamta atbunda, taip ir mes,
almanacho skaitytojai, kažkaip kitaip į
juos pasižiūrim“. Literatūros mokslininkas
susirinkusiems padėjo atsakyti į klausimą,
kas „Varpuose“ naujo, kuo išskirtinė knyga. Žodis, anot V. Martinkaus, yra gyvenimas, mūsų kūnas ir kraujas. Leono žodis
toje knygoje daug laisvesnis nei ankstesnėse, taiklesnis, kai kur netgi palaidas gerąja prasme. Ypač „Atklastų“ skyriuje. „Tie
mano keli pamatyti dalykai knygą daro
tikrai šiandienę, šiuolaikišką ir naują“, –
reziumavo. O analizuodamas „Varpus“
atkreipė dėmesį į keturis „pagaliau“: 1.Pagaliau paskelbtas lietuviškų varpų genealogijos medis (L. Klimka); 2.Skaitydami
nuoširdų pokalbį su Aldona Puišyte, gal
jau užbaigėme daugiau kaip pusę amžiaus
užtrukusį ginčą dėl Salomėjos Nėries;
3.Pagaliau nuplėšta istorikų ir politikų
austa geležinė uždanga nuo lietuvių-istorijos autsaiderių, trukdžiusių nacionalsocialistų ir nacių veiklą Klaipėdos krašte (A.
Juozaitis); 4.Pagaliau įrodyta, kad romėnai

Esė, pokalbių, atklastų knygą „Ir dar kartą
žodis“ recenzuoja akademikas Vytautas
Martinkus.
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Arvydą Juozaitį (kairėje) ir Gytį Padegimą šiemet ypač suartino Arvydo istorinės dramos
“Karalienė Luizė” pastatymas Klaipėdos dramos teatre.

gyveno ir Šiauliuose, o Lietuvos valstybės
simbolikos prosenelių taip pat reikia ieškoti prie Šiaulių (V. Puronas).
„Yra rašytojai trubadūrai, rašytojai
šaukliai ir rašytojai tyliai, kaip keiti žemaite, dirbantys savo darbą. Gerbiamas Leonas – iš pastarųjų“, – sakė Lietuvos bajorų
karališkosios sąjungos vado pavaduotojas
kultūrai aktorius Perlis Vaisieta, perskaitęs
susirinkusiems tris naujus Leono eilėraščius
ir įteikęs Sąjungos sveikinimo žodį, kuriame
linkima „dvasinio įkvėpimo, amžinųjų Būties ir Pažinimo vertybių atradimo džiaugsmo, plataus Parnaso sparno mosto kūrybinių ieškojimų kelyje“.
Profesorius habil. dr. Kęstutis Nastopka, vertindamas naujausius leidinius, pažymėjo: „Graži gimtadienio dovana šita

