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Ratais Grįžulo gegužis
Važinėjasi dangum. –
Medžių žalias kraujas ūžia
Ir į gyslas sunkias mum.

Du šventi šaltiniai trykšta,
Iš labai giliai abu.
Atsiklaupkim. Suteiks krikštą
Mum gegužis įstabus.

Ilgai laukti sapnai pildos.
Imi just, kad gyveni,
Kaip laivelis skaisčios Mildos,
Gulbė plauko vandeny.

Ir lakštingala pragysta
Devyniais balsais išsyk.
Nuostabiais žiedais pražysta
Putinai slėny sausi.

Ir bučiuoju netikėtai
Tave baikščią po vyšnia,
Kad atmintum, kad minėtum
Ir gegužį, ir mane!

ALFONSAS KELIUOTIS

GEGUŽIO SODE

Varpai-1944
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VALENTINAS SVENTICKAS

ŠIMTAS METŲ 
JAUNATVĖS

Iš gurinių

Apie Joną Basanavičių

Skaitau „Lietuvos žiniose“ (2017  02  15) Nerijos Putinaitės mintis. 
Kalbino ją Justinas Augustas (tokio žurnalisto neteko girdėti, taigi turbūt 
slapyvardis).

Putinaitė sako, kad Jonas Basanavičius „tėra simbolis“ (apie simbolį 
– tėra?!). Iš viso pokalbio pasidaro aišku, kad simbolis yra blogai. Ir dar, – 
kad Basanavičių laikyti simboliu yra neteisinga. ( Jeigu yra tapęs simboliu, 
tai kokia prasmė svarstyti, teisinga tai ar neteisinga, juk įvykęs veiksmas; 
taigi, neteisinga yra svarstyti.) Toliau sako, kad Basanavičius buvo tautos 
mito kūrėjas, o tai irgi blogai. Jis, konstatuoja Putinaitė, sukūręs viziją, kuri 
suvienijo žmones ir politikus Nepriklausomybės atkūrimo veiksmui, bet 
tasai suvienijimas taip pat blogai, nes vizija, kaip jai atrodo, buvusi netikusi, 
pernelyg susieta su praeitimi. (Tuoj ateis eilė ir „Tautiškai giesmei“, kurioje 
giedame „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.“)

Putinaitė itin kritiška saugojimo laikysenai. Frazė stipri: „Esame 
apsėsti saugojimo.“ Saugoti tautiškumą, lietuvių kalbą, etninį paveldą, gerbti 
savo didžiuosius – tai esąs niekam tikęs „lietuviškas saugojimo sindromas“. 
Prisirišimas prie gimtosios kalbos, domėjimasis tautosaka, jos rinkimas ir 
puoselėjimas – tai „etnokultūrinis nacionalizmas“.

Ko nesuvokė ir nevertino vargšelis Basanavičius ir ką, kaip pozityvias 
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vertybes, iškelia išmanioji Putinaitė? Štai: modernybė, progresas, visa, kas 
europietiška ir krikščioniška. Šios abstrakcijos yra viskas, ką galėjau išlasioti 
kuo atidžiausiai perskaitęs pokalbį. Ja patikėję turėtume manyti, kad tai 
būtų buvusi daug didesnė ir pažangesnė galia, negu pajėga kurti tautai 
priimtiną viziją, telkti ir vienyti žmones Nepriklausomybės atkūrimui.

Su kuo sunkiausia būtų sieti Putinaitę, vertinant jos smūgių taikinius ir 
frazeologiją, tai su krikščionybe. Nebent įtrauktume į sąsajos lauką piktųjų 
dvasių biblinius atvaizdus.

Pasakojime apie Lietuvos gyvenimo viršukalnes pasirodė šaltoji širdis.
Ar galime įsivaizduoti, kad žmonės ir bendruomenės kreipia savo 

gyvenimą pagal išprotautas schemas, niekaip neveikiami dainų, pasakų 
ir pasakojimų, gniauždami jausmus ir polėkius, nematydami vedlių ir 
autoritetų?

Teoriškai gal ir galima įsivaizduoti tokį ledo pasaulį.
Bet buvo ir yra kitaip. Lietuvos valstybės ir jos žmonių gyvenimas 

formavosi veikiamas ir supratimų, ir istorijos pajautimo, ir mitų, ir jausmų, 
ir staigių proveržių.

Šaltosioms širdims tai atrodo neracionalu ir nelogiška. Bet ir jas 
gyvenimas įlieja į savo srautą. Tereikia tą žinoti.

2017.II.16

*

Nei 1918  metų Vasario šešioliktosios Akto, nei 1990  metų Kovo 
vienuoliktosios Akto tikimybės nepavyktų paaiškinti vien racionalia kalba. 
Išprotavimų logika, grįsta padėties analize, turėjo sakyti, kad tai buvo beveik 
neįmanoma. Beveik neįmanoma būtų įrodyti, kad Kristijonas Donelaitis 
originaliu hegzametru puikia turtinga kalba parašys savo „Metus“ tada, kai 
iš tiesų parašė.

Dėl beveik. Kad viskas išsipildytų, turėjo būti ir buvo šviesių galvų, 
gebančių sąmonėje išvysti vidaus bei tarptautinių aplinkybių dėlionę ir 
veikti preciziškai reikiamą dieną. Tai racionalu. Galime didžiuotis, kad ir 
vienam, ir kitam Aktui bei veiksmui parengti Lietuva buvo užsiauginusi 
mąstytojų elitą. Gebėjimas įveikti beveik neįmanoma priklauso jam.

Tačiau elitas turėjo jausti, kad daro tai, ko žmonės trokšta ir už ką 
galvas guldys. Jausti – nėra racionalu. Jausti, kaip tautą yra nuteikęs 
didingos praeities prisiminimas, dainos, istoriniai pasakojimai, piliakalniai, 
knygnešystė, kaip šita tėkmė paveikusi ateities imperatyvus – visa tai ne 
tiek racijos, kiek nusiteikimo, polėkio, sprūdžio erdvė. Viską lemianti. Kai 
yra lėmėjų.

2017 kovas
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*

Žiūrėkime, kas atsitinka. Sugretinkime. 
Dokumento, paliudijančio Vasario šešioliktosios Aktą, suradimas 

užlieja viešojo gyvenimo erdvę ilgam.
Refleksijų apie paties Vasario šešioliktosios veiksmo esmę ir poveikį 

Lietuvos gyvenimo istorijos raidai yra, tačiau plačioji visuomenė jomis 
beveik nesidomi. Nė nepalyginsi su dokumento radimu.

Kaip tą suprasti?
Išeitų, kad ne tiek pats įvykis svarbu, kiek jo užrašas. Šį vertinti yra 

lengviau, patogiau, raiškiau. Nors visą mūsų gyvenimą nuo 1918 metų lig 
šiol veikia tas įvykis.

Jis yra persikėlęs į gyvenimą.
Nesakau, dokumento radimas svarbus. Bet juk tai tik darbas – 

specialistų privaloma priedermė.
2017 vasara

*

Šįryt ketinau pratęsti, lyg ir apgaubti pabiras mintis, aptiktas įvairaus 
laiko lapeliuose. Su popieriais ir rašikliu šiltą rytą nupėdinau į pavėsinę. 
Nepavyko. Į kaimyninės sodybos kiemą prieš septynias pradėjo rinktis 
kaimo „blaivininkų“ būrelis. Rėkaliojimai, keiksmai, plavinėjimai. Kodėl, 
už kokius pinigus jie geria, ką galvoja – aš nežinau. Negalėdamas rašyti, 
užsiėmiau kuo kitu. Ant pavėsinės stulpo pritaisiau pušinę lentą gėlių 
vazai padėti. Pamerkio pievų aukštų gėlių. Geltonų, žalių, o raudonų retai 
pasitaiko. Baltų yra, violetinių, mėlynų. Ir žemyninių kopų augmenijos.

Vėlyvą vakarą. Kai visi savieji sugulę ir kaimyno kiemas miega 
nusibaigęs. Reikia mintį vynioti toliau. 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui minėti iš anksto rengta 
programų ir projektų. Atėjo nauja valdžia, prišnekėjo, kaip įprasta, kad 
projektai niekam tikę, bet nepasiūlė nė vienos kitokios idėjos, kurią 
galėtume vertinti kaip naują ir reikšmingą. Naujokams neatėjo į galvą, kad 
valstybiškas elgesys būtų buvęs skelbti darbų tęstinumą. Ne visos galvos 
šviesios.

Ką, man atrodo, reikėtų padaryti?
Parodyti Europai taikaus valstybingumo įgijimo meną, ir ji mums 

pasakys, kad tai unikalu, – tada ir mes patikėsime tuo, ką esame padarę 
1918 ir 1990 metais. Parašyti ir išleisti knygą apie šiuos procesus. Deramai 
sureikšminti lietuvių kalbą ir raštiją – tai viena svarbiausių lietuviškojo 
valstybingumo atramų. Būtinai sutvarkyti Gedimino pilies kalną ir kitus 
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svarbiuosius memorialus. Pastatyti naujų mokyklų bei kultūros židinių 
ir, svarbiausia, užtikrinti tolesnę sėkmingą jų veiklą. Partijoms pasirašyti 
susitarimą, dėl kokių, tarkim, trijų tolesnės valstybės raidos punktų jos 
nesiginčys.

