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Kas bus? Pradės pavasarėt,
Skris vėjai nuo pietų šalies.
O saulės iškelta taurė
Į gyslas nerimo prilies.

Užsimojimą paukščiai neš
Virš marių, miestų, ežerų!
Tada – kur pasidėsiu aš,
Toks vienas tarp žmonių gerų?

Nulėks upeliai tekini,
Iš džiaugsmo purtysis šilai.
Kur jūs, draugai ištikimi,
Turbūt jau poausiais žilais?

O kaip neprisimint? Kadais
Pavasaringi ir jauni
Mes barstėm žodžiais, kaip žiedais,
Mėšlyno net nevengdami.

Ir ėjom, ėjom pro minias
Linksmi, juokingi, kaip girti.
Širdis vis gąsdino mane –
Už kampo tykoja mirtis.

Regėjau – tiesia pamažu
Dalgius... Bijojau dar sakyt.
Rėkiau: gyvenimas gražus!
Buvau su ašara aky.

Mirtis – ne tai, kad reiks gulėt
Po kryžium, žemele juoda.
Viršum gal pražydės gėlė,
Nutūps žvirbliukas kai kada.

Be to, pavasaris atūš,
Per žemės plutą kels ir bels,
Nakčia žvaigždelė nuo skliautų
Nukris, kaip žiedas nuo obels.

Bet reiks tolydžio nykt ir gest,
Pačiam tai iš arti stebėt, -
Rutinos voras tinklą spęs
Ir temps iš lėto link duobės.

Matysis vystantys veidai –
Aklai likimas trauks ir ves.
Dantų griežimas ir vaidai,
Žiedai ir kraujas mirks purve.

Aš dar šaukiau: netiesa tai!
Nors pasigirdo nuo tada,
Suskambo, lyg neįprastai,
Dainoj liūdna, liūdna gaida.

Šaukiau, o darėsi baugu,
Kas taip apraizgo mus melu?
Nukrito ašara draugų,
Mačiau, į spirito stiklus...

ANTANAS MIŠKINIS

PAVASARIO DRAUGAI

Varpai-1944
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Destruktyvūs procesai mūsų valstybėje akis bado: visuomenės susi priešinimas, 
jaunimo apolitiškumas, tarnautojų ir valdininkų korup cija, masinė emigracija, „protų 
nutekėjimas“, smurto ir patyčių plitimas mokyklose ir kt. Visi socialinių santykių 
analitikai sutaria, kad viena iš pa grindinių priežasčių, sąlygojančių šių negerovių 
išplitimą - nuvertėjusios tautiškumo ir pilietiškumo kategorijos. Tad šis diskursas iš 
esmės apie tai, kokia galėtų būti valstybės pagrindų stiprinimo strategija šiandien. Ar 
tautiškumas, diegiamas visuomenės edukacijoje kaip etninė kultūra, tam jau prarado 
reikšmę? Ir kokia apskritai yra tautinių valstybių ateitis? Ar jos ištirps globalizuoto 
pasaulio erdvėje, ar taps spalvingais kultūros žiedais ekonominiu bei teisiniu aspektais 
integruotoje Europos valstybių bendrijoje? Neabejotinai pilietiškumo ugdyme turi 
išryškėti etninės kultūros svarba, kartu ir švietimo įstaigų uždaviniai ją puoselėjant 
bei paverčiant gyvąja tradicija. Be rimto dėmesio šių dvasinių vertybių diegi mui 
neįmanoma išnaikinti negatyvių reiškinių, jau ganėtinai išsikeroju sių mūsų dienų 
Lietuvos visuomenėje.

Kategorijų apibrėžtys. 

Aptarimo pradžioje verta skirti dėmesio tautiškumo ir pilietiškumo santykiui; 
taip pat jų turinio kaitai globalizuotame pasaulyje. Tada įvertin ti šių kategorijų reikšmę 
visuomenės sveikatai, valstybės tvirtumui ir raidos perspektyvai. Nepakankamai 
tikslios apibrėžtys gali vesti prie valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų 
nesusikalbėjimo, apsunkinti dar bų koordinavimą. 

Tautiškumas – požymis, susijęs su sąmoningu apsisprendimu save priskirti 
tam tikros tautos sukurtai kultūrinei terpei. Kadangi šis aktas yra visiškai laisvas, 

LIBERTAS KLIMKA

Apie pilietiškumą 
ir tautiškumą

 globalėjančiame 
pasaulyje
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galima kalbėti apie tautinę tapatybę arba savimonę. Tarsi visai aišku, o vis tik pasaulis 
tautiškumą supranta gana nevienareikšmiš kai. Nes tautų raida buvo pernelyg skirtinga 
ir nevienalaikė, juolab skiriasi didelės ir mažos tautos požiūriai. Tam tikras negatyvaus 
tautiškumo vertinimo šleifas ateina iš Antrojo pasaulinio karo priežasčių įvardijimo. 
Be abejo, blogą įspūdį paliko ir ne tokie seni įvykiai buvusioje Jugoslavi joje; jų 
priežastys pasaulio bendruomenės dar nėra aiškiai įvardintos. Nesusikalbėjimo esama 
ir dėl terminijos skirtumo. Pavyzdžiui, kai kuriose kalbose neskiriamas nacionalumas 
(tautiškumas) nuo nacionalizmo. Todėl kiekvienoje diskusijoje būtina itin kruopščiai 
aptarti ir apibrėžti vartojamų terminų prasmę.

Tautiškumą galima apibrėžti kaip asmens ir visuomenės susitapatini mą su 
valstybės istorija, istoriškai susiklosčiusiu ir tautiečių subjektyviai suvokiamu kultūros 
savitumu; gebėjimas jį saugoti, kūrybiškai praturtinti ir perteikti ateinančioms 
kartoms. Tautiškumas netgi gali būti ir nesusi jęs su genetine giminyste tautai, - 
svarbu tik žmogaus apsisprendimas save priskirti tam tikrai kultūrinei terpei. Tada 
darosi suprantamos ir tokios išimtys kaip šveicarų, belgų ar amerikiečių „tautybė“. 
Lietuvos valstybės politika itin palanki tautinių mažumų kultūros sklaidai, ypač 
turint skau džią nacionalinės priespaudos patirtį Sovietų Sąjungoje.

Sukūrusi savo valstybę tauta tampa nacija, apibrėžiama kaip žmo nių bendrija, 
kurią vienija gyvenimas vienoje teritorijoje, kultūrinis bendrumas, taip pat ekonominė 
ir politinė sistema, visų narių politinės teisės. Pilietiškumą šiandien suvokiame kaip 
asmeninių pareigų tautai ir demokratinei valstybei sąmoningą suvokimą, gebėjimą 
ginti savo ir bendrapiliečių teises bei laisves, siekiant visos valstybės gerovės. Tikslingas 
veikimas pagal šias nuostatas žmogų daro patriotu ar politiku. Apskritai pilietiškumas 
atsiranda iš dvasinio ryšio su gimtine, suteikusio žmogui viską – gyvybę, gimtąją kalbą, 
pradinę socializaciją. Neabejotinai valsty bės galia ir galimybės pasirūpinti tautos bei 
jos žmonių likimu priklauso nuo pi liečių kultūrinės savimonės. Tai objektyvus, ne 
vienos kartos pastango mis suformuojamas kolektyvinis bendrumas. Jo turėtų būti 
siekiama kuriant efektyvius „nacionalinio pasididžiavimo“ vaizdinius: žiniasklaidos 
ir meno priemonėmis aktualinant tautos istoriją, sureikšminant visuomenėje tau-
tiečių kūrybinius pasiekimus moksle ir mene, džiaugiantis jų sporto lai mėjimais, 
iškeliant savitus etnokultūros papročius ir tradicijas.

Tauta ir tautiškumas, nacija ir nacionalumas, pilietinė visuomenė ir nacionalinė 
valstybė, tapatybė (identitetas) ir sąsajumas (integralumas) – štai tos temos, 
kurios vis dažnesnės mokslinėse diskusijose, konferencijų programose, parašytų 
monografijų ir esė pavadinimuose, taip pat ir žinia sklaidos puslapiuose. Pasaulyje 
plintant globalizacijos reiškiniams, tos temos įgauna naujas spalvas, interpretacijas ir 
priešpriešinių nuomonių įkarštį. 

Tautinės valstybės raida. 

Feodalinės santvarkos valstybėse buvo sureikšminta pilietybės kate gorija. Pa-



7

Varpai 2017 (37)

vyz džiui, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje visi jos piliečiai – „litwinai”, ne-
priklausomai nuo to, kokia kalba – lietuvių, gudų, lenkų ar totorių – bekalbėtų. 
Ir net krašto valdovu galėjo būti renkamas svetimšalis – prancūzas, vengras, švedas. 
Apskritai tautybė tada nebuvo svarbi, pakako ištikimos tarnystės valdovui. XVIII a. 
pabaigoje – XIX a. pirmoje pusėje tautai tapus politinės valdžios teisėtumo pagrindu, 
vakarų ir vidurio Europoje ėmė kurtis tautinės valstybės. Šių reikšmingų politinio 
mąstymo permainų filosofinį pagrindimą pateikė Georgas Hėgelis. Jo nuomone, 
tautos politinė santvarka priklauso nuo jos kultūrinės dvasios struktūros, nes tautų 
teisę, ekonomiką, religiją ir politinį gyvenimą vienija kultūrinis pagrindas. Taigi 
valstybė esanti dvasinės prigimties darinys, priklausantis nuo moralės, religijos, 
filosofijos. Tarp tautos ir valstybės egzistuoja glaudus dialektinis ryšys; todėl moralinė 
bei politinė atsakomybės tarpusavyje yra susiję. Šis G.Hėgelio požiūris, vadinamas 
tautiniu ekspresionizmu, paneigė grynai technologinį ir biurokratinį valstybės 
mechanizmo prigimties supratimą. Mažų tautų teisių valstybėje apologetu tapo 
Johanas Gotfridas Herderis. 

Apskritai tautinė valstybė savo raidos strategijoje vadovaujasi dviem 
pagrindiniais idėjų blokais – universaliaisiais žmogaus teisių, plačios demokratijos, 
socialinės gerovės principais bei etnokultūrinės tapatybės puoselėjimo. Labai 
svarbu išlaikyti tarp šių blokų pusiausvyrą, - to visa savo veikla lietuvių tautą mokė 
Tautinio atgimimo ideologas dr. Jonas Basanavičius. Jo ir kitų to meto veikėjų 
kuriamame Lietuvos valstybės projekte politinė nepriklausomybė turėjo derinti 
bendražmogiškąsias ir tautiškąsias vertybes, pareigas bei atsakomybes. Tai tarsi du 
sparnai valstybės skrydžiui į ateitį.

Lietuviškoji etninė kultūra yra žemdirbiškos prigimties, ją formavo valstiečių 
gyvensena. Būtent iš jos, o ne Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškosios 
valstybės paveldo prieš šimtmetį iškilo tautinis atgimimas ir nepriklausomos Lietuvos 
idėja. Tarpukariu tautos ir valstybės santykius teoriškai grindė filosofai Stasys 
Šalkauskis ir Antanas Maceina. Jų įžvalgos neprarado savo aktualumo ir šiandien. 
Nacionalinių valstybių kūrimosi procesą su panašiais lozungais atkartojo XX a. 
pabaigos įvykiai, griūnant totalitarinės sistemos imperijoms.

Etninė kultūra nusakoma kaip visos tautos per šimtmečius sukurta, iš kartos 
į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama, pritaikoma nūdienos raiškai kultūros 
vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinę tapatybę, savi monę ir etnografinių 
regionų savitumą. Iš tiesų etninės kultūros reikšmę sunku pervertinti: ji yra tautos 
būties ir stiprybės pagrindas. Tautos sukuria savo valstybes pirmiausia tam, kad 
įtvirtintų savosios kultūros laisvos sklaidos, tradicijų išlaikymo, jų visaverčio 
gyvavimo bei išlikimo ateityje garantijas. Visos kitos valstybės funkcijos – švietimas, 
sveikatos apsauga, socialinė rūpyba, ekologinė aplinkos priežiūra, mokslo plėtra 
– gali būti sprendžiamos ir viršnacionaliniu lygiu. Etninė kultūra svarbi tuo, kad 
pakloja pamatus tautos dvasinėms vertybėms: įtvirtina doros ir moralės nuo statas 
šeimoje ir bendruomenėje, ekologinę elgseną gamtinėje aplinkoje, teisingą požiūrį 
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į darbą ir kūrybinę raišką. Profesionalioji kultūra tik pagilina ir pritaiko nūdienai 
šias vertybes, suteikdama jų raiškai šiuolaikišką formą. Žinia, taip galima kalbėti tik 
apie amžinąsias vertybes, nes populiario sios kultūros raiškoje nestokojama ir dvasinės 
destrukcijos, pridengtos modernumo kauke.

Etninė kultūra yra ir nacionalinės profesionaliosios kultūros pa grindas. Tai 
labai aiškiai suprato mūsų valstybės kūrėjai XX a. pradžioje. Pavyzdžiui, Paryžiaus 
parodoje 1900 m. buvo gražiai eksponuota mūsų tautodailė; pirmoji lietuvių dailės 
paroda Vilniuje 1907 m. buvo sudaryta iš profesionalių darbų bei liaudies meno 
dirbinių ir kt. Ir nūdienos talen tingiausiuose kūriniuose, muzikos garsuose, dailės 
spalvose – lietuvio prigimtiniam suvokimai artimi sąskambiai. 

Etninė ar tradicinė kultūra? 

Etninės kultūros vis tik nereikėtų tapatinti su tradicine arba liaudies kultūra, 
susiklosčiusia iki XIX a. pabaigos Lietuvos kaime. Tai – senolių palikimas, kurį užfiksavo 
etnografai, tautosakininkai, folkloristai ir muzie jininkai. Tradicinė kultūra buvo 
populiarioji, - visi kaimo žmonės mokėjo dainuoti liaudies dainas, žinojo papročius, 
naudojosi etnožinijos lobiais. XX a. eigoje, tautai atsidūrus istorijos skersvėjuose, 
beveik visai neliko tos materialios terpės, kuri suformavo tradicinę kultūrą. Kartu 
esmingai pakito ir visuomenės struktūra. Tačiau tradicinės valstietiškosios kultūros 
kažkiek išliko netgi komunistinio režimo sąlygomis. Iš gaiviosios etnokultūros 
versmės dvasios stiprybės bei atsparumo primestai komunistinei ideologijai sėmėsi 
Sąjūdžio veikėjų karta, per XX a. septintąjį dešimtmetį susivienijusi į žygeivių, 
kraštotyrininkų, folkloristų sambūrius. Šios bendruomenės, sąmoningai gaivindamos 
tradiciją, ją interpretavo dainų vakaronėmis, parodomosiomis kalendorinėmis bei 
šeimos šventėmis. Tuometinis jauni mo domėjimasis tradicine kultūra kartu kėlė 
ir kaimo žmonių orumo jausmą, savo vertės pajautą, prislopintą ir sumenkintą 
įbaudžiavinimu kolūkiuose. Prabėgo dvidešimt šešeri atgautos nepriklausomybės 
metų, - Lie tuvos kaimas jau visai kitoks. Lietuvių gyvensena vėlgi keičiasi iš esmės, 
nes didesnė pusė Lietuvos gyventojų šiandien – jau miestiečiai. Pasikeitė netgi 
mityba, ką bekalbėti apie papročius...

Iš etninės ir tradicinės kultūrų tapatinimo dažnai kyla klaidinga nuomonė, 
kad etniškoji – tai praeities atgyvena, tradicinis paveldas, kurio vertybėms vieta tik 
muziejuose, archyvuose, tautosakos rankraščių saugyklose ar kraštotyros knygose. 
Jaunimui būtina parodyti, kad etninė kultūra anaiptol nėra sentimentalus žaidimas 
senove, o etnokultūros globa nereiškia siekio sugrįžti į senolių gyvenseną. Iš 
tradicinės kultūros lobyno šiandienos moderniam gyvenimui pagrindinai reikalingi 
dvasiniai dalykai – folkloras, tautosaka, liaudies muzika; kai kurie papročiai ir 
tradicijos, ypač etikos dalykuose. Dar ir lietuviški valgiai, vadinamasis kulinarinis 
paveldas. Gal dar tautiniai rūbai iškilmėms bei šventėms. Vertinga yra liaudies me-
dicinos patirtis, susijusi su giliu tėviškės gamtos pažinimu. Reikalingas ir vienas 
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kitas tautodailės dirbinys buičiai pagražinti: molinis ąsotis, lininė staltiesė, pintinė 
grybams. Tradiciniai kryžiai žymi išnykusio kaimo, sodybos, kokio įvykio vietą. Kaip 
priešprieša standartizacijai ir masinei pro dukcijai Europoje atgimsta domėjimasis 
rankų darbo gaminiais, - čia gali būti panaudota senoji kaimo amatų patirtis bei 
technologijos. Tautodailės darbai turi savo gerbėjus ir rinką, todėl tai yra alternatyvus 
verslas kaime, o patiems tautodailininkams - puikus laisvalaikio praleidimo būdas. 
Visai panašaus santykio su tradicine kultūra esama ir kitose Europos šalyse. Lietuvos 
pranašumas čia – tradicinės kultūros archajiškumas, jos ištakų gelmė.

Dabar liaudiškoji kultūra mūsų akyse tampa elitinės kultūros dalimi; jos raiš-
kos vietos – nebe kaimo gryčia, dirbamų laukų platybės ar gamtos prieglobstis, bet 
koncertų salės, miestų ir miestelių šventės, mokyklų bendruomenės. Esmingiausia 
yra tai, kad etninė kultūra, išaugusi iš tradicinio paveldo, šiandien padeda lietuviams 
neprarasti tautinio savi tumo, žengiant į modernųjį pasaulį. 

Etnokultūra globalizacijos sąlygomis. Politologiniu požiūriu ver tinant, aki-
vaizdu, kad visos verslą, naujausias technologijas ir finansus veikiančios jėgos stumia 
valstybes didesnės tarptautinės integracijos link. Tokios viršnacionalinės institucijos, 
kaip, pavyzdžiui, Pasaulio prekybos organizacija, Didysis dvidešimtukas, Tarptauti-
nis baudžiamasis teismas įsteigtos spręsti įvairiems tarpvalstybinio pobūdžio 
klausi mams, kurių sparčiai daugėja. Tačiau dabar Europos visuomenėje jau aštriai 
diskutuo jama apie nacionalinės kultūros santykį su globalizacija – perdėtu išorinio 
pasau lio sureikšminimu, savųjų tradicijų ir kultūrinių šaknų nepaisymu. Globalizaci-
jai įsivyravus, nacionalinė valstybė netektų prasmės. Tačiau pasaulio kultūros raidos 
ypatumai ir tendencijos rodo, kad kosmopolitinės orientacijos, nepaisant daugelyje 
gyvenimo sričių vykstančių integracijos procesų, neturi perspektyvos, - civilizacijos 
ateitis vis tik bus multikultū rinė įvairovė bei kultūrų dialogai. Būtent todėl savitą 
tautų kultūrinę raiš ką, etninės kultūros sklaidą ir gilėjimą skatina UNESCO re-
komendacijos. Žmonija – tarsi natūrali pieva prie upelio, kur kiekvienas žiedas vis 
kitoks savo forma, kvapu, spalva. Pieva graži žiedų deriniais ir įvairove; Lietuva - 
vienas tų žiedų.

Etninės kultūros globa ir puoselėjimas anaiptol nėra nukreipti į kultūrinį 
uždarumą; priešingai, tuo kiekvienos tautos sukurtos kultūrinės vertybės atveriamos 
visam pasauliui. Geriausias pavyzdys – didžiulio pasisekimo susilaukiantys tarptautiniai 
folkloro festivaliai ir kiti renginiai. Nykstant Europoje administracinėms sienoms, 
kuriantis vieningai ekono minei bei informacinei erdvei, tautų kultūriniai skirtumai 
bus tik dar labiau pabrėžiami ir iškeliami. Šie procesai jau dabar pakankamai išryškėję; 
jie atsispindi Europos Tarybos priimtuose dokumentuose, skatinančiuose išlaikyti 
ir plėtoti regionų kultūrą. Be to, tai atitinka poreikius tokių prag matinių veiklos 
sferų kaip turizmas ar kitos poilsio organizavimo formos. Etninės kultūros globa yra 
kultūros, o ne politikos prerogatyva; tai visiškai priešingas reiškinys nacionalizmo, 
šovinizmo, fundamentalizmo skatinimui. Ir dar: žmonijos istorinė patirtis rodo, kad 
im perijos, engiančios kitas tautas, nėra ilgaamžės. Etniniai konfliktai kyla būtent ten, 
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kur tautiškumo raiška represyviai slopinama. 
Pastaraisiais metais ryškėjančios politinės tendencijos akivaizdžiai rodo, kad vis 

didesnį populiarumą įgyja politikai, kurie savo pozicijas grindžia idėja, kad reikia ko-
voti už tautos interesus. Nacionalistinis stilius (tai užsienio politikos apžvalgi ninkų 
įvardijimas) sėkmę turėjo tokiuose įvykiuose. Šios krypties atstovė Narendra Modi 
laimėjo visuotinus rinki mus Indijoje, Europarlamento rinkimuose Prancūzi jos na-
cio nalinis frontas ir Jungtinės karalystės nepriklausomybės partija gavo daug balsų. 
O Škotijoje ir Katalonijoje referendumai dėl krašto nepriklausomybės buvo labai 
netoli sėkmės. Breksitas – taip pat tokio pobūdžio procesų rezultatas. Tačiau lazda 
turi du galus: nacionalistinė retorika vyrauja Rusijos prezidento Vladimiro Putino 
kalbose, telkiant visuomenę Krymo aneksijos pateisinimui ir inspiruojant karą 
Ukrainoje. Jo valdomoje šalyje oficialioji žiniasklaida Vakarų pasaulį pateikia kaip 
priešišką ir net nusiteikusį fašistiškai. Mat visuomenėje gajus pažeminimo jausmas 
dėl Sovietų Sąjungos griūties ir jos prarastos galios. O Kinija ir Pietų Korėja prisimena 
istorines nuoskaudas, patirtas iš Japonijos. Žinia, vienas veiksnių, stiprinančių 
šias tendencijas – nusivylimas politiniu ir verslo elitu, plintantis dėl daugelį metų 
vilčių nepateisinančio ekonomikos prieauglio. Šiomis dienomis Europos šalyse kyla 
visuomenės pyktis dėl nevaldomos imigracijos. Tenka apgailestauti, kad šie procesai 
didina įtampą tarptautiniuose santykiuose ir kažkiek trukdo bendradarbiauti klimato 
stabilizacijos, prekybos, mokesčių ir kitose srityse.

Tautiškumas Europos Sąjungoje. 

Šiandien labai svarbu tiksliai išsiaiškinti Europos Sąjungos požiūrį į tautiškumą 
valstybių politikoje. Juolab, kad šitai buvo neakcentuojama, gal ir sąmoningai, 
stojimo į Sąjungą metu. Atidus Europos Sąjungos dokumentų tyrinėjimas rodo, kad 
ES institucijų implicitinė pozicija yra tokia: Sąjungos šalių kultūros turi egzistuoti 
kaip savarankiškos ir nepriklausomos tų šalių struktūros; o suvienytos Europos 
funkcija kultūros srityje yra tik pagalbinė – užtikrinti, kad rastųsi vis daugiau tų 
kultūrų savitarpio kontaktų, bendradarbiavimo, pažinimo ir supratimo. Taigi, 
visas ES institucijų indėlis kultūros srityje sutelktas į kultūrinio bendradarbiavimo 
stiprinimą. Finansinė parama kultūros objektams teikiama, bet netiesiogiai, 
įvardijus tai turizmo skatinimu, kaimo plėtra (pvz., Molėtų rajone įsikūrusiam 
Lie tuvos etnokosmologijos muziejui, Utenos rajone – Leliūnų puodininkystės 
amato centrui, Šakių rajone – Zyplių dvaro amatų centrui) ir kitaip. Iš esmės tokią 
politiką galima pripažinti efektyviu kiekvienos nacionalinės kultūros gyvybingumo 
ir plėtros veiksniu, kadangi kultūros sklaida realizuojama per mainus. Kultūrinis 
bendradarbiavimas remiasi prielaida, jog visos nacionalinės kultūros egzistuodamos 
neturi sunkumų nei savo pačios raidoje, nei bendradarbiaujant su kitomis ES 
nacionalinėmis kultūromis. Tad mažesniųjų tautų kultūra neturėtų susidurti su di-
des nėmis nykimo grėsmėmis nei didžiųjų Europos nacijų kultūra. Reikia pastebėti, 
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kad šis aspektas apskritai neįtrauktas į ES kultūros politiką. Užgožimo grėsmė mato-
ma tik iš JAV masinės kultūros sklaidos pusės, - tai globalizacijos banga, ateinanti 
su galingomis vartotojiškumo ir pragmatiškumo nuostatomis. Iš esmės ES kultūros 
politika ragina šalių vyriausybes rūpintis nacionalinėmis kultūromis, kad kiekviena 
šalis iš tikrųjų galėtų bendradarbiauti kultūros mainuose ir galėtų gauti iš to kuo 
daugiau naudos. Tai puikiai žino mūsų kultūrininkai, iš kurių dažnai girdime rūpestį 
„kiek būsime įdomūs kitiems“. Globalizacijai įsismelkti lengviausia per popkultūrą; 
jos apraiškomis lengva maskuoti talento stoką.

ES institucijos taip pat turi implicitinį tikslą puoselėti, kurti, plėtoti Euro-
pos bendrąjį identitetą, ne tik politikos, bet ir kultūros srityje. Motyvas aiškus ir 
suprantamas: tai pasitarnaus tiek Europos politinio identiteto stiprinimui, tiek ir ES 
vienybei. Įdomu pastebėti tokią metamorfozę: dabar tai tampa veiksminga priemo ne 
prieš niveliuojantį globalizacijos poveikį, o prieš pusšimtį metų – prieš tarpukariu 
išbujojusį nacionalizmą. ES kultūros politikos orientacija į bendrą Europos kultūrinę 
tapatybę nėra kosmopoli tinė; tam tikrą nerimą kelia tik tai, kad „Europos kultūros“ 
sąvoka dokumentuose kol kas nėra tiksliai apibrėžta.

Išskirtinai didelis dėmesys ES dokumentuose skiriamas regioninei kultūrai. 
Lietuvai tokia nuostata tikriausiai yra naudinga: istorija negailes tingai mažino 
mūsų etnines žemes; todėl ši politika teikia galimybes palaikyti „lietuviškąsias salas“ 
Baltarusijoje, Lenkijoje, Latvijoje. Apskritai toks požiūris atspindi istoriškai paveldė tą 
ir dar gyvą regioninės tapatybės tradiciją Vakarų Europoje, kurios nesunaikino netgi 
na cionalinių valstybių kūrimasis. Žinoma, tokia liberali pažiūra kartais atveda ir prie 
keblių  situacijų, pateikiančių netikėtus sprendimus, pavyzdžiui, leidimo katalonų 
ir baskų kalbas vartoti Europarlamento darbe. Strateginiuose ES dokumentuose 
pabrėžiama, kad ateityje kultūros vaidmuo neišvengiamai didės. Sakoma, kad 
kultūra, jos europinis matmuo, ekonominei integracijai vis labiau ir giliau vienijant 
ES valstybes, darysis piliečių savimonės ir saviraiškos priemone. 

Kokią įtaką nacionalinės kultūros plėtrai turi laisvas žmonių judėjimas – studentų 
mainai, turizmas, specialistų įdarbinimas? Tai vertintina ambivalentiškai. Geroji 
žinia apie Lietuvą sklinda vis plačiau, - kultūra garsina kraštą. Tačiau ekonomiškai 
silpnesnės ES narės, ypač naujosios, neišvengiamai susiduria su didesniais pavojais 
savo nacionalinei kultūrai nei didžiosios šalys narės. Todėl būtina aktyvinti valstybės 
pastangas nacionalinės kultūros išsaugojimo labui. 

Tautinės tapatybės ugdymas. 

Tautinio savitumo šaltinis tebeglūdi kiekvieno lietuvio pasąmonėje; jis gali būti 
įvardytas archetipiškumo kategorija. Tačiau archetipų raišką šiandien slopina daugybė 
agresyvių veiksnių: masinės kultūros subproduktai (žiniasklaidos įkyriai peršami 
jaunimui kaip „jaunųjų muzika“ ir „jaunimo mada”), intensyvus miesto gyvenimo 
tempas ir saitų su gamta praradimas, kasdienybės rutina, įsigalinčios vien nuogu 
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pragmatizmu ir vartotojiškumu paremtos vertybinės nuostatos, o ir dabartinės mūsų 
būties fragmentiškumas. Visos etnokultūros raiškos formos, žadindamos tautinį 
identitetą, priešinasi šiems visuomenės erozijos veiksniams. Nuostabą štai kas kelia: 
kodėl, turėdami tvirtas piliečių laisvių ir teisių garantijas, mes nedrįstame sugrįžti 
prie senojoje tautinės valstybės idėjoje slypėjusios moralės filosofijos ir nesiekiame 
pasinaudoti jos stipriosiomis pusėmis? Manytina, kad dabar tai yra labai aktualus 
tiek kultūros įstaigų, tiek švietimo sistemos uždavinys. 

Iš esmės tautinės tapatybės ar savimonės ugdymas tolygus pilie tiškumo ir 
patriotizmo brandinimui. Procesas apskritai yra sudėtingas; jis priklauso nuo daugybės 
faktorių, įtakojančių visuomenę, neabejotinai ir nuo ekonominės padėties, ir nuo 
administravimo veiksnių. Visuomenės švietimo turinys turėtų jungti tris sandus: 
gimtąją kalbą, istorinę atmintį ir etninės kultūros žinias. Kalbos, pakeltos į valstybinį 
rangą, reikalais rūpinasi Valstybinė lietuvių kalbos komisija, veikianti pagal atitinkamą 
įstatymą. Brandos atestatui privalu išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Tačiau viešose 
erdvėse mirgėte mirga užrašai užsienio kalbomis. Komercinių radijo stočių vedėjai 
balbatuoja žargonu. Jaunimas tarpusavyje bendraudamas tenaudoja apie 300 žodžių, 
- tokie yra sociologų tyrimų duomenys. O lietuvių kalbos, vienos archajiškiausių in -
do europiečių šeimoje, žodyne – per 3 milijonus šaknų! Tad akivaizdžiai skurdiname 
savo dvasią. Istorijos bei etninės kultūros žinių plačioji visuomenė turėtų gauti iš 
žiniasklaidos, muzie jinių ekspozicijų ir per masinius kultūros renginius. Atkūrus 
Lie tu vos nepriklausomybę, išties daug padaryta, kad visuomenė geriau pažintų 
savo tautos ir valstybės istoriją. Praktinius darbus nematerialaus paveldo srityje 
koordi nuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras, pavaldus Kultūros ministerijai. 
Regionų etninės kultūros centrai organizuoja tradicines šven tes, tautodailės parodas, 
rūpinasi meno mėgėjų veikla. Šiandien suaugu siųjų žmonių folkloro ansamblių 
Lietuvoje yra apie keturis šimtus, vaikų – per tris šimtus. Ansambliai dainomis, 
šokiais, vaidinimais, tautiniais rū bais repre zen tuoja etnografinių regionų kultūrą, 
kaimiškieji – dar ir gyvąją tradiciją. Didžiuojamės kas keletas metų įvykstančia 
Dainų ir šokių švente, kurios tradicija yra bendra su kaimyninėmis Baltijos šalimis 
ir įtraukta į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo 
sąrašą. Jame taip pat įrašytos mūsų kryždirbystės ir kryžių simbolikos bei polifoninių 
dainų – sutartinių tradicijos.

Kelrodis dokumentas šiuose kultūros baruose – Etninės kultūros plėtros 
valstybinė programa, apimanti daugelį mūsų gyvenimo sričių. Ją realizuoja valstybės 
institucijos, apskritys ir savivaldybės, kaimo bendruomenės. Kadangi papildomų 
valstybės biudžeto lėšų priemonėms įgyvendinti neskiriama, Programos dalyviai 
jų kasmet turi numatyti savo biudžetuose arba teikti paraiškas programiniam 
finansavimui. Sa vi valdybėse vykstanti etninės kultūros veikla yra daugiau ar mažiau 
koordinuojama, vykdoma tikslingai. Tikslingai – vadinasi, sudarytas veiksmų planas, 
kuriame išryškinti prioritetai, pasvertos savivaldybių ir val sty bės finansinės galimybės 
tikslui siekti. Lietuvos nacionalinio kul tū ros centro ir regionų etninės kultūros 
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centrų galimybės yra gana ribotos dėl finansinių išteklių renginiams ir kitokiai veik-
lai. Apmaudu, kad masinės žiniasklaidos priemonės etnokultūrai dėmesio beveik 
visai neskiria. Nei vienos iš televizijos kanalų programose nėra laidos, išradingai, 
patraukliai aiškinančios mūsų tautodailės, tautosakos, papročių esmę. Maža to, 
tautodailė neretai prilyginama kičui – niekdirbiams. „Duoklė“ etninei kultūrai – tik 
paviršutiniški reportažai iš masinių švenčių.

Tautiškumo reikalais rūpintis įpareigoja Etninės kultūros valstybinės globos 
pagrindų įstatymas, priimtas dar 1999 metais. Pagal šį įstatymą yra įkurta ir savo 
veiklą plėtoja Etninės kultūros globos taryba. Tai LR Seimui atskaitinga organizacija, 
turinti savo padalinius ir etnografiniuose regionuose: Aukštaitijoje, Dzūkijoje, 
Mažojoje Lietuvoje, Suvalkijoje (Sūduvoje), Žemaitijoje. Tačiau Taryba dėl ydingų 
jos sudarymo principų seniai pavirto eiliniu biurokratiniu steiginiu.

Lėšų panaudojimo efektyvumas labai priklauso nuo specialistų kvali fikacijos. 
Viena iš didesnių problemų etnokultūros plėtroje – šios srities specialistų respublikoje, 
deja, rengiama labai mažai. Būtų labai pravar tu, kad etninės kultūros pagrindų kursą 
išklausytų visų kultūrologinių ir peda goginių universitetinių studijų studentai, 
tarkime, greta kalbos kultūros kurso. Apskritai lietuviškųjų tradicijų fakultatyvas, 
o gal ir platesnis kur sas – tautos bei valstybės istorija – galėtų būti siūlomas taip 
pat sociologinių bei techniškųjų specialybių studentams. Tai būtų esminis indėlis į 
pilietiškumo ugdymą artimiausios ateities visuomenėje.

Apie tautiškumą ir pilietiškumą mokykloje. 

Lietuvybės ir sąmoningo pilietiškumo lopšiu privalu būti mokyklai. Apmaudu, 
kad bemaž visai nuošalyje nuo šio rūpesčio – pagrindinio ir vidurinio švietimo 
sistema. Parengtos etninės kultūros programos dulka Švietimo ir mokslo ministerijos 
stalčiuose. Tik vienas kitas mokytojas savo entuziazmu sugeba jaunimui įdiegti 
pasididžiavimą lietuvybe. Bendrojo lavinimo mokyklose yra pilietinio ugdymo 
pamokos, tačiau etninės kultūros dalykus rekomenduojama dėstyti integraciniu 
principu. Nei vadovėliais, nei mokymo priemonėmis nepasirūpinta... 

Apskritai ugdymo įstaigų darbo programose pernelyg mažai akcen tuojama 
pagrindinė valstybės kūrimosi ir stiprinimo prasmė – tautos gyvasties išlaikymas. 
Kitos pedagoginės siekiamybės – pagarba žmogaus dar bui ir kūrybai, atjauta silpnam 
ir senam, tėviškės gamtos meilė, ekolo gi nė elgse na – pasitelkus etnokultūrą taip 
pat lengvai įgyvendinamos be perdėtai moralizuojančios didaktikos. Etninė kultūra 
pradinio ugdymo pakopoje gali tapti puikia priemone doros, moralės normų, tikrųjų 
verty binių nuostatų diegimui. Muzikos, dainavimo, šokio pradmenys itin leng vai 
įsisavinami iš folkloro kūrinių. Tautosaka yra paremta mitiniu mąsty mo būdu, kuris 
ir sudaro kūrybingos fantazijos pagrindą; įsijautimas į sakmių, legendų, pasakų 
mitines erdves aktyvina vaiko kūrybinius gebėjimus. Pažintis su tautodailės kūrinių 
se man tika meninių polinkių ugdymui gali teikti papildomų motyvacijos impulsų.
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Išradingai surengtos šventės mokykloje, panaudojus etnokultūros tradicijas, 
galėtų tapti efektyviu priešveiksmiu pasipriešinant žiniasklai dos atkakliai brukamoms 
kitų šalių šventėms – Valentino, šv. Patriko, Helovyno ir kt. Kartu tai ir papildomas 
stimulas keistis draugystės ir pažintiniais vizitais su kitų šalių mokyklomis. Labai 
gerai, kai mokyklų renginiai per auga į visos bendruomenės šventę.

Apibendrinimas. 

Pilietiškumas – išvestinė iš tautiškumo dimensijos. Istorinis laikas šioms sąvo-
koms suteikia skirtingą ir besikeičiantį reikšmingumą pasaulinės politikos arenoje. 
XX a. pabaigoje įvykę totalitarinių imperijų griūtys atnešė antrąją nacionalinių 
valstybių kūrimosi bangą, įrodžiusią etniškumo gyvybingumą ir jėgą. Daugeliu 
aspektų etninė kultūra vis tik neturėtų būti tapatinama su tradicine arba liaudies 
kultūra, susiklosčiusia iki XIX a. pabaigos Lietuvos kaime. Jos samprata apima 
gyvą kultūrinę raišką, būtiną tautinės tapatybės, o kartu ir valstybės, stiprinimui. 
Šiandien etninės kultūros baruose laukia nemaži darbai, tiek aktyvinant mokslinius 
tyrinėjimus, tiek palaikant gyvąją tradiciją; be to, ypatingos pastangos reikalingos, 
diegiant tautinės tapatybės jauseną. Todėl etninės kultūros stiprinimas – valstybinės 
reikšmės užduotis, kuri privalo būti efektyviai sprendžiama švietimo ir kultūros 
įstaigose. 

Libertas KLIMKA
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Kai pradedi gilintis į Jūsų biografiją, kažkiek net sutrinki: olim pinis 
prizininkas ir filosofijos daktaras, Sąjūdžio tribūnas ir ministro pirmininko 
patarėjas, aukštosios mokyklos dėstytojas, rašytojas, diplomatas, Tautinio 
olimpinio komiteto viceprezidentas ir... Ir visur – neatsitiktinis, svarbus, 
įdomus. Kaip neseniai pasakojo Algimantas Balta kis, rytinis bėgimas tarp 
Vilniaus pušynų neretai užsibaigdavo arbatos gėrimu šeštą valandą jo bute, nes 
poeto namuose jau degdavo žiburys. Regis, sportas ir šiandien pa deda pradėti 
naują dieną?

Sunku atsakyti į šį erdvų klausimą, tad pabrėšiu tik štai ką — Sąjūdį. Sąjūdis 
buvo daugelio ir daugelio gyvenimo viršūnė. Viršūnių viršūnė, o ma no laimė — kad 
buvau ne tik Sąjūdžio tribūnas. Pirmąją vasarą, pirmus tris lemiamus 1988 metų mė-
nesius, kaip patyriau, buvau lai kytas judėjimo ideologu. Tai dėl paprastos priežasties 

„MANO LAIMĖ – KAD BUVAU 
NE TIK SĄJŪDŽIO TRIBŪNAS“, 

- tvirtina literatūrinės „Varpų“ premijos laureatas 
ARVYDAS JUOZAITIS

 Prie Laimono Noreikos. 2006 metai. 
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— balan džio mėnesį perskaityto viešo pra nešimo „Politinė kultūra ir Lie tuva”. 
Pranešimo tekstas bu vo padaugintas, įtariu, kokiu šim  to tūkstančių egzempliorių 
tiražu, perskaitytas per „Ameri kos balsą” (Romo Sakadolskio balsu). O tai reiškė, 
kad, kur bepa siro dy  da vau, būdavau pasitinkamas kaip „balandžio tezių” autorius. 
Iki pat Steigiamojo suvažiavimo (spalio pabaigoje) kitos ideologijos Sąjūdis netu rė jo. 
Nebent ideologija galima laikyti ir tarpines tezes – „Sąjūdžio žinių“ koncepciją, kuri 
paskelbta šio laikraščio trisdešimt trečiajame numeryje. Antra, buvau ir „Sąjūdžio 
žinių” redaktorius-leidėjas, o tos vasaros „Sąjūdžio žinios” — tai ir pats judėjimas, ne 
vien žinios. Jeigu tik ilgiau užtru kdavo numerio išleidimas, jau ir suaidėdavo baisus 
nerimas visoje Lietuvoje: „Nejaugi jau užsmaugė?” Žodžiu, tą vasarą, kol Sąjūdis 
neturėjo jokio oficialaus adreso, kol apie jį nebuvo jokios viešos informacijos (tik 
vienas kitas at sargus pabaksno jimas komunistinėje spaudoje ir nieko, o nieko per 
LTV ir radiją), nuolatinė būstinė, veikianti dieną, buvo žinoma visiems Lietu vos 
pirmeiviams — Lenktoji gatvė, 69. Vilniuje, Žvėryne. Sakau tai jums, „Varpams”, 
tarsi girdamasis? Ką gi, žmogus yra nuodėminga būtybė, o ir šis mūsų pokalbis 
— savos rūšies savigyra. Tačiau mane nuolat juoki na dabarti nių istorijos rašytojų 
„aklumas” — tarsi tyčia nenorima matyti, kaip vei kė pirmųjų mėnesių organizacija. 
Ir kai net to meto kovos draugai, rašydami istoriją, nutyli „Lenktosios 69 fenomeną”, 
- rankos nusvyra. Taip klijuojama nauja mitologija, o Lietuvos vaduotųjų — jau 
legionas.

Štai toks savanaudiškas atsakymas į Jūsų pirmąjį klausimą.

Žinant įvairiapusius gabumus, pasiekimus, gana netikėtos atrodo eko-
nomikos mokslų studijos. Kas jas apsprendė? Na ir, žinoma, kokį pėdsaką 
paliko?

Labai paprastas gyvenimo aplinkybių diktatas. Būčiau stojęs į Vilniaus 
universiteto Fizikos fakultetą, labai norėjau studijuoti astrofiziką. Bet spręsti reikėjo 
to meto tikslo — Olimpinių žaidynių Monrealyje — fone. Mokytis ekonomikos 
mokslų fakultete (Pramonės ekonomikos) tuo metu buvo gana lengva; be to, man 
padėjo ir dekanas su prodekanu (ypač pastarasis, doc. Jonas Grigoras), leidę sudaryti 
individualų mokymosi planą. Ir vis vien olimpiniais metais teko išeiti akademinių 
atostogų.

 
Filosofija, be abejonės, tai, be ko Arvydą Juozaitį sunku įsivaiz duo ti. Kada 

ir kokiom aplinkybėm ji teikėsi Patį susirasti? 
Po Olimpinių žaidynių grįžti į ekonomiką? Ne, ne. Ir tada atėjo į pagalbą 

filosofija. Yra ir konkretus kaltininkas, išniręs iš už kampo — dėstytojas Ipolitas 
Ledas. Žmogus-vaikščiojanti legenda, Sokratas socializmo koridoriuose. Jis niekada 
nieko nebuvo parašęs, nors to meto aukštosios mokyklos dėstytojas („marksistas”) 
tai privalėdavo daryti. Dės tė visiems privalomą dialektinio ir istorinio materializmo 
kursą, tačiau kaip dėstė ir ko mokė! Per jo paskaitas-pokalbius supratau baisų dalyką: 
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mintis gali paaiškinti viską. Ir dar daugiau — ji gali valdyti viską. Mintis — tai 
fizikos dėsnis, tai Dievas. Mane ir dabar gaivina tas atradimas. Po pirmojo atradimo 
atėjo ir antrasis — Eugenijus Meškauskas, kuris buvo filosofi jos legenda Vilniaus 
universitete. Jis skaitė viešas paskaitas aspirantams, lan kyti jas galėjo bet kas. Tapau 
godžiu klausytoju. Būdamas vedėju Filosofi jos katedroje, o ne Marksizmo katedroje 
(ko jis vienas ir pasiekė!), šis prieškario laikų kairysis globojo ir augino tokius kaip I. 
Ledas. Žodžiu, „susirgau“ visam gyvenimui.

Jau istorija tapo rašiniai pogrindinei spaudai, vieša akcija, parengus teks tą 
„Politinė kultūra ir Lietuva“, kalba Katedros aikštėje, iškeliant Gedimino bokšte 
Lietuvos Trispalvę. Prisimenant tuos lemtingus Lietuvai metus po beveik trijų 
dešimtmečių, turbūt jau galite pasakyti, kas tapo svarbiausiu akstinu atsidurti 
tų ypatingų tautai įvykių epicentre – įdiegtas patriotizmas šeimoje, studijuojant 
sutiktos asmenybės, knygos, kokias anuomet galėjai gauti tik iš rankų į rankas, 
ar tiesiog savaime atėjęs suvokimas, jog tikrasis gyvenimo kelias kitas?

Viską nulėmė šeima. Atsimenu, kaip dvylikos metų mamos ir tėvo dėka 
supratau, kad esame okupuoti. Taip „stuktelėjo” per galvą, kad gatvėse ėmiau žvairuoti 
į praeivius, kurie drįsta šypsotis. Jeigu mes okupuoti, tad kodėl lietuviai juokiasi? 
Tokia mintis buvo logiška, bet absurdiška. Maždaug tuo metu radau (po tėvo ar 
mamos pagalve, neprisimenu) keletą laiškų iš Amerikos, atspausdintų mašinėle ir 
mums keistuose vokuose. Jie buvo siunčiami iš Čikagos kažkokio Budaičio ir rašomi 
į miestelį Kauno rajone. Pasirašyti buvo labai keistai — „jūsų teta Budaitis”, nors, 
perskaitęs vieną iš jų, išsyk pamačiau, kad rašo vyras ir labai artimas mūsų šeimai 
vyras. Išvardyti buvo siuntiniai, kuris juos siunčia mums, jų turinys. Ką gi, tėvai išbarė 
už savivaliavimą, tačiau buvo priversti paaiškinti: „Tai tavo senelis Jonas Juozaitis.” 
Ir tada bakstelėta nosimi į anksčiau nepaaiškinamus reiškinius: kodėl mes gražiau 
rengiamės negu kaimynai, kodėl turime lengvąjį automobilį? O dar mama paaiškino, 
kad ji, Veiverytė iš Veiverių, yra iš tų vietų, kur prieš okupantus ilgiausiai kariavo 
partizanas Juozas Lukša-Daumantas. Lyg mačiusi jį ar jo šešėlį. Žodžiu, manyje per 
kelis mėnesius buvo įkurtas laužas, kuris neužgęsta ir niekad neužges. O tas faktas, 
kad tėvai neleido sau net svarstyti galimybę apie stojimą į komunistų partiją (kaip 
darė daugelis lietuvių, vadovaudamiesi net argumentu, jog „to reikia Lietuvai”) — 
tik kaitino pasididžiavimą, kad esu ir liksiu tikras lietuvis. 

Artimiausi bendraminčiai, bendražygiai šiandien tituluojami signatarų 
vardais. Kodėl vis dėlto Jūsų nėra tarp jų?

Aš neįsivaizdavau savęs jokioje partijoje, jokioje valdžioje. Sukurti — taip, 
bet dalyvauti — ne. Kompromisą padariau tik vieną kartą, kai į valdžią vis dėlto 
įkėliau vieną koją, tapdamas Algirdo Brazausko, tuo metu grįžusio į valdžią (po 
prezidentavimo), patarėju. Premjero politinis patarėjas — tai buvo reali valdžia, 
kurią panaudojau įtakodamas kultūros ir švietimo reikalus Lietuvoje. Ko pasiekiau 
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— kitas klausimas.
Plačiai nuskambėjusi istorija apie „istorinę klaidą“. Ar ir šiandien esate 

tos pačios nuomonės?
Istorinė klaida ir buvo istorinė klaida — be jokių kabučių. Reikėjo šitai pasakyti 

laiku ir į akis. Reikėjo tai pasakyti iš tų aukštumų, kuriose man tuomet buvo lemta 
būti. Matyt, ne veltui I. Ledas pasėjo minties visagalybės sėklą.

Naujieji „Varpai“, kaip ir pirmieji, neturi nieko bendra su politika. Todėl 
pirmiausia domina Jūsų, kaip publicisto, rašytojo, dramaturgo asmenybė. Buvote 
pirmasis „Sąjūdžio žinių“ redaktorius, vienas iš „Šiaurės Atėnų“ ir „Naujosios 
Romuvos“ steigėjų, redaktorių bei leidėjų. Paskui pasirodė publicistikos ir 
grožinės literatūros knygos, teatruose pastatyta bene dešimt pjesių, esate libre-
to roko operai „Kalanta“, dokumentinio filmo apie Tėvą Stanislovą scenarijaus 
autorius ir kūrėjas. Visa ši kūryba, be abejo, nusipelno visapusiškesnio įvertini-
mo nei viena kita recenzija spaudoje, nes turi savo, juozaitišką, stilių ir kvapą. 
Kas Jums kūryba?

Kūryba yra niekas, ir jos niekas nepateisintų, jeigu ji nemokytų žmogaus maty-
ti dieviškojo pasaulio grožio. Atleiskite, kad negaliu atsakyti kitaip į šį labai sudėtingą 
klausimą.

Kada, kokiom aplinkybėm prasidėjo rašytojo biografija?
Yra keli kūrybos šaltiniai. Pirmasis — laiškai mamai. Jų parašiau daug, kartais 

rašydavau kelis kartus per dieną. Rašydavau sunkiausio fizinio krūvio metais, 
dažniausiai „sėdėdamas” Rusijoje, sporto stovyklose. Kitas šaltinis — tas pats „minties 
visagalybės” pojūtis. Trečiasis — apsakymas „Atskalūnas”, kurį parašiau ir nunešiau 
į „Literatūrą ir meną” tą 1990 metų mėnesį, kai beveik visi manieji Sąjūdžio draugai 
susėdo į Aukščiausiosios Tarybos deputatų kėdes ir tapo ”signatarais”. Matote, šis 
kelis turi net garbės, šlovės ir finansinius ekvivalentus, kurių atsisakiau.

Ką Pats iš tų daugiau kaip dvidešimties knygų išskirtumėte ir kodėl?
Deja, išskirti negaliu nė vienos. Kiekviena jų — laiko ir energijos, skiriamos 

tam metui, gumulėlis.

Dramaturgija – ypatingas žanras. Regis, pastaraisiais metais Jums ypač 
palankus. Kas tapo postūmiu tokiai kūrybai?

Dramaturgija man lengviausiai „eina”. Girdžiu savyje kalbant herojus, girdžiu 
juos šaukiant ir ginčijantis. Kartais prisimenu, kaip mama kalbėdavosi virtuvėje. 
Įeidamas rasdavau ją kažką aiškinant puodams. Jai reikėdavo pašnekovo net verdant 
pietus ar vakarienę.

Atrodo, gyvenime būta ir sunkesnių dienų. Pamenu, prieš gerą dešimt me tį 
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ieškojot paskaitų net Šiaulių universitete. Kai apie tai pasakiau rektoriui Vin cui 
Lauručiui, jis labai apsidžiaugė, kad Šiauliai turės šalia tokį žmogų. Tiesa, taip į 
mūsų miestą ir neatvažiavote…

Kas mes būtume be sunkių dienų? Popierėliai, vėjo pustomi. Šiaulių uni-
versitetas man visuomet buvo labai patrauklus, paslaptingas. Dar prieš penkerius 
metus, artėjant naujiems rektoriaus rinkimams, universiteto vyrai subūrė komandą, 
kuri važinėjo pas mane į Rygą ir ruošė platformą tapti Jūsų universiteto rektoriumi. 
Žinoma, tai buvo iš anksto pasmerktas bandymas, bet geriems vyrams negalėjau išsyk 
pasakyti „ne”.

Sujaudino žodžiai, atsiųsti el. paštu, kai jubiliejaus išvakarėse atsiunčiau 
„Muzikinius debesis“: „Išklausęs Jūsų atsiųstą muzikos kūrinį, daug ką 
supratau“. Ką vis dėlto supratote?

Muzikos supratimas — tai būties akimirkų-tiesos pagava. Vienu metu jaudina 
viena muzika, kitu metu — kita. Nes labai skiriasi mūsų vidinė būsena, kai muzika 
nuskamba. Net tas pats kūrinys, žiūrėk, visai kitaip nuskamba. Ir kas keisčiausia — 
retai kada žodžiais nusakoma toji būsena. Žinai tik viena — tai asociacijas žadinanti 
būtis, be kurios mūsų vidinis pasaulis nebūtų mūsų pasaulis. Ir žmogus gyventi be 
to pasaulio negali. Žmonija niekada neatsisakys muzikos. Net šiuolaikinio jaunimo 
muzika, kuri mums atrodo laukinė, yra jų būsenos ženklas.

Ir diplomatinė tarnyba artimai susijusi su kultūra. O geriausia jos atas-
kaita – knygos apie Karaliaučių ir Rygą. Jos jau buvo užplanuo tos išvykstant į 
tarnybą užsienyje, ar gimė naujom aplinkybėm?

Diplomatija — tai Jūsų paminėtų „sunkesnių dienų” išdava. Neatvykau į 
Šiaulius, išvykau klajoti po kaimynus. Tokia buvo alternatyva. Bet viena buvo aišku 
visuomet — mirsiu su rašikliu rankoje. Rašau bet kur ir bet kokiomis sąlygomis, 
todėl galima sakyti, kad tos knygos buvo numatytos.

Naujausioji tos trilogijos dalis – apie Klaipėdą „Varpų“ skaitytojams jau 
šiek tiek žinoma, ištrauka skelbta trisdešimt ketvirtajame numeryje. Akivaizdu, 
jog tai bus išskirtinė lektūra apie miestą, kurį, nesunku suvokti, pavyko 
prisijaukinti. Prisimenant Jūsų žodžius apie genius loci, pasakytus Rašytojų 
sąjungos klube vykusio vakaro metu, taip ir norisi palinkėti tapti šio miesto 
viena iš atraminių figūrų. 

Regis, Klaipėdoje man lemta užtrukti ilgai, gal net iki pat gyvenimėlio galo. 
Klaipėdiškiu netapsiu (šišioniškiu) — nelemta, bet klaipėdiečiu, po „Karalienės 
Luizės” pastatymo Klaipėdos teatre ir spalio viduryje pasirodysiančios knygos — 
tapsiu.

Ne sykį esate minėjęs, jog visada jaučiate pareigą sakyti tiesą, nors ji 
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daug kam gali labai nepatikti. 
Be to, esate įrodęs, jog nebijote 
būti nepopuliarus. Iš kur toji 
ištikimybė savo principams, ne-
retai sau pakenkianti drąsa? Atė-
jusi su genais ar...?

Būti nepopuliariu – kaina, 
kurią moka žmogus, gyvendamas 
ne asmenine nauda (deja, ir šeimos 
sąskaita), o tautos likimu. Atleiskite, 
jeigu tai skamba neįtikinamai. 
Aš netikiu žmonija, ji man nesu-
prantama (ypač šiandien, kai Euro-
pą ryžtingai okupuoja naujieji bar-
barai), tačiau tikiu tauta kaip Die vo 
kūriniu. Nes tautos — tai žmo nės, jas 
sukuria Visagalis, jas ir saugoti reikia 
kaip žmones. O tie visi nūdienos 
genderiniai-multikultūriniai globa-
lizmai — tai maištas prieš Dievą. 
„Mirties kultūros” mišios, kuriose 
aš nedalyvauju. Aš nedalyvavau net 
jokiuose „socialiniuose tinkluose”, 

kurie ardo tautinę tapatybę — neiš vengiamai ardo.

Kas Jums pašaukimas, įkvėpimas, tikėjimas?
Viešpatėliau, negaliu atsakyti į šį klausimą. Nebent tik taip, kad susiečiau jį su 

ankstesniu: kūryba — tai esinijos, kalbinio ir kultūrinio konteksto kondensavimas į 
savą būties tašką. Kontekstas man — tik Lietuva, todėl man nė pasaulio nereikia, kai 
matau, kad jame nebelieka vietos Lietuvai. 

Tikite likimu? Jei taip, kaip vertinate savąjį?
Aš linkęs vartoti žodį Lemtis ir rašyti jį didžiąja raide. Lemtis — mūsų visų 

Lem tis. Likimas — tik mano asmeninis, kaip čia taikliau pasakius, „dalykas”. Aš apie 
jį sau savo tyloje mąstau.

Esate minėjęs tarp savo autoritetų, mokytojų ir herojų Fiodorą Dostojevs-
kį. Kodėl būtent jis vienas iš išskirtinių?

Tai bent pataikėte priminti. Taip, Fiodoras Dostojevskis — mano autorius. 
Aš vienintelis iš nūdienos lietuvių kasmet, nuo 1993 iki 2012 metų važinėjau į 
jam skirtas konferencijas Staroje Rusioje ir Peterburge, dariau jose pranešimus. 

Atsiimant Liudviko Rėzos premiją Juodkrantėje. 
2013 metai.
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Liudmila Saraskina, didžioji F. Dostojevskio (kaip ir A. Solženicyno) tyrėja — mano 
gera „prietelka”, su kuria susirašinėju, kalbuosi telefonu. Ji atsakytų į mano laišką 
kad ir šiandien, jeigu imčiau ir parašyčiau dabar, kad štai, matai, miniu ją „Varpų” 
puslapiuose. Matyt, taip ir padarysiu… O apie F. Dostojevskį — ką sakyti? Nieko 
nesakysiu. 

Kaip atrodo, ko gali išmokyti jauną žmogų dauguma šiuolaiki nių 
laikraščių ir žurnalų (netgi „Lietuvos ryto“ „Stilius“), komercinės televizijos 
kanalai, interneto „plonybės“? Ką reikėtų padaryti, kad tos niekinės „kultūros“ 
neliktų? Ar tik supuvę Vakarai, kaip sovietmečiu sa kydavo, dėl šito kalti? Ar 
tikrai mūsų leidėjų, žiniasklaidos priemo nių savininkų peršamo negatyvo, nau-
jų „tradicijų“ ir kitokio brudo negalima sutramdyti? Juk taip nesunku prieiti 
ribą, kai bus per vėlu.

Brudas yra brudas, kaip kad blizgantis saulėje šiukšlynas. Neseniai perskaičiau 
(atsitiktinai, žinoma, glianco žurnale), kaip viena modelis-žvaigždė-gražuolė, pasi-
kikendama iš malonumo, pasakojo, kad į klausimą apie Levo Tolstojaus „Karo ir 
taikos” herojų Pjerą Bezuchovą mokytojai atsakiusi, jog tas „labai seksualus”. Mat 

Rio de Žaneiras, ant Kristaus Išganytojo kalno. 2016 metai.
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prisiminė kažkokį amerikietį, atlikusį šį vaidmenį kine. Jeigu ne filmas, manau, ji nė 
apie „Karą ir taiką” nebūtų girdėjusi.

Kai prasidėjo Atgimimas, kai Lietuva susigrąžino Nepriklau somybę, 
neįsivaizdavome, kad ateis tokia diena, kai teks kalbėti apie besotį godumą, 
žmoniškumo pamokas, net žmogų-vergą ir t. t., ir pan. Ką prognozuojate?

Besočių žmonių buvo ir bus. Tik kam — besotis? Jeigu asmeni niams įspū-
džiams ir trankymuisi po pasaulį — tada pražūtis ir jam, ir tautai. Regis, lietuviai vis 
masiškiau renkasi šį kelią. O pinigai ir vergystė „išgyvenimui” — tik pasiteisinimas, 
kad reikia „dėti iš šios šalies”. Nenori lietuvis būti „besočiu savo Tėvynės mylėtoju”? 
Taip, regis, nenori. Nomadų aistromis gyvenančių lietuvių pasirodė žymiai daugiau 
negu mes galėjome įsivaizduoti Sąjūdžio pradžioje. Tai – didžiausias, baisiausias 
nusivylimas laisve. 

Į grynąją politiką nebegrįšite? Kažkada skaičiau solidaus žmo gaus pa-
skelbtą įsitikinimą, jog būtumėte geras Prezidentas…

Žinote, kai anksčiau man užduodavo šį klausimą ar net kelis panašius klausi-
mus, bandydavau argumentuoti, kažką ir kažkaip aiškinti, kodėl negaliu to daryti. 
Dabar — nebėra prasmės. Galiu net „užsigauti”, pasakyti, kad klausimas skirtas ne 
man, kad kreipiamasi ne į tą žmogų. Bet ant Jūsų, žinoma, nesupyksiu. 

Kokiems tekstams lemta išvysti dienos šviesą artimiausioje atei tyje?
Elgiuosi tradiciškai: parašau ir ieškau būdų, kaip išleisti tas raidžių virtines. 

Geroje leidykloje (dažniausiai „Alma littera”), ant popieriaus, tradiciškiausiu būdu. 
Šiuo metu tai išvien dramos. Jos anksčiau ar vėliau tikrai bus statomos ir Nacionali nio 
teatro scenoje. Ir pjesė-istorija apie M. K. Čiurlionį, ir Napoleono valdžios drama, ir 
liūdnoji istorija apie Mindaugo sūnų Vaišvilką (kurį visiškai nutylėjo Justinas Mar-
cinkevičius).  Žinoma, dabar Lietuvos teatrų scenose, pradedant Nacionalinio teatro 
scena (!), vyrauja brutalus chamizmas ir kone fekalinės temos (jau vien ko vertas 
„Išvarymas”, nusiskynęs visas įmanomas premijas), manierizmas; jį aptarnauja net 
Kultūros ministerija ir… ne, nebe kritikai, o propagandistai. Tiesa, jie teisina save 
ir pasaulį: „Toks teatras dabar Europoje”. Europa po velnių eina, broliai ir sesės, 
argi nematote? Beje, ten labai nedaug kur belikę repertuarinių teatrų (pavyzdžiui, 
Ispanijoje — nė vieno). Su malonumu lekiame į tą pragarą?

O artimiausiu metu dienos šviesą turėtų išvysti „Napoleono epochos trilo gi ja”. 
Pirmoji ir antroji tos trilogijos dalys jau išėjusios iš spaudos, lieka paskelbti trečiąją, o 
po to — ir visą trilogiją su komentarais. Laukia, regis, didelis darbas, kažkas panašaus 
į „Karo ir taikos” epą.

2016 m. rugsėjis

Kalbėjosi 
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
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1.

Išlipusi iš alsaus traukinio vagono Goda apsidairė. Žinojo, kad niekas jos 
nepasitiks, bet kažko tikėjosi. Stotis buvo tokia pat, kaip ir prieš penkerius metus, 
kai išvyko mokytis į didįjį miestą. Gal labiau apšepusi, tačiau aplink vazonuose 
žydėjo gražiažiedės, šaligatvis švarus, varteliai į miestą šviežiai nudažyti. Ir begalinis 
dangus toks giedras, gilus ir savas. Įkvėpusi to nenusakomo kelionių, gėlių, medžių 
ir ilgesio kvapo Goda čiupo savo vienintelį kelionių draugą – apdaužytais kampais 
lagaminą – ir patraukė tykiomis naktinio miesto gatvėmis.

Keistai atrodė tas nurimęs ir tykus miestas. Aidėjo jos žingsniai ir gaudė 

SILVIJA PELECKIENĖ

LIKIMO KLAIDA
R o m a n o  f r a g m e n t a s

SKIRIU SAVO MAMAI, KARO METAIS ŠIAULIUOSE
IŠGELBĖJUSIAI ŽYDAITĘ IR JOS MAMĄ
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siela. Buvo ramu ir gera. Pagaliau užbaigė mokslus, atsiskaitė su universitetu. 
Galėjo rinktis kokį kitą, nepažįstamą, miestelį, tačiau traukė tėviškė. Pasiilgo tė-
vų, artimųjų. Tikėjosi susitikti jį, išsvajotąjį, norėjo dirbti, gyventi savarankiškai. 
Ji tiek daug laukė iš ateinančio gyvenimo.

Vienas didelis ir sunkus kalnas nusirito nuo pečių. Jautė palengvėjimą, 
atsirado pasitikėjimas. Ji – diplomuota specialistė. Oho! Nebe dvokiančio fabri ko, 
kuriame du metus trynėsi, kol įstojo į universitetą, darbininkė. Kaip ji skaičiavo 
dienas, savaites, mėnesius, kol pagaliau galėjo išvažiuoti mokytis. Toks tuo metu 
buvo valdžios sprendimas – abiturientai turėjo užsidirbti darbo stažą – leidimą 
mokytis.

Tuos taip greitai prabėgusius studijų metus Goda daugiausia laiko leido 
skaitykloje. Po paskaitų, užsiėmimų skubėdavo į erdvią šiltą ir jaukią bibliote ką. 
Kaip pastovi skaitytoja, turėjo savo darbo stalą, krūvą knygų, žurnalų. Ir skaitė, 
skaitė, skaitė. Gyveno tarsi kitame pasaulyje. Kažinko vis laukė, ilgėjosi. 

Gyveno mergaičių bendrabutyje. Vienus metus teko būti zuikiu. Mat, ne-
gavus vietos vadinamajame vienuolyne, ją priėmė gyventi kursiokė. Buvo mėgia-
ma ir gerbiama merginų. Šukuodavo, gražindavo jas, besiruošiančias į vakarėlius, 
o kai padejuodavo, kad pati nespės susitvarkyti, jos šypsodavosi – tokie nuosta būs 
garbanoti plaukai, ką čia dar tvarkyti. Ir iš tiesų jos tamsios, tankios garbanos 
nereikalavo ypatingos priežiūros, nebent tik sušukuoti.

Mokydamasi paskutiniajame kurse negavo bendrabučio, tad susirado mažą 
kambarėlį siauroje gatvelėje netoli universiteto. Šeimininkė buvo sena žydė. 
Gretimame kambaryje gyveno ji, jos duktė ir mažametis anūkas. Kai pirmą kartą 
pravėrė šio buto duris, padvelkė švara, kažkokiais egzotiškais kvapais ir gerumu. 
Senoji ilgai žvelgė į Godą, paskui nuvedė į kambarėlį. Buvo mažas, jaukus. Ji 
apsigyveno pas babušką, taip ją visi vadino. Priėmė draugiškai ir nuoširdžiai. 
Dažnai pavaišindavo kepta žuvimi, traškiais sausainiais ar kokiu pyragu. Ir vis 
pasakodavo, kaip per karą su paaugle dukra spėjo pasitraukti į gretimos šalies 
gilumą, kaip čia likę žuvo artimieji. Sugrįžę nerado namų – buvo sugriauti ir 
sudeginti. Įsikūrė šitame bute. Pasakojo apie savo giminaičius, gyvenusius Godos 
gimtajame mieste, bet dingusius be žinios.

Taip prabėgo paskutinieji mėnesiai. Susikrovusi daiktus į visko mačiusį la-
gaminą ir pažadėjusi susigraudinusiai babuškai ją aplankyti, Goda kaip ant sparnų 
išlėkė pas tėvus.

Iš miesto centro įsukusi į nedidelę, vešliais medžiais apaugusią gatvelę, Go  da 
iš lėto žingsniavo gatve. Ten, ant nedidelio kalnelio, stovi jos tėvų namas. Rau do-
nų čerpių stogas, šviesių plytų sienos. Tvarkingas, jaukus ir paslaptingas. Statytas 
tėvo rankomis prieš pat karą, neužbaigtas. Karo metais jame buvo įsikūrę ir vienų, 
ir kitų priešų atstovybės, paskui buvo apvogtas, o po karo visuose kambariuose 
apgyvendinti svetimšaliai. Jos tėvams su mažais vaikais paliko mažiausiąjį kam-
barėlį. Bėgant metams svetimieji gavo erdvius naujus butus. Tėvas atnaujino 
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nugyventas patalpas, įsikūrė erdviau ir jaukiau. Turėjo savo kambarį ir Goda. 
Tai buvo didžiausias kambarys dešiniajame namo kampe. Godos pageidavimu 
tėvas išdažė jį žaliai: šviesiai žalsvos sienos, tamsiai žalios grindys. Ant lango 
kabėjo taip pat žalsvos lengvos užuolaidos. Kambario kampe puikavosi didelis 
senovinis ąžuolinis rašomasis stalas, išlikęs nuo visų negandų. Tiesa, jo viršus 
buvo sušaudytas. Kažkas iš kariškių taip pajuokavo. Bet atnaujintas jis švytėjo ir 
traukė. Goda jį mėgo dėl daugybės patogių stalčių, stalčiukų, dailių blizgančių 
rankenėlių, raižytų kojelių.

Pravėrusi vartelius nužingsniavo prie suolelio, įrengto prieš virtuvės langą. 
Netoliese siūbavo lengvo vėjelio judinamos sūpynės, šlamėjo sidabru žvilgančių 
medžių šakelės, gaiviu svaiginančiu kvapu dvelkė žydintys jazminai. O bekraštis 
paslaptingas dangus apgaubė gilia ramybe.