knyga. Joje daug iškalbingų tekstų. Daug
jų ir „Varpų“ knygoje“. Pastarojoje recenzentui didžiausią įspūdį padarė L. Klimka,
A. Juozaitis, V. Puronas. „Mitai turi savo
teisybę“, – apžvelgdamas provokacinį šiauliečio dizainerio-kultūros istoriko tekstą,
sakė kalbėtojas, smagiai užbaigdamas palinkėjimus jubiliatui Marcelijaus Martinaičio eilėmis.
Kalbėjo ir vieno „Varpų“ teksto herojus – teatro režisierius Gytis Padegimas.
„Šalia didžiųjų tradicinių kultūros renginių
– Pažaislio ir Vilniaus festivalių, džiazo festivalio, prieš Poezijos pavasarį kasmet esame
pakviečiami ir į „Varpų“ sutiktuves“, – pasidžiaugė kalbėtojas, primindamas, jog Šiaulių
kultūros tradicijos labai gilios, užgimusios
dar XIX a. ir labai mažai tyrinėtos. – ŠiauVarpai 2016 (35)
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lių kultūrinis indėlis į mūsų bendrą lobyną – fenomenalus. Nuostabu, kad „Varpai“
apie tai zvanyja, kad Leonas labai puikiai
subalansuoja dabarties autorių kūrybą su
retrospektyviu žvilgsniu, labai skrupulingais
tyrinėjimais“. Su apgailestavimu režisierius
kalbėjo apie slopstančią Šiaulių kultūrą, nes
didžiausias pakilimas, pakeitęs miestą, buvo
universitetas, kuris dabar turi didelių problemų. „Varpai“ lieka kuo toliau, tuo labiau
judinančiu kultūros vandenis ir jungiančiu
Šiaulių žmones su praeities kultūros plotais
ir, kaip kalbėjo poetas A. Baltakis, skambinančiais visoje Lietuvoje“, – sakė režisierius.
2016 m. literatūrinės „Varpų“ premijos
laureatais tituluoti J. Keleras, Vytas Dekšnys,
Elvyra Markevičiūtė. Prizas už debiutą
skirtas jaunajam poetui Simonui Bernotui.
Jiems įteikti diplomai ir rėmėjų – UAB
„Sabalin“ ir UAB „Rūta“ – dovanos.
J. Keleras prisipažino, jog dar vaikystėje, senelių sodyboje Ukmergėje atrado pirmuosius „Varpus“, kuriuos, tapęs studentu,
dailiai įrišo, tam paskirdamas pusę stipendijos. Tie karo metų tomai, įrišti į gražią
drobę, ir dabar puikuojasi jo bibliotekoje,
šalia kitų nelengvai įgytų senųjų leidinių.
Dėkodamas už įvertinimą, pažymėjo, jog
su L. Peleckiu-Kaktavičiumi nėra geri pažįstami, tačiau jaučia šito žmogaus spinduliavimą ir grožį.
V. Dekšnys jubiliatą pavadino šviesos
kariu ir palinkėjo toliau sėkmingai laikyti
Šiaulių kultūros tvirtovę.
„Idealistai – tokia žmonių kategorija,
ant kurių viskas ir laikosi, - kalbėjo E.
Markevičiūtė. – Leonas – vienas jų, kaip ir
kitų kultūrinių leidinių žmonės“.
Vakaras
užsibaigė
susirinkusiems
sugiedojus „Ilgiausių metų!“. Iš visų išsiskyrė
sodrus A. Baltakio balsas.
www.lzdraugija.lt
Įrašas paskelbtas 2016 06 02
Varpai 2016 (35)

Poetas Algimantas Baltakis – visada
laukiamas varpininkų svečias.

PREZIDENTĖ
APDOVANOJO
LIETUVĄ
GARSINANČIUS
ŽMONES
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė liepos 6-osios – Valstybės
dienos proga už nuopelnus Lietuvos
Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą
pasaulyje valstybės ordinais ir medaliais
apdovanojo Lietuvos ir užsienio valstybių
piliečius.
Tarp apdovanotųjų – poetė Ramutė
Skučaitė, eseistas Marijus Alvydas
Šliogeris, vaikų literatūros tyrinėtojas
Kęstutis Urba, nacionalinės literatūros ir
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Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir rašytojas Leonas PeleckisKaktavičius.

jos sklaidos puoselėtojas Leonas PeleckisKaktavičius.
Poetė, dramaturgė vertėja, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė R.
Skučaitė bei Lietuvos Mokslų akademijos
tikrasis narys, Vilniaus universiteto profesorius emeritas, habilituotas daktaras, filosofas, eseistas M. A. Šliogeris apdovanoti
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Karininko kryžiumi; Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros docentas, daktaras, vaikų literatūros tyrinėtojas, vertėjas, vaikų
literatūros sklaidos puoselėtojas K. Urba
apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi; literatūros almanacho „Varpai“ vyriausiasis redaktorius,
rašytojas, eseistas, nacionalinės literatū-

ros ir jos sklaidos puoselėtojas L. Peleckis-Kaktavičius apdovanotas Ordino „Už
nuopelnus Lietuvai“ medaliu.
Pasak Prezidentės, šiandien daug mąstome ir kalbame apie savo valstybę – stip
rėjančią, gražėjančią ir saugesnę. Tada, kai
netrūksta principų, pareigos ir atsakomybės jausmo, sulaukiame rezultatų, kurie
pranoksta visus lūkesčius, įkvepia ir pakylėja.
„Būtent Jūs, dirbdami įvairiose srityse, šiandien lemiate valstybės ateitį. Jos
saugumą, jos mokslo ir kultūros pažangą,
visuomenės brandą. Tai – nepaliaujamas
kūrybos procesas“, - teikdama apdovanojimus sakė šalies vadovė.
Parengta pagal
Prezidentės spaudos tarnybos informaciją
Varpai 2016 (35)
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