Kokia bėda lydėjo ir pirmąjį Nepriklausomybės atkūrimą, ir dabartinį? 
Sakysite, daug tų bėdų. Bet jei reikėtų išskirti vieną, daug ką aprėpiančią? 
Tai per greitai nutraukti valstybės atkūrimo darbai, nuslopusi šio veiksmo 
energija ir įtampa. Lyg viskas iš esmės jau būtų padaryta. Šias pastangas 
užgožė tuoj prasiveržęs troškimas semtis gėrybių – turtų, patogumų, 
pramogų. Ką daryti? Iš naujo skaityti Maironio satyras?

Elgiamės kaip per jauna, dar nesubrendusi tauta. 
Išeinu į kiemą. Nuo Merkio atėjęs rūkas. Seniai seniai Merkys buvęs 

didžiausia upė, tekėjusi per dabartinę Lietuvos teritoriją. Tada, šiaip ar taip, 
rūko turėjo būti daugiau.

2017.VII.24, Mardasavas

Laisvė

Šiandien Vilniaus knygų mugės renginyje kartu su Viktorija Daujotyte 
(buvo pristatoma jos knyga) ir Mindaugu Kvietkausku kalbėjomės apie 
Justiną Marcinkevičių, Salomėją Nėrį, Alfonsą Nyką-Niliūną, paskui apie 
Joną Basanavičių, kaip simbolio galią įgijusią asmenybę. Ir apie manančius, 
kad pagarba tautos didiesiems ir simboliams yra blogai, nešiuolaikiška.

Pokalbiui baigiantis Mindaugas įterpė štai tokią žinią. Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija jo, kaip Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto direktoriaus, užklausė, kokį lietuvišką eilėraštį apie laisvę reikėtų 
pasiūlyti šios temos antologijai, kurią leidžia Briuselis ir kuriai kūrinius 
siūlys visos Europos šalys.

Mindaugas apklausė savo bendradarbius, studentus, kolegas, ir visi 
pasakė tą patį: reikia siūlyti Justino Marcinkevičiaus eilėraštį „Kaip laisvė“. 
(Nors kaip tik tuo laiku šis poetas buvo apšaudymo lauke.) Taip ir buvo 
padaryta.

Man beliko dar kartą priminti susitikimo dalyviams, kad tas eilėraštis 
(dabar vis dainuojamas valstybinių švenčių dienomis) buvo parašytas ir 
išspausdintas 1974 metais.

Mindaugas tą žinią pasakė, be abejo, reaguodamas į simbolių suvokimo 
peripetijas, apie kurias paskatinau kalbėtis.

Pakeliui namo, Viktorija:
– Kaip gerai, kad Mindaugas tą žinią pasakė.

2017.II.25
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Varputis 

Už prisitaikymą barami, smerkiami ir kaltinami žmonės, gyvenusieji ir 
išgyvenusieji susovietintoje Lietuvoje. Tie, kurie išliko.

Bet prisitaikę buvome ir mes, patyrusieji tremtį. Nepasipriešinome 
stumiami į vagoną, klausėme komandų kelyje, paklusome vietinių načial-
nykų galiai, kirtome mišką didžiosioms imperijos statyboms arba kasėme 
anglį, ėjome į rusiškas mokyklas, nesižudėme padaryti pionieriais.

Dar daugiau susitaikymo, prisitaikymo, prievartos, išgyvenimo 
pastangų turėjo iškentėti lagerininkai.

Ar neteko išgyventi prisitaikymų mūsų emigrantams, bėgusiems nuo 
raudonojo tvano? Pabandykime įsivaizduoti, tik realistiškai, jų kasdienybę 
pabėgėlių stovyklose Vokietijoje ir pagaliau tose šalyse, kuriose apsigyveno. 
Taip, laisvasis pasaulis, bet kita šalis, jos valdžia, jos bendrabūvio normos...

Suprantu, žodžiai tinka arba netinka. Nesmagu juos būna sakyti, 
tačiau ir pakeisti sunku. Bet gal ir galima. Tarkim: ne prisitaikymas, o 
tautos išlikimo strategija.

Gražiau pasako mūsų poezija. Pavyzdžiui, apie varputį. Nei vikšrų 
geležis, nei dalgis, nei nuodas, nei raunanti ranka negali jo įveikti.

„Kiek rovė – neišrovė.“ Kalbu ne apie piktžolę. Apie gyvybingumą ir 
atsparumą kalbu.

2016.III.23

Emigracijos klausimu

Savo tautos ir savo valstybės palikti negalima. Reikia būti su ja, 
joje ir tvarkytis. Gerinti padėtį. Tą gali visi. Būti ČIA, dorai dirbti savo 
darbus, veikti politikus, verslo vadovus, vieni kitus, savo veiksmais, žo džiais, 
balsavimais daryti, kad Lietuvoje būtų geriau.

Taip, yra pagrindo dėl emigracijos kaltinti politikus ir santvarkų 
pasikeitimo metu iškylančias problemas.

Bet vis tiek esmė yra ta, kurią pasakiau. Savo tautos ir savo valstybės 
palikti negalima. Kitaip Lietuva, kaip svarbiausia lietuvių buveinė, išnyks.

2016 kovas
*

Du dideli poetai, kilę iš vieno kaimo – iš Kiršų Vilkaviškio rajone.
Kazys Bradūnas jaunesnis, kai jis gimė, Saliomėja (taip Nėries vardą 

tardavo Bradūnas) jau buvo panelytė, trylikos metų.
Nesvarbu. Dabar užsirašau tik vieną patirtį.
Šį tą rašydamas apie Bradūną jo šimtmečio proga, vieną vakarą 
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įsikniaubiau į vieno ir kito eilėraščius, parašytus karo metais, maždaug tarp 
1941 ir 1944. Bradūnas tada buvo pabėgėlių stovykloje Vokietijoje. Nėris 
Rusijoje (Maskva, Penza, Ufa). Vienas bėgo nuo vienų politinių pajėgų, 
kita nuo kitų.

Čia reikėtų jautrių ir apgalvotų žodžių apie abiejų skirtingas padėtis ir 
būsenas. Betgi šįsyk aš ne apie tai.

Taigi man kilo mintis iš naujo perskaityti to meto jų eilėraščius, 
pagretinti jų poetinius išgyvenimus, paveiktus išsiskyrimo su savuoju kraštu.

Sumanymas, dabar sakyčiau, buvo per šaltas ir nekorektiškas. 
Taip, Bradūno eilėraščiai jautrūs ir ilgesingi. Bet sužeistos, suplėšytos, 
gailestaujančios sielos poetinių išlydžių su niekuo nereikia lyginti. Kalbu 
apie Salomėjos Nėries eilėraščius, sugulusius į knygą „Prie didelio kelio“. 
Jos pačios parengtą gyvenimui, surištą žaliu siūlu 1944 metais. O išleistą 
tik 1994-aisiais.

2017.I.18

Pasiuskit, politikai

Gyveni, žmogus, matai, klausaisi, ką nors galvoji, net apie politiką, 
užsirašai (šįsyk – apie Donaldo Trampo išrinkimą), išeini į balkoną parūkyti, 
pasigėri kate, kuri per sniegą ateina ir grįžta taikydama į savo numintas 
pėdas, ta proga prisimeni klasikus, pažiūri į pušų viršūnes, į aplamdytą 
nežinia kieno automobilį, stovintį tavo gatvelėje trečią mėnesį, paprašytas 
numeti cigaretę daug kartų matytam šiukšlių konteinerių lankytojui, išgirsti 
pelėdos ūbavimą Varnų kalne.

Grįžęs prie stalo suglamžai prirašytą lapą ir meti ant grindų. Pasiuskit, 
politikai, pasaulis išprotėjęs, tavo žodžiai nieko nereiškia.

2017.I.22

Juodosios dėžės

Rusų okupacijos laikais Lietuvoje veikė įslaptinta įmonė, gaminusi 
karinės ir civilinės aviacijos juodąsias dėžes visai tarybinei imperijai.

Buvo ta įmonė Vilniuje, Žirmūnuose. Kitokia karo pramonė lietuviams 
nebuvo patikėta, leista daryti tik detales, komponentus, kurie keliaudavo į 
patikimesnes Rusijos įmones ir jose būdavo sudėliojamos į karo mašinas. O 
štai juodąsias dėžes patikėta daryti. Tai įdomu.

Juodųjų dėžių, kaip žinome, prireikia, kai skraidyklė sudūžta, 
susprogdinama ir pan. Juodoji dėžė, jeigu surandama, gali papasakoti, dėl 
ko lėktuvą ištiko katastrofa.

Paralelė.
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Lietuvių literatūra, ypač poezija, yra prigaminusi savo juodųjų dėžių. 
Vaizdų, įvaizdžių, metaforų, pasakančių, dėl ko ir kaip imperiją ištiko 
neišvengiama katastrofa.

2016.VI.13

*

Radijas sovietmečiu, aiškus dalykas, buvo verčiamas ir paverstas vienu 
svarbiausių propagandos įrankių. Taip, vienu svarbiausių.