Ore sklandė ką tik nupjautos žolės kvapas. Virš jos pakibo nakties tamsa. 
Ūmai dangus tartum atsivėrė. Rodės, stabtelėjo laikas. Ji nežinojo, kad naktis 
turi tiek spalvų, kad gali būti tokia ryški. Svaigo galva. Goda buvo priblokšta ją 
apėmusio nenusakomo amžinybės jausmo. Suvokė, kad toji ką tik įgyta patirtis 
priklausys jai ir padės niekada nesijausti vieniša.

Goda gėrė gimtųjų namų kvapą.
2.

Prabėgo keli mėnesiai, kai Goda pravėrė nedidelės priemiesčio mokyklos 
duris. Ji – mokytoja. Svajojo apie kitokį darbą, bet ir vėl, pagal valdžios nutarimus, 
turės atidirbti. Jautėsi įsprausta į rėmus, begalinius nurodymus, reikalavimus. 
Vaikai neramūs, judrūs. Atlieka užduotis ir lekia savais keliais. Niekam nereikia jos 
žinių, pokalbių, atsivėrimų. Tik vienas kitas vyresniųjų klasių moksleivis netikėtai 
įsitraukdavo į pašnekesį, mėgindavo reikšti savo nuomonę. Blykstelėdavo menka 
kibirkštėlė, tačiau greitai viskas nuslopdavo, aprimdavo ir vėl tekėdavo pagal 
nustatytą programą.

Artėjo žiema. Ji lankė savo auklėtinių namus. Nubrisdavo į tolimas sodybas 
ir išvysdavo išgąstingas žmonių akis, pavargusias rankas ir degtinės butelius ant 
stalo. Sunku buvo jiems kalbėti apie mokslą, ateitį, viltį, nes jų namuose karaliavo 
tik neviltis.

Skaudžiai širdin įstrigo Karalaičiu vadinamo jos auklėtinio likimas. Visada 
tylus, susikaupęs, kažkoks keistai lėtas jis pertraukų metu stovėdavo koridoriaus 
kamputyje, dairydavosi didelėmis pastyrusiomis akimis. Užšnekintas atsakydav o 
keliais trumpais žodeliais, o užbaigdavo tuo pačiu: „Mano angelas saugo mane“. 
Kurį laiką nepasirodžiusį mokykloje Goda nutarė aplankyti. Iki tolimojo miško 
esančios trobos palydėjo kaimynė mergaičiukė. Iš buvusios turtingos sodybos 
likusi tik degėsių krūva. Jos auklėtinis su senele gyveno senoje klėtyje. Lemtis 
skaudžiai įsisuko į jų šeimą. Žuvo mokinio tėvai, broliai, seserys. Visus sušaudė 
svetimšaliai. Liko tik ji ir anūkas. O ir jis buvo žiauriai sumuštas, tad dabar dažnai 
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sirginėjo.
Berniukas mokykloje nepasirodė. Goda sužinojo, kad jis paguldytas 

ligoninėn, ilgam gydymui.
Kas yra likimas? – mąstė Goda. Jis lydi žmogų gyvenimo kelyje ir niekada 

nepataria, neįspėja, nesaugo. Gimdamas gauni savąją lemtį. Ir tik dažnai 
pasirodantys, rodos, visai nereikšmingi ženklai, įspėja. Jei moki juos skaityti, gali 
trumpam atitolinti liktį, nors galų gale likimas visada laimi.

O koks jos likimas, vis klausė savęs Goda, brisdama per gilų sniegą. Pirmoji 
jos darbo žiema buvo ypač snieginga. Dažną rytą kelias būdavo taip užpustytas, 
kad autobusas nevažiuodavo. Ir tekdavo beveik šešis kilometrus klampoti 
per pusmetrines sniego pusnis. Išsivoliojusios, peršlapusios jos, mokytojėlės, 
atsvirinėdavo tuščion ir šalton mokyklon. Pasistumdo, šnekteli ir vėl atgal.

O šaltis vis labiau smelkėsi į Godos širdį. Ji taip laukė pavasario. Jautėsi 
palikta vienatvei. Vieną ilgą žiemos vakarą įsisupusi į minkštą skarą ir sėdėdama 
savo kambaryje ant sofos išgirdo kažkur toli čiurlenantį mažutėlaitį šaltinėlį. 
Sidabrinis jo švitesys ir tylus kuždesys užbūrė. Pakėlusi suglaustas plaštakas rodės 
sėmė sidabrinį jo svidesį, paskui lėtai jas atvėrė. Kambaryje pasklido viltis...

Vieną dieną, grįžusi iš mokyklos, Goda sužinojo apie juos ištikusią nelaimę. 
Mama, eidama pasisemti vandens iš šulinio, slydo ant ledo, krito ir susilaužė 
koją. Broliai ir sesuo sėdėjo pritilę ir išsigandę, tėvas ramino. Susirūpinę nuvyko 
į netoliese esančią ligoninę. Čia išvydo išbalusią susirūpinusią motiną. Viena jos 
koja buvo įrėminta į metalo raizginį ir apkabinėta svarsčiais. Pamačius saviškius 
jos skausmo iškankintas veidas nušvito. Peržvelgusi visus ėmė kalbėti apie namus. 
Kiekvienam nurodė ką daryti, ką valgyti, kaip rengtis. Tų patarimų, įspėjimų buvo 
tiek daug, kad vargu ar juos įsiminė. Bet buvo gera, kad ir sužalota mama galvojo 
apie juos, rūpinosi jais. Goda, paglosčiusi mamą, pažadėjo rūpintis mažaisiais.

Po ilgo lūkčiojimo tėvas parvežė vis dar sugipsuotą mamą namo. 
Tą dieną, kai Goda virė sultinį, kažkas pabeldė į duris. Įėjusi nepažįstamoji 

pasisveikino ir paklausė, ar esanti namie motina. Išgirdusi Godos paaiškinimą, 
paprašė nuvesti pas ją. Jos ilgai kuždėjosi, kažką aptarinėjo, svarstė. 

Po viešnios vizito mama ilgai tylėjo. 
3.

Goda mąstė apie laiką. Jis slinko greitai. Ji suvokė laiką, kuriame gyvena, 
tačiau kartais apimdavo jausmas, kad laikas stabteli ir atsiranda siauras plyšelis, 
tarsi vos prasiveria durys ir ji patenka vidun. Ir tą mirksnį sugrįžta tolimos 
vaikystės dienos. Tie prisiminimai išnyra tarsi iš niekur. Jie glūdi joje ir kelia 
daug klausimų. Prieš akis iškyla saulėta diena ant kalno su šonuose išraustomis 
duobėmis, kuriose sėdi ar stovi žmonės. Ji jų nepažįsta, bet mato ten tėvus, dėdes, 
karius, besidairančius į dangų ir kažko laukiančius. Staiga pasigirsta kurtinantis 
gaudesys, išnyra lėktuvai su žvaigždėmis ant sparnų ir visi puola slėptis. Tik ji, 
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Goda, stovi ir žiūri į tą gaudžiančią pabaisą, jaučia artėjantį siaubą ir nesupranta, 
kodėl jis ją apėmė. Išgirdusi tėvų kvietimus, atsisuka, bet tuo metu ją griebia 
iš netoli esančios duobės iššokęs vokietis kareivėlis ir įtraukia į jos gilumą. O 
tą akimirką toje vietoje, kur ji stovėjo prieš minutę, kažkas drioksteli, sprogsta, 
sukeldamas ugnies ir žemių stulpą. Tai buvo pirmas mirties dvelksmas, palietęs 
Godą. Tą dieną žuvo jos mylimas brolis.

Grįžę į namus, rado juos užimtus. Ji prisimena, kaip jiems buvo nuro dy ta 
įsikurti mažame mamos kambarėlyje, nes kituose buvo apgyvendinti svetimkal biai 
žmonės. Kambarėlyje tėvas pastatė peršautom durim spintą, sutvarkė didžiąją lovą, 
iš močiutės parvežė nedidelę lovelę mergaitėms. Prisiminė ir maudynes virtuvėlėje. 
Tai jiems, vaikams, buvo šventė, tėvams – darbas ir rūpestis. Sunkiausia būdavo su 
ja, Goda. Tai muilo į akis patekdavo, tai plaukai susiveldavo, tai vanduo būdavo 
per karštas ar per šaltas. Kai pagaliau išmaudytą suvyniodavo į didelį minkštą 
rankšluostį, pasijusdavo tokia lengva ir laiminga, kad iškart užmigdavo ant tėvo 
rankų. 

Tas minkštas margas apklotėlis tarsi gindavo ją. Palindusi po juo pasijus da vo 
nematoma ir saugi. Jis ir dabar tebėra jos kambaryje. Vėsų vakarą užsimeta jį ant 
pečių, tikėdama, kad jis vis dar turi stebuklingų galių, galinčių apsaugoti, apginti 
nuo visokių netikėtumų. 

Goda prisiminė pirmąją suknelę, pasiūtą iš močiutės gėlėtos suknios, gražų 
rusvą paltuką, persiūtą iš seno mamos palto ir siuvinėtą kepuraitę su dideliu kutu, 
kuriais pasipuošė eidama į pirmąją klasę. Mokslai sekėsi, greitai viską suprasdavo, 
gerai įsimindavo. Tačiau trukdė ligos. Dažnai sirgdavo pūline angina. Ji prisiminė, 
kaip imdavo dusti, pasipildavo žiežirbos akyse, o mama dėdavo ant kaklo karštus 
pelenus, bulves, girdydavo arbatomis. Sirgo ilgai. Tik išoperavus anginą pradėjo 
atsigauti, sustiprėjo. 

Išlaikė abitūros egzaminus ir virpančia širdimi įžengė į suaugusiųjų pasaulį. 
Pirmas žingsnis buvo netikėtas – nusikirpo ilgas kasas. Pasklidusios tamsios gar-
banos gražiai apgaubė jos veidą.

4.

Vieną dieną, grįžusi iš darbo, Goda rado dvi viešnias, besikalbančias su 
mama. Jaunesnioji buvo Godos amžiaus, šviesiaplaukė, gražiai nuaugusi liekna 
mėlynakė. Kita – tamsi pagyvenusi, rytietiškų bruožų moteris, apsirengusi 
puošniu kostiumėliu. Jos gyvai šnekučiavosi, kažką aptarinėjo, svarstė. Vyresnioji 
ilgai žvelgė į Godą, kažką mąstydama. 

Goda, žvilgterėjusi į bendraamžę viešnią, nejučia pagalvojo, kodėl ji taip 
skiriasi nuo savo šviesbruvių artimųjų. Ir ne tik tamsiom garbanom ir ilgesin gom 
akim, bet ir charakteriu – visada buvo tylesnė ir ramesnė, atkaklesnė ir jautresnė. 
Didžiausią laiko dalį praleisdavo prie knygų, klausydamasi muzikos. Ir dabar, 
trumpai šnektelėjusi su nepažįstamosiomis, atsiprašė ir nuėjo į savo kambarį.
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Po kurio laiko užėjusi motina atrodė sutrikusi, pavargusi ir nusiminusi. Ji 
žvelgė į Godą, bet kalbėjo apie skalbinius ir vakarienę, žadėjo išvirti jos mėgiamus 
sklindžius.

Vakare girdėjo kažką karštai svarstančius tėvus, net piktą ginčą. Tai buvo 
taip neįprasta jų namams.

Netruko vėl ateiti vasara. Laukė ilgos mokytojos atostogos. Atostogos, 
kurios daug ką pakeitė jos gyvenime.

5.

Prieš keliolika metų Saros tėvai sugrįžo gyventi į savo jaunystės miestą. Kai 
jie parvažiavo iš tolimosios Rusijos, čia dar riogsojo griuvėsiai. Miestas per karą 
buvo beveik sugriautas. Net bažnyčia subombarduota, išliko sveikas tik bokštas su 
nudaužtu kryžiumi. 

Tėvas nuėjo dirbti į avalynės fabriką, mama rūpinosi šeima – trimis vaikais. 
Sara ir dviem jaunesniais berniūkščiais. Mokėsi gerai, tik dažnokai prisiėjo eiti į 
mokyklą aiškintis dėl sūnų iškrėstų išdaigų. Tik Sara nekėlė jokių rūpesčių. Broliai 
dažnai tardavosi su ja ar prašydavo užtarti gavus dvejetą ar pastabą. Tėvai ją mylėjo, 
lepino, ji turėjo viską, ko norėjo. Tiesa, ji skyrėsi nuo savo artimųjų, kurie buvo 
tamsiaplaukiai – mergaitė buvo šviesiaplaukė, mėlynakė, šlakais nusėtu veideliu. 
Broliukai vadino Pūke. Sarai tai patiko, kartu su broliais ji juokdavosi iš savo 
šviesių neklusnių plaukų ar balsvų blakstienų.

Baigusi mokyklą Sara nusprendė studijuoti prancūzų kalbą. Čia prancūzų 
kalbos mokytojo, tarpukaryje studijavusio Sorbonos universitete, kaltė. Jis taip 
įdomiai pasakodavo apie paslaptingąjį Paryžių, Alpių kalnus, Senos upę, kad 
merginos didžiausia svajone tapo Paryžius. Sara sapnuodavo tą stebuklingą 
miestą. Susikūrusi jo vaizdą, ji alko kelionių. Įsivaizdavo, kaip atvažiuoja į jį 
auštant, nušviestą žėrinčios rytmečio šviesos, nepažįstamą, bet išsiilgtą ir lauktą, 
kaip vaikšto tarp žmonių, žiūri į jų veidus, stengdamasi įspėti, kokie jie, kaip sėdi 
kokioje mažoje kavinukėje, geria kavą ir jaučiasi tarsi ištremta burtininkė, nešanti 
savyje beribį žemės regėjimą ir ilgesio jausmą.

Užbaigusi universitetą Sara gavo darbą ekskursijų biure. Čia dirbo kelios 
moterys ir būrys neetatinių ekskursijų vadovų. Jos užduotis – ieškoti, kurti naujus 
įdo mius kelionių maršrutus, organizuoti ekskursijas. Tai buvo tai, apie ką ji svajo jo 
– keliauti, pamatyti, pažinti. Nors kelionė į Paryžių nesišvietė, - uždaros sovietinės 
sienos ir įvairūs reikalavimai neleido ten išvykti, ji galėjo keliauti po plačiąją 
sąjungą. Su kolūkiečių grupėmis dažnai skrisdavo į tolimiausius kampelius. Tuo 
metu pirmaujantys kolūkiai negailėjo lėšų ekskursijoms. Taip Sara pabuvojo 
Kolos pusiasalyje, Murmanske, iki Archangelsko plaukė turistiniu laivu Barenco 
jūra, kelis kartus lankėsi egzotiškose Solovkų salose, vaikščiojo senojo Peterbur go 
gatvėmis, nuskrido į Vidurinę Aziją, kur aplankė paslaptingąją Bucharą, išdidųjį 
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Samarkandą, susipažino su tos tautos nepaprasta istorija ir kultūra. Jos akiratis 
plėtėsi, tačiau nesuprantamas ilgesys ir liūdesys persekiojo kasdien. Kažko trūko, 
jautė, kad kažkas turi įvykti ar keistis. Jautėsi beviltiškai vieniša. Dienų giedra su 
maloniu nerimu dildė laiką. Ir tyliais vakarais sieloje liūdesio pavidalu pabusdavo 
ilgesys. Sarai atrodė, kad laikas ir ilgesys keliauja drauge. Ir būtent jis pažadina 
nerimo pojūtį, o ne džiaugsmas. Jei būtum linksma, nebūtų laiko grįžti į save. Ir 
Sara laukė.

6.

Sara žvelgė pro langą. Tolumoje regėjo lengvo vėjelio judinamas ežero 
bangeles. Vandenyje atsispindėjo pakrantėje augusių medžių lapų spindesys. 
Rodės, jis buvo inkrustuotas nepaprastu žaliu brangakmeniu. Ir tas virpuliuojantis 
vanduo virto vis platėjančiu dangaus apgaubtu skliautu. Žvilgsnį traukė nepaprasta 
begalinė platybė. Tas puošnus grožis buvo toks naujas, neįprastas, tarsi ištrūkęs iš 
laiko gniaužtų. Sara tik ir svajojo apie tokį šviesos nutviekstą gyvenimą ir žmogų, 
kurį tikrai kažkada sutiks. Ir tomis nepaprastomis akimirkomis ji pajusdavo, 
kad susitinka su tuo, kurio laukia. Ir tas ilgesingas laukimas pripildė jos greitai 
lekiančias dienas ypatingo žavesio ir gyvybės.

Trinktelėjusių durų garsas privertė atsisukti. Į kabinetą įžengė jauna mer-
gina, laikydama rankoje kažkokius popierius. Paaiškinusi, kad nori keliauti tuo 
reklamuotu nauju maršrutu, ji paprašė ją įtraukti į organizuojamos grupės sąra-
šą. Sumišusi Sara žvelgė į atėjusiąją, jausdama nesuprantamą nerimą ir rūpestį. 
Toji kelionės grupė buvo sudaryta, joje jau nebebuvo laisvų vietų, tačiau ji turėjo 
teisę, kaip grupės vadovė, vieną keleivį priimti savo nuožiūra. Kadangi iš artimų-
jų niekas negalėjo važiuoti, nusprendė šią vietą skirti nepažįstamajai. Sutvarkiusi 
dokumentus, Sara įteikė jai kelionės bilietus.

Pati įniko dėlioti reikalingus raštus į dėklą, kurį turėjo pasiimti išvykdama 
kelionėn. Po to, nesuprantamos jėgos traukiama, išėjo iš kabineto ir pasuko netoli 
esančių senųjų miesto kapinių link.

Tas kapinaites ji gerai žinojo, nes, tik atvykus į Lietuvą, kartu su motina 
aplankė jas. „Čia palaidoti tavo artimieji“, - trumpai pasakė ji ir papasakojo žiaurią 
karo metų tragediją. Jų šeima, prasidėjus karui, buvo paniekinta ir pasmerkta, kaip 
ir daugelis tokių, kaip jie. Buvo atimtos visos žmogiškos teisės, prisiūtos geltonos 
žvaigždės, o galiausiai suvaryti į spygliuotomis vielomis aptvertą užtvarą. O po 
kurio laiko visi išvežti į netolimą mišką ir sušaudyti. Tik jie išliko gyvi, nes spėjo 
pasitraukti į kaimyninę šalį. 

Ir dabar ji kartais aplanko tų nepažintų, bet buvusių artimų žmonių kapus. 
Jie tarsi ištiesia ranką per tolimą laiko sieną – išgirsta jų mintis, pajunta išgyventą 
skausmą, susitaikymą ir ramybę. 

Žvelgdama į šalia kapo augančio medžio kamieną, paniro į tylumą. Jai 
rodės, kad mato lyg per blyškų rūką vyro siluetą, lėtai žengiantį tolyn, ežero link.
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Grįžusi namo uždegė žvakę. Jos šviesa nugramzdino už lango esantį miestą 
į tamsą.

7.

Goda ruošėsi kelionei. Džiaugėsi, kad pavyko prikalbinti kelionių vadovę. 
Norėjo ištrūkti iš įkyrėjusių gatvių, namų, žmonių. 

Ji taip ilgai svajojo apie tą, kurį pamilo pamačiusi pirmą kartą. Gerai 
prisimena tą studentiškų atostogų žiemą, kai draugės įkalbėjo nueiti į vietinio 
instituto šokių salę praleisti vakaro. Sklido ilgesingi muzikos garsai, merginos 
viena po kitos jaunikaičių buvo pakviestos šokti, o ji sėdėjo ant kėdės ir dairėsi. 
Staiga pajuto įsmeigtas kažkieno akis ir išgirdo žodelį „galima?“. Atsisukusi išvydo 
jį – šviesiaplaukį mėlynakį, maloniai besišypsantį ir ištiesusį ranką. Nenorom 
pakilo ir nuėjo šokti. Susidūrus akims, pajuto ik tol nepatirtą jausmą. Kluptelėjo, 
atsiprašė. Tą vakarą jie šoko dar kelis kartus, po to vaikinas pasisiūlė palydėti. Ėjo 
šnekučiuodamiesi apie viską ir nieką. Sužinojo tik tiek, kad jis taip pat studentas, 
tik mokosi kitame mieste. 

Susitikinėjo, paskui susirašinėjo, o dar paskui kažkaip viskas nutrūko. 
Valstybiniai egzaminai, rūpesčiai dėl būsimo darbo, netikėtai užklupusi liga 
atitolino susitikimus.

Pradėjusi dirbti, kelis kartus vėl nuėjo į šokius, tačiau jis nepasirodė. 
Tačiau Goda neabejojo: tas, kuris turi ateiti, kas jis bebūtų, vis tiek ateis...
Parimusi prie praverto lango, mergina žvelgė į tykų, žvilgantį mirksinčio mis 

žvaigždėmis, amžinąjį dangų.
8.

Ankstyvą rytą miesto traukinių stoties perone būrelis keleivių lūkuriavo 
traukinio. Goda, užsimetusi kuprinę ant pečių, stovėjo atokiau ir žvalgėsi aplink. 
Ją ypatingai veikė tas nepaprastas oras, laukimas dar nepatirto ir nematyto. 
Suvirpėdavo bėgiai, paskui pasigirsdavo garvežio ūkčiojimai, tada įlėkdavo 
traukinys, žvangėdamas ir krūpčiodamas. Kelioms minutėms stabtelėjęs jis 
išmesdavo būrį atvykėlių, kitus priglobdavo ir vėl nudundėdavo pirmyn skuban-
čio laiko keliu. 

Kai informatorė pranešė apie jų traukinio atvykimą, būrelis sujudo, priti-
lo kalbos. Visi pasisuko atlekiančio traukinio pusėn. Sara, tempdama nedidelį 
lagaminėlį, priėjo prie Godos ir pakvietė prisijungti prie grupės. 

Sara ir Goda pakliuvo į tą pačią kupe. Išgėrusios kvapnios arbatos įsikal bė jo 
apie tėvus, mokslus, darbus. Nepastebimai sutemo. Pro šalį lėkė miestų, miestelių, 
kaimų, miškų, upių, tiltų vaizdai. Su nedideliais stabtelėjimais, durų trinksėjimais 
ir džiugiu laukimu jos artėjo prie kelionės tikslo.

Ankstyvas rytas pasitiko skaisčia saule ir nenusakomais kvapais – sodriais, 
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nepažįstamais, bet jaukiais. Iššokę iš vagono bendrakeleiviai dairėsi į tolumoje 
boluojančių kalnų viršūnes, į pro atviras stoties duris būriais plūstančius žmones. 
Sara giliai įkvėpė nepažįstamo gyvenimo aromato ir su grupe patraukė viešbučio 
link. 

Sėkmingai susitvarkiusios formalumus, merginos išsiruošė į miestą. 
Išeinant iš viešbučio, tarsi kažkieno palytėta, Goda grįžtelėjo atgal. Lyg šmėstelėjo 
pažįstamas siluetas, bet ir vėl pradingo skubančiųjų minioje.

Visą dieną praleido to didelio judraus, gyvo miesto gatvėse, aikštėse, 
muziejuose. Grįžus į viešbutį, prie lifto lūkuriavo būrelis jaunuolių.

- Sveika, Goda!- staiga išgirdo pažįstamą balsą. Dar neatsisukusi suprato, 
kad tai jos išsvajotasis draugas. Mergina suvirpėjo, ją pervėrė esmo žaibas.

Akimirką sumišusi tylėjo, paskui pristatė Sarą. Toji skubiai įlipo į atsivėrusias 
lifto duris. Godą sulaikęs draugas pakvietė kavos.

Kurį laiką abu tylėjo. Goda nežinojo, ką sakyti, ko klausti. Viskas taip 
netikėta. 

O jis ėmė kalbėti. Džiaugėsi jų netikėtu susitikimu, pasakojo, jog atvyko 
kelioms dienoms atsigauti po neseniai įvykusių skyrybų, dar kažką. Goda gerai 
nesuprato, apie ką jis kalba, įstrigo tik vienas žodis – skyrybos. Juk prieš kelis metus 
jis taip gražiai kalbėjo apie jų būsimą bendrą gyvenimą, namus, kuriuos drauge 
sukurs. Ūžtelėjo šalta skausmo banga, sustingo veidas, akyse atsirado nuostaba. 
Jautėsi taip, tarsi peilis būtų įsmigęs širdin. 

Už kavinukės lango vilnyjo švelni prieblanda. Diena dar neskubėjo 
pasiduoti nakčiai, viską apliejo blyškia šviesa. Rodės, šviesa trumpam sustabdė 
laiką, leisdama pajusti akimirkos laikinumą. Goda lengvai pakilo, pasiteisinusi 
patirtu nuovargiu, ir nuskubėjo į savo kambarį.

Ekskursijose po nepažįstamą kraštą Goda klaidžiojo tai su Sara, tai su kitais 
bendrakeleiviais. Nauji įspūdžiai padėjo primiršti patirtą. Tikėjimas, kad įvyko 
stebuklas žadino Godos sielos galias, o aplankiusios tylos akimirkos atskleidė 
žodžius, nuo kurių išnyko neviltis ir vienatvė. 

Namo grįžo tarsi atgijusi ir atradusi tiesą pati savyje.
9.

Grįžusią iš kelionės Sarą pasitiko liūdnas motinos veidas. Sunkiai sergan tis 
tėvas gulėjo ligoninėje, visi namų rūpesčiai užgulė jos pečius. 

Kelionė, kurioje susipažino su Goda ir jos buvusiu vaikinu, pakeitė Saros 
gyvenimą. Ji vis prisimindavo tą dieną, kai susitiko, tas trumpas pokalbis, lengvas 
rankos paspaudimas tarsi atvėrė nepaprastą šviesą. Kai jis atėjo pas ją be jokių 
jos pastangų, nesipriešino. Su Goda apie tai nesikalbėjo, o ir nebuvo jos tokios 
artimos, kad atvertų savo jausmus.

Tėvo sveikata blogėjo. Nepadėjo nei brangūs vaistai, nei gydytojų patarimai. 
Jis gulėjo ir žiūrėjo į lubas. Dažnai pasikviesdavo Sarą, kažką mėgindavo pasakyti. 
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Sara stengėsi suvokti jo neaiškiai tariamus žodžius, tačiau taip ir nesugebėjo jų 
suprasti. 

Vieną vakarą, kai ji su tėvu buvo dviese, šiaip taip jai ištarė: „Paklausk 
mamos apie karą“. Ir nusilpęs nutilo. Tą pačią naktį iškeliavo amžinybėn. 

Sustingusi Sara žiūrėjo į žemės kauburėlį, nuklotą gėlėmis. Išėjo jos tėvas, 
buvęs atrama ir paguoda. Namai ištuštėjo. Motina vis dažniau užsidarydavo sa vo 
kambaryje. O ją apgaubė tylioji liūdesio paukštė. Ir prablaškydavo tik jo telefono 
skambučiai ir ilgi pokalbiai. O kartais, nesulaukusi skambučio, kai liūdesys 
tapdavo nepakeliamas, surinkdavo jo telefono numerį ir laukdavo. Stodavo tyla, 
kuri, rodės, trukdavo amžinybę. Ir kai išgirsdavo jo balsą, padėdavo ragelį. Ir tas 
geliantis vienišumas kuriam laikui atsitraukdavo. Kartais Sara klausdavo moti nos, 
ką tėvas norėjo jai pasakyti, bet, matydama jos skausmą ir neviltį, nutildavo. O ji 
vis kartojo, kad dar ne laikas. Kada ir koks tas laikas, Sara nesuprato.

Vieną dieną pravėrusi duris Sara išvydo jį, stovintį su lagaminu. Jie žvelgė 
vienas į kitą ir negalėjo nei pajudėti, nei ištarti bent žodelį. Ji žiūrėjo į jį, ir ta tyla 
atrodė rėkianti, sklidina energijos. Sukrėtimas tarsi apšvietė ją, ir ji aiškiai kaip 
niekad išvydo jį kaip žmogų, kurį visada pažinojo, kurio taip laukė. Visi žodžiai 
išgaravo, viskas susiliejo, o paskui staiga įgavo itin ryškias formas. Ji pajuto beribį 
džiaugsmą, daug stipresnį už bet kokius žodžius. Jos neramios mintys nurimo, 
užliejo ramybė. Ir tas džiaugsmas buvo tarsi tiltas per erdvę, skiriančią juos. Jis 
užplūdo nenumaldoma srove ir jį. Abu ėmė šypsotis. Tada, metęs lagaminą, jis 
apkabino ją ir tvirtai prispaudė prie plakančios širdies. Išnyko pasaulis, išnyko 
skausmas, neviltis. 

Dabar jie buvo dviese. Dviejų gyvenimas tapo vienu gyvenimu.
10.

Goda ruošėsi išvykai į pionierių stovyklą. Vasaromis dauguma vaikų buvo 
siunčiami atostogauti į tokias poilsiavietes. Ir tėvams buvo ramiau, nes vaikai buvo 
užimti sportu, žaidimais, maudynėmis ežere. Netoli miesto įrengta stovyklavietė 
buvo tvarkinga ir patogi. Gal vaikus slėgė beveik kariška drausmė – rikiuotės, 
raportai, griežtai nustatyta dienotvarkė, bet vadovams tas darbas patikdavo, nes, 
nuaidėjus paskutiniams gana ankstyviems vakaro trimitams, vaikai eidavo mie go-
ti, o vadovai galėdavo veikti ką norėjo. Godai patiko tvarka, ritmas, vaikų klusnu-
mas, na ir, žinoma, graži gamta – nedidelis ežeras, apsuptas tamsaus paslaptingo 
miško, smėlėti paplūdimiai, valtys pasiplaukiojimui, naktiniai laužai ir pokalbiai 
prie jų su kolegomis.

Tais ilgais šviesiais vakarais Goda nuklysdavo į nedidelę giraitę, esančią 
prie pat ežero kranto. Čia buvo mažutėlė smėlio juosta, iš vienos pusės apsupta 
medžių, iš kitos – vandens. Ją jaudino tie tamsialapiai vešlūs medžiai, į krantą 
pliuškenančių bangelių šneka, sidabriniu rūku padengtas nuskubančių ežero 
bangelių žvilgesys.
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Ji jautė lėtai artėjantį vakarą. Tilo garsai, blanko saulė, tik garsiai plakė 
jos nerami širdis. Rodės, ji bėga, lekia kažkur, stengdamasi pralenkti saulėlydį. 
Norėjo ką nors jausti, bet jausmai dingo, liko tik nesuprantamas skausmas, ku ris 
palengva slėpėsi kažkuriame širdies kamputyje ir tūnojo susigūžęs, užleisdamas 
vietą tuštumai.

Aprimusi pasuko savo namo, kur dabar laikinai gyveno su vaikais, link. 
Buvo tylu. Staiga pasigirdo keiksmai ir iš didžiojo tako išslinko keli ginkluoti 
milicininkai, lydimi pabalusio stovyklos viršininko. Visi skubiai nužingsniavo 
pastato, kuriame buvo apsistojusi Goda, link. Paskubėjo ir Goda. Įėję į kambarį 
per žvelgė išrikiuotas lovas. Vaikai miegojo. Neradę, ko jiems reikėjo, pakilo laip tais 
į antrąjį aukštą. Čia iš prie lango esančių lovų grubiai prikėlė dvi sesutes, nese niai 
atvykusias iš gretimo rajono. Išsigandusios dvylikametės dvynės skubiai susidė jo, 
kaip joms buvo liepta, į maišelį rūbelius, ir jos, apsirengusios tik ilgais drobiniais 
naktiniais marškiniais, buvo išstumtos pro duris. Išbudusios kitos mergaitės 
išsigandusios dairėsi ir klausinėjo, kas čia vyksta. Stovyklos viršininko nutildytos 
vėl sugulė, girdėjosi tik slopinamas šniurkščiojimas ir šnabždesys. Praeidamas pro 
Godą, viršininkas tik mestelėjo: „Priešės“. Ir išlėkė paskui išeinančius.

Godai gyvenimas staiga parodė aštrius nagus. Apėmė siaubas dėl rytdienos. 
Jai pasirodė, kad viskas, kas gražu, kas žmogui teikia džiaugsmą ir laimę, šią 
akimirką dingo, atsidūrė kažkur tarsi už jos. Sugrudusi ji stengėsi iš šiandienos 
peršokti į rytojų. „Koks jis bus? Kas jos laukia?“ – klausė savęs ir ieškojo ten, kur 
jos nėra, bet žino, kad neišvengiamai bus. Taip norisi patekti į savo ateitį anksčiau 
laiko. Žvelgė į ją susimąsčiusi ir įžengė į tuštumą. Suvokė, kad vienintelis būdas 
prisijaukinti šį gyvenimą yra sukurti save iš naujo.

Ir Goda patraukė į savo švytinčią girios katedrą.
11.

Šiandien Godos pirmoji darbo diena miesto laikraščio redakcijoje. 
Redaktorius pristatė ją bendradarbiams. Kabinetas – antrajame aukšte. Tapti 
žurnaliste buvo jos svajonė. Rašydavo straipsnelius ir anksčiau, tačiau darbas 
mokykloje nualindavo ir išsekindavo, vos spėjo suktis, kaip ta voverė ratu: nuo 
skambučio iki skambučio, nuo ryto iki vakaro. Tik vasaros atostogos padėdavo 
atgauti jėgas. Tad kai pasiūlė ateiti dirbti į redakciją, daug nemąstydama pasuko 
nauju keliu. 

Jau pirmąją dieną sužinojo ne tik kokiomis temomis turės rašyti, bet ir su 
kuo viską derinti. Bendradarbis, sėdintis prieš jos stalą, dažnai kažkur išnykdavo, 
o grįžęs ilgai braukydavo rankraščius. Palengva įsisuko į darbus ir Goda. Dažnai 
lankydavosi vietiniame valdžios pastate, kur visada būdavo nurodoma, apie ką 
galima rašyti, o ko ne, pasirinktas herojus straipsniui tinka, ar turi kokių valdžiai 
nepatinkančių faktų. Nežiūrint į nustatytus rėmus, darbas Godai patiko. Pradėjo 
rašyti ne tik straipsnius, bet ir prozą, ėmė svajoti apie knygą.



34

Varpai 2017 (37)

Mama dirbo fabrike, grįždavo pavargusi. Jau sukūrę šeimas broliai gyve-
no skirtinguose miestuose, su jais matydavosi retai, tik telefonu kartkartėm pa-
sišnekėdavo. Mama dažnai bardavosi, buvo griežta ir reikli. O Godai taip trūko 
motinos švelnumo. Norėjosi prisiglausti, pakalbėti, pasiguosti. Tačiau to nebuvo 
ir, iš prigimties jautriai mergaitei, tai buvo kančia. Nesulaukusi švelnumo, ir pati 
negalėjo jo parodyti. Tarp jų nebuvo to gilaus vidinio motinos ir vaiko ryšio. Šią 
spragą šiek tiek kompensavo tėvas – jautrus, sąmojingas, rūpestingas žmogus. Ji 
visada tardavosi su juo, paklusdavo jo patarimams, bet ir kažkiek varžydavosi, nes 
tė vas, užsiėmęs darbais, sugrįždavo vėlai, o dažną savaitgalį praleisdavo su drau-
gais žve jyboje. Goda jautėsi vieniša, nerandanti savo vietos, niekur nepritampan ti.

Darbas redakcijoje tarsi atgaivindavo. Čia ateidavo daug žmonių tartis 
įvairiais klausimais, savo kūrybą atnešdavo literatai. Tą dieną ji baigė rašyti 
straipsnį apie darbo spartuolį, kai į kabinetą įžengė energingas stamboko pailgo 
veido su dailia garbana ant kaktos jaunuolis. Šypsodamasis prisistatė – poetas 
Rytis. Papasakojo apie save – sugrįžo baigęs mokslus iš sostinės, pradeda dirbti, 
o kadangi rašo eiles, atnešė paskaityti jai, ruošiančiai literatūrinius puslapius. 
Goda atidžiai žvelgė į atėjusįjį. Malonių akių ir ypač šilta jauki šypsena. Padvelkė 
jaukumu, gerumu. O Rytis vis kalbėjo ir kalbėjo – apie darbą, draugus, keliones. 
Padeklamavo keletą savo eilėraščių. Nutilęs stebėjo kurį laiką Godą, po to pakvietė 
į netoliese esančią kavinukę. 

Taip prasidėjo jų keista draugystė. Tai jis kasdien atlėkdavo pasitikti jos, 
baigusios darbą, ir jie eidavo pasivaikščioti į parką, tai dingdavo ilgam laikui. 
Jai patiko jo atidumas, švelnumas, bet baugino kažkoks lengvabūdiškumas. 
Goda bijojo savo minčių, atminimų, jausmų, kurie nuplukdydavo į stingdantį 
nepakeliamo suvokimo gniaužtą. Žinojo, kad jos anų dienų draugas, svajotasis ir 
lauktas, gyvena su buvusia kelionės bendražyge Sara. Ji nebegali gyventi laukimu 
ir rytdiena. Gal gyvenimas nusprendė, kad ji jau pakankamai nuskriausta, ir jis 
siunčia jai jos sielos draugą?

Kai vieną vakarą ji, grįžusi iš teatro, rado namuose sėdintį Rytį ir šnekantį 
su mama, suprato, kad tai atėjo. Susėdę ant suoliuko prie namo jie tylėjo. Rodės, 
tyras vakaro oras dainavo. Sieloje švytėjo balta šviesa, o laikas išsiliejo iš savęs. 
Goda žiūrėjo į švelnų miglotą mėnulį ir jautėsi tokia rami, tyli, tarsi nematoma. 
Prigludusi prie Ryčio, ji ką tik pažadėjo jam savo gyvenimą. Tai jai patiko, ir ji 
puoselėjo tą išsvajotą jausmą.

12.

Vieną sekmadienį motina pranešė, kad laukia svečių ir paprašė Godos 
niekur neiti. „Kalbėsimės“, - teištarė ir išėjo ruošti kavą.

Į kambarį įėjo dviese – pagyvenusi tvarkingai apsirengusi moteriškė ir 
žilabarzdis kostiumuotas vyriškis. Pastarojo žvitrios tamsios akys įsmigo į Godos 
veidą ir ilgai tyrinėjo.



35

Varpai 2017 (37)

Goda, sumišusi nuo tokio įdėmaus žvilgsnio, pažvelgė į motiną, paskui – į 
tėvą, norėdama suprasti, kas čia vyksta. Tėvai tylėjo. Atėjusioji išsiėmė iš rankinuko 
pluoštelį nuotraukų. Padėjusi jas ant stalo, atsisuko į Godą ir ištarė: „Tai tu ir tavo 
gimdytojai“. 

Kambaryje pakibo sunki tyla. 
Paėmusi tas kelias nedideles nuotraukas, Goda pamatė jose du jaunus 

žmones, kurių vienas ant rankų laikė suvystytą kūdikį. Įsižiūrėjo į jaunuolių 
veidus. Tai buvo ne jos tėvai, dabar sėdintys prieš ją. Nieko nesuprasdama atsisuko 
į juos. Kurį laiką visi tylėjo. Paskui prabilo mama. Ji pasakė, jog tikrai jie jos tikrieji 
tėvai. Viskas įvyko per karą. Šalį okupavus vieniems grobikams, juos išvijo atlėkę 
kiti, pradėję naikinti žmones, paženklintus geltona žvaigžde. Vieną tamsią vasaros 
naktį į jų namus pasibeldė vyriškis, vedinas jaunute moterimi su kūdikiu ant 
rankų. Jis prašė paslėpti jas. Motina puikiai suprato virpančią moterį su kūdikiu, 
nes vos prieš kelias savaites buvo pagimdžiusi dukrą. Skubiai nuvedė viešnią į 
mažą kambarėlį ir išlydėjo paslaptingąjį svečią. Išaiškėjo, kad atvykusios moters 
kūdikis – dukrytė – tokio pat amžiaus, kelių savaičių. Pamaitintos mažylės buvo 
suguldytos lopšyje, o moteris slėpėsi tame pat kambarėlyje po lova. Po kelių dienų 
vidun įsiveržė keli vokiečių karininkai, klausdami ar neslepia iš geto pabėgusios 
žydės su kūdikiu. Motina, paaiškino, kad tokių žmonių nežino ir nematė. Kai 
kariškis pasuko į mažąjį kambarėlį, ji pasakė, kad tik ką pamaitino savo kūdikį 
ir užmigdė. Bet vokietis vis vien pravėrė duris. Išvydęs prie krosnies džiūstančius 
vystyklus, o ant lovos ramiai miegančią mergytę (kita gulėjo užklota lovoje), tykiai 
uždarė duris ir, įspėjęs, jei pastebės kur bėglę, nedelsiant pranešti, išėjo.

Po kelių dienų naktį vėl pasigirdo beldimas į langą. Atvykėlė čiupo vieną 
iš dviejų šalia viena kitos miegojusių mažylių, ir skubiai išbėgo į kiemą. Motina 
palydėjo ją iki prie vartelių stovėjusio vežimo, prikrauto šieno. Atvykėlis skubiai 
pakėlė šieno krūvą ir paguldė ant paruoštos antklodės moterį su kūdikiu, greitai 
apklojo šienu, padėkojo motinai ir vežimas nudardėjo tamsios nakties keliais. Tik 
ankstyvą rytą pravirkus kūdikiui, motina pamatė, kad atvykėlė išsivežė jos dukrą.

Atėjusioji (o tai buvo Godos teta) papasakojo, kad tą naktį jie važiavo į 
netoliese esantį kaimą, ten slapstėsi kurį laiką, paskui jos tėvas, pabėgęs iš geto, 
prisijungė prie jų ir kartu su besitraukiančia sovietine armija atsidūrė Rusijos 
gilumoje. Ten ir pragyveno karo, pokario baisumus. Sužinoję apie savo artimųjų, 
giminaičių likimą, dėkojo Dievui, kad pavyko išsigelbėti. Augino mergaitę kaip 
savo dukrą. Aprimus laikams, grįžo į Lietuvą ir ilgai ieškojo savo išgelbėtojų. 
Surado ir stebėjo savo dukrą, tačiau ilgai nedrįso apie tai kalbėti. Dabar atėjo 
laikas, sakė jie, nes Godos motina sunkiai serga, o tėvas neseniai mirė, taip ir 
neapkabinęs tikrosios dukters.

Kambarį apgaubė sunki tyla. Goda užsidengė rankomis veidą ir linguo-
dama stengėsi suvokti, kas čia vyksta. Ją užgriuvo tamsa, lendanti iš visų pusių, 
grūmodama ir kartu glostydama. Ji stengėsi neprarasti sveiko proto. Tiek metų 
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ji stovėjo šalia savęs, stebėjo save iš šono, stengėsi suvokti ir priimti save tokią, 
kokia tapo, nors jausdavosi tarsi uždaryta narvelyje būtybė, kurią reikia pažinti, 
kar tais padėti, gailėtis. O dabar užgriuvusi sumaištis prapliupo tuštuma, vienat-
ve ir klaikia paslapties kančia. Ji nežinojo, kaip dabar reikės gyventi toliau ir ką 
daryti. Bet prabilusi jos griežtoji mama pasakė, kad Goda – jų duktė, nors išvaiz da 
ir nepanaši į juos. Ji – jų vaikas, čia jos tikrieji namai, nes mažylė augo šiuose na-
muose ir visada buvo jų mylima dukra. Goda, girdėdama tuos žodžius, supra to, 
kad gyvenimas yra kur kas daugiau, negu dabarties akimirkos šiame matomame 
pasaulyje. Yra daugybė netikėtų, o gal ir likimo skirtų gyvenimo vingių, kuriuos 
turi išgyventi, pereiti daugybę išminties kelių, kol pajėgsi sukaupti galios gyventi, 
pažinti save ir peržengti užkluptą neviltį ir skausmą.

13.

Stabtelėdama ties kiekvienu kvėptelėjimu, lėtindama žingsnį, giliai įkvėp-
dama ir iškvėpdama, kol nurimo smarkus širdies plakimas, Goda ėjo į tuos namus.

Švytintis dangus skleidė mirgančią šviesą, kuri skverbėsi iki pat sielos, kur 
buvo užgimęs ilgesys ir nepaprastas noras išvysti tą, kuri tiek kentėjo, tiek ilgėjosi 
ir tiek laukė. Goda suvokė, kad savo ląstelėse nešiojasi savo senosios žemės isto-
riją, jos išmintį ir įsišaknijusį liūdesį. Jos tauta, ilgus metus ieškojusi pažadėtosios 
žemės, savo širdyse sukaupė tiek liūdesio, kad niekam niekad jokia jėga jo nepa-
vyks išrauti. Nebent raminančios ašaros, šiltos ir tyros, apmaldytų širdies sopulį.

Ji atėjo pas savo artimuosius. Jautė, koks bus sunkus tas pirmasis susiti ki mas. 
Kai prasivėrė durys ir pasirodė jose stovinčios moters siluetas, Goda sustingo. Prieš 
ją stovėjo Sara. Ji įdėmiai žvelgė į ją ir tylėjo. Ši akimirka buvo ilga kaip amžinybė. 
Laikas, suvokė Goda, toks priešas, kurio kantrybės neįmanoma išsekinti. Ji išvydo 
vienatve alsuojančią sielą. Tą varganą, vienišą mergytę, gelbėtą nuo baisios mirties, 
sušildytą ir mylėtą, likimo per klaidą paskirtą visiškai kitokiam pasauliui. Jos 
stovėjo viena prieš kitą – du skirtingi pasauliai, likimo stumtelėti į atgimimą.

Priėjusi prie lovoje gulinčios moters, Goda išvydo skausmo paženklintą 
veidą. Ji atrodė sutrikusi, apgaubta ilgesio ir kančios. Bet tai buvo moteris, ištvė-
rusi skausmą, primestą negailestingos lemties, ir nugalėjusi ją. Godai rodės, kad 
ji plaukia tuo skaidriu dangumi, atitrūkusi nuo praeities ir ateities. Į jos užduotus 
klausimus moteris atsakė trumpai. 

Goda žinojo, kad nereikia liesti to, kas jau praeityje. Ji vartė senas nuotrau-
kas, kurios jai nieko nesakė, o tik stabdė gyvenimą, pertraukė dabartinę jo eigą, 
viską naikino. Širdį užplūdo nepelnytas skausmas. Ji negalėjo sugrąžinti praeities 
ir pakeisti jai skirto likimo. Ji jau pasmerkta gyventi jai primestą gyvenimą, turi 
savus vaikystės, jaunystės prisiminimus ir jį, savąjį poetą, taip netikėtai atsiųstą 
likimo.
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14.

Sara ilgai kalbėjosi su savo motina. Ta, kuri ją užaugino. Ji tvirtai nusprendė: 
jos mama – ta, kuri užaugino. Ji nieko nekaltino ir nieko neteisino. Tik stengėsi 
susitelkti, kad galėtų išlikti pasaulyje, kuris tapo nesuprantamas. Sara suvokė, 
kad šiuo metu vienintelis būdas prisijaukinti tą pasaulį, kurio nesupranti, yra 
padaryti ką nors visiškai kitaip, sukurti save iš naujo. Vaikystės svajonių pasaulis 
buvo jos pasaulis. To ji negalėjo nei pamiršti, nei išsižadėti. Ją kerėjo visi vaikystės 
prisiminimai, kiekvienas tų namų kampelis, kiekvienas prisiminimų šešėlis. 
Mylėjo tuos namus, tuos tėvus, kurie augino ją rūpestingai ir su didele meile. Ji 
kiekvieną vaikystės akimirką pavertė gyvu prisiminimu, kurie buvo apšlakstyti 
sielos žaizdų ašaromis, tuos namus apsupo švelnia meilės aureole ir paslėpė giliai 
savo širdyje.

Sara nusprendė gyventi savo gyvenimą, tokį, koks nutiks ir kokį jai paruošė 
likimas. Ji tikėjo, kad bus laiminga, nes šalia buvo žmogus, kurio ji laukė ir kurį 
pamilo. Ji pasiryžo gyventi kasdien jausdama save, tikėjo, kad laimė lydės ją per 
visą jai skirtąjį gyvenimą.

Sara ruošėsi kelionei. Pažadėjo motinai nedelsdama pranešti, kai tik įsikurs 
toje tolimoje šalyje. Jai buvo ramu, nes su ja buvo jos brangiausias žmogus. 
Sara neskubėjo. Ramiai nusiteikusi ji svajojo apie laukiantį neišmatuojamai 
ilgą gyvenimą ir statė oro pilis, džiūgavo būsimos ateities vizija. Visa tai alsavo 
linksmumu ir amžinumu, nes jos siela gyveno svajų pasaulyje. Kažkur širdies 
gilumoje kirbėjo žinojimas – slapta abejonė, kad visa, kas buvo, yra ir kas nutiks, 
jau nulemta nepakeičiamo likimo.

Tą paskutinę dieną ji peržvelgė savuosius namus, palietė daiktus, tapusius 
jos gyvenimo dalimi, atsisveikino su pasveikusia motina ir išvyko, išsiveždama 
savo balsą, jausmus, savo ilgesį ir skausmą, palikdama tik praeities tylą.

*
Po kelių dienų iš suskambėjusio telefono motina sužinojo, kad lėktuvas, 

kuriuo skrido Sara su savo vyru, buvo susprogdintas teroristų. Visi keleiviai žuvo.

Silvija PELECKIENĖ
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RAIMONDAS KAŠAUSKAS

SKAUDANTIS LAIKAS
Apsakymų ciklas

GRUODAS

Naktis tokia balta, tačiau tas baltumas visai ne šviesa, net ne prieblanda, bet 
tiršta, žemę ir dangų suliejusi pavasarinė migla. Per ją negalima nieko įžiūrėti, tad 
Vyčiui, užsiglaudusiam už trobos kertės, rodosi, jog atsidūrė nepažįstamoje vietoje arba 
sapnuoja keistą, kažin kada jau regėtą sapną. Ir dingojasi, kad už tos balkšvos sienos 
kažin kas slepiasi, maudžia neramus laukimas, jog pasirodys. Nors migla visose pusėse 
tokia pati, tačiau kartais joje ima rodytis keistas, į medį, gyvulį arba žmogų panašus 
juodumas, kuris išnyksta tik pamirksėjus akimis. Stovintysis nuskrieja mintimis vienu iš 
kiemo išbėgančių takelių, vedančiu pas kaimynus ar į dykvietę, rusų statytą, bet apleistą 
aerodromą, kur vasarą sugena gyvulius miestelio, aplinkinių kaimų piemenys, arba palei 
kanalą nusidriekusiu keliuku į vieškelį. Vieškeliu galima nukeliauti į vakarus, kur ant 
kalvų dunkso Džiugų miestas, kur jis pats nuo rudens jau traukia į gimnaziją, į rytus – ne 
tik į Juodsodės miestelį, bet ir į didelį, iš žmonių pasakojimų pažįstamą Šiaulių miestą. 
Vaizduotėje galėtų nuskrieti dar toliau, už girių, bet nėra ten buvęs, todėl ir tie kraštai, 
iš kur rytais pateka, o vakarais nusileidžia saulė, nepažįstami, tik regėjimuose panašūs į 
nepaprastas, knygose aprašytas šalis.

Kai tokioje nepermatomoje pieno baltumoje nieko nematyti, svarbiau klausytis: 
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mat žemei dieną atsileidus, o naktį pašalus, po einančiųjų kojomis garsiai treška gruo-
das. Tačiau įtempta klausa gali ir apgauti, todėl jam pasirodo, jog girdi ir žingsnius, ir 
net pokštelėjimą, kai einantysis įlūžta ant sausledžio, o ištryškęs purvas aptaško apavą, 
drabužius. Ilgokai klausosi, bet tiek sodyboje, tiek visoje erdvėje tvyro tyla, nuo kurios 
ima spengti ausys. Kai pasigirsta tolimas šunų lojimas, jis irgi atrodo kaip iš kokio sapno. 
Tačiau kad kažin kas tikrai traukia per ganyklą, išduoda pempių, į kurių valdas įsibrovė 
judantysis, riksmas: iš pradžių suklegia viena, paskui atitaria kita, galiausiai pratrūksta 
visos. Jos, senokai parskridusios, vienos pačios karaliauja tuščiose ganyklose, dieną skar-
dendamos ausis veriančiais balsais, o naktį, pajutusios neprašytą svečią, persekioja, kol 
išveja. Vytis įsitempia, jam ima daužytis širdis. 

Bet pempės palengva nusiramina, tik viena kita dar klykteli, jaudulys atlėgsta 
ir jaunasis gimnazistas ima galvoti apie tai, kas nesusiję su šia akimirka. Ką matė ant 
vieškelio, patyrė mokykloje, prisimena visokius paties išgyventus, iš suaugusiųjų girdėtus 
atsitikimus, galiausiai ima svajoti, kažin ko ilgėtis, kaip ilgimasi artėjant pavasariui, 
kai svaigiai pakvimpa žemė, jauduliu padvelkia tolumos. Ausyse suskamba namiškių, 
kaimynų, gimnazijos mokytojų, vaikų, net nepažįstamų žmonių balsai, kalbų nuotrupos, 
įstrigusios mieste, turgaus aikštėje ar didžiojoje gatvėje, kur būriais vaikšto žmonės, iš tų 
šnekų net galima sudėlioti ilgą, tačiau beprasmį pasakojimą. Prisimena savo draugus ir 
nedraugus, iš pastarųjų patirtas skriaudas, mintyse su jais ginčijasi, kuria siaubingus, kaip 
pasakose, keršto planus. 

Kai atsisuka į uždangstytus trobos langus, prisimena, jog tai, kas šį vakarą, šią 
akimirką dedasi namuose, joks sapnas, bet jaudinanti, net bauginanti tikrovė. Tačiau ne 
tik baimė yra tokio maudulio priežastis, bet ir viskas, kas vyksta aplinkui, Lietuvoje, kas 
yra taip neteisinga, baisu, kas, skirtingai nei žaidimuose ar svajonėse, nepriklauso nuo jo, 
net ir nuo suaugusiųjų valios. Ir kai sugrįžta iš to, netikro, sapno, kai vėl įsitempia akys ir 
jose pasigirsta panašūs į lūžtančio gruodo traškėjimą garsai, kai miglos sienoje kažin kas 
sujuoduoja, norėtų mestis į trobą, pranešti, jog kažkas eina. Tačiau ir vėl darosi tylu, tik 
iš visų pusių girdėti paslaptingas žemės šnaresys, vandenų gurgėjimas, ausyse suskamba 
kraujo tvinksniai. 

Galėtų nebestovėti, nebežvarbti, bet eiti pasišildyti. Nieko nesakytų nei tėvas, 
nei pusbrolis Ignas, kuris, kaip ir prieš keletą dienų, vakare atėjo su vyrėlesniu draugu, 
prisistačiusiu Algio vardu. Abu vilkėjo panašius, padėvėtus milo, o gal iš kareiviškos 
milinės pasiūtus puspalčius. Bet atsisegus pasimatė gimnazistiškas Igno švarkelis, - 
nors gimnazijoje, į kurią dabar eina Vytis, pusbrolis nebesimoko, tačiau drabužiai vis 
dar primena neužbaigtą mokslą. Jo draugas, kaip girdėjo šnekant, parašiutininkas, dar 
užpereitą žiemą, kai tebevyko karas, nuleistas iš lėktuvo, vilki palaidinę su didelėm 
kišenėm ant krūtinės. Šiandien pašalę, sausa, bet tą vakarą merkė pavasario dulksna, abu 
buvo kiaurai peršlapę, žliurgsinčiu apavu - pusbrolio tupliai kiauri, ir šaltu, tiesiai iš šu-
linio, vandeniu – kokie užsigrūdinę! – jie nusimazgojo kojas, išsiskalavo, ant šilto mū ro 
pasidžiovė kojines. Basi – tik Ignas įsispyręs į tėvo kaliošus – rodėsi panašūs į namiškius. 
Visada, kai esama svečių, kai troboje šilta, Vyčiui taip jauku, gera, jog alpėja širdis. Niekas 
neskuba ir atgulti. Tėvas svečius vaišino smulkiai supjaustyta raudonžiede taboka, kurios 
skanus dūmas  glostė uoslę, bet rūkė tik šeimininkas ir sūnėnas, kuris jau kadai, kai dar 
mokėsi, slapčia nuo savo tėvų užtraukdavo dūmą, o Algis papurtė galvą, nerūkantis. Ir ne 
tik Vytis, bet ir visi namiškiai akimirką sakytumei užsimiršo, kas tie svečiai, kokie dabar 
laikai. 

Jis pažvelgia į mažą šviesos ruoželį lango kertelėje, - viduje dega iš šovinio gilzės 
padaryta lempa, ir toliau eina sargybą. Ir prisimena, kad jie – ne kokie paprasti svečiai, 
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ne šiaip užsukę pakeleiviai, bet tikri kovotojai, apie kuriuos tiek daug kalba žmonės, 
kokiu dabar vaizduojasi esąs ir pats, ir nuo tų pajautų gerklę sugniaužia toks didingas 
graudumas, jog, rodos, išsiris ir ašara. Tačiau, nors ir jaučiasi nelygu koks Lietuvos 
sargybinis, labiau norėtų būti troboje, su visais, priminti ateiviams apie save patį, savo 
kilnias pajautas, parodyti žinias. Jam dingojasi – taip apie jį sakydavo jo buvusi pradinės 
mokyklos mokytoja, - kad jis visko – ir apie savo tėvynės istoriją, ir apie laisvės kovas, ir 
apie jos meilę žino tiek daug, kad su juo negalėtų susilyginti niekas, net ir tie, kurie ne 
pirmi metai trina gimnazijos suolą. Ir taip knieti parodyti savo žinias tiek kokiam geram 
draugui, tiek patikimam svečiui. Kartą, kai dar nesimokė gimnazijoje, jis susiginčijo su 
pusbroliu Ignu, gimnazistu, kuris Žemaičių kalnas – Medvėgalis ar Šatrija – aukštesnis? 
O jei aukštesnis, kiek? Ignas žinojo, kuris, bet kiek, ne, ir Vytis buvo patenkintas, kad 
įveikė. Perskaitytų svečiams ir savo eilėraštį apie Tėvynę, už kurį Ignas – o gal ir tylusis 
Algis? – pagirtų. Gal ir jam, kaip andai tėvui, jie duotų lapelių, kad nuneštų kaimynams? 

Aną vakarą svečiai išsitraukė ir pistoletus, išėmė apkabas, pabėrė ant stalo šovinius, 
- bet jam atrodė, jog ginklai netikri, tik vaikiški žaislai.    

- Valteris, - tarstelėjo Algis. – Dar iš Rytprūsių. 
Jo kalba – ne žemaitiška, bet tokia graži kaip ir visų, mokytų, žmonių, ir jis pats, 

nors ir nešnekus, tačiau guvus, linksmas, ir, kai tik pasižiūrėdavo į Vytį, šis suvirpėdavo iš 
jaudulio, ir net atrodė, kad – o, kaip to norėtų! – jį užkalbins.

- Mano rusiškas, - pakilojo rankoje savo žaislą ir Ignas. 
- Mes kariuomenėje turėjome čekoslovakiškus šautuvus, - prisiminė tėvas savo 

kariškos tarnybos laikus. 
Vytis taip įsidrąsino, kad prislinko prie pat pusbrolio, palytėjo ant stalo gulintį 

pistoletą, bet  Ignas negyniojo, tarsi nė nematė, leido pakilnoti, tik tas, į žaislą panašus 
daiktas, pasirodė toks sunkus. Tačiau vakaras, kad ir ilgas, jaukus, nesulaikomai bėgo. 
Tėvai, užsidegę žibintą, nubrido į kūtę, mat turėjo veršiuotis Šėmargė. Tačiau veršelis tą 
vakarą nepasirodė. O troba palengva išvėso, svečiai, iki tol žvalūs ir linksmi, atrodė išvargę, 
lenkiami snūdo. Algis mandagiai prisidengė delnu burną ir slapčiomis nusižiovavo. 

- Kažin, ar šiandien besulauksime? - suabejojo. 
Jo klausimas, susirūpinęs veidas sutrikdė tokį mielą vakarą, ir visi tartum nusiminė, 

net išsigando. Tas, kurio buvo laukiama – Vytis gerai žinojo, kas – taip ir nesirodė. Svečiai, 
mažumą nusnūdę, paryčiais, dar su tamsa, išnyko. 

Šį vakarą jie atrodė labiau susirūpinę, rimti. Ignas iškart paklausė tėvą:   
- Kažin, kaip šįsyk?  
- Davė žinią, kad ateis, - nuramino šis. – Tada Juodsodėje buvo pilna rusų, negalėjo 

nė nosies iškišti.  
- O tu drožk į lauką, - paliepė Ignas pusbroliui. – Pasižvalgyk.  
Vytis iškart net užsigavo: buvo ne tik jaunesnis, bet ir Igno vargingojo dėdės vaikas, 

tarsi koks nelygus giminaitis, kita vertus, jam pasidingojo, jog taip nušalinamas nuo visų 
paslapčių, nepatikimas. Tačiau Lietuvos sargybinio pareiga jam pasirodė tokia svarbi, kad 
dabar jaučiasi tikras šalies gynėjas. Bet ką galima pamatyti arba išgirsti, kas tvyro tokioje 
baltoje, neperregimoje naktyje? Tiesa, labai toli, galbūt anapus girių, vėl kaip aną vakarą 
ambrija šunes, ir vėl - nepiktai, tęsiamais balsais, galbūt atsiliepdami kitiems, dar toliau 
esantiems savo gentainiams, o gal apimti gūdaus šuniško ilgesio, ir jų lojimas atrodo 
nerealus, tartum sapne. Jis pasuka galvą į kūtės pusę, - ten pats įmigis, neišsiduoda nei 
Bėroji, nei Šėmargė, nei kiaulės, nei ant kopėčių sulipusios vištos. Sargybinis atsidūsta, 
giliau įsigaužia į kailiniukus.     

Staiga šio, rodos, ir žmonių, ir paties Dievo užmiršto kampo tylą sudrumsčia 
tolimas, bet vis labiau artėjantis žvangesys. Nuo miesto pusės, kur yra Vyčio gimnazija, 
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ateina traukinys, jis bilda vis garsiau ir garsiau, ir net atrodo, kad atlėks čia ir užgrius ant 
mažos, prie žemės prigludusios trobelės. Maža to: šaižiai, pratisai subliūva garvežys, o 
ausis apkurtina skardus, panašus į pilnos gelžgalių dėžės trankymą vagonų tarškėjimas, ir 
girdėti, kaip per bėgių sandūras ritmingai dunksi jų ratai, o po kojomis virpčioja žemė. 
Gelžkelis driekiasi per durpingas, šlapias Damašių pievas, bet virpesys atsklinda ir čia. 
Pasibaigus karui, traukiniai nebeveža tankų, pabūklų, tačiau jie, pilni ir sunkūs, vis eina 
iš vakarų, gabendami grobį iš nugalėtosios Vokietijos. Galiausiai geležinis monstras, 
paskleidęs erdvėje trankią kakofoniją, nutolsta, nuslopsta jo sukeltas triukšmas, ir jau iš 
labai toli, tarsi atsisveikindamas, darsyk subliūva garvežys. Vėl įsigali tyla, tarsi atslenkan ti 
iš kitos pusės, iš ten, kur nėra geležinkelio, kur dunkso giria, telkšo Tausalo ežeras, kur, 
Vyčio galva, žmonių, nematančių ir negirdinčių traukinio, atskirtų nuo viso pasaulio, 
gyvenimas tarsi kurčias. 

Kai suvisai nutyla ir traukinio aidas, o tyla darosi vis kurtesnė, kai ausyse vėl 
suskamba kraujo dūžiai, prie trobos sakytumei priartėja miglos siena, jis suabejoja, ar 
laukimas ir vėl nebus veltui? Ir kai jau ketina eiti į trobą, ūmai tarsi iš oro ar iš po žemės 
– nepajunta nė Muris, paleistas nakčiai! – pasigirsta prislopintas, beveik švokščiantis 
vyriškas balsas:

- Vyti, ar kas nors pas jus yra? 
Žmogaus, pašaukusio vardu, balsas toks pažįstamas, kad pagaugai nueina.  
- Nieko, - ištaria ir suglumsta, - galbūt ne taip atsakė? 
Ateivis stabteli, pasiklauso ir suka į priemenę. Sargybinis lukteli – ne, jis nepraleis 

tokios svarbios akimirkos! – ir pėdina iš paskos. Svečias apsikabina, bučiuojasi su tėvu, su 
motina, paskui žengia į alkierių. Nors sėdintieji ir žino, kas jis, bet intuityviai čiupteli už 
kišenių. Ateivis jiems negarsiai prisistato: 

- Balsys Juozas.  
Šie jam paspaudžia ranką, bet savo vardų neištaria.  
Ak, kaip Vytis laukdavo, kai tik Juzis Balsys eis pro šalį, kai užsuks pas juos, net 

ir pamačius jį iš tolo apimdavo neapsakomas džiaugsmas. Ir nekantriai laukdavo, kol 
šis prašneks, kol ims pasakoti apie ką nors linksma, nes viskas, kas tik atsitinka tam 
motinos pusbroliui, ką jis pamato, išgirsta, būna ne taip kaip visiems, bet nepaprasta kaip 
kokiose pasakose ir visada – juokinga!.. Juzio kalba, net guvus balsas atausti tokiomis 
linksmomis priegaidėmis, o spindinčios, vis besijuokiančios akys žada tiek daug, kad tik 
stebėkis, juokis dar nepravėrus burnos. Net ir pilno apvalaus veido išraiška tokia linksma, 
besišypsanti, rodos, ir nutaisyta juokinti suaugusius, erzinti vaikus, merginas. Dėl tokio 
linksmo būdo ir šnekumo – vis ką nors pasakoja ir pasakoja – apsuptas žmonių, o dėl 
nepaprastos jėgos – rodos, toks nedidukas, kresnas, plataus stuomens, plačių pečių 
vyrutis,  per kūlės talkas kiekviena ranka pakeliantis po pilną maišą, vienas pats įsukantis  
kūleklės motoro smagratį, pečiais išstumiantis į duobę įklimpusį vežimą, visų gerbiamas. 
Talka – jokia talka, patalkės – irgi ne patalkės, kaip ir nibrė arba šventė nieko nevertos, 
jei nėra Juzio Balsio. Arba – muštynės. Tiesa, nors ir drąsus, niekada nepradeda muštis 
pirmas, bet jei kam nors suniežti nagai užkabinti jį arba jo draugą, pamoko visam laikui.  

Štai, rodos, Juzis, apžvelgęs visus, atsisuks ir dabar į Vytį ir, kaip visada, mirktels – 
ir šį užplūs džiaugsmingas jaudulys. Nors jau prabėgo keleri karo metai, per kuriuos Vytis 
taip išaugo, kad nebepažįsta pats savęs, o Juzis irgi  retai tepasirodydavo, bet nugyventas 
laikas jam atrodo vis tas pats kaip buvęs, lyg netekantis, ajerų prižėlęs prūdas, o tas 
nedidukas, plačiapetis, linksmo išdaigininko veido vyrutis – visą laiką sėdėjęs pas juos ant 
to paties krėslo. O gal čia buvo palikęs gyvą savo paties dalelę, kuri tvyrojo ne tik Vyčio 
atmintyje, bet ir trobos ore? Tiesa, užsukdavo ir per karą, bet dar tankiau galėjai jį išvysti 
miestelyje, per Švento Kryžiaus atlaidus, suieškoti minioje, pažvelgti išsiilgusiomis akimis 
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iš tolo, arba, vakarop, pamatyti mokyklos kieme, kur būdavo nibrės, kur, net susikibdami 
į kupetą, mušdavosi ir civiliai, ir uniformuoti bernai –  mat tada ne vienas Juzis vilkėjo 
kariškai, nešiojosi ginklą.  

Tad argi, klausdavo žmonės karo metais, toks vyras kaip Juzis Balsys gali ramiai 
sau leisti laiką  Juodsodėje? Gyventi su sena motina – tėvas jau miręs – mažoje pakapės 
trobelikėje, tarnauti pas ūkininkus, bet neišeiti į karą? Juk tokie karštakraujai, pertekę 
jėgos, mėgstantys pasimušti vyrai ir gimsta karams, o gal, atvirkščiai, kaip tik jiems ir 
karai sukeliami? 

Ne, iš pradžių Juzis Balsys ir neketino eiti kariauti: prieš pat užeinant rusams 
atitarnavo Lietuvos kariuomenėje, šiems išbėgant nepartizanavo, ir, gink Dieve, nesidėjo 
su tais, kurie šaudė žydus. Tačiau karas ir jo neaplenkė: išėjo į Rytų frontą savanoriu. 
Tuo laiku vokiečiams dar sekėsi,  jie išdidžiai rietė nosį, mažų tautų nė nelaikė vertomis 
sąjungininkėmis. Bet jei vyrams bekasant apkasus, važiuojant su gurguole ar besaugant 
kelius netikėtai prasiverždavo bolševikai, tekdavo susikauti. O paskui jau buvo tinkami 
visi, kurie tik galėdavo užlopyti lūžinėjantį frontą. Šitokį, vilkintį vokiškais drabužiais, 
su trikampe lietuviška vėliavėle ant rankovės, Juzį Balsį kad ir retai, bet galėjai pamatyti 
miestelyje, nibrėse, susitikti ant vieškelio, daug kur.  