Šiemet, 2016  metais, minimas LRT 90-metis. Iš tiesų tai Lietuvos 
radijo sukaktis.

Per LRT radiją eina sukaktuvinių laidų ciklas. Kai tik galiu, pasiklausau.
Taip jau sutapo, kad tuo pačiu laiku atsinaujino ar buvo atnaujintos 

diskusijos dėl Justino Marcinkevičiaus. Interneto portale Delfi, televizijų 
laidose, spaudoje. Katalizatorius – filosofės Nerijos Putinaitės ir „Naujojo 
židinio – Aidų“ lizdo balsai. Taigi, vėl tie patys žodžiai – kolaboravimas, 
prisitaikymai, patarnavimai režimui ir t. t. 

Ką ir kaip čia sieju?
Pokalbiuose, skirtuose Lietuvos radijo sukakčiai, dažniausiai girdžiu 

balsus ir mintis tų radijo žmonių, kurie darbavosi kaip tik sovietmečiu. 
Taigi, turėčiau sakyti, buvusių „propagandos įrankių“ balsų. Ankstesnio 
laiko balsai skamba tik iš archyvinių įrašų, kitaip ir būti negali.

Tad štai. 
„Propagandos įrankiai“ šį vardą ir bėdą išpažįsta, tačiau savo 

pasakojimuose tuojau pereina į kitas kalbas. Į kokias?
Klausydamasis tų laidų mintyse nejučia pradėjau „registruoti“ 

vyraujančius motyvus, tad jų užrašymo eilė čia bus ne atsitiktinė. Pirma. 
Pasakotojai savo ir kolegų būrio bendrą darbą apibūdina kaip draugišką, 
mielą, malonų prisiminti. Antra. Beveik visi pasakotojai tvirtina, kad, 
rengdami laidas, sutiko daugybę įdomių, esmingai mąstančių, darbščių, 
gražiai gyvenančių žmonių. Ir kad juos pačius, radijo darbuotojus, tokie 
susitikimų įspūdžiai palaikė bei stiprino. Ir trečia. Savo ir kalbintų 
žmonių žodžius, tarnavusius režimui, tuometiniai „propagandos įrankiai“ 
dabar pateikia nusišypsodami, ironizuodami: ką gi, taip reikėjo, ir mes, ir 
pašnekovai atlikome pageidaujamus vaidmenis, šiandien nereikėtų už tai 
rūsčiai teisti. Žurnalistikos profesionalai šią laikyseną moka išreikšti daug 
grakščiau negu literatūros kritikas pamėgino.

Radijo žurnalistų darbuose propagandinis aspektas buvo lemiamas, jie 
turėjo tą daryti kasdien, akylai stebimi „vienintelės teisingos partijos“.

Rašytojų įsitraukimas ar įtraukimas į propagandą dažniausiai tebuvo 
atskiri epizodai.
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Jaunieji dabartiniai mūsų sovietologai, taip įnikę teisti rašytojus, iš naujo 
pasiklausę sovietmečio radijo žmonių balsų, turėtų pastaruosius sudaužyti į 
šipulius. Jeigu remtųsi tais pačiais principais ir ta pačia metodologija.

Pats nesiimčiau teisti. Žmonėms reikėjo gyventi, išgyventi, pragyventi, 
išlikti. Tai pirma. Antra. Net tokiomis sąlygomis megzdavosi žmogiškieji 
ryšiai bei okupuoto laiko laikinumo supratimas, kompromisus lydintys į 
bekompromisinę laikyseną Atgimimo metais.

2016 ruduo

Maironis yra parašęs satyrų

Tam tikrai kultūros žmonių bendruomenei suteikiama garbė surengti 
proginę konferenciją Seimo rūmuose. Susirenka, suvažiuoja iš visos Lietuvos 
bent du šimtai iškilmių dalyvių. Pereina Seimo apsaugos patikrinimą pagal 
sąrašą ir saugumo reikalavimus, pasipuošia dalyvių kortelėmis ir laimingai 
susėda. Žvalgosi, šypsosi.

Šventišką konferenciją turi pradėti Ministras Pirmininkas, bet jis, kaip 
vėl „staiga paaiškėjo“, labai užimtas, tad jo sveikinimą perskaito patarėjas, 
kuris, yra pagrindo manyti, sveikinimo teksto autorystės neišsigintų. Tekste 
švelniai trumpai užsiminta apie tą bendruomenę jaudinančius rūpesčius. 
Jautru. Toliau lyrišką žodelį taria Seimo narė, paskelbtoji kaip konferencijos 
iniciatorė. Pakalba dar keletas Seimo narių (daugiau, negu buvo numatyta) 
ir kitokių aukštų pareigūnų. Vis su gerais žodžiais susirinkusiems. 
Kultūros ministro, kaip paprastai, nėra, atsiųstas viceministras, mažai 
kam matytas. Visi sveikintojai savo kalbas baigia padėkos raštų dalinimu. 
Plojame nesustodami. Fotografai, šypsenos, gėlės. Pasižvalgau – ar daugiau 
apdovanotųjų, ar nesulaukusiųjų gražaus rašto. Sveikintojai, kad atrodytų 
viskas mandagu, irgi gauna po dovanėlę, konferencijos moderatoriai 
nepašykšti jiems gero žodžio.

Pusantros valandos nuostabu.
Nuostabi ir kita valanda. Visi susirinkusieji ir suvažiavusieji, pastovėję 

eilėje, nemokamai gauna lėkštę valgio ir gali įsipilti vandens.
Antroji dalis.
Anksčiau minėtų Seimo narių, komitetų vadovų ir kitų pareigūnų, 

susirūpinusių dėl tos kultūros bendruomenės reikalų ir kupinų jiems 
pagarbos, jau nematyti. Ir suprantama, – daug visokių rūpesčių JIE turi, o 
DĖMESYS jau PARODYTAS.

Tarp konferencijos rengėjų būta realistų. Nuspėjusių, kaip kas bus. 
Tad pranešimai suplanuoti labiausiai informacinio ir dalykinio pobūdžio. 
Gražioje salėje pasikalbėjome tarpusavyje apie tai, apie ką verta pasikalbėti. 
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Kokia prasmė kelti problemas, jeigu nėra kas linkęs apie jas girdėti?
Toks tad mielas, mandagus, korektiškas subuvimas. Konferencija. 
Kai išėjau iš Seimo rūmų, pradėjo lyti, skėtį purtė vėjas. Visgi net 

išsižiojau pamatęs, kad Nacionalinės bibliotekos fasadas spėriai tvarkomas. 
Kol priėjau troleibusų stotelę, prasilenkiau su dviem Seimo nariais, jų veidus 
taurino susirūpinimo šešėliai. Troleibusas dardėjo Maironio satyrų ritmu.

2016.IV.22

Toli ir arti

Iš ilgos žmonijos istorijos prisimintume didžių menininkų, kurie 
norom ar nenorom tarnavo valdovams, režimams, yra padarę nusikaltimų 
ir didelių nuodėmių.

Bet tai mums netrukdo gėrėtis jų menu. Mažai kas ginčytų teiginį, kad 
svarbiausia yra tai, kas talentingai sukurta.

Tačiau tik ištariam, tarkim, Salomėja Nėris, Petras Cvirka, Liudas 
Gira, ir abejonių nekelianti teorija nueina perniek.

Tai ir yra nuodas, kurį paliko pastaroji okupacija.
Sakyk, ką nori, argumentuok tvirčiausiai, skatindamas vertinimą įterpti 

į ilgametę istoriją, šūkauk įspūdingiausius palyginimus, minėk raiškiausius 
pavyzdžius iš kitų šalių istorijos, – nepadės.

Vieni matys viską istorijos tėkmėje, kiti liks užsikniaubę tame laike, 
kuris juos skaudžiai palietė.

2015. XI.12

Nacionalinė problema

Štai auga ir užauga menui, mokslui, visuomenei reikšmingas žmogus. 
Suvokiamas kaip didis autoritetas.

Kaip į tai reaguoja, kaip tokį žmogų vertina, kaip juo „naudojasi“, 
tarkim, gruzinai, amerikiečiai, vokiečiai, išrinktoji tauta?

Ir – kaip mes, sesės ir broliai lietuviai?
2013.XI.12

Tarp tūkstantmečių

Mano vyriausiasis brolis Petras, kurį daug kas Kaune pažįsta 
kaip visur kur esantį ir visus pažįstantį (paminėsiu Sporto muziejų ir 
Sveikuolių judėjimą), kartu yra mūsų nemažos šeimos ir didelės giminės 
sueigų sumanytojas ir šito veiksmo variklis. Jeigu apie giminę, – paprastai 
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susirenkame gerokai per šimtą.
Epizodas tarp epizodų.
Jo mintis atsisveikinti su besibaigiančiu tūkstantmečiu. 
Susirinkę Sventickai apvažiavome visas kapines, daugiausiai Dzūkijoje 

ir Suvalkijoje, kuriose ilsisi visokiais laikais mus palikusieji giminės žmonės. 
Žinoma, prieš tokią išvyką Petrui reikėjo surinkti daug žinių. Ir visiems 
atitinkamai nusiteikti. 

Na, daug galima būtų pasakoti. 
Bet čia apie tai, kaip viskas baigėsi.
Dramatiškos kelionės epilogas buvo sutartas jauniausio mūsų brolio 

Gintauto, gimusio Sibire, sodyboje netoli Alytaus. Žaunieriškių kaime.
Gintautas iš anksto buvo sustatęs stalus kieme.
Tačiau netrukus po to, kai visi suvažiavome, šiaip jau gražią dieną kilo 

tikra audra. Su debesimis, liūtimi, perkūnijomis, škvaliniu vėju.
Taip prabilo likimai, kurių atilsį tą dieną paglostėme arba sudrumstėme. 

Nelengvi likimai.
 

Valentinas SVENTICKAS
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Mergaitė

Kaip cigaretės dūmai sklaidos kambary,
Taip visos dienos blunka vakarykštės.
Kvapai dar lieka, bet visai neryškūs, -
Dar lyg yra, bet jau nebeturi.

JONAS LINIAUSKAS

KOL TU MYLI, TIKI – 
TAVO MEILĖ ESU
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Ir nesunku taip būti lyg išnykčiau, -
Nors mūsų frazės – pokalbiai kiti,
Kiti delnai ir krūtys. Ir tiki,
Kad mūsų nuodėmes kartoja šykščiai,

Jau be aistros, - kažkur lyg būtų skaitę,
Kad žodis turi kilti lyg viltis...
...Tai per aukšti, tai žodžiai per lėti,
Kad spėtų paskui bręstančią mergaitę...

Skrynia

Apkaustai ant tavo skrynios,
Sidabriniai apkaustai.
Meilės laiškas susitrynęs,
Nors tu jo nebeskaitai.

O tuomet skaitei taip godžiai –
Laiškas buvo lyg viltis...
Nežinau, tave ar guodžia,
Kad abu mes apvilti.

Jona ir didžuvė 

 Leonardui Gutauskui

Kai miestas tarsi didelė žuvis
Mane prarijo, aš nuo jo dusau.
Nepagalvojau, kad mane žudys,
Net ir mintis, kad gyvenau ne sau,
O tik lyg didelės žuvies dalis.
Dabar išspjautas svetimam krante,
Vis abejoju, - ar aš jau galįs
Save pakeisti, Dieve, ar dar ne...

Krepšinis

Keista, bet dar gali nežiūrėti krepšinio
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Dėl šimtų priežasčių – pateisinamų ir ne visai, -
Tai garantuoja tau Konstitucija.
Niekas už tai nenuteis, net iš darbo negali atleisti.

Gal tik kaimynai šnairuos ir bendradarbiai šnabždėsis,
Apie tavo turimą – išgalvotą teisę
Nebežiūrėti krepšinio niekur ir niekada, ir su niekuo, -
Net prieš pasaulio pabaigą paskutinio finalo...

Gali nežinoti žaidėjų vardų ir jų numerių,
Jų buvusių trenerių ir komandų, batų dydžio ir ūgio;
Nei kada susituokė, nei kada išsiskyrė,
Nei koks pirmo vaiko vardas, nei kas jį pagimdė, -

Tai garantuoja tau Konstitucija.
Kaip ir tikėjimo laisvę – Dievas yra, ar jau ne?
Ar bus, jeigu jau buvo? Jeigu nėra, tai kaip
Tada, kai po mirties prisikelsim?

Kas mumis visais pasirūpins?
Kas paruoš prisikėlimo derinukus,
Kapinių pikenrolą? Kas paskirs mums teisėjus?
Nes bus visai nesvarbu, kad tu nežiūrėjai krepšinio...

Pirmas bandymas. Rugsėjis. Medžioklė

Danguj rudens medžioklė prasidėjo,
Per naktį meteorų šūviai žybsi,
Ir eina su varovais miręs tėvas,-
Iš taip toli beveik neatpažinsi.

Ar buvo ši medžioklė tau sėkminga,
Prie Kasiopėjos radusiam paunksmę?
Ir vietoj atsako, kada įmingam,
Iš Paukščių tako nusileidžia plunksna.

Miegok ir nežinok, kad žvaigždės krenta,
Pašautos žvaigždės, gęstančios – į girią.
Palaiminti ramybės radę krantą,
Sapnuojantys, kad miega. Bet jau mirę...
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Atvirukas

Mane visi jūs prisiminsit,
O aš jau jūsų nepažinsiu...
Žengiau į šalį vieną žingsnį,
Ir buvo klampios jūsų mintys
Lyg samanos. Trumpai užtrukęs,
Grįžau atgal į kietą taką,
Kur Lisabonos akvedukas
Į kitą laiko pusę teka.
Į kitą laiko pusę teko 
Įžengti. Jūsų nepažinsiu,
Nei jūsų žodžių, jūsų žvilgsnių,
Kurie jaunatviškai patrakę.
Iš Lisabonos atviruko
Mane visi jūs prisiminsit,
Kai rasit samanose taką,
Žodžius, daug kietesnius už bruką.

Staiga

Mano kaimo kaimynai
Iš vakaro ravi daržus,
O naktį jau ravi žvaigždynus.

...Amžinai nepabudę,
Gal todėl nepražus...

2017 m. birželio 19 d., Bugieda

Gyvatės

 Avietynuose mylis gyvatės...
 Vl. Niekliajev

Avietynuose mylis gyvatės.
Prie aviečių jau mylimės patys –
Ant krūtinės dvi uogos. Paliesk
Liežuviu ir apmirk nuo saldumo.
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Ne nuo krūmo tos uogos, jos buvo
Iš nežinomos tau dar šalies.

Iš nežinomos tau dar šalies
Prisilies prie tavęs. Susilies
Odos tamprios tarytum tamtamai
Ir skambės tuo ritmu iš širdies.
Vienas kito per amžius nematę,
Lyg nežinomą dainą girdės,
Kol išmoks mintinai kvapą, amą,
Liežuviu, jautresniu už gyvatės,
Iš nežinomos tau dar šalies.

Priminimas

Mažulėlis prie žemės
Link meilės ropodamas,
Nežinau, kur ji buvo, yra ir dar bus.
Ar švytės tartum saulė
Ant vakaro podiumo,
Ar nematoma liks tarp kasdienių darbų?

O ir kaip atpažinsiu,
Jei liks ji nematoma?
O ir kaip susiras ji mane tarp mažų
Mažulėlių pasklidusių
Meilės visatoje?
Gal kažką susitikusi, man jau pražus...

Ir atsakė gal Dievas –
Neklaustas, neprašomas,
Nes sudėjo žodžius iš aukštų debesų: 
- Nežiūrėk į gyvenimą
Savo pro ašaras,
Kol tu myli, tiki – tavo meilė esu.
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Joninės

 I

Staiga Aušrinė – kabantis žibintas,
Nušvies tau kelią į namus,
Kad vėl gyvieji taip apsikabintų,
Nebegalvodami, kas bus.

Svarbu, kad esate. Akimirka dar tęsias, -
Jos niekas nepakeis, nesutrukdys,
Kai visas mūsų laikas esamasis –
Voratinklyje blunkantis drugys.

 II

Akmuo. Plyšys. Žalčiai užsliuogę šildos,
Ir Joninės visai jau nebeilgos,
Pakeitus laiką. O tame laike –
Įplyšusiame ką tik vėl pradingo
Kažkas svarbaus, nuo ko sunku, graudu,
Nes savyje jau to neberandu,-
Lyg vaikiškai naivaus švelnumo šilko...

Alzheimeris

Taip ir prislegia dangus –
Nei iškvėpti, nei įkvėpti,
Kai gyvenimas vangus,
Panašus į seną klėtį.

Ėmė skėstis jau kampai,
Siela vos ant vyrių laikos.
Tartum, kad kartu kumpai,
Smegdamas į seną laiką.

Dar manei – yra grūdų,
Dar pilni aruodai tavo...
...Sielai buvo taip graudu,
Kad iš gailesčio – melavo...
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Sapnas

 Raimondui Jonučiui

Taip ir miegi stovėdamas
Ir sapnuoji sapnus,
O sapnai keičias vietomis
Su tavim.
 Nepabusk...

Barselona

Jau kapai iškasti.
Daugiabučiuose vėl įkurtuvės.
Pro užuolaidas tiek tos šviesos,
Lyg per jūrą atšviestų mėnulis.
Paskenduolių pamėklės
Su avarijoj žuvusiais
Suka mažą ratelį – vis didėjantį ratą,
Kur anglėjantis kvapas mėsos
Nuo visų cigarečių – į dangų.

Jau kapai iškasti.
Iš karstų padaryti stelažai, -
Nei per daug, nei mažai, -
Kad sutilptų tik nuolaidų prekės.
Juodos erkės – aguonų grūdai
Po oda įsiskverbia
Ir užkloja rudai
Rūkas užkastą verbą.

Ne Pompėja, bet mirė visi,
Net įstatymo raidės.
Ten mažytės temidės,
Nuo galybės apsvaigusios,
Lyg kekšelės prie seimo stoties,
Kur kapai iškasti.