Nors jau kone metai, kaip pasibaigęs karas, bet viskas tartum taip pat: troboje 
tebesėdi Juzis Balsys, tiesa, vilkintis ne karišką milinę, bet kaimišką puspaltį, ant jo 
prasegtos krūtinės raštuotas, su briedžiukais, megztinis, sakytum jis ir nebuvo pradingęs, 
nekariavo, net nebuvo nė jokio karo, ir iš plačios, besišypsančios, su dideliais baltais 
dantimis jo burnos pasigirs visokios būtos nebūtos istorijos, nepaprasti, juokingi 
atsitikimai. Net ir kitų kalbos tokios pačios kaip visada, kai sueina vyrai, kai nešnekama 
apie svarbius, baisius dalykus, o jei ir šnekama, tai šiltoje, uždangstytais langais troboje 
viskas atrodo tolima, nekelia grėsmės. Ir Vytis, apimtas pažįstamo, kadai patirto jaukumo, 
nekantriai laukia, kuomet prabils Juzis, ir slapčia dar nori, kad šis patiktų ir pusbroliui 
Ignui, o ypač – jo paslaptingajam draugui. 

- Gerai, kad naktimis pašąla, - sako tėvas. – Nutraukia vandenis, nebus potvynio.
- Bet koks gruodas, - atsiliepia Juzis. – Eini, ir girdėti kitoje miestelio pusėje!.. 
- Dėl to ir bijojome, - prisipažįsta tėvas. 
- Jei pataikai per žolę, dar nieko, - Juzis tarsi rodo per kambarį ištiestas purvinais 

batais kojas. – Ir kelias, ir takai pažįstami, bet kai įkritau - iki šakumo…     
Bet ir Ignas, ir jo draugas tyli, nutyla ir Juzis, apsižvalgo troboje. Vytis kažkodėl 

bijo, kad jis nepatinka aniems dviem. Arba tie juo nepasitiki? Ir kažin, ar ir jis po 
puspalčiu taip pat slepia ginklą?   

- Šiemet užtvinusios ir pievos, ir dirvos, - tėvas mėgina tęsti kalbą. – Į miestą 
einame gelžkelio pylimu…  Bet nepasakysi, kad žiema buvo netikusi - pasnigo, pašąlo, 
ir rugiai gražiausiai žaliuoja. O juk yra buvę tokių šaltų žiemų, kad baisu… Atmenu, 
dvidešimt aštuntais metais… Arba – ta, prieš užeinant rusams. 

- Per Suomių karą, - prisimena Ignas.  
- Taigi, - sako tėvas. – Žmonės vedėsi į trobas gyvulius. 
- Neglostė ir kitos žiemos, - atitaria Juzis ir, tarsi megzdamas kalbą su svečiais, 

gręžiasi į juos. – O kaip mes bėgome nuo Stalingrado!.. Per krūmus, pelkes, ten, kur 
apsupimo žiedas plonesnis, o   artilerija kad duoda, kulkos kad švilpia. Kone pusė 
bataliono krito… Išėjome, tik niekur nė gyvos dvasios, viskas sugriauta, sudeginta. Stojo 
šalčiai, stepių vėjas eina per kaulus, mūsų drabužėliai ploni, vyniojame kuo sugriebdami 
kojas, rankas, burnas. Tik Ukrainoje suradome trobų, gavome arklių…. Ir varėme varėme 
– ir dieną, ir naktį... Ne vienas ir apšalo…    

Svečiai klausosi, bet Vyčiui atrodo, kad jiems ne galvoje tokios paprasto, miliukais 
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apsirengusio kaimiečio pagyros.
- Ar daug trūko, kad būtume ten amžinai pasilikę? - tartum juokauja Juzis, ir jau 

ne tik Vytis, bet ir tėvas žvilgčioja į anuos į du, tarsi sakytų: žiūrėkit, mūsų Juzis ne iš 
kelmo spirtas!.. – Vokiečiai nebūtų nė paleidę, jei ne mūsų vadas. Susitarė su kokiu ten 
jų generolu, o tas sako – pamėginkite. Ir kad dėjome į kojas!.. Ir patys išsprūdome, ir dar 
tokius vengrus ištraukėme. O vokiečiai pasiliko su savo Pauliumi guldyti galvas. Bet kas, 
iš teisybės, jie mums? Draugai? O gal – broliai?..  Tegu patys ir kariauja, guldo galvas tose 
stepėse. Mes tik išspardėme bolševikams užpakalius, kad jie pas mus tiek visko pridirbo, 
ir gana. Mums rūpi, kad savo pačių kailį išneštume, tėvus motinas pamatytume!.. Kad 
juos visus kur!.. 

Ne, Juzis nesusikeikia – kad ir padykęs, jis niekada nesikeikia – tik juokiasi plačiai 
praverta,  didelių baltų dantų pilna burna.  

- Su tuo pačiu vadu stovėjom ir prie Liepojos, - užbaigia kalbą. - Bet ką jis galėjo 
padaryti? Kiti sakė, kad bėgs į Švediją...  O jau viskam buvo kaput!.. 

Juziui užsiminus apie savo buvusį vadą, svečiai susižvelgia. Ignas lygu norėtų ką 
sakyti, bet jo draugas įspėjančiai dirsteli, akimis užkliudo prie durų prisišliejusį Vytį, ir 
šis pabūgsta, kad neišprašytų. Prisiminęs savo pareigą, išeina į kiemą, paslampinėja, bet 
ir vėl sugrįžta į trobą, kad nepraleistų nė menkiausio dalyko. Vyrų kalbos – pauzės, vis 
ilgesnės – baigėsi. Motina nesikiša, jos tartum ir nėra, bet ir sūnus, ir tėvas jaučia, kaip 
ji virtuvėje, už pravirų durų, gąsčiojasi, kaip tyliai prašo Dievą, kad viskas baigtųsi gerai. 
Svečio, kuris vadinamas Algiu, akys sustoja ant sienos, prie seno, nutupėto musių, su 
išblukusiais rymietiškais skaitmenimis laikrodžio. 

- Gerai rodo? - paklausia.
- Kartais atsilieka, - atsako tėvas. – Nustatome pagal keleivinį traukinį. 
- Keleivinis jau praėjo, - primena Vytis. 
Visi pasižūri į jį, jis susidrovi, bet pasijunta tarsi aukštyn pakylėtas. Algis krenkšteli, 

iš palaidinės kišenės išsitraukia popierių, išlanksto, išlygina delnu ant stalo, tyliai pats sau 
skaito.  

- Laikas, - ištaria ir pažvelgia į Igną, paskui į tėvą – turbūt todėl, kad šis – 
šeimininkas. 

- Taip, - pritaria pusbrolis. – Kai pradės aušti, jau turėsime būti toli.
- Mums viskas apie patį žinoma, - sako Algis, atsisukęs į Juzį. – O jei kas neaišku, 

paklaus ten.   
Nuo sienos nukabina medinį, su blausiai spindinčia alavo Kristaus kančia kryželį. 

Akimis pakviečia Juzį prisiartinti, linksmas šio veidas surimtėja. Visi it bažnyčioje per 
mišias, atsistoja. Algis prisikiša prie lempos šovinio, ir lėtai, raiškiai, sakinys po sakinio 
skaito popierių:  

Prisiekiu Visagalio Dievo akivaizdoje... Kad ištikimai ir sąžiningai vykdysiu Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio nario pareigas... Kovosiu dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo... Nesigailėdamas nei savo turto, nei sveikatos, nei gyvybės... Tiksliai vykdysiu 
Sąjūdžio įstatus, statutus ir savo viršininkų įsakymus... Šventai laikysiu visas man patikėtas 
paslaptis, niekada su Lietuvos priešais nesitarsiu, jokių žinių jiems neteiksiu... Ir visa, ką 
tik apie juos sužinosiu, tuoj savo viršininkams pranešiu... Saugosiu šalies gerovę ir visur 
elgsiuos, kaip doram, klusniam ir narsiam laisvės kovotojui elgtis pridera... Gerai žinau, kad 
už sąmoningą uždavinių nevykdymą ir paslapties išdavimą man gresia mirties bausmė... 
Tepadeda man Viešpats Dievas mano darbuose tėvynei Lietuvai.

Juzis, pakėlęs ranką, pusbalsiu kartoja, ir jo žodžiai, ištarti ne kokioje karių 
rikiuotėje, ne bažnyčioje, bet ankštoje, antklodėmis uždangstytais langais trobelėje, 
skamba taip iškilmingai, taip rūsčiai, kad Vyčiui per kūną eina šiurpas, spaudžia gerklę.
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Algis, kuris, matyt, vyresnis, prispaudžia Juziui prie lūpų kryželį, šis bučiuoja. 
Troboje mirtinai tylu kaip per laidotuves, tik už durų, virtuvėje, pasigirsta gilus motinos 
atodūsis. Ir Ignas su Algiu ima paskubom rengtis, autis kojas, ir, atsisveikindami spaudžia 
rankas tėvui, motinai, Vyčiui – šio plaštaką Algis sulaiko ilgėliau ir tarsi padrąsinančiai, 
tarsi įspėjamai pasižiūri į akis. Bet šis ir pats supranta – niekam nė žodžio, ką matė, 
girdėjo. Gi tėvas apsikabina su Juziu ir graudžiai ištaria: 

- Sudievu, Juzėli... Saugokis…  
- Kas man tas yr – esu ne tiek matęs! - tartum pajuokauja Juzis, bet jo balsas be 

priprasto linksmumo, net virpteli.
Motina nusišluosto ašaras. Svečiai išvirsta per trobos slenkstį, iš paskos – Vytis 

su tėvu. Trejetas žengia keletą žingsnių ir akimirksniu pranyksta. Kai atskrieja – o gal 
tik pasidingoja? – panašus į gruodo trakštelėjimą garsas, Vyčiui suvirpa širdis, bet jis 
apsidžiaugia, kad išeinantieji dar taip netoli, jog gali ir sugrįžti. Paskui – ir ausimis, ir 
mintimis – seka juos: štai jie peršoko negilią kanalo vagą, štai traukia palei Lapo beržyną, 
nusvirusios šakos kabinasi už kepurių, netrukus perkirs  ir vieškelį. Viename šone, kur 
migloje dunkso Juodsodės miestelis, iš kur atsėlina visi pavojai ir baimės, suambrija šuo, 
bet, kaip ir pirma, nepiktai, ilgesingai. Abu stovintieji vis stovi ištempę ausis, įsistebeiliję 
į šiaurę, kur, Mažeikių pusėje, dunkso dideli miškai, kur yra Juzį priglausiantys 
mažeikiškiai (proklamacijose jie taip gražiai rašo – jau išmušė laisvės valandos!..). Ir tartum 
vis dar tebelauktų – ar nesutraškės po einančiųjų kojomis gruodas, ar nesugrįš jis patys, 
gal ir šiąnakt pavojinga? Bet kai suvisai nieko nebegirdėti, kai visoje balkšvoje erdvėje 
įsiviešpatauja spengianti tyla, patraukia į vidų.   

Vytis ilgai negali užmigti. Jis stebeilija į langą, kur miglose kažin kas – ar sodybos 
beržai, ar tik kokie pasirodę akyse pamėnai – sudūluoja. Galiausiai suvokia, kad nebėra 
ko laukti, kad nė mintimis nebegali lydėti išėjusiųjų, nebent vaizduotis, kaip tie 
nepažįstamais keliais iriasi per baltą miglos pieną. Troboje, kur ką tik visi buvo, tarsi 
tebetvyro jų dvasios – juk visada, išėjus žmogui kažin kas - ar jo buvimas, ar likusiųjų 
ilgesys – tebetvyro? O gal ir viltis, jog jis sugrįš, jog pasikartos buvusios akimirkos, ir širdį 
glostys nuo visko, kas bloga, saugantis esančiųjų artumas? Gal Vyčiui ir sapnuosis ne toji 
dulsva, grėsli, kupina baimės prieblanda, bet kupini saulės it vaikystėje sapnai? 

Bet kaip ir parslenkančio laiko tėkmėje, taip ir jo paties sieloje vis plačiau veriasi 
tuštuma, kurioje tartum nebėra nieko, kas keltų džiaugsmą, kurstytų pasikartojimo 
laukimą, ir vis didėja išsiskyrimo – gal netekties? – nuojauta, pavirstanti gaižiu mauduliu. 
Jam dingteli, kad šioje naktyje, šiame, tokiame pažįstamame kampe – o gal ir visame 
pasaulyje? – viskas yra ne taip, kaip turėtų būti, ir prieštarauja visiems jo paties norams ir 
svajonėms, nepaguos nei viltingi tėvo žodžiai, nei jei patys, traukiantys laukais ir miškais 
į šiaurės pusę. Apie juos iš visur ateina tik blogos, liūdnos žinios: žuvo, paimti, išduoti. Ir 
mintyse – ar save patį, ar kažin ką kitą, galbūt Tą, kuris gali viską, klausia: kodėl yra taip 
blogai, kodėl jiems, tarsi pasmerktiems iš anksto, taip nesiseka, kodėl reikia žūti ir žūti?.. 
Ar anapus to pažįstamo, bet apniaukto miglos, mintyse teregimo akiračio dar yra kas 
nors, kas apsireikštų nelyg kokia visų didžiausia Teisybė, išgelbėsianti ir šalį, ir žmones, ir 
jį patį, ir viskas vėl būtų taip, kaip buvo visada, kaip turi būti? Kad atsitrauktų toji kurčia, 
tokias grėsminga, tartum jau amžius trunkanti tyla, kai ne tik jauti, bet ir tikrai žinai, 
jog niekur ir nebėra daugiau nieko, vien tik ji, ir toji balkšva it pienas migla, ir tolimas, 
ilgesingas, sakytumei labai sapnuotas šunų lojimas, sudužusios viltys, svajonės? 

Ir staiga slėpiningą nakties tylą sudrasko keletas trumpų, vienas po kito einančių 
pokštelėjimų, sakytumei kažin kas į lentą kaltų vinį. Prie lango atsiranda vienais apatiniais 
vilkintis tėvas ir boluoja lyg kokia dvasia. Bet šūvių daugiau negirdėti, ir jiems abiem ima 
rodytis, jog tai, kaip ir daug kas šią baltą, grėsmės kupiną naktį galėjo pasivaidenti. 
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- Gal ne į juos? - pažįstamu balsu klausia baltuojanti dvasia. – Gal pats Dievas 
palydės juos iki vietos? Tik kad per tokį gruodą žingsniai skambėte skamba… O Juzis, 
šitoks vyras, kur tik jis nebuvo, ko nematė? Tokio tai greitai nepaims!..   

Jo žodžiai ilgokai pildėsi: Juzio nenukovė, nepaėmė, ir ne kartą jis atsiųsdavo gerų 
dienų. Praėjo pavasaris, vasara, ruduo. Vytis traukė jau į antrąją gimnazijos klasę, ir jam, 
kaip daugeliui, tebeatrodė, jog viskas pasikeis. Tačiau niekas nesikeitė, vien tik gamta: 
vėl stojo tamsios, miglotos, begaliniai ilgos naktys, atėjo ir šalčiai, žemė sustingo gruodu. 
Kažin kas vis vaikščiodavo naktimis tuščioje žemėje, girdėjosi traškėjimas, pratisai, 
ilgesingai toli ambrydavo šunes. O jaunąjį gimnazistą naktimis ėmė kankinti neramūs 
sapnai, o dieną irgi mausdavo širdį kažin ko blogo laukimas. Ir pirma nei atėjo ta blogoji 
žinia, jis susapnavo tokį sapną: partraukia iš gimnazijos, aplinkui tokia balta, kaip pienas, 
migla, priešais, ant vieškelio, išnyra juodų žirgų traukiamas vežimas. Jame stačiomis stovi 
keletas vyrų, vienas jų, vadeliojantis – tai Juzis Balsys! – pasilenkia prie einančiojo ir tarsi 
meste numeta žodžius: 

- Paskui mus bėga pikti šunys… Saugokis!.. 
Netrukus atėjo ir ta žinia. Ir labai daug kas keitėsi, tai atsirasdavo, tai išnykdavo 

netrumpame Vyčio gyvenime, ir vis kas nors pasidingodavo iš praeities, - ar baltos miglos 
sklidina naktis, ar tolimas nykus šunų lojimas, ar išėjusiųjų per gruodą laukimas, ar net 
ir tas grėslus, bloga reiškiantis sapnas. Ir nuo atminties nuslinkdavo tartum koks storas 
dulkių, net žemės klodas, o širdį suspaudavo toks skaudus jo paties laikas. 

2014 

T VANAS

DVIDEŠIMTO amžiaus vidurys, kažkelinti Viešpaties metai nuošaliame 
Žemaitijos kaime. Vėlyvo rudens, o gal žiemos pradžios vakaras, dangus žemas, apniukęs, 
be jokios šviesesnės properšos, temsta ir ima snigti. Šlapios, į sunkius dribsnius panašios 
snaigės krenta iš tirštėjančios tamsos, teškiasi ant tebežaliuojančios dobilienos, bet žemė 
pabąla ir net ore darosi šviesiau. Poniška karieta, traukiama nartaus eržilo, kraipydamasi 
ant lingių ir klimpdama į iki pat ašių, kasasi laukų keliuku. Ant pasostės sutūpę dvejetas 
vyrų pastatytomis apykaklėmis. Vienas jų, mūvintis plačią skrybėlę, timpteli vadeles ir 
sako kitam, su rusų kareivio, tik be žvaigždės, žiemine kepure:    

- Žiūrėk, antai, pamiškėje kažin kas kruta!..
Važiuojantieji sustoja, stebeilija, kaip molio gabalai, išlėkę tartum iš po žemės, 

krenta ant aukštoko  kauburio, kartais pasirodo ir kasančiojo nugara.  
- Įdomu, - ištaria antrasis. Gal bunkerį kasa?
Karieta, tekiniais giliai rėždama dobilieną, suka į pamiškę. Abu vyrai greitai, tarsi 

pagal komandą, išsirita iš vežimo, vadeliotojas, nešinas rankoje botagą, nubrenda per 
šlapią sniegą, pasilenkia ir, pamatęs giliame griovyje iki kulkšnių įsibridusį žmogų, šūkteli:

- Ei!.. Ką tu čia kasi?
Tačiau kasantysis negirdi. Jis smeigia kastuvą, susikūprina, išlupa didoką molio 

luistą ir, atsitiesdamas, sviedžia aukštyn. Iš po apsnigtos, lakatuojančiom ausinėm kepurės 
pasirodo didelis, baltai, kaip Dievo tėvo, apžėlęs, nuo šalčio raudonas seno kaimiečio 
veidas. Pasispjaudo delnus ir vėl lenkiasi į griovį, kur  dugne telkšo vanduo.  

- Ar negirdi, ko klausiu? - dar garsiau rikteli skrybėlėtasis. – Čia nebus jokio 
griovio, traktorius vis tiek  užars... Aš – tarybinio ūkio direktorius!..

Bet kasėjui tai nedaro įspūdžio, ko gera, jis suvisai negirdi ir darbuojasi kaip kokia 
mašina.  Atvykėliai ilgokai dėbso į tą, rodos, vos krutantį žmogų, kuris pakelia, įlinguoja 
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sunkų kastuvą ir didelis, į sviestą panašaus molio gabalas nukrenta jiems prie pat kojų 
- Dirbi, tėvai, bereikalingą darbą, - vyras su kariška kepure pritaria skrybėlėtajam 

ir dar pamoko: – Geriau tokiu oru eik namo, šildykis ant pečiaus!.. 
Galiausiai, neperkalbėję senio, jie susėda į karietą, kadai priklausiusią buvusiam 

dvaro savininkui, ir nuvažiuoja. Tačiau  vis dar negali užmiršti, ką matę.  
- Ar jis kurčias, ar durnas, - svarsto tas, ne tik su kariška kepure, bet ir su žalsvom 

kariškom kelnėm. – Nežino, kieno dabar žemė?  
- Pažįstu, tai senis Jucys, - aiškina draugui skrybėlėtasis: – Žino, bet tik apsimeta. 

Mat, čia ne vienas vis dar tikisi, kad sugrįš anie laikai ir žemė vėl bus jų. Kadai jie buvo 
kumečiai, gavę dvaro ganyklų žemės.  

- Nuosavybės instinktas, – apibendrina šneką bendrakeleivis, matyt, ne čionykštis, 
nes pasišaipo: - Bet ar su žemaičiu susikalbėsi?    

Vadeliotojas, kurio skrybėlė, apdrėbta šlapiu sniegu, panaši į bokštą, neatsiliepia 
– jis, skirtingai, nei politvadovas, vietinis – pašnairuoja į vaiduokliškas, sutemose 
niūksančias sodybas ir greičiau pavaro eržilą. Šiame, nuo dvaro nutolusiame kampe, 
iki Nepriklausomybės laikų buvusiose šlapiose jo ganyklose, direktoriui po savas valdas 
važinėti šiek tiek nejauku, nors nieko, net ir miškinių, kurių jau nebegirdėti, nereikia 
bijoti. Labiau erzina drėgna, iki pačių kaulų persmelkusi žvarba, ir jis tegalvoja, kaip 
greičiau parsikasti į dvarą, atiduoti arklininkui, griovio kasėjo sūnui, arklį, o pačiam su 
politvadovu padaryti po šimtą.  

Kasėjas, išsviedęs eilinį luistą, stabteli. Tamsu. Pažvelgia aukštyn: ne tik žemėje, 
bet ir ore jau nebe pilkos dienos, bet artėjančios, gal ir stojusios nakties tamsa. Ant 
kailinių, kepurės, veido vis krenta ir šlapios snaigės, užlipdo akis. Pasvarsto, ar nesmeigus 
dar sykį – ką iškasi, bus iškasta šiandien, nebereikės rytoj, tačiau sunkios, pageltos 
rankos nebeklauso. Senis nusibraukia nuo burnos šlapią sniego košę, atsitiesia ir ūmai 
pajunta kaip per visą kūną pereina šaltas šiurpulys. Išplėšia iš molio įmirkusias klumpes, 
pasiremdamas kastuvu, alkūnėmis, net pirštais kabindamasis į molį išsikabaroja iš 
griovio. Apsižvalgo ir pasijunta nepatenkintas, kad per dieną, net ir per savaitę tiek 
nedaug pasistūmėjo, ir, išvydęs dobilienoje gilias vėžes, pykteli, jog kažkas čia važinėjasi, 
darko žemę. Sutemos, nesiliaujanti šlapdriba dengia ir laukus, ir mišką, o savos trobos 
vos dūluoja lauko pakraštyje. Ir eidamas galvoja apie didžiausią savo griovį, kaip ir apie 
tyvuliuojančius, gilią lenkę apsėmusius vandenis, siekiančius dirvas. Jam taip svarbu 
iškasti iki užšąlant, nes, kas žino, ar Viešpats išlaikys iki pavasario ir patį. O pavasarį ir vėl 
potvynis, ir vanduo lenkėje pakils taip, kad neišbėgs iš galulaukių ir tos juoduos iki pat 
vasaros. Kartais, po geros liūties, iš Damašių pievų, pro geležinkelio patiltę atplūsta toks 
potvynis, kad neša ne tik medžių šakas, bet ir šieno pradalges, net kupsčius.  

Pro įstrižus snaigių brūkšnius ieško savo sodybos, kuri dūluoja netoli, tačiau tartum 
nenori priartėti. Mato juoduojant beržus, kuriuos kadai, ardamas ganyklas, pats paliko 
augti būsimoje sodybvietėje, klevus ir uosius, suneštus iš aplinkinių miškų, gluosnius, 
išaugusius iš sukaltų mietų, sodo obelis, skeltų statinių tvorą. Sodyboje, kaip ir laukuose, 
gausu vandens: purvinoje sniego pliurzėje skęsta net akmenuotas kiemo takas, apluoke 
juoduoja pelkės, iš prūdo per kraštus liejasi vėjo sukeltos bangos. Patį vis nukrečia drebulio 
vilnys, tarytum šaltis ir drėgmė lindėtų ne vien po suragėjusiais kailiniais, su kuriais 
senasis Jucys nesiskiria nė vasarą, po pašukiniais, permerktais, prakaito druskų išmuštais 
marškiniais, bet ir visame kūne, kur nebelikę nė vienos šiltos vietelės. Nors kūnas sudė tas 
vien iš odos ir kaulų, pripratęs prie visko, bet drebulys šįkart veja greičiau iš tamsėjančių, 
šėlo apimtų laukų, ir jis nebegalvoja apie ką tik paliktą griovį, bet apie šiltą, prigaravusią, 
žibalinės lempos apšviestą trobą, karšto viralo lėkštę, ir, jei galėtų, paspartintų žingsnį, 
tačiau kažin kas tartum laiko kojas, galbūt įmirkusios, moliu apkibusios klumpės. Šlapio 
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sniego dribsniai apkimba kepurę, kailinius, pataiko į akis ir tirpsta, srūva per veidą kaip 
ašaros, varva už apykaklės. Tarpais lygu atsiveria kurstančios ausys, ir jis išgirsta gūdų 
šniokštimą, - tai įsisiautėjęs  žiemvakarių vėjas lenkia prie žemės Jucių eglynėlį. 

O ten, ką tik paliktuose, tamsos dengiamuose laukuose, gilioje lenkėje kaip ežeras 
vilnija iš kanalo išsiliejęs vanduo ir kyla vis aukščiau ir aukščiau, tartum sugrįžtų jo paties 
iškastais grioviais, semia dirvas, rugių lauką. Tiesa, savo akimis žaliuojančių žiemkenčių 
ir nematė, tik neartas, baltais šeriais pasišiaušusias ražienas. Gal sūnus, kuriam jau seniai 
perleido ūkį, o sau pasiliko tik griovius, juos pasėjo kitoje, kur dvaras, pusėje? Kurį nors 
sekmadienį, kai nereikės dirbti, o nustos lyti ir galbūt pašals, jis nueis  anapus daržinės, 
ant aukštumos, nuo kurios matyti ne tik jų žemė, bet ir pro miškų tarpus baltuoja  
vieškelis, o ant aukštų vakarinių kalvų dunkso dvaras ir gerai apžūrės. Bet tai bus tuomet, 
kai išauš kokia giedra diena, pasirodys ir saulė, - juk ir tamsiausiu metų laiku ji – kad 
ir trumpam – nušvinta ir pradžiugina žmogaus širdį. Bet dabar, kai niaukiasi ilga, tarsi 
begalinė naktis, kai laukia daugybė tokių pat tamsių naktų ir dienų, kai sumažėja, tartum 
susitraukia, visas pasaulis, tik bematyti artimiausių kaimynų sodybos, ir anapus šėlstančių 
snaigių šokio ir juodos tamsos tartum ir nebėra nieko, apie ką galėtumei pagalvoti, kur 
galėtų nuskrieti į žmogaus kūną įsprausta dvasia. Net ir pažįstamas, sniego apdrėbtas 
takas gali nusukti į šoną, pranykti ir paklaidinti čia pat, prie savų namų. 

Bet reikia tikėtis, kad sniegas, kuris paslėpė ir žemės kauburius, ir žmogaus pėdas, 
neišsilaikys iki ryto, nes vėl ims lyti, ir, praaušus, jei tik Dievas per naktį išlaikys gyvą 
ir sveiką, takas per žaliuojančią dobilieną vėl nuves prie didžiojo griovio. Galiausiai 
pasimato ne tik sodybos medžiai, bet ir troba, kurios langelyje spingso gelsva švieselė, ir 
drėbto molio kūtė. O naujoji, sūnaus statyta daržinė, taip aukštai iškilusi į padangę, kad 
nė kraigo nematyti. Einantysis pro drebulį pajunta rasomis iš vidaus srūvančiais langais 
trobos šilumą ir verdamo jovalo kvapą, ir netrukus ši, pažemėje, tarsi pačios visatos 
dugne, po siaučiančiais gamtos gaivalais pasislėpusi tvirtovė priglaus ir jį. 

Tikrai, troba kaip pirtis, galima būti ir su vienais marškiniais, - šie, kaip ir pa-
šukinės, pančiu sujuostos kelnės, drėgni, bet greitai išdžius ir ant kūno, kurį vis purto 
virpuliai, - gal taip išeina šaltis? Čia ir šeimyna, kurios centre vyresnioji sūnaus mergelė, 
mokinė, prie stalo ruošianti pamokas, dvynukai, broliukas su seserike, kurie pro jos 
petį net išsižioję seka rašančią ranką, glaudžiasi vis arčiau, kol ši juos nugena. Bočius 
jiems, kaip visada, sukelia kažkokį juoką, ir jie, palikę seserį, kikena palei mūrį. Marti, jų 
motina, tai čia, tai kūtėje, pas gyvulius. Nors viskas kaip visada, per dešimtmečius, nors 
kiekvienas čia gerai žino savo vietą, dirba savo darbą, tačiau, įsiklausęs, pajustum keistą, 
į nerimastingą laukimą panašią tylą. Sakytumei būtų laukiama kažin ko atsitinkant, gal 
kokios negeros žinios, o gal jau būtų ir atsitikę, pavyzdžiui, kas nors negrįžęs, žuvęs, 
tik tvyrotų jo priminimas. Ne, niekas – nors dabar tai ne naujiena! - nežuvo, babūnė, 
senoji Jucienė, jau senokai pasimirusi, nebe taip tankiai, tik per Vėlines ar prie Kūčių 
stalo, beprisimenama. Bet kažin kas, nematomas, tik jaučiamas, vis tiek yra, - gal tylus, 
vieniems, nueinantiems, atnešantis senatvę, kitiems, ateinantiems, būsimo gyvenimo 
gausmą, laikas?  O gal taip atrodo ir dėl to, kad namuose galima pamatyti dar vieną 
būtybę, Teklę Jucaitę, netekėjusią, davatkėlę, tarnavusią mieste, vyskupijos virėja, bet, 
suėmus paskutinįjį vyskupą, parėjusią pas brolį. Jos ir negirdėti, manoma, kad, jei tik 
nedirba, tylomis meldžiasi. Ji ir pasirodo iš prieblandos, be garso praslenka per virtuvę 
ir, kai kursto krosnį, kai ugnis apšviečia pailgą, sakytumei iš medžio išdrožtą veidą, 
pamaldžiai, nulenktą į šoną galvą, atrodo tokia panaši į Švenčiausiąją Panelę. Ir tikrai 
– ir namiškiams, ir kaimynams ji dingojasi kaip kokia šventoji – suaugusieji jai girdint 
nesikeikia, o vaikai prisibijo.

Nėra šeimininko, sūnaus, vis dar nepargrįžusio iš dvaro, į kurį šis, kaip ir kadai 
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jo tėvas, ištraukė anksti rytą. Kadai Juciai ir patys gyveno raudonų plytų kumetyne, o 
dabar, po dešimtmečių, viskas tartum apsisuko ratu: žemė sugrįžo dvarui, o jie vėl tapo 
samdiniais. Kai dienos vis dar būdavo daugiau, pareinančius kaimiečius galėjai išvysti 
ant įkalnės, vakarų pusėje, raudonos žaros, net apniukusio skliauto fone, bet dabar, kai 
tokia juoda, be paliovos liejanti vandenį arba, kaip šį vakarą, teškianti droblių tamsa, 
nepamatysi nė kas kieme. Galiausiai priemenėje pasigirsta ir jo žingsniai, įvirsta ir pats, 
šlapias ir, galima numanyti, kažin ko piktas. O juk kai pareidavo ar parvažiuodavo iš 
miesto, aplankęs seserį, susitikęs senų pažįstamų, būdavo pilnas ir gerų, net iš anapus 
išgirstų žinių, - vienas jo patikimas žmogus turi radiją, ir ne kokią mažutę, ausinę, bet 
didelę, iš kurios išeina ne kokie pramanai, bet tikrų tikriausios žinios: kad jei ne nuo 
pirmos, tai nuo penkioliktos, jei ne nuo penkioliktos, tai nuo dvidešimtos kažin kas 
tikrai bus. Bet dabar naujienos beateina tik iš dvaro, ir jos visai ne kokios.  

- Sutikau direktorių, - pasrėbęs kruopienės, apšilęs prakalba jaunasis Jucys. – 
Beparvažiuojąs su politvadovu iš mūsų pusės. Sakė, greit atsiųs traktorių, suars viską. 

– O kaip mums reikės įvažiuoti? - gąsčiojasi šeimininkė. – Jei taip parvežti kunigą, 
ar ką?..   

- Kelią paliks, bet liepė nekasti griovių, - atsako jaunesnysis Jucys. – Būsią tokie 
dideli, ar po keliolika hektarų, laukai!.. 

Jo balse pagieža, net saviplaka, sakytumei ir pats niršdamas draskytų ir tėvo, ir savo 
paties kurtą, o dabar – griaunamą –  gyvenimą, net mėgautųsi gniuždydamas ir kitus, 
ir save. Galima net pajusti, kad jo žodžiai, išgirsti iš naujosios valdžios atstovų lūpų, 
taikomi ir senoliui, lyg šis būtų kuo dėtas. O gal ir jis pats, ir marti, ir vyresnioji mergelė, 
ir net abu pypliai negali užmiršti, kaip šis visus spaudė prie darbo, reikalavo taupyti, 
negadinti, ardėsi dėl ne vietoje pamesto daikto? Bet dabar – viskas pavandeniui. Tačiau 
bočius negirdi, galbūt apie nieką, kas vyksta, nėra girdėjęs, o jei ir girdėjo, tai tik viena 
ausim, o pro kitą išėjo. Tiesa, apie pačius didžiausius įvykius, pavyzdžiui, kad jau nebėra 
Lietuvos, davusios žemės, kad kelis kartus pasikeitė ir svetima valdžia: kasdamas griovius 
matydavo vieškeliu važiuojančius sunkvežimius, tankus, žmonės sakydavo, kad jie tai 
rusų, tai vokiečių, tai vėl rusų, iš tolo regėjo, kaip vokiečiai sprogdino, o rusai, ne lyg 
skruzdės, po šapą atstatė geležinkelį, atskirdavo ir kariškus lėktuvus ne tik pagal žvaigždes 
arba kryžius, bet ir pagal ūžesį: vokiečių kriokė šaižiai, gi rusų zvimbė tyliai, ne lyg bitės. 
Per visą karą į jų kaimą neužklydo joks vokietis, bet rusai, traukiantys į Liepojos frontą, 
užplūsdavo būriais, prašydavo ir nakvynės, ir pavalgyti. Senolis dar nebuvo pamiršęs nuo 
caro laikų jų kalbos ir pasišnekėdavo. Paprasti rusai, kareiviai, jo akimis buvo vis tokie 
patys, kai kurie prieš valgydami net kryžiaus ženklą padarydavo, tik jokios Lietuvos jiems 
kaip ir nebuvo. 

Pasrėbęs kruopynės, pasišildęs ant mūrio, tyliai išslenka į šaltą priešininkę. Suklupęs 
prie lovos, sukalba poterius, palenda po storais, taip įšolėjusiais, jog kūnas tartum panyra 
į ledinį vandenį, patalais. Tačiau ir tuomet, kai ima rastis šiluma, vėl nukrečia drebulys, 
sakytumei ir čia tykotų iš laukų parsinešta žvarba ir drėgmė. Dar suspėja pagalvoti apie 
rytojaus dieną – geros mintys visada padeda greičiau užmigti! – apie griovį, kuris, kai 
tik išvarys iki kanalo, irgi prisipildys vandens, atplūstančio iš anapus geležinkelio, iš 
amžinai šlapių Damašių pievų, kur pavasarį ilgai geltonuoja purienos, plyšauja klykiai, 
prieš lietų gailiai mekena perkūno oželiai, auga šiurkštus vikšris. O gal dar iš toliau, kur 
senolis niekada nėra nukakęs. Toji šlapia, visada juoduojanti, šį kampą skandinanti lenkė 
ateina ir nueina sau, jos dalis yra net ežeras, prie kurio stūkso miestas, nežinia kame ji 
prasideda, tačiau kai tik ima gausiai lyti, vanduo akimirksniu pakyla, apsemia galulaukes, 
net pasėlius, ir, pažvelgus į tą banguojantį ežerą, apima baimė, kad paskandins ir sodybas, 
bet, laimei, grioviais išteka atgal. 
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Galiausiai ir drebulį, ir kaulus laužiantį šaltį pakeičia karštis, nelyginant senolis 
sėdėtų ant viršutinių pirties plautų, ir ima blaškytis, kaišioti iš po sunkaus apkloto rankas, 
kojas. 

- Ai, pramigau, - tarsi dejonę išspaudžia žodžius, kai rytmetį ateina duktė.  
- Nesikelk, tėvali, pailsėk, - kalbina ši, apklostydama patalus.
- Nespausk, Tekliūne, nespausk taip… Užgulė mane labai…     
- Tamsta turi karščio, termometras rodo trisdešimt devynis su dalimis, - prideda 

prie kaktos ranką. – Kad tik zapalenė neprisimestų!
Girdo tėvą aviečių, liepžiedžių arbata, duoda aspirino, pasėdi šalia. Marti atneša 

pusryčius, pietus, bet senolis nevalgo. Keletą dienų ir naktų jis taip prakaituoja, tartum 
vis eitų ir eitų drėgmė, kurios kūnas prisigėrė iš dangaus, iš žemės, net iš lenkėje kylančio 
vandens. Bet vieną rytą jis pajunta, kad kūnas toks lengvas, ne lyg išsunktas, net burna 
sausa, sakytumei pats būtų išspaustas iki paskutinio lašo. Patalai jam tokie sunkūs, lyg 
būtų ne iš plunksnų, bet iš akmenų ar molio, kurį, atsiduodantį šalta žemės giluma, 
kabina iš griovio. Rodosi, galėtų skristi it vėjo nešamas pūkas ir žino, kad išsikapstė iš 
negalios, kad jo nesugriebė jokia zapalenė. Tik buvusį karštį vėl ėmė keisti šaltis, kūnas 
darosi kaip ledas, ir taip sunku kvėpuoti, jog kažin kiek beįtrauktų oro, šis tarsi neina 
į krūtinę. Tačiau jis galvoja apie savo griovį, - dar šį rudenį, kai ims šalti, kai nuseks 
lenkė, o vanduo subėgs į kanalą, užbaigs. Kartą, paryčiais, kai pamėlo langas, ėmė brėkšti, 
priešininkėje pasimatė gumšuojantys, tarsi po nakties atgiję rakandai, kabantys ant sienų 
seni drabužiai, jis patikėjo, jog gali keltis, stotis į sausas klumpes, užsitempti viršutinius, 
irgi pašukinius, drabužius ir, iškabinęs lėkštę košės su spirgais, vilktis kailinius ir traukti 
į pakanalę.   

- Ar nebesninga? - paklausia dukrą.     
- Jau nebe, tėvali. Antai ir saulelė pasirodė!..
Ir tikrai – medžių viršūnes, kūtės ir daržinės stogus, paskui – ir kiemą užlieja geltona 

it kiaušinio trynys žiemos saulė. Nors ir neaukštai tepakilusi virš liūdnokos lygumos, bet 
žvelgia pilnu apvaliu veidu, spindi sniego apdrėbta, bet daiktais žaliuojanti žemė, blyksi 
vienkiemių langai, lenkėje sumirga vilnys. Ir ant priešininkės sienų ir daiktų virpa šlapios 
žemės, vandenų atspindžiai. 

- Dabar jau bus gerai, - išspaudžia silpną balselį tėvas. – Pradės šalti… Kelsiuos!   
Sėdasi, rangosi iš guolio, bet čia pat, stodamasis ant aslos, nugriūva. Subėga visi, 

kas tik namie – abi suaugusios moterys, net dvynukai smalsiai spokso pro langą – ir 
senasis galijotas vos ne vos įverčiamas į lovą. 

- Pagulėk, tėvali, nesikelk, - prašo duktė. 
- Je, pagulėk, - mėgdžiojasi šis. – Bene ką išgulėsi? 
- Kas tamstai skauda? - meilinasi marti.  
- Niekas neskauda, - ar skundžiasi, ar supyksta senolis. - Aš visas negaliu!..   
- Pagysi, ir galėsi. 
- Tai duokit gerai pavalgyti… Kad tik būtų riebiau!.. 
Vėlyvi prasidėjusios žiemos rytmečiai giedri, dienos irgi šviesios, saulė, kad ir 

neaukštai, sumažėjusiu veidu, bet linksmai spindi, tirpdo šerkšną, mėgina įveikti net  
gruodą, sausledžius, o, įkišusi žvilgsnį į priešininkę, pasiekia tokias kerteles, kur niekada 
nebūna šviesos, neužkliūva žmogaus akys, ir tarp sienojų pasimato baltos pelkinių kiminų 
barzdos, nuo dulkių apsunkę voratinkliai, audimo staklės, kraitinė marčios skrynia su 
išblukusiomis lelijomis, pakinktai, drobule uždengti kumpiai, lašiniai, dešros. Tačiau 
saulė, palinksminusi žemę, greitai užlenda už trobos kertės ir leidžiasi pietvakariuose. 

Senolis karščio nebeturi, bet yra toks silpnas, kad, rodos, nebejunta nė savo kūno. 
Ir jo mintys tokios lengvos kaip pūkeliai arba mažos speigo snaigelės. O, kaip greitai 
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jos išskrieja iš galvos, kaip pakyla aukštyn, kad rodosi, jog šitaip išsiris ir pats, pastvers 
nušveistą, žibantį it sidabras kastuvą, greitai, kaip jaunas, pereis per kiemą, per lapų 
prikritusį sodą, perlips per tvoros lipinę ir, nužvelgęs vandeniu paplūdusią lanką, leisis prie 
griovio. Nors oras ir ne taip svarbu, kaip sveikata, bet vis tik geriau, kai nelyja, nesninga, 
vėjas negildo kaulų, vanduo nesisemia į klumpes. Pasidarbuos nelyginant ankstyvą 
vasaros rytą iki pusryčių, kol skrandis pareikalaus savo davinio, o paskui, kai valgis apeis 
apie bambą, ir vėl kibs. Tačiau nors mintys ir lengvos, bet pati galva  neatkeliama nuo 
pagalvės, tartum neklauso nė kaklas. Viešpatie, kur pradingo jėgos?!. Ar neišėjo ir jos su 
prakaitu, su tuo pasūdytu žemės ir dangaus vandeniu? Kūnas, nors ir lengvas, bet tuščias, 
lyg ne savas. Toks keistas salsvumas burnoje, o kojos šąla ir po apklotu. Ir nors šiaip taip 
atsisėda, bet kai pamėgina stotis, mažu reikalu nueiti prie kariško šalmo, taip susisuka 
galva, jog nugriūva skersai guolio. 

Namiškiai žino, kad senolis serga, todėl visi vaikšto pirštų galais. Abu dvynukai, 
norėdami paspoksoti į ligonį, spaudžiasi prie lango, bet pasirengę sprukti, nes šis gali 
atsikelti ir surikti: ”Ko čia žiopsot, krupmaušiai? Ar darbo neturit?..” Tačiau jis daugiau 
nebesikelia. Tiesa, kartais, pajutęs pro langą besiliejančią saulės šviesą, atsimerkia, ir vėl 
jam rodosi, kad viskas yra taip, kaip būdavo visada. 

- Išvirkit man kopūstų, - kaskart primena moterims. – Ir kad su mėsa!..  
- Išvirsime, - pažada šios. – Tik valgyk, ir sustiprėsi. 
-Taigi, kad sustiprėsiu, - sako senolis, ir, pamatęs kopūstus su riebios mėsos gabalu, 

ketina srėbti, tačiau tas noras greit praeina, šaukštas nusvyra, o viralas, kurio garai mirga 
saulės spinduliuose kaip vaivorykštė, nepaliestas. Jei kuri slaugytoja imasi maitinti, 
senolis silpnu balseliu šaukia:  

- Nepilkite, uždusinsite!..  
Jis vis prašo ir prašo, o moterys jam neša valgio, bet rytą teberanda vakarykščią 

kruopynę, dieną – pusryčiams padėtą košę, vakare – šaltus, su didelėm taukų akim, 
kopūstus. Tiesa, senoliui valgis niekada neatrodydavo nei skanus, nei neskanus, jis 
valgydavo todėl, kad ateidavo laikas, galiausiai, kad reikėdavo, ir ilgai dar turėjo tokius 
tvirtus dantis, kad sugrauždavo kauliukus, nepalikdavo nė šunims. 

Kartais jis prisimena ir ūkio reikalus: tardo dukrą, nes marčia nepasitiki. 
- Kažin, kaip Kostis rugius pasėjo? Ruduo toks netikęs, žemė vis buvo šlapia ir 

šlapia. 
Duktė suabejoja: pameluoti nuodėmė, tačiau atsako: 
- Pasėjo, kur nepasės...  
- Ar tiek pat, kaip visada? – įtariai kvočia. 
- Kaip visada, tėvali. 
- Šioje pusėje – nemačiau, - atsuka mėlynas, blyškias, bet meluoti neleidžiančias 

akis. – Turbūt dvaro pusėje? 
- Dvaro, dvaro, - pritaria Teklė.    
- Atsikelsiu – pats paveizėsiu, - pagraso. – Bet dėl ko jis vis dvare ir dvare? Ar stojo 

ten tarnauti? 
Sūnus, sugrįžęs vėlai, apėjęs gyvulius, užsuka ir į priešininkę, tik toliau kaip iki pu-

sės nenuslenka. Ilgokai, lyg neišdrįsdamas artintis, dėbso į aukštą patalų kalną. Gulintysis 
irgi nekrusteli, kažin ar jaučia, kad ne vienas, bet stovintysis džiaugiasi, kad nereikia 
kalbėtis. Jiedu  tarp savęs iš seno nešnekūs, svetimam galėtų atrodyti, jog nesutaria arba 
yra piktuoju. Tačiau tai netiesa: kai tik tėvas visko atsisakė, sūnus perėmė ūkį ir kiekvienas 
dirba savo darbus, vienas – šeimininko, kitas – grioviakasio. Ir jei persimeta kokiu žodžiu, 
tai tik retsykiais, trumpai kaip tinka vyrams. Be to, žemaičiams. Jaunasis Jucys irgi jau 
baigia šeštą dešimtį, tačiau slapčia, lyg ką darytų ne taip, prisibijo tėvo, todėl džiaugiasi, 
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kad šis nenubunda, neklausinėja. Tarsi tai, kad nebepasėjo rugių, kad nebeturi nei arklių, 
nei žemės, kad kasdien, kaip kumetis, vis mina į dvarą, jo paties kaltė!.. 

Tačiau jį gąsdina mintis, kad senolis pats viską jaučia, net žino, tik nuduoda, kad 
nesuvokia, leidžiasi kitų apgaudinėjamas. Pastovėjęs, nužvelgęs neišsrėbtą lėkštę, jis tyliai 
išstypčioja ir už durų, atsidūsta: ačiū Dievui, tėvas tebegyvas, bet nieko nesiteiravo, ir 
vėl – iki kito karto. 

O tuo metu, kai senolis vis labiau silpsta, net kalbėti nustoja, vėl subjursta orai. 
Saulė, neilgam  nušvitusi, pradingsta, kad bepasirodytų tik po naujųjų metų ar pavasarį, 
kai dienos bus pailgėjusios. Bet dabar vis dar trumpėja, ir yra tokios tamsios kaip ir naktys. 
Rodos, pati amžinoji tamsa pasigrobė šviesą ir dangų, o vandenų užlietą žemę aptemdė 
suvisam, ir net darosi baugu, kad nebeišauš nė rytas. Ne tik tamsioje, su vieninteliu 
langeliu priešininkėje, bet ir troboje visi vaikšto lyg užrištomis akimis, labiau nujausdami 
nei matydami dunksančius daiktus. Ir vėl pradeda pliaupti lietus: tiesa, nebe toks kaip 
pirma, kai pylė lyg iš kibiro, ir nebe šlapdriba, bet smulki, tyli dulksna, merkianti ir 
žemę, ir medžius, ir trobas. Ir nebežinia kas, ar pats dangus, ar kažin kur toli, anapus 
geležinkelio, prasivėrusios žemės gelmės vis tebepildo lenkę, ir vanduo lipa iš kraštų,  
ateina grioviais, slenka prie sodybų. Iš dvaro atvažiavo traktorius, paurzgė, išvarė keletą 
kreivų vagų, bet sugedo ir buvo nuvilktas.  

Niekas nenumano, galiausiai, niekam ir neberūpi, apie ką galvoja senolis, nes jau 
ir nebekalba, ir tiek dienomis, tiek ilgomis, juodomis naktimis guli pats sau vienas. Ar 
jį apima miegas, ar tik varginantis pusiaumiegis, net būdravimas, einantis pramaišiui 
su sapnais? Kartais kitiems atrodo, jog jau gali būti išėjęs, tačiau, pasiklausę, namiškiai 
įsitikina, kad tebekvėpuoja, kartais net žvelgia atviromis akimis, tik jo žvilgsnis sutelktas į 
kažin ką, ko nemato niekas. Ką sako tos melsvos, išblukusios akys, kurios, kai tik senolis 
atsigręžia, vis dėlto kažin ką regi? Jos tai svetimos, tai  įtarios, net piktos. Galbūt ir ausys 
girdi, - jos dar neseniai buvo tokios jautrios, ir net kai ėmė  užsikimšti – iš pradžių 
viena, paskui ir kita, jis išgirsdavo ne tik atėjusių žingsnius, trobos sienų, stogo traškėjimą 
pučiant vėjui, bet ir bėgančios pelės žingsnelius? Moterys iš papratimo vis dar atneša 
valgio. O dvynukai nesitraukia nuo lango: jie girdėjo kalbant, kad bočius mirs, ir dabar 
apimti ne baimės, bet smalsumo, kaipgi tai bus? Nebent kartais ar motina, ar dievotoji 
ciocė juos subara, nuveja šalin.  

Kas galėtų vykti baigiančio gyvenimą, kažin ar besulauksiančio kito rytmečio 
senolio galvoje, visaip galima manyti: ir kad lyg kino juosta praslenka geri ir negeri 
prisiminimai, gailestis, skausmas, sąžinės priekaištai, ir kad atsigirsta nebesančių, seniai 
pamirštų žmonių balsai; kad iškyla šviesūs, į spalvotus jaunystės sapnus panašūs paveikslai 
arba, atvirkščiai, iš slapčiausių, niekam, nė sau pačiam nepažįstamų smegenų kampelių 
išnirę keisti, net kraupūs regėjimai. Jei jis iš tiesų, kaip teigiama, galėtų išvysti praslenkant 
buvusio gyvenimo juostą, ši atrodytų trumpa, sudurstyta iš keleto mažyčių atkarpėlių: 
vaikystės, piemenavimo, jaunystės, Juzelės, pačios, atsiradimo ir išėjimo, vaikų gimimo 
ir augimo, trobos, kūtės, daržinės statymo, medžių sodinimo, griovių, kuriuos nelygu 
ko kias žemės lūpas jis atplėšdavo kastuvu, tik jos netrukdavo susičiaupti, užželti krū mais 
pačios, kasimo. O užsilikęs potvynių vanduo tarsi prasimušdavo iš gelmės, sujuoduodavo 
tamsiomis dėmėmis. Tai visai ne tiesa, kad pačiam, ypač senatvėje, pasirodydavo, jog 
gyvena taip ilgai kaip koks Matuzalis, net pačiam nusibosta!..

O gal vis dėlto dar norėtų išvysti saulėtą rytmetį, giedrą dangų, nušvitusias me džių 
viršūnes, kai su išgaląstu kastuvu ant peties patrauks į laukus? Arba ant įkalnės keteros, 
kur stirkso seni dvaro topoliai, saulėlydžio žaros fone pamatyti pareinančių vyrų figūras 
ir suprasti, kad viskas čia jau nebe taip, kad jo darbas nuėjo perniek, ir iš akių išsiristų 
ašaros? Ir nebeliktų kitos išeities, kad viskas, kas jam buvo šioje žemėje, nebesikeltų, bet 
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šviestų, kaip yra sakoma, būsima amžinoji šviesa?
Galima spėti, kad giliai po sumerktais vokais ir visai nieko nebėra, nė tekančio laiko 

jutimo, vien tyli, be praeities atšvaitų ir ateities vylių tuštuma, vien tik nesąmoningas 
stingstančios, išėjimo belaukiančios dvasios – kūno jau tartum nebėra – buvimas. O 
apie šį buvimą ir negalima nieko pasakyti, nes žmogui ateina toks metas, kai jau suvisai 
nebereikia gyventi, stoja tokia būsena, kai galvojimas ar pats buvimas jau darosi per 
sunkus ištuštėjusiai galvai. 

Bet tai tik sveikųjų, palikusių senolį vieną patį grumtis su buvusio gyvenimo 
atšešėliais, spėlionės. Jie tebegyvena savo pačių gyvenimą, ir, nors duktė ar marti vis dar 
tebeneša valgį, bet jau slapčia laukia to meto, kai jis nebevargs pats, nebevargins kitų. 
Juk daugelio jo amžininkų jau kadai nebėra: šie taip pat ėmė nebegalėti, paskui –  išeiti, 
tiesa, kai kas krito nesirgęs, staiga, besidarbuodamas, bekeldamas prie burnos šaukštą, 
ne prabudęs rytmetį, - tokiam, sakydavo, galima pavydėti tokios greitos ir lengvos mir ties. 

Kai namiškiai tyli ir kantriai neša savo kryžių, kaimynai apie tai sako į akis. Ne 
vienam, pripratusiam matyti per laukus su kastuvu ant peties linguojančią senolio figūrą, 
kyšančią iš griovio pašukiniais, su druskos dėmėm, marškiniais, sulopyta sermėga ar 
palaikiais kailiniais apvilktą kuprą, atrodo, jog kažin ko trūksta, jog ir pasaulyje kažin 
kas jau nebe taip. Tačiau daugelis tartum laukia jo mirties, ir jei kas nors apsilanko ar 
susitinka namiškius, nebyliai klausia, ar dar ne?.. Net ir mažiesiems Jucių dvynukams 
nusibodo dirsčioti pro langą: senolis vis nemiršta. Tik dievobaimingoji duktė pasėdi 
ilgėliau, ir kiekvienas, pažvelgęs į ją ir tėvą, kurio prigimtį taip apnuogino liga, stebėtųsi: 
koks neišpasakytas panašumas, nebent jos galva pamaldžiai nulenkta į šoną, o veidas toks 
panašus į Švenčiausiosios Panelės. Ilgomis nemigos naktimis arba šiaip, poteriaudama, 
prašo tėvui ne tik sveikatos, bet amžinojo džiaugsmo aname pasaulyje. O kaimynai, kurie 
jį prisimins, sakys: senasis Jucys niekam nėra padaręs bloga, niekam ir neskolingas – argi 
jis galėtų skolintis it koks ubagas?! - bet, priešingai, jam skolingi kiti, tik kažin, ar jau 
beatiduos? 

Tačiau kai daugelis nebetiki, jog senolis dar išlips iš lovos, jis staiga, tartum atgijęs, 
prisikelia. Tai atsitinka vieną ankstyvą rytą, kai auštant Jucių kiemas pilnas priguža 
ginkluotų vyrų, Juodsodės miestelio stribų. Nors miškinių, kurių šiose apylinkėse beveik 
ir nepasirodydavo, jau kadai nebegirdėti, nors kaimiečiai suvaryti į kolchozus, bet stri-
bai, vedami rusų leitenanto Dumanovo, tebeslankioja, naktimis kažko tyko pamiškėse, o 
auštant suguža į sodybas, krečia, reikalauja pamaitinti, pagirdyti. Tiesa, trėmimai vis dar 
nesibaigia, pasitaiko, kad naikintojai suranda kokią neišgabentą šeimą ar pavienį žmo-
gelį. Taigi ir tą rytmetį jie, apšniukštinėję daržinę, kūtę, trobą, atidarė priešininkės du ris 
ir, išvydę gulintįjį, atstatė ginklus. Vienas su paruoštu automatu, prisiartino prie lovos ir, 
staigiai nutraukęs patalus,  garktelėjo: 

- Kelkis! 
Pasirodė sulysęs, mažas, kaip vaiko, senolio kūnas pašukiniais marškiniais, 

kelnėmis. 
- Dokumentus!..
Gulinčiojo veidas atrodė sustingęs, išblukusios akys bereikšmės.
- Mūsų tėvalis, - paaškino šeimininkė, o jai už nugaros spaudėsi išgąsdinti dvynukai. 

– Kaip rudenį atgulė, taip ir nebeatsikelia. 
Tuo viskas ir būtų pasibaigę: ateiviai, apžiūrėję priešininkę, net ligonio palovę, 

pareikalavę namų knygos ir vaišių, išsinešdinę. Bet vienas jų sugrįžo į priešininkę, 
nuslinko į kertę, kur ant sienos kažin kas kabojo po uždengta drobule. Nutraukė 
uždangalą, nusikabino rinkę dešros ir pasibruko po vatinuku. Apsižvalgęs dar pagalvojo, 
ar nepaėmus ir kitos. Tačiau atsitiko toks dalykas, kokio niekas negalėjo tikėtis: kažin kas 
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jam taip trenkė per galvą, kad grobis iškrito, o vagišius nusikabino automatą ir paleido į 
lubas seriją. Išgirdę šūvius, įsiveržė jo sėbrai, sutarškėjo užtaisomi ginklai. 

- Banditas, banditas! - nesavu balsu rėkė sumuštasis ir, susiėmęs brauktuve sumuštą 
galvą, rodė  į senąjį žmogų, kuris, apgynęs savo turtą, vėl palindo po patalais. 

Ateiviai, pamatę nukritusią dešrą, tartum susigėdo. Jų vadas karčiai suraukė mažą, 
pageltusį veidelį ir sukomandavo: 

- Pašli!..
Apkultasis tyliai pagrasino šeimininkams: 
- Išbildėsit jūs man pas baltąsias meškas… Visi!..
Po to įvykio senolis nurimo suvisai, daugiau nebekalbėjo, nebeatmerkė akių, ir, 

jei namiškiai prisiartindavo, tai norėdami įsitikinti, ar tebekvėpuoja. Ir tada – ar pats 
kažin ką nujausdamas, ar paprašytas namiškių – atsirado artimiausias kaimynas Peleksas. 
Nors jis tankiai ir šiaip ateidavo tai šio, tai to pasiskolinti, mat buvo neturtingas, daug ko 
neturėjo savo, bet dabar tartum pajuto, kad reikalingas dėl kitko. Kilimo ne čionykštis, 
šneka ne kaip visi: duona jam - dūna, pienas - pyns, mietas – myts ir t. t., dėl to kai 
kas, ypač vaikigaliai, mėgdžiojasi, net pasišaipo. Jis yra matęs pasaulio, tarnavęs Lietuvos 
kariuomenėje, lyg ir daugiau apsišvietęs, nes turi mokytų giminių, skaito laikraščius, 
leidžia į gimnaziją vaiką. Ir visada atsiranda ten, kur ištiko bėda, kur laukiamas saviškis,  
vargo nesikratantis žmogus. Senolį jis suranda nebe priešininkėje, bet gerojoje troboje, 
švariai paklotoje lovoje, prie kurios stovi apdengtas krėsliukas, padėtas mažas kryželis. 
Prisėda ir ilgokai taip išsėdi, tartum lauktų, ar neatsibus, ar ko nepaprašys ligonis. Ir kai 
keliasi išeiti, iš po patalų pasigirsta silpnas balselis:   

- Peleksai…  
- Aš, bočeli, - atsiliepia šis. – Ko tamstai?.. 
- Ar jau išeini?..
- Jau, tėvali. 
- Ar dar ateisi? 
- Ateisiu, tėvali, ateisiu. 
Kitą dieną senolis atrodo atgavęs jėgas. 
- Ar lauke tebelyja? – rūpinasi.  
- Tebe. Kaip prakiuro, taip nebeužsitraukia. 
- Man griovys pasiliks neužbaigtas…
- Sustiprėsi, užbaigsi pavasarį, - tikina svečias. 
- Ne, pavasario nebesulauksiu. 
- Kaip nesulauksi? - tartum stebisi Peleksas. – Tamsta toks stiprus, savo gyvenime 

nesi nė sirgęs!.. 
- Je, kad mane marina badu, - tyliai sušnabžda senolis. – Kol dirbau, buvau 

reikalingas… O dabar – kam?..  
Svečias pašnairuoja į atšalusią lėkštę ir guodžia:  
- Sakė, papjaus aviniuką, išvirs šviežios mėselės…
Peleksas nelyginant koks gerasis angelas numano, kada ligonį paguosti, kada 

užsistoti jo namiškius, o kada kantriai patylėti. Atnešti tam tikram reikalui naudojamą 
karišką šalmą, ir, nuklojus patalus, pakišti. O už lango taip greitai merkiasi blausi žiemos 
diena, tik nesiliauja ūžęs vakaris vėjas, kartais subraška trobos gegnės, į langą pabyra 
didelių kaip žirniai vandens lašų šuoras, lietaus čiurkšlės net dunda ant stogo. Ir Peleksas 
galvoja, kad ir šiame pasaulyje be žmonių, be gyvulių, medžių, yra ir dar kažin kas, lyg 
koks kitas, nuo žmogaus valios nepriklausomas jo paties buvimas, sergintis nuo vargų 
ir nelaimių, bet, kai ateina metas, surandantis ir besislepiantį troboje ir išvaduojantis 
nuo visko. Laimė, kad jis, tas buvimas, yra, kad, palikęs jau nebereikalingą kūną, dvasią 
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pasiima ten, kur daug geriau.  
- Kažin, kur mūsų Kostis? - senolis prisimena sūnų.   
- Jau turėtų parsirasti, - Peleksas įspėtas namiškių, kad nieko nesakytų apie dvarą. 
– Kažin, ar bobos duoda arkliams dobilų? Juk reikės važiuoti į mišką, pavasarį – 

eiti į laukus… Karvės nieko nedirba, pačios atsigaus ant žolės. Bet arkliai… 
Ar senolis tikrai nenumano, kad jie visi, taigi ir Kostas, ir pats Peleksas, jau nebe 

šeimininkai? Rudenį žmonėms dar leido nusikirsti javus, nusikasti bulves, laukuose 
ganyti savo gyvulius, bet pasėti žiemkenčių, laikyti arklių – nebe. Atmatavo arus, tiems, 
kas darbingi, įsakė traukti į dvarą. Kaimiečiai nebent džiaugėsi, kad kolchoze dar blogiau: 
tiesa, arų ten daugiau duoda, bet vičviską atima, o atlygį moka ne pinigais, kaip dvare, 
bet metų gale darbadieniais. Tačiau gal jis tik apsimeta ir laukia, ką sakys svečias? 

- O kaip patį – ar jau paleido iš kariuomenės? 
Ar senolis, staiga pakeitęs kalbą, nenusišneka? Peleksas yra girdėjęs, kad jei ligonis 

ima maišyti būtus ir nebūtus daiktus, tai ir nebeilgai trauks. Tiesa, jis prieš karą buvo 
pašauktas į Lietuvos kariuomenę kaip atsarginis, ėjo kalbos, kad juos veš atsiimti Vilniaus, 
bet vežė kitus, jaunesnius, būtinosios tarnybos karius. Tačiau prabėgo keleri metai, jau 
nebėra nei savos kariuomenės, nei Lietuvos valstybės, baigėsi ir svetimas karas, bet senolis 
dar neužmiršta.    

- Kostis tuomet pačiam rugius pasėjo! - tartum primena seną skolą.       
- Pasėjo, dėkui jam.   
- Ir gerai prikūlei?  
- Oi gerai, oi gerai... Baimės, kokie rugiai užaugo!.. 
- O jeigu bus tvanas? - ligonis įsmeigia susirūpinusias, net išsigandusias akis. 
- Tvanas? - perklausia svečias.
- Kad vis taip lyja ir lyja… Ar nebus taip, kaip anomis dienomis, kai Viešpats 

sutvėrė pasaulį?  
- Kažin, ar šiais laikais gali būti toks tvanas? - suabejoja Peleksas ir, pažvelgus į 

senolį, jam pasitvirtina įtarimas, jog šiam tikrai kažin kas nebe taip 
Bet senolis nebeatsiliepia, galbūt pavargo, užsnūdo. Svečias ilgokai stebeilija į 

apklotą, sakytumei bijotų, ar ligonis staigiai neužgeso. Ir ima svarstyti, iš kur jam atėjo į 
galvą mintis apie tvaną? Aišku, kad jau tikrai viską maišo. Jam, stovinčiajam ant išėjimo 
slenksčio, randasi tokių dalykų, kurie nebe iš šio, bet iš kito, Dievo žodžiu skelbiamo 
pasaulio. O klausantis to žodžio žmogui ir kyla šiurpios pajautos. Ir jis pats, kaip ir 
senolis, kaip ir kiekvienas dievobaimingas krikščionis yra girdėjęs sakant ir kunigus, ir net 
paprastus žmones, kaip anuo metu keturiasdešimt dienų ir naktų be perstojo pylė liūtis, 
kaip visas svietas nuskendo, o išsigelbėjo tik vienintelis žmogus, kuriam Dievas liepė 
pasistatyti laivą ir pasiimti po porelę visų gyvulių, paukščių. 

Bet nors ir lyja visa rudenį ir jau prasidėjusią žiemą, nors lenkė išsiliejo iš kraštų, 
semia ariamus laukus, Peleksas netiki, kad galėtų prilyti tiek, jog užlietų visą žemę. Kur 
reikėtų gelbėtis žmonėms? O gal vanduo liejasi ne vien tik iš dangaus? Atplūsta kloniu 
iš kažin kur toli, galbūt iš ten, kur žioji kokia didelė skylė, pro kurią jis ir veržiasi iš 
nematomos požemio upės? Jis žino, kad vanduo plūsta į Tausalo upelį, šis nuplaukia 
į kitas, didesnes upes, kol vakaruose nubėga į Baltijos jūrą. Bet iš kur jis atiteka? Ir be 
jokios paliovos? Užtat ir Jucių senolis iki pat paskutiniosios vis kasė griovius, o dabar jam 
atėjo į galvą ir tvanas? 

Mažas vežimukas, traukiamas menko arklelio, išrieda iš Juodsodės miestelio. Ant 
skersai permestos lentos padėtas šiaudų prikištas maišas, ant kurio sėdi dviese – Peleksas 
iš vadinamų Šlapiųjų lankų, vilkintis Jucių senolio kailiniais, padovanotais jo marčios 
ir senas, į kadaise geros vilnos, su karakulio apykakle, bet jau nutriušusį paltą įsisupęs 
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kunigas. Vežimukas iš pradžių lengvai tarška vieškeliu, ir, nors dangus apniukęs, bet 
nebelyja, galima spėti, jog ir vakaris, išpurtęs iš debesų paskutinius lašus, jau rimsta, o 
viršum girių tartum šviesėja dangus. Važiuojantieji pasuka į šunkelį, kuris iš pradžių irgi 
ne kiek tepabjuręs, ir, kaip ir besitaisantis oras, suteikia vilties, kad kelionė pas ligonį  
bus sėkminga. Bet tai tik vilionė: tekiniai ima klimpti vis giliau, arklelis traukia net 
išsiręždamas, o kai priešais atsiveria platus, vandens užlietas klonis, apsistoja. Anapus 
užtvinusios lankos tarsi ranka pasiekiamas juoduoja miškas, primirkusios vienkiemių 
trobos, vežėjas ragina arkliuką ir pavaro į srovę, nešančią šapus, medžių šakeles.

Svetimas, iš dvaro ūkvedžio išprašytas arklelis iš pradžių paklūsta, bet kai srovė 
ima siekti papilvę, norėtų sustoti, tačiau vežėjas, pažįstantis apsemtą, palei kanalą einantį 
keliuką, neatleidžia vadžių. Žino: sustosi, bet kaip pasijudinsi?  

- Gal sukime atgal, - nedrąsiai siūlo kunigas. – Ar nėra kito kelio?   
-Neapsisuksim, - nuvilia vežėjas. – Šalimais – gilus kanalas…           
Kad gelmė visai čia pat, prie kojų, pajunta ir gyvulys, ir, varomas vežėjo, intuityviai 

suka į kitą šoną. Žengteli keletą žingsnių, ir, galiausiai, nė krust. Net išsigąsta, ima 
šnarpšti. O vanduo semia vis labiau, skverbiasi pro vežimo dugną, po kojomis plaukioja 
šiaudai.  