Kur kapai iškasti –
Bėkit, žmonės, palikite šalį.
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Bėkit jūs su negimusiais savo vaikais,
Su bandom ir su bičių šeimom,
Su istorija, savo kalba, -
Su viskuo, ką dar jūs prisiminsit...

Nes jau laukia kapai iškasti,
Viskas bus kaip anksčiau, -
Kraujo upė ir vėl nekalta...

2017 m. rugsėjo 20 d.

Rūmai

 Icchokui Merui

Kada mes laukėme vidiniam rūmų balkone,
Taip broliškai apsikabinę, o kiti – dar ne...
Ten supratau – visus iš tolo atpažinsi,
Jei broliškai apsikabinę žengs nors žingsnį...
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NE TIK IŠSAUGOTI 
KULTŪROS PAVELDĄ, 
BET IR FORMUOTI 
VALSTYBĖS PILIETĮ

„Varpų“ svečias – 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius, 
Lietuvos muziejų asociacijos vadovas 
Raimundas BALZA 

Nepaprastai gražus sutapi-
mas – „Aušros“ muziejaus ir vėl 
nepriklausomos Lietuvos gimimo 
diena: kovo 11-oji. Prisiminkite ją 
ir, žinoma, muziejaus įkūrėją Pe-
liksą Bugailiškį bei labiausiai nu-
sipelniusius bendražygius.

Taip sutapo, kad „Aušros“ 
muziejininkai jau nuo 1923-ųjų 
minėjo kovo 11-ąją. 1990 m. kovo 
11 d. atkūrus Lietuvos nepriklau-
somybę, muziejininkams šventė 
pasidarė dviguba. Šią dieną muzie-
jus mini iškilmingai – vyksta kon-
certai, atidaromos parodos, įteikia-
ma Pelikso Bugailiškio premija.

,,Aušros“ muziejaus ir Šiau-
lių kraštotyros draugijos įsteigimo 
iniciatorius ir ilgametis globėjas 
P. Bugailiškis (1883–1965) paliko 
ryškų pėdsaką Lietuvos ir ypač 
Šiaulių visuomeniniame bei kultūri-
nia me gyvenime. Jo tiesioginis teisi-
ninko darbas, visuomeninė kultūrinė 
ir socialinė veikla visą gyvenimą 
ėjo greta, papildydami vienas kitą, 
leisdami pasireikšti gebėjimams ir 
svarbiausioms, tauriausioms cha-
rakterio savybėms. Jis neužsidarė 
siaurose profesinės veiklos rėmuose, 
aktyviai dalyvavo viešajame gyve-
nime ir pats kūrė viešojo gyvenimo 
tradiciją. Jo veikla labiausiai siejosi 
su visuomenės švietimu ir kultūra, 
socialiniu teisingumu, žmonių pas-
tangomis keistis ir keisti aplinką.

Nebuvo Šiauliuose nė vieno 
svarbesnio visuomenės sumanymo, 
prie kurio P. Bugailiškis nebūtų 
prisidėjęs, bet labiausiai nusipel-
nė kraštotyrai ir muziejininkystei. 
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Jo vadovaujami muziejaus darbuotojai 
ir talkininkai rengė ekspedicijas, kaupė 
eksponatus, aprašomąją medžiagą, rengė 
ekspozicijas, vėliau ir parodas, ruošė ir 
platino anketas, kaupė etnografinį ar-
chyvą, 1930–1938 m. leido ,,Šiaulių me-
traštį“ – informacines statistines knygas 
apie Šiaulių miestą ir apskritį, 1934–1943 
m. – pirmąjį Lietuvoje kraštotyros žurnalą 
,,Gimtasai kraštas“. ,,Aušros“ muziejus 
tapo didžiausiu ir geriausiai tvarkomu 
provincijos muziejumi. P. Bugailiškis 
pats dirbo tiesioginį muziejinį darbą 
(tam išnaudodavo net pertraukas tarp 
išvažiuojamųjų teismo posėdžių), vienas 
pirmųjų Lietuvoje nagrinėjo teorinius 
muziejininkystės, kraštotyros klausimus. 
Muziejumi rūpinosi visą savo gyvenimą, 
nepriklausomai nuo to, kokį darbą ir kur 
dirbo.

Kodėl tapote muziejininku?
Baigęs istorijos mokslus Vilniaus 

universitete, atvažiavau dirbti į Šiaulius. 
Kaip tik tada, paskelbus Lietuvos val-
stybės nepriklausomybę, prasidėjo naujų 
valstybinių institucijų kūrimasis, o viena 
sričių, kuri labai intrigavo, buvo paveldo-
sauga. Taip jau susiklostė, kad pradėjau 
dirbti ne muziejuje, o naujai įsikūrusio-
je kultūros paveldo inspekcijoje (vėliau 
ji buvo reorganizuota į Kultūros paveldo 
departamentą). Tapau Šiaulių apygardos 
kultūros paveldo inspekcijos viršininku 
ir pradėjau Šiauliuose ir Šiaulių apskri-
tyje rūpintis kultūros paveldu. Iš esmės 
visą savo sąmoningą gyvenimą dirbau su 
paveldo srities dalykais. Kultūros pavel-
das ir muziejus visada buvo šalia – dažnai 
muziejai yra įsikūrę nekilnojamose 
kultūros vertybėse arba saugo jas, kaip 

Šiaulių „Aušros“ muziejaus steigimo akto 
kopija.
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eksponatus. Man susidomėjimą kėlė klausimai, kaip būtų galima išnau-
doti muziejuose sukauptų vertybių resursus ugdant pilietinę visuomenę, 
pritraukiant jaunimą per parodas, renginius, šventes ir kt., todėl 1997 m. 
perėjau dirbti į „Aušros“ muziejų (kaip tik šiemet sukanka 20 metų, kai čia 
dirbu), tapau muziejininku ir ėmiau plėtoti veiklą Šiauliuose ir įvairiose 
Lie tuvos ir tarptautinėse muziejininkų organizacijose. Muziejininko dar-
bas nėra tik senų daiktų saugojimas – tai istorijos pasakojimas per tuos 
daiktus, kurie patenka į muziejų. Šios istorijos natūraliai susijusios su Lie-
tuvos valstybės, čia dirbusių, gyvenusių, kūrusių žmonių istorijomis. Sten-
giuosi, kad muziejai atgimtų, taptų atviresni, įdomesni, kad juose lankytųsi 
jaunimas. Manau, kad kažkiek šį darbą pavyko įgyvendinti, nes „Aušros“ 
muziejus tapo girdimu ir matomu visoje Lietuvoje.

Šiauliškį muziejų žinau nuo vaikystės. Mačiau ir kaip jis keitėsi. 
Tačiau vis labiau neatpažįstamas tapo tik šiais laikais. „Aušrai“ pasisekė, 
kad jos vadovu tapo neatsitiktinis žmogus. Ar vos paskirtas direktoriumi 
jau turėjote bent panašią viziją, kuri dabar virsta vis naujais įgyvendintais 
sumanymais?

Besikuriant muziejininkys tei Lietuvoje tarpukariu, atkūrus valstybę, 

Venclauskių namai, 2007 m. birželio 30 d. Fotografavo Algirdas Musneckis.
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pirmieji muziejai kūrėsi Kaune, 
vėliau – regionuose. Vienas iš 
pirmųjų regionuose įsikūrusių 
muziejų buvo Šiaulių „Aušros“. 
Tyrinėjant muziejininkystę visur 
pabrėžiama ir akcentuojama, kad 
Lietuvoje formavosi du muzie-
jininkystės centrai – Kaune su 
Pauliumi Galaune priešakyje 
ir Šiauliuose su Peliksu Bugai-
liškiu. Vilnius tuo metu buvo ne 
Lietuvos valstybės dalis. Šios dvi 
muziejininkų mokyklos formavo 
visą muziejininkystės vystymą-
si Lietuvoje. „Aušros“ muziejus 
buvo vienas iš lyderiaujančių, 
kūręs naujoves muziejų srityje. P. 
Bugailiškis ir P. Galaunė neblogai 
sutarė, tačiau turėjo išsiskiriančių 
nuomonių apie muziejų vystymą-
si. Jie bendravo su tuometiniais 
muziejų korifėjais iš Skandina-
vijos, Estijos, Vokietijos, stebėjo 
kaip Europoje vystosi muziejai. 
Viena iš didelių naujovių, kurią 

bandė įnešti, buvo muziejai po atviru dangumi, P. Bugailiškio vadinti 
oro muziejais, dabar geriau žinomi kaip skansenai. Tradicija, užgimusi P. 
Bugailiškio laikais, yra pakankamai gili ir įpareigojo mane, tapus direkto-
riumi, atsižvelgti į muziejinės tradicijos patirtį ir ją analizuoti. Turint tokį 
įsipareigojimą reikėjo labai subtiliai galvoti, kad muziejus negali būti insti-
tucija be tradicijų, o ir visuomenė XX a. paskutinį dešimtmetį kėlė tikrai 
didelius iššūkius.

Tapęs muziejaus vadovu turėjau viziją, kaip reiktų pertvarkyti „Aušrą“, 
kad ji galėtų atliepti šiuolaikinės visuomenės interesus ir iššūkius. Muzie-
jus turėjo gilias tradicijas, buvo sukaupęs labai daug eksponatų ir rinkinių, 
o muziejus pirmiausia ir prasideda nuo rinkinių įvairovės. Apskaitos mo-
der nizavimas, ekspozicijų prieinamumas, jų virtualumas, šiuolaikiškų prie-
monių ir įrangos panaudojimas ir kiti iššūkiai reikalavo pastangų, finansa-
vimo.

Taip susiklostė aplinkybės, kad muziejui tuo metu buvo perduota 
Chaimo Frenkelio vila, tad reikėjo galvoti apie rūmų pritaikymą muzie-

Peliksas Bugailiškis, 1931 m. Fotografavo Česlovas 
Liutikas.
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jui, naujos ekspozicijos sukūrimą. 
Nuo 1997 m. intensyviai pradė-
jau rūpintis Ch. Frenkelio vi-
los restauravimo paspartinimu, 
parko sukūrimu, šiuolaikiškos 
ekspozicijos formavimu. Taip 
pat buvau sugalvojęs integruoti 
ir pritaikyti šiuolaikinės muzie-
jininkystės praktiką, kai muzie-
juje vyksta gyvosios istorijos, 
gyvosios archeologijos festivaliai. 
Tada žvilgsnis nukrypo į Žaliūkių 
malūnininko sodybą, kur tuomet 
buvo tik malūnas. Tuo metu pa-
stangos buvo nukreiptos į šiuos 
du objektus – vieno restauravimą, 
kito pritaikymą muziejinei funk-
cijai. Tų dviejų erdvių atsiradimas 
muziejui davė didelį impulsą – 
miesto ir Lietuvos bendruomenė-
je atgijo muziejus, kuris yra gy-
vas, gali savo sukauptas vertybes 
pristatyti įdomiai ir atraktyviai. 
Prasidėję muziejiniai procesai at-
vedė prie glaudaus bendradarbia-
vimo su kultūros, švietimo institucijomis, verslo struktūromis.

Šiuolaikiniam muziejininkui privalu nuolat domėtis, kas naujausio 
plačiajame pasaulyje. Koks Jums, kaip specialistui, muziejus-pavyzdys, 
siekiamybė?

Žvelgiant į artimiausią užsienį tai yra Lenkija. Ten muziejai iš tikrųjų 
integruoti į visuomenės gyvenimą ir gausiai lankomi. Pavyzdžiui, Varšuvos 
sukilimo muziejus, Koperniko mokslo centras, Šopeno muziejus, palyginti 
neseniai atsidaręs Lenkijos žydų istorijos muziejus POLIN. Tai – muzie-
jininkystės sektini pavyzdžiai, interaktyvūs, įdomūs. Informacija pateikia-
ma keliais lygiais, tad sudomins ir pirmą kartą atėjusį darželinuką, kuris 
galės pačiupinėti, susipažinti su aplinka, ir profesorių, kuris ras daugiau 
informacijos. Vyrauja informacijos lygių suskirstymas, prieinamumas ir pa-
prastumas pateikiant sudėtingus istorinius faktus.

Lenkai vieni aktyviausių ir įdomiausių muziejinių projektų kūrėjai 
visoje Europoje, nors nemažai yra ir kitų šalių sėkmingų muziejų. Manau, 

Stanislava Jakševičiūtė-Venclauskienė ir Kazimieras 
Venclauskis, 1904 m. Fotografavo Boleslovas Zatorskis.
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kad lenkų pavyzdys ir muziejų re-
nesansas, įvykęs per pastaruosius 
15 metų Lenkijoje, rodo, kad jie 
brandina mintis, kurias pavyko 
įgyvendinti per konkrečius mu-
zie jų sutvarkymus, naujų edukaci-
jų, ekspozicijų sudarymus, įrengi-
mus.

Vienas iš muziejų uždavi-
nių yra ne tik išsaugoti kultūros 
paveldą, bet ir formuoti pilietinę 
visuomenę, valstybės pilietį, kuris 
pažintų praeitį, mylėtų valstybę. 
Tai žmogus gali padaryti tik sava-
noriškai.

Sovietmečiu „Aušros“ mu-
zie jininkai jau dirbo Venc laus-
kių rūmuose, tačiau viešai apie 
jų buvusius šeimininkus bei 
gyventojus nebuvo užsimena-
ma. Taip susiklostė, kad buvau 
pirmasis, pradėjęs populiarin-
ti šitą istoriją: nuo interviu su 
buvusiu globotiniu Tomu Sto-
niu ir jauniausiąja Venclauskių 
dukra Gražbyle „Komjaunimo 

tiesoje“, nuo nedidelės publikacijos „Tiesos“ įdomybių puslapyje iki jau 
išsamesnių pasakojimų „Nemuno“ ir „Tarybinės moters“ žurnaluose. 
Kai prasidėjo tikrasis Atgimimas, maždaug per ketvirtį amžiaus jau bu-
vau pakalbinęs visus dar gyvus buvusius augintinius ir globotinius, per 
trisdešimt tos išskirtinės istorijos liudininkų, tai tapo pagrindu 1991 m. 
išleistai knygai „Namuose ant Pasadnos ulyčios“. Jei nebūčiau tokių at-
siminimų užrašęs „į stalčių“, atėjus naujiems laikams, kaip ir nebebūtų 
buvę ką kalbinti, išskyrus tikrąją Venclauskių dukrą. Ačiū ir Jums, kad, 
praėjus dar keliolikai metų, išleidote mano gerokai papildytą memua-
rinės eseistikos knygą „Namuose ant Pasadnos ulyčios: dar po 20 metų“. 

Beje, prasidėjus Atgimimui, buvęs ilgametis muziejaus direkto-
rius Edvardas Cicėnas prisipažino, jog tai buvo klaida – galgi niekas per 
daug ir nebūtų baręs, jei Venclauskiai ir sovietmečiu būtų buvę minimi. 
„Net negalėčiau atsakyti, kodėl muziejus nekaupė eksponatų apie Venc-

Ant Šiaulių apygardos teismo rūmų fasa do atidengta 
atminimo lenta šiuose rūmuose 1922–1936 m. 
dirbusiam teisininkui, pirmajam Lietuvos taikos 
teisėjui, ilgamečiam Šiaulių apygardos teismo 
teisėjui, Lietuvos kraštotyros ir muziejininkystės 
sąjūdžio organizatoriui, Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
įkūrėjui Peliksui Bugailiškiui, 2016 m. vasario 5 d. 
Fotografavo Rolandas Parafinavičius.
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lauskius“, - sakė tuometinis „Aušros“ vadovas.
O Jums kaip atrodo?
Venclauskių šeima – tai nepriklausomos Lietuvos laikų šviesuoliai, 

kurie buvo viena iš kertinių plytų, ant kurių stovėjo visas Šiaulių miesto 
visuomeninis, politinis ir kultūrinis gyvenimas. Taip, ši tema nebuvo labai 
prieinama ir populiarinama sovietmečiu. Vėliau „Aušros“ muziejus perėmė 
jų namus – 1990 m. Gražbylė ir Danutė Venclauskaitės padovanojo namus 
muziejui ir nepretendavo į jų atsiėmimą, nors, atkūrus valstybę, buvo gali-
mybė susigrąžinti savo turtą. Gražbylė dažnai sakydavo, kad jos tėvas visada 
svajojo Šiauliuose pastatyti muziejaus rūmus. Tam buvo renkami pinigai, 
sudarytas fondas, tačiau muziejaus statybos klausimas visada buvo užstrigęs 
ir, matyt, K. Venclauskį graužė mintis, kad prisidėjo prie dramos teatro 
statybos, tačiau tarpukario šviesuoliai nesugebėjo pastatyti muziejaus. Ši 
mintis persidavė dukroms. Atkūrus valstybę, Gražbylė minėjo, kad dova-
noja savo namus, nes tai yra duoklė, kurią tėvas ruošėsi atiduoti. Tai buvo 
gražus moralinis žingsnis. 

K. Venclauskis buvo pirmasis Šiaulių miesto burmistras, pirmasis 
Šiaulių apskrities viršininkas, kūręs nepriklausomą Lietuvą, prisidėjęs prie 
lietuvybės stiprinimo, kultūrinės spaudos leidimo. Sovietmečiu tai nebuvo 
tas žmogus, apie kurį buvo galima rinkti informaciją. Žinoma, muzieji-
ninkai šį tą surinko, išsaugojo, tačiau tai nebuvo daroma atvirai ir viešai. 

Rekonstruoto Chaimo Frenkelio vilos parko atidarymas ir Muziejų nakties renginys, 2012 m. gegužės 19 
d. Fotografavo Rolandas Parafinavičius.
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Informacijos spragą teko užpildyti po 1990 m., nes mačiau, kad per šią 
šeimą galima papasakoti visą Šiaulių tarpukario istoriją.