- Ojei, ojej!.. - būgštauja kunigas, pakeldamas ant batų kaliošais apmautas kojas.
Vežėjas, nors irgi išsigandęs, neparodo baimės, mat yra ne kartą šitaip plaukęs 

ir laimingai išplaukęs. Tačiau dabar ir vandens daugiau, ir vakaras artinasi, ir danguje 
nebematyti nei trumpai pasirodžiusio šviesumo, nei debesų apybraižų, tik tamsėjantis 
apdangalas, o pro vežimą, pro nukabinusio galvą arklelio papilvę, net per dugninę 
nepaliaujamai liejasi vanduo. Ir lietus jau ima lašnoti. Ir net pačiam vežėjui  nebe juokai, 
ir tokią akimirką, kai nebelieka nieko daugiau kaip tik atsiduoti Aukščiausiojo valiai, 
prašyti, kad Jis neapleistų, topteli Jucių senolio žodžiai apie tvaną. Norėtų paklausti apie 
tai kunigą, bet dabar tam netinkamas metas. Ir be jokios dvejonės  pavaro arklelį, šis tik 
pasimuisto, bet vis dėlto trūkteli, įbrenda dar giliau, o kunigas dar aukščiau iškelia kojas. 
Ir kelelis nejučia ima kilti aukštyn, gyvulys, išbridęs į sausumą, nusipurto, o vežėjas jam 
leidžia atsipūsti. 

Tik dabar, įveikęs pavojų, galutinai nuraminęs kunigą, Peleksas ryžtasi pasiteirauti 
ir apie amžinuosius, ką tik taip arti pasidingojusius dalykus: juk kitos progos pasikalbėti 
su pačiu klebonu gali nepasitaikyti. Be to, ne vienas, kad ir mokytas, bet patyręs baimę 
žmogus nebesikelia aukštai, atsiveria širdį net paprasčiausiam žmogui. Juolab kad per jo 
paties pamokslą ir Peleksas yra girdėjęs apie pasaulio tvaną.  

- Klebone, ar ir dabar negali būti tokio, kaip senovėje, tvano? - klausia. 
- Ne, neturėtų, - netvirtai, tik džiaugdamasis, kad viskas baigėsi gerai, atsako 

klebonas. Gal net ir šypteli, nes prieblandoje suspindi auksinis dantis. 
- Bet ar Dievas negali ir vėl nubausti žmonių? - neatlyžta Peleksas. – Juk baisu, kas 

ant žemės dedasi!..
- Ne, daugiau nebenubaus, - ramiai atsako kunigas, ir, pagalvojęs, priduria: - Jie 

ir taip patys save nubaudė, nes tiek daug baisaus patyrė. O jei ir baustų, tai leistų ir 
išsigelbėti… Dar niekada nepasitaikė, kad Jis, ir bausdamas, paliktų žmogų be vilties 
išsigelbėti… 

Vežėjas lengviau atsidūsta, tačiau kažin kas jam vis dar rūpi.  
- Bet kodėl čia, pas mus, tiek daug vandens? - klausia. – Visą amžių su juo 

kariaujame, skęstame, o kitur, sako, tik išdžiūvę tyrai? 
Kunigas, nuleisdamas išvargintas kojas ant dugninės, atsako: 
- Viešpats taip sutvėrė pasaulį, kad, padalindamas vandenį ir sausumą, jo padarė 

daugiau nei žemės. Mat vandens daugiau reikia, ir jo yra visame kame, ir paties žmogaus 
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kūne. Kai tik dvasia išeina, vanduo iš jo vėl sugrįžta atgal, į žemę. 
Vežėjas pažvelgia į ką tik įveiktą, sutemose pasislėpusį klonį. Ketintų dar šio to 

paklausti, pavyzdžiui, ar Dievas negalėjo suklysti, jei daug ką, ką Jis sutvėrė, žmogus turi 
pats  taisyti, vargti kaip Jucių senolis, visą gyvenimą kasti griovius, bet prisimena, koks šis 
suvisai išdžiūvęs, lengvas kaip plunksnelė ir nutyli.  

- Sakyk, tamsta, kaip mes išplauksime atgal? - susirūpina kunigas. – Juk vanduo 
vis kyla... 

- Aplinkui, - atsako vežėjas. – Tik bus keliolika kilometrų daugiau. 
Ir, privažiavus kokią didelę, vandens sklidiną duobę, klebonas nejučiom kilsteli 

kaliošais apmautas kojas.  

2015

N E B E V E Ž A

Čia dar ne tokia tuščia, iki tolimų girių nusidriekusi lyguma, kokia bus po 
dešimtmečių, bet žmonių tankiai apgyventas kampas, su išsibarsčiusiais vienasėdžiais, 
miškeliais, dirvomis ir pievomis, laukų keleliais surištas su šiauriniu jos kraštu einančiu 
vieškeliu; pietinį perkerta geležinkelis, žiemryčiuose, kur vasarą pateka saulė, dunkso 
bažnytkaimio klevai, o vakaruose, ant dangų parėmusių kalvų, užsiropštęs senas, medžiais 
apaugęs dvaras, matyti ir miestas, teisingiau – bažnyčios ir geležinkelio stoties vandentiekio 
bokštai. Viskas čia atrodytų taip, jei tebebūtų pereito amžiaus vidurys, ką tik pasibaigus 
didžiausiam žmonijos karui, vis dar tebeaidint vietiniams pasišaudymams, viešpatautų 
giedra ankstyvo rudens diena, kai saulėje spindi ražienos, žaliuoja žiemkenčiai, dobilienos 
ir pievos, glostytų švelni užsibuvusios vasaros šiluma. Kad ta idilė atrodytų pilnutinė, 
reikėtų pridėti ir ganyklose ar prie namų besiganančius galvijus, pilkavilnių avių būrelius, 
vieškeliu, kuriame ir paprastą, ne turgaus, dieną pasitaiko keleivių: nuriedantis vežimas, 
dviratis, net sunkvežimis, neskaitant pėsčiųjų.      

Vienas kitas vežimas arba pėsčiasis nuo sankryžos, kur nusileidžia dvaro topolių 
alėja, pasuka į lygumą, kurioje laukia namai arba – taip tiesiau – šunkelis nuveda į 
bažnytkaimį. Pasitaiko, kad kas nors stabteli prie artimiausios pakelės sodybos, užsuka į 
ją. Ir šią akimirką joje matyti pakinkytas porinis vežimas. Sodyboje gyvena tokie Bytautai, 
kurie prieš karą čia atsikėlė iš Šiaulių miesto ir tartum dar nėra tikri kaimiečiai, nes 
daugelio darbų nedirba patys, bet samdo svetimus, prašo kaimynų pagalbos. Jų  troba dar 
visai nauja, miestiška, su plačiais langais, dunkso plyname lauke, nes pasodinti medeliai 
dar visai jauni. Pas juos niekada ir netrūksta svečių, nes atsikėlėliai yra daugelio mėgiami, 
be to - mokyti: šeimininkas, vidutinio amžiaus vyriškis, dirba mieste, kažkokioje įstaigoje, 
dvejetas atžalų, duktė ir sūnus, mokosi gimnazijoje, šeimininkė, kuri rūpinasi namais, 
taip pat inteligentiška miestietė. Kartais kaimiečiai stebisi, kas juos sugundė pirkti žemės, 
juolab kad nemoka ir, sakytume, visai nesimoko ūkininkauti, tačiau reikėtų prisiminti, 
jog dar visai neseniai, prieškariu, žemė buvo vienintelis nedegantis turtas, į kurį tūlas 
miestietis, tarnautojas, ryždavosi sudėti ilgų metų santaupas. 

Kadangi šeimininkai svetingi, malonūs žmonės, be to, visko daugiau žino ir 
išmano už paprastus kaimiečius, gali duoti ir naudingų patarimų – o tai šiais neramiais 
laikais svarbu!  – kaimynai prie jų ir glaudžiasi. Kaip ir šią, iš pirmo žvilgsnio tokią ramią 
ir jaukią lietuviško rudens dieną, kai žmonės apimti didelio rūpesčio, baimės, panikos. 
Mat plačiai pasklidusi žinia, kad vėl tremiama į Sibirą, todėl daugelis ir eina vieni pas 
kitus, dairosi į vieškelį, į miesto pusę, tartum ten tvyrotų nematomas, bet grėsmingas 
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audros debesis. Tiek dirbančių laukuose, tiek ir rymančių kiemuose ar žvelgiančių pro 
langus kaimiečių akyse slypi klausimas – gal tie, praeinantys ar pravažiuojantys, žino 
ką nors daugiau ir tikriau? O šie savo ruožtu taip pat apimti baimės, kad parsigavę gali 
rasti ištuštėjusius namus, belaukiančius rusų kareivius, stribus. Mat jau kuris laikas kaip 
nebevežė, daugelis buvo net apsiraminę, sulaukę išvežtųjų laiškų, dėkojo Dievui, kad tie 
gyvi ir sveiki, išsiuntę jiems siuntinius. Tačiau paslaptingas ir baisus Rusijos žvėris Sibiras 
ir vėl prasižiojo ir pareikalavo naujų aukų. 

Ne vienam praeiviui, pažvelgusiam į pakinkytą porinį vežimą Bytautų kieme, galėtų 
dingtelti, kad išgabena tuos, visų gerbiamus, žmones. Tačiau, ačiū Dievui, ten užsuko 
geras kaimynas Jucys, vežantis dvare, tarybiniame ūkyje, bulves, ir pasakoja šeimininkei, 
kaip vakar ant vieškelio sutikęs ne vieną sunkvežimį su žmonėm, apsikrovusiais ryšuliais, 
maišais, saugomais ginkluotų kareivių, o visi traukėsi į kelkraštį ne lyg nuo laidotuvių 
vežimo. Išpasakojęs naujienas jis sėdi saulės prišildytoje troboje, laukdamas žinių iš 
kaimynės, kuriai, kaip ir visiems mokytiems, jaučia pagarbą, padeda darbuotis. Tačiau 
jokių naujų tikrų žinių nėra, dar negrįžęs nei šeimininkas, nei abu gimnazistai, tad svečias 
lūkuriuoja, stebėdamas, kaip šeimininkė, nedidukė, skaistaus, it baltai numazgoto veido 
moteris, triūsia su tokiu atidumu tartum dabar pats laikas ruošai. Nors ji neparodo savojo 
rūpesčio, kalbasi, bet nejučia užmeta akį tai į vieškelį, tai į dunksantį po ūksmingais 
medžiais dvarą, kuris kaimiečiams toks svarbus iš seno, o dabar, suvarius visus ten dirbti, 
dar svarbesnis, nes jame sėdi valdžia. Bekalbėdamas, kažin ko belaukdamas, svečias 
užmeta akį ir į savus, pamiškėje pilkuojančius namus, bet juose nematyti nieko įtartina.  

Šeimininkė dirsteli į langą, ir jos akys, giedras veidas prisipildo išgąsčio.             
- Kas ten? - sunerimsta ir svečias. 
- Mašina… 
Abu priglunda prie lango, svečias net junta, kaip moters plaukai pakutena jam 

skruostą. Tačiau sunkvežimis tuščias, jis pervažiuoja sankryžą ir, sukėlęs dulkių debesį, 
nutolsta.   

- Ai, Dievali Dievali, - atsidūsta Jucys, visiems žinomas tiek savo pamaldumu, tiek 
ir tuo, kad sesuo iki suimant ganytoją dirbo vyskupijos virėja. – Kam mus taip apleidai? 
Už kokias nuodėmes atidavei tiems raguotiems šėtonams?!.  

Vieškelyje pasirodo vienkinkis vežimas, traukiamas juodos, su kumeliuku, kumelės. 
Nuo dvaro sankryžos jis leidžiasi į lygumą, stabteli prie Bytautų keliuko. Važiuojantieji – 
smulkus vyrelis išblukusia, perlaužtu snapeliu kepure, moteriškė balta, kietai ant kaktos 
suveržta – lyg jai skaudėtų galvą – skarele žvilgčioja į langus, lyg norėtų, bet nesiryžtų 
užvažiuoti. Galiausiai vežimas pasijudina, artinasi, jo gale pasimato ir trečias keleivis 
– jaunas vaikinukas, beveik paauglys. Tai kiti, tolimesni Bytautų kaimynai, Peleksas 
Norvaišas su pačia ir vaiku, gyvenantis tokioje gilioje lenkėje, kad jų trobos vos matyti 
iš tolo. Juos irgi traukia užsukti pas mokytus, daugiau žinančius kaimynus, o gal tas  
ypatingas traukos prie kitų gerų žmonių jausmas, kuris ypač sustiprėja negandų laikais, 
skatina glaustis vienus prie kitų, ypač prie tų, kurie gali padrąsinti, paguosti. Ir jie patys, 
parvažiuojantys iš miesto, laukiami, - gal ką nors nauja patyrė, sužinojo? Gal net vaikas, 
pirmos klasės gimnazistas, irgi ką nors išgirdo? Vyras pirmas išsirita iš vežimo, užvynioja 
ant rungo vadeles, ir netrukus pasigirsta nedrąsūs viso trejeto žingsniai, beldimasis į duris. 
Tačiau naujųjų svečių, net vaiko, veidai rūškani, o moters akys užverktos.  

- Vo Jėzau, kas darosi!.. - pratrūksta ši vos įžengusi. – Vaišnorius išvežė… O tokie 
geri buvo žmonės, pati esu pas juos tarnavusi... Jėzau, Jėzau… 

- Ai, kiek dar išgirsim – to nebėra, ano nebėra, - paguosdamas atsidūsta Jucys.  
Šeimininkė pasodina svečius, bet troboje viešpatauja tyla, tarsi ir nebūtų apie ką 

kalbėti. Nors čia taip ramu ir jauku tarsi globotų šeimininkės rūpestis ar pati namų 



58

Varpai 2017 (37)

dvasia, bet kiekvienas jaučia, jog dedasi kažin kas baisu. Vieškelis tuščias, saulėje, kaip  
kiekvieną rudenį, raudonuoja dvaro klevai, abipus vedančios į vieškelį alėjos žaliuoja 
šalnų nebijantys topoliai, o akinančios šviesos užlietas vieškelis toks baltas ir tuščias, ir, kai 
jame nieko nematyti, gali atrodyti, kad nieko ir nevyksta, o sėdinčiųjų širdys – nurimti, 
net pasidingoti, jog nelaimė ne tik praėjo pro šalį, - gal trėmimas baigėsi, o gal jo ir visai 
nebuvo? Iš tiesų visi žino, kad vežė ir vakar, ir užvakar, ir tik šiandien žmonės pradeda 
skaičiuoti, ko nebėra, suvokti, ko galėjo susilaukti patys. Ir sėdinčiųjų akys nukreiptos 
ne tik į išorę, bet ir į save pačius, į vidų, kur sakytumei neįspindi nė saulė, kur, nustūmęs 
kitas pajautas, tvyro rūpestis, šiepiasi baimė, kurią, slapčia pažvelgęs į savo artimą, gali 
pamatyti ir kitas. Nors žvilgsniai beveik nesusiduria, o jei susiduria, tai netyčia, ir vėl 
nubėga į vieškelį, į laukus, į toli juoduojančius miškus, nes nė vienas nieko gero negali 
pasakyti kitam. 

Nors moterys prakalba apie namų reikalus, vaikus, apie šį tą šnekasi ir vyrai, nors 
jaunojo gimnazisto širdį galėtų paglostyti šitokia priprastų darbų, reikalų, suaugusiųjų 
suėjimo ramybė, jaukumas, bet kai šeimininkė vis dirsčioja į kelią, kur vis dar nesirodo 
nei vyras, nei vaikai, svečiai pamato, kad ir jai, tokiai maloniai, besitvardančiai, neramu. 
Sunerimsta ir patys, parūpsta namai, saviškiai, net tolimi giminės, kurie gali būti paimti. 
Kas nėra girdėjęs, kaip, išgabenus vienus šeimos narius, kiti, kurių nesuranda, išlieka? Pati 
šeimininkė papasakoja, kaip enkavėdistams atėjus į gimnaziją išsivesti dukters klasiokės, 
draugai ją užrakino ir išgelbėjo. Bet kažin kaip geriau, svarsto svečiai – ar kai visi kartu, 
tebūnie, kas bus, ar kai kuris nors išlieka, bet turi slapstytis?.. 

Buivydienei galvoje sukasi vienintelė mintis: greičiau išvysti vieškeliu pareinantį 
vyrą. Tiesa, šis niekada nesikišo į politiką, anais laikais nebuvo nei šaulys, nei jokios 
partijos narys, nes manė, kad nė viena valdžia neamžina, su visomis sugyveno, sugyvena 
ir su šia, bet, kas žino, už ką bolševikai gali žmogų sugriebti? Ir ji, kaip ir kaimynai, negali 
būti tikra dėl savo šeimos, todėl turi susidžiovinusi duonos, susipakavusi šiltų drabužių. 
Net jaučia kaltę, kad, gyvendama mieste, bet būdama ūkininko dukra, taip ilgėjosi 
kaimo, jog įkalbėjo vyrą, grynakraujį miestietį, nusipirkti žemės. Nors kas andai galėjo 
numanyti, kad viskas taip greitai, už metų kitų, apsivers, kad žmogui nieko nebereikš 
turtas, bet už viską svarbiau rūpės išlikti pačiam? Jai tankiai kyla ir kita mintis, kad 
reikėtų palikti ir žemę, ir neužbaigtą statyti sodybą, ir išvažiuoti į didelį miestą, kur 
gyvena jos dėdė, šioks toks valdžios šulas, pažadėjęs sutuoktiniui darbą, šeimai – valdišką 
kambarį. Dideliame mieste žmogus ir pradingsta it šapas šieno kupetoje. Tik  reikės 
laukti pavasario, kol duktė užbaigs gimnaziją, įstos studijuoti medicinos, tokio visiems 
ir visada reikalingo dalyko, o sūnus mokysis ir kitur. Šį ypač reikia prižiūrėti – jau buvo 
parsinešęs patriotinių mašinėle spausdintų lapelių, dėl ko turėjo šneką su tėvu, kad galįs 
pražudyti šeimą, ir lapeliai buvo supleškinti ugnyje, o vaikas davė žodį saugotis, tačiau 
– ką gali žinoti. Bet svarbiausia, kad Dievas ir šįkart suteiktų malonę, kad tas maro 
debesis praslinktų pro šalį, ir ateis metas, kai jie atsisveikins ir su šiuo kampu, ir su gerais 
kaimynais, ir pati atsisveikindama nusibrauks ašarą… Kad tik praslinktų!..

Ir ne ji viena pagalvoja apie save. Ir nors visi žino, kad žmonės gabenami be jokios 
kaltės, vis dėlto svarsto, už ką galėtų atsidurti vagone? Ką yra padarę ne taip,  pavyzdžiui, 
nelaikę už dantų liežuvio, kas buvo jų giminės, ir, kai suskaičiuoja savo tariamas kaltes, 
teisingiau dingstis, dėl ko galima prikibti, tačiau kai nieko nesuranda, kai sustiprėja 
viltis, jog nieko bloga neatsitiks, vis tiek širdis negali nurimti. Sakytumei jie teisintųsi ir 
guostųsi kažin kam kitam, svarbiam ir vieninteliam, esančiam ne čia, bet toli ir aukštai. 

Kaimynai viską žino vieni apie kitus nuo gimimo, nebent šių namų šeimininkė, 
atsikėlusi iš toliau, mokyta, kuri ir ne jų nosiai, turi savo paslapčių, tačiau nė vienas 
negalėtų surasti jokios savo paties ar kito kaltės, jei, žinoma, žmogaus gyvenimas nėra 
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kaltė. Pavyzdžiui, atsargusis Jucys svarsto, ar valdžiai neužkliūs jo sesuo, tarnavusi pas 
vyskupą, kurį suėmus, atsikraustė pas jį. Nors ir ji, ir visa šeima kas vakarą suklaupia prieš 
šventus paveikslus ir karštai meldžiasi, kad Aukščiausiasis atitrauktų nelaimę, bet juk nė 
malda daugelio neišgelbėjo, sakytumei šėtonas būtų galingesnis ir už patį Sutvėrėją ir 
padėtų tiems išgamoms daryti su žmonėmis ką tik panori, o apginti jų nebebūtų kam... 
Jis pirmutinis atidavė valdžiai žemę, kadai atmatuotą iš dvaro ganyklų, kas rytą kaip tėvai 
ir protėviai vėl traukia į dvarą, maža to, dėl savo būdo įtinka ir naujiesiems ponams, 
pasikinkęs į karietą eržilą, vežioja į miestą pačią direktoriaus ponią, bet ar tai išgelbėtų, jei 
ištiktų bėda? O kur dabar tos žydės, kurias jis išsaugojo nuo žūties vokiečių laikais? Sako, 
jų vyrai aukšti pareigūnai – ar Jucys suspėtų iš vagono duoti joms žinią? 

Peleksas – drąsesnis. Nors, kai su miško vyrais pas jį užsukdavo Ignas, sesers sūnus, 
pats buvo įskųstas ir uždarytas raudoname Juodsodės mūrelyje, stribynėje, tardomas 
paties leitenanto Dumanovo, bet tas jam nesudarė bylos, neturėjo įrodymų, o Peleksas 
laikėsi tvirtai, nes nei sūnėnas, pradingęs lageriuose, nei kiti naktiniai svečiai tardomi 
apie jį neprasitarė, ji, priešingai nei jausminga pati, nebijo, tačiau per kiekvieną vežimą 
neramu ir jam. Ypač jam gaila vaikų. Gi pirmaklasis jo gimnazistas mieliau prisimintų 
pamokas, linksmas pertraukas, miesčioniukų išdaigas – pusbrolį, jo draugus, jų atneštus 
lapelius jau yra primiršęs – tik jam iš galvos vis neina vakar matytas vaizdas: vieškelyje 
pralenkė sunkvežimis kuriame ant ryšulių sėdėjo šeima – tėvas, motina, keletas vaikų, 
senolė tokiais sustingusiais veidais tartum vežamieji nebejaustų nei baimės, nei skaus mo. 
Tačiau kai akimis susidūrė su savo metų vaikiuku, kuris tarsi norėjo kažką jam pasakyti, 
galbūt kažko paprašyti, bet gimnazistas neišgirdo jo žodžių, tik įsiminė liūdną, skaudų 
šypsnį, iš širdies jam neina keistas kaltės jausmas tartum būtų apleidęs savo bendraamžį.   

Besišnekant, bet užvis daugiau – tylint, kažin ko belaukiant, už durų pasigirsta 
žingsniai. Nors nedrąsūs, tačiau ir šeimininkė, ir svečiai baikščiai susižvelgia.  

- Adulis, berankis, - susiorientuoja Peleksas. – Tamstos, ponia, karvikes parginė.
Duris atidaro pusbernis, nelaimėlis, kuriam apleistame, rusų andai statytame 

aerodrome sprogdinama bomba nutraukė rankas, ganantis kaimiečių gyvulius. Ne  
svečias, bet tik piemuo, užbaigęs ganiavą, užėjęs pasiimti sutarto atlygio. Bet ir gavęs 
sėdasi ant suolo prie durų, prie kibirų su vandeniu, nes ir jam taip pat smalsu sužinoti, 
kas dedasi. Kita vertus, kai yra bendra nelaimė, kai troboje tartum budynių nuotaika, visi 
lygūs, juolab kad ir paties Adulio tėvas, buvusio policininko Vozbuto nuomininkas, tapęs 
naujakuriu, įskųstas,  išgabentas į Kareliją.  

- Juodsodė pilna rusų kareivių, - sulaukęs progos praneša Adulis. – Ir mokytoją 
išvežė… 

- Daračienę? - apstulbsta šeimininkė. – O Jėzus!.. Mudvi gerai pasižinojome... O 
kaip Vozbutienė? 

- Tegu, sako, veža, jei tokia Dievo valia, - Adulis persako savininkės žodžius: – Tik, 
sako, vaikų gaila… 

- Žinoma, vaikų, ko daugiau! - pašoksta Peleksas, kurio veide sumišęs su pykčiu 
ryžtas. – Patys ištversime, patiems ir žūti nebaisu, bet vaikai, tie niekuo nekalti kūdikiai…  

Vozbutienė su dviem vaikais parsirado iš rusų užimtos Vokietijos, jos vyras, buvęs 
policininkas, gal atsidūrė pas anglus, o gal žuvo. Adulis žino, kad po šienu paslėptas 
Vozbutų radijas, ant trobos aukšto daug šeimininko žurnalų, knygų, už kuriuos, jei 
surastų, visi nukentėtų.   

Gimnazistui persmelkia širdį gailestis ir skausmas, bet jis bijo, jog visi pamatys, 
kaip išraudo skruostai, – tamsiaakė mokytojos dukrelė – jo gražiausių ir švenčiausių 
svajonių karalaitė, nė vienos tokios nematė nė gimnazijoje, ir, pažvelgus miestelio pusėn, 
jam net dangus atrodydavo kupinas jaudinančios paslapties. Nuo šiol toji pasaulio pusė 
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taps tuščia, jis nebeturės ko laukti. Tačiau, vogčiom dirstelėjęs į rimtus, vakarėjančios 
saulės užlietus suaugusiųjų veidus, pamato, kad jo paslaptis niekam ne galvoje. Ir nešiosis 
ją vienas pats.     

- Antai, Lukošius ateina! - praneša Peleksas, pažvelgęs pro langą.  
Iš dvaro, nuo stačios kalvos, ne lyg iš pačios vakarų padangės leidžiasi žmogus. 

Priėjęs vieškelį pasidairo į abi šalis ir atidrožia tiesiai į Bytautų sodybą. Plati jo stovyla, 
didelis apvalus veidas atsisuka į saulę, o jo drabužiai – žalsvos kareiviškos kelnės, kariško 
kirpimo kepurė, kaip ir žvilgantys auliniai batai, rodo esant lyg ir ne visai kaimietį. Tai 
beveik ir tiesa: Lukošius yra ūkvedys, priklausantis načelninkams, jis ir gyvena dvare, 
tiesa, ne buvusiame ponų rūme, kur įsikūrusi raštinė, paties direktoriaus Audenio butas, 
tačiau ir ne raudonų plytų kumetyne, bet atskirame namelyje, buvusioje oficinoje. Ir ne 
vietinis, atsikėlęs iš kito Žemaitijos pašalio, - vieni sako, kad pasišalinęs nuo miškinių, 
kiti, atvirkščiai, kad pasitraukęs toliau nuo valdžios akių. Ar šiaip, ar taip, bet jis niekada 
neprasižioja apie politiką, nekalba nei už, nei prieš, tik visus – tiek senuosius, buvusius 
kumečius, tiek ir vakarykščius gaspadorius –  kietai, be gailesčio kaip koks tijūnas 
spaudžia prie darbo. 

Jo eisena neskubri, kaip šeimininko, apžiūrinėjančio savo laukus, kur jau nukirsti 
javai, tik kai dar baltuoja nenupjautų avižų rėžiai. Čia, kur visi savi – ir dar tokią dieną! – 
toks svečias ne itin laukiamas, bet gal jis, būdamas arčiau valdžios, atneš kokių naujienų? 
Žengia per kiemą, kuris, palytėtas naktinių šalnų, skaisčiai, kaip pavasarį, žaliuoja. 
Patrepsi, beldžiasi, tarpduryje raudonas kaimiečio, tikro ūkininko, su mažais galife 
ūsiukais panosėje, veidas, kuris baimės apimtiems sėdintiesiems atrodo nenuspėjamas, 
tartum iš kito pasaulio. Lukošius visiems – net berankiui Aduliui – atkiša plaštaką, 
kalbina, juokauja, tarsi visai nieko nežinotų, kas dedasi krašte.  Šeimininkė nušluosto, 
pagarbiai pastato krėslą. Jam atėjus troboje įsivyrauja tyla, tačiau kitokia, klausianti, 
nes nė vienas nebežino, apie ką šnekėti. Užsiminti apie tai, kas vyksta šią, laidotuves 
primenančią dieną, nesiryžta niekas. Jeigu tas ponas draugas ūkvedys užeitų pas kitus, 
būtų pavaišintas naminės lašu, - juk nuo jo tiek daug priklauso: arai, ganykla, ir dar šis 
tas, tačiau pas Bytautus, garbius, mokytus žmones, ne tik nevaroma degtinė, bet niekada 
negeriama, net ir apie tai užsiminti atrodytų nuodėmė. Sėdinčiųjų veidai  tokie pat 
kupini įtampos. Vakarėjanti, palengva svyranti žemyn saulė nesigaili gelstančių, auksą 
primenančių spindulių, ir siunčia juos sakytumei ne nuo artimų kalvų, bet iš toli, iš 
už jūrių marių, norėdama pradžiuginti sutrikusius, išgąsdintus žmones, o jaunajam, 
poetinių polinkių pertekusiam gimnazistui net dingteli: koks gražus tas daug kartų 
regėtas ruduo, kai jį, pareinantį iš miesto, saulė kaskart parlydi namo, tačiau skauda 
širdį, kad tas gražumas, toji šviesa, tie pailgėję, toli nusidriekiantys šešėliai tartum kalba 
ir apie visuotinį liūdesį, nelaimę. 

- Gražus šiemet ruduo, - bando sklaidyti tylą vaikino tėvas.  
- Tai jau tikrai, - pritaria ūkvedys. – Viską laiku nupjovėm, suvežėm… Dar liko 

avižų, reikia nurauti, sudėti į kapčius bulves, batvinius. Tik darbininkų mažai, laukiam, 
gal talkos iš miesto atveš... 

Žodis atveš sėdinčiųjų ausims suskamba panašiai kaip išveš, Jucys krusteli, 
gimnazisto motina klausiamai pažvelgia į šeimininkę, tačiau šios veidas toks nuostabiai 
ramus. Rodos, ir pats svečias pajunta kažin ką negerai pasakęs ir paaiškina:

- Rudenį visada atveža kokių tarnautojų, mokinių.
- O mes žiūrim ir žiūrim, kas važiuoja vieškeliu, - įsidrąsinęs prakalba gimnazisto 

tėvas. – Ir kai pamatome sunkvežimį, tai ir bijome…    
- Ko reikia bijoti? - stebisi svečias, ir visi svarsto, ar jis tikrai nieko nežino, ar tik 

apsimeta? – Mašinų dabar tiek daug, važinėja ūkiškais reikalais.      
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- Je, tikrai daug, - Jucys, švelnindamas kalbą, pritaria ūkvedžiui. – Arkliais, kaip 
seniau, tiek daug ir taip toli nenuveši… O kiek mašinų pravažiuodavo vieškeliu per karą, 
baimės!..

- Bet juk žmones veža! - Peleksas atsisuka į ūkvedį: - Bene dvare nieko negirdėti?  
- Tai kad jau nebe, - šis net nusijuokia.  
- Kaip nebe?! - perklausia Peleksas.  
- Vežė tik iki pereitos nakties dvyliktos.   
- Ačiū tamstai, jei tai tikra teisybė, - apsidžiaugia Jucys.  
- Teisybė, - patvirtina ūkvedys. – Vakar pas mus buvo susirinkimas, atvažiavo pats 

partorgas, viską paaiškino. Savo ausimis girdėjau: išvežė tuos, katruos reikėjo, o daugiau 
nebeveš. Ir dar pajuokavo: mergaitės, būkite ramios, miegokit naktį be kelnaičių, dvyliktą 
viskas baigsis, - svečio ūsiukai krusteli, pasirodo raudonos lūpos, balti dantys, net akyse 
sublizga viliokiškos kibirkštėlės. 

- Tas jų žadas, - karčiai nuneigia Peleksas. – Melagių pliauškalai. Ir - vagių!.. 
- Ką, Norvaišai, iš tavęs pavogė? - smalsiai šypsosi ūkvedys.    
- Ne iš manęs vieno, iš visų atėmė gyvulius, žemę, viską! - Peleksas ima karščiuotis. 

– O žmonės jau buvo prasigyvenę… Ne, vagys, bet plėšikai… Vagis pavagia nematant, 
o plėšikas – viduryje dienos atima. Ir daro su žmogum ką tik panori!.. Sibiras kaip koks 
smakas, gali visus iki vieno praryti. Kas toji Lietuva?.. Aguonos grūdas!.. 

- Sibiras – kaip koks šimtas Lietuvų, - parodo geografijos žinias ir pirmaklasis 
Vytis, kuris didžiuojasi tėvo drąsa. 

- Ar ne tie patys, kurie Rainiuose žmonėms lupo nagus, ir veža?! – teškia Peleksas.  
Po jo žodžių stoja mirtina tyla, net girdėti kažin koks garsas, lyg sroventų tekantis 

vanduo. Pati priekaištingai, išsigandusi dėbso į vyrą. Gimnazistas akies kampeliu 
stebeilija į naująjį svečią, kuris taip nepatinka tartum lauktų iš jo ko nors bloga. Jucys, 
lyg  parodydamas, kad nieko negirdėjo, net ir jo paties čia nėra, kreipia akis į kiemą, kur 
stovi dvaro arkliai. Šeimininkė, irgi tartum nieko negirdėjusi, kažin ko ieško lentynoje. 
Gi Lukošius išsitraukia baltai mėlyną papirosų pakelį – pro gimnazisto akis neprasprūsta 
nupieštas Belomorkanalo žemėlapis, ir jis pamano, jog apie tai pakuždės Aduliui, kurio 
tėvas ten išgabentas. Ne vienas prisimena, jog ūkvedys beveik ir nerūko, tačiau juk ir retai 
arba suvisai nerūkantis vyras kartais pasibjauroja. Lukošius tartum ir nemoka rūkyti: 
giliai neįtraukia, greitai išpučia dūmą, bet ore pasklinda malonus tabako kvapelis. Vytis 
prisimena, kaip vyresnieji gimnazistai per pertraukas prie lauko išvietės  peša dūmą, o 
kvapas atsirango net iki gimnazijos durų. Nors pats tai laiko blogiu,  beveik nuodėme, 
bet yra pamėginęs, tik buvo supykintas, net apsivėmė. 

- Ko nereikia, to ir nekušina, - dėsto Lukošius, išpūtęs keletą dūmų. – Tai ir ne 
mūsų dalykas…  Aš neturiu kada klausytis visokių kalbų, kai nuo tamsos ligi tamsos esu 
va kaip užimtas! 

Parodydamas, kiek daug turįs rūpesčių, ūkvedys brūkšteli delnu sau per kaklą ir 
tartum suniekina visus čia esančius ir bijančius, ir vėl prašneka apie kitus dalykus, - 
rudenį, žiemkenčius, net peles, kurių, pareinančių iš laukų, tiek daug grūdų miegose, 
ir dar apie šį bei tą, neturintį ryšio su tuo, kas dedasi Žemaitijos kaimuose, miestuose, 
kas klajoja vieškeliais, laukų keliukais, užgula kalvas, pripildo klonius, ir taip spaudžia 
žmonių širdis, kad daugeliui net šviesi, žemę auksinanti saulė rodosi juoda. Net tokioje 
švarioje, jaukioje Buivydų troboje, kur taip ramiai šnekamasi, vien gražiai, ne apie antrąjį 
galą, pajuokaujama, negalima nejusti klausimo: ant kieno namų it juodas paukštis 
nutūps bėda? 

- Lukošiau, duok ir man, - paprašo šeimininkė papiroso.
- Ak, ponia, atleiskit… Nepagalvojau… Prašom!..
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Ir paslaugiai ištiesia šeimininkei pakelį, net stukteli pirštu, kad papirosas iššoktų, 
brėžteli degtuką, ir ne vienas pamato, kaip virpčioja ne tik liepsnelė, bet ir plati, storais, 
bukais, su aukso žiedu pirštais jo ranka. Tačiau dar labiau visus nustebina, kaip ta 
mokyta, poniška, tikra kaimiete netapusi moteris įgudusia ranka laiko papirosą, kaip 
užsitraukia, nukrečia pelenus. Peleksienės akyse net pasirodo išgąstis: matai, kas dedasi, 
prie ko žmogų priveda tokie laikai! 

– Dievas mūsų neapleis, - atsidūsta, kaip įpratęs, Jucys, kuris ne tik nerūko, bet 
nėra tarnavęs nė kariuomenėje, todėl ne vienam atrodo šiek tiek bobiškas. 

Saulė, kaip sakėme, tokiu metų laiku pasvirusi pačiuose vakaruose, prie kalvų 
keteros, beveik gulsti jos spinduliai plūsta tiesiai į trobą, pažvelgdami į tolimiausias kertes, 
kur nė akyloji šeimininkė prieš šventes nenukrapšto dulkėtų voratinklių. Ir vis dar riedės 
į šiaurę, kol užlįs už šimtamečių medžių ir nebepasirodys. Trobos pažemėje jau telkiasi 
prieblanda, svečiai vis tankiau prisimena laukiančius namus, nepašertus, nepagirdytus 
gyvulius, bet dar nesiryžta pajudėti: jiems atrodo, kad ši troba tarsi užuovėja, kur galima 
nieko nebijoti.  

- Kažin kas toks traukia vieškeliu, - ištaria Peleksienė, kuri, markstydamasi nuo 
saulės, užsižiūri į suvisai ištuštėjusį, boluojantį it lininis, su drūželėmis ant kraštų, 
rankšluostis, kelią, dangstomą kalvų šešėlių.  

- Gal mūsų tėtė? - viliasi šeimininkė, sumaigiusi nebaigtą papirosą.  
- Ne, kažin koks kariškis, - susirūpina Jucys. – Arba milicininkas. Pasuko šen...   
- Gelžkelietis, - išsprendžia mįslę Adulis, nė neprisiartinęs prie lango. – Rupeika 

Pranis!..
Visi lengviau atsidūsta. Viena – Pranis kaimynas, saviškis, antra, dirba geležinkelio 

stoties iešmininku, visko daugiau mato ir žino, be to, yra drąsus, aštraus liežuvio vyras. 
Ir juo labiau artėja sumintu per lauką taku, juo atrodo aukštesnis, stabteli ant kalvelės, 
pakelia akis, - turbūt rūpi išvysti savo namus, kur gyvena pas senus tėvus. Kam tokią dieną 
nerūpi namai? Atkragina uniforminę geležinkeliečio kepurę, dirsteli į Buivydų sodybą, 
matyt, jo dėmesį patraukia kieme stovintys vežimai, kurių vienas, porinis, ypač kelia 
įtarimą, tačiau jis su ūkiškom dumplekėm, antrąjį, vienkinkį, kaimyno Pelekso, atpažįsta 
iš juodos kumelės, ir jau pralinguos pro šalį – savo žiemą ir vasarą priprastu taku, mat 
su Bytautais nedraugauja. Tačiau įsikiša šeimininkė: jai dingteli, kad negalima praleisti 
neišklausinėjus tokio daug žinančio žmogaus ir liepia gimnazistui Vyčiui jį pašaukti. 

- Sveiki! - storu balsu užbosija Rupeika, visiems paduoda didelę, nuo geležų 
įjuodusią ranką.  – Kiek daug liaudies... O kieme - pormankos, nu, galvoju, Bytautus 
veža...

Bytautienė, nors, visi mato, išsigandusi, bet šypsosi. 
- Ko čia kranksi, Prani, - subara Jucys. – Neiškranksėk bėdos!.. 
- Juk sakiau – jei neišvežė iki dvyliktos nakties, tai ir nebeišveš, - primena ūkvedys.
- Nebeveš? - nusistebi Pranis svyrinėdamas po visą trobą ant ilgų it gandro kojų ir 

sėdintieji pamato, kad išgėręs. – Veža ir veža… O, matytumėte, kas ten, stotyje, dedasi! Aš 
jau gelžkelyje daug metų, visko prisižiūrėjau – ir per karą, ir po. Bet dabar!.. Tiek žmonių 
privežta, bet sunkvežimiai tuos iškrauna, kitus atveža, ir, nors vagonai ant atsarginio 
kelio, nė mūsų pačių ten neprileidžia, bet viską matome, girdime… Vaikai kriokia, bobos 
šaukia, meldžiasi… Sargyba su štikais apstojusi, neišleidžia nė nusimyžti!..   

- Prani, bjauriakalbi tu! – Peleksienė sugėdina Rupeiką. 
Pranis surimtėja, net atsidūsta: 
- Bet ką tu, žmogau, gali padaryti?..  Gausi komandą pakelti iešmą, pakelsi, ir 

ešelonas išvažiuos… Ir – sudie baltai duonai!.. Ar verksi, ar juoksies, tas pats.
- Žiūrėk, kad besijuokdamas pats nepakliūtum, - mįslingai šypteli Lukošius.       
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- Na, aš jau ne! - kratosi Pranis. – Mano ir tėvai biedni, ir…
- Iš Laukstėnų išvežė tikrus ubagus, - pertraukia jį Peleksas. –  Pusplikius vaikus 

suvyniojo į kareivių  šinielius, sukrovė į ratus…  
- Pats Ivanovas, stoties viršininkas, garantavo, kad manęs nekušins! - giriasi Pranis. 

– Esu labai reikalingas prie gelžkelio, todėl nė į kariuomenę nepaėmė.  O kiek nekalbino 
prie vokiečių – tai į policiją rašykis, tai važiuok savanoriu į rytus, tai į reicho darbo 
tarnybą… Ne, sakydavau, negaliu, mano tėvai seni, pats – vienturtis, kas juos žiūrės? 
Taip išsilaikiau ir per karą, kad stojau prie gelžkelio. O jei būčiau kur įsirašęs?!.

- Pranis pasižiūri į ūkvedį, šypteli, ir irzliai, kaip ir ne vienas išgėręs, prikimba:
- O ko pats, Lukošiau, čia atbėgai? Ko, uždėtas ūkvedžiu, strošiji, ėdi žmones? 
- Nesuėdžiau nė vieno, - neramiai krusteli, bet iš po ūsiukų šypsosi ūkvedys. – Jei 

ką ir pasakau, tai tik ūkiškais reikalais, ne dėl politikos!.. 
- Nešnekėk, pats nori įtikti valdžiai, ir apsimeti raudonu!..  
- Dabar visi esame mažumą raudoni, - Lukošius tyliai juokiasi, ir po ūsiukais 

pasirodo ne tik lūpos, bet ir balti dantys, kurių vienas –  auksinis. Mandagi, meili jo 
šypsena  pakerėtų ne vieną moteriškę. Galiausiai vėl išsitraukia papirosus, vaišina visus, 
užsirūko pats. Bet visi mato, kaip rausvoje vakaro šviesoje dreba ne tik sunkios, storais 
pirštais jo rankos, bet baikščiai trūkčioja ir besišypsančios lūpos

- Je, dabar kitokiais būti nebeišeina, - pritaria atodūsiu Jucys.  
- Kad ir nebūsim raudoni, vis tiek suguldys į raudonus grabus! - niūriai juokauja 

Peleksas. 
Rūko visi, ir troboje tiek dūmų, jog šeimininkė vėduoja ranka, pradaro į priemenę 

duris.  
- Galvoji, kad paties, Lukošiau, čia niekas nepažins, - Pranis nepiktai erzina ūkvedį. 

– Bet visi žino, kokį didelį turėjai ūkį, buvai tikras buožė!.. Nemanyk, kad tie, kam reikia, 
nežino, ką keturiasdešimtaisiais sakei apie išvaduotojus…

Lukošius tik klausiamai pasižiūri į priekabiautoją. 
- Kad jie be apatinių, kad plikais kiaušiais… 
- Prani, liaukis, – užsiima ausis Peleksienė ir, tarsi prašydama pagalbos, žvelgia į 

šeimininkę. – Žegnokis tokią dieną!..     
- Negalvok, tokių dalykų jie neužmiršta, - Pranis taip užsisėda ant Lukošiaus, 

jog, rodos, iš tiesų gąsdina – ar todėl, kad jis ūkvedys, toks griežtas žmonėms, ar kad 
buvęs stambus ūkininkas, ar šiaip, pats kaitinamas neišgaruojančios degtinės. Arba – tik 
juokauja. – Jie nieko nedovanoja!.. 

- Prani, sakai, kad jis buožė, – ar gina Lukošių, ar nori pasukti į platesnes politikos 
vagas Peleksas, kuris yra karštas teisybės gynėjas. – O kas jam padovanojo tą turtą? Ar 
žmogus kaltas, kad ne tinginys, ne pijokas, kad visą amželį dirbo kaip juodas jautis, 
spaudė pačią, vaikus, taupė? Kad su visa šeimyna srėbė nebalintą putrą? Tai ar geriau, kai 
nei tu, nei aš neturėtume nieko, bet būtume lygūs, nes abu – ubagai? Ir už tai žmogų veža 
pas baltąsias meškas!.. 

Tačiau jausminga žmogelio oracija nieko nenustebina, ji atrodo nereikalinga, 
rodos, nepatinka nė pačiam ginamajam, kuris, nepatenkintas, susiraukia. Bet po jos 
svečiai greitai, lyg išgąsdinti, vienas po kito sukrunta, nes jau metas tikrai pajudėti, juk 
kaimietis be savęs paties turi ir gyvulių, kurie yra antroji, o gal pirmoji jo gyvenimo dalis. 
Tik nė vienas dar neatsidievoja, sakytumei lauktų, kas eis pirmutinis, paliks saugiuosius 
Bytautų namus, gerąją šeimininkę. Atsisveikinę kiekvienas jau bus atskirai, su savo 
rūpesčiais, nežinia, bauginančiu laukimu. Nebent pildytųsi Lukošiaus žodžiai, kad po 
dvyliktos – nebeveža?..  

Štai tada, blėstant paskutinei dienos šviesai, ir pasirodo bėda, kurios niekas 
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iškart nepamato. Kai saulė jau paėjusi už dvaro medžių, galbūt ir nusileidusi, tik 
aukštai, dangaus viduryje, virpa šviesus spindėjimas, o rytų pusėje rausta keletas mažų 
debesiukų, toli lyg ugnis žiba saulėlydį atspindintis trobos langas, o pažeme atslenka 
rusva prieblanda, iš tamsios dvaro alėjos išnyra keletas žmonių. Jie nematomi esančiųjų 
troboje, bet kai nužengia į lygų lauką, vakarinio dangaus fone pasirodo jų galvos, pečiai, 
ginklai. Galiausiai juos išvysta ir Bytautienės svečiai ir supuola prie lango. Tai dvejetas 
ginkluotų vyrų, su jais, pažemėje straksi maža mergaitė, kurios drabužėlio spalvos dulsvoje 
šviesoje negalima įžiūrėti, bet, atrodo, raudona. Einantieji stabteli prie Buivydų keliuko 
lyg ko suabejotų ir pasuka į ją. Mergaitė tai pranyksta tarp ginkluotųjų, tai vėl pasirodo 
ir paknopstom bėga pirma. Vienas einančiųjų, mažesnysis, atidžiai pasižiūri į sodybą, lyg 
ketina nusiimti nuo peties šautuvą, tačiau tik pasitaiso. Jau aiškiai matyti boluojantys 
veidai, tamsios akiduobės. 

- Viešpatie, kas dabar bus! - vaitoja šeimininkė. – Aš – viena pati… Kur maniškis?.. 
Vaikai?

- Nebijokite, manęs ateina, - nuramina ją Lukošius, taip išblyškęs, kad trobos 
prieblandoje jo veidas baltas it popierius.

- Slėpkis! - paliepia Peleksas. – Sakysim, kad išėjai.  
- Ką čia slėpsies!.. - virpančiu balsu, bet aiškiai ištaria Lukošius. – Jei jau mano 

namiškiai paimti… Na, kaimynėliai, sudievu, neilgai kartu pabuvome. Nė nesusipažinome 
kaip reikiant… Neminėkit bloguoju, toks buvo mano darbas… 

Ir visus iš eilės apkabina, o pats šluostosi akis.  
- Atsiprašau, Lukošiau, kad tamstą taip užgavau, - nusibraukia ašarą ir Pranis. – 

Kad sakei, jog nuo dvyliktos nebeveža, tai ir pagalvojau, kad jau po visam…  
Ir apglėbia ūkvedį. Šis taip pat apkabina Pranį, bet greitai atsitraukia ir, darsyk 

nusišluostęs akis, žengia link durų.   

2015 

P A S K U T I N I E J I 

Išnykusiems gimtinės kaimams, amžinybėn 
išėjusiems jų žmonėms atminti  

JUODA, pasimiglojusi vėlyvo rudens, galbūt Advento, naktis. Keliu iš buvusio 
Juodsodės dvaro į pakalnę leidžiasi dviese: Adolfas Vitkus, nuo mažens visų vadinamas 
Aduliu, ir jaunas jo draugas ir amžinas palydovas Liudvis Beržanskis. Priėję plentą, 
bičiuliai stabteli: jei taip dieną, būtų matyti toli į rytus –  Žemaičių kalvynas čia tartum 
nukirstas, prasideda lygumos, bet dabar, kai gyvenvietės šviesos už nugaros, o dulsva 
miesto pašvaistė boluoja neaiškiai, priešais tvyro aklina tamsa ir atrodo, jog ta   pasaulio 
pusė išnykusi. Einantieji ilgokai dėbso į tą juodumą, jaučia joje namus, bet atidėlioja 
akimirką, kai reikės skirtis.

- Ak, jei toji būtų mane įsileidusi, nereikėtų vilktis į pamiškę, - giežia apmaudą 
Liudvis, atsisukęs į dvarvietės žiburius. – Nė atsiliepti neatsiliepė!..   

Adulis, ar užjaučiantis draugą, ar, priešingai, nepritariantis piktai jo šnekai, 
neatsako, tik pasižiūri į vieną ir kitą pusę – ant plento nė gyvos dvasios – pereina skersai 
ir abu bičiuliai nusileidžia nuo sankasos į tamsoje slypintį laukų kelelį. Akys greitai 
apsipranta ir mato per keliolika žingsnių, tik kartais atrodo, jog tai šen, tai ten sušmėžuoja 
kažin kas juodesnis ir už tamsą. Tačiau naktimis niekas čia nevaikšto, nes nieko daugiau 
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ir nėra, nebent koks vienišas medis, o dešinėje, kur dar juodžiau, dunkso miškas.   
- Pas ją iš miesto atvažiuoja toks kakalis, - nerimsta Liudvis. – Aš jam, bl..., 

pakratysiu kaulus!..            
- Ko pyksti, Liudveli? - ir guodžia, ir protina draugą Adulis. – Ar su ja gyveni? Koks 

tau skirtumas – ta, ar kita? 
- Bet vis tiek... Kad man taip padarytų!..
-Ai, Liudvi, Liudvi... Užteks tau ir bobų, ir mergų, šiais laikais jų – traktoriumi 

vežk... Toks vyras kaip tu susirasi ne gyvanašlę su vaiku. O gal ji tikisi, kad tas kitas 
jai visam laikui? Kaip ne kaip, o moteriškei reikia ne tik vienai nakčiai, bet kad kas 
nors ja rūpintųsi, - Adulis, pamokęs draugą, nutyla, bet, patylėjęs, nusijuokia: - Iškęsi ir 
negavęs!.. Ar dėl to verta nervus gadinti? 

Liudvis tik sušnirpščia ir bičiuliai tamsoje apčiuopom mina keliuku, tai susidurdami 
šonais, tai atšlydami. Adulis vėl ima protinti draugą:  

- Išsimiegosi, o rytoj sakysi, kad sakiau teisybę. Mama pataisys pusryčius, tėvas 
įpils pagirioms. 

- Sulauksi! - pyksta Liudvis. – Sakys – už šakių ir prie gyvulių.  
- Liudvi, tėvai yra tėvai... Jų reikia klausyti.   
- Ne mažas!.. 
- Bet tėvams savi vaikai vis maži. Pats auginau tris. Nors anie dabar kažin kur, 

neparodo akių, bet vis dar rūpi. Laimė, žinau, kad nė vienas nenuėjo blogais keliais. – 
Adulis kiek susigraudina, nuryja gailų kamuoliuką ir moko draugą: - Taviškiai jau seni, 
patys dirbti nebegali, o tu jiems vienas. Kam daugiau atgavo žemę, pastatė trobas?  

- Labai man ta žemė, tos trobos! - nusispjauna Liudvis. – Ko seserys išmovė į 
airijas, į anglijas? O aš čia šviesesnės dienos nematysiu? Mausiu ir aš!.. 

Išliejęs nuoskaudą, Liudvis tartum pamiršta šio vakaro nesėkmę, ir draugužiai 
nebesiginčija. Keliukas vis labiau duobėtas, vietomis purvinas, kojos slidinėja,  neša 
į šonus, ir Liudvis, užkliuvęs už akmens, paleidžia rusišką, iš kariuomenės parsineštą 
keiksmą ir vėl prisimena savo gyvenimą:  

- Turėjau ir pačią, ir vaiką, ketinau mieste trobą statytis. Bet susidėjo, k..., su tokiu 
seniu, dabar nebeprileidžia nė prie vaiko. O tėvai visai suvaikėję, vis pielavoja ir pielavoja 
– dirbk žemę... Nafik man ta žemė!..    

- Bet kodėl tau, Liudvi, viskas vis ne taip išeina? - iš tamsos jį pasiekia draugo 
balsas. 

- Todėl, kad durnas... Kad minkštos širdies... Kad geras visiems, tik ne sau pačiam.   
- Nesimušk į krūtinę, Liudveli… Esi jaunas, turi rankas, kojas, ant pečių – galvą. 

Visko dar bus, neimk į širdį. 
- Ne, galvos tai neturiu, - ginčija jaunėlis.   
- Na, nesakyk taip... Tavo galva yra gera, tik ne tam pakliuvusi, - juokauja Adulis 

ir surimtėja: – Visų kalčiausia - degtinė. Ar ne per ją, prakeiktąją, žmonės kariasi? Peiliais 
badosi? Ar ne per ją viskas, kas liko Lietuvoje, žūsta?       

- Tai ko pats geri?
- Aš tai aš, - atsidūsta Adulis ir tamsoje kaip sparnais suplasnoja rankovėmis. – 

Mano toks gyvenimas. Gerai, kad atsirado moteriškė, kad pasigailėjo, kad ir dabar laukia 
pareinant. O kas man daugiau beliko? Bet tavim dėtas pasakyčiau sau pačiam: stop, 
baigta!.. Ir, matytum, viskas eitųsi kitaip.  

Priekyje sujuoduoja kažin kas, panašus į žmogų. Bet tai ne žmogus, ne naktinis 
keleivis – vienintelis lygumoje išlikęs medis, karšinčius palengva džiūvantis ąžuolas, kurio 
andai nenukirto žemės sausintojai, sodybų griovėjai. Vargu ar Liudvis žino, kieno buvo, 
kaip vadintas šis medis, ką reiškia tas ar kitas praeities ženklas: jis yra gimęs mieste, kur 
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kadai prisiglaudė iš kolchozo išbėgę tėvai. 
- Na tai, Liudveli, labanakt, - atsidūsta vyresnysis priartėjus medžiui, prie kurio  jie 

visada skiriasi.   
- Labanakt, dėde Aduli. 
- Nesupyk, Liudveli, jei ką negerai pasakiau, - atsiprašo Adulis. – Man gaila tavęs 

kaip savo vaiko.    
- Aduli, esi man kaip tėvas, - susigraudina Liudvis. – Šventai!.. 
- Ne tėvas, bet senolis, primena Adulis. – Tu tik pagalvok, kiek man, o kiek tau 

metų.  
Liudvis patyli, galbūt skaičiuoja metus, bet ir vėl gailauja:  
- Visada taip yra – pabūni su savu žmogum, viskas rodosi ir ne taip blogai... Bet šit 

reikia skirtis, pasilieki vienas ir matai –  viskas kaip buvo.  
- Taip jau yra, Liudveli, - liūdnai sako ir Adulis. – Viskas praeina, kada nors 

baigiasi. Ir mes patys ne amžini. Atmenu, kadai čia buvo sodyba prie sodybos, žmogus 
prie žmogaus, gimė ir augo vaikai, senieji mirė, giedodavome budynėse. Rodos, žemė 
buvo gyva, žmogaus balsu šnekėjo kiekvienas krumslys. O dabar, matai, tik mudu...  

Jaunėliui iš tiesų taip gaila skirtis, kad jis apkabina draugą, bučiuoja neskustą 
žandą ir galėtų prisiekti, kad gailias pajautas jam kelia ne degtinė, ne paprasto, negudraus 
žmogaus jausmingumas, bet skaudi, pačiam nesuvokiama sielos nykuma, užplūdusi 
tamsiame, svetimame žemės kampe, kuris, sako, esąs jo tėviškė. Ir kyla noras glaustis prie 
teisingo, gero žmogaus, išlieti širdį. 

Prieš žengdamas į savo pamiškės kelelį Liudvis dar klausia:  
- Ar tamsta, dėde Aduli, nieko nenori?
- Ne. Juk alaus negėrėm... 
- Aš tik taip pagalvojau. Juk dar geras gabalas eiti. 
Ir išnyksta tamsoje, tik girdėti nelygus, už kauburių kliūvančių kojų brūkšėjimas. 

Vyresnysis pastovi sakytumei lauktų, kol žingsniai nutils suvisai. Bet jo dėmesį patraukia 
padangėje, šiaurės pusėje, kur dunkso giria ir telkšo Tausalo ežeras, raudonos, pro miglą 
prasimušusios šviesos dėmės, slenkančios nelyginant vilnys iš vakarų į rytus.

- Liudvi, žiūrėk, kas danguje dedasi! – šūkteli Adulis, norėdamas parodyti draugui 
Šiaurės  pašvaistę ir patirti, ar šis toli.     

- Kai tarnavau kariuomenėje, Rusijos šiaurėje, prisižiūrėjau, - iš tamsos atskrieja 
balsas.  

- Senovėje žmonės sakydavo, kad tai prieš nelaimes, - šneka Adulis ir garsiai įspėja 
draugą: – Tik niekur daugiau nebeik, Liudveli, tiesiai namo!..  

Dar pastovi, stebėdamasis, kaip tuščiuose laukuose gerai girdėti, dar norėtų išgirsti 
ir tolstančio draugo žingsnius. Mintyse išmatuoja savo paties kelią – iki kito buvusio, 
mažesnio, Labučio dvarelio, - jam tiek pat kaip ir Liudviui pas savo tėvus. Degtinė jau 
išgaravusi, bet dvasia dar kupina šviesaus, pakylėto gerumo, nuo kurio darosi graudu. 
Todėl jo ir netraukia nei namai, dunksantys anapus apleisto rusų aerodromo, nei moteris, 
gyvenimo draugė, su kuria, nesusietas nei įstatymo, nei bažnyčios, bet paties likimo ar 
prigimties suteiktais ryšiais, ir atrodo, kad viskas, kaip ir jaunystėje, dar bus, ir taip toli, 
jog užteks laiko. Tik diena dabar tokia trumpa, jog, vos  išaušus, sutemsta,  o žmonės 
dirba darbus, žiūri televizorius įsijungę elektrą, arba kaip ir jis, kliūdami už kauburių, 
nedirbamos, ganykla paverstos žemės kupstų, sliūkina namo. Dar girdėti, kaip traukiantis 
jo sugėrovas, maktelėjęs į duobę, garsiai susikeikia. Nors paties namai dar toli, bet, žino, 
kad jo gyvenimo draugė jaučia, net girdi ir jo klumpančius žingsnius, tokia pašėlusi 
moterų nuojauta, nemėgink jų apgauti. Bet ji nenumano, kad jis turi vienur kitur 
užsukti, pas kaimynus, tebegyvenančius savo trobose, kurie, pamatę jį paržirgliojantį 
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sakys: „Antai, Vitkaus Adulis pareina. Turbūt iš miesto arba iš dvaro...“ 
Naktį, skirtingai nei dieną, kai tamsa uždengia tuščią lygumą iki akiračio, ji kupina 

sugrįžusio gyvenimo, buvusių atsitikimų, paslapčių, tebešmėkšo seniai iškirsti miškeliai, 
išnykusios sodybos, net keliukas, kuriuo vaikščiota, toks minkštas, klusniai besivynio-
jantis po kojomis tas pats. Einantysis ne tik žino, bet ir juste junta viską aplinkui 
nelyginant nuosavą kūną. Sakytumei viskas, kas buvo, tebėra ne tik jo galvoje,  bet ir 
aplinkui. Net ir mato kaip sename, pilkame savo paties televizoriuje, girdi nutilusius 
balsus, ir galėtų pats viską pasakyti kitiems, ir gera ir bloga, tikrą teisybę, net prisiminti 
senas skriaudas, nors, žino, buvusieji tik klausysis, tačiau nieko neatsakys. Gal visi, tiek 
gyvi, tiek ir negyvi daiktai, kaip ir žmonės, ir gyvuliai, turi kitą savo pusę, kurios nematyti 
dieną, bet kuri pasirodo, kai pirmąją praryja tamsa?     

     Įsileidęs į šnekas su Liudviu, pramoklino kalvio Jonaičio sodybą, stūksančią 
pavieškelėje, tačiau ponios Kutkienės troba nepraeita. Kodėl – ponios? Mat taip ją vadina 
kaimynai, nes jos vyras, policininkas Kutka – Kutkevičius, pats nedirba žemės, bet 
išnuomoja, kaip ir jo paties tėvams šeimininkai. Be to, ir pati Kutkienė yra atėjusi iš ki-
tur, šnekanti taip lyg kokia lenkuojanti dvarininkė, sako, vyras, saugojęs valstybės sie ną 
palei demarkacijos liniją, parsivežęs ją iš aplenkėjusio pašalio. Ir  jų troba tokia  keista, 
ne kaip visų: labai aukšta, trumpa, lyg iš abiejų galų suspausta, dėl ko kaimynams kelia 
juoką. Ponia Kutkienė turi mandoliną, gražiai skambina ir Adulio ausyse užsilikusi tokia 
jos dainelė:

Iš kaimo į miestą atvyko mergina, 
Visokių manierų tuoj išsimokino.
O, kaip pats norėjo išmokti skambinti ar kuo nors kitu groti!.. Vien todėl, kad 

išgirdus vasaros vakarais iš toli atskriejantį armonikos virkavimą, smuikelio čyravimą,  
būgno dunksėjimą, apimdavo toks ilgesys, jog mausdavo širdį: ir tu pats galėtum 
būti ten, kur groja, linksmintis su visais. Rodos, viską mestum ir eitum kažin kur. 
Jau buvo pramokęs skambinti, o ponia jį pagirdavo. Ir paskui dar ilgai vaizduodavosi, 
jog bruzgina mandolinos stygas, mintyse, kartais net ir balsu, paniūniuodavo ponios 
Kutkienės dainelę... Tamsoje, kur turi būti Kutkos troba, kažin kas tikrai šmėkšo.  Adulis 
pasiklauso, bet ausyse spengia tyla, permušama paties kraujo tvinksnių. Nė Liudvio 
žingsnių nebegirdėti.   

Iš kitos pusės – Bytautų gyvenimas. Bytautai – mokyti žmonės: pats Bytautas 
tarnauja mieste, o pati, kad ir mokyta, šeimininkauja namie, vaikai – vyresnioji dukra 
ir jaunesnysis sūnus – gimnazistai. Jie, kaip ir Kutkos, nedirba žemės, kurią nusipirko 
prieš karą, bet nuomoja ar samdo svetimus. Pas Bytautus užeina, užvažiuoja daugelis 
kaimynų, mat tikisi išgirsti kokių nors žinių, kurios visiems taip rūpi neramiais laikais. 
Pasitaiko, kad pati ponia Buivydienė, pamačiusi ant keliuko kaimynus, užkalbina, užei na 
jiems už akių, mat irgi tikisi ką nors išgirsti. Adulis pas juos buvo tik kelis kartus, mat 
paprastam vaikiščiui pas tokius mokytus žmones nedrąsu eiti, nebent atsiimti atlygio už 
karvučių ganymą. Bet ir tokiu atveju nekviečia į trobą, atsiskaito lauke. Kai paskutinį 
kartą pas juos buvo, vežė žmones į Sibirą. Jau buvo ruduo, šalnos, ir jis tikėjosi, kad gaus 
atlygį – Buivydai visada laiku, net iš kalno, sumoka, bet tada lyg buvo pamiršę. Užėjęs 
turėjo ir pats ką pasakyti: naktį buvo išvežta Juodsodės mokytoja, o Buivydų troboje 
buvo svečių, visi išsigandę žvalgėsi į vieškelį, tartum kažin ko laukė. Ir kai tokią dieną 
neprašytas užėjo į trobą, taip nevaromas ir pasiliko, nes ištikusi bėda tarsi sujungė visus, 
ir paprastus, ir mokytus. Besėdint jam dingtelėjo, kas  būtų, jei esant pas šitokius žmones 
užeitų reikalas...  Nuo tokios baisios minties net karštis išpylė!..  

Žylės gyvenimas. Jis toks pat kaip visų: nedidelė medinė troba, plūkto molio kūtė, 
bet užtat daržinė – kaip dvaro, raudonai dažytu stogu. Einantįjį užplūsta apmaudas, - 
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kaimynas niekada taip ir nesumokėjo už karvių ganymą. Nė jokiais pinigais – nei vokiečių 
markėmis, nei rusų červoncais. Bet ir pačiam Aduliui vis kažin ko pritrūkdavo, - ar drąsos, 
ar gudrumo: pavasarį, kai tik Žylė atvarydavo į ganyklą gyvulius, reikėdavo paprašyti, kad 
sumokėtų iš kalno. Arba priminti pereitų metų skolą. Tačiau kam nežinoma, jog ir viską 
gerai suplanavus, gali atsitikti taip, kad pritrūks ryžto žengti paskutinįjį žingsnį, viskas 
sugrius ir liksi  kvailio vietoje? Net gėda prisipažinti: argi nežinojai, kad žmogus yra tau 
kaltas, bet ir vėl apgaus? Na, kaip atsakysi kaimynui, kuris kalba taip gražiai, jog rodos, 
medum tepa? Ir taip žiūri į akis, kad pats susigėsti, nusuki į šalį savąsias. Na, kaip gali 
juo netikėti, kai jis tau prisiekia, jog sumokės iki Sekminių, paskui – kad rudenį, o kitą 
pavasarį – vėl nieko nebeatsimena? Ir viskas baigdavosi taip tartum ne jis tau, bet tu jam 
būtumei skolingas.

Ir ne vien Adulis, bet ir visi žino, kad Žylė labai suktas, tačiau ar kas nors išdrįsta 
išdrožti į akis? Neturėti su juo reikalų? Bet čia ir visa paslaptis, kad iš sukto, tiesiai į akis 
spiginančio žmogaus ne tik nedrąsu paprašyti senos skolos, bet ir pati sąžinė  neleidžia juo 
nepatikėti. Ir ne tik pats Žylė, bet ir jo gyvuliai tartum velnių prisiėdę: vos tik nusisuki, 
jie jau ir pasėliuose!..

        Bet kaip daug kas šiame pasaulyje, taip ir sena skola, net patirta skriauda 
ilgainiui išnyksta kaip nebuvusi. Mat laikas, kuris pasendina žmogų, daug ką nugramz-
dina į užmarštį, o tai, kas tikrai būta, atrodo visai kitaip. Juolab, kad ir paties Žylės jau  
nebėra, jis tartum ne laiku, anksčiau už kitus, apleido šį pasaulį. Ne pats, bet pašautas 
miškinių, ir niekas nežino – nebėra kam žinoti!. – ar kaltai, ar ne, bet vieną gražų vasaros 
rytmetį jį, nuėjusį prie arklių, nupylė. Jei ir buvo kuo dėtas, tai tik tuo, kad visur labai 
kaišiojo nosį, visko per daug žinojo, per daug, ko nereikia, šnekėjo, tai gal miškinių 
žvalgai šiems ir pripūtė? Be to, galėjo palaikyti ir stribu, - mat šis, kaip ne vienas kaimietis, 
vilkėjo iš rusų kareivio išmainytais drabužiais. Galiausiai, jei nebūtų išsigandęs, bėgęs – 
sako, iš krūmų buvo girdėti šaukiant: stok, nebėk! – būtų išlikęs. Bet gal bėgti vertė 
netyra sąžinė? Kas dabar bepasakys tikrą tiesą? 

Einančiajam dingteli nei šiokia, nei tokia mintis: ar išdrįstų, jei prispirtų reikalas, 
prašyti Žylę, kad atsegtų spragą? Ne, taip nepasitaikė, bet vis dėl to?.. Pasaulyje taip ir yra, 
kad vienu žmogum gali pasikliauti, o kito paprašyti ir menkniekio neapsiverčia liežuvis. 

Bet verčiau apie tai negalvoti, nes kai tik pagalvoji, tai ir bėda ima spausti.  
Ir Liudvis jau kažin kur.  
Antai ir Jucio miškas, teisingiau, jaunas, nedidelis, švariai išgrėbstytas eglynėlis, 

augantis prie pat namų, viliojantis tiek grybais, kurių šeimininkai svetimiems neleidžia 
rinkti, tiek paslaptimis. Kartą, pralindęs pro spygliuotą tvorą, Adulis pamatė nepažįs ta mas 
moteriškes, nors šios jo ir nenustebino: visi žinojo, kad pas Jucius slepiasi persekiojamos 
žydės. Tačiau kai kitą kartą, jau rusų laikais, pamatė tankumyne gulinčius ginkluotus, 
lietuvių karių drabužiais vilkinčius vyrus, išsigando ne juokais. Laimė, sargybinis 
nepastebėjo ir jis tyliai išsmuko laukan.    

Juokas, bet tame miškelyje jis kartą pasiklydo!.. Traukdamas iš patalkinio nepa juto, 
kaip išsimušė iš tako, ir jam pasidingojo, jog tai didelis miškas, giria, net kitas kampas, 
kuriame kažin kada su tėvais gyveno: šie, nuomininkai, klajojo po visą kraštą, jiems vis 
atrodydavo, jog kitur geriau. Kartais taip ir pasitaikydavo – ūkis būdavo nenugyventas, 
žemė derlinga, trobos didelės, sodas pilnas obuolių, uogų, o patys savininkai gyveno 
mieste. Bet atsitikdavo ir atvirkščiai: ir žemė prasta, ir savininkai netikę, ir nuomininkai, 
teišbuvę metus, kraustydavosi kitur. Gal todėl ir jo galvoje buvo tokia maišatis?  

Ne tėvų klajonės buvo niekuo dėtos, bet Jucys!.. 
Patalkyje Adulis iš pradžių gėdijosi gerti, nes buvo ir nepripratęs, ir nemokėjo kaip.  

Tačiau šeimininkas, tarsi juokaudamas,  jam,  mynusiam per dieną ant žago šiaudus, 
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atlaužė galvą, suvertė į burną pilną klebonišką. Iš pradžių degtinė pasirodė bjauri, tačiau, 
kai tik nuėjo gilyn, kai užkaito viduriai, o paskui – ir galva, pasidarė taip gera, kaip dar 
nebuvo niekada: norėjosi kalbėti, dainuoti, apkabinti, jei galėtų, kaimyną, ir tas gražus, 
mielas, tartum seniai trokštamas pasaulis atsirado čia pat, karbidinės lempos šviesos 
užlietoje troboje, iš kurios nekilo noras niekur eiti, nes ir lauke juodavo rudens sutemos. 
Tik tas didelis miškas, paslaptingoji giria nudžiugino iš pradžių, nes staiga viskas aplinkui 
ėmė eiti ratu, pasidarė taip bloga ir jis ėmė vemti. 

Geriausia užeiti pas Peleksą Norvaišą. Jo sodyba – paskutinė, už jos, už Juodsodės 
miestelio, plyti apleistas rusų aerodromas, tuščia dykvietė. Visada, kai Adulis gano bandą, 
ypač ankstyvą pavasarį, kai pučia žvarbūs šiaurės ar vakarų vėjai, arba rudenį, kai be 
perstojo pliaupia šaltas lietus, jis glaudžiasi Pelekso trobelėje. Pro langą matyti banda, 
ir, jei kokia karvė slenka į pasėlius, užtenka išeiti į kiemą, surikti, o jei nepaklauso, 
paleisti nuo kojos medinę klumpę, kuri skrieja it patrankos sviedinys ir tiksliai pataiko 
vedančiajai. 

Atklampoja pasėdėti ir žiemą, kai įgrįsta sava, iki langų užpustyta troba. Mat su 
Peleksu galima pasišnekėti apie daug ką: ir apie politiką, ir apie praeities laikus, ir apie 
visokiausius atsitikimus, pasiklausyti pasakojimų apie jo paties gimtą kampą, kur viskas 
– ir žemė, ir vandenys, ir net dangus – kitokie, o jau žmonės, - geresni, draugiškesni, 
neėdantys vienas kito, sugyvenantys kaip tikri broliai, seserys. Ir išgirsti apie tarnybą 
Lietuvos kariuomenėje, juolab, kad nebėra nei kariuomenės, nei pačios Lietuvos, o 
tai, ko nebėra, atrodo kaip prarastas rojus. Nėra atpratęs ir nuo keistos savos šnektos. 
Išaugina gerą taboką, kuriai skiria našiausią daržo žemę, laisto atskiestu žmogšūdžiu, 
rūpestingai skina ir džiovina lapus, plonai, kaip fabrike, supjausto. Žaliąją, tokią stiprią, 
jog užima kvapą, traukia pats, pavaišina svečią, iš kvapnios raudonosios kemša papirosus, 
padavinėja kaimo bernams. Ir už Adulio ganomą karvikę atsilygina taboka. 

Bet įdomiausia tada, jei suranda vyresnįjį Pelekso vaiką, pirmos klasės gimnazistą. 
Šis iš miesto parneša naujienų, garsiai paskaito laikraštį, knygelę. Aduliui ypač patinka 
klausytis aprašymų apie tolimas šalis, nepaprastus keliautojų, Robinzono ar Miklucho 
– Mahlajaus, gyvenusio tarp papuasų, nuotykius. Kaip įdomu sužinoti, jog pasaulis 
nesibaigia užpustytais savo kaimo laukais, miestelio klevais, medinės bažnyčios bokštu, 
juoda tolimos girios siena!.. 

Vėlyvasis keleivis, svyruojantis ir nuo degtinės, ir dėl senų nesveikų kojų, prisiartins 
prie trobelės. Sulos šuo, bet, pašauktas vardu, ims gerintis. Ateivis spirtels į užkabintas 
priemenės duris ir negarsiai ištars:    

- Peleksai... 
Trobelėje tylu – žmonės miega, gal nežino, kas naktį už lango.    
- Čia aš, Adulis!..
Pasirodys žmogus, baltuojantis apatiniais, atkabins duris. 
- Iš kur taip vėlai? – paklaus.    
- Iš dvaro, - atsakys svečias. 
- Aa... Nori užeiti?    
- Ne, Peleksai, traukiu namo, - atsisakys, bet staiga užplūs graudumas: - Peleksai, 

ar atsimeni, kaip mane gelbėjai? 
- Atsimenu, Aduli!.. Visas buvai sukapotas, kruvinas, net kauleliai matyti. Ačiū 

Dievui, likai gyvas.   
- Bet galėjau ir numirti, - ištars pakeleivis. – Ir pagalvoju, ar nebūtų geriau?.. 
- Aduli, ką čia šneki?!. - išsigąs kaimynas. – Ar galvelėj nebegerai? Geriau užeik, 

pasėdėsi.   
Šeimininkas įsileis svečią, uždegs žibalinę lempelę, ilgokai kuisis, kol suras laikraš-
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čio gniužulu užkimštą buteliuką, paraikys duonos, papjaustys lašinių. Adulis, kaip įpratęs, 
apžios burna stiklelį, užsivers. Tačiau kalba nesiriš: Peleksas kasysis  pažastis, žiovaus.  

- Ačiū, eisiu į savo butą, - ištars svečias. – Peleksai, padėk man... Galiu iki namų 
nebeištverti...         

Peleksui, vienam iš nedaugelio, galima viską patikėti, o kai šis pagelbės,  Adulis 
pastovės prie sienos, ištuštės ir ramiai trauks namo. Ir tikrai: reikalas beveik yra, tačiau 
nei mažos Pelekso trobelės, nei jo paties – nė balso!.. 

Ir nė jokios kitos trobos, jokio žmogaus, jokios gyvos dvasios, tik lyg sapne tam so je 
dūluoja kažin kokie apgaulingi šešėliai. Ir jis, Adulis, vienui vienas. Eina negalvodamas 
priprastu taku, bet, žino, teisingai. Aukšta, nešienaujama žolė sukritusi, veliasi ant kojų, 
einantysis pataiko į duburkį, iškrato iš nevarstomų batų vandenį. Kairėje, kur eina 
plentas, skverbdamasis į ūkanotą naktį, šviesos pluoštais nubėga automobilis, šviečia 
Juodsodės miestelio žiburiai, dešinėje – gal tik mintyse? – dunkso Beržanskio miškas, ir 
apima jutimas, kad viskas, kaip ir jis pats, čia savo vietoje. 

Tačiau, matyt, kojų panešta į šalį, tik ne iš karto pajunta. Jos nuneštų ir ten, kur 
nešautų nė į galvą, jei tik apgirtusi ar dėl senatvės užmirštanti smegeninė. Kai sąmonė 
arba protas sustoja veikti, įsijungia kažin koks automatas, galbūt pasąmonė, kurioje 
gali slėptis ir pats raguotasis kipšas ir nuvesti į tokią vietą, kurią esi seniai užmiršęs, 
kurios nesurastum nė norėdamas. Ir kai jį kažkas tartum sustabdo, prisimena, kad 
ant šios aukštumos niekada nesustoja, net nepasuka prie jos. Nors žemė čia ne kartą 
perarta, pasikeitusi, atsektų ją ir nenorėdamas. Jei taip dieną, nuo jos vertųsi plati, iki 
nykumo pažįstama lyguma, matytųsi ir dvaras, ir plačiai išaugęs miestas. Vasarą čia kažin 
koks svetimas žmogus sėja javus, rapsą, žvyruotu keliuku dulka jo automobilis, rudenį 
nupjauna, išsiveža.   

Bet gal kaip tik toje vietoje ir sustabdo ana, rizika, jaudinančiu nuotykiu gundanti 
dvasia, kuri kadaise traukdavo jį ir kitus piemenis? Iš čia galėjai matyti ir plačiai pasklidusią 
bandą, ir apylinkę, ir vienkiemius, ir jaunus miškelius, net ir dangus čia atrodė esantis 
žemiau. Turbūt todėl čia ir atėjo svetimi kariškiai aną tolimą, šaltą keturiasdešimtųjų 
metų žiemą, dairėsi po trikojus žiūronus. Tai jie ir atnešė daugybę bėdų ir nelaimių: 
pavasarį buvo griaunamos kaimo sodybos, vežimai su trobų rąstais išlingavo kažin kur, 
traktoriai taip giliai suarė žemę, kad palaidojo trąšų juodžemį, atidengė amžiais nejudintą 
molį, galiausiai, privažiavo kareivių su raudonom žvaigždėm kepurėse, ištvirkino kaimo 
mergaites, atgabeno pilkų, į skeletus panašių žmogėnų, kalinių, neštuvais, karučiais 
vilkusių žemę, užpylusių duburius, juose ir pasilaidojusius, medžio kaladėmis kūrenamus 
sunkvežimius, gabenusius iš Gintaučių stotelės bombas, šovinius. Visa erdvė prisipildė 
pašėlusio ūžesio, dulkių, skubėjimo. 

Stovinčiojo akyse – šviesi šilta vasaros pavakarė: pasvirusi žemyn saulė, ramiai 
besiganantys gyvulėliai, vienmarškiniai besidarbuojantys žmonės, keleliu tarškantis 
vežimas, - viskas taip gražu, gera, idiliška, jog niekam neateitų į galvą, kad po šia padange 
galėtų atsitikti kas nors bloga. Tačiau ar nelaimės, bėdos, skausmai nesislepia po tokiu, 
apėmusiu dvasią, gerumu, kai tik žmogus trumpam pasijunta laimingas? Arba galėtų būti 
dar kuo nors nepatenkintas, norėti naujo, kaip naivus vaikas panori ko nors neregėta, 
negirdėta, pavyzdžiui, pamatyti tuos, kitokius, svetimus kareivius, žemai skraidančius jų 
su raudonom žvaigždėm – ar su juodais kryžiais – lėktuvus, net išmokti jų kalbos žodžių? 
Net ir griaunamos kaimynų trobos, nukautas, į pakelę nusviestas kareivis jį masina it 
vaidinimas miestelio mokyklos scenoje. 

Jis pats ir neišgirdo visoje apylinkėje pasklidusio, aidų aidais per miškelius nuėjusio 
trenksmo. Nebematė nei išsilaksčiusių gyvulių, nei atbėgančių žmonių, nei ramios 
vakarėjančios saulės. Ir dabar, senatvėje, prisiminė tik laužą, iš mažos, panašios į butelį, 
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be sprogdiklio bombelės šnypščiantį juodą dūmą, - bedegant joje geltonam it vaškas to liui 
ji kruta lauže kaip gyva. Kol belieka tuščias plieninis kaušas, nulietas Rusijoje, atgabentas 
tarsi piemenų žaidimams! 

Ir ko jis po šitiek metų čia atėjo? Ar tik ne savo paties atmintyje, bet ir tikrovėje 
ištaisyti kadai padarytos klaidos?.  

Ar toji mintis padaryti kitaip nei visada jam kadai kilo staigiai, ar kirbėjo jau 
seniau, bet šovė tą akimirką, kai bomba jau baigė išdegti, ar buvo pakuždėta kitų? Ar 
pagaliuką užkišti mažai jos skylutei nusidrožė pats, ar kitas? O kas – ar ne jis pats? – 
šūktelėjo, kad kristų į duobę? 

Ne kartą, prisiminus klaidą, ateidavo mintis, jog dėl visko kaltas ne pats, bet 
kažin kas kitas. Jei vokiečiai nebūtų puolę rusų, tie nebūtų sprogdinę bombų, tačiau ar 
vokiečiai būtų puolę, jei nebūtų rusų? Jei nebūtų čia buvę nei vienų, nei kitų! Bet ir daug 
baisių dalykų pasaulyje galėtų nebūti, bet yra!.. Galėtume priminti vaikų pasaką, kaip 
gaidelis su vištele ėjo riešutauti: šis nebūtų išmušęs vištelei akelės, jei nebūtų metęs riešutų 
kekelės, o nebūtų metęs, jei ožka nebūtų pagraužusi lazdyno, o nebūtų pagraužusi, jei 
piemuo būtų ganęs... Ir taip prieinama ligi paties vilko, kurio gerklė – nei grąžtu gręžta, 
nei kaltu kalta... Tik pats Adulis Vitkus negalėdavo sau atsakyti į tokius klausimus, jam 
galva pavargdavo.

Ne tik vaikystėje, bet ir suaugęs, net ir senatvėje slapčia norėtų tikėti stebuklais. 
Kadai, prigąsdintas suaugusiųjų, kad už keikimąsi, už bjaurias, iš piemenų išmoktas 
kalbas užaugs burna, ir imdavo rodytis, jog traukiasi lūpos, siaurėja burna. O kai eidavo 
bažnyčioje keliais apie altorių, kai prašydavo Jį, jog ataugtų rankos, atrodydavo, kad 
ilgėja žastas, rasis ir alkūnė, ir dilbis, ir plaštakos... Juk Jis galėjo tai padaryti, nes, sakoma, 
prikeldavo ir mirusius... Tik pačiam reikėjo būti doram, melstis, prašyti ir stebuklas 
išsipildys. Tačiau neišsipildė, viskas liko kaip pasidarė tą šviesią vasaros pavakarę, ir jis 
girdėjo, kaip žmonės apie jį kalba: vieni sakė, kad nereikės sunkiai dirbti, eiti į karą, 
kiti gailėjosi, kad bus elgeta, sėdės pašventoryje, treti šaipėsi, jog negalės nė artintis prie 
moteriškių. 

Plentu vėl nubėga automobilis, mirksi dvaro žiburiai, miglotoje erdvėje boluoja 
miesto pašvaistė, bet čia, kur niekas neužklysta, galima justi, jog kažin ko šioje žemėje 
nėra, teisingiau, nebėra ir niekada nebebus. Taip juntamas ir žmogaus, net daikto  
nebuvimas, kai šis amžinai išnyksta. Čia, tamsoje, tartum užgesus piemenų laužui, 
išblėsus žarijoms, belikusi tik tuštuma, tik širdies maudulys, skausmas. Stovintįjį  apima 
tokia būsena, kad jam norisi bėgti, tačiau neklauso kojos. Ir pamano, jog kas nors dar gali 
būti anapus tos tamsos, gal – joje pačioje? Gal ir aplinkui ne visiška tuštuma, bet tartum  
kažin kas vaikščiotų, skrajotų, alsuotų? Ar tik ne žmonių, kurių čia kadai būta, dvasios? 
Gal tokiomis naktimis jos,  pakilusios iš miestelio kapų,  atskriejusios iš tolimiausių 
pasviečių, čia vieši? Gal jos norėtų pasišnekėti su tokiais, kaip jis, paklydėliais? Tačiau jis 
žino, kad su jomis nepasišnekėsi.  Ir Adulis nenorėtų –  ne tik šnekėtis, bet ir galvoti apie 
tamsą, kurioje jos amžinai gyvena. 

- Ei, Liudvi! – rikteli. – Kur tu?..  
Pykteli, kad Liudvio, kaip ir ne kartą, kai yra reikalas, neprisišauksi. Juk ir tais 

tolimais laikais, kai jam, Aduliui, viskas atsitiko, būsimi Liudvio tėvai tebesinešiojo jį 
nepradėtą, gal ir nepradėsimą. Ir visaip galėjo būti. Juk žmonės atsiranda iš tos pačios 
tamsos, kurioje galiausiai ir vėl išnyksta. Bet Liudvis šią akimirką reikalingas tam, kad 
jį, vyresnįjį jo draugą, taip kietai spaudžia... Gal dar neparėjo namo, galėtų atbėgti? Gal, 
rupūžiokas, net pasuko į dvarą ir spardo senojo kumetyno duris? Kai viskas jau atsitinka, 
Aduliui – pirmąsyk po daugel metų, - teka ašaros ir jis surinka iš visų jėgų: 

- Ei, jūs!.. Kur dėjote mano rankeles?!.
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Bet joks, nei tikrasis, nei tariamasis kaltininkas nepasiekiamas, kaip ir tie, andai  
greitai išsilakstę piemenys, kaip ir Tasai, kuris nepadarė stebuklo, nors Adulis karštai 
meldėsi, šliaužė keliais apie altorių.   

Ten, kur naktis visų juodžiausia, jo namai, senas, sunykęs Labučio dvarelis, kurio 
gyvenama tik pusė rūmo, kita – užkaltais langais, durimis, be stogo. Kai palikuonys, 
atvažiavę iš Lenkijos ar Prancūzijos, pamatė ir jį, ir jo gyventojus, ir iškirstą retų medžių 
parką, palingavo galvas ir daugiau nebesirodė. O jo paties apkapotą kūną kojos vis dar 
ten parneša – tai iš dvaro, tai iš miestelio, tai iš miesto, ir, nuvirtus ant seno tapčiano, prieš 
užsnūstant jam pasidaro gaila savo moters. Juk jiedu nei prisiekę vienas kitam bažny čio je, 
nei susimetrikavę, net tvirtai nesusitarę žodžiu, nugyveno tokį ilgą gyvenimą, išaugino 
trejetą vaikų (tiesa, ji turėjo vieną savą). Galbūt ji verta ne vien vargo su juo? Juk jaunesnė, 
ir kai nugriaudėjo sprogimas, nebuvo gimusi. Bet kas pasakytų, koks gyvenimas jai – arba 
jam – galėjo būti kitoks? Ar ji stebėtųsi, jei jis nebesugrįžtų? Ieškotų? Lauktų, kol praneš, 
juk kas nors visada praneša, kai suranda?

Bet šįkart dar pareis, o rytmetį bus pasveikintas tokiais – tiesa, nepiktais, tik 
kupinais pasibjaurėjimo – žodžiais: „Vėl parsivilkai apsimyžęs... Ir kam tu toks rėplinėji 
ant žemės? Ar ne geriau, jei būtų sudraskę negyvai?..“ Nors jis sutiks, kad gal ir būtų 
geriau, tačiau pamanys, jog jei jau nesudraskė, tai taip ir turėjo būti, ir reikėjo gyventi. 
Juk ir menkiausias vabalėlis nori gyventi, nors, kas žino, dėl ko?..    

Kai jam viskas atlėgsta, sako mintyse nuėjusiam, gal jau pučiančiam, savo 
vieninteliam draugui: 

- Ak, Liudvi, Liudvi... Tik tokie du, kaip vedu, čia ir belikome... Vienas – be 
rankų, kitas – be galvos... Paskutinieji!.. 

Ir sakytumei pamato save patį, panašų į vaiduoklį, juoduojantį nakties tamsoje.  

2016

Raimondas KAŠAUSKAS



73

Varpai 2017 (37)

hg

Pas Viešpatį viena diena kaip metai 
Kaip daugybė laiko praleisto tyruose
Kaip sušalusių sidabrinių medžių 
Paslaptinguose rūkuose tylos įdagas
Ženklinantis mano kaktą lyg gili 
paūksmė
Paukščių išskridusių balsai
Atsispindintys tvenkiniuose
Šešėlių ir žolių vilnys 
Teliūškuojančios virš sniego
Medinė šventosios skulptūra
Besižvalganti į kelią ir laukianti 
atvykstančių 
Trijų angelų į šių naktų pokylį.

hg

Vaikščioti ir nieko netrokšti
Tik eiti Jo keliais
Mišku, žiemos ūkanomis
Medžių išdrykusiais šešėliais
Lapių ir katinų pėdsakais
Tarsi regėtumei tuos sidabro atšvaitus
Tas beveides būtybes
Permatomais sparnais, 
Tuos įsivaizduojamus  
Liūdnų sapnų nėrinius
Iš vienintelio jo kraujo lašo ištryškusius
Ir nukritusius ant sušalusių obelų vaisių.

JOLANTA SEREIKAITĖ

REKOLEKCIJOS
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hg

Sunkūs žolių stagarai
Iš žemės plūstantis juodas lakas
Skandina viską aplinkui
Lėtas laukėjimo procesas
Pro tuos sutryptus spyglius
Blyksintys sniego likučiai
Kelias drėgnas ir akmenuotas
Išnykęs tamsių šakų linijose
Ledo išblukęs spindesys 
Prijaukintas kaip šalčio
Akiduobė. 

hg

Kas tyloje slepiasi po mano 
Besimainančiais šešėliais, kas vaikščioja 
paskui?
Tai Tu judini šakas ir tylius vandenis, 
tai Tu
Klausaisi kaip kaukšiu vieniša 
didžiuliame
Pastate klavišais, kaip einu link šviesos
Kaip atveriu savyje užgijusias žaizdas
Kaip jas tyrinėju lyg nemigos sapną.

hg

Balto aukso žolių patalais brendi
Lyg per šilkinį smėlį
Sugulusios jos šiugžda 
Tarsi saugotų savo sudžiūvusius kaulus
Būsimam prisikėlimui
Lyg aidėtų  giliame jų guolyje
Pernykštė žiema 

O patvinusios upės krantai
Susisukę kaip kremzlės 
Raižo plukių ir žibuoklių 
Siuvinius. 

hg

Šv. Švč.Trejybės Elzbieta

Mergaitė nuo aštuonerių 
Pamilusi
Dievą
Maža būsimoji pianistė
Iškvėpinta kaip žiedlapis
Dar panelė šokusi su kiekvienu
Kaip su Kristumi,
Įnoringoji, judrioji, nenuspėjama
Vėliau išsinėrusi iš tų 
Madingų suknių ir kaspinų, 
Kontempliuojanti gyvąjį žodį,
Vis ieškanti to, kurio galbūt
Nebeatpažįstame, 
Nusisegusi papuošalus ir apsigobusi
Vienuolės nuometu, 
Vos įkvėpdama orą 
Kančios sraute rašo laiškus
Nuolat atsigręžusi į 
Beribį Viešpaties 
Dosnumą. 

Būti dabartyje, maldos epicentre,
Išsilieti ne į save, bet į Kitą
Kalbėtis su gavėnios žaizdomis, tyliai
Laukti kol ištirps ledo kančios,
Kontempliuoti tuščių šakų erškėtyną,
Skaidrų vidurnaktį medžioti žvaigždes,
Tylą savy kaip perlą auginti
Sluoksniais kauliniais kaip kiautu
Gaubti kambario šerdį - - 
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hg

Kalbėjimas

Pilkšvo dangaus švytėjimo perlamutre
Stumdosi dvi musės
Burzgiančios kaip kokie traktoriai
Iš laukų atklydę
Į šiltą pastogę, liudydamos 
Visokių mažmožių svarbą.

hg

Drėgnos šaltalankių uogos
Rūsti darganota padangė
Klampoju arimais mąstydama
Apie Dievo vienatvę šiuose
Samanų minkštumo toliuose
Kuriuose juodi žolių stagarai
Kaip seniai užsitraukusios žaizdos
Kalbina atmintį. 

hg

Aštrios kaip šukos
Mažame upelyje
Šešėlių žymės išdrykę
Skvarbi žemės drėgmė
Šilta ir užjaučianti.

hg

Čia rožynų raukšlėtos karūnos
Drėgni išklaipyti sąnariai

Kelias į rožinio slėpinių parką
Žaizdos ir žiedai – dvi pasaulio 
Pusės 
Mistinių regėjimų atspindžiai
Apvaliame tvenkinyje
Seni pažaliavę akmenys
Žvalgosi kerpių akimis
Gilyn brisdami į Hildegardos iš Bingeno
Vizijų sūkurius
Kuriuose viskas spindi 
Vaiskių spalvų mozaikomis.

hg

Sugrįžau į sodą 
Seną, sulaukėjusį
Apjuostą mūrine tvora,
Vibruojamą upės
Čia Jis mane aplankė

Toks nenusakomas 
Beveidis jo švytėjimas.

hg

Šv.Kryžiaus Jonas

Tamsioji naktie juodajame perle
Nebegalinti nieko apčiuopti, 
Nebepatirianti paguodos, nereginti 
Vizijų, bespalvė, negirdinti
Serafimų sparnų plazdėjimo

Vienuolyno kameroje
Kryžiaus Jonas, atmestas ir 
Paniekintas, dūstantis 
Ir klūpantis prieš Nematomąjį,
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Priešais niūrią akmeninę sieną
Tikėjimo vienatvėje 
Nokina nuolankią širdį. 

hg

Stebiu ratu einančius žmones
Aplink vienuolyną
Balti drugiai 
Spindi skraidantys pažeme
Spintos uždarytos
Šuo gulintis ant akmenų
Grindinio.

hg

Rožių stiebai suakmenėję
Violetinėje žemėje
Sunki žolės kontempliacija
Neriant į gilų Šventraščio
Dugną.

hg

Karščio bangos vėjyje
Vysta pienės nuskintos
Skleidžiasi kaip rūkas
Mūsų pernykščiai įpročiai
Veidai nuprausti 
Koridoriaus gelmėje
Aidi puodų skambesys
Ir žingsniai tirpsta
Kaip šešėliai
Ir ką mes įžvelgiame
Apsiblaususiomis akimis?

Tik išblukusių drugelių skrydį
Tik alyvų snaudulį - - 

hg

Žemė atrodė plokščia
Tarsi kristumei į tylą.
Pakraštyje šio pasaulio
Inkile žioji skylė,
O garsai šurmuliuoja aplinkui:
Visos sąvokos mirę.
Ir varnėnai virš galvos
Lyg ženklai į nieką.
Tvenkias šakos želmenimis
Už jų blyksi mėnesiena
Švelniame danguje, 
Vos boluoja lyg kaulas
Švytintis dulkėse.

hg

Pro mažą langą
Regi raudoną plytų mūrą
Ir čerpių stogą
Ir bokštelius lyg filigraninį
Būties tysojimą
Žolių lietingą liūdesį
Užsimerkusios pienės
Kartumą. 

hg

Tvenkiniai parke

Vos juntamas pavasario
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Traškesys,  gal pirmoji šviesa
Paverčianti vandenį vynu
Grįžtant iš tamsybių ir triukšmo –
Purvas dar dengiantis žemę,
Suplaktas su lapais,
Tiek nedaug šilumos,
Bet ji atveria tavo sielą
Kaip kažkokį sulipusį puslapį. 

hg

2017 m. balandžio 16 d., Šv.Velykos

Šį rytą prabudus
Baltas sniegas varvėjo nuo šakų
Tarsi numestos Kristaus drobulės
Ant pilkšvo akmens kapo
Ir stebėjau šią žaismę
Blyškius betonų langus
Aklą medžio kamieną ir žvirblius
Čirškiančius balkone

Sniegas buvo viską užpustęs
Balos telkšojo ir turėjome eiti atsargiai
Ir sėdome į suolus
Pakėlusi galvą
Į tuščią dangaus ertmę
Įsivaizdavau kurianti vitražą
Iš nieko ir užduodanti amžiną
Klausimą: ar Tu esi?

Tyrinėjant kasdienybės pamišimus
Kažkur vykstantį karą, pabėgėlius
Smurtą, liūdesį ir netektis 
Kažkodėl užmiršau nemačiusi
Prisikėlimo. 

hg

Šeivamedis prie koplyčios
Visai nugeltęs nuo saulės kaitros
Brandina dar žalias uogas
Obels vaisiai nukritę – ragauk
Jie iš neuždrausto sodo.

hg

Viešpats žengė vandeniu
Lyg stiklo paviršiumi,
Bet aš įkrisčiau į šias žalias samanas,
Į varlių ir žuvų pasaulį,
Į purviną dumblą...
Mano tikėjimas  - 
Tik kriaukšlė sužiedėjusios duonos,
Kurios nelesa paukščiai.

hg

Apaštalo Jokūbo diena

Jis buvo greičiausiai paprastas žvejys
Ir vaikščiojo palei ežerą, kol 
Neišgirdo švelnaus balso, 
Suskaldžiusio jo prigimtį,
Ir sekė paskui jį trokšdamas 
Sosto šalia išrinktojo,
Garbės ir šlovės, bet negalėjo
Tikėtis nugvelbsiąs tik tą kančios 
Kąsnelį – būti  pirmam paaukotam
Po mokytojo prisikėlimo,
Eiti ten, kur šaukia neregimas balsas,
Suklupti savo kelyje, savo purve,
Savo erškėčiuose, ant savo kryžiaus, 
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Bet kartu po Jo žaliuojančiu
Pavėsiu. 

hg

Žvelgia Šv. Teresėlė į kelią,
Į pravažiuojantį traktorių, 
Į pravirus vartelius ir klausosi
Kimiai dunksinčio griaustinio,
Karvių maurojimo, malkų skaldymo,
Nuolankiai užsidariusi stikliniame
Gaubte. 

hg

Tykus čiulbesys
Šaltame sode
Lapai rusvi it agato
Akmenys
Surūdiję lyg skardos
Giliame tolyje
Blausūs pilkšvi 
Debesys ryja horizontą
Einu toliau
Klimpstu į molingą žemę:
Tik žvyras mane sulaiko.

hg

Tik samanų spalva
Byloja apie pavasarį
Kas kita – arbatžolių 
Srautas supantis krantų
Senų lapų drėgmė,
Toliau pjaunami medžiai

Kol paukščiai dar neperi
Kol gamta tykiai bunda.

hg

Vienišas suolelis 
Regintis tik apledėjusį krantą
Gilias vandenų žaizdas
Blausius sušalusius atspindžius
Lyg kaligrafijos rašmenys
Augalų nuoplaišos
Šakų įspaudai, sunkus
Priešpavasarinis koliažas.
Niekas dar nekurkia dugne
Žuvys nurimę, o akmenys
Siurbia blausią šviesą –
Švininiai toliai
Žemės dundėjimas man 
Atvykusiai iš Babelio
Lyg tylūs susimąstymas
Lyg kantrybė minties.

hg

Žemės sunkis
Po tamsiais molio sluoksniais
Dvelkia vėsa
Obuoliai išbalzamuoti ant šakų 
šnabždasi
O akmenys neria gilyn į sodą
Į parką apsupę tvenkinius
Pavasario alkis beldžiasi
Nors žolė dar nesikala.
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hg

Viešpats mane lipdo iš nieko
Sluoksnis ant sluoksnio

hg

Blausi žvaigždė ištirpus
Šunų lojimas 
Toks beprasmis

hg

Žvakių apsupta giedu
Koplyčioje naktinę
Karmelio giesmę
Tik neturiu balto apsiausto
Abito ir nuometo
Nenešioju sandalų
Įsispraudus į džinsus
Kartoju Salve Regina tarsi
Sapne
Mano balsas
Trykšta į šalis
Vingiuodamas tą viduramžišką 
Giesmę.

hg

Taip kantriai mus lipdo Viešpats
Įmetęs į šiuos laukus
Į šios regimybės tolius su žvirbliais
Lojančiais šunimis, kaimynais
Girtuokliais, lauko obelimis, 
Mediniais namukais ir tuštėjančiu 
Šventoriumi
Tą sapnų pilnatį, tais giliais
Nakties aruodais teka malda.
Mūsų pėdsakai turėtų atsispindėti 
Tvenkinyje, jei jis nesudrumstas
Jei mūsų nepalies aptrupėjusios 
Dabarties sienos –
Mes atrasime ramybę. 

hg

Kaip sunokti Viešpaties soduose, 
Kaip tapti tuo vaisiumi pilnu ant stalo
Ne supuvusiu ir likusiu per žiemą 
kyboti
Prie griovių, ne tamsiai rudu gniužulu 
virsti
Kaip tapti valgoma vynuoge
Jo vynuogyne apie kurią dūzgia bitės
Kaip siūbuoti vėjyje ir likti ne kietu 
šiaudu? 
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VYTAUTAS MARTINKUS

VIENUOLIKA VAIčIuLAIčIų

Pajuokaukim. Prieš kelerius metus esu rimtai juokavęs: jau turime lietu-
vių novelės autoriams skirtą „nobelį“ ir jį įteikiame kas dveji metai. Pasakiau tai 
per Antano Vaičiulaičio literatūrinės premijos už geriausias noveles, skelbtas Lie-
tuvos rašytojų sąjungos mėnraštyje „Metai“, įteikimo iškilmes. Premija įsteig ta 
prieš ketvirtį amžiaus. Steigė ją mėnraštis „Metai“, Vilniaus pedagoginio (dabar 
– Lietuvos edukologijos) universiteto Lietuvių literatūros katedra ir gedinti savo 
vyro Joana Vaičiulaitienė.

Visi trys steigėjai buvo geros, meistriškai parašytos lietuvių novelės fanai. 
Be to, „Metų“ vyriausiasis redaktorius Juozas Aputis pats rašė puikias noveles,   
Pedagoginio universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėjas profesorius Al-
bertas Zalatorius buvo ir turbūt liko nepralenktas lietuvių novelės analitikas, 
o ponia Joana tikėjusi, kad jos vyro novelistika yra puikus pavyzdys šiandienos 
novelistams. Premijos laureatų sąrašas yra iškalbingas1. Kiekvienas iš jo galėtų 
pretenduoti ir į švedų literatūrinę Nobelio premiją.

Tačiau kam mums tokia svetimšalė, tegu ir labai garbinga, pretenzija? 
Šiandien galima ir lietuviškai pagarbinti talentingus novelistus. Kai dar vienas  
novelės meistras gavo Vaičiulaičio premiją,  išsitariau – gavo vaičiulaitį.  O gavęs jį 
ir pats yra truputį Vaičiulaitis. Iki šiol turime vienuolika laureatų, o kai ši esė bus 
paskelbta, tikriausiai būsime pasveikinę dvyliktą Vaičiulaičio premijos laureatų 
klubo narį. 
1.  Iki 2015 m. (imtinai) Antano Vaičiulaičio  premiją laimėjo Romualdas Granauskas, Juozas Aputis, Rimantas Šavelis, Renata Šerelytė, Petras 
Dirgėla, Danutė Kalinauskaitė, Bitė Vilimaitė,  Vidas Morkūnas,  Laura Sintija Černiauskaitė,   Valdas Papievis ir  Alvydas Šlepikas. 
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Taigi išdalinta vienuolika vaičiulaičių, tad galbūt ir skaityti jau galime ne 
vieną, o vienuolika vaičiulaičių? Esu buvęs premijos skyrimo komisijos nariu ir 
menu gyvą komisijos dėmesį Antano Vaičiulaičio prozos vertybėms.  Suprantamas 
toks jos rūpestis, suprantama, kad laureatų meistrystė ar talentas, kaip artimas 
Vaičiulaičiui, buvo ir vertintojų pastebėtas, netgi kiek pabrėžtinai jų sveikinamas. 
Įteikiant premiją  viešai būdavo primenama novelistams, kokie mieli vertintojams 
Vaičiulaičio novelės tradiciją pratęsiantys autoriai. Savaime aišku, novelistikos 
autorių yra didelė gausybė, visi jie niekaip negali sutilpti Vaičiulaičio pro-
zos poetikos lauke. Nobelio premijos laureatai toli gražu ne visi domisi para ko 
išradimu ir tik tuo, kas rūpėjo premijos steigėjui kaip kūrėjui.

 Tačiau kad minėtos literatūrinės premijos laureatai gali būti kiek panašūs į 
Vaičiulaitį, kad jie patys norėtų būti bent kiek artimi jam, galime įsitikinti atsiver-
tus  premijuotų novelių ir laureatų premijos gavimo proga parašytų esė antologiją  
„Debesis ant žolės“2. Joje sudėta dešimties autorių novelės ir esė. Pastarosios ypač 
iškalbingos šio rašinio temos kontekste. Nobelio premijų laureatų kalbos, sako-
mos per premijos įteikimo iškilmes, taip pat patrauklios dėl beveik programi nio 
jų vaidmens laureato kūryboje ir gyvenime: estetinės, politinės, pasaulėžiūrinės 
maksimos ištariamos kaip labai svarbi laureato asmeninio patyrimo dalis.

 „Debesis ant žolės“ – visokeriopo dėmesio verta knyga. Ji skelbia gerąją 
naujieną, kad novelė yra gyva, kad labai gera ar net puiki novelė mūsuose 
parašoma bent kas dveji metai.. Antologija teikia skaitytojui estetinio literatū ros 
džiaugsmo. Ji drąsina visus – kelia mūsų trumposios prozos autorių ir skaitytojų  
savivertę. Kai neseniai iš naujo skaičiau šitą rinkinį, į galvą lindo nekukli mintis 
apie šios premijos poveikį mūsų novelės žanrui. Kas galėtų paneigti, kad Apučio ir 
Zalatoriaus slaptas planas – su Vaičiulaičio vardu ir jo šeimos premijai skiriamais 
JAV doleriais, arba litais, o dabar – eurais suteikti lietuvių novelistikai didesnės 
reikšmės ir prasmės – pavyko? Nežinau ir neįsivaizduoju argumentų. Taigi 
skaitant „Debesį ant žolės“ man jau iš tiesų parūpo, kaip atrodo, bent jau mano 
akimis, galimas laureatų „suvaičiulaitėjimas“.

Proginės mūsų dienų esė yra atskiras ir naujas žanras, bet jose gali matyti  
lotyniškoje Lietuvos literatūroje populiarių dedikacijų, sveikinimų retorikos. Ta-
čiau ne ji man pasirodė įdomi. Atkreipiau dėmesį į laureatų kalbų /esė tekstuo-
se pasikartojantį tematinį jų punktyrą ar kalbėjimo motyvą: visi laureatai pratęsė 
komisijos narių darbą – savo kūriniuose ir jų estetikoje ar net savo gyvenime 
ieškojo to, kas bendra su Vaičiulaičiu, ar bent tokio bendrumo pėdsakų.

Kokie tie pėdsakai? Kur ir kaip jų paieškoti?
Ne vienas laureatas savo prakalboje per Vaičiulaičio premijos įteikimą atli ko 

2.  Debesis ant žolės. Lietuvių novelės antologija 1994–2014.  Sudarytoja Danutė Kalinauskaitė. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2014.– P. 352. 
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il ges nę ar trumpesnę savianalizę, kūrybos išpažintį, savaip tikrino ir konkrečiai 
papil dė komisijos ištarmę – kiek jis vertas tos premijos. Dažnas atsakė ir į mano 
išsi keltą klausimą: kokių (atvirų ar slaptų) sąsajų esama tarp Vaičiulaičio ir jo pa ties. 
Skaitydamas esė nepastebėjau formalaus  sąsajų sureikšminimo. Visose kalbose 
yra autentiškų patirčių, ir jos gana tvirtai susikabina su Vaičiulaičio pasisakymais 
apie literatūrą, arba ir grožiniais jo tekstais. Supranti – tokios patirtys turi savaime 
būti, jų neišprovokuos jokia premija, jokia materialioji ar prestižinė jos vertė. 

Bet sąsajos sąsajoms nelygu. Ir kelias jų link taip pat būna ilgesnis ar 
trumpesnis, platesnis ar siauresnis. Antologijoje tos  sąsajos  mažiausiai dvejopos: 
arba pačių laureatų atvirai, arba tik su išlygomis pripažįstamos. 

 Kadangi novelistų per dešimt, reikia apibendrinto žvilgsnio – pabrėšiu 
takoskyrą tarp, iš vienos pusės, matomo, geidžiamo, deklaruojamo ir, iš antros 
pusės, numanomo, simbolinio, dvasinio ryšio su Vaičiulaičio kūryba, jo novelė-
mis, jo estetika ir net gyvenimu. Bet ir tokiam  pasvarstymui turėčiau susirasti 
instrumentų – raktą, kuriuo novelistas (arba visi novelistai) ketina atrakinti ir save 
ir Vaičiulaitį. Įžengti į Vaičiulaiti kaip į save patį. Tiesa, tas žodis raktas, nors 
ir kaip metafora pavartotas, skamba banaliai. Ar galiu kažkiek pasiteisinti? Taip,  
manau, kad  pati knyga „Debesis ant žolės“ man žodį „raktas“ įsiūlo. 

„Kalta“ knygoje įdėta esė. Tai pirmojo  laureato Romualdo Granausko kal-
ba, parašyta ir pasakyta, paskyrus jam premiją už novelę „Su peteliške ant lūpų“. 
Ji pavadinta „Rakto ieškojimu“. Pamesto (prarasto, atimto ir pan.) rakto į visą 
literatūrą motyvas joje gana dramatiškas. Esė kuriama kaip aliuzija į nekonkretų 
ra šy toją, rakto į literatūrą ieškotoją, deja, literatūrinio „seklaus užutėkio herojų“. 
Au to rius ar esė pasakotojas nesitapatina su juo, atvirkščiai, nenorėtų su juo turėti 
bendrų reikalų. Tai – pavergto proto, sovietinių priklausomybės nuo val  džios sai-
tų ir privilegijų belaisvis. Tauta ir tėvynė, kalba ir literatūra užrakinti nuo jo. Ir 
Vaičiulaičio figūra tekste išnyra tik viename epizode, keliaguboje analepsėje, kai 
užutėkio herojus pasigiria, kad jam tekę skaityti ir Marių Katiliškį, ir Brazdžionį, 
ir Vaičiulaitį).  

Sutriuškinęs užutėkio herojų, Granauskas išgelbsti mane, skaitytoją, nuo 
spėlionių, kur tas stebuklingas raktas, tiesiai pasakydamas: „Žinojimas, kad  
tikrosios literatūros durys tik vieną kartą teatsidaro ir užsidaro, ir yra tas raktas“ 
(p. 56). Ar tai  yra aliuzija ir į Vaičiulaitį? Gal. Šioje esė paminėtas Vaičiulaitis,  
matyt, Granauskui (vadinasi, ir mums, skaitytojams) simbolizuoja  gilius laisvos 
kūrybos vandenis ir rakto į literatūrą šeimininką. „O kad jis  [raktas] buvo, esama 
įrodymų. Svarbiausias iš  jų – ten ( už jūrų marių)  parašytos knygos, kurias dabar 
laisvai vartom ir skaitom“ (p. 56). Proto mankštai erdvės  šitoje esė daug. Bet iš  
jos teksto negaliu nusirašyti tik vieno žodžio, tik vieno sakinio kaip to (dabar jau 
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ir mano ieškomo) Granausko rakto ir į Vaičiulaitį, ir į save patį. Tenka pačiam 
pasirankioti iš esė tam reikalui reikšmingų žodžių. Susidėlioti juos. Tarkim, šitaip: 
Vaičiulaitį (ir save) Granauskas matė kaip  gimtosios kalbos ir tautos namų gyventoją, 
drąsų teisybės sakytoją, jokia grandine neprirakintą, nesidairantį, kas ir ką leis jam 
rašyti – visiškai laisvą...

Kodėl Granauskas, sakydamas (rašydamas) savo kalbą, pasirinko ilgą (per 
7 psl.) netiesioginį kelią pas savo dvasinį dvynį, kodėl sukūrė  tokią sudėtingą, 
daug sykių užkoduotą aliuziją į Vaičiulaitį, man lieka mįslė. Tikėtina, kad 1995 m. 
jam užteko drąsos ir laisvės aiškiau apibrėžti sau ir Vaičiulaičiui artimą vertybių 
ratą. Gal po visu novelės „Su peteliške ant lūpų“ tekstu, nesvetimam Vaičiulaičio 
„ magiškajam realizmui“, galėtų puikuotis ir paties Vaičiulaičio parašas. Bet 
Granauskas ima pieštuką ir per 7 puslapius traukia iš savęs (juk akivaizdu, kad 
iš užutėkio herojaus trauk netraukęs, nieko neištrauksi) nelaisvės rakštį, įsivarytą 
nebent sovietmečio laikais per „Jaučio aukojimą“, o ir išsitrauktą seniai, manau, 
daug anksčiau nei atėjo Kovo 11-oji, kuri užutėkio herojų visai išverčia iš literatūros 
valties. Tai antra šios esė mįslė, kurios pats autorius man jau neįmins. 

Bet ir kiti laureatai, pasukę savo kalbose Vaičiulaičio kūrybos tik kaip 
dvasinio kamertono pusėn, paliks panašių savų teksto mįslių. Laimė, yra kitokių, 
aiškesnių, kalbų. 

Juozas Aputis savo esė pavadino „Laikas, įsispaudęs novelės žodyje“. 1997 
m. pasakytą jo kalbą galima pavadinti literatūrologo traktatu apie modernią 
novelę ir Vaičiulaičio vietą joje. Prasideda ji detalia, sakyčiau, zalatoriška, Biliūno 
novelės „Nemunu“ analize, užgriebia Vaičiulaičio „Pelkių taką“, o ir toliau daug  
ką konkrečiai lygina, vertina. Vaičiulaičio novelės moto (Rilkės poezijos eilutės 
„Kas dabar kur nors pasaulyje miršta/ miršta pasaulyje be priežasties“) judina 
mintį, susisieja su premijuota novele („Pro memoria“). Kalboje įvardyta beveik 
pusšimtis autorių ir jų novelių. Visose jose, anot Apučio, yra „laiko atpažinimo 
antspaudai“, arba laikas „įspaustas į žodį“. Rašytojas (kartu  su  Rilke ir Vaičiulaičiu 
neužmiršęs, kad „mirtis – be priežasties“) įspėja klausytoją: pamatyti ryškų laiko 
pavidalą („liūdintį, sergantį, tylintį“ (p. 72), galima ne iškart. Novelei reikia apeiti 
laiko ratą. „Nes nuo artimųjų mirties Turi praeiti daug laiko, kad jų veidus ryškiai 
susapnuotum“ (p. 73).

Mano akys naršo tekstą ir tuoj užkliūva už  poros, ne, keturių Apučio  
žodžių – „Laiko inkliuzai lietuvių novelėje!“. Taikliai, ryškiai, atvirai nusakyta sava  
vaičiulaitėjimo kryptis. Laureatas ją mato kaip savąją,  asmeniškai patvirtina savo 
ir Vaičiulaičio prozos sąsajas.

Iš kitų kalbų pasirinktus  reikšminius („raktinius“) žodžius tiesiog įvardysiu  
ir pristatysiu be platesnio komentaro.
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Rimantas Šavelis: esė „Rauda, nuo kurios palengvėja“, premijuota novelė 
„Tamarikso žydėjimas“.

Esė perskaičiau lyg novelės „Tamarikso žydėjimas“ post scriptum. Joje irgi 
nerandu vienintelių, trumpų mano ieškojimą išreiškiančių žodžių, bet, pagal 
Šavelį, pamiršęs literatūrą kaip Laimės žiburį, pats visai nesunkiai galiu žodžiais 
nutapyti simbolinį vaizdą: lauko pakrašty prasiveria mediniai (ir akivaizdžiai – 
transcendentiniai), matyt, kapinių varteliai, pro juos įeina Biliūnas, jo balta katytė,  
ir kiti lietuvių novelės klasikai, tarp jų ir, deja, perlaidotas Vaičiulaitis. Pasižymiu, 
ką išvydęs: mediniai (transcendentiniai) varteliai. 

Renata Šerelytė: esė „Liepos atminty“, trys novelės – „Vėjo vėduoklė“, 
„Raudona ir balta“, „Saldžioji valanda“. Tai – vienintelis atvejis, kai premija paskirta 
už novelių ciklą. Šerelytės esė tekste Vaičiulaičio tarsi ir visai nėra, bet mano akis 
mato novelistės pabrėžiamą „geltoną (šilkinį) liepos žiedą“, į jį autorei sutelpa 
Katekizmas, Postilė ir daugybė kitų knygų, tad, spėju, gal ir visas Vaičiulaitis. 
„Kūryba gimsta iš nežinojimo, nepažinimo ilgesio“ (p. 173), sako premijos laureatė.

Petras Dirgėla: esė „Sąskambiai“, novelė „Arklių šventėj“, labai ilga, į 
trumpą romaną panaši novelė. Taip, ši esė yra dvasiniai Dirgėlos ir Vaičiulaičio 
pašnekesiai, jųdviejų sutarimai ir susitarimai. Kaip ir Apučio kalboje, čia daug 
ana lizės ir savianalizės. O ieškomas žodis, mano esė raktu vadinamas, jau iš tolo ir  
į visas puses šviečia. Ir koks jis senas, paprastas – „meilė“. Dirgėlai kalbant nereikia  
atsiremti į Rilkę, jis žino kitą poetą, apie kurį ir parašyta premijuotoji novelė, ir 
jo žodžius laureatas  mums siūlo kartoti kaip jo kalbos refreną „Meilė supynė, / 
mirtis išpynė/ kasas, kasa, kasas“(p. 234). Ačiū, Petrai, literatūros skruzde, kaip 
save toje esė pavadinai, kuri „nesipuikuoja savo rašinių sąskambiais su Vaičiulaičio 
kūryba“ (p. 236). Tikrai, daug ką, gal net viską įvardija ta skruzdė. Man buvo labai 
lengva ją sugauti ir kaip raktą tiek Dirgėlos, tiek Vaičiulaičio tekstams bandyti  
pritaikyti. Rakina. 

Danutė Kalinauskaitė: esė „Kauleliai, peilis, susmulkėjimai“, premijuota   
novelė „Namo“. Ką išmintingo kritikai ir rašytojai apie Vaičiulaitį parašė ar pasakė, 
Kalinauskaitė sau ir mums, klausytojams, savo kalboje priminė. Ir dar papildė. 
Ir dar kaip, iš savo patyrimo lyg koks prisikėlęs Vaičiulaitis prabilo apie „baltųjų 
kaulelių metafiziką“. O kas tie „baltieji kauleliai“, sužinosime tik perskaitę gerą esė 
gabalą. Abu jiedu (Vaičiulaitis su Kalinauskaite) tokie – nematomo stiliaus meistrai, 
žodinio orkestro dirigentai.

 Bitė Vilimaitė: esė „Apaštalai iškeliauja iš Lietuvos?“, novelė „Ta 
mergaitė“. Trumputė ši novelė, gal trumpiausia iš visų ir Vilimaitės kalba, vos 
puslapis su trupučiu. Ir mano akiai labai lengva iš tokio lakoniško teksto pačius 
reikšmingiausius jo žodžius persirašyti į šitą esė: „Antano Vaičiulaičio apaštalai“. 
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Jie niekur iš Lietuvos negali išeiti, jie ir Bitės Vilimaitės Lietuvos apaštalai. Kieti, 
bet jie nėra nepermaldaujami. Mirtinai stipri dviejų novelistų sąsaja, dorinė ir 
estetinė sąšauka.

Vidas Morkūnas: esė „Įsipareigoti žodžiui“, novelė  „Mirtis“. Šelmis, velnias 
ant dviračio, praskriejęs  oru,  parodęs mums dvi špygas tas laureatas. Kaip ir 
Šerelytė, nepaminėjo Dievo vardo be reikalo, apie Vaičiulaitį lyg (tikrai) nė žodžio,  
bet jo priesaika sau ir skaitytojui turėtų patikti Vaičiulaičiui. Viskas pagal jį. 
Vaičiulaičio etika ir  poetika. Ir man lengva jųdviejų žemiškas ir transcendentines 
sąsajas įvardyti paties novelisto ištartu sakiniu: „... pasirinkti tą vienintelę raidę, 
vienintelį žodį., vienintelį sakinį, vienintelę detalę, būtiną tik šiam vieninteliam 
tekstui“(p. 301).

Laura Sintija Černiauskaitė: esė „Apie gražiąsias dulkes ir tamsiąją eketę“, 
novelė „Nekaltutis“. Autorė prisipažįsta, kad mėgsta Vaičiulaitį, myli jį. Kaip ir 
Šavelis ar Kalinauskaitė, esė pradžioje iškeliauja į savo vaikystę, pasitikrina, kas iš 
jos šiandien liko gyva. Sunku, skausminga  Šerelytei kalbėti apie mirtį.  Ir koks 
paradoksas: savo seniai pasimirusios močiutės, bibliotekininkės, pėdeles užtinka 
Vaičiulaičio  „Valentinoje“. Ir prisikelia jos močiutė. O man įstringa čia pat parašyti   
Lauros Sintijos žodžiai: „...didžioji literatūra – nuo jos iki tavęs užsimezga slaptas 
takelis, ir juo eini, skaitai ir eini, iš tiesų eidamas tik gilyn į save“ (p. 318, kursyvas 
mano – V. M. ). Ar atitartų Vaičiulaitis? Atitartų. Pritartų. Tai ir jo paties vizija.  

Valdas Papievis: esė „Šį mūsų nerimo pavasarį“, novelė „Jūra, arba savižudybės 
prevencija“. Lietuvis Paryžiuje ir rašo apie Paryžių. Ten – nerimas, teroras ir 
meilė. Apie Vaičiulaitį laureatas irgi subtiliai nutyli, nors Paryžiuje Vaičiulaičio, 
anot Černiauskaitės, pėdelių, vyriškiau būtų sakyti „pėdų, pėdsakų“ gal ir galima 
būtų nesunkiai užtikti, bet Papievis – paslaptingas, pamini, kad „kiekviename 
mūsų slypi dvasinis kamertonas“(p. 350, kursyvas mano – V. M.). Tas įvardytas 
instrumentas gal labai svarbus Papieviui ne tik peržengiant savo ieškojimų ribas, 
bet ir atsivertus kolegų knygas, tarp jų – ir Vaičiulaičio.

Alvydas Šlepikas: esė „Mano vienintelė galimybė“, novelė „Violončelė“.   
Šlepikas – vienuoliktas laureatas, jo esė (kaip ir premijuotos novelės) nėra  premijos  
20-mečiui išleistoje antologijoje, juos tenka perskaityti mėnraštyje „Metai“ (2015, 
nr.6). Autoriaus esė – savos kūrybos psichologijos ir naratologijos pamoka mums, 
klausytojams ir skaitytojams, bet akivaizdus savęs paties ir Vaičiulaičio gretini-
mas: „Vienas iš savičiausių ir gryniausių lietuviškos prozos balsų buvo ir yra ir 
pats Antanas Vaičiulaitis, puikus stilistas, estetas, eruditas, tad net baisoka, kai 
tavo paties proza yra tarsi matuojama jo vardu, jo kūrybos šviesa tampa apšviesta“. 
Ieškoma bendrų kriterijų (dėsnis, tvarka,  grožis, tiesa, išmonė ir vaizduotė). O 
mano akis užtinka ir tokį ir Vaičiulaičiui svarbų sakinį:  „skaitytojams suteikti nors 
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lašelį skaitymo malonumo“ (kursyvas mano – V. M.).
Vienuolika vaičiulaičių. Be to vyriausiojo, kurio pavardę iš didžiosios raidės 

rašome, kurio jau 110-metį pernai paminėjome. Ar panašūs? Turbūt mažai, tik 
mano vaizduotė juos apjungė, bet man patinka juos matyti drauge, artimus, gal ir 
panašius, o ir jie gal, bent šventines kalbas rašydami, pas Vaičiulaitį savęs ieškojo. 

Vos ne didesnėje pusėje kalbų (Apučio, Dirgėlos, Kalinauskaitės,  Vilimaitės, 
Černiauskaitės, Šlepiko) išgirdau ryškų prielankumą Vaičiulaičio   estetikai arba 
jo asmenybei. Gal pusei laureatų (Granauskui, Šaveliui, Šerelytei, Morkūnui, 
Papieviui) svarbesnis savos kūrybos individualumas. Sąsajų su Vaičiulaičiu ir šiuo 
atveju esama (kai kada net gilių, pavyzdžiui, Granausko atveju), tačiau klausytojo 
ar skaitytojo laukia sunkesnis ir ilgesnis kelias, kai norima tas galimas sąsajas 
pajusti.

Vieni laureatai minėtų, kiek a priori mano įsivaizduotų galimų sąsajų labai 
nesunkiai susirado ir net pasipuikavo jomis. Antri jų ieškojo kaip tamsių ekečių 
– slėpinių, kartais vedė prie jų ir per tarpininkus – kitus rašytojus, lietuvių ir net 
pasaulinę literatūrą. Pirmu atveju ir priemonės paprastesnės – orientuojamasi į  
novelių tematiką, autorių stilistikos priemones, žanro klausimus. Antruoju atveju  
buvo dairomasi gal ir giliau paslėptų bendrų kūrybos ženklų ir įsiklausoma tik į 
dvasinį kamertoną.

Asmeniškai man tos novelistų savianalizės pasirodė be galo įdomios 
ir prasmingos. Įdomios kaip jų pačių, o ne kritikų primestos įžvalgos, jų pačių  
padarytos išvados. Novelistų pasąmonė ir sąmonė atliko palyginimus, atskyrė ir 
vėl sujungė, naujai įprasmino. Pastangos prasmingos, nes man, skaitytojui, leidžia 
konkrečiau pajausti ar pamatyti, suprasti, koks įvairus ir drauge savaip vientisas 
yra moderniosios novelistikos pasaulis Lietuvoje.  

Vienu metu jame gali sutilpti vienuolika nepakartojamų vaičiulaičių. Matyt, 
ir daugiau.

Vytautas MARTINKUS
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1869 m. rudenį Anskis ir Marija Storostai, vežiman susikrovę mantą ir susi-
sodinę du vaikučius – pustrečių Jonuką ir pusantrų Viliuką (būsimąjį Vydūną) - iš 
Jonaičių pro Tilžę, Ragainę, Lazdynus darda ilgu daugiau kaip šimto kilometrų 
keliu beveik iki Pilkalnio, į nedidelę neseniai Šorelių girios pakraštyje įsikūrusią 
miškakirčių gyvenvietę, pavadintą Naujakiemiu (Neudorf). Čia Anskis Storostas 
gavo nuolatinę mokytojo vietą naujai atidaromoje pradžios mokykloje, kurioje 
prabėgs beveik trys tarnybos dešimtmečiai. 

Vos spėjus Naujakiemin atvykus prasikurti ir po kelionės susidėlioti daik tus, 
1869 m. spalio 5 d. pasaulin ateina trečiasis Storostų vaikas, kurį pakrikštys Fryd-
richu. Paskui vienas po kito gimsta dar septyni, iš kurių du neišgyvena: Marija, 
Jurgis Martynas, jo dvynys Gotfrydas (mirė pusės metų), Magdalena, Herma nas, 
Albertas ir Christianas (jam irgi tebuvo lemta išgyventi tik pusmetį ).

Prie Šorelių girios prigludusiame nuošaliame Naujakiemio kaime prabė  go 
ilgiausioji ir svarbiausioji Marijos ir Anskio Storostų gyvenimo dalis, o jų vaikams 
– pagrindines vertybes suformavusi vaikystė ir paauglystė. Būtent čia tė vų rūpes-
tingai puoselėtoje jaukioje šeimos gūžtoje prieš būsimojo mąstytojo akis kiek 
ryškiau ir įsimenamiau pradėjo vertis gana šviesus „juslėmis patiriamas“ išorinis 
pasaulis. „Vis dėlto nusimanau stovįs ir žvelgiąs tai į amžiaus pradžią, tai į aušu-
sių dienų, mėnesių ir metų eilę ir pagaliau į esamus vyksmus. Nuostabiai nušvinta 
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tai ten visokios patirtys. Kartais  tiesiog stebiuos, kokie aiškūs yra net visai maži 
atsitikimėliai iš pirmųjų amžiaus metų. Tarsi regėčiau ir girdėčiau motinėlę ir 
tėvelį, vyriausį savo brolį ir tada jaunesniuosius bei seseli dvi. Spindi visa, kaip 
draugavome, darbavomės, žaidėme, kalbėjome ir dainavome susėdę vakarais ir 
tada giedojome pamaldose, toliau kaip dienų metu ruošėmės, kad galėtume eiti 
tam tikras pareigas gyvenime“1, - prisimins mąstytojas. Vaikystėje patirtą šeimos 
bendravimo šilumą jaus nuolat. 

„Santykiavau iš pat jaunų dienų vyriausiai su mintimis ir apskritai su 
dva si niu gyvumu ir todėl jaučiaus dažniau esąs dvasiniame negu daiktiniame 
gyvenime“2, - prisipažins vienoje iš autobiografijų. Tasai „santykiavimas su 
mintimis ir ypačiai su dvasiniu gyvumu“ prasidėjo, galima sakyti, nuo pat pirmųjų 
sąmoningo susivokimo šiame pasaulyje akimirkų, gal net nuo tada, kai dar nė 
žodžio nemokėta ištarti. Pirmasis bene ryškiausiai vaiko atmintin įsirėžęs ir per 
visą gyvenimą išlikęs sąmoningą susivokimą žymintis namų aplinkos vaizdinys 
su sijęs su malda: „Užgimęs ir augdamas girdėjau savo tėvelius giedant ir meldžian-
tis prie mano lovelės ir prie lopšelio jaunesniųjų savo brolių ir seserų. Toliau jau ir 
mes, vaikai, su tėvais sėdėjom aplink stalą rytmečių ir vakarų pamaldoms. Ir vie-
nas kitas mūsų turėjo melsties, pats tam žodžius susigalvodamas. Taip augome su 
giesmėmis ir maldomis į šį gyvenimą“.3 Laikydamiesi Prūsų lietuviams būdingų 
protestantiškųjų tradicijų, tėvai labiausiai stengėsi vaikus išauklėti dorus, giliai 
tikinčius, todėl religingumas buvo viso auklėjimo šerdis. Storostų namus per-
smelkęs nuoširdžiu pamaldumu reiškiamas religingumas buvo vienas iš emociš-
kai paveikiausių būsimojo mąstytojo dvasinį gyvumą žadinusių ir ugdžiusių 
veiksnių. Būtent čia sukurtoje gilaus religingumo atmosferoje tarsi savaime 
radosi ir stiprėjo vaiko polinkis „santykiauti su dvasiniu gyvumu“, labai anksti 
pasireiškęs noru gilintis ne tik į supančio pasaulio reiškinius, bet ir į savojo aš 
atsi radimo bei buvimo jame slėpinį. Maldos ir giesmės žodžiai lyg ir teikė pirmi-
nį vaikiškam patiklumui pakankamą to slėpinio paaiškinimą, kurį vėliau reikės 
la biau argumentuotai pagrįsti. Pasinėrimo savin polinkį ypač bus stiprinusi silp na 
svei kata, kurios būklė ne kartą vertė žvelgti mirčiai į akis. Aiškiai juntamas mir ties 
alsavimas vaiko min tis dažnai kreipė į anapusinę būtį, kurią norėjosi matyti kaip 
Dievo valdomą šviesos karalystę. Galimas dalykas, kad tasai noras vaikui gimdė 
vaizdinį, jog ton šviesos karalystėn ne tik nueinama šį pasaulį paliekant, bet ir iš 
jos į šį pasaulį ateinama. Dar vaiko metuose jam rodęsi „tarsi giliausias jo vidus 
būtų šviesa ir jis gimęs iš šviesos“.4 „Mąstydamas apie savo gyvenimo patirtis, labai 
dažnai nusklendau į savo kūdikystės laiką, kada vis aiškiau jaučiausi slinkstąs į 
daiktiškumo sritį. O tik nenorėjau prarasti savo kilmės numanymo. Vis rodėsi, 
kaip kad regėčiau ją esant Didžiajame Slėpinyje“5, - prisimins mąstytojas. Dar 
vienas dvasinių vaikystės patirčių prisiminimas: „Labai anksti save, būtent savo 
1. Vydūnas. Kalėjimas – laisvėjimas,  Detmold,  1947,  p. 60.
2. Vydūnas.  Žvilgsniai į mano kūrimą. //Žemaičiai: žemaičių rašytojų prozos ir poezijos antologija, Kaunas, 1938,  p. 20.
3. Vydūnas. Raštai,  t.3. Vilnius: Mintis, 1992,  p. 387-388.
4. Vydūnas. Raštai, t. 1. Vilnius,: Mintis, 1990,  p.368.
5. Vydūnas. Raštai, t. 3, p. 387.
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esmę jis (Vydūnas – V.B.) pažino kaip visai kita ką, negu kūną. Nemanė, kad jis 
turi sielą, bet kad jis yra siela, kuri kūnu apsireikšti gali. Niekaip nemanė, kad siela 
pa si daranti iš kūno. Jam buvo visai aišku, kad siela yra jau pirm kūno susikūrimo“.6

Tačiau „įaugant į šį gyvenimą“ buvo ne tik dvasinės patirtys, bet ir materia-
laus („daiktinio“) pasaulio vyksmai, žemiški reikalai ir nutikimai. Jie irgi vienaip ar 
kitaip veikė ir dvasinius išgyvenimus. Viena iš reikšmingai vaiko dvasinį brendimą 
paveikusių žemiškojo gyvenimo aplinkybių – silpna sveikata, ligos. „Teko dar 
ir visokiomis negalėmis vargti iš mažų dienų“: nuo gimimo kamuoja iš tėvo 
paveldėta džiova, jos pasėkoje supūliuoja kaklo limfinės liaukos, sulaukus ketve-
rių metų užpuola raupai, kiek vėliau – akių granuliozė. Vaikui ir „dėl valgio buvo 
vargas. Pavalgęs ne visai tinkamo [ypač mėsos – V. B.], apalpdavo“.7 Paūmėjus 
džiovai, keletą kartų gyvybė kabojo ant plauko. Iš mirties išgelbėjo begalinis tėvų 
pasiaukojimas, didžiulė kantrybė. Motina kuo rūpestingiausiai slaugo, kartu su 
ma žuoju ligoniu miega, tėvas kantriai taiko jį patį gelbėjusį homeopatinį gydy mą.8 
Ligoms nepasiduota, bet visiškai įveiktos jos bus dar negreit. Plaučių kraujavimas 
tesiliovė tik sulaukus dvidešimt ketverių metų.9 Vaikystėje ligos kamavo ne tik 
kūną, bet ir alino psichiką, neigiamai veikė charakterį: iš prigimties būdamas 
jautrus, ber niukas pasidaro nervingas, ūmus, kaprizingas, dažnai nesusivaldo,  
ne visada paklūsta vyresniesiems. „Kaip dar mažas vaikas buvau, labai greit 
manyje suliepsnodavo papykis, lengvai ir susijaudinau, būdamas labai užgaulus, 
bet stengiaus neverkti kitų akivaizdoje“10, – prisipažins mąstytojas. Prigimtas 
gyvybingumas, energingumas, judrumas („Iš pat mažų dienų buvau labai 
veiklus, tikras nenuorama“11), o taip pat tvirtas būdas ir kantrumas (susiturėdavo 
neverkęs, kai užsigaudavo, nukritęs nuo arklio ar tėvo skaudžiai baudžiamas12) 
vaiką savaime saugojo nuo vidinio sugniu žimo, pasidavimo nevilčiai, piktumui, 
bet buvo ir daugelio prasižengimų tėvų nustatytai tvarkai pagrindinė priežastis. 
Tuos prasižengimus neišvengiamai lydėjo griežtesni tėvų pabarimai ar skaudesni 
nubaudimai. Tėvas kartais ir diržo imdavosi („vaikams ką negero padarius, 
plakdavo“13). Daugiausiai bausmių tekdavo patirti būtent Viliui. Mat jis, „būdamas 
labai aistringos prigimties (...), savo broliams dažnai padarydavo skaudumų, 
kartais tiesiog juos sužeisdamas (...). Tėvas gelbėjo (!) jį plakdamas, bet ir tai 
dažnai būdavo veltui“.14 Toks „gelbėjimas“ būdavo kraštutinė priemonė ir jo grie-
biamasi ne taip dažnai. Vaikus tėvai auklėjo gražumu, kantriai, savo pavyz džiu, 
stengėsi, kad atžalos išmoktų nieko neskriausti. Tokio auklėjimo dėka jautrumas 
vaiko elgsenoje vis labiau ima reikštis gerąja puse: stiprėja dėmesingumas visoms 
gyvoms būtybėms, užuojauta kenčiantiems, randasi polinkis daryti ką nors gera. 
„Užuojauta kitiems buvo gal man prigimta. Bet, rodos, ji vis dar gyvėjo“, „metams 
6. Vydūnas. Ypatingas vieno vaiko sąmoningumas.//Aidai, 1950,  nr. 7, p. 298.
7. Vydūnas. Kalėjimas – laisvėjimas,   p. 62. 
8. Vydūnas. Kalėjimas – laisvėjimas,  p. 62; Merkelis A. Iš Vydūno  vaikystės ir jaunystės.//Aidai, 1953, nr. 4, p. 161.
9. Vydūnas. Vieno vaiko išsinešimas į gyvenimą (Curriculum vitae).//Mūsų Vytis (Čikaga), 1988, nr. 4, p. 14.
10. Vydūnas. Kalėjimas – laisvėjimas,  p. 63.
11. Ten pat, p. 49.
12. Der Litauerknabe  und   sein  Brauner. Eine Jugenderinnerung von. W. St. Vidunas.//Das Litauen-Buch. Eine Auslese aus der Zeitung der 10. 
Armee, o. O., 1918, S. 162.
13. Vydūnas. Tėvo ir motinos gyvenimas ir pobūdis.// 1948.I.2 datuoto Vydūno rankraščio kopija. Autoriaus archyvas.
14. Vydūnas. Ypatingas vieno vaiko sąmoningumas,  p. 299. 
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daugėjant lyg pasidariau dar jautresnis visam“, „vaikas būdamas nenorėjau 
skinti žolelės be tikslo, o maniau ugdyti, kas gyva“15, - prisipažins mąstytojas, 
prisimindamas ankstyvuosius savo gyvenimo metus. 