K. Venclauskis nebijojo imtis ir valdžios kūrimo Šiauliuose – paruošė 
rinkimų įstatymą, pagal kurį buvo renkama savivalda. Buvo išrinktas į 
Steigiamąjį seimą Kaune, ten tapo socialdemokratų frakcijos pirmininku. 
Reiktų atskirti, kad tie socialdemokratai, kurie yra dabar ir kurie buvo tar-
pukariu, savo pažiūromis ir nuostatomis skyrėsi. Praėjus dideliam istori-
niam laikotarpiui, surinkome apie šeimą ir jų augintinius viską, ką galėjome.

Restauravus Venclauskių namus, tai turėtų pasiteisinti, nes turėsime 
išsamią ekspoziciją. Joje kreipsime žvilgsnį į vaikus, - Venclauskių namai 
visada buvo ta vieta, kur buvo daug vaikų. 

Kokia šiuo metu muziejaus vizitinė kortelė?
Vis dažniau muziejus minimas ne tik kaip kultūros paveldo, istorinės 

atminties saugojimo institucija, bet ir kaip bendruomenės traukos centras, 
reprezentuojantis kultūrinį miesto gyvenimą, siekiantis, kad istorija būtų 
kuriama kartu.

Kokia ateitis laukia pagrindinio muziejaus pastato – Venclauskių 
rūmų, kuriuos pasiryžote atnaujinti visomis prasmėmis?

XIV tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio akimirka, 2017 m. liepos 27 d. Fotografavo 
Edvardas Tamošiūnas.
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Po restauravimo namuose bus atidaryta ekspozicija, skirta Venclauskių 
šeimai, kurioje akcentuosime tarpukario Šiaulių miesto istoriją. Laiko-
tarpis turėtų prasidėti nuo Nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. iki pat 
penktojo dešimtmečio, karo pabaigos Šiauliuose. Norime per Venclauskių 
šeimą ekspozicijoje papasakoti, kaip Šiauliuose kūrėsi valdžia, koks buvo 
visuomeninis, ekonominis, politinis, kultūrinis gyvenimas, taip pat plėto-
sime pasakojimą apie žydų gelbėjimo temą. Venclauskių šeima apdovanota 
teisuolių medaliais, jie buvo vieni iš tų lietuvių, kurie nebijojo ir gelbė-
jo žydus. Pasitvirtino paskutiniai faktai, kad D. Venclauskaitė karo metais 
Šiaulių gete buvo atidariusi dirbtuves, kuriose dirbo 40–60 žydų tautybės 
moterų. Jos gamino įvairius daiktus, kuriuos užsakinėjo okupacinė vokiečių 
valdžia. Visgi gaminti daiktai nebuvo tokie paklausūs ir D. Venclauskaitė 
mokėjo administracijos pareigūnams, kad dirbtuvės būtų išsaugotos ir ten 
dirbusių moterų neišvežtų į koncentracijos stovyklas. Taip ji išgelbėjo ne 
vieną dešimtį žydų, kurie sugebėjo išbūti Šiaulių gete. Venclauskių šeima 
taip pat gelbėjo ir slėpė žydų tautybės vaikus, tad šią istoriją norime pa-
pasakoti plačiau. Tai buvo vieni tų šviesuolių, kurie nebijojo ir gelbėjo, nors 
pasekmės galėjo būti baisios.

Atskiros kalbos verti Ch. Frenkelio rūmai. Teko lankytis juose, vos 
išėjus sovietiniams kariams, nugyvenusiems puikųjį statinį iki bevil-
tiškumo. Vos atnaujinti „Varpai“ savo skaitytojus supažindino su tų 
rūmų kūrėjais ir jų istorija. O Jūs suteikėt jiems naują gyvenimą. Tai, 
kas šiame muziejaus padalinyje vyksta dabar, garbė ne tik Šiauliams, bet 
ir visai Lietuvai. Papasakokite plačiau apie vilos parke jau keturioliktus 
metus rengiamą tarptautinį vasaros festivalį bei kitus čia vykstančius 
įspūdingus dalykus.

Ch. Frenkelio viloje integruota ekspozicija taip pat parodė sukauptas 
vertybes, kurių sovietmečiu „Aušros“ muziejus negalėjo rodyti. Daugiausia 
tai dvarų nacionalizavimo laikotarpiu sukauptos vertybės, kurios iliustruo-
ja tuometinės mūsų diduomenės, dvarininkų prabangą. Ch. Frenkelio vila 
dabar tapo miesto reprezentacine kortele, kurioje priimami svečiai, orga-
nizuojamos šventės.

Tarptautinis Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalis – vienas pagrin-
dinių „Aušros“ muziejaus renginių, šiauliečiams pateikiantis tikrąją mies-
tietišką kultūrą. Festivalyje atsiskleidžia profesionalusis menas – muzika, 
šokis, literatūra, vaidyba, parodos ir pan. Pristatomi aukštos kokybės pro-
jektai ir skirtingos meno raiškos formos padeda suvokti, kas yra kultūros 
paveldo objektas, tradicijos ir sociokultūrinės vertybės, tenkina ypatingų 
interesų publikos poreikius, aktyvina turizmą, skatina kultūros ir vers-
lo bendradarbiavimą. Festivalio renginiuose pasirodantys atlikėjai – savo 
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sričių profesionalai, užsienio šalių ir Lietuvos elitinės kultūros ambasado-
riai, o jų pristatytos programos – meninės kelionės, į kurias gali pasinerti 
susirinkusieji vilos erdvėse. 

Keletas įsimintinų pastarųjų metų programų, kurias festivalio ger-
bėjai prisimena iki šiol: Chris Ruebens Ensemble prancūziškos muzikos 
vakaras „Café de Paris“ (2013 m.); „Gyvenimas scenoje – širdis Afrikoje“ 
(atlikėjai – Njabulo Madlala (baritonas, Didžioji Britanija / Pietų Afrikos 
Respublika), Martynas Levickis (akordeonas), Andrius Murencevas (gi-
tara), Darius Rudis (mušamieji), Paulius Zdanavičius (klavišiniai) (2014 
m.); tradicinės Gruzijos dainos ir šokiai, atliktos ansamblio „Chvenebu-
rebi“ (2015 m.); mušamųjų instrumentų ansamblis „Giunter percussion“ 
(vadovas Pavel Giunter) ir solistas iš Latvijos Guntars Freibergs (2016 m.); 
grupės „Ariel Ramirez tango quintet“ ir šokėjų Brigitos ir Carlos Rod-
riguez (Lietuva-Argentina) pasirodymas muzikos ir šokio vakare „Tango 
iš Buenos Airių“ (2017 m.); tais pačiais metais vilos padangėje skambėjo 
vienas įspūdingiausių XX a. klasikinės muzikos šedevrų – Carlo Orffo ora-
torija „Carmina Burana“, kurią atliko Šiaulių valstybinis kamerinis choras 
„Polifonija“, Lietuvos kariuomenės orkestras ir solistai Irena Zelenkaus-
kaitė (sopranas), Vytautas Juozapaitis (baritonas), Vaidas Bartušas (kon-

Raimundą Balzą Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už 
Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, 2010 m. vasario 16 d. Fotografavo Džoja Gunda Barisaitė.
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tratenoras).
2011 m. festivalio meno vadovu tapo Lietuvos nacionalinės premijos 

laureatas Robertas Šervenikas – iniciatyvus, produktyvus, autoritetingas di-
rigentas, ypač vertinamas už aktyvią ir įvairialypę kūrybinę raišką. Su šiuo 
meno vadovu „Aušros“ muziejus sėkmingai bendradarbiauja iki šiol.

Be Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalio jau būtų sunku įsivaiz duo ti 
Šiaulių kultūrinį gyvenimą vasarą. R. Šervenikas festivalio programą vadina 
daugiakultūrine, mat joje skamba klasikiniai, moderniosios ir populiario sios 
muzikos kūriniai, vyksta šiuolaikinio scenos meno pasirodymai, tradicija 
jau tapo spektaklis visai šeimai. Kasmet į programą įtraukiama ir kažkas 
naujo bei netikėto, pavyzdžiui, 2016 m. į Šiaulius atvežtas teatralizuotas 
cirkas iš Prancūzijos.

Muziejų, kurie patys organizuotų tokio pobūdžio ir apimties festi-
valius, Lietuvoje daugiau nėra, todėl „Aušros“ kolektyvas deda ypatingas 
pastangas, siekdamas festivalį išlaikyti konkurencingą ir patrauklų. Dide-
li siekiai numatomi rengiant festivalį ateityje. Siekiama užmegzti glaudų 
bendradarbiavimą, leisiantį patobulinti festivalio techninę bazę, išplėsti 
galimybes ir šiauliečiams pristatyti iki šiol festivalyje dar nematytą simfo-
ninį orkestrą ar operą.

Jau antrą dešimtmetį „Aušros“ muziejaus organizuojamas festivalis 
tapo pavyzdžiu, įrodančiu, kad muziejų veikla neapsiriboja vien parodomis 
ir ekspozicijomis, festivalis yra viena iš formų, leidžiančių pristatyti meno 
vertybes garsu ir vaizdu bei suburianti žmones išskirtinėje vilos ir parko 
erdvėje.

Išskirtinis „Aušros“ padalinys – Fotografijos muziejus. Apie jį 
„Varpai“ rašė tuomet, kai tik pradėjo savo veiklą. Kas jau pavyko, kuo 
dar ruošiatės nustebinti?