Mažajam Viliukui atrodys, jog viskas turi vykti pagal Dievo duotąjį teisin-
gumą, kurio akivaizdų reiškimąsi mato artimiausių žmonių santykiuose, šeimoje. 
Vaikai mokomi to teisingumo tvirtai laikytis, o tai reiškia, jog jie turi elgtis 
dorai, stengtis neskriausti kito, niekam nesuteikti skausmo, nedaryti to, ko pats 
nenorėtum patirti. Teisingumo jausmą Vilius išsiugdo nesunkiai (jam atrodys, kad 
Dievo padedamas) ir juo visur vadovaujasi. Kas kiek ne taip – tuojau pat prisistato 
sąžinės sargai ir verčia atgailauti. O tų sargų prireikia dažnokai, nes įgimtos 
charakterio savybės („labai aistringa prigimtis“) daro savo – dėl impulsyvumo 
prasižengti netrunki. „Vaikas stengėsi susiturėti, bet vis nepasisekė kas kartą“.16 
O ir visai netyčia, lyg ir be didesnės kaltės kartais nutinka gana skaudūs dalykai, 
dėl kurių sąžinės graužatis būna ypač gelianti ir nuolat atbundanti. Vieną iš 
tokių vaikystės nutikimų, kurių Vilius nepamiršo iki gyvenimo pabaigos, jis pats 
apibūdina kaip „net baisų dalyką“. „Vieno kaimyno sūnus turėjo šaudyklę ir šaudė 
į visokius taikinius,- rašoma apie tą nutikimą. – Vaikas pasiprašė šaudyklės ir 
šovinėjo. Žvirblis lėkė, vaikas taikė į jį, ir žvirblis nukrito mirtinai sužeistas. Ašaros 
veržėsi iš akių, ir jis bėgo pasislėpti. Niekumet nenorėjo būt matomas verkiant“.17 
Situacija beveik tokia pat kaip Jono Biliūno novelėje „Kliudžiau“, kurioje vaikas 
skaudžiai pergyvena ir jaučia didelę kaltę dėl strėle pašautos katytės. Šeštaisiais 
gyvenimo metais patirtas nutikimas su žvirbleliu dažnai būdavo prisimenamas, 
o prisimi nimą lydėdavo niekaip neišblėstantis kaltės jausmas. Tas jausmas vaikui 
kildavo ir tada, kai dėl ko nors nesusivaldydavo ar ant ko užpykdavo. Galima 
sakyti, vaiko viduje vyko intensyvi kova tarp šviesos galias atstovavusių aukštų 
dorovinių nuostatų ir ne visada pasisekančių suvaldyti iš aistringos prigimties 
kylančių tamsiųjų gaivalų. Toji kova po metų kitų baigsis šviesiųjų galių laimėjimu, 
nors ir ne visišku, nes tamsesnioji prigimties dalis, kad ir prislopinta, tebetūnos čia 
pat ir kartas nuo karto duos apie save žinoti. Vykstant gana įtemptoms vidinėms 
kovoms vaikas išmoks įveikti pats save. Tam daug padės iš tėvų gautieji vertybiniai 
orientyrai ir pagalba (kartais net dirželiu) susidorojant su kai kada sunkiai 
suvaldomais vaikiškų kaprizų kipšiukais. Vaikui atrodys, jog bene labiausiai toje 
vidinėje kovoje padės ta šviesa, iš kurios, kaip jau minėta, jis jausdavosi atėjęs. 

Mokydamasis įveikti ydas ir stengdamasis išsiugdyti su aukštais dorovės 
principais derančius elgsenos įgūdžius, vaikas bus pradėjęs savo dvasinių 
ieškojimų kelionę, kurios tikslas – pažinti save, prisikasti prie žmogiškosios 
prigimties prieštaringumo šaknų, ieškoti galimybių tam prieštaringumui įveikti ir 
efektyviausių savęs tobulinimo būdų. Ghnoti seauton (pažink save) taps svarbiausia 
jo rodoma gaire tiems ieškantiems, kuriems jis, tapęs filosofu, skirs savo mokymą. 
Dar tebebraidydamas po Naujakiemio pievų žolę ir klausydamasis Šorelių girios 
15. Vydūnas. Kalėjimas – laisvėjimas,  p. 64. 
16. Vydūnas. Ypatingas vieno vaiko sąmoningumas,  p. 298.
17. Ten pat.
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garsų, pirmiausia pagal tą gairę pradės eiti jis pats, kovodamas su savo ne taip 
lengvai įveikiamais kaprizais.

Tačiau į Savęs įvaldymo būdų ieškojimus būsimąjį Vydūną kreips ne tik 
su iš prigimties aikštingo charakterio ugdymu susiję motyvai. Bus dar ir kitų, ne 
mažiau svarbių. Nenuorama Vilius buvo ne tik savo temperamentu. Neramus ir 
nepasitenkinantis tik tuo, kas paduota, buvo ir jo protas, beje, kuris bene geriausiai 
padėdavo suvaldyti ir to aikštingojo temperamento protrūkius. Jo prireikdavo ir 
tada, kai šešėlių atsirasdavo ir ten, kur buvo skrupulingai laikomasi paties Dievo 
nurodymų. Kai kada ir patys tie nurodymai būdavo ne visai suprantami, sunkiai 
pagrindžiami ir, vaiko požiūriu, prieštaraujantys vieni kitiems. Tada protas 
nenorėdavo aklai su jais sutikti. O atėjo ir laikas, kai paties Dievo buvimu rei-
kėjo pačiam tvirtai įsitikinti, nes tėvų įtaigos dėl šios tiesos neabejotinumo ėmė 
nebepakakti. O ir pati toji įtaiga paveiki pirmiausia buvo dėl to, kad ji rėmėsi 
į dorovę, į ja grįstus gimdytojų praktikuotus gyvensenos bei vaikų auklėjimo 
principus. Tų principų teisingumas nekėlė jokių abejonių, o teisingi jie vėlgi atrodė 
todėl, kad yra paties Dievo duoti. Vaikas tarsi savaime priėjo prie etinio (tiesa, dar 
nekonceptualizuoto, filosofiniais argumentais neparemto) religijos pagrindimo, 
analogiško tam, prie kurio po ilgų svarstymų kadaise buvo priėjęs Imanuelis 
Kantas, savo „Praktinio proto kritikoje“ tvirtinęs, kad tik moralė padaro žmogų 
žmogumi, kad  religija niekuo nesiskiria nuo moralės ir kad tik dorovingas elgesys 
veda prie Dievo. Ateis laikas, kai toji vaikystėje intuityviai suvoktoji būtinoji 
religijos ir moralės sąsaja bus aptikta daugelyje pasaulio išminties šaltinių, tarp 
jų ir I. Kanto filosofijoje. Kol kas ji pasitarnaus dar savarankiškose, tik menkos 
gyvenimiškos patirties argumentuojamose tiesos paieškose, į kurių verpetą traukia 
nerimstantis protas. Tos paieškos vers devynerių metų berniuką godžiai įnikti į 
Šventąjį Raštą, kurį perskaityti pirmoji paragino motina.18

 Pradeda vaikas skaityti šį krikščioniškąjį šventraštį tikėdamasis visa sa vo 
esybe panirti ton švieson, iš kurios jautėsi atėjęs, ir rasti tos šviesos slėpinio paaiš-
kinimą, o taip pat atsakymus į gyvenimo realybėje kartas nuo karto kylančius 
ne visai paprastus dažniausiai moralinio pobūdžio klausimus. O ir motina, 
nepajėgdama atsakyti į visus vaiko užduodamus klausimus, pasiūlo teisingų 
atsakymų į juos ieškoti būtent čia. Į Biblijos pasaulį berniukas neriasi jau turėdamas 
tiek gyvenimiškai, tiek religiškai motyvuotų iš tėvų gautų vertybių duotybę. Tos 
vertybės bus orientyras kelionėje po abiejų Testamentų pasakojimų labirintus. 
Deja, tą orientyrą besinešiojant šioje kelionėje patiriamas ne tik dvasinio paži-
nimo džiaugsmas, bet ir nusivylimų kartėlis. Jautrų vaiką ypač prislėgė daugybė 
žiaurumo kupinų Senojo Testamento epizodų, kuriuose pasakojama „apie žmonių 
baisumus, kuriuos apreiškė dažniausiai tauta, kuri skelbėsi net kaip išrinktoji“. 
Biblinio pasakojimo sukrėstam vaikui motina „patarė praleisti šias baisias vietas, 
kad antrąkart skaitysiąs, ir vien skaityt šventuosius žodžius“19. Nors „Naujasis 
Testamentas atrodė jau visai kitoks“, bet liūdino ir jame aprašyti kai kurie ele men-
18. Vydūnas. Tėvo ir motinos gyvenimas ir pobūdis.
19. Vydūnas. Raštai. T.3, p. 388.  
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tarios dorovės požiūriu sunkiai paaiškinami dalykai: kaip Dievas, būda mas begali-
nės meilės šaltinis, gali kad ir sunkiai prasikaltusį žmogų pasmerkti amžinoms 
kančioms ir kodėl, būdamas visagalis, jo nesulaiko nuo neatleistinos nuodėmės, 
kodėl Kristus, vandenį paversdamas vynu ir juo girdydamas vestuvininkus, palaiko 
girtuoklystę, kodėl jis nesusivaldo ir įniršio pagautas prakeikia ir nudžiovina vaisių 
dar nespėjusį subrandinti figos medį? Vilių stebina ir tai, kad Kristus, būdamas 
Dievo sūnus, bijojo kentėjimo ir mirties.20 Vaikas niekaip negalėjo susitaikyti su 
tuo, kad pagal Biblijoje aprašytą atpildą už nuodėmes ir jam gali tekti amžinai 
kentėti pragare: juk jis nuolat puola į nesusivaldymo nuodėmę, ne taip retai būna 
apimamas pykčio, pridaro negerumų artimiesiems, nors dėl to paskui labai gailisi. 
Norėdama vaiką sudrausminti ir motina kartas nuo karto primena tą baisaus 
atpildo už nuodėmes pragarą. O susivaldyti kaip nepavyksta, taip nepavyksta. 
„Taip tad vaikas ir manė, kad negalėsiąs išvengti amžinojo pragaro“21. 

Šventasis Raštas, užuot pastatęs į savo vietas su tikėjimu susijusius ne 
visai suprantamus dalykus, aiškiai atsakęs į sveikam protui natūraliai kylančius 
klausimus ir taip vaiką dar labiau priartinęs prie Dievo, jo sieloje sukėlė tikrą 
sumaištį, galėjusią baigtis tikėjimo krize. Į tą sumaištį devynerių metų berniukas 
reaguoja pagal savo prigimtį temperamentingai, nerimsta, nervuojasi. „Tokių 
nusivargi ni mų man būdavo daug“, - prisipažins mąstytojas. Vaikas bando kalbėtis 
su religi niais klausimais gerai pasikausčiusiu, net tarp kunigų didelį autoritetą 
turinčiu tėvu. Šis pradžioje sūnų paguodžia, sakydamas, kad jis viską „suprasiąs 
būdamas pribrendęs“, o vėliau niekaip ramybės nerandančiam vaikui paaiškina, kad 
šokiruojančius Biblijos epizodus reikia suprasti ne tiesiogiai, o alegoriškai ir taip 
šiek tiek jį nuramina. Tačiau ne visiškai. Vaikas norėjo įgyti protą patenkinančio 
„aiškumo apie tai, kaip [rūpimas] dalykas iš tikrųjų suprastinas“.22 To aiškumo 
ieškodamas jis stengdavosi pasiklausyti pas tėvą dažnokai besilankančių kunigų 
pokalbių. Vaikui iš tų svečių į akis labiausiai krito „baltagalvis superintendentas“ 
- žinomas lietuviškosios religinės raštijos veikėjas Johannas Ferdinandas Kelkis, 
daręs švento žmogaus įspūdį.23 „O mane nušvietė lyg kokia neregima šviesa, kai 
kartą baltgalvis Fr. Kelkis, iškeliaudamas iš mūsų namų, man rankas ant galvos 
padėjęs, sakė kaži kokius šventus žodžius“24, - prisimins mąstytojas garbųjį svečią. 
Vieno tokio kunigų pasisvečiavimo ir pasikalbėjimo (jame buvo ir J. F. Kelkis) 
metu dešimtmečiui Viliui „sukilo iš to, ką girdėjo, visokios mintys“. Tų minčių 
paveiktas, vaikas nesusilaikė ir susijaudinęs ėmė svečiams uždavinėti labiausiai 
ramybės nedavusius klausimus. Ypač skaudžiai jį tebekankino mintys apie jau 
minėtąjį amžinąjį pragarą, kuris, rodėsi, dėl negalėjimo susivaldyti gresia jam 
pačiam. Tad pirmiausiai ir užklausė besišnekučiuojančių kunigų: „Ar Dievas iš 
tikrųjų yra meilė?“. Atsakyti bandė J. F. Kelkis, bet vaiko jis neįtikino. Šis karš-
čiuodamasis klausė toliau: „Ar Jis [Dievas – V. B.] ir visa žino, kas buvo, kas yra 
20. Ten pat,  p. . 388-389.  
21. Vydūnas. Ypatingas vieno vaiko sąmoningumas,  p. 298
22. Ten pat.
23. Vydūnas. Raštai,  t. .3, p. 389.
24. Vydūnas. Tautinė mano  amžiaus  veikla.//Aukuras. Klaipėda, 1937, p. 68.
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ir kas bus? (...) Tai jis ir žinojo, žmogų sutverdamas, kad tasai nusidės ir teks jį 
bausti ne tik vienus metus, ne tik dešimt, ne šimtus, ne tūkstančius, ne milijonus 
metų, bet be paliovos?“. Atsakymas Šventraščio žodžiais apie laisvą žmogaus valią 
irgi nepatenkino, ir susijaudinęs vaikas pats išklojo savo požiūrį: „Negali tai būti! 
Tada Dievas nebūtų meilė. O aš noriu tikėti, kad Jis yra meilė. Ir negali būti 
kitaip! Neturi būti! Iš anksto numatydamas, kad žmogus nusidės ir Jis turės taip 
baisiai bausti, Jis nebūtų jį sutvėręs. Jis jo taip nebaus. Jis yra meilė. Tai aš vis noriu 
tikėti. Aš pats tik vaikas, bet neilgai pykstąs. O Dievas yra meilė ir negali pykti 
ir taip kankinti. Vis tikėsiu, kad Jis yra meilė“. Vaikui nenuoširdi pasirodė gyvojo 
ryšio su Dievu stokojanti pačių dvasininkų tarnystė Jam, nuvylė jų nesugebėjimas 
ar nenorėjimas giliau žvelgti į skelbiamų dogmų prasmę bei suprantamai ją 
paaiškinti. „Man rodėsi, kad tėra kartojama, kas parašyta, o nepasistengta prieiti 
šventų žodžių prasmę ir įsigyti gilesnį išmanymą. [...] Ir taip tikybinis mąstymas 
likosi lyg apsvaigintas ar gal nuslopintas“25, - prisimindamas tą vaikystėje patirtą 
nusivylimą, rašė Vydūnas. Šio giliai išgyvento nusivylimo metu vaikas staiga 
pajautė ir „ypatingą nurimimą ir vidinį sušvitimą. Visos mintys, kurios jį buvo 
varginu sios, jam išnyko“. Tas mintis pakeitė suvokimas, kad tikėjime svarbus 
yra ne tik ir netgi ne tiek išmoktas žinojimas, o „tikras sąmoningas sušvitimas“, 
kurio kaip tik ir nepajėgia pasiekti Dievo žodį skelbiantys kunigai, nes jie kaip 
vaikai tesugeba kartoti iškaltas tiesas, gerai nesuvokdami jų gilesnės prasmės. Kaip 
tepajėgiąs tik kartoti iš Biblijos išmoktus žodžius Viliui pasirodė ir baltagalvis 
superintendentas J. F. Kelkis. Minėtojo „vidinio sušvitimo“ metu vaikas sakosi 
gyvai pajautęs prasmę tokių žodžių, kaip: „Dievas nėra toli nuo kiekvieno mūsų, 
nes jame gyvename, judame ir esame. Kurie laukia Viešpaties, tie įgyja naujų jėgų. 
Mažutis dar esu ir širdyje skaistus, čia nieks neturi reikštis, kaip Jėzus vienas“ 
ir pan.26 Nuo dabar vaikas Dievo ieškos ne tik ir ne tiek dangaus aukštybėse, o 
stengsis, kad Jis būtų kuo gyvesnis jame pačiame ir padėtų įveikti tuos sunkumus, 
kurie didele dalimi kyla irgi iš savęs paties. Būsenas, kuriose pajaus savyje gyvąjį 
Dievą, kurias galės apibūdinti žodžiais „Aš esu Jame“ arba „Jis yra manyje“, jis 
vėliau pavadins gyvąja tikyba. Tos būsenos jau buvo tarsi pažįstamos iš ankstyvųjų 
sąmoningo susivokimo metų, kai mažam berniukui rodėsi „tarsi giliausias jo vidus 
būtų šviesa ir jis gimęs iš šviesos“.27 Vaikas, o vėliau ir subrendęs vyras stengsis, kad 
tos būsenos būtų kuo dažnesnės, nors kasdieninio gyvenimo reikmės ir neleis jose 
būti nuolat. Tačiau kiekvienas pabuvojimas jose darys ir tą kasdieninį gyvenimą 
šviesų, o jame kylančius sunkumus daug lengviau įveikiamus. 

Su tikėjimu susiję vaikystės išgyvenimai Viliui buvo bene turiningiausi 
ir ryškiausi, labiausiai nulėmę jo pasaulėžiūros formavimąsi, kūrybos pobūdį ir 
gyvenimo būdą, kuriame ypatingą vietą užėmė nuolatinė gyvosios tikybos pajauta. 
Tačiau vaikystėje buvo ir dar vienas ypač svarbus bene labiausiai gyvenimo ir 
kūrybos kelio pasirinkimą nulėmęs veiksnys. Dar tebebūnant tėvų namuose, iškilo 
tau tinio apsisprendimo reikalas, kuris nebuvo toks paprastas, kaip iš pirmo žvilgs-
25. Vydūnas. Raštai,  t. .3, p. 390.
26. Ten pat.
27. Vydūnas. Raštai,  t. 1, p.368.
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nio gali pasirodyti. Tas pirmas žvilgsnis tarsi sakytų, kad minėtasis apsisprendi-
mas turėjo būti lyg ir savaime aiškus. Juk lietuviškumas vaikams, galima sakyti, 
buvo perduodamas su motinos pienu, su įkvepiamu oru, su pirmais tariamais 
garsais. Tėvai, kaip ir protėviai, apie kuriuos  žinios šeimoje siekė septynioliktojo 
amžiaus pradžią, tarp savęs kalbėjo tik lietuviškai28, ir vaikai, visa, ką reikėjo 
išreikšti kalba, išmoko išreikšti tais garsais ir žodžiais, kuriuos nuo lopšio dienų 
girdėjo iš gimdytojų lūpų. „Reikšmingas buvo ypačiai išmokimas kalbėti. Pirmie ji 
garseliai ir buvo lietuviškieji“29, - prisimins mąstytojas. Pažįstamas pasaulis kalbos 
dėka savaime buvo lietuviškas pasaulis. Ir pats vaikas tegalėjo susivokti esąs to 
supančio lietuviškojo pasaulio dalelė. O ir abiejų tėvų ne tik lietuviškas kalbėjimas, 
bet ir visoks kitoks tautinės priklausomybės reiškimas buvo labai aiškus. Tad kol 
gyve nimas apsiribojo tik namais, dėl to, kad esi lietuvis, jokių klausimų nekilo. 
Tačiau į vaiko pasaulį lyg pati savaime netruko ateiti ir kita kalba bei su ja susiję 
išbandymai. Pirmi susidūrimai su ta kita kalba irgi buvo natūralūs ir neskaus-
mingi. Ja kalbėjo dauguma kaimynų, o su jais santykiai buvo kuo geriausi. Tėvai su 
jais susišnekėdavo vokiškai. Iš tų pokalbių ir vaikai išmoko „šį tą vokiškai pasaky-
ti“30, tą vokišką šneką suprasti, o paskui ja ir susikalbėti. Tėvas jau nuo mažu mės 
ruošė vaikus gyvenimui, kuriame prastai temokėdamas, kaip dabar įprasta sakyti, 
valstybinę kalbą, toli nenueisi. Todėl kai vaikai kiek prakuto, dar prieš mokyklą 
28. Storost W. Der Grundgedanke der nationalen Regung in den litauischen Jugendvereinen in Preussisch-Litauen. In:  Allgemeine Litauische 
Rundschau, 1912, Nr. 10, S.315.
29. Vydūnas Vieno žmogaus  išsinešimas į gyvenimą,  p. 18
30. Ten pat.

Vydūno tėvas Anskis Storostas su savo vaikais ir mokiniais Naujamiestyje. Viliukas, būsimasis Vydūnas 
antroje eilėje nuo viršaus trečias iš kairės. Apie 1882-1883 m.
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buvo paties tėvo mokomi kalbėti ne tik lietuviškai, bet ir vokiškai tam, kad, 
išėję į platesnį pasaulį, būtų jau įgudę vienodai gerai abiem kalbom bendrauti31. 
Vokiečių kalba į būsimojo mąstytojo ir jo seserų bei brolių gyvenimą ateina be 
prievartos ir tampa beveik tokia pat sava, kaip ir gimtoji, nors vartojama tik ten, 
kur būtinai to reikia. Tačiau pasaulis augantiems vaikams ima nebesutilpti tėvų 
troboje ir sodybos kieme. Prasiplečia ne tik geografinė, bet ir socialinė jo erdvė, 
atsiskleidžia jo sudėtingumas, pasijaučia iki tol dar nepatirtos įtampos. Viena 
iš tokių įtampų yra susijusi būtent su kalba. Gana anksti išsiugdęs teisingumo 
jausmas vaikui neleidžia susitaikyti su tuo, kad kartas nuo karto į gimtosios kalbos 
daržą įmetamas vienas kitas sumenkinimo ar paniekinimo akmenukas, kad kita 
kalba viena ar kita proga iškeliama kaip viršesnė ar vertingesnė.

Tačiau, nors susitaikyti ir sunku, aktyviam pasipriešinimui bus pakilta 
kiek vėliau. Pirmiau ateis laikas, kai reikės pradėti galvoti apie tai, kaip bus, 
kai teks palikti tėvų namus ir, paties mąstytojo žodžiais tariant, pačiam pradė-
ti „spręsti gyvenimo uždavinius“. O apie tai begalvojant vaiko, kaip ir daugelio 
jo bendraamžių, neaplenks pagunda į platesnį pasaulį eiti jei neatsižadant, tai 
bent prislopinant savąjį tautiškumą, jo nedemonstruojant, nesididžiuojant juo, 
lyg ir jo gėdyjantis ir rodant nuolankią pagarbą valdančiajam etnosui. „Turbūt 
mane pradėjo slėgti kaži-kokia žinia apie lietuviškumo negarbę“32, - prisipažins 
mąstytojas. O taip atsitiks todėl, kad vaiko sąmonėje šakneles bus pradėjęs leisti 
vokiškasis, arba prūsiškasis, patriotizmas, kurio ugdymu kaip sąžiningas valsty-
bės tarnautojas (mokytojas) rūpinosi ir pats tėvas. Tik tėvui tasai patriotizmas 
netrukdė kartu laikytis iš protėvių paveldėto lietuviškumo, kuris, kaip jam atrodė, 
nesikerta su ištikimybe vokiškajai valstybei. Gimtoji kalba ir tėvų papročiai jam, 
kaip ir motinai, tiesiog buvo Dievo duotos žmogiškos būties pagrindas. Tas pats 
buvo ir po kiemą bėgiojantiems vaikams. Bet tik tol, kol tas kiemas nepasidarė per 
ankštas, kol jų galvelių nepradėjo kvaršinti ne tik žinios apie didingus vokiečių 
tautos žygius ir laimėjimus, apie jos kultūros turtingumą ir vertingumą, apie svar-
bią jos misiją žmonijoje, bet ir dažnai girdimi postringavimai apie lietuviš kos pa-
der mės civilizacinį ir kultūrinį atsilikimą. Tie postringavimai neliko be pėdsakų 
apie savo vietą gyvenime pradedančio galvoti vaiko sąmonėje. Tie pėdsakai buvo 
skaus mingi. Mat tėvo išlaikyta iš protėvių paveldėta santarvė tarp abiejų patrio tiz-
mų – politinio vokiškojo ir etninio lietuviškojo – vaikui darėsi nebe labai gali ma. Ją 
ardė lietuvių vaikams peršamas menkinantis požiūris į jų etninę kilmę. Jo paveik ti 
vaikai imdavo jaustis nevisaverčiai. Tėvams vaikus apsaugoti nuo tokio poveikio 
buvo sunku ar netgi neįmanoma. Lietuviškumo menkinimo sąskaita diegiamas 
vokiškasis patriotizmas į vaikų sąmonę smelkėsi per mokyklinius vadovėlius, 
spaudą, bendravimą su vokiškai kalbančiais bendraamžiais, jį demonstravo su 
valdiška tarnyba susiję tiek žemesni, tiek aukštesni pareigūnai ar netgi papras ti 
kai kurie pažįstami žmonės. Ne vienas iš jų buvo save vokiečiu vaizduojąs lietu-
vis. Tokie vokiečiuojantys lietuviai Viliui daugeliu atžvilgiu atrodė nesimpatiški, o 
31. Storost W. Der Grundgedanke der nationalen Regung in den litauischen Jugendvereinen in Preussisch-Litauen. In:  Allgemeine Litauische 
Rundschau, 1912, Nr. 10, S.315.
32. Vydūnas. Tautinė mano  amžiaus  veikla,  p. 68.
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dažnai ir komiški. „Mačiau, kad žmonės, pertraukdami sąryšį su savo kilme, savo 
tėvais – protėviais, gadina savo dorovę ir intelektą, trukdina savo dvasios – sielos 
tarpimą, praleidžia veltui savo amžių“33, - rašys mąstytojas vienoje iš autobiogra-
fijų. Tačiau tokie nepatrauklaus savo etninės kilmės negerbiančių tautiečių elgesio 
pavyzdžiai savaime neatbaidė nuo žavėjimosi pačia vokiškumo galia, apie kurią 
iškalbingai bylojo minėti vadovėliai, kita lektūra ar kitaip pasiekianti valstybinam 
patriotizmui skiepyti skirta propaganda. „Labai gerai atsimenu, kaip su vienu iš 
savo brolių dažnai kalbėdavome vokiškojo patriotizmo tema. Mums abiem atro-
dė,  kad mus turėtų giliai jaudinti tai, ką didingo yra pasiekusi Vokietija politikos 
srityje“, - prisimins mąstytojas. Tačiau, laimei, vaikai į tą propagandą sugebėjo 
pažvelgti kritiškai. Savarankiškumu pasižymintis jų protas tą „turėjimą giliai jau-
dinti“ nepriėmė kaip savaime aiškų. Jie išmąstė, kad tais Vokietijos laimėji mais 
jiems nelabai dera džiaugtis, nes tai ne jų pasididžiavimo dalykas, nes „visi lietuviai, 
kurie nuo senų laikų, taip pat ir per Friedricho Didžiojo kariaujamus karus tarnavę 
jo kariuomenėje, kovėsi ne dėl savo, o dėl kitų reikalų“34 (paryškinta mano – V. 
B.). Labiausiai kritiškai pažvelgti į vokiškojo patriotizmo propagandą Storostų 
vaikus paskatino tai, kad joje nebuvo tenkinamasi tik pasididžiavimo vokiškumu 
ir jo dėka pasiektomis pergalėmis kėlimu priaugančios jaunuomenės akyse. Dar 
užsimota iš ne vokiečių šeimose augančių vaikų ištrinti gimstant įgyjamą ir tėvų 
puoselėjamą prieraišumą savam tautiškumui. Taip siekta išsiugdyti naują kartą, 
kuri nebejaustų savo etninių šaknų ir turėtų ryškiai vokiškai orientuotą savivoką. 
Tie užmojai buvo gana sėkmingi. Nemaža Vydūno kartos jaunimo dalis išties 
susiformavo stengdamasi lyg kokio balasto atsikratyti paveldėto lietuviškumo ir 
savo likimą sieti su tarnyste ne tik politinio, bet ir kultūrinio (kartu ir kalbinio) 
vientisumo siekiančiu Reichu. Tačiau buvo ir tokio jaunimo, kuris nepasidavė 
tautinės asimiliacijos bangai ir jos nenuplukdytas pats ėmėsi aktyvaus kultūrinio 
veikimo, skirto nuo tos bangos gelbėti silpnesniuosius savo bendraamžius. Bet 
ir jų nepasidavimas nebuvo lengvas, nereikalavęs svyravimų ir vidinių prieštarų. 
Būsimasis Vydūnas pasuko būtent su šia jaunimo dalimi ir patyrė jai tekusius 
nemenkos įtampos reikalavusius apsisprendimo išbandymus, galima sakyti, išgy-
veno gilią vidinę dramą, kurios pagrindu vėliau bus sukurtos kelios literatūrinės 
dramos. 

Asmeniškąją tautinio apsisprendimo dramą mąstytojas aprašo straipsny-
je, 1912 m. skelbtame J.Vanagaičio vokiečių kalba leistame žurnale Allgemeine 
Litauische Rundschau [Bendroji lietuviškoji apžvalga]35. Nuo mažens vaikas buvo 
gana ambicingas ir svajojo užaugęs nuveikti kažką reikšmingo ir didingo. „Jau 
beveik po 7- metų mąstiau apie ypatingus savo uždavinius. Maniau, man skirtas 
nepaprastas pašaukimas“36, - prisimindamas vaiko metus, rašys mąstytojas. Vai kas, 
aiš ku, nežinojo kuo bus, kokioje veikloje pasireikš, bet svarbiausia jo svajonėse bu-
33. Vydūnas. Tikrasis Vydūnas. In.:Naujas žodis, 1928,  nr. 1,  p. 3.
34. Storost W. Der Grundgedanke der nationalen Regung in den litauischen Jugendvereinen in Preussisch-Litauen. In:  Allgemeine Litauische 
Rundschau, 1912,  Nr. 10,  S. 316.
35. Storost W. Der Grundgedanke der nationalen Regung in den litauischen Jugendvereinen in Preussisch-      Litauen. In:  Allgemeine Litauische 
Rundschau, 1912,  Nr. 10, S. 313-320;  Nr. 11, S. 322-335.
36. Vydūnas. Kalėjimas – laisvėjimas,  p. 60.
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vo tai, kad pasieks didelių aukštumų, darbais nustebins pasaulį, esmingai pasitar-
naus žmonėms, pelnys didelę jų pagarbą. Išpurenta dirva taip reikštis yra ne čia 
pat, provincijos  glūdumoje, o ten, kur dideli miestai su universitetais, teatrais, 
mu zie jais, laikraščių redakcijomis, knygų leidyklomis, gausybe fabrikų ir viso kiau-
sių įstaigų. Ten su kaimiečių tevartojama lietuvių kalba niekur nepateksi, o savo 
varganą etninę kilmę deklaruodamas tik apsijuoksi ir sau pakenksi. O svajos juk į 
dideles aukštumas nukreiptos... Tad kam būti lietuviu? Kam užsikirsti kelią į savo 
šviesią ateitį? Vilių pradedanti „slėgti kaži-kokia žinia apie lietuviškumo negarbę“ 
ne tik dėl vokiškojo patriotizmo propagandos, bet ir dėl lietuviškumo kaip gali-
mos kliūties siekiant sėkmingos karjeros ir didelių laimėjimų pasirinktoje veikloje. 
Vaikui ėmė atrodyti, kad ir sėkmės atveju, sulaukus pripažinimo ir garbės, pats 
savo lietuviškos kilmės jautimas ir kitų žinojimas apie ją gali esmingai sumenkinti 
pa siektųjų laimėjimų reikšmingumą ir prestižą. Be to, juk visi tavo pasiekimai 
bus sie ja mi ne su sava tauta, o su didžios galybės siekiančia šalimi, kurią valdo 
aukštos kultūros pasiekusi tauta. Štai kodėl geriau būtų lietuviu tiesiog nebūti, o 
jei taip neišeina, tiesiog neprisipažinti juo esant, kaip to nori kraštą valdantieji. 
Tereikia tik įveikti sąžinės vis dar neleidžiamą užsnūsti priminimą, kad, ir kaip 
besivartytum, tikrumoje vis dėlto esi, kas esi, kad savyje turi tai, ką gimdamas 
atsinešei, nori to ar nenori. Toks nevalingai išnyrantis priminimas daugeliui 
asimiliuotų lietuvių tapo susierzinimą keliančiu kompleksu, kuris pasireikšdavo 
jų elgsenos nervingumu ir dažnai išsiliedavo pykčio protrūkiais santykiuose su 
ištikimybės savo etnosui ne iš sižadėjusiais tautiečiais. Tokie kompleksuoti žmonės 
paprastai tapdavo ar šūs lietuviškumo priešininkai, tautinio judėjimo trukdytojai, 
uolesni už pačius vokiečius asimiliacinės politikos vykdymo talkininkai. Vaikys tė je 
bū si masis mąstytojas tokių matė ir vertino juos ypač neigiamai, nes akivaizdūs jam 
atrodė jų moralinio nuosmukio, žmoniškumo sumenkėjimo požymiai. Net plika 
akimi matėsi žema jų vidinė kultūra, savanaudiškumas, materialaus turtėjimo 
siekių sąlygota vertybinė orientacija. Savo tautiškumo išsižadėjimo virusas dėl 
kylančių ambicijų nuveikti kažką įstabaus buvo beįsimetąs ir į bręstančio Viliaus 
sąmonę, bet būta gerų priešnuodžių jam įveikti. Negatyvūs nutaustančiųjų 
kraštiečių atstumiančios elgsenos pavyzdžiai irgi buvo vienas iš tokių priešnuo-
džių. Tačiau stipresnis priešnuodis buvo doroviniu taurumu pasižyminčių tėvų 
ir kitų įgimto tautiškumo besilaikančių lietuvių elgsenos pavyzdžiai. Tie, kurie ir 
nepalankiausiems vėjams siaučiant kalbėdavo sava kalba ir laikydavosi protėvių 
pa pročių, vaikui atrodė esantys šviesesnės sąmonės, doresni, teisingesni, mieles ni, 
bičiuliškesni, žodžiu, daug žmoniškesni, negu tie, kurie, kad ir netaisyklingiau-
siai vokiškai, tik ne lietuviškai, liežuvį varto. Lemiamą vaidmenį įveikiant tau-
tinio nevisavertiškumo virusą suvaidino, aišku, tėvų pavyzdys. Tačiau būta ir 
tarsi įgimto atsparumo, kurio ištakos vėlgi kritiškame prote, negalinčiame visko, 
kas besidaro, priimti kaip savaime aiškios duotybės. Nieko negalvojant arba be 
didesnių skrupulų atmetant kai kurias abejones įsilieti į vokiškąjį etnosą dauge liui 
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Viliaus bendraamžių iš esmės ir buvo savaime aiški duotybė. Tą įsiliejimą sąlygojo 
pragmatiškas motyvas – susikurti kuo patikimesnį materialųjį gyvenimo pagrin-
dą. Apie tokios tautinio apsisprendimo motyvacijos rezultatus iškalbingai byloja 
gyventojų surašymų duomenys, kas keleri metai rodę akivaizdų lietuviais save 
laikančių skaičiaus mažėjimą. Tas mažėjimas vyko būtent priaugančio jaunimo 
sąskaita. 

Grįžkime prie Vydūno apsisprendimo. Visai galimas dalykas, kad jis galėjo 
būti toks pat kaip ir daugumos jaunimo gretas papildančių lietuvaičių. Juk ne 
tik dėl kasdieninės duonos, sotesnio gyvenimo, o vardan daug žadančios ateities 
bei nujaučiamo „skirto aukšto pašaukimo“ yra įmanoma nuslopinti vidinius savo 
kilmės pajautos virpesius, o jei visiškai nuslopinti nepavyksta, tai bent nekreipti į 
juos dėmesio ir prisidėti prie toli civilizacijos keliu pažengusios tautos uždavi nių 
sprendimo. Tačiau guviai protaujančiam Viliui taip neišeina. Pirmiausia ramybės 
jam neduoda mokykliniuose vadovėliuose pateiktų aiškinimų apie senuosius kraš-
to gyventojus akivaizdus prasilenkimas su tiesa. Tie vadovėliai mokiniams, ypač 
tiems, kurie iš lietuviškų šeimų, galvon kala, kad čionykščių gyventojų protėviai 
esantys senieji vokiečiai (alten Deutschen). Vaikui akivaizdu, kad yra ne taip. Visi 
jo protėviai, žinios apie kurios siekia XVII a. pradžią, kalbėjo tik lietuviškai, taigi, 
jie buvo ne alten Deutschen, o grynakraujai lietuviai. Ir jie jokie ateiviai, o nuo 
neatmenamų laikų čia gyvenę senbuviai. Vaiko žinota ir tai, kad ateiviai į šį kraštą 
yra būtent patys vokiečiai. Kitas aiškinimas apie lietuvius buvo atvirai užgaulus. 
Jie esantys vos ne laukiniai atsilikėliai, turį būti dėkingi juos kultūrinantiems 
vokiečiams. Į tą kultūrinimą kaip tik ir esančios nukreiptos dabartinės valdžios 
pastangos. Paskaitę tokius vadovėlius „mes turėjome nebenorėti būti lietuviais, 
- prisimena Vydūnas. – Tačiau mes nebuvome tokie nenuovokūs, kad galėtume 
save laikyti tikrais vokiečiais. Juk buvo savaime aišku, kad mes negalime būti 
kilę iš „aukštos kilmės“ (hochedlen) senųjų vokiečių“. Tuo tarpu siekdami būsimo 
pripažinimo visuomenėje vaikai jautėsi tarsi verčiami eiti prieš tai, ką sako sveikas 
protas, t. y. deklaruoti tariamą vokišką savo kilmę. „Iš to radosi savotiškas santykis 
su tėvais, - prisimena mąstytojas. – Mes gi žinojome, kad esame jų vaikai, bet lyg 
ir privalėjome norėti, kad taip nebūtų. Ir mes, stebėdami jų elgesį mūsų atžvilgiu, 
stengėmės įžvelgti, kas juos nuo mūsų ir mus nuo jų skiria“.37 Tačiau bent Viliui 
tas „privalėjimas norėti“, lyg ir nebūti savo tėvų vaiku, netapo kūnu, nors nedaug 
trūko, kad taip atsitiktų.

Vaikas tiesiog niekaip negalėjo susitaikyti su peršama mintimi, kad jo tėvai 
ir pro tėviai yra žemos kultūros. Jam lietuviškoji kilmė jokiu būdu savaime nesisiejo 
su „laukiniu“ nekultūringumu. Tuo jis labai aiškiai galėjo įsitikinti būtent iš savo tė-
vų nuoširdaus religingumo, kitų išpažįstamų vertybių, intelekto, išminties, elgesio, 
apskritai iš viso to, kas sudaro žmogaus vidinę kultūrą. „Savo tėvuose aš mačiau 
geriausių žmoniškųjų savybių, aukščiausio dorybingumo įsikūnijimą“38, – tvirtino 
37. Storost W. Der Grundgedanke der nationalen Regung in den litauischen Jugendvereinen in Preussisch-Litauen. In:  Allgemeine Litauische 
Rundschau, 1912,  Nr. 10, S. 316.
38. Ten pat,  p. 318.
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mąs tytojas. Lietuviškumo atsisakymas vaikui būtų prilygęs tėvų išdavystei, jų išpa-
žįstamų vertybių paniekinimui. Taip pasielgti neleido nei sąžinė, nei nuoširdus 
ti kė jimas pačiame savyje gyvai pajaustu Dievu, kurį išpažįstant būtina gerbti tė vą 
ir motiną bei tą kalbą, kurią iš jų gavai.

Taigi, apsisprendimas likti lietuviu buvo priimtas, nors ir nelengvai, pati riant 
skausmingų svyravimų, įveikiant abejones, kurį laiką graužusį nepasitenki nimą 
dėl savo kilmės, rizikuojant prarasti šansus įgyvendinti „nepaprasto pašaukimo“ 
lūkesčius. „Mano lietuviškumas yra tiesiog mano moralinis laimėjimas“39, – 
prisipažins mąstytojas. Pasidavimą graužačiai dėl lietuviškos kilmės geriausiai 
padėjo įveikti gėda, kurią vaikas stipriai išgyveno kartą labai aiškiai pajutęs tylų 
motinos priekaištą. Toji gėda, anot jo paties, buvusi vidinės moralinės pergalės dėl 
ištikimybės lietuviškai kilmei ženklas. Kad tas motinos priekaištas buvęs tylus, 
pažymėta mūsų cituojamame straipsnyje iš Allgemeine Litauische Rundschau Čia 
rašoma taip: „Kai kartą su motina ėjome į miestą, aš prieš išeinant jos primygtinai  
(dringend)  prašiau su manim nekalbėti lietuviškai. Ji į tai nieko neatsakė. Bet aš 
tą kartą pajutau savo prašymu padaręs kažką neteisingo, ir mane apėmė didelė 
gėda“.40 Apie šį tautiniam apsisprendimui daug reiškusį kelionės į miestą epizodą 
mąstytojas prisimins kiekviena proga, ne kartą apie jį rašys. Bene plačiausiai jis 
ap ra šytas istoriosofinėje knygoje Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių.41

Tarsi plykstelėjęs žaibas tasai vaiko gėdos jausmas staiga bus nušvietęs 
jaunatviškam užmojui kryptį į labai aktualaus ir prasmingo veikimo barą. Vis 
sunkėjanti lietuvybės padėtis lyg tirštas debesis virš vaikystės padangės kabojo 
visą lai ką, ir Vilius tai jautė, bet dabar jis aiškiai suvokė, kad tam debesiui sklaidyti 
bene pras mingiausia bus sunaudoti „savo širdyje nešiojamą šviesą“ – gyvenimą 
esmingai įpras minančią veiklą. Dar negreitai bus tos veiklos imtasi, bet vidinis 
pasiruoši mas jai nuo dabar prasidės visai rimtai. 

Prie lietuviškųjų pozicijų savo vidiniame pasaulyje stiprinimo berniukui 
dar teks grįžti palikus tėvų namus, besimokant mokytojų seminarijoje. Tačiau 
būtent tėvų namai buvo didžiojo apsisprendimo savo gyvenimą skirti „garbėn 
kelti lietuviškumą“ vieta, t. y. Viliaus Storosto tapsmo tautos gaivintoju Vydūnu 
pradžios vieta.

Su intuityvia dvasingumo pajauta, prigimties įvaldymu, gyvojo tikėjimo 
įtvir tinimu ir ypač su tautiniu apsisprendimu susiję vaikystės išgyvenimai, paty-
rimai ir apmąstymai buvo pagrindinės prieštaros, kurias įveikiant susiformavo 
svarbiausieji pamatiniai dalykai, labiausiai nulėmę tai, ką būsimam mąstytojui 
ir kūrėjui teks pasirinkti, ką ir kaip veikti bei nuveikti nelengvų išbandymų 
nestokosiančioje gyvenimo kelionėje.

Vacys BAGDONAVIČIUS
39. Ten pat,  p. 316.
40. Ten pat.
41. Vydūnas. Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių. Vilnius: Vaga, 2001,  p.  108 - 110
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VARPAI
Yra gražus būdas žmones varpais šaukti į darbą. Varpai taipo 

jau traukiami žmones vadinant į Dievnamį. Oro spar nais balsai 
nusileidžia į žmonių širdis. Čia jie apsako, iš kur jie pareina. Supranta 
žmonės ir juos seka.

Varpų skambėjimas yra ir žmonių žodžiai. Patys jie savo kilmę 

VYDŪNAS

Pirmą kartą spausdinamoje nuotraukoje – teosofas Vydūnas ir teologas A. Bernatonis 
pokario Vokietijoje. Šią nuotrauką „Varpų“ redaktoriui padovanojo poetas Bernardas 
Brazdžionis.
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apreiškia. Ar juos girdėtai, ar tik skaitytai. Širdyje ir sieloje atsigarsi 
jų kilmės garsas. Pa sidaro neapsakomai malonu. No ri eiti, kur jie 
vadina.

Eini, ir po kiekvieno žings nio suskamba aiškiau, ir viskas, visas 
gyvenimas skaidresne švie sa apsilieja. Štai ir beklaupi prieš Dangų 
Esybę. Ji deda tau ranką ant galvos ir nieko nesakydama taria.— 
Skamba neapsakoma gaida. Tavo siela yra varpas. Ir skamba.

Nežino, ar verkti, ar džiaugtis. Palaima begalinė. Tavo siela 
gieda palaiminimą. Meilės sparnais tasai nusileidžia į žmonių širdis. 
Jie girdi žodžius. Skaito juos. Nežino, kodėl jie taip stebėtinai širdyj 
atsigarsi.

Nežino, jog skambėjimas pareina nuo anos Dangų Esybės. 
Uždėjusi ranką man ant galvos, ji taria. Todėl mano siela skamba. Ir 
skamba tų dėlei, kuriuos myliu. Esmi jų brolis.

Gal tūlas neišgirs to balso. Bet nors numanys, jog tuose 
žodžiuose yra kvapas – mielas, gaivinąs.

O kad visi varpus išgirstų! Ir kiltų į Dievnamį, iš kur varpų 
balsai pareina. Palaiminti būtų visi – ir visa jiems būtų žinoma.

Tilžėje, gegužės m., 1908 m. Vydūnas

Iš Vacio Bagdonavičiaus laiško redakcijai: Tas tekstas iškaltas šiau
liškiame „Meilės varpe“ Vilniaus ir Varpo gatvių sankryžoje. Gaila, kad 
skulptorius Darius Augulis neiškalė tų žodžių autoriaus vardo.

*
KITAME „VARPŲ“ NUMERYJE – pasikalbėjimas su Vydūno draugijos 

įkūrėju ir Garbės pirmininku.
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JONAS NEKRAŠIUS

KNYGA IR EKSLIBRISAS 
DAILININKO IR PEDAGOGO 

GERARDO BAGDONAVIČIAUS
GYVENIME IR KŪRYBOJE

Asmeninė biblioteka ir knygos ženklai

Šiaulietis dailininkas Gerardas Bagdonavičius (1901-1986) kaip menininkas 
ir pedagogas susiformavo veikiamas ne tik lietuvių, bet ir rusų, lenkų, prancūzų,  
vokiečių kultūrų. Dar vaikystėje išmoko prancūzų ir vokiečių kalbas, visus žavėjo 
savo erudicija ir įvairiapusiškais interesais, skaitė įvairias knygas, esančias gausioje 
jo tėvų bibliotekoje. G. Bagdonavičių domino ne tik dailė, bet ir teatras, muzika, 
taip pat literatūra, istorija, etnografija, geografija. Savo asmeninę biblioteką  ir 
meno kūrinių kolekciją kaupė nuo jaunystės. 1921 m. grįžęs su tėvais iš Rusijos 
ir apsigyvenęs Šiauliuose, pradėjo sudarinėti asmeninę biblioteką. Joje buvo daug 
meno ir istorijos knygų, dailės albumų lietuvių, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. 
Bibliotekos knygomis galėjo naudotis dailininko mokiniai ir pažįstami.

1926 m. pagal savo sukurtus eskizus pasistatė erdvų medinį dviejų aukštų 
namą Šiauliuose, Aušros alėjoje 84. Pirmasis namo aukštas buvo nuomojamas, 
antrajame įkurta G. Bagdonavičiaus studija ir trys gyvenamieji kambariai. 
Būstas buvo originaliai, skoningai įrengtas. Svetainės sienos nuo grindų iki 
lubų nukabinėtos vertingais paveikslais, tautodailės darbais. Beveik visi baldai, 
šviestuvai, durys, langai projektuoti paties dailininko.
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G. Bagdonavičius per savo gyvenimą sukaupė didelę ir gausią asmeninę 
biblioteką, meno kūrinių rinkinį. 1928 m. G. Bagdonavičiaus namuose  apsilankęs 
laikraščio „Momentas“ korespondentas rašinyje „Pas menininką Gerardą 
Bagdonavičių“ rašė: „Jaunas, malonus ir simpatiškas menininkas p. Bagdonavičius 
gyvena savo namuose Aušros Alėjoj. Menininko kambarėlis nedidelis, bet jaukus 
savo apstatymu. Mūsų laikraščio bendradarbis buvo p. G. Bagdonavičiaus maloniai 
sutiktas ir supažindintas su visais kūrinėliais, kurių kambarėlyje daug matėsi. Jų 
tarpe buvo vaizdų ir paveikslų iš vasaros atostogavimo Ežerėnuose, kurių keletas 
ypatingai gražūs ir traukiantys. Į klausimą ar menininkas patenkintas savo 
profesija, p. G. Bagdonavičius atsakė teigiamai. Paskui p. G. Bagdonavičius parodė 
renkamą kolekciją „Ex libris“, kurioje buvo ir įžymių menininkų darbai. Be to, 
me nininkas pasisakė renkąs tautodailės dalykėlius, k. a. dievų stovylėles, užgavė nių 
kaukes ir t. t. Jų tarpe buvo tokių liaudies kūrinėlių, kurie turėjo 300-400 metų.“1

„Taško“ žurnalo bendradarbis Juras Šaltenis, 1931 m. apsilankęs šiuose 
namuose, rašė: „Gerardas Bagdonavičius yra vienas tos neskaitlingos dailininkų 
šeimos narių, kuris savo kūrybai pasirinko naujus kelius ir labai originalius 
būdus. Nenuostabu, kad dail. B. daug meno žinovų skaito vieną gabiausių dailės 
darbininkų esant. Tuo galima įsitikinti pabuvojus p. B. bute – savo rūšies meno 
galerijoje. Įsitikinau ir aš. Nuoširdžiai prisipažinsiu: nemačiau pas nieką tiek daug 
įdomių ir originalių dalykų, kaip čia pas p. B. Jo buto sienos, ir kampai, ir grindys, 
ir lubos ir visa kita primena mažą muziejėlį, ar gražią meno rinkinių šventovę. 
Net namų statyba rodo dail. B. skonį, jo meno pamėgimą. Be to, p. B. didelis 
tautodailės mėgėjas: jis surinko daug įvairiausių tautodailės darbų. Jų pasižiūrėti 
buvo taip pat labai įdomu.“2

1940 m. balandžio 21 d. laikraštyje „Įdomus mūsų momentas“ G. 
Bagdonavičius nurodė, kad jo bibliotekoje yra 4 000 veikalų3. Asmeninės 
bibliotekos knygas žymėjo savo sukurtais ekslibrisais ir knygos antspaudais. Sau 
sukurtus knygos ženklus vadino autoekslibrisais. 

Dailininkas labai brangino kiekvieną savo bibliotekos leidinį. Įdomus šiuo 
atveju toks faktas. 1960 m. lapkričio 4 d. Šiaulių miesto laikraštyje „Raudonoji 
vėliava“ buvo išspausdinta žinutė „Nuoširdus ačiū“. Joje rašoma: „Labai dažnai 
važinėju 2-uoju autobusų maršrutu – Ginkūnai- Respublikinė ligoninė. Neseniai 
šio maršruto autobuse buvau pametęs danų dailininko H. Bidstrupo kūrinių 
reprodukcijos knygą. Tai labai brangus ir retas man leidinys. Šią knygą rado 
ir grąžino tądien šiame maršrute dirbę vairuotojai V. Poliakas ir konduktorė J. 
Miderienė. Jiems reiškiu didelę padėką / G. Bagdonavičius dailininkas.“4 

J. Sabaliauskas apie šiauliečio dailininko G. Bagdonavičiaus aistrą knygoms 
ir jo biblioteką 1962 m. rašė: „G. Bagdonavičius – aistringas bibliofilas, jis turi 
asmeninę biblioteką, kupiną meno, estetikos ir kultūros klausimais.“5

Šių eilučių autoriui 1985 m. teko lankytis G. Bagdonavičiaus namuose. 
Dailininkas maloniai priėmė, papasakojo apie savo kūrybą, sukurtus paveikslus, 
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ekslibrisus, surinktas meno vertybes, aprodė biblioteką. G. Bagdonavičiaus na-
mų antrajame aukšte buvo pilna knygų, meno albumų, katalogų, įvairių spaudos 
leidinių. Visur galėjai pamatyti išdėstytus laikraščius, žurnalus lietuvių ir užsie nio 
kalbomis.

1985 m. liepos 4 d. G. Bagdonavičiaus namuose apsilankęs jo buvęs moki nys 
Antanas Rimša rašė: „Kambarys, kuriame susėdome, buvo tiek prikrautas viso-
kių daiktų, kad labiau tiktų jį pavadinti muziejaus sandėliu. Sienos nukabinėtos 
piešiniais, paveikslais. Visi kampai ar pašaliai verste užversti liaudies menininkų 
drožiniais, skulptūrėlėmis, knygomis, laikraščiais, įvairiais popieriais ir dar nežinia 
kuo. Manau, kad to kambario ir dulkės – muziejinės, užsilikusios dar nuo tų senų 
senų prieškario laikų...“6

Kitas G. Bagdonavičiaus mokinys, dailininkas Petras Repšys pasakojo: 
„Ateidavome pas jį į namus, jis visada mielai priimdavo. Jo namas tada buvo 
miestelio pakrašty, Aušros alėjoje, paties projektuotas, su didžiuliu sodu. Interjerai 
– kaip teatro dekoracijos, kadangi pats buvo dekoratorius. Nepaprastai jauku 
buvo, paveikslai kabėjo visur, pilni kambariai, net miegamasis – matydavome 
pro praviras duris. Tarp jų vienas labai gražus – Mstislavo Dobužinskio, Kauno 
piešinys tušu. Knygos visur, visokiausi apdovanojimai, prieškariniai ir pokariniai, 
kalnas medalių. (...) Šūsnys laikraščių, kur viskas apie jį parašyta. Kada pas jį 
įeidavai, tai įeidavai į kitą pasaulį. Mes su Juchnevičiumi (šiaulietis dailininkas – J. 
N.) daugiausia ateidavome, jis atsisėsdavo prie savo rojalio, grodavo ir dainuodavo 
romansus. Tiutčevą deklamuodavo, pas jį pirmą kartą pamačiau Rembrandtą, 
Vlamincką, Van Goghą, Salvadorą Dali. Visada kalbėdavo apie Dobužinskį, kurį 
labai gerbė...“7 

Dailininkas gaudavo periodinių leidinių iš Lenkijos, Vokietijos. Į gyveni mo 
pabaigą dovanojo savo bibliotekos knygas mokiniams, pažįstamiems, dailininkams, 
draugams, Šiaulių „Aušros“ muziejui. 1982 m. perdavė Šiaulių „Aušros“ muziejui 
207 knygas. Keliasdešimties ekslibrisų kolekciją, padovanotą G. Bagdonavičiaus, 
saugo Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka. Gausią kolekciją yra 
sukaupęs J. Janonio gimnazijos J. Krivicko visuomeninis istorijos muziejus.

Fotomenininkas Ričardas Dailidė pasakojo, kad, kai  kartą nufotografavo 
G. Bagdonavičių ir apsilankė dailininko namuose, šis atsidėkodamas pasiūlė 
išsirinkti vieną iš jo bibliotekos knygų. Fotografas, nenorėdamas nuskriausti 
G. Bagdonavičiaus, išsirinko iš gausios bibliotekos nelabai vertingą knygelę 
sodininkystės klausimais. G. Bagdonavičius liepė padėti išsirinktą knygelę atgal 
į lentyną, kaip neturinčią didelės vertės ir, ištraukęs iš knygų spintos, padavė retą, 
rusų kino režisieriaus S.  Eizenšteino piešinių albumą, jį padovanojo, sakydamas, 
kad šis meno albumas yra labai įdomus ir vertingas.

Po G. Bagdonavičiaus mirties didžioji dalis jo darbų, meno kūrinių 
kolekcijos, 179 knygos ir įvairūs albumai buvo perduoti Šiaulių „Aušros“ muziejui. 
Muziejus saugo 386 knygas (358 – bibliotekoje, 28 – Dailės skyriaus archyve) 
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iš G. Bagdonavičiaus bibliotekos8. Nemažai jo knygų taip pat saugoma Šiaulių 
apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje. Tai – įvairiomis kalbomis išleistos 
knygos meno ir kultūros klausimais, albumai ir katalogai, smulkūs spaudiniai.

Knygų grafika

Tarpukaryje G. Bagdonavičius aktyviai reiškėsi knygų iliustracijoje. 
Šiauliuose buvo įsirengęs dailės studiją, dėstė piešimą Mokytojų seminarijoje, 
Ama tų mokykloje ir kt. Savita maniera atlikti G. Bagdonavičiaus darbai įnešė sva rų 
indėlį į XX a. trečiojo dešimtmečio regioninės  knygos estetikos raidą. „Kultūros“ 
bendrovė apipavidalinti jos leidžiamų knygų kvietė be kitų žinomų Lietuvos 
dailininkų ir G. Bagdonavičių.1924-1925 m. jis vykdė „Kultūros“ bendrovės (5), 
„Vilties“ draugijos ir kun. J. Koncevičiaus-Končiaus (po 1) užsakymus, paprastai 
jų leidžiamoms knygoms piešdamas viršelius. Būtent šioje leidykloje išaugo ir kaip 
knygos meno specialistai subrendo Kazys Šimonis ir Gerardas Bagdonavičius.9

Minėtini šie G. Bagdonavičiaus iliustruoti leidiniai: J. Trojanovskio „Gam ta 
ir jos reiškiniai“, dvi „Gamtos mokslo vadovėlio“ dalys, N. A. Borodino „Gamtos 
mokslai ir jų taikinimas gyvenimui“ , N. Osipovskio „Kraujo lašo kelionė“ (1924). 
G. Bagdonavičiaus viršeliai dekoratyvūs, dažnai juose panaudojamos kelios 
spalvos, bendrai vaizdinei kompozicijai vykusiai panaudojamas įvairus šrif-
tas. Viršeliuose pirmiausia informuojama apie knygų turinį, geriausiuose iš jų 
vengiama iliustratyvumo, siekiama meninės visumos.10 

Su „Kultūros“ bendrove siejasi ir pirmasis jo, kaip grafiko, kūrybos etapas. 
1924-1925 m. apipavidalino aštuonis bendrovės leidinius, daugiausia tai vadovėliai 
ir mokslo populiarinimo knygos. Meniškai iliustruoti tokio pobūdžio leidinių 
viršeliai Lietuvoje dar buvo retenybė. G. Bagdonavičiaus stilistika rėmėsi XX a. 
pradžios meno tendencijomis – secesija, modernu, rusų „Mir iskustva“ grupuotės 
stilistika.11 

1925 m. G. Bagdonavičius ryžosi savo lėšomis išleisti Šiaulių šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios vaizdų albumą, kuris gali būti laikomas menininko albumu, 
skirtu pažymėti šios šventovės 300 metų jubiliejų. 12 paveikslų 9 lakštuose 
atspausti piešiniai įamžino bažnyčią, bet Š. Savičo ir B. Šumkauskio spaustuvė 
tada dar nesugebėjo tinkamai atlikti dailininko sumanymo, todėl jis 4 viršelyje 
paliko įrašą, charakterizuojantį tuomečių vizijų ir realybės sankirtą: „P. S. Dėl 
spaus dinimo blogų sąlygų, nuo piešėjo nepareinančių, k. a. litografijos trūkumų ir 
kitų techninių spaustuvės netobulumų, piešiniai išspausdinti ne visai atatinka mai 
originalams.“12

Apie šį leidinį, dar vadinamą monografija, albumu ne kartą buvo rašoma 
Šiauliuose leidžiamame laikraštyje „Momentas“. Jame nurodyta, kad pateiktos 
laikraštyje „nuotraukos padarytos iš šiauliškio dailininko, savo laiku paruošusio 
ju bi liejinę šios bažnyčios monografiją, Gerardo Bagdonavičiaus piešinių.“13 
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1929 m. kovo 30 d. laikraštyje „Momentas“ buvo įdėtas skelbimas apie 
G. Bagdonavičiaus išleistą albumą: „Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus 300 metų 
sukaktuvėms paminėti ALBOMĄ su Gerardo Bagdonavičiaus piešiniais dar 
galima gauti „Šv. Kazimiero“, Mokytojų ir „Aukuro“ knygynuose arba pas autorių 
Aušros alėjoje 84.“14

Vėliau G. Bagdonavičius, kaip aktyvus Šiaulių kraštotyros draugijos narys, 
savo piešinius draugijai skolino leidžiant kraštotyros knygas.

Ekslibrisas G. Bagdonavičiaus kūryboje

1924 m. paskatintas kolekcininko ir bibliofilo advokato Viktoro Cimkaus-
ko, daugiau kaip 60 metų kūrė ekslibrisus įvairiems asmenims ir organizacijoms, 
daug nuveikė populiarindamas lietuvišką knygos ženklą ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. 1937 m. V. Cimkauskas apie šio dailininko kūrybą ekslibriso srityje ra šė: 
„Skai čiaus atžvilgiu ex-librisų gaminimo srityje pirmoje vietoje stovi dailinin kas 
šiaulietis Gerardas Bagdonavičius. 1924 m. man teko jį supažindinti su manąja ex-
librisų kolekcija. Jis labai susidomėjo šiuo reikalu ir per kelerius metus padarė 25 
knygos ženklus. Pats susidomėjęs ex-librisais, G. Bagdonavičius, būdamas Šiaulių 
mokytojų seminarijos paišybos dėstytojas, tuo sudomino ir seminarijos mokinius, 
kurie taip pat gana primityviu būdu pradėjo sau daryti ex-librisus. 

G. Bagdonavičiaus ex-librisai turi vieną charakteringą bruožą – kiekvieno ex-
libriso mažame lapelyje jis nori duoti kiek galima daugiau simbolių, apibūdinančių 
bibliotekos savininką ir pačią biblioteką. Savo ex-librisams Bagdonavičius dažnai 
naudoja liaudies meno motyvus. Juose dažnai randame lietuviškus kryžius, 
kankles, žibintus, dievaičius ir t. t. (...) G. Bagdonavičiaus nuopelnas ex-librisams 
populiarinti ir skleisti yra didelis, nes jis iki šiol nenustojo ex-librisus daręs, ir yra 
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vil ties, kad mūsų ex-librisų rinkinius dar ne vienu praturtins. Bagdonavi čiaus dė-
ka, laikraščiuose ir kai kuriuose žurnaluose buvo daug žinučių apie Lietuvos ex-
librisus ir atvaizdų, jo padarytų ex-librisų. Šis faktas, be abejo, kelia susidomėjimą 
ex-librisais.“15   

Pirmuosiuose savo ekslibrisuose G. Bagdonavičius gana įdomiai derino pa-
sirinktus elementus, drąsiai komponavo skirtingo charakterio daiktus: klasi kinio 
meno pavyzdžius jungdamas su lietuvių liaudies kūrybos motyvais, stili zuotus ele-
mentus – su realistiniais, perspektyviai pieštas formas su braižybiniu piešiniu. Toks 
šių detalių panaudojimas praturtino lietuviškąjį knygos ženklą. Jo ekslibrisuose 
vykusiai panaudotas šriftas – ne tik kaip knygos savininką nurodan tis elemen-
tas, bet ir kaip svarbi meni nė detalė. 
G. Bagdonavičiaus ekslibrisuose do-
minuoja knyga. Jie sukurti originaliu 
stiliumi, spaudos (spaustuviniu) būdu, 
piešinį perkėlus į cinkografinę klišę. G. 
Bagdonavičiaus sukurti knygos ženklai 
pirmą kartą buvo eksponuojami 1926 
m. lietuvių dailės parodoje, surengtoje 
Šiauliuose, Vilniaus gatvėje, F. Vait-
kaus namuose. Parodos aprašyme nu-
rodoma, kad G. Bagdonavičiaus eksli-
brisais ypač domisi šiauliečiai ir miesto 
svečiai.

1928 m. lapkričio-gruodžio mė-
nesiais „Aušros“ muziejuje buvo eks-
ponuojami G. Bagdonavičiaus sukurti 
ekslibrisai, kurie prieš tai buvo rodyti 
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parodoje Kaune M. K. Čiurlionio galerijoje. Laikraštis „Momentas“ rašė: „Ne vien 
mūsų spauda apie juos teigiamai atsiliepė, bet taip pat rusų ir latvių daug rašo, 
kaipo turinčius reikšmės.“16 

G. Bagdonavičius su savo sukurtais ekslibrisais 1929 m. pirmąkart dalyva-
vo parodoje užsienyje, o VII-joje tarptautinėje ekslibriso parodoje Los Angeles 
(1931 m.) buvo apdovanotas garbės diplomu. 

Sovietiniais metais taip pat kūrė ekslibrisus, dalyvavo respublikinėse paro-
dose: 1960 m. eksponavo 3 ekslibrisus, 1967 m. – taip pat 3, 1970 m. – 4, 1972 
m. – 3, 1974 m. – 8, 1975 m. – 5. 

1981 m. pabaigoje Vilniuje, Respublikinėje bibliotekoje (dabar Nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka) buvo surengta didžiulė G. Bagdonavičiaus ekslibri-
sų paroda, kurioje eksponuota daugiau kaip 100 jo mažosios grafikos kūrinių. Ta 
proga Savanoriška knygos bičiulių draugija ir Vilniaus Mažvydo knygos bičiulių 
klubo ekslibriso ir knygos grafikos sekcija išleido šios parodos katalogą, jau tapusį 
bibliografine retenybe. Parodos katalogo įžanginiame žodyje dailininkas Vincas 
Kisarauskas apie G. Bagdonavičiaus sukurtus ekslibrisus rašė: „Jie pasižymi dide-
liu stilistiniu vieningumu ir kartu vaizduojamų objektų, siužetų, nuotaikų įvairove, 
detalės ir visumos pajautimu, konstruktyvizmu, vėliau pereinančiu į smulkesnes 
faktūras, lyriškesnes nuotaikas. Ypač tai būdinga pastarųjų metų darbams.“17

 200 ekslibrisų kolekcija – neįkainojamas kultūros paveldas

Pagal turimus nepilnus duomenis G. Bagdonavičius sukūrė daugiau kaip 
200 ekslibrisų. Spaudoje nevienodai nurodomas jo sukurtų ekslibrisų skaičius. 
1944 m. „Varpų“ almanache S. Vaitkus apie G. Bagdonavičiaus kūrybą rašė:  „Gra-
fikoje, būdamas šios srities Šiauliuose pionierius, yra nupiešęs ir realizavęs kelioms 
dešimtims knygų viršelius, įvairias užsklandas, įv. knygoms iliustracijas, švenčių 
ir k. atvirukus ir t. t. Be to, Bagdonavičius yra įgijęs meisterio vardą piešime ori-
ginalių adresų, diplomų, plakatų ir įv. tipografinių apipavidalinimų, be to – exli-
brisų; exlibrisų projektavime vaizduojamo asmens charakteristiką, profesiją bei 
pomėgius siekia išreikšti simboliškai. Viso exlibrisų yra sukūręs per 50. (...) Daug 
kruopštaus darbo yra įdėjęs ir į kraštotyros darbą bei kolekcionavimą. Su neišse-
miama energija renka iš viso pasaulio moderniųjų dailininkų darytus įv. ekslibri-
sus, kolekcionuoja mūsų tautodailę (...).18  

Menotyrininkas prof. Vytenis Rimkus 1976 m. rašė, kad G. Bagdonavičius 
yra sukūręs apie 100 ekslibrisų, tačiau jis pilno jų rinkinio neturįs.19 Pats daili-
ninkas yra minėjęs, kad per savo gyvenimą sukūrė apie 200 knygos ženklų. Pa-
vyko aptikti  dailininko sudarytą sąrašą, pavadintą: „Gerardo Bagdonavičiaus ex 
librisai (labai nepilnas) tik pagal užsakymus“ su pastaba: „atranka – nes seniau jų 
nerinkau, neregistravau“. Šiame sąraše nurodyta, kad iki 1966 m. sukūrė 121 eks-
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librisą. Tačiau po to dar buvo beveik 20 produktyvių kūrybos metų, per kuriuos 
G. Bagdonavičius sukūrė apie 100 knygos ženklų, jų eskizų, piešinių. Ekslibrisų 
tyrinėtojas ir kolekcininkas Vitolis E. Vengris, susirašinėjęs su dailininku G. Bag-
donavičiumi iki jo mirties, albume „Lithuanian bookplates. Lietuvių ekslibrisai“, 
nurodo, kad G. Bagdonavičius sukūrė apie 200 ekslibrisų: „Pats produktyviausias 
ekslibrisų kūrėjas prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo Gerardas Bagdonavičius, ne 
kartą eksponavęs savo ekslibrius užsienyje. 1931 m. jo darbai buvo pažymėti di-
plomu Los Angeles parodoje.“20 Manau, kad šis skaičius yra gana tikslus ir gali 
būti nurodytas dailininko bibliografijoje.  Be to, G. Bagdonavičius sukūrė ne tik 
apie 200 ekslibrisų, bet dar paliko daug nebaigtų knygos ženklų eskizų, jų projektų 
ir piešinių. 

Daugelis G. Bagdonavičiaus sukurtų knygos ženklų skirti iškilioms Šiaulių 
ir Lietuvos asmenybėms, kultūros ir visuomenės veikėjams. Šie ekslibrisai atsklei-
džia Lietuvos ir Šiaulių miesto istoriją, kultūrą ir tradicijas. Savo ekslibrisuose 
dailininkas siekė plačiai papasakoti apie žmogų, knygos savininką. Pasak meno-
tyrininkės Ingridos Korsakaitės, G. Bagdonavičius praturtino lietuvišką ekslibrisą 
naujais įdomiais pavyzdžiais:21„G. Bagdonavičius praturtino ir lietuvių ekslibrisą. 
Knygos ženkluose dailininkas naudojo sudėtingą emblematiką, simboliką, mėgsta 
antikinės mitologijos arsenalą. Dažnai jo ekslibrisuose matome lietuvių liaudies 
meno motyvų: kryžių ir koplytstulpių (K. Jasėno, 1927; J. Jagmino, 1934; S. Sto-
nio, 1926), stilizuotų lelijų (M. Kavolio, 1926) ar geometrinių juostų ornamentiką 
(P. Požėlos, 1938) ir kt.“ 

Pasak V. Krikštaponio, skirtingai nuo kitų autorių, G. Bagdonavičiaus kny-
gos ženkluose susipynė Vakarų Europos plastinio meno srovės. Savo stilistika dai-
lininko ekslibrisai buvo nevienodi, mat, per daugelį metų keitėsi jo požiūris, stilius, 
darbo metodas. Bendras G. Bagdonavičiaus ekslibrisų bruožas – kruopštus rea-
listinis piešinys, didelis preciziškumas, aiški kompozicija. Dailininkas piešiamus 
elementus komponuodavo į paprastą geometrinę figūrą, kvadratą, stačiakampį, 
kai kurie jo darbai turi ir sudėtingesnę konfigūraciją. Kartais dailininkas viename 
knygos ženkle sujungė ir kelias geometrines figūras, kai viename ekslibrise auto-
rius įkomponuodavo antikinės skulptūros siluetus, o apačioje šriftinius trikampius 
ar stačiakampius.22  

G. Bagdonavičius ekslibriso piešinį pirmiausia padarydavo plunksnele tušu 
ant popieriaus, kartais prireikdavo ne vieno eskizo, kol dailininkas likdavo paten-
kintas savo kūriniu. Po to piešinį perkeldavo į cinkografinę plokštelę, užsakydamas 
cinkografinę klišę spaustuvėje ir, suderinęs su užsakovu, pagamindavo spaustuvėje 
ekslibriso norimą tiražą. Taip dauguma jo sukurtų ekslibrisų buvo tiražuojami. To-
kių ekslibrisų jis nepasirašydavo ir jie plisdavo Lietuvoje didžiuliais kiekiais. Taip  
kurdavo ekslibrisus tarpukaryje, taip tęsė šią kūrybinę veiklą ir sovietmečiu. Ypač 
jam daug padėjo Vilniuje gyvenęs kolekcininkas ir spaustuvės darbuotojas Josifas 
Šapira (1921-2005), su kuriuo dailininkas bendravo. J. Šapira sovietmečiu daug G. 
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Bagdonavičiaus sukurtų ekslibrisų atspaudė iš cinkografinių klišių. J. Šapira dirbo 
vienoje iš Vilniaus spaustuvių ir, pasinaudodamas šia galimybe, gamino klišes ir 
tiražavo didžiuliais kiekiais ir įvairiomis spalvomis atspaustus G. Bagdonavičiaus 
ekslibrisus. Tokiu būdu jo ekslibrisai paplito po visą pasaulį, kadangi kolekcinin-
kas J. Šapira juos siuntinėjo  kitų šalių ekslibrisų kolekcininkams. Man pačiam 
teko ne kartą lankytis pas J. Šapirą Vilniuje ir mačiau didžiulius kiekius atspaustų 
spaustuvėje įvairių spalvų G. Bagdonavičiaus ekslibrisų. J. Šapira ne vieną dešimtį 
G. Bagdonavičiaus ekslibrisų yra ir man padovanojęs. Tokių G. Bagdonavičiaus 
ekslibrisų turi daugelis Lietuvos kolekcininkų. Taip J. Šapira savotiškai propagavo 
G. Bagdonavičiaus kūrybą. 

Ekslibrisų kompozicijos ir jų savininkai

Nemažiau įdomi G. Bagdonavičiaus sukurtų ir asmeninių bibliotekų savi-
ninkams dedikuotų ekslibrisų istorija. Daugelio šių asmenų gyvenimas ir veikla 
dar nėra visiškai atskleista. Tyrinėjant išlikusius G. Bagdonavičiaus sukurtus kny-
gos ženklus ir jų eskizus, galima pastebėti, kad jie, ypač tarpukaryje, buvo sukurti 
to meto iškiliems ir žinomiems žmonėms, menininkams, kultūros ir visuomenės 
veikėjams. Tai –  dvasininkai, gydytojai, teisininkai, mokytojai, kariškiai, bibliote-
kininkai, spaudos darbuotojai, bibliofilai ir kt. Įdomu pasigilinti į šių tarpukario ir 
pokario asmenybių gyvenimą ir veiklą. G. Bagdonavičiaus sukurti ekslibrisai buvo 
publikuojami įvairiuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Kiek pavyko aptikti pu-
blikacijų, jos nurodytos atskirai prie kiekvieno G. Bagdonavičiaus sukurto knygos 
ženklo.

G. Bagdonavičiaus knygos ženkluose užkoduota paslaptingų ženklų, įvai-
rių simbolių, užrašų, įdomių tekstų, pateikiama kitos įdomios informacijos. Tai 
– mažosios grafikos novelės, esė. Juose slypi raktas į knygos savininko pasaulį. 
Pabandykime įminti G. Bagdonavičiaus sukurtų ekslibrisų kodą, taip susipažin-
sime su iškiliomis asmenybėmis, kurioms dailininkas sukūrė ekslibrisus, galėsime 
atskleisti jiems skirtų knygos ženklų personažus, simbolius, užšifruotus užrašus, 
atrasti paslaptingą ir nepakartojamą simbolių ir ženklų pasaulį. 

Trumpai apžvelgsime kai kurių G. Bagdonavičiaus ekslibrisų sukūrimo is-
toriją ir jų savininkus.   

Ex libris K. Dambrausko (1926). Cinkografija (P1). 53x50 mm. Kostas 
Dambrauskas (1899-1958) – pedagogas, radijo aparatūros konstruktorius. Gimė 
Šiauliuose, čia mokėsi ir baigė pradžios mokyklą, gimnaziją, vėliau mokytojų kur-
sus. 1919 m. baigęs mokytojų kursus, dirbo Šiaulių pradinėje mokykloje. 1925 
m. įstojo į Lietuvos universiteto Matematikos fakultetą, tačiau mokslų nebaigė. 
Šiaulių mokytojų seminarijoje dėstė darbus ir darbelius, 1940-1941 m. – fiziką 
ir chemiją, 1942-1944 m. – chemiją, fiziką, rankų darbus, dailyraštį, biologiją ir 
geografiją, 1944-1957 m. –  dailyraštį, jo dėstymo metodiką. Domėjosi etnogra-
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fija, dalyvavo kraštotyros ekspedicijose, rašė straipsnius. Mirė Žagarėje 1958 m., 
palaidotas senosiose Talšos kapinėse Šiauliuose. 

G. Bagdonavičiaus „Ex libris K. Dambrausko“ buvo išspausdintas 1926 m. 
rugsėjo 12 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“, 1926 m. „Kultūros“ žurnale Nr. 9, p. 
284.

Ekslibrisas saugomas Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos G. 
Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde (toliau sutrumpintai – GBEF), privačiuose rin-
kiniuose.

Ex libris. L. Galvono (1926). Cinkografija (P1). 66x55 mm. Mokytojas ir 
bibliofilas L. Galvonas 1921-1922 m. Šiaulių mokytojų seminarijoje dėstė muzi-
ką, dainavimą ir chorą. Turėjo didelę lituanistinę biblioteką Šiauliuose. Peliksas  
Bugailiškis rašė: „Žymesnių bibliofilų Šiauliuose pradžioje, atrodo, daug nebuvo, 
išskyrus Vladą Zdzichauską, mokytoją L. Galvoną ir G. Bagdonavičių, žinomą 
ekslibrisų piešėją.“23 Pasak menotyrininko Jono Sidaravičiaus, šis ekslibrisas pri-
mena sumažintą plakatą. Ekslibriso kompozicijos centre – aštuoniakampis, kurio 
viduje juodame fone pavaizduota atversta knyga, kanklės, smuiko raktas, žvaigždė. 
Aštuoniakampio kampai dekoruoti augalinio ornamento trikampiais. Viršuje juo-
doje juostelėje užrašas „EX LIBRIS“, apačioje: „L. GALVONO“. Ekslibrisas L. 
Galvonui buvo išspausdintas „Varpų“ almanache 1943, p. 143-144. 

Knygos ženklas saugomas Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 
Šiaulių „Aušros“ muziejuje, GBEF, privačiuose rinkiniuose.

Ex libris J. Bliumaitės (1926). Joana ( Johana) Bliumaitė  1918-1923 m. 
dirbo Linkuvos gimnazijos mokytoja, dėstė vokiečių ir prancūzų kalbas. Vėliau 
– vokiečių kalbos mokytoja Šiaulių mokytojų seminarijoje, Šiaulių vidurinėje 
prekybos mokykloje (1934). Dailininkas Antanas Gudaitis savo prisiminimuose 
nurodė, kad „frolein Blum buvo vokiečių kalbos mokytoja“. Šiauliuose leidžiamas 
savaitraštis „Šiaulietis“ 1926 m. rugpjūčio 26 d. išspausdino G. Bagdonavičiaus 
sukurtą knygos ženklą „Ex libris J. Bliumaitės“.24

Ekslibrisas saugomas GBEF, privačiuose rinkiniuose.
Ex libris Martyno Kavolio (1926). Cinkografija (P1). Martinas Arminas 

Kavolis (1897-1979) – Lietuvos teisininkas, evangelikų liuteronų kunigas, raštijos 
veikėjas, daktaras. Gimė 1897 m. lapkričio 4 d. Gargžduose, Kretingos apskr. Mirė 
1979 rugpjūčio 10 d. Čikagoje, JAV.

Ekslibrisas saugomas Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje, privačiuose rinkiniuose.

Ex libris S. Š. (1926). Cinkografija (P1). Kompozicijoje pavaizduoti: cen-
tre – volelis, priešais – raidė „Š“ su skriestuvo kepurėle, žemiau – atversta knyga, 
aukščiau – knygos, popieriaus lapai su raide „S“. 

Ekslibrisas S. Š. saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje ir privačiuose rinki-
niuose. 

Ex libris Romualdo Buroko (1927). Cinkografija (P1). Romualdas Burokas 
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(1893-1957) – kariškis, pulkininkas leitenantas, nepriklausomybės kovų daly-
vis, teisininkas, spaudos darbuotojas. Gimė 1893 m. balandžio 19 d. Juodgalvių 
k. (Peršukštuose), Mielagėnų vls., Švenčionių apskr. Eksternu baigė Maskvos 
XI gimnaziją ir Voronežo universiteto Medicinos fakulteto du kursus. Pirmojo 
pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos kariuomenėje. 1915-05-13 baigė II Kijevo 
praporščikų mokyklą ir iki 1917-12-13 dalyvavo mūšiuose. 1926-01-06 perkeltas 
į Karo mokslo valdybą. 1926-02-16 suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 

Spaudoje pradėjo bendradarbiauti 1914 m. Nuo 1926-06-20 iki 1927-08-
02 redagavo „Karį“. 1927-09-20 - 1927-12-16 ėjo vyr. karo cenzoriaus pareigas, 
kartu buvo Lietuvos kariuomenės bibliotekos bibliotekininkas. Parašė vadovėlį 
kariuomenės bibliotekoms tvarkyti (1927) ir knygą „I pėstininkų DLK Gedimino 
pulkas“ (1928). 1935 m. baigė VDU Teisių fakultetą. Dirbo teismo tardytoju 
Kaišiadoryse, viceprokuroru Kaune ir Raseiniuose, Kauno apygardos teismo 
svarbesnių bylų tardytoju. 1939-1940 m. – Kauno apylinkės teismo Baudžiamojo 
skyriaus teisėjas. Mirė 1957 m.

Ekslibrisas saugomas GBEF, privačiuose rinkiniuose.
Ex libris kun. Kazimiero Jasėno (1927). Cinkografija (P1). Kunigas, me-

notyrininkas, meno istorikas, literatas ir leidėjas K. Jasėnas (1867-1960) kunigavo 
Jelgavoje. Su juo G. Bagdonavičius bendravo, domėjosi vienas kito kūryba ir dar-
bais. Pasak J. Sidaravičiaus, „šiame knygos ženkle, autorius gana drąsiai kompo-
nuoja skirtingo charakterio daiktus: klasikinio meno pavyzdžius jungia su lietuvių 
liaudies kūrybos motyvais.“25

Ekslibrisas saugomas Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje ir privačiuose rinkiniuose.

Ex libris M. Ž. (1927). Cinkografija (P1). 45x57 mm. Šiaulietis agronomas 
ir gėlininkas M. Žilevičius (1903-1996), baigęs Dotnuvos žemės ūkio akademiją, 
dėstė Šiaulių mokytojų seminarijoje, vėliau – Pedagoginiame institute. M. Žilevi-
čius Šiauliuose buvo geriausias gėlių žinovas ir kolekcininkas. Jo sodyboje Vytauto 
gatvėje augo apie 500 rūšių egzotiškų dekoratyvinių augalų. 1970 m. Lietuvos 
sodininkystės draugija išleido M. Žilevičiaus knygelę „Raktažolės“. Jis turėjo gau-
sią biblioteką, artimai draugavo su G. Bagdonavičiumi.  Dailininkas šiauliečiui 
agronomui sukūrė knygos ženklą, simboliškai vaizduojantį žemės ūkį. Kompozi-
cijos dešinėje – aukštos varpos, mėnulis, atversta knyga, pusiau gulomis sėdinčios 
moters figūra, kairėje – pintinė, už jos – sodybos su koplytstulpiu ir keliais me-
džiais fragmentas. Viršuje užrašas: „EX LIBRIS / M. Ž.“ Fonas juodas. Signuotas 
apatinėje dalyje viduryje. 

Ekslibrisas saugomas Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje, GBEF, privačiuose rinkiniuose.

Ex libris. Marijonas Žilevičius (XX a. I p.). Eskizas, piešimas, tušas. 11,7x8 
cm. Kompozicijoje – praskleista knyga, saulė, debesys, augalo šakelės ir užrašas: 
„EX LIBRIS / Marijonas / ŽILEVIČIUS“.
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Knygos ženklas saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje (ŠAM D-T 5929), 
privačiuose rinkiniuose.

Ex libris A. J. Bružo (XX a. II pusė). Cinkografija (P1). Knygos ženklas 
Šiaulių mokytojų seminarijos ir Suaugusiųjų gimnazijos mokytojui, šauliui 
Antanui Bružui (1888-1928). Jis Šiaulių mokytojų seminarijoje dėstė istoriją ir 
geografiją.

Ekslibrisas saugomas privačiuose rinkiniuose.
Ex libris Petras Jakštas (1928). Cinkografija (P1). Knygos ženklas karininkui 

ir švietėjui Petrui Jakštui (1988-1988). Tuo laiku P. Jakštas tarnavo Lietuvos 
kariuomenės Vyriausiajame štabe ir artimai bendravo su Spaudos ir švietimo 
skyriaus karininkais. Ekslibrisas išsiskiria savo stilistika ir kompozicija. Domas 
Kaunas rašo, „kodėl šio ekslibriso autoriumi tapo šiaulietis dailininkas, šiandien 
galima tik svarstyti. Kreipti žvilgsnį Lietuvos šiaurėn tikriausiai paskatino vardas 
ir užsakymo kaina. G. Bagdonavičius buvo laikomas madingu dailininku, be to, 
nebrangininku. Galbūt ekslibriso kūrėją bei savininką rišo ir asmeninė pažintis, nors 
apie ją kokių nors apčiuopiamų pėdsakų kol kas nesame užtikę. Pagal dailininko 
piešinį klišes pagamino ir tiražą atspaudė Valstybės spaustuvė. Užsakymo atlikimo 
kokybe Jakštas liko patenkintas. (...) Ekslibrisas buvo išspausdintas dviejų dydžių: 
89x68 ir 49x38 [mm]. Jie parinkti, atsižvelgus į bibliotekoje sukauptų leidinių 
formatus. Tiražas liko nežinomas. Duomenų apie jį neužtikome nei publikacijose, 
nei bibliofilo atsiminimuose, tačiau manoma, kad kiekvieno buvo bent po 3 000 
egzempliorių. Ekslibriso piešinys sudėtingas ir gana margas. Matyt, savininko 
pageidavimu dailininkas pabrėžė tais laikais aktualią Vilniaus temą, išryškindamas 
Gedimino pilies bokštą, senovės karžygį ir kovų įnagius – strėlę bei durklą. Paties 
knygos ženklo savininko profesiją simbolizavo simetriška karžygiui dabarties 
laikų kareivio su šautuvu figūra, artilerijos sviedinys ir pistoletas. Senovės ir 
modernių laikų jungtys – centre pavaizduotas karių narsumo ženklas – Vyties 
kryžius ant dviejų knygų pjedestalo ir už jo esantys Gedimino stulpai, tarytum 
vertikaliai įsmeigti kalavijai. Ženklo margumą padidino Vyties kryžiaus fone 
nupieštas vaikučių būrelis, o ant Gedimino stulpų – raidės: FFFQSBP. Jų prasmės 
nepaaiškino nei Jakštas, nei jo amžininkai. Šiuolaikinių senosios rašto kultūros 
tyrėjų manymu, šios raidės yra antikos laikus siekiančio lotyniško posakio „felix, 
faustum, fortunatum que sit bonum, properum“ santrumpa, verčiama lakoniškai: 
telydi jus sėkmė!”26 

LIMIS pateikta trumpa ekslibriso P. Jakštui  charakteristika: „Kompozicijos 
centre – stilizuotas Trijų Kryžių paminklas, kurio viršuje Gedimino pilis, kryžių 
centre – vaikų siluetai, apačioje atversta knyga su raidėmis: „EX“, po knyga užrašas 
„LIBRIS“ / PETRAS / JAKŠTAS. Kairiojo kryžiaus viršūnėje raidės: „a/.B.“, 
dešiniajame – „S./P.“ Paminklo kairėje – kareivio figūra, dešinėje – Vytauto 
Didžiojo figūra. Fonas – juiodas, kraštas dekoruotas rėmeliu. Signuotas apatinėje 
dalyje centre. Centre –  1928“.
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Šiuos knygos ženklus publikavo: „Karo literatūros rodyklė“, 1928, liepa-
rugpjūtis (nr. 40), p. 83; „Mūsų žinyno“ 1928, liepa-rugpjūtis (nr. 43) priedas; 
„Momentas“,  1929 rugpjūčio 7, p. 3; „Meno dienos“, 1930, nr. 49, p. 11; „Errungene 
Kunst. Studienblatter“, 1931, nr. 1, p. 180 ir kt.

Ekslibrisas saugomas Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje, GBEF, privačiuose rinkiniuose.

Ex libris Karolis Reisonas (1928). Cinkografija (P1). 86x50 mm. Karolis  
Reisonas (1894-1981) – žinomas tarpukario Lietuvos architektas, latvis, atidavęs 
Lietuvai savo gražiausius kūrybinės veiklos metus ir padaręs jos labui daug 
prasmingų darbų. 1920 m. Petrograde baigė inžinerijos ir architektūros mokslus. 
Kurį laiką dirbo Sibire geležinkelio linijų statybose. 1922 m. pradėjo dirbti 
Šiaulių miesto inžinieriumi ir Statybos skyriaus vedėju. Suorganizavo statybos 
dešimtininkų kursus, įsteigė miesto braižyklą, įkūrė vieną pirmųjų Lietuvoje 
amatų mokyklą ir jai kurį laiką vadovavo.  

K. Reisonas turėjo didelę asmeninę biblioteką, kuriai G. Bagdonavičius 
sukūrė ekslibrisą. Jame pavaizduota šio architekto projektuota Kauno Prisikėlimo 
bažnyčia. Dailininkas perspektyviai pieštas formas suderino su braižybiniu piešiniu. 
Kompozicijos centre – Kauno Prisikėlimo bažnyčia - aukštas mūrinis pastatas 
su mažu bokšteliu ir aukštu bokštu pastato dešinėje. Aplink pastatą pavaizduoti 
braižybos reikmenys. Viršuje kairėje – užrašas „EX / LIBRIS“. Apatinėje dalyje 
viduryje, juodoje plokštumoje – užrašas „KAROLIS / REISONAS 28“. Signuotas 
apatinėje dalyje. 

Ekslibrisas atspaustas trijų dydžių: 86x50; 96x65, 144x99 mm. K. Reisono 
knygos ženklai saugomi Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje (ŠAM D-T 6764), GBEF, privačiuose rinkiniuose. 

Ex libris kun. Stasio Stonio sukurtas apie 1929 m. Cinkografija (P1).  27x18 
mm. Kunigas Stanislovas Stonis 1923-1928 m. buvo Šiaulių Valstybinės berniukų 
gimnazijos kapelionu, „Vilties“ draugijos pirmininku. 1928 m. išvyko iš Šiaulių.

Kompozicijos centre ant pakylos – taurė su ostija, iš šonų – žvakės tamsiame 
fone. Iš abiejų šonų – mediniai koplytstulpiai ir kryžiai.  Trys tamsios fono dalys 
sudaro smailų langą. Apačioje – trijų eilučių užrašas „EX LIBRIS / KUN / STASIO 
STONIO. Apatinėje dalyje – užrašas „GERARDAS BAGDONAVIČIUS“.       

Ekslibrisas kunigui S. Stoniui buvo eksponuotas JAV, Los Andžele sureng-
toje tarptautinėje ekslibrisų parodoje. 1929 m. G. Bagdonavičius kartu su kitais 
lietuvių dailininkais atstovavo Lietuvai tarptautinėje ekslibriso parodoje Briusely-
je. Šios parodos kataloge buvo išspausdintas ir knygos ženklas, skirtas S. Stoniui.

Ekslibrisas saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje (ŠAM D-T 4201), priva-
čiuose rinkiniuose.

Ex libris Adolfas Ivaškevičius (1929). Cinkografija (P1). 91x57 ir 193x120 
mm. Knygos ženklas knygininko ir bibliotekininko Adolfo Ivaškevičiaus (1904-
1992) asmeninei bibliotekai. A. Ivaškevičius 1924-1930 m. buvo kooperatyvo 
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„Spaudos fondas“ knygyno pasiuntiniu, 
pardavėju Šiauliuose, 1933-1940 m. dirbo 
„Spaudos fonde“ Kaune pardavėju, sekcijos 
vedėju. Vėliau persikėlė į Vilnių. 

G. Bagdonavičius apie šį ekslibrisą 
rašė: „Ad. Ivaškevičiaus bibliotekos ženklas 
vaizduoja modernišką buhalterį, dirbantį 
prekybos įmonėje ir turintį reikalų su įvai-
riom valiutom. Tuo pat laiku jis turi galvoti 
apie įvairių įstatymų taisykles, paragrafus. Jis 
neturi laiko grožinei literatūrai, kuri pieši-
nyje simboliškai pavaizduota – atversta kny-
ga ir gėlių vaza. Dirba už sienų, lyg karste. 
Nuo pasaulio atskirtas. Bendras grafikos sti-
lius moderniškas, turintis jumoro-pašaipos 
atspalvį.“27

Ekslibriso kompozicijos centre – tri-
jų lentynų fone už rašomojo stalo sėdintis 
vyras su akiniais, didele praplikusia galva. 
Abipus lentynų prie rašomųjų stalų stovi moterys. Virš lentynų šviečia lemputė, 
nuo kurios sklinda įvairių ženklų šviesa. Kompozicija įrėminta juodame rėmelyje, 
kurio viršuje užrašas: „EX / LIBRIS“, apačioje: „ADOLFAS / IVAŠKEVIČIUS“. 

Ekslibrisas saugomas Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje, GBEF, privačiuose rinkiniuose.

Ex libris adv. D. Gėcas (1930) Cinkografija (P1). Teisininkas ir advokatas 
Dovydas Gecas (1894-1941) gimė 1894 m. spalio 25 d. Kelmėje. Baigė Lietuvos 
universiteto Teisių fakultetą. 1922 m. pradėjo dirbti teisėju Šiaulių apygardos teis-
me, nuo 1930 m. užsiėmė advokato praktika Šiauliuose. D. Gecas aktyviai dalyva-
vo mokslinėje veikloje, bendradarbiavo „Teisės“ žurnale, buvo Šiaulių kraštotyros 
draugijos narys. 1935 m. išleido knygą „Skolininkų neišsigalėjimas ir bankrotas“. 
1938 m. „Teisės“ žurnale (Nr. 44) išspausdintas D. Geco straipsnis „Visuomeni-
niai santykiai Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje XV ir XVI šimtmečiuose“. 
1940-1941 m. dėstė teisę Šiaulių Prekybos institute.

D. Gecas turėjo didelę teisinės literatūros biblioteką, prenumeravo XXVII 
knygos mėgėjų draugijos metraštį. Savo bibliotekos knygas žymėjo G. Bagdona-
vičiaus 1930 m. sukurtu knygos nuosavybės ženklu „Ex libris adv. D. Gėcas“. Tai 
– vienas iš nedaugelio G. Bagdonavičiaus ekslibrisų, sukurtų tipografinio šrifto 
pagalba.

Ekslibrisas saugomas privačiuose rinkiniuose.
Ex libris Balio Taunio (1930). Cinkografija (P1). 70x45 mm. P. Bugailiškiui 

pasiūlius, nuo 1919 m. balandžio 1 d. Šiauliuose taikos nuovados teismo 
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sekretoriumi buvo paskirtas iš Rusijos grįžęs teisininkas B. Taunis, dirbęs 
„zemstvose statistiku“. Tarpukaryje Šiauliuose buvo pirmasis teismo tardytojas. 
1933-1940 m. B. Taunis ėjo Šiaulių apygardos teismo prokuroro (kameros) 
padėjėjo pareigas. 

B. Taunio knygos ženkle be teisėtumo deivės Temidės yra dar simboliš-
kai atvaizduotos gėlės ir muzikinis instrumentas lyra, kuriems B. Taunis turėjo 
polinkių. Prie kompozicijos prisideda ir atversta įstatymų knyga su užrašu LEX 
(įstatymas). Visi užrašai išpildyti labai moderniškame grafikos stiliuje – be kon-
tūrų. Už rėmėlio viršuje užrašas: „VYTAUTO DIDŽIOJO METAIS.“ Rėmelyje 
viršuje kitas užrašas: „G. Bagdonavičius 30“. Pasak J. Sidaravičiaus, nedideliame 
B. Taunio ekslibrise bibliotekos savininkas apibūdinamas enciklopediškai tiksliai: 
jis – teisininkas (priekiniame plane teisininko kepurė, už jos – teisingumo dei-
vės skulptūra), domisi radiotechnika (deivė klausosi garsiakalbio, kairiau – radijo 
antena, visas ekslibriso viršutinės dalies fonas padengtas radijo bangų piešiniu), 
mėgsta muziką (dešinėje ekslibriso pusėje – stilizuota lyra), kolekcionuoja knygas 
(matome atverstą didžiulę knygą), myli gamtą (ekslibrise daug augalinių motyvų, 
apačioje rūtos šakelė) ir t. t.28 

Ekslibrisas saugomas Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje, GBEF, privačiuose rinkiniuose.

Ex libris V. Rubaževičiaus (1930). Cinkografija (P1). 37x38 ir 55x50 mm.  
Vaclovas Rubaževičius (1898-1976) gimė 1898 m. rugsėjo 28 d. Smilgių kaime. 
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mokėsi Telšių aukštesniojoje pradžios 
mokykloje, 1918 m. įstojo į Telšių gimnazijos ketvirtąją klasę. 1920 m. mokė-
si Mato Untulio įsteigtuose kursuose, kuriuose buvo rengiami pradinės moky-
klos matematikos, lietuvių kalbos mokytojai kandidatai. 1921 m. V. Rubaževičius 
mokytojavo vakariniuose kursuose suaugusiems prie Telšių pradžios mokyklos, 
taip pat mokė lietuvių kalbos žydų vidurinės mokyklos „Javnė“ mokinius. 1922 
m. įstojęs į Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, dirbo Kau-
no pradinėje mokykloje, dėstė lietuvių kalbą suaugusiųjų bei mokytojų kursuose. 
Kurį laiką dirbo Kauno apygardos teisme valstybės gynėjo padėjėju-sekretoriumi. 
Baigęs studijų šeštąjį semestrą, išvyko dirbti į Šiaulius. Dirbo Šiaulių valstybinėje 
berniukų gimnazijoje praktikanto teisėmis. Po trejų metų – lietuvių kalbos kur-
sų geležinkelio stoties tarnautojams vedėjas, laisvai samdomas mokytojas Šiaulių 
mergaičių gimnazijoje. 1936 m. išlaikęs visus būtinus egzaminus ir sėkmingai ap-
gynęs diplominį darbą „Vieningo žmogaus idėja Lermontovo kūryboje“, baigė 
Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Iki 1940 m. V. Rubaževičius Šiaulių vals-
tybinėje berniukų gimnazijoje globojo moksleivių literatūros būrelį. 1940 m. rug-
pjūčio pradžioje buvo paskirtas Telšių vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnazijos 
direktoriumi. Nuo kitų metų rudens vadovavo  ir Telšių mokytojų seminarijai. Po 
karo išvažiavo į Klaipėdą, kur iki pensijos dirbo Kristijono Donelaičio vidurinėje 
mokykloje ir dėstė matematiką žemesnėse klasėse. Be gimtosios lietuvių dar mo-
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kėjo lenkų, rusų ir vokiečių kalbas.
Apie G. Bagdonavičiaus tarpukaryje sukurtą ekslibrisą mokytojui V. 

Rubaževičiui rašoma: „Juodas kondoras (paukštis), tupintis ant knygų krūvos, 
simboliškai rodo filologiją (šio mokytojo specialybę), aukštyn į padangę, į šviesą 
iškilusią iš tvankaus žemės rūko ir miglos.“29 

Ekslibrisas saugomas GBEF, privačiuose rinkiniuose.
Ši knyga Prano Razmos (1933). Ex libris. Cinkografija (P1). Vienas iš re-

tesnių G. Bagdonavičiaus sukurtų knygos ženklų, kur vietoj lotyniško žodžio „ex 
libris“ vartojami lietuviški žodžiai „Ši knyga“. Žurnalistas Pranas Razma (1902-
1942) gimė Stirbaičių k., Platelių vls., Kretingos apskr. 1927-1928 m. buvo lie-
tuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ centro valdybos narys ir jos leidinio 
redaktorius, nuo 1929 m. – dienraščio „Lietuvos aidas“ reporteris, 1933-1935 m. 
– šio laikraščio atstovas Šiauliuose, 1933 m. – savaitraščio „Šiaurės Lietuva“ lei-
dėjas ir redaktorius. Vytauto Didžiojo universitete baigęs ekonomiką, nuo 1935 
m. studijavo teisę. 1934-1935 m. - „Mūsų kelio“ redaktorius. 1935 m. redagavo 
savaitraštį „Mūsų kraštas“, 1935-1938 m. – 
žurnalą „Jaunoji karta“. 1937 m. buvo Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos valdybos narys. 
Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuo-
se „Ateitis“, „Pavasaris“, „Rytas“, „Lietu-
vos aidas“, „Mūsų kraštas“, „Jaunoji karta“, 
„Tautos mokykla“ ir kt. 1937 m. suredagavo 
leidinį „Dešimtmečio sąskrydžio vadovas 
(1927-1937)“.

1941 m. ištremtas ir 1942 m. žuvo 
Sosvos lageryje, Sverdlovsko sr. 

P. Razmos knygos ženklas saugomas 
Šiaulių „Aušros“ muziejuje ir privačiuose 
rinkiniuose.

EX LIBRIS kun. KORSAKO J. 
(1933). Cinkografija (P1). Kunigas J. Kor-
sakas tarpukaryje Šiaulių amatų mokykloje 
dėstė tikybą. Ekslibriso kompozicijoje pa-
vaizduotos dvi persipynusios arkos, viršuje, 
trikampyje – akis. Ties viduriu – Vytis, že-
miau – pelėda, žmogaus siluetas, rūtos šakelė, kryžius, žmonių galvos ir užrašas 
EX / LIBRIS / Kun / Korsako. J.“

Ekslibrisas saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje (ŠAM D-T 4195) ir pri-
vačiuose rinkiniuose. 

Ex libris dr. B. Levin (1934). Cinkografija (P1). 91x86 mm. Knygos ženklas 
gydytojui B. Levin. Kompozicijos apatinėje dalyje dešinėje – du švendrai ir baltas 
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skritulys, virš jo užrašas „EX LIBRIS“. Viršutinėje dalyje, kairėje banguotos juos-
tos kerta tiesios priešingos krypties linijas. Pro jas išryškėja kaukolių su sparneliais 

eilė. 
Ekslibrisas saugomas Mokslų 

akademijos Vrublevskių bibliotekoje, 
Šiaulių „Aušros“ muziejuje (ŠAM D-T 
4220), GBEF, privačiuose rinkiniuose. 

Ex libris J. Jagmino (1934). Cin-
kografija (P1). 60x60 mm. J. Jagminas 
buvo amatininkas ir sportininkas. Eks-
librisas pirmąkart išspausdintas 1934 
m. savaitraštyje „Įdomus mūsų momen-
tas“.30 

Knygos ženklas saugomas GBEF, 
privačiuose rinkiniuose.

Ex libris I. Urbaičio (1935). Cin-
kografija (P1). 95x70 mm. Ignas Urbaitis (1896-1952) – diplomuotas teisininkas, 
teismo tardytojas, prisiekusiojo advokato padėjėjas, advokatas, Šiaulių advokatų 
seniūnas. Gimė 1896 m. vasario 2 d. Raginėnuose, Šeduvos vlsč., Panevėžio apskr. 
1915 m. baigė Panevėžio realinę mokyklą, tais pačiais metais įstojo į Prekybos ins-

titutą Odesoje. 1916 m. buvo mobilizuotas 
į Rusijos kariuomenę. Baigęs Kazanės karo 
mokyklą, dalyvavo kariniuose veiksmuose. 
1918 m. grįžo į Lietuvą ir įstojo į Lietu-
vos kariuomenę. 1923 m. spalio 30 d. paties 
prašymu paleistas į pėstininkų karininkų 
atsargą. Nuo 1923 m. lapkričio 20 d. iki 
1925 m. gegužės mėn. dirbo Zarasų aps-
krities viršininku. 1925 m. eksternu baigė 
Šiaulių suaugusiųjų gimnaziją. 1925-1928 
m. studijavo Lietuvos universiteto Teisių 
fakulteto skyriuje ir tapo diplomuotu tei-
sininku. 1926 m. rugsėjo 15–gruodžio 19 
d. dirbo Šiaulių apskrities viršininku. 1928-
1933 m. – prisiekusiojo advokato padėjėjas 
Šiauliuose, nuo 1933 iki 1944 m. užsiėmė 
advokato praktika Šiauliuose ir Joniškyje.

1944 m. spalio 6 d. suimtas NKGB Šiaulių apskrities skyriaus enkavedistų. 
1945 m. sausio 10 d. LTSR NKVD karo tribunolo nuteistas ir ištremtas į Vorkutą. 
Žuvo tremtyje 1952 m. liepos 15 d.

I. Urbaitis pasižymėjo dailininko gabumais, buvo išsiugdęs savitą stilių, ge-
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bėdavo originaliai, linijų pagalba pavaizduoti žmones ir įvairius objektus. Mokėsi 
piešti pas  G. Bagdonavičių, su kuriuo artimai draugavo. G. Bagdonavičius dažnai 
lankėsi advokato I. Urbaičio namuose Pagyžių gatvėje ir su juo kalbėdavosi apie 
meną, kultūrą, muziką. I. Urbaitis pasižymėjo karikatūristo gabumais: išliko jo 
piešti žinomų šiauliečių šaržai ir įvairūs piešiniai iš Šiaulių kraštotyros draugijos 
organizuotų kraštotyrinių ekspedicijų, kuriose advokatas aktyviai dalyvavo. Dalis 
išlikusių I. Urbaičio šaržų, karikatūrų ir piešinių saugomi Šiaulių „Aušros“ muzie-
juje. 

I. Urbaitis skaitė knygas lietuvių, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis, do-
mėjosi bibliofilija. Prenumeravo tais laikais retą leidinį apie bibliofiliją „XXVII 
knygos mėgėjų draugijos metraštis“. Turėjo gausią ir vertingą asmeninę biblioteką. 
Jo darbo kabinete palei sieną buvo didžiulė knygų lentyna, kurioje nuo apačios 
iki viršaus buvo išrikiuotos įvairaus dydžio ir formato knygos. Šiai bibliotekai G. 
Bagdonavičius 1935 m. ir sukūrė knygos nuosavybės ženklą su įrašu: „Ex libris / 
I. Urbaičio / adv.“31   

Ekslibrisas saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje, GBEF, privačiuose rinki-
niuose.

Ex libris Pilkos Stasio (1940). Cinkografija (P1). 80x65 mm. Aktorius ir 
režisierius Stasys Pilka (1896-1976) gimė 1898 m. gegužės 8 d. Peterburge. Bai-
gė Peterburgo Kotrynos gimnaziją. 1916 m. kartu su P. Jakštu leido Rusijoje at-
sidūrusių moksleivių rankraštinį laikraštėlį 
„Erškėtis“. Studijavo Peterburgo Karo me-
dicinos akademijoje ir Aleksandro vaidybos 
mokykloje. Baigęs  studijas, dirbo aktoriumi 
Peterburgo dramos teatruose. 1921-1926 ir 
1929-1944 m. buvo Valstybės teatro aktorius 
ir režisierius, o 1926-1929 m. vaidino lietuvių 
mėgėjų teatro spektakliuose. 1933-1934 m. 
dirbo aktoriumi Šiaulių dramos teatre, vėliau 
– Kaune. Gyvendamas Lietuvoje rinko eksli-
brisus ir savo bibliotekos knygas žymėjo eks-
librisais. 1944 m. S. Pilka pasitraukė į Vakarus, 
nuo 1948 m. apsigyveno JAV. Mirė 1976 m. 
vasario 5 d. Čikagoje. Gyvendamas JAV su-
kaupė nemažą lietuviškų ekslibrisų kolekciją. 

Ištrauka iš G. Bagdonavičiaus laiško apie ekslibriso sukūrimą S. Pilkai: „O 
dėl St. P. ex libriso... Prieš karą jis užsakė jį man visai konkrečiai. Padariau, nusiun-
čiau, parašiau. Nusiunčiau jam. Neišpirko iš pašto visą laiką. Atsiėmiau iš pašto 
ir pats padariau klišę, atspausdinau. O jis toliau nesistengė nei pasiteirauti, nei 
apsimokėti. O dabar, po 35 (!) metų!.. Ir kur?... Ogi JAV gavo pamatyti, ką užsakė 
ir neatsiėmė laiku... Gal dabar nors atsiųstų man (gal per tamstos malonę) nors 
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kokių meno arba foto-meno ar teatro dekoracijų ar nors visų paprasčiausių kokių 
įdomių senų nors apipešiotų gausiau iliustruotų žurnalų ar kitų leidinių? Tada 
atsiųsiu jam pluoštelį jo bibl. ženklų! Gali? Jog ar nėra tai likimo žaidimai?.. Ir tai 
pasauliniu mastu!.. Tiesiog neįtikėtinas kuriozas! (...) Extra!“32 

S. Pilkai sukurti ekslibrisai saugomi Mokslų akademijos Vrublevskių biblio-
tekoje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, GBEF, privačiose kolekcijose.

Ex libris Juozas Petrulis (XX a. II pusė). Cinkografija (P1). Knygos ženklas 
kraštotyrininkui ir muziejininkui Juozui Petruliui (1904-1975). Jis gimė 1904 m. 
balandžio 23 d. Kupiškio r. Rudikų k. Nuo 1938 m. dirbo Šiaulių „Aušros“ mu-
ziejuje, jo fotografuotos ir surinktos nuotraukos sudaro 313 saugomų vienetų. J. 
Petrulis rinko ir kaupė knygos ženklus. 

Rankraštinis palikimas ir nedidelis ekslibrisų rinkinėlis saugomas Naciona-
linėje M. Mažvydo bibliotekoje (Fondo šriftas LNB f. 127).  

Knygos ženklas saugomas GBEF, privačiuose rinkiniuose.
Ex libris Б. Аф. Вилинбахова (1956). Cinkografija (P1). 56x43 mm. B. 

Vilinbachovas – akademikas, meno istorikas, kolekcininkas iš Peterburgo. Turėjo 
sukaupęs didžiulę Sovietų Sąjungos dailininkų ekslibrisų kolekciją. Nemažai joje 
buvo ir lietuvių autorių knygos ženklų. B. Vilinbachovas gimė ir augo Vilniuje. 
Todėl neatsitiktinai G. Bagdonavičius, kurdamas šiam meno istorikui ekslibrisą, 
panaudojo Vilniaus miesto motyvą, kurį simbolizuoja Gedimino pilies bokštas ir 
trimituojančio kario figūra. Gerai dera ir viršuje įkomponuotas originalus šriftas.33

Prof. V. Rimkus, lankęsis pas B. Vilinbachovą jo namuose Peterburge, pa-
sakojo, kad matė didžiulę ekslibrisų kolekciją. Lentynos su ekslibrisų aplankais 
ir jų aprašais užėmė visą akademiko darbo kambario sieną. Akademikas svečiui 
pasakojo, kad tarp kitų turįs ir daug lietuvių dailininkų ekslibrisų, kuriuos sukūrė 
V. Kisarauskas, V. Jucys, G. Bagdonavičius  ir kt. 

Knygos ženklas saugomas privačiuose rinkiniuose.
Ex libris E. Tarnauskas (1968). Cinkografija (P1). 60x45 mm. Knygos žen-

klas sukurtas žymiam Lietuvos klinicistui ir pedagogui doc. Enrikui Tarnauskui 
(1910-1995). E. Tarnauskas 1933-1939 m. studijavo Vytauto Didžiojo univer-
siteto Medicinos fakultete ir įgijo gydytojo diplomą. Dirbo Rokiškio apskrities 
ligoninėje. Savo likimą susiejo su akušerija ir ginekologija. 1940 m. pradėjo dirb-
ti Vytauto Didžiojo universiteto klinikų Ginekologijos skyriuje. 1944 m. dirbo 
Alytuje. 1946-1950 m. vadovavo ginekologijos skyriui, dirbo asistentu VDU 
Akušerijos ir ginekologijos klinikoje. Nuo 1950 m. po VDU reorganizacijos tęsė 
darbą katedroje ir ginekologijos skyriuje. 1946 m. pirmasis Lietuvoje pritaikė kol-
poskopiją. 1957 m. apgynė disertaciją ir 1958 m. pradėjo eiti katedros docento 
pareigas. 1962 m. jam suteiktas pedagoginis docento vardas. E. Tarnauskas įsteigė 
Respublikinę akušerių ir ginekologų draugiją, jai vadovavo 1958-1962 m. Buvo il-
galaikis Mokslinės tarybos narys, respublikinės medikų draugijos, Vilniaus krašto 
akušerių ir ginekologų draugijos Garbės narys. 1981 m. E. Tarnauskui suteiktas 
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Lietuvos TSR nusipelniusio gydytojo vardas. Kauno medicinos institute dirbo iki 
1983 m., klinikose iki 1990 m. Mirė 1995 m. gruodį.  

Knygos ženklas saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje, GBEF, privačiuose 
rinkiniuose. 

Ex libris Ingrida Korsakaitė (1970). Cinkografija (P1). I. Korsakaitė – me-
notyrininkė, nemažai rašiusi apie G. Bagdonavičiaus kūrybą. Atsidėkodamas G. 
Bagdonavičius jai sukūrė ekslibrisą. 

Knygos ženklas saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje, GBEF, privačiuose 
rinkiniuose.

Ex libris Kostas Dockus (apie 1970 m.). Cinkografija (P1). Dailininkas 
Kostas Dockus (1920-1990) 1950 m. baigė Kauno valstybinį taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės institutą (grafiką). Nuo 1950 m. dalyvavo dailės parodose. 
Dirbo knyginės ir lakštinės grafikos srityse. Iliustravo knygas, sukūrė ekslibrisų, 
kuriems būdingas žanrinis įvairumas ir aiški mintis, charakterizuojanti knygos 
savininką. Taip pat kūrė plakatus, pašto ženklus, liejo akvarelę, sukūrė tapybos 
darbų. Daugiausia kūrybinės energijos atidavė estampams, kuriuos dažniausiai 
raižė linoleume. 1958 m. K. Dockus kartu su A. Čižu išleido knygą „Šriftai ir 
jų naudojimas brėžiniuose, plakatuose, sienlaikraščiuose“. G. Bagdonavičius gerai 
pažinojo dailininką K. Dockų, bendravo su juo, kartu dalyvavo įvairiose ekslibrisų 
parodose, todėl ir paskyrė šiam dailininkui knygos ženklą. 

Ekslibrisas saugomas privačiuose rinkiniuose.
Ex libris S. Sipkui. (1970 m.). Eskizas. Piešimas, tušinukas.  Apie XX a. sep-

tintąjį dešimtmetį G. Bagdonavičius sukūrė  tris ekslibrisus Šiauliuose žinomam 
knygrišiui Stanislovui Sipkui (1910-1993). S. Sipkus gimė 1910 m. rugpjūčio 23 
d. Liepojoje, geležinkelininko šeimoje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 
kartu su tėvais pasitraukė į Gomelį. 1919 m. mirus tėvui, jo motina su penkiais 
vaikais atvyko į Lietuvą ir įsikūrė Šiauliuose. Besimokydamas mokykloje susido-
mėjo knygrišyste. Kaip įrišti knygas jį išmokė Šiaulių pradžios mokyklos vedėjas, 
vėliau Šiaulių mergaičių gimnazijos mokytojas Brunonas Gužauskas. Savarankiš-
kai įrišinėti knygas pradėjo 1930 m. Tarpukaryje vertėsi knyg rišio amatu. Šis neei-
linių gabumų jaunuolis ilgainiui tapo patyrusiu knygri šiu ir išvarė didelę knygri-
šystės vagą Šiauliuose.

1953-1974 m. dirbo knygrišiu Šiaulių buitinio gyventojų aptarnavimo kom-
binato knygrišykloje. Įrišo daug knygų G. Bagdonavičiui. Atsidėkodamas knygri-
šiui, G. Bagdonavičius 1967 m. sukūrė jam knygos ženklą „Ex libris St. Sipkus“. 
Apie 1970 m. dailininkas sukūrė dar vieną knygos ženklą su įvairaus dydžio šrifto 
įrašu: „Ex libris. Stanislovas Sipkus“. Pas knygrišio S. Sipkaus artimuosius išliko 
ir šio ekslibriso cinkografinė klišė. Be to, išliko dar vieno G. Bagdonavičiaus su-
kurto įdomaus knygos ženklo „Ex libris Stanislovas Sipkus introligatio“ eskizas. 
Pastarajame G. Bagdonavičius pavaizdavo knygrišio darbo simbolius – spaustuvus 
ir knygas ir įrašė lotynišką knygrišio pavadinimą – „introligatio“. Šiuos tris eksli-
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brisus S. Sipkus naudojo savo gausios lituanistinės bib lio tekos knygoms žymėti. 
Joje buvo nemažai ir paties S. Sipkaus įrištų kny gų. Pa sak knygrišio giminaičio 
Mariaus Bekerio, sovietmečiu didelę ir retą S. Sip kaus biblioteką, kurioje buvo 
nemažai tarpukaryje išleistų knygų, kratų metu per ke lis kartus konfiskavo sovietų 
saugumas. 

Šie trys S. Sipkaus ekslibrisų eskizai saugomi privačioje kolekcijoje. 
Šiaulių „Aušros“ muziejus saugo G. Bagdonavičiaus sukurtų 10 ekslibrisų S.  

Sipkui eskizus (ŠAM D-T 5876) Jie visi aprašyti, nuskenuoti ir patalpinti portale 
LIMIS. 

S. Sipkaus knygos ženklai saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejuje, privačiuose 
rinkiniuose.

Ex libris Jonas Kuzminskis (1972). Cinkografija (P1). 103x75 mm. Knygos 
ženklas sukurtas Lietuvos grafikui Jonui Kuzminskiui (1906-1985), su kuriuo 
dailininkas G. Bagdonavičius artimai bendravo.

Ekslibrisas saugomas privačiuose rinkiniuose.
Ex libris Laisvūnei Petkevičienei (1972, eskizai). Laisvūnė Petkevičienė 

(Simonavičiūtė) –  gydytoja. Jos giminės medis šakojasi iš bajorų Šliūpų giminės 
kamieno – gydytojų, literatų, visuomenininkų. Jos vaikystė prabėgo muzikos ir 
poezijos mūzų globoje. Nuo 5 iki 14 metų vaidino profesionaliame Šiaulių vaikų 
teatre, lankė muzikos, baleto mokyklą, tapė. Būdama dvylikos metų pradėjo rašyti 
eilėraščius. Aukštesnėse klasėse grojo mokyklos mergaičių dūdų orkestre. Studijavo 
Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, pasirinko akušeriją-ginekologiją. Doc. 
dr. L. Petkevičienė – Nacionalinės dietetikos federacijos prezidentė, Lietuvos 
samariečių bendrijos, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narė. Rašo eiles, 
išleido kelias poezijos knygas. 

Vilniuje gyvenanti L. Petkevičienė pasakojo, kad, mokantis Šiaulių J. 
Janonio vidurinėje mokykloje, G. Bagdonavičius buvo jos piešimo mokytojas. 
Dailininkas apie 1972-1973 m. sukūrė ir jai padovanojo trijų knygos ženklų su 
įrašu „Ex libris laisvūnė Petkevičienė“ eskizus. Viename iš jų reverse yra dailininko 
antspaudas: „Paišė / Dailininkas / Gerardas / Bagdonavičius“. Dar vieną ekslibrisą 
G. Bagdonavičius sukūrė L. Petkevičienės vyrui, ilgą laiką Šiaulių respublikinėje 
ligoninėje dirbusiam gydytojui Stasiui Petkevičiui (1940-1991). Knygos ženkle 
„Ex libris Stasys Petkevičius“ tarp knygų ir medikamentų pavaizduotas gydytojas, 
rankose laikantis kaukolę ir vaistažoles.

Šie netiražuoti ekslibrisų eskizai saugomi L. Petkevičienės rinkinyje.
Ex  libris Vilius Uloza (XX a. II p.). Stilizuota plačiai pastatytomis kojomis 

žmogaus figūra su žąsies plunksnomis rankose. Už nugaros – ekslibriso viršutinėje 
dalyje užrašas „ex / LI / BR / IS“, apatinėje – „M / VILIUS / B / ULOZA“. 
Žemiau –  užrašas „EX / LIBRIS“.

Knygos ženklai saugomi Šiaulių „Aušros“ muziejuje.
Ex libris Auksė Vasaitytė (XX a. II p.). 54x53 mm, popierius, dažai.  Knygos 
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ženklas-eskizas šiaulietei poetei Auksei Vasaitytei (1947-1988). Ekslibriso 
kompozicijoje pavaizduota atversta knyga, iš kurios kyla spinduliai, dvi paukščio 
plunksnos, du skrendantys aukštyn paukščiai, užrašas „ex Libris“. Kompozicijos 
apačioje užrašas „auksė / Vasaitytė / Flower“. 

Ekslibriso eskizas saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje.
Ex libris Vinco Vaitiekūno (XX a. II p.).  Knygos ženklas-eskizas muzieji-

ninkui, esperantininkui Vincui Vaitiekūnui (1908-1987). Gimė 1908 m. Šlapakių 
k., Joniškio r. 1929 m. baigė Šiaulių valstybinę gimnaziją. 1933 m. tapo Šiaulių 
kraštotyros draugijos sekretoriumi, „Aušros“ muziejaus bendradarbiu. Mokėjo an-
glų, vokiečių,  esperanto kalbas. Buvo aktyvus kraštotyrininkas, bendradarbiavo 
spaudoje. Buvo išrinktas respublikos garbės kraštotyrininku. 

Ekslibriso kompozicijos kairėje pusėje – medžio kamienas, skydas su dvigu-
bu kryžiumi, užrašas „EX LIBRIS / Vincas / VAITIEKŪNAS“, žemiau – name-
lis tarp medžių, dešinėje – dekoratyvus apskritimas.

Knygos ženklas saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje, GBEF, privačiuose 
rinkiniuose.

G. Bagdonavičius yra sukūręs ir daugiau ekslibrisų eskizų, kurie nebuvo rea-
lizuoti. Minėtini ekslibrisai J. Kubiliui (1933), J. Kirliui (1934), L. ir I. Šlapeliams 
(1937), Z. Kuzmickiui (1940), J. Putriui (1960), R. Neimantui, V. Kavaliauskienei, 
A. Regelskiui, J. Jakštui, P. Bugailiškiui, J. Ir Z. Proscevičiams, S. Bagdonavičienei, 
J. Petrauskui, V. Rimkui, N. Urlakienei, V. Sauliui, E. Buivydaitei-Prėskienienei, 
B. Lukošiui, V. Kašauskui ir kt.

Dailininko  autoekslibrisai

Nemažiau įdomūs ir dailininko autoekslibrisai. Asmeninės bibliotekos kny-
gas žymėjo savo sukurtais knygos ženklais ir antspaudais. Pavyko aptikti dešimt 
G. Bagdonavičiaus autoekslibrisų. Didelę reikšmę dailininkas teikė simboliams, 
įvairiems ženklams. Pavyzdžiui, 1925 ir 1926 metais jo autoekslibrisuose naudo-
jami populiarūs dailininko profesijos simboliai: teptukai, dažai, antikinės skulp-
tūros, knyga ir kt. 

1925-1982 m. sau sukūrė apie 12 autoekslibrisų, daug jų eskizų. GBEF 
rinkinyje yra 11 G. Bagdonavičiaus autoekslibrisų, Šiaulių „Aušros“ muziejuje – 
10.

Pirmąjį knygos ženklą „Ex libris. Gerardas Bagdonavičius“ (su tūbele ir tep-
tuku) dailininkas sukūrė 1925 m. Cinkografija. 66x47 mm. Šis knygos ženklas 
vaizduoja tapytojo, piešėjo įrankius ir medžiagą – dažų tūbelę, teptuką, popieriaus 
lakštus. Tamsiame keturkampio fone – dažų tūbelė, perverta teptuku, padėta ant 
kelių lapų. Kompozicijos viršuje – užrašas Ex libris“, apačioje – „Gerardo / Bag-
dona / vičiaus“. Šis knygos ženklas saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje ir priva-
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čiuose rinkiniuose. Pirmą kartą buvo išspausdintas 1926 m. rugsėjo 12 d. laikraš-
tyje „Šiaulių naujienos“ ir žurnale „Kultūra“ (1926, Nr. 11, p. 427). Šalia „Šiaulių 
naujienose“ išspausdinto autoekslibriso buvo toks prierašas: „Gerardo Bagdona-
vičiaus exlibri. G. Bagdonavičius – jaunas dailininkas, Šiaulių L. M. P. Są-gos 
Šiaulių skyriaus suaug. gimnazijos ir Mokytojų seminarijos paišybos mokytojas.“

Ex libris G. B. (1973). Eskizas. Popierius, guašas. 60x39,5 cm. Kompozici-
jos centre – paletė, teptukai, pelėda, atversta knyga, smėlio laikrodis. Nuo jų į šalis 
eina tamsūs potėpiai, lyg spinduliai, už jų – geltoni. Ant paletės – užrašas „EX 
/ LIB / RIS / G. B.“ Apatinėje dalyje kairėje – užrašas „ARS LINGA / VITA 
BREVIS EST“. Ekslibriso originalas saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje.

1982 m. sau sukurto knygos ženklo centre – balto apskritimo fone nuoga 
moteris,  rankose laikanti obuolį ir tulpę, dešinėje – herbo skydas, kairėje – atversta 
knyga su lauro lapų vainiku. Viršutinėje dalyje dešinėje užrašas „OMNIA VIN-
CIT AMOR“. Apskritimo apatinėje dalyje dešinėje – klūpančio vyro siluetas su 
iškeltu indu. Apskritimo apatinėje dalyje užrašas “EX / LIBRIS“.    

G. Bagdonavičius savo gausios meno, istorijos ir grožinės literatūros asme-
ninės bibliotekos knygas taip pat žymėjo penkių eilučių neapibrėžtu spaudu-už-
rašu įvairaus dydžio šriftais: GERARDAS / BAGDONAVIČIUS / ŠIAULIAI / 
„Aušros“ alėja 84 Nr. / LIETUVA – LITHUANIA ir kitais savadarbiais knygos 
antspaudais bei įrašais. Kai kurias knygas G. Bagdonavičius žymėjo ir įrašais, pvz., 
„B.G. 3.IX.1936“, taip matomai pažymėdamas šio leidinio įsigijimo datą. 

Prašome „Varpų“ almanacho skaitytojus pasidalinti informacija apie turimus 
ar žinomus dailininko G. Bagdonavičiaus sukurtus ekslibrisus ar jų eskizus, pateikti 
jų nuskenuotus pavyzdžius. Norisi surinkti, suregistruoti, aprašyti kiek įmanoma 
išsamiau visus dailininko sukurtus knygos ženklus.

Laiškai apie kūrybą ir ekslibrisus

G. Bagdonavičius, siekdamas papildyti savo asmeninę biblioteką retomis 
knygomis ir meno leidiniais, knygos ir ekslibriso klausimais susirašinėjo su kolek-
cininkais ir dailininkais, gyvenančiais užsienyje. Mielai sutikus V. E. Vengriui 
iš JAV, pirmąkart skelbiame kai kuriuos laiškus, kuriuos jam 1973-1975 m. iš 
Šiaulių atsiuntė dailininkas G. Bagdonavičius. Šiuose laiškuose nemažai vertin-
gos informacijos apie dailininkus, įdomūs samprotavimai apie kūrybą, laikmetį, 
biblioteką, pomėgius.

Iš 1973 m. gruodžio 19 d. G. Bagdonavičiaus laiško V. E. Vengriui 
(JAV): „Malonus prieteliau. Mane nepaprastai džiugina tamstos laiško žinu tės 
apie gautas man naujas me no knygas iš leidyklos, ku rios leidiniai čia pas mus labai 
aukštai vertinamos ir meno ir materialiniais atžvilgiais!!! Tos „Skira“ leidyklos 
spau diniai buvo specialioje pa rodoje Maskvoje rodomi, kaipo pavyzdingi, ypačiai 
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poligrafiniu nepaprastu to-
bulumu ir ypač spalvomis! 
Čia pas mus visi tai gerai ži no 
ir labai aukštai (nepaprastai!) 
vertina! (…).

Su džiaugsmu pasi-
stengsiu tuoj nupaišyti Jū-
sų ex librisą ir net keletą 
įvairiai. Bet tuoj parašykite, 
kokią turit darbo specialybę, 
hobby, pomėgį ir t. t. Tada ex 
libris galiu priderinti Jums. 
Ar su pilnu vardu norite? 
Parašykite!

Deja, dėl prieškarinių 
ex librisų atsiuntimo Jūsų 
kolekcijai yra visai sunku, nes 
praėjo jau 33 metai! Jau nėr iš 
ko juos dabar surinkti! Nors 
aš jums Kaune pasistengsiu 
pereiti senus drau gus ir kt. 
ir visur įsakmiai dėsiu visas 
tam reikalui pastangas Jums! 
(...).“34

Iš 1974 vasario 9 d. G. Bagdonavičiaus laiško V. E. Vengriui ( JAV): „Aukštai 
gerbiamas ponas V. E. Vengris! (...) „Dabar Vilniuje, Parodų rūmuose (...) yra 
eksponuojami mano 8 darbai. Turiu greit gauti katalogėlį. Tada tuoj pat atsių siu 
Tamstai ir ką kitą ką tik gausiu dar Jums.

(...) O dėl Tamstos ex libriso, tai dar Tamsta neparašėte man reikalingų 
smulkmenų – simbolių – emblemų, nes aš visados stengiausi naudoti juos 
kompozicijose. Jei Tamstai tai nėra taip esminga, tai prašom parašyti – tada 
sukursiu be tų elementų. Pradėjau su tom žiniom T[amstos] laiške nuo 4/I. Tai 
irgi gali pakakti ex librisui. Tuoj atsiųsiu tokias jų kompozicijėles atskirame laiš-
ke – keletą variantų.

Čia mano mintys į Tamstos 26/I d. laišką. Labai dėkoju Tamstai už siūly mą 
duot žinių apie mano darbo ex librisus! Čia pat ant savo rašomojo stalo jau at-
rinkau įvairius spausdinius ir tuoj pat čia (geriau ant atskiro popieriaus) aprašy siu 
(...). Turiu iš Los_Angeles dalyvautų parodų katalogus (prieš karą) savo archyve. 
Apie savo tuos darbus pas mane yra daug įvairių laikraščių recenzijų, eilė įvairių 
žurnalų, katalogų, raštų,, kvietimų, laiškų, parodų foto. Bet, deja, tik visai nedaug 
yra keliuose egzemplioriuose (...). Nuo 1923 mt. Kaune Meno kūrėjų draugijos 
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didelėje visuotinėje parodoje dalyvavau pirmąsyk gyvenime su trimis akvarelė-
mis (Saratovo gamtovaizdžiai – buvo ten publikos nupirkti). (...) Apie 1922 mt. 
(...) Radviliškyje gelžkeliečių saviveiklos vaidinimui pavyko sukurti scenografiją, 
ne kiek nemenkesnę už gerus profesinius teatrus. 1923 mt. Kaune režisierius A. 
Sutkus ir dailininkas V. Bičiūnas pavedė man scenografijas jų privatiniam „Tautos 
teatrui“ (prie „Vilkolakio“) Vydūno veikalui „Žvaigždžių takai“, kur man pavedė 
3 veiksmus apipavidalinti, kas ir buvo realizuota (dekoracijos, kostiumai, butafo-
rija). O antras veikalas buvo rusų rašytojo Ilja Erenburgo veikalas „Aukso širdis“. 
Kai jau sukūriau 3-4 veikalų visą scenografiją, tai tuometinis Kauno komendantas 
likvidavo minėtus teatrus. Eskizai liko ir pas mane. Po to prieš karą ir po karo 
Valstybiniam teatrui Šiauliuose (ir Klaipėdos valstybiniam teatrui) sukūriau apie 
15 įvairių scenografijų, o kitiems teatrams virš 150 įvairiems veikalams. Visados 
rinkau labai gerus ir net kai kada plačius spaudos atsiliepimus, kurių iki šiol pri-
sirinko nemažai „kilogramų“. O eskizai, foto ir maketai buvo eksponuojami labai 
įvairiai ir specialiose atskirose parodose ir muziejuose. 1972 m. Šiaulių valstybinio 
teatro trijose fojė (visame I-me aukšte) buvo tos rūšies vien mano apžvalginė pa-
roda.“35

* * *

G. Bagdonavičiaus namas Aušros alėjoje 84, Šiauliuose – istorinė, valstybės 
saugoma vertybė, 1996 m. pradžioje įtraukta į nekilnojamųjų istorijos ir kultūros 
vertybių registrą. Šios vertybės savininkė – Šiaulių miesto savivaldybė, atsakinga 
už jos būklę, priežiūrą ir tolesnį likimą. 2017 m. G. Bagdonavičiaus namas pradėtas 
restauruoti, darbai turėtų būti baigti 2021 m. 

G. Bagdonavičius atvirlaiškyje menotyrininkei M. Adomavičienei 1981 m.  
sausio 1 d. rašė: „Prašau mane lankyti mano name, nes čia bus mano kūrybos 
memorialinis muziejus.“36

Gerardo Bagdonavičiaus namuose (siūlau taip juos pavadinti) turėtų 
būti atkurta dailininko studijos ir kambarių aplinka, eksponuojami jo kūriniai, 
asmeninė biblioteka, meno kūrinių rinkiniai. Panašiai kaip Galaunių namuose 
Kaune, čia turėtų būti rengiamos parodos, konferencijos, seminarai, įvairūs 
literatūriniai ir muzikiniai vakarai. Prie kavos ar arbatos puodelio galėtų vykti 
prasmingi pokalbiai apie meną, muziką, literatūrą, ruošiami dailininkų, rašytojų, 
muzikantų, kolekcininkų susitikimai. Ši vieta kažkuo galėtų priminti Šiauliuose 
buvusį knygyną-kavinę „Sielai“, Thomo Manno namus Nidoje, M. K. Čiurlionio 
namus ar V. K. Jonyno galeriją Druskininkuose, kur laisvai ir nevaržomai 
plėtojamas menas, muzika, kūryba, filosofinė mintis. Ir jokios politikos.
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Diena, praleista Telšiuose, paliko tiek įspūdžių, kad ne taip paprasta apie ją 
papasakoti. 

Kai Žemaitijos sostinėje lankiausi prieš porą dešimtmečių, atsisveikinau be 
sentimentų. O šįkart vienam iš kelionės kompanionų, įpratusiam prie gyvenimo 
did miestyje, ėmė ir išsprūdo: „Norėčiau gyventi Telšiuose“. Gal tie žodžiai ir ne iki 
galo apgalvoti, bet tokios akimirkos būta.

Kas gi tokio netikėto įvyko, kad net atsiranda galvojančių, jog laikas krautis 
lagaminus ir mokytis žemaitiškai?

Į tokį ir panašius klausimus sunkoka atsakyti, tačiau, regis, pataikėme susi-
tik ti su tais, nuo kurių čia daug kas priklauso ir dar daugiau priklausys. „Varpų“ 
gi du Že maitijos sostinėje buvo Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto deka-
nas doc. Ra mūnas Banys ir svarbiausia šneka, žinoma, sukosi apie čia ruošiamus 
meninin kus, apie tai, kokią įtaką miestui jau spėjo padaryti ir tebedaro fakulteto 
dėstytojai bei jų auklėtiniai. Kalbėjomės lietuviškai, taigi vertėjo nereikėjo, tik kai 
suskambėdavo dekano mobilusis, ne kažką tesuprasdavom. Tokiom akimirkom 
turėjom progą įsitikinti, jog tarp Telšių mūrų labiausiai tinka ne bet kokia, o pri-
gimtinė kalba. Vis dėlto mūsų vedlys pasistengė, kad ir susitikus šimtaprocenti-
nius žemaičius, nepasijustume kaip kokioje Kinijoje.

*
O tikslas buvo labai žemiškas – papasakoti apie 2016 m. Lietuvos kultūros 

sostinę bei čia  veikiantį dailės fakultetą. Garsas apie jį vis skardesnis, tačiau tik 
kai pats, kad ir labai kažką reikšmingo, pačiupinėji, ištyrinėji, gali tvirtinti, jog yra 
kaip tik taip, o ne kitaip.

Jau pats faktas, kad provincijos mieste ruošiami menininkai profesionalai, 
vertas ypatingo dėmesio. Faktas, neturintis pavyzdžio. Tačiau kai sužinai, kiek 

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS

NORĖČIAU GYVENTI 
TELŠIUOSE?
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metų ir kaip į tai eita, sensacija lyg ir nebekvepia. Nebent pačia šviesiausia spalva.
1931 m. čia buvo įkurta Amatų mokykla, iš pradžių ruošusi tik stalius ir 

baldžius. Beje, tokius baldžius, kurie sugebėjo nustebinti net pasaulinės parodos 
Niujorke organizatorius ir lankytojus –  likus metams iki okupacijos, buvo laimėtas 
aukso medalis. Tai parodai telšiškiai buvo pagaminę ekspozicinę įrangą, Petro 
Rimšos skulptūros „Vargo mokykla“ modelį ir baldus parodos ministerijos skyriui. 
Dėl tarptautinių neramumų ekspozicija į Lietuvą nesugrįžo, tačiau vienas rimtas 
pavyzdys iš anų laikų yra išlikęs, tai – Amatų mokyklos dėstytojų ir auklėtinių 
sukurti baldai žymiajam dainininkui Kiprui Petrauskui, vasaras leidusiam Rainių 
dvare. Dabar jie saugomi „Alkos“ muziejuje.

Pokaryje Amatų mokykla tapo Taikomosios dailės technikumu,1987 m. – 
Aukštesniąja taikomosios dailės mokykla, o 1998-aisiais įsijungė į Vilniaus dailės 
akademijos sudėtį. Visos studijų programos susiformavo per tuos dešimtmečius, 
kai čia buvo ruošiami ne tik baldžiai, bet ir keramikai, metalo apdirbėjai, meninio 
trikotažo gaminių modeliavimo, meninio pramoninių gaminių konstravimo, 
meninio akmens apdirbimo specialistai. Labai didelė patirtis, įdirbis lėmė, kad 
mokykla taptų sostinės dailės akademijos dalimi.

Telšių fakultete – penkios universitetinių bakalauro studijų programos. 
Užsienio ekspertų įvertintos, akredituotos. Tai – metalo meno ir juvelyrikos, 
taikomosios skulptūros, gaminio dizaino, baldų dizaino ir restauravimo, kostiumo 
dizaino studijos. Per artimiausius metus planuojama paruošti magistro studijų 
programą.

106 studentai – kaip ir nusistovėjęs, stabilus skaičius. 2016-aisiais fakultetą 
baigė 21 absolventas, atėjo 22. Kiek išeina, tiek ir ateina.

Dar apie studijų programas. Viena populiariausių (beje, vienintelė tokia 
Lietuvoje) – metalo menas ir juvelyrika. Išskirtinė ir programa, pagal kurią 
studijuoja būsimieji baldų dizaineriai bei restauratoriai. Jei kituose akademijos 
fakultetuose ruošiami dizaineriai plačiąja prasme, neapsiribojant konkrečios sri-
ties objektais, čia yra kitaip – kompetentingi specialistai skiriami baldų pramo-
nei ir restauravimui. Jaučiamas labai didelis darbdavių susidomėjimas, didelis to-
kių specialistų poreikis. Absolventai laukiami Šilutėje, Klaipėdoje, Mažei kiuo se, 
Šiauliuose, o ir tuose pačiuose Telšiuose. 

Unikali ir dar viena studijų programa – taikomoji skulptūra, nes dirbama su 
akmeniu. Gyvenimo patikrinti žodžiai: Telšiai – vienintelė vieta, kur dar galima 
išmokti dirbti su akmeniu. Šiais laikais kitur dažniausiai apsiribojama daugiau 
konceptualiais dalykais – performansais ir panašiai. Tiesa, nors pagrindinė 
kūrybos medžiaga akmuo, naudojamos ir kitos realios medžiagos – metalas, 
medis, sintetika.

Absolventų sukurtos skulptūros prieinamiausios telšiškiams. Dizaineriai, ju-
velyrai savo kūrinius pristato įvairiose parodose, kasmet laimi ne vieną reikšmin gą 
kon kursą. Yra kuo pasigirti atliktais darbais įvairiose srityse – nuo meninių akcen-
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tų viešosiose erdvėse iki konkrečių objektų – pakuočių, baldų, kostiumų.

*
Senajame Amatų mokyklos pastate dabar įsikūręs Menų inkubatorius. Šalia 

– muziejus „Alka“ su nuostabia paveldo ekspozicija. Per daugelį metų susiforma-
vusi dėkinga infrastruktūra meno studijoms. Rezultatai – akivaizdūs. Fakulteto 
dėstytojų ir jų auklėtinių įgyvendinami projektai iš esmės atšviežino senosios Že-
maitijos sostinės viešąsias erdves. Kasmet net keli jų sukurti nauji meno objektai 
tampa ypatingos traukos vietomis. Jose dar apsilankysime.

O kol kas būtina pastebėti, kad tik ką miesto centre pradėjo savo veiklą 
iš esmės atsinaujinusi Dailės galerija bei Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir 
konservavimo centras. Abu – fakulteto iniciatyvos vaisiai. Pakeliui ir trečiasis – 
pagrindinio mokomojo pastato pirmajame aukšte ruošiamasi įkurti gimnazijų ir 
vidurinių mokyklų moksleivių ugdymui skirtas keturias laboratorijas: fizikos-che-
mijos, robotikos-inžinerijos, programavimo-kompiuterijos ir menų-dizaino. Uni-
kaliausia, žinoma, bus pastaroji. Į užsiėmimus tame traukos centre bus kviečiami 
moksleiviai iš visos apskrities. Šitokios naujovės sumanytojai neabejoja, jog dalis 
tų jaunų žmonių taps fakulteto studentais.

Dekanas 1998 m. priimtą sprendimą vertina kaip labai natūralų ir neabejo-
tinai teisingą:

- Telšiškis technikumas visada buvo labai stiprus. Čia vykdavo didžiuliai 
konkursai, o absolventai tapdavo pagrindiniais „tiekėjais“ į Dailės akademiją. Čia 
mokslus baigusieji visada išsiskirdavo labai stipriais praktiniais įgūdžiais.

Pastaruosius žodžius tądien išgirdau ne kartą. Na, o jų patvirtinimą turėjo-
me daug progų įsitikinti – įvairiose Telšių erdvėse jaunųjų menininkų darbų apstu. 
Žinoma, daug ką reiškia ir unikalios studijų programos, nedidelės studentų gru-
pės. Visais laikais čia panašiai buvo – 5-6 studentai grupėje. Ir tai suprantama, juk 
kremtami ne socialiniai mokslai. Reikia labai daug individualių konsultacijų, kaip 
taikliai juokauja tenykštė profesūra, reikia daug rankų darbo. Čia daug ir specifinės 
įrangos, su kuria privalu susidraugauti.

Anot dekano, studijuojančių Telšiuose ir Vilniuje galimybės tokios pat, ski-
riasi nebent tuo, kad čia sąlygos ramesnės, mažiau blaškymosi, didesnės galimybės 
susikoncentruoti į studijas. Be to, Telšiai nuo seno turi tokią aurą, kuri visam gy-
venimui „pririša“, todėl baigusieji mokslus ir vėliau vis sugrįžta – su savo darbais, 
parodomis, dalyvauja susitikimuose su absolventais. „Ne vieta apsprendžia gali-
mybes, o paties žmogaus motyvacija“, - patikrinti žodžiai, kuriuos studijų metais 
girdėjo kiekvienas ir kurių teisumu vėliau nesuabejojo.

Telšių fakultete studijuojantiems platusis pasaulis nė kiek ne atokesnis nei 
jų kolegoms Vilniuje. Aktyviai dalyvaujama tarptautinėse mainų bei mobilumo 
programose, įvairūs projektai pritraukia į Telšius studentus ir dėstytojus iš Lat-
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vijos, Estijos, kitų Europos šalių. Kūrybinių dirbtuvių žaismą ir prasmę pajunta 
net su tuo nieko bendro neturintys miestiečiai. Dėstytojai išvyksta stažuotėms į 
užsienio aukštąsias mokyklas. Pastoviai dalyvaujama tarptautinėse parodose, vien 
per pastaruosius trejetą metų išvykta į šiuolaikinės juvelyrikos festivalius Miun-
chene, Gdanske, Prahoje. Dizaino specialybės studentai dalyvauja visose Lietuvo-
je organizuojamose parodose, be to, jau penkti metai važiuojama su studentais į 
tarptautinę parodą Stokholme.

Aktyviausieji savo studijų metus ramiame provincijos mieste įsimena visam 
gyvenimui. Štai kaip atrodė vienos studentės, baigusios fakultetą 2014 m., tvar-
karaštis: dalyvaudama mainų programoje, sugebėjo atlikti poros savaičių praktiką 
Taline, paskui pusei metų išvyko į Japoniją ir dar pusę metų tobulinosi Miunche-
no dailės akademijoje. 

*
Fakultetas su daug kuo turi bendrų projektų, o sėkmingiausiu vadina 

bendradarbiavimą su Šiaulių šokolado fabriku „Rūta“. Dirbant su šia bendrove, 
įgyvendinta nemažai projektų bei baigiamųjų darbų. Tai – įvairios saldumynų pa-
kuotės, reprezentacinė rūbų kolekcija, Šokolado muziejaus eksponatai.

Dekano žodžiams apie ypač sėkmingą bendradarbiavimo su socialiniais 
partneriais pavyzdį pritaria ir buvęs ilgametis „Rūtos“ vadovas Algirdas Gluodas. 
Pasirodo, šito energingo, iniciatyvaus žmogaus pažinčiai su telšiške menininkų 
kalve beveik pusė amžiaus. Pirmąkart čia atvažiavo 1970 m., kai pats vadovavo 
Jurbarko rajono Smalininkų žemės ūkio technikumui, o Telšių taikomosios 
dailės technikume labai klestėjo kalviškieji darbai. Tąsyk iš Žemaitijos sostinės į 
Smalininkus iškeliavo riboženkliai, skirti unikaliam gamtos paminklui – Ąžuolų 
alėjai. Ne kartą teko čia lankytis ir vėliau, nes buvo išrinktas Žemaitijos zonos 
direktorių tarybos pirmininku, todėl turėjo galimybę iš arti matyti ir didelius 
darbus, ir norą siekti vis aukštesnio. O kai ėmėsi naujam gyvenimui prikelti 
„Rūtą“, prasidėjo kitas bičiulystės etapas.

- Iš praktikos žinau, kad jaunimui labiau patinka studentų sukurti darbai, 
- pasakojo. – Ir idėjų daug buvo, ir darbų reikšmingų nemažai padaryta. Džiaugia-
mės čia sukurtais ir „Rūtoje“ įgyvendintais projektais.

Tas diplomantes, kurios „Rūtos“ projektus ruošė, po kelerių metų jam teko 
sutikti kitur. Abi  jau turi savo firmas. Tai tik patvirtino ne kartą jo paties kartotus 
žodžius, jog čia projektai ruošiami ne tam, kad būtų padėti į lentynas, - ruošiami 
gyvenimui. Ir tai didžiulis skirtumas tarp kitų mokymo įstaigų. Tai, ką pažymėjo 
šis šiaip jau niekada dideliais žodžiais nesišvaistantis, sovietmečiu nugyventą 
„Rūtą“ prikėlęs inžinierius, neabejotinai aukso vertės:

- Kai fakultete vyko susitikimas su žymiais užsienio specialistais, atkreipiau 
dėmesį į unikalų atvejį – praktiškai visi čia sukuriami darbai yra įgyvendinami 
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de facto. Jie arba Telšius puošia, arba kitas Lietuvos Respublikos gyvenvietes. 
Šita Telšių dvasia ypatinga. Garbinu fakulteto žmones, kadangi jie sugebėjo taip 
nuteikti miesto visuomenę, kad net vandalizmo nėra. Kitur, prieš ką nors viešojoje 
erdvėje pastatant, padarant, verkšlenama: „sulaužys“, „sudaužys“, „nupeckios“... 
Telšiečiai šito nežino. Jie visai kitą kultūrinį lygį yra pasiekę. Dailės akademijos 
fakultetas, toji mokykla ir jos įtaka miestui – didžiulė. Jos dvasia labai gili. 
Dėstytojai – ne popieriniai, dėstytojai – praktikai, menininkai. Užtat ir studentų 
atlikti darbai išskirtiniai.

Įdomus faktas: „Rūtoje“ šiuo metu dirba dvi akademijos laikų auklėtinės, 
viena – skulptorė, kita – juvelyrė. Ir dirba labai įdomius, labai naudingus darbus. 
Išradingos, sugebančios atlikti pačius ypatingiausius specialius užsakymus pačiom 
įvairiausiom progom. Čia reikia ne tik ypatingo išradingumo, būtina nusimanyti 
ir šokolado technologijose. Regis, fabrike įsidarbino ilgam.

*
Pakeliui į Menų inkubatorių dekanas primena, kad priešais stovinčiam 

„Alkos“ muziejui, atidarytam 1932 m., langus darė Amatų mokyklos moksleiviai. 
Visuomenė aukojo lėšas, daug prisidėjo, kad atsirastų toks muziejus.

Tame daug menančiame pastate Menų inkubatorių prieš ketvertą metų 
įsteigė savivaldybė, UAB „Praktika“ ir Dailės akademija.

Buvo pats atostogų metas, tačiau pavyko užtikti keletą besidarbuojančių 
buvusių fakulteto auklėtinių. Pirmiausia Menų inkubatorius pritraukia čia pasi-
liekančius gyventi ne telšiškius, jie čia įsikuria. Be abejo, konkurencinį pranašu-
mą lemia ir lems kūrybiškumo faktorius. Tačiau visos tos kūrybinės specialybės, 
kurios įgyjamos fakultete, nedideliam regioniniam miestui yra labai svarbios. Čia 
įsitvirtinančio jaunimo dėka keičiasi Telšių situacija. Jau realiai pradėjo pulsuoti 
viena gamykla, kuri iki šiol buvo užstrigusi, dėmesio verti žingsneliai pastebimi ir 
kitur. Kad nepakenkti (meno žmonės prietaringi), prašė kol kas apsieiti be kon-
krečių pavyzdžių. Tačiau akivaizdu, kad po kelerių metų bus apie ką papasakoti.

O dabar susipažįstame su šiuose namuose savo darbo vietas susikūrusiais ju-
velyrais. Sigitas Rekašius baigė fakultetą prieš devynerius metus, vėliau – ir magis-
trantūros studijas. Pustrečių metų dirbo privačioje firmoje, nuo 2012-ųjų pradėjo 
savarankišką veiklą. Čia, Menų inkubatoriuje. Gamina juvelyrinius dirbinius iš 
aukso, sidabro. Užsakymai – individualūs. Dalyvauja ir parodose. Kokie prisimini-
mai apie fakultetą? „Smagus laikas buvo, - atsako Sigitas. – Ir dabar su gupiokais 
bendraujam, kasmet suvažiavimus rengiam“. Vaikinas pastebi, kad ne visi jau ju-
velyrika užsiiminėja, vienas sėkmingai darbuojasi kitoje sferoje, o tai išgirdęs de-
kanas įsiterpia, jog gyvenimas kartais pasisuka kitaip, svarbu, kad jaunas žmogus 
būtų žingeidus, organizuotas, mokėtų planuoti, inicijuoti, tada ir kitoje srityje bus 
rezultatas. Fakultete daroma viskas, kad baigęs studijas auklėtinis nepasimestų.
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Visiems čia įsikūrusiems keliolikai buvusių fakulteto auklėtinių sekasi gerai. 
Vieni kuria originalius šviestuvus, kiti su metalu dirba, treti – baldų dizaineriai, 
net keturi – juvelyrai. Meno inkubatoriuje įsikurti yra ir daugiau norinčių, bet 
nebėra vietos. 

Prieš porą metų fakultetą baigusi juvelyrė Neringa Puškoriūtė, paklausta, ar 
nepavydėjo kolegoms, studijuojantiems Vilniuje, atsakė: 

- O, ne! Kai stojau ir laikiau egzaminus į grafiką, tapybą ir juvelyriką, visur 
įstojau, bet pasirinkau Telšius. Vien dėl miesto. Nenorėjau į didmiestį. Aš pati iš 
Mažeikių.

Dekanas Neringą apibūdino kaip vieną gabiausių absolvenčių, kaip sėkmingą 
pavyzdį. Jos rankomis kuriami unikalūs daiktai, užsakymai – iš įvairių užsienio 
šalių, o daugiausia perka Amerika.

- Tai smagiai gyvenat...
- Sukamės kaip galim. Akademija išmokė suktis, - sakė Neringa, prieš tai 

papasakojusi, jog ieško įvairių veiklų, ties viena nenori sustoti. Į savąją veiklą ruo-
šiasi įtraukti ir daugiau kolegų. Pasidžiaugia, kad studijų metais buvo ir tokios da-
bar labai praverčiančios disciplinos, kaip teisės pagrindai, dizainas ir marketingas, 
kultūros vadyba. Kad buvo orientuojami užbaigus studijas ne prašytojais tapti, o 
patys kurtų darbo vietas sau ir kitiems, kad kūryba būtų pagrindiniu gyvenimo 
šaltiniu. 

Įdomus Menų inkubatoriaus ir fakulteto bendradarbiavimas. Dalyvaujama 
bendruose projektuose. Žinoma, pirmenybė – kultūriniams renginiams, kūrybi-
nėms dirbtuvėms. Pagal Menų inkubatoriaus paruoštus projektus buvo daromos 
skulptūros iš ledo, šiaudų. Studentams sudaromos sąlygos naudotis įranga, techni-
nėmis galimybėmis. Bendradarbiavimas glaudus ir draugiškas, nes ne vienam ab-
solventui lemta tapti tų namų gyventoju. Iš tų jaunų žmonių – ir pačios įdomiau-
sios iniciatyvos bei idėjos. Kas be ko, dėstytojai turi galimybę parodyti studentams, 
kur jie, jei panorės, galės įsikurti savo pirmąją savarankišką darbo vietą.

*
Tie studentų darbai, su kuriais dabar turime progą susipažinti, ne taip seniai 

buvo vertinami diplominių darbų gynimo komisijos, kurią sudarė žinomi Lietuvos 
menininkai, vadovaujami Vilniaus dailės akademijos prorektoriaus menui Julijo-
no Urbono. Visų rezultatai buvo labai geri, o trys absolventai įvertinti specialiais 
atžymėjimais. Tai – juvelyro Karolio Kurkliečio „Žiedų kolekcija“ (darbo vadovė 
prof. Laima Kerienė), baldų dizainerio ir restauratoriaus Jorūno Šikšnos projektas 
„Germanto lobis“ (darbo vadovas doc. R. Banys), skulptorės Raimondos Šiudei-
kytės „Pakrantė“ (darbo vadovas Gintaras Gailius). Pastaroji papuošė skulptūrų 
parką, įkurtą Masčio ežero pakrantėje. Dar vienas baigiamasis darbas – Birutės 
Saulės „Paminklas tremtiniams“ (darbo vadovas prof. Osvaldas Neniškis) birželio 
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14-ąją atidengtas skverelyje prie Telšių geležinkelio stoties. Idėją eskizams pa-
diktavo Marcelijaus Martinaičio „Mes gyvenome“, kūrinio eilutėse įamžinti svar-
biausi lietuviams kasdienybės palydovai – stalas, lininis rankšluostis, kryžius. 

Kasmet studentai kartu su dėstytojais restauruoja keletą muziejų objektų. 
Šįkart labiausiai pasižymėjo diplomantas Tautvydas Trakimas, restauravęs medi-
nio laikrodžio korpusą Kretingos muziejui (darbo vadovas Ramūnas Balsevičius). 
Jis dar nesugrįžo pas muziejininkus, todėl buvo  proga įsitikinti, kaip profesiona-
liai padirbėta. Šalia – ir studentų pagaminta originalios kėdės kopija. Ji – iš baldų 
komplekto, tarpukaryje pagaminto dainininkui K. Petrauskui, apie kurį jau esame 
užsiminę.

*
Pakeliui į skulptūrų parką ežero pakrantėje dar spėjame aptarti ir keletą iš 

kūrybinių dirbtuvių neiškeliavusių kūrinių. Įspūdingiausia – Antikos laikų he-
rojaus galva, kurią sukūrė Graikijoje tobulinęsis studentas. Sužinome, kad, jei 
anksčiau tarp studijuojančių dominuodavo Žemaitijos regionas, dabar nemažai 
jaunuolių mokytis atvyksta iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, po vieną yra iš Latvijos ir 
Vietnamo. Yra ir profesorių bei dėstytojų iš Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Latvijos.

Kas čia senokai lankėsi, neatpažintų ežero pakrantės. Neliko šabakštynų, 
viskas idealu, kaip paveikslėlyje. Parko, įsteigto prieš ketverius metus, iniciatoriai 
– fakulteto dėstytojai architektūros prof. Algirdas Žebrauskas ir skulptorius prof. 
O. Neniškis. Bendrom pastangom su savivaldybe iš fakulteto teritorijos buvo per-
keltos anksčiau sukurtos skulptūros, o dabar kasmet parkas papildomas naujau-
siais studentų diplominiais darbais. Tai – ir traukos centras telšiškiams bei miesto 
svečiams, ir studijų programos sklaida, galimybė parodyti, ko galima išmokti stu-
dijuojant taikomąją skulptūrą.

Turėjome progą įsitikinti, kad ši nuostabaus grožio pakrantė, tapusi skulp-
tūrų muziejumi po atviru dangumi, labai populiari. Pakrantė – gyva. Ir nuo mamų 
su vežimėliais, ir nuo turistų, ir nuo sportuojančių, ir nuo tiesiog besiilsinčių, ro-
tondoje knygą skaitančių. 

Naujienų apstu ir kitur. Štai naujutėlis amfiteatras, taip įkomponuotas į uni-
kalų miesto reljefą, kad galima tik pavydėti. Dar – originalus, bet ir patogus tiltas 
neįgaliesiems. Aplink – kavinukės, koldūninės. Viskas sukurta ir tebekuriama la-
bai apgalvotai, su meile, nepamirštant, kad Telšių senamiestis – vienas iš septynių 
urbanistinių paminklų Lietuvoje. Išskirtinio žavesio miestui suteikia ne tik ežero 
buvimas, bet ir meno objektai.

Katedros apačioje – fakulteto prof. Romualdo Inčirausko sukurtos origi-
nalios skulptūrinės lentos, anot telšiškių, žemaičių didžioji siena. Šie kūriniai 
atsirado asmeninės iniciatyvos dėka. Fakulteto dėstytojai daug kuo garsėja, savo 
darbais puošia miestą, formuoja jo identitetą. Vieni tyrinėja krašto paveldą ir rašo 
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monografijas, kiti užsiima menine kūryba, treti organizuoja parodas. Štai prof. 
Petro Gintalo iniciatyva jau trisdešimt dvejus metus organizuojama medalinin-
kų stovykla – unikalus kultūros reiškinys, kokio niekur daugiau Lietuvoje nėra. Į 
tą stovyklą Telšiuose atvyksta menininkai iš įvairių Europos kampelių, čia kuria 
medalius, daro parodas Telšiuose, Vilniuje, kitur. Vadovavimą stovyklai dabar yra 
perėmusi doc. Remigija Vaitkutė.

Tai – puikūs pavyzdžiai ir studentams, kurių daugelis ilgainiui, kaip ir pri-
dera, linkę nustebinti savo mokytojus.

Per pastarąjį diplominių darbų gynimą viena absolventė labai taikliai pasa-
kė: „Nesvarbu, kur gyveni, svarbu, ką darai“.

*
Dailės galerija įsikūrusi 1912 m. statytame pastate, kuriame kas tik nebuvo: 

kinoteatras, dziudo sporto salė, ekspedicijų erdvės... Dabar tai – šakinis fakulteto 
padalinys. Iš esmės atnaujinta galerija atidaryta 2016 m. balandžio 21 d.

Be puikios ekspozicijų salės čia įsikūrę dar du objektai: taikomojo kultūros 
paveldo tyrimų ir konservavimo centras su restauravimo kabinetais ir dirbtuvėmis, 
taipogi konferencijų salė, kurioje vyksta įvairūs edukaciniai renginiai. 

Perkerpant simbolinę juostą, dekanas pažymėjo: „Telšių fakultetas – unikali 
mokykla, o šis centras – puiki galimybė sutelkti visą intelektinį potencialą“. 

Galerijai vadovauja prieš metus fakultetą baigusi Aurelija Pranevičiūtė. Stu-
dijavo ne tik Telšiuose, bet ir Miunchene. Jos organizuojama veikla domisi net 
klaipėdiečiai, šiauliečiai. Pradėjo nuo mados dizaino, paskui buvo jaunųjų skulp-
torių paroda, tarptautinė šiuolaikinės iliustracijos paroda, dar – medalininkai ir 
juvelyrai. Minint mokyklos 85-mečio jubiliejų, spalyje planuojama didelė tapybos 
paroda.

*
Prie Katedros – vestuvininkų procesija. Jaunieji ir palyda neskuba, trumpam 

„įsikuria“ čia pat, prie nuglostytos Romualdo Kvintos skulptūros. Čia ir pora eks-
kursantų autobusų. Vokiška, vengriška šneka.

Ypatinga tos erdvės aura. Neatsitiktinai į dabartinius Telšius atvažiavusieji 
pasako: „Jaučiuosi kaip Austrijoj“. Arba: „Atradau dar vieną miestą“. Anksčiau ke-
liauninkai iš Vokietijos prašydavosi tik į Nidą, Klaipėdą, Vilnių, dabar pirmiausia 
mini Telšius. Būna, kad per dieną 13-14 autobusų su užsieniečiais atvažiuoja. 

Miesto centre – bent kelios originalios skulptūros. Nuo iš tolo pastebimų 
iki miniatiūrų, tokių, kaip „Žydo nosis“ ant vieno iš senųjų pastatų. Pasakoja-
ma, kad, jei laikydamas pirštą ant tos nosies, sugebėsi apsisukti, laukia sėkmė 
versle. Ir sukasi, ir turbūt sekasi. 
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Kai gegužės 20 dieną Lietuvos Respublikos Seime buvo pristatyta 2016 m. 
Lietuvos kultūros sostinė, veikė ir paroda. Buvo galima susipažinti su fakulteto 
prof. R. Inčirausko geriausiais metalo plastikos darbais ir medaliais, skirtais svar-
biausiems pasaulio, Lietuvos ir  Žemaitijos įvykiams paminėti, prof. A. Žebrausko 
ir doc. Pranciškaus Balčiūno fotografijomis, kuriose įamžinti miestą puošiantys 
meno objektai.  

Daug unikalių dalykų Žemaitijos sostinėje. Net apie išvažiuojančius pagal-
vota: čia iškilo bokštelis su šiame mieste ir jo apylinkėse gimusių poetų eilėmis. Tai 
– fakulteto auklėtinės kūrinys. Telšiškiai dar prisimena, kaip per viešą diplominio 
darbo gynimą per garsiakalbį skambėjo eilėraščiai.

Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS

Su Telšiais atsisveikinant. Kairėje – šitos viešnagės iniciatorius – ilgametis „Varpų“ redakcijos 
kolegijos narys Algirdas Gluodas su ponia, dešinėje – almanacho redaktoriai.
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2016 m. gegužės 7 d. Maironio lietuvių literatūros muziejaus Mansardos gale-
rijoje buvo atidaryta Lietuvos diplomato ir tapytojo Antano Liutkaus (1906 Lecka-
va–1970 Paryžius), gyvenusio ir kūrusio Prancūzijoje, retrospektyvinė tapybos paro-
da „Grįžimas iš Žydrosios pakrantės“ (2016.05.07-06.11). Parodoje eksponuoti ne 
tik paveikslai (peizažai, natiurmortai, portretai, autoportretas), bei ir dokumentai, 
ankstesnių parodų katalogai, asmeniniai daiktai iš šeimos archyvo, tarp jų – daili-
ninko dažų paletė. Paroda, organizuota Villefranche-sur-Mer (Prancūzijos Rivjera) 
gyvenančio sūnaus Perkūno Liutkaus iniciatyva, rugpjūčio mėnesį buvo perkelta į 
Mažeikių muziejų ir sujungta su tapytojo brolio Juozo Liutkaus (1908-1993) – gy-
dytojo ir dailininko-mėgėjo tapybos darbais. Abi parodos, konceptualiai suvienytos 
A. Liutkui artimomis Lietuvos vietomis (gimė Žemaitijoje, studijavo Kaune) iš esmės 
buvo visiškai skirtingos – Kaune į parodos atidarymą susirinko gausus giminių ir 
draugų būrys iš Prancūzijos, atnešęs retro motyvais perpintą elitinį Europos dvelks-
mą (atvyko jaunesnysis sūnus Antanas Gediminas Liutkus su šeima, buvęs Lietuvos 
ambasadorius Prancūzijoje Ričardas Bačkis, abiejuose atidarymuose matėme Pary-
žiuje gyvenantį rašytoją Valdą Papievį, aktorę ir knygnešio bei knygininko iš Pa-
nevėžio Juozo Masiulio anūkę Karoliną Masiulis-Paliulis ir daugelį kitų). Parodos 

ELVYRA MARKEVIČIŪTĖ

LIETUVYBĖS UOSTAS 
ŽYDROJOJE PAKRANTĖJE

Liutkai 1941 m.
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atidarymas Mažeikiuose, kuriame apsilankė ir tapytojo duktė Eglė Liutkus-Jardel 
bei Perkūno Liutkaus sūnus Manuelis su šeima, buvo daug lokalesnis ir paliestas 
skaudžių prisiminimų. Juozo Liutkaus sūnus Juozas papasakojo apie nelengvą tėvo 
gyvenimo kelią, siekiant išlikti sudėtingu karo laikotarpiu ir gydyti žmones. 1939 m. 
spalio mėn. paskutinį kartą pasimatę Paryžiuje, Antanas ir Juozas Liutkai simboliškai 
susitiko tik šioje jungtinėje parodoje Mažeikiuose.

Tapyba abiem broliams buvo dvasinė atgaiva ir prieglobstis nuo gyvenimo ne-
gandų. Kai Lietuvos neliko pasaulio žemėlapiuose, diplomatas A. Liutkus su šeima 
buvo priverstas apsigyventi su Nica besiribojančiame Villefranche-sur-Mer miestely-
je ir įsigytoje viloje, ankstesnio savininko pavadintoje „Villa America“, užsiimti na-
tūriniu ūkiu. Vis dėlto, skirtingai nuo brolio Juozo, jis įgijo profesionalaus dailininko 
išsilavinimą ir statusą: baigęs Nacionalinę Nicos meno mokyklą (L‘École Nationale 
d‘Art Décoratif de Nice), ne tik sėkmingai įsiliejo į vietinių dailininkų gretas, bet 
ir Galerie Breteau Paryžiuje surengė dėmesio bei palankių atsiliepimų susilaukusią 
personalinę parodą „Pavasaris prie Viduržemio jūros“ (1954). Bukleto įžangą šiai 
parodai parašė žinomas kritikas ir žurnalistas, nuolatinis „Revue de Paris“ apžvalgi-
ninkas Albert‘as Flament‘as. Būtent jis ir paskatino Liutkų šiam žingsniui, pastebėjęs 
tapytojo darbus vietinėje galerijoje. Sužavėtas atrasto talento, jis apsilankė jo namuo-
se ir, apžiūrėjęs visus paveikslus, patarė neapsiriboti pasiekimais. Minėtoje įžangoje 
A.Flament‘as rašo: „Atvykęs iš Šiaurės Europos į Viduržemio jūros pakrantę, A.Liut-
kus jos niekada nebepaliko. Ji jam tapo sava. Jis aptiko čia, regis, nuo Žemės Rojaus 
besidriekiančius, civilizacijos vos paliestus stačius kalnus ir kerinčias įlankas.“

Pasak jo kūrybą parodos atidaryme Kaune apžvelgusios menotyrininkės Ra-
sutės Andriušytės-Žukienės, 
Antanas Liutkus išsiskiria iš 
kitų dailininkų tuo, kad ne-
aitrino savo nostalgijos Lietu-
vai, o tapė vietinius motyvus, 
savitai juos interpretuodamas. 
Apie tai, kad Žydroji pakran-
tė tapo A. Liutkui sava ir jai 
pavaizduoti jis surado unika-
lių spalvų bei potėpių, rašė ir 
daugelis to meto jo kūrybos 
recenzentų Prancūzijoje. Vis 
dėlto A. Liutkus pernelyg 
kukliai vertino savo kūrybą 
ir tikriausiai dėl tos priežas-
ties nepardavinėjo savo darbų 
nei privatiems asmenims, nei Antano Liutkaus diplomatinis pasas. 
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muziejams. Jo retrospektyvinė paroda sudaryta iš paveikslų, priklausančių šeimos 
nariams, kurie grįš pas šeimininkus ir, deja, vėl taps nematomi. Todėl, nesitenkinant 
išleistu parodos katalogu, reikėtų pagalvoti apie išsamaus albumo parengimą, kuris 
talpintų ne tik tapybos darbų reprodukcijas, bet ir atskleistų unikalią A. Liutkaus as-
menybę, kurios poelgius galima įvardinti ir kaip neįkainojamą patriotizmo pavyzdį. 
Užtenka paminėti, kad pasibaigus jo diplomatinio paso, kuriame buvo pratęsiamos 
vizos, puslapiams, jis, nenorėdamas būti nei pabėgėliu, nei prancūzu, pats prisiuvo 
naujus lapus, kad galėtų išsaugoti lietuvišką pilietybę. Šį pasą, pasibaigus parodai, 
Perkūnas Liutkus perdavė VDU Lietuvių išeivijos instituto muziejui. 

A. Liutkaus namai visą laiką buvo tikras lietuvybės uostas, kuriame rado prie-
globstį ir svečiavosi poetas Jonas Aistis, semiotikas Algirdas Julius Greimas, šalimais 
gyvenęs diplomatas ir rašytojas Jurgis Savickis, menotyrininkas Jonas Grinius, ta-
pytojas ir grafikas Pranas Gailius, skulptorius Antanas Mončys, diplomatai Petras 
Klimas  ir Stasys Lozoraitis bei daugelis kitų. A. Liutkaus asmenybė žavėjo ne tik 
dailininko talentu. Apie vaišingus Liutkų namus „Villa America“ ir jų šeimininką 
rašė ne vienas juose apsilankęs ir pasisvečiavęs žmogus. Apie tai pasakoja Vytautas Al-
seika straipsnyje „Pas lietuvius Viduržemio pajūryje“, nuotaikingoje apžvalgoje „Apie 
Antaną Liutkų ir padorius lietuvius“, šmaikštauja garsusis semiotikas A. J. Greimas. 
Joje tarp visų juokais ir rimtai A. Liutkui pažertų liaupsių labiausiai įstringa toks 
apibūdinimas: „Kaip ąžuolas šaknis į žemę įleidęs, jis yra ir bus žemaitis Villefran-
che, San Paulo ar Chicago. Ant jo dvaro trispalvės nereikia kabinti – visi žino, kad 
čia lietuvio gyvenama. Lietuvybės išlaikymas jam nėra diskusijų objektas, jo vaikai 

Liutkų šeima 1946 m. 
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nelupti lietuviškai kalba, ir Amerikos lietuvių spauda, jei daug tokių Liutkų būtų, 
subankrutuotų, neturėdama apie ką rašyti.“

Apie tėvo asmenybės įtaką, nulėmusią nenumaldomą trauką Lietuvai ir paska-
tinusią po 80 metų surengti retrospektyvinę jo tapybos parodą, kalbuosi su parodos 
iniciatoriumi bei organizatoriumi, Prancūzijoje gimusiu Lietuvos patriotu, tapytojo 
sūnumi  Perkūnu Liutkumi. 

E. M.: Ar gyvendami su tėvais visada kalbėjote lietuviškai?
P. L.: Taip, namie mes kalbėjome tik lietuviškai, - su tėte, mamyte ir kitais 

pas mus užeinančiais tautiečiais. Prancūzija mums prasidėdavo pakeliui į mokyklą – 
išėjus iš kiemo, atsiverdavo kitas kraštas. Bet mes ne tik kalbėjome lietuviškai, mes 

Autoportretas. Drobė, aliejus. 46x38 cm.
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jautėmės lietuviais, nes mus supo kita kultūra, buvo sekamos kitokios pasakos, lydėjo 
kitos svajonės – viskas buvo kitaip. Namuose visada buvo švenčiamos lietuviškos 
Kūčios, gaminami lietuviški patiekalai - verdami cepelinai, kepami bulviniai blynai, 
gaminamas  netikras zuikis... Vėliau, paūgėjus ir pradėjus eiti į gimnaziją, požiūris 
kiek pakito – aš tapau prancūzu iš Lietuvos. Ir nors abu mano tėvai išsaugojo lietuviš-
kus pasus, mes, vaikai, priėmėme Prancūzijos pilietybę, nes taip buvo lengviau siekti 
išsilavinimo ir įsitvirtinti. Tada niekas negalėjo patikėti, kad Lietuva išsivaduos. Taip 
tapome lietuvių kilmės prancūzais, kaip ir daugelis kitų, atvykusių iš Šiaurės Afrikos, 
Kanados ar Alžyro.

E.M.: Kaip sekėsi palaikyti santykius su kitais tautiečiais?
P. L.: Atvažiuodavo ir kiti lietuviai – pas mus lankėsi labai daug žmonių, bet, 

nors ir atvykę iš Lietuvos, jie  jau buvo išeiviai, t, y. „netikri lietuviai“. Į lietuvišką 
ratą smarkiau įsisukau atvažiavęs į Paryžių, kuriame buvo šiokia tokia lietuvių 
bendruomenė – keliasdešimt šeimų. Ten buvo ir veiklus kunigas Jonas Petrošius. 
Taip aš vėl atsidūriau greta lietuvių ir pasinėriau į tam tikrą visuomeninę veiklą. 
Paryžiuje veikė lietuvių folklorinė grupė, sudaryta iš 16-18 mergaičių ir berniukų, 
kuri porą kartų per mėnesį surengdavo pasirodymus. Jai vadovavo Antanas Mončys 
ir mes, pasirėdę tautiniais kostiumais, šokdavome lietuviškus šokius, rengdavome 
programas, skirtas Vasario16-tos ar kitai šventei. Tai buvo įdomu ir žadino dvasinį 

Paletė ir etiudinė.
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pakilimą. Keletą kartų pasirodėme Sorbonoje, dalyvavome įvairiuose festivaliuose, 
į kuriuos tik galėjome pakliūti. Gauti į juos kvietimus nebuvo lengva, nes Lietuva 
formaliai neegzistavo, oficialiai tokio krašto nebuvo – viskas priklausė Sovietų 
Sąjungai.

E. M.: Kaip jūs, kol dar nebuvote matęs Lietuvos, ją įsivaizdavote?
P. L.: Aš labai domiuosi geografija ir istorija, todėl labai gerai žinojau, kur yra 

Lietuva – galėjau kvadratiniais kilometrais išvardinti atstumus tarp miestų ir svarbius 
pastatus. Remtis kažkuo daugiau nei geografiniais faktais man buvo sunku, nes, iš-
skyrus keletą senelių, visą laiką bendravau tik su lietuvių kilmės prancūzais. Tikroji 
Lietuva buvo visai dingusi. Ji egzistavo tik vyresnių žmonių, pažinojusių Lietuvą, 
prisiminimuose, bet jie pradėjo vienas po kito mirti. Praėjus tam tikram laikui, liko-
me tik jų sūnūs ir tada iškilo klausimas: kas mes iš tikrųjų esame? Ar mes prancūzai, 
ar Prancūzijos įsūniai? Visa mūsų karta jau nebebuvo lietuviais, bet ar mes tapome 
tikrais prancūzais? Tokia būsena lydėjo tol, kol susikūrė Sąjūdis, kuris mums buvo 
kaip tikras griaustinio trenksmas. Tada pajutome, kad Lietuva yra gyva, kad viskas 
pasikeitė.

Mano pirma kelionė į Lietuvą įvyko 1990 m. gruodį. Tada dar reikėjo gauti 
Maskvos vizą, o skrydis buvo per Berlyną. Ir staiga, Berlyne įlipus į Aerofloto lėktuvą, 
pasigirdo lietuviški žodžiai: „Mieli keleiviai, prašome prisisegti diržus...“

E. M.: Ar tai buvo pirmas kartas, kai  viešai išgirdote lietuvišką kalbą? Ne iš 
tėvų ar bendruomenės narių?

Antanas Liutkus personalinėje parodoje Paryžiuje, Breteau galerijoje. 1954 m.
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P. L.: Prancūzijoje, ypač Paryžiuje gana dažnai girdėjau lietuvišką šneką, bet tai 
buvo  pirmas kartas, kai susidūriau su „tikrais lietuviais“. Nors, jei pradėti svarstyti, 
kas yra tikras lietuvis, tai išsirutulios visa filosofija. Juk Amerikoje lietuvių jaunimas 
tapo amerikiečiais, Australijoje – australais, Prancūzijoje – prancūzais, o tikrieji lietu-
viai taip ir liko Lietuvoje, nors ir užimtoje. Po dviejų generacijų svetur tu jau negali 
laikyti savęs tikru lietuviu – esi to krašto citoyen – pilietis, nors ir lietuvių kilmės. 
Sakykim, Nicolas Sarkozy pripažįsta savo vengriškas šaknis, bet vadina save vengrų 
kilmės prancūzu. Žinoma, kai atvažiavęs pirmą kartą išgirsti, kad absoliučiai visi – 
autobuse, taksi, parduotuvėse – kalba lietuviškai, ištinka tam tikras šokas.

E.M.: Buvote ir Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininku?
P. L.: Taip, buvau išrinktas 1994-1999 metais po Karolinos Masiulis-Paliulis 

(1990-1994). Pirmininkavau, kol išėjau į pensiją ir išvažiavau iš Paryžiaus. Po to 
trumpam šias pareigas perėmė Inga Januitytė-Lanchas (1999-2003), kuri neužsibuvo 
dėl sveikatos problemų. Vėliau daug metų Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmi-
ninku buvo Linas Maknavičius (2003-2015). Šiuo metu išrinkta nauja pirmininkė 
– Emilija Pundziūtė-Gallois.

E. M.: Kokia buvo pagrindinė jūsų ir bendruomenės užduotis bei veikla? Ko-
kių tikslų siekėte?

P. L.: Tuo metu, po 1991 metų, reikėjo informuoti prancūzišką pasaulį apie 
įvykius Lietuvoje, užsiimti agitacija, nušviesti tuometinę situaciją. Reikia pasakyti, 
kad tada lietuvių bendruomenė labai susivienijo – neliko konfliktų, atėjo daug nau-

Perkūnas Liutkus brolių Antano ir Juozo Liutkų parodos Mažeikių muziejuje atidaryme. 
Ekspozicijos nuotraukoje – jo krikštatėvis diplomatas ir rašytojas Jurgis Savickis. 2016 m.
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jų narių, kurie anksčiau nedalyvavo jokioje veikloje. Prisijungė ne tik lietuvių karo 
pabėgėliai, anksčiau dirbę kasyklose Šiaurės Prancūzijoje, bet ir jų vaikai. Susibūrė 
apie 500 narių ir visi kartu darbavomės ruošdami bei siuntinėdami informacinius 
biuletenius.

E. M.: Kaip rengdavote informaciją? Ruošdavote lietuviškų straipsnių verti-
mus? Rašydavote patys?

P. L.: Daugiausia rašydavome patys – aš, tuometinė mano žmona Sophie, kuni-
gas Petrošius, Žanas Kristofas Mončys, labai aktyvi buvo Karolina Masiulis-Paliulis. 
Rašėme į „Le Figaro“, „L‘Express“, „Paris Match“. Ieškojome tam tikrų progų bei 
įvykių ir susiedavome informaciją su kokio nors politinio veikėjo vizitu ar garsaus 
dainininko gastrolėmis. Ta proga ruošdavome vakarėlius, kurie suburdavo bendruo-
menę. Tada lankėsi Vytautas Landsbergis, lietuvių liaudies folkloro dainininkė Vero-
nika Povilionienė, koncertavo džiazo kolektyvas...

E. M.: Kur visa tai vykdavo? Ar bendruomenė turėjo savo patalpas?
P. L.: Ne, jokių patalpų niekada neturėjome. Susiburti pavykdavo kunigo 

Petrošiaus dėka. Kai Lietuvos katalikų misija Prancūzijoje buvo pripažinta, jis turėjo 
teisę kartą per mėnesį laikyti mišias. Tam susirasdavome bažnyčią, turinčią kokią 
nors salę, ir mišių dieną surengdavome bendruomenės susirinkimą bei vakarėlį. Vė-
liau, kai atsikūrė Lietuvos ambasada, užsimezgė kiti ryšiai. Pirmasis ambasadorius 
buvo kompozitorius Osvaldas Balakauskas. Pamenu, kaip nuvedžiau jį atidaryti 
ambasados banko sąskaitos, nupirkti popieriaus, nes pradžioje nieko nebuvo, am-
basada net rašiklių neturėjo. Jie, vargšai, atvažiavę visai nežinojo nuo ko pradėti. 
Kadangi ankstesnės atstovybės pastatas buvo užimtas, Prancūzijos vyriausybė skyrė 
vieną butą, nors penktame aukšte, bet gerame kvartale – prie Grand Opera. Pamenu 
pirmą prancūzų užsienio reikalų ministro Rolando Dumas vizitą naujojoje Lietuvos 
ambasadoje, kai pritrūkome šampano... Paskui ambasadoje buvo įsteigta kultūros 
atašė pareigybė ir ėmė atvykti daugiau menininkų, ypač muzikų. Kai kurie ir liko 
Paryžiuje – pianistė Mūza Rubackytė, smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris, 
kuris ten gyveno 8 metus. Bet, nors atvykstančių lietuvių ir pagausėjo, emigracijos į 
Prancūziją praktiškai nėra.

E. M.: Ar tai sietina su kalbos barjeru?
P. L.: Yra ir kalbos problema, bet tai labiau susiję su Prancūzijos reguliacijos 

įstatymais, nes labai sunku rasti darbą. Nors Lietuva yra Europos Sąjungos narė, bet 
įsidarbinti kituose kraštuose daug lengviau. Ir po Antrojo pasaulinio karo lietuviai 
nepasiliko Prancūzijoje – važiavo į Ameriką, Kanadą, Australiją. Liko tik keli meni-
ninkai, kurie nenorėjo gyventi Amerikoje. Tarp jų ir Žibuntas Mikšys, kuris, grįžęs iš 
Niujorko ir įsitaisęs Paryžiuje, pasakojo baisenybes apie šį kraštą.

Dėl tos priežasties visa Prancūzijos lietuvių bendruomenė nesiekia net penkių 
tūkstančių. Dabar, kai galima naudotis facebook‘u, tas labai išryškėjo, nes matyti pa-
siskirstymas atskiromis grupėmis. Sakykim, yra Liono lietuvių grupė, yra Žydrosios 
pakrantės „Lituaniens de la Côte d‘Azur“ ir panašiai. Anksčiau žmonės dažnai kreip-
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davosi, klausdami, kaip gauti lietuvišką pilietybę ar vaiko gimimo liudijimą. Dabar 
tokių klausimų labai sumažėjo ir tai rodo, kad atvykstančių gyventi yra  nedaug. 
Dažniausiai visi atkeliauja kaip turistai.

E. M.: Ar jums pačiam buvo labai svarbu gauti lietuvišką pasą?
P. L.: Taip, aš jo labai norėjau ir man jį labai lengvai per porą dienų išdavė. 

Nulėmė tai, kad mano tėvas 1937 m. buvo paskirtas diplomatu Lietuvos ambasa do je 
Prancūzijoje. Todėl, nors ir ten gimęs, esu tikras lietuvis. Dabar turiu du pasus, nes iš 
manęs niekas nereikalavo atsisakyti Prancūzijos pilietybės. Taigi, šiuo metu balsuoju 
dviejų prezidentų rinkimuose. Ir man beveik gaila, kad dabar, kai yra Šengeno zona, 
niekas neprašo tų pasų parodyti. Atskridęs į Vilnių ar Nicą, išeinu per oro uosto duris 
ir viskas.

E. M.: Ar šeimoje esate vienintelis, jaučiantis tokią trauką tėvų gimtinei? Juk 
jūs nuolat organizuojate savo artimiesiems keliones į Lietuvą.

P. L.: Mes, visi trys vaikai – du broliai ir sesuo – tarpusavyje kalbame lietuviškai. 
Pritrūkus lietuviškų, kai kada prisiduriame prancūziškų žodžių ar sakinių, bet visi 
kalbame gana gerai. Po nepriklausomybės atgavimo atsivežiau į Lietuvą visus tris 
savo sūnus, net ir Saulių, kuris gyvena Kuboje. Tuo metu jis dirbo Ispanijoje ir buvo 

Saint Jean Cap Ferrat uostas ir Šuns galvos kalnas. Drobė, aliejus. 54x65 cm.
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lengviau tai organizuoti. Sūnūs Aurelijus 
ir Manuelis atskrido iš Nicos ir mes visi 
keturi, išsinuomoję mašiną, keliavome po 
Lietuvą. Vėliau buvo ir daugiau kelionių – 
sūnūs atvažiavo jau su šeimomis. Abi mano 
dukterys – Ségolène ir Varūna – taip pat 
lankėsi Lietuvoje ir atvyko į senelio tapybos 
parodą Kaune. Visa mano šeima žavisi 
Lietuva, kuri jiems atrodo europietiškai 
egzotiška. Vis dėlto jie jau prancūzai, tad, 
nors ir labai domėdamiesi, jie niekada 
neliks čia gyventi ir dirbti. Vaikai nekalba 
lietuviškai, nes abi mano santuokos buvo 
mišrios. Kai norėjau ir galėjau kurti šeimą, 
lietuvaitės nesutikau. Tada jų Prancūzijoje 
nebuvo.

E. M.: Ar tai, kad jūs taip entuziastingai 
ėmėtės tėvo parodos organizavimo, rodo, 
kad jau seniai brandinote tą idėją?

P. L.: Tokios minties nebuvo. Niekas 
netikėjo, kad tai įmanoma, nes atrodė, kad 
miręs diplomatas, kuriam tapyba tebuvo 
hobis, niekam neįdomus. Mano tėvas niekada negyveno iš savo kūrybos, jis tapė 
tam, kad geriau jaustųsi dvasiškai, - tai buvo jo atgaiva, poilsis, sielos joga. Tiesa, jis 
tuo užsiėmė labai rimtai ir atsakingai, mėgo dalyvauti parodose, parodyti žmonėms 
savo darbus, bet niekada nebandė jų parduoti. Šiai parodai reikėjo paskatos iš šalies 
ir, kol mes abu nesusipažinome, nebūčiau žinojęs į ką kreiptis. Neįsivaizdavau savęs 
važinėjančio po Lietuvos galerijas ir siūlančio eksponuoti niekam nežinomo dailinin-
ko darbus. O paskui labai greitai pavyko viską įgyvendinti.

E. M.: Savo tėvo tapybos atžvilgiu klydote, nes Antano Liutkaus darbų 
negalima pavadinti mėgėjiškais. Jis buvo įgijęs profesinį pasiruošimą, surengęs 
personalinę parodą Paryžiuje, jo talentą liudija atsiliepimai to meto spaudoje. Ir 
dabar, po 80 metų organizuota jo darbų paroda Kaune pateko į įdomiausių mėnesio 
parodų penketuką.

P. L.: Taip, ir menotyrininkė Žukienė minėjo jos išskirtinumą dar ir tuo 
atžvilgiu, kad tėvas tapė ne prisiminimus apie Lietuvą, o tai, ką matė ir jautė 
vaikštinėdamas Nicos pakrantėmis.

E. M.: Ar gali būti, kad Antano Liutkaus šeima deramai neįvertino jo talento?
P. L.: Mano tėvas nepaskyrė savo gyvenimo tapybai, bet po politikos ir dar-

bo su žmonėmis tai buvo mylimiausias jo užsiėmimas. Kai vasarą išeidavo iš namų 
tapyti, negrįždavo tol, kol nebūdavo patenkintas rezultatu. Žiemos metu tapydavo 

Iš Lietuvos atgabenta puokštė ant Antano 
Liutkaus kapo Villefranche sur Mer.
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viename iš kambarių, nors ir nevadino jo „ateljė“. Kol dar buvome maži, ši jo veikla 
mūsų nedomino, bet kai paaugome, vis užbėgdavome pas jį į „galeriją“ praleisti laiko 
ar kuo nors padėti. Jis nepaprastai daug skaitė, buvo sukaupęs labai daug knygų apie 
dailę. Be to, pats rašė romantiškas eiles, kurių yra likę kelios dešimtys, iš prancūzų ir 
rusų kalbų vertė Omarą Chajamą. Buvo labai įvairiapusis žmogus.

E. M.: Koks parodos rengimo etapas buvo sudėtingiausias?
P. L.: Buvo nelengva sukomplektuoti paveikslus, nes tam reikėjo visų šeimos 

narių sutikimo ir pritarimo. Paveikslai buvo išsklaidyti tarp daugelio savininkų.
 E. M.: Kokie asmenys pasidalino turimais tapybos darbais?
P. L.: Aš, sesuo Eglė, brolis Antanas Gediminas ir jo vaikai. Aš dar neišdalinau 

savo paveikslų, o brolis jau išdovanojo. Jis, kaip ir aš, turi penkis vaikus, todėl kai 
kurie darbai jau atsidūrė ir pas jo anūkus.

E. M.: Vis dėlto viskas išsisprendė ir į atidarymą atvyko tikrai gausus  svečių 
būrys. Perfrazuojant Jono Griniaus straipsnio „Pasisekęs A. Liutkaus debiutas 
Paryžiuje“ mintį, kad Antano Liutkaus darbai išrankiojoje sostinėje neliko 
nepastebėti, galima drąsiai teigti, kad jo debiutas Kaune taip pat susilaukė nemenko 
dėmesio ir susižavėjimo.

P. L.: Taip, atsiliepimų knygoje įrašyta daug gražių pasisakymų.
E. M.: Ne tik. Paroda pristatyta LRT laidoje „7 Kauno dienos“, Kauno ir 

Mažeikių leidiniuose. A. Liutkaus asmenybė ir jo tapybos spalvos sugrąžintos 
Lietuvai.

P. L.: Taip, tėvo gyvenime buvo svarbios ir lemtingos dvi Lietuvos vietos – 
Kaunas ir Žemaitija. Gimė Žemaitijoje, Leckavos kaime, Viekšniuose lankė dailės 
mokyklą, Mažeikiuose baigė vidurinę mokyklą. Kaune VDU studijavo teisę ir pre-
kybą, nuo 1930 m. dirbo Valstybos kontrolės tarnyboje, o nuo 1933 m. – Užsienio 
reikalų ministerijoje. 1936 m. vedė iš Telšių kilusią Janiną Mikulskytę, o 1937 m. 
buvo paskirtas eiti Lietuvos ambasados Prancūzijoje sekretoriaus pareigas. Daugiau 
tėvynės nebepamatė.

 Džiaugiuosi, kad paroda buvo  eksponuota būtent Kaune ir Mažeikiuose. 
Mažeikių muziejui padovanojau ir vieną tėvo paveikslą. Negalėjau atsakyti, nes labai 
gražiai prašė.

E. M.: Džiugu,  kad be žemaičių muziejuje „Alka“ saugomo Antano Liutkaus 
tapyto jūsų senelio dr. Jono Mikulskio – vieno iš muziejaus steigėjų – portreto, kurį 
pamatėme ir parodoje Kaune, Lietuvoje liks dar vienas jo kūrinys. Dėkoju už pokal-
bį. 

Elvyra MARKEVIČIŪTĖ
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„VARPŲ“ 75-MEČIO REPETICIJA

Gegužės 3 d. Lietuvos rašytojų sąjun-
gos klube vykusį „Varpų“ vakarą pradėjo akto-
rius Perlis Vaisieta. Jis perskaitė Algirdo Juliaus 
Greimo laišką Kaziui Jankauskui, rašytą 1942 
m. gruodžio 20 d. Tą laišką, po 45 metų atnau-
jinus „Varpus“, naujiesiems jų leidėjams pavyko 
užtikti Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Nors tikrasis 
„Varpų“ jubiliejus laukia 2018-aisiais, jis suteikė 
teisę 75-mečio iškilmių repeticijai. 

„Varpų“ sumanytojo A. J. Greimo 100-tis 
pradėtas minėti jau 35-ajame almanacho nume-
ryje (dailininko Aloyzo Stasiulevičiaus atsimi-
nimai). O 36-ajame net trečdalis leidinio skirta 
žymiajam semiotikui. Pristatydamas naujausius 
numerius, vyriausiasis redaktorius Leonas Pe-
leckis-Kaktavičius pasidžiaugė, kad ne tik prof. 
habil. dr. Kęstutis Nastopka, bet ir jo doktorantė 
Austėja Oržekauskienė A. J. Greimui paskyrė 
dėmesio vertus tyrinėjimus.

- Turbūt esate girdėję Juozo Apučio 
išsakytą priekaištą Kaziui Jankauskui, kad pir-
masis redaktorius padarė vieną didelę klaidą – 
neišspausdino Vytauto Mačernio, - pažymėjo vyr. redaktorius. – Rudeniniuose „Varpuose“ tą 

klaidą ištaisėme, paskelbdami neabejotinai dė-
mesio vertą Aldonos Ruseckaitės studiją „Vy-
tautas Mačernis: „Žmogus kalbasi su dievybe...“ 
Ir išspausdinome tą tekstą šalia pirmą kartą po 
80-ties metų pakartoto K. Jankauską išgarsinu-
sio debiutinio romano „Jaunystė prie traukinio“ 
ištraukos.“

Sudėtingas prasmės paieškas auditorijai 
priartino K. Nastopka. Be to, profesorius atkrei-
pė dėmesį, kad Greimo pasaulinio pripažinimo 
pradžia yra „Varpai“, į kuriuos jam ir jo pasiū-
lytam redaktoriui pavyko suburti žymiausius to 
meto rašytojus. Pagyrė, kad ir dabartiniai „Var-
pai“ išlaiko savarankiškumą, kad yra ne provin-
cinis leidinys, nes jiems rūpi visa Lietuva ir visi 
lietuviai, ne tik tėvynėje gyvenantys. Anot kal-
bėtojo, jei Šiaulių universitetas praras savaran-
kiškumą, „Varpai“ šiame mieste ir regione liks 
svarbiausiu kultūrinio gyvenimo židiniu.

Šiame vakare varpininkai pažymėjo ir 
dar vieno jiems brangaus žmogaus – pirmųjų 
„Varpų“ autoriaus Kazio Bradūno – šimtmetį. 
Ta proga pavasariniame numeryje perspausdinti 
trys karo metų eilėraščiai, kuriuos susirinku-

Kalba 50-asis “Varpų” premijos laureatas Kęstutis 
Nastopka.

Vakario viešnia - poeto Kazio Bradūno dukra 
Elenutė.
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siems perskaitė aktorius P. Vaisieta,  bei paskelb-
ti poeto laiškai būsimajai žmonai. Pristatydamas 
viešnią – K. Bradūno dukrą dr. Eleną Aglins-
kienę, vyr. redaktorius kalbėjo: „Teko lankytis 
poeto namuose Čikagoje ir Vilniuje, dalyvauti 
įspūdingame maldininkų žygyje pasaulio lietu-
vių centre Lemonte, kur Bradūnas buvo vedliu 
žygiavusiems, lydėti poetą ir jo šeimą į Kryžių 
kalną, o vėliau pasirūpinti, kad poeto atsiųstas 
posmas būtų perkeltas ant „Varpų“ iniciatyva 
padirbdinto Bradūnų kryžiaus. Malonu jus vėl, 
po dvidešimt septynerių metų pertraukos, maty-
ti, net nesitiki, kad taip greit tie metai prabėgo.“ 
Viešnia papasakojo, ką jai ir artimiesiems reiškė 
ir reiškia būti poeto K. Bradūno šeima. Užau-
go Amerikoje nuo devynių mėnesių. Namuose 
buvo kalbama tik lietuviškai, be to, tėvai labai 
daug pasakojo apie Lietuvą, jos istoriją, todėl, 
po Nepriklausomybės paskelbimo sugrįžus į 
tėvynę, giminės mažiau žinojo apie Lietuvą nei 
Bradūnų atžalos. „Vaikai, mes jums dovanojom 
pasaulį, o jūs jį parvežkit į Lietuvą. Ir Lietuvos 
vardą garsinkit“, - sakė tėvelis. Bandau tai pil-
dyti“, - pasakojo ponia Elena, dėkodama, kad 

„Varpai“ nepamiršo poeto sukaktuvininko.
A. Stasiulevičius papasakojo apie savo 

pažintį su A. J. Greimu, prasidėjusią Lenkijoje, 
kur profesorius lankėsi semiotikų konferenci-
joje. Susitikimas vyko poeto Juozo Kėkšto na-
muose, į kuriuos profesorius atvežė emigracinės 
literatūros, spaudos. Beveik porą dešimtmečių 
susirašinėjo, keitėsi leidiniais (dažniausiai – per 
J. Kėkštą), o 1989 m. susitiko Paryžiuje,  netru-
kus ir Vilniuje. Greimas vertino A. Stasiulevi-
čiaus kūrybą, vienas paveikslas – „Vilniaus pa-
norama“ – kabėjo jo darbo kabinete. Įdomu, kad 
Greimas neprieštaravo dailininko tvirtinimui, 
jog semiotinis metodas plastiniam menui sun-
kiai pritaikomas, o gal ir išvis netinkamas.

Prieš metus „Varpuose“ debiutavęs ir 
rašantis naujam numeriui Libertas Klimka iš-
sakė savo nuomonę apie almanachą, požiūrį į 
kūrybą, asmenybes, šias dienas. „Varpus“ siečiau 
su Kudirkos „Varpu“. Gerą žinią jie neša. Dva-
sinį peną, kuris labai reikalingas šiandien, kada 
skersvėjai pučia iš įvairių pusių“, - kalbėjo profe-
sorius, atkreipdamas dėmesį, kad almanachas – 
puikus pavyzdys kitiems regionams, kad tokius 
leidinius privalu remti ir valstybei, ir verslui.

Naujojoje Akmenėje gyvenantis Vytau-
tas Almanis – ne tik originalus žmogus, bet ir 
neabejotinai talentingas rašytojas, kažkodėl iki 
šiol dar ne Lietuvos rašytojų sąjungos narys, 
kalbėjo vakaro vedėjas. Ištrauką iš naujo roma-
no paskelbęs prozininkas papasakojo, kaip jam 

„Varpus“ siečiau su Kudirkos „Varpu“, - sakė Liber-
tas Klimka.

Vytautas Almanis - ne tik originalus rašytojas, bet 
ir keliautojas, miškininkas, asmenybė, kokių reta.
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sekasi tvarkytis gimtinės žemėje, kai aplinkui 
nebėra kaimynų, o „muziką užsako“ žemgrobiai. 
Vytauto pasisakymas ne kartą buvo pertrauktas 
plojimais, susirinkusiems paliko didelį įspūdį. 
Kalbėjo jis daugiausia ne apie kūrybą, o apie 
konkrečius darbus, kuriuos pavyko nuveikti de-
vynių (ne devynių šimtų!) hektarų plote – pa-
sodino 21 000 medelių. Didžiausia laimė ištiko 
pernai, kai, vaikščiodamas po savo rankom už-
augintą miškelį, ėmė ir pasiklydo. Naujausioje 
knygoje, kuri vadinasi „Tolstančios salos“, daug 
rašytojo patirčių, kurios užrašytos originalia 
plunksna. „Jei per televiziją ar radiją kelis šimtus 
hektarų valdantis žmogus verkia, kad jam labai 
blogai, tiesos gali būti ne daugiau dešimties 
procentų, - patirtimi dalinosi Šiaurės Lietuvoje 
gyvenantis rašytojas. – Lietuvis nuo amžių toks. 
Dar Antanas Poška yra rašęs, kad patys didžiau-
si zirzekliai Europoje yra lietuviai ir bulgarai.“ Ir 
pajuokavo: „Kai šimtus hektarų valdantis netoli-
mas kaimynas susinervinęs klausia, kuriems vel-
niams tuos šešis tūkstančius ąžuolų pasodinau, 
kai galėjau daržovių turgui užauginti ir nemažos 
naudos turėti, pradedu pasakot, jog iš tų ąžuolų 
ateityje dar ir namą statysiu, o gal ir dar kai ką. 

Tuomet žmogelis dar labiau supyksta.“
Po aštuonerių metų pertraukos į „Varpų“ 

puslapius sakmėmis sugrįžęs Rimantas Vanagas 
pasakojo, jog likimas taip lėmė, kad jį visada 
labiau viliojo, traukė vyresni žmonės. „Mano 
herojai yra mano mažieji-didieji anykštėnai, jie 
vieninteliai sako teisybę, nes neturi ką prarasti. 
O jau iš tų, kurie iškentėjo įvairius gulagus, to-
kių unikalių dalykų išgirsti, kad staiga supranti, 
jog tai tie žmonės, kurie čia visada buvo ir bus 
ir kurie yra arčiausiai esmės. Lyg tai beraščiai, 
lyg bemoksliai, bet koks vidinis, giluminis ryšys 
su žeme, aplinka. Kaip tie paprasti žmonės jau-
čia gamtą. „Čia net vėjas savas“, - sakė moterėlė, 
nesutikusi išsikelti į didmiestį pas vaikus. Arba 
– išsiprašęs pernakvot netolimas kaimynas, kurį 
vaikai iš namų išvarė, pradeda pasakot giminės 
legendą – žinąs, kur Mindaugas gyveno. Nei tai 
paisto, nei išmintį demonstruoja. Ir galvoji: ko-
kie fenomenai greta mūsų. Žmogus gal nė pen-
kių knygų nėra perskaitęs, o koks pasąmoninis 
ryšys su mūsų istorija. Iš kur jis tai žino? Pasako-
ja lyg tai buvę prieš karą, o iš tikrųjų – tryliktam 
amžiuje“, - kalbėjo sakmių „Pašventupių span-
guolės“ autorius.

Akademikas Vytautas Martinkus kalbė-

Susitikimus su A. J. Greimu prisiminė 
dailininkas Aloyzas Stasiulevičius.

Rimantas Vanagas – literatūrinės „Varpų“ 
premijos laureatas.
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jo, jog jam labai smagu ateiti į naujų almanacho 
numerių sutiktuves, nes „Varpai“ prasmingi. Vi-
sada ieškąs tokio žvilgsnio, kampo, kuris išskirtų 
naujausius „Varpus“. Pažymėjo, jog kiekviename 
tome yra tekstų, prie kurių norisi sugrįžti dar 
ir dar kartą. Tai tik patvirtina, kad atnaujintų 
„Varpų“ leidėjai nepamiršta, kas dar K. Jankaus-
ko užrašyta pirmojo tomo įžanginiame žodyje: 
„Dirbome tiems, kurie žino, kad literatūra for-
muoja gyvenimą; dirbome tiems, kuriuos litera-
tūra brandina ir svaigina.“ Labai svarbus, anot V. 
Martinkaus, tas noras išlaikyti almanachą „paki-
lesnėj plotmėj, iš kurios toliau matyti.“ Kalbėto-
jas ne tik pasidžiaugė rudeniniame ir pavasari-
niame numeriuose atspausdintais kūriniais, bet 
ir išaugusia estetine kultūra, šriftų suderinimu, 
viršeliais, ypač įspūdingas 36-asis tomas.

Netikėtai paprašiusi žodžio buvusi K. 
Jankausko mokinė Valerija Mockienė savo emo-
cinga kalba sužavėjo susirinkusius. „Jankauskas 
mokė mus ilgai nekalbėti. Jis žinojo, kaip ir ko 
reikia mokyti. Kad jis atėjo į Šiaulių mergaičių 
gimnaziją, buvo tiesiog stebuklas. Ir po dešimt-
mečių jo pamokos išliko iki smulkmenų. Ypač 
patarimas netuščiažodžiauti. Per ilgos kalbos 
vertos nulio, tai ne sykį esu pakartojusi ir savo 

mokiniams. Dažnai ateinu į Rašytojų klubą, 
deja, neretai pavargstu nuo kai kurių kalbėtojų 
nemokėjimo pasakyti esmės, svarbiausių dalykų, 
nesugebėjimo bendrauti  įtraukiant ir publiką, 
kad ši neliktų abejinga“, - sakė save pristačiusi 
kitos epochos žmogumi ilgametė lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja, per daugiau kaip porą 
dešimtmečių  nepraleidusi nė vieno „Varpų“ va-
karo.

K. Nastopka ir V. Martinkus daug gerų 
žodžių pasakė ir apie naujausią L. Peleckio-Kak-
tavičiaus knygą „Knygnešys iš Toronto“ – so-
vietologijos profesoriaus iš Kanados, pusšimtį 
metų Lietuvai dovanojusį knygas, biografiją. 
„Tai tikrai labai netikėtas ir įspūdingas darbas“. 
„Ją vertinu, kaip dar vieną Leono auką knygos 
istorijai. Iš tikrųjų jis pats  nemažesnis knygne-
šys nei jo personažas“, - reziumavo recenzentai.

Knygų sutiktuvės užsibaigė geriausių 
„Varpų“ tekstų autorių pagerbimu. Jubilieji-
nė – 50-oji literatūrinė „Varpų“ premija įteikta 
prof. habil. dr. K. Nastopkai. Laureatais tituluoti 
prozininkai R. Vanagas, V. Almanis, prizininkės 
diplomą pelnė Julija Almanienė (poezija).

 Vaclovas VAIŠVILA

Perspausdinta iš: www.lzdraugija.lt
Įrašas paskelbtas 2017 05 09

ĮVERTINIMAS

Už nuoširdžią ir aktyvią kūrybinę veik-
lą puoselėjant literatūros almanachą „Varpai“ 
bei pilietiškumo, demokratinių ir žmogiškųjų 
vertybių sklaidą Lietuvos Respublikos Seimo 
Pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis 2017 m. 
gegužės 3 d. Padėkos raštu apdovanojo litera-
tūros almanacho „Varpai“ vyriausiąjį redaktorių 
Leo ną Peleckį-Kaktavičių. Sveikinime pažymė-
ta: „Ver ty bės yra kiekvieno žmogaus, kolektyvo 
ir visuomenės moralinis pagrindas. Remdamie-
si savo vertybinėmis nuostatomis, priimame 
spren dimus, planuojame, kuriame ateitį.“

„Varpų“ inf.

Kazio Jankausko mokinės Valerijos Mockienės 
pasisakymas buvo ypač įsimintinas.

http://www.lzdraugija.lt
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