Fotografijos muziejus – vienas „Aušros“ muziejaus padalinių, išsi-
skiriantis savo eksponatų gausa, nes saugo jau šimtus tūkstančių eksponatų, 
istorinių fotografijų ir negatyvų, kuriuos mums pavyko surinkti iš fotografų, 
fotomenininkų ir kt. Ruošiamės muziejuje atidaryti įdomią ir interaktyvią 
ekspoziciją, kurioje bus pasakojama fotografijos istorija – nuo fotografijos, 
kaip reiškinio atsiradimo, iki Lietuvos fotografijos istorijos.

Dabar kilo naujas iššūkis – Fotografijos muziejus perėmė visą Vilniaus 
g. 140 pastatą, kurio pirmajame aukšte ir rūsyje anksčiau buvo įsikūrusi kita 
institucija. Po rekonstrukcijos muziejinei veiklai pritaikėme antrą, trečią ir 
ketvirtą aukštus bei stogo terasą, dabar bendrai muziejinei funkcijai reikia 
integruoti ir pirmąjį aukštą. Manome, kad jame turi atsirasti lankytojų 
aptarnavimo centras, papildoma parodinė salė, galbūt muziejaus skaityk-
la, kavinė. Visi iššūkiai – prieš akis, juos ruošiamės realizuoti artimiausiais 
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metais. Fotografijos muziejus – vienintelis Lietuvoje, propaguojantis foto-
grafijos paveldo istoriją, fotografijos meną. Tai vieta, kur galima susipažinti 
su fotografija, jos raida ir istorija. Šiuolaikiškais metodais – edukacijomis, 
parodomis, įdomia istorine ekspozicija – muziejus užtikrintai įsilies į Lie-
tuvos muziejų gretas.

Ar tiesa, kad ateityje ir buvęs Ch. Frenkelio fabrikas, kurio priei-
gose jūsų iniciatyva atsirado jo įkūrėjo skulptūra, ir netgi senasis Šiaulių 
kalėjimas gali tapti muziejaus padaliniais?

Norėtume, kad muziejus augtų ir plėstųsi. Menų inkubatoriaus 
pastate, kuris priklauso valstybės saugomam buvusio Ch. Frenkelio pra-
monės kompleksui, galėtų įsikurti ugniagesių muziejus. 2014 m. Šiaulių 
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valdyba „Aušros“ muziejui 
perdavė didelę priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo autotechnikos kolekciją, 
kurią sudaro 29 specializuoti automobiliai, 1 motorinė aerovaltis ir kita 
motorinė technika. Šiuo metu tai vienintelė tokia plati priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos autotechnikos kolekcija Lietuvoje.

Kokį netikėčiausią eksponatą per tuos du dešimtmečius įsigijo 
šiauliškis muziejus?

Tokių eksponatų – ne vienas. 
2002 m. muziejui perduotos Kurtuvėnų šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios 

(Šiaulių r.) rūsiuose rastos bajorų Nagurskių palaidojimų įkapės – kontušas 
ir kontušo juostos (XVIII a.) ir Baltojo Erelio įkapinis kryžius bei jo tvir-
tinimo juosta.

2000 m. naujai suformuoto filokartijos rinkinio pagrindą sudaro 
kolek cininkų Antano ir Raimundo Dilių padovanota daugiau nei 60 tūkst. 
atvirukų kolekcija. Dabar muziejus turi vieną didžiausių ikonografijos rin-
kinių Lietuvoje.

Tai – ir Šiaulių juvelyro Guzausko pagaminta sidabrinė žvaigždė 
Jokūbo Frenkelio gaisrininkų komandos 25 m. sukaktuvių paminėjimo 
proga (2010 m.). 2004 m. įsigyta pirmojo Viekšnių miestelio fotografo 
profesionalo Jono Kinčino (1900–1966) per 5000 stiklinių negatyvų kolek-
cija – didžiausia tarpukario laikotarpio vieno autoriaus darbų kolekcija.

Įžymių Šiaulių krašto žmonių pasų kolekcija irgi sukaupta šiuo metu: 
pirmosios profesionalios lietuvių aktorės, režisierės, visuomenės ir kultūros 
veikėjos Stanislavos Venclauskienės, Šiaulių rabino Izraelio Mirkino, Šiau-
lių dvarininko, grafo Vladimiro Zubovo pasai, advokato Kazimiero Venc-
lauskio, prisiekusio advokato Mečislovo Markausko, Pakruojo dvarininko 
Leono Ropo, Rozos Frenkelienės, odų fabriko savininko Jokūbo Frenkelio 
žmonos užsienio pasai ir kt. 
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Sėkmingai kaupiamą 1863 m. sukilimo kolekciją papildė karabelė 
(šaltasis ginklas) su makštimi, kurios geležtėje išgraviruotas 1863 m. suki-
limo herbas ir Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu atvaizdas.

Į muziejų persikėlė ir 1018 puslapių Petro Dusburgiečio (Peter von 
Dusburg) „Prūsijos žemės kronika“, išleista 1679 m. Tai – pirmasis apie 
1326 m. Kryžiuočių ordino kronikininko parašyto veikalo spausdintinis 
leidimas lotynų, vokiečių, lietuvių, prūsų kalbomis. Knygą išleido Kristofas 
Hartknochas. Kartu įrišta ir jo disertacija apie senovės prūsų ir lietuvių 
kilmę, religiją, papročius, ūkinį gyvenimą, teisę.

Tarp netikėčiausių eksponatų ir laikraštis „Lietuvos aidas“ (nr. 
22;1918-02-19), kuriame išspausdintas Lietuvos nepriklausomybės aktas 
lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Muziejus turi ir savo premiją – „Aušros“ įkūrėjo vardo premiją. Už 
ką ji suteikiama? Kas ją jau yra pelnę?

Minint „Aušros“ muziejaus 75-metį paskelbta apie P. Bugailiškio 
premijos įsteigimą. Premijos steigėjai – muziejaus įkūrėjo žmonos gimi-
naitė, jo palikimo paveldėtoja vilnietė tautodailininkė Julija Daniliauskienė 
(1926–2009), „Aušros“ muziejus ir verslininkas Rimantas Belickas (1958–
2003). Premija kasmet skiriama muziejininkams, kraštotyrininkams, 
moks lininkams už darbus ir veiklą muziejininkystės, kraštotyros, kultūros 
ir mokslo srityse bei darbus, įprasminančius P. Bugailiškio atminimą. Kan-
didatus premijai gauti siūlo mokslo, švietimo, kultūros įstaigos, „Aušros“ 

Fotografijos muziejus. 2015 m. lapkričio 11 d. Fotografavo Edvardas Tamošiūnas.
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muziejaus taryba, patys kandidatai. Premija įteikiama kovo 11-ąją, muzie-
jaus įkūrimo dieną. Turime jau 18 laureatų.

1999 m. premija už Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-drausti-
nio įsteigimą paskirta paminklotvarkininkui Egidijui Prascevičiui. Tais pat 
metais paskatinamoji premija už kraštotyrinę veiklą Kurtuvėnų regioni-
niame parke įteikta ekologui kraštotyrininkui Vidmantui Lopetai. 2000 
m. premija už Šiaulių J. Janonio gimnazijos muziejaus įkūrimą ir puoselė-
jimą, aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime įvertintas mokytojas Jo-
nas Krivickas. 2001 m. premija už kraštotyros darbus ir aktyvų dalyvavimą 
kultūriniame gyvenime paskirta dailininkui Antanui Krištopaičiui. 2002 m. 
premija už Užvenčio muziejaus įkūrimą ir puoselėjimą, aktyvią kraštotyros 
veiklą apdovanotas kraštotyrininkas Vaclovas Rimkus. 2003 m. premija už 
ilgametę muziejinę veiklą, P. Bugailiškio darbų tęsimą ir tradicijų puoselė-
jimą įvertinta „Aušros“ muziejaus mokslinė sekretorė Virginija Šiukščienė. 
2004 m. premija už Lietuvos fotografijos istorijos ir filokartijos paveldo 
kaupimą, populiarinimą ir perdavimą „Aušros“ muziejui paskirta Antanui 
Diliui. 2005 m. premija už ilgametę veiklą puoselėjant ir saugant kultūros 
paveldą įteikta paveldosaugos pradininkui Šiaulių krašte Romui Olišauskui. 
2006 m. premija už ilgametį muziejinį darbą ir kraštotyros veiklą paskirta 
Jonui Tamuliui. 2007 m. premija už ilgametį aktyvų muziejinį ir mokslinį 
darbą, muziejininkystės ir kraštotyros populiarinimą įvertinta archeologė 
Birutė Kazimiera Salatkienė. 2008 m. premija už kraštotyros ir visuome-

Žolinės šventė Žaliūkių malūnininko sodyboje, 2016 m. rugpjūčio 15 d. Fotografavo 
Edvardas Tamošiūnas.
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ninės muziejininkystės veiklą 
paskirta inžinieriui, krašto-
tyrininkui, vienam iš „Aušros“ 
muziejaus padalinio – Radijo ir 
televizijos muziejaus – įkūrė-
jų Jonui Rimkevičiui. 2009 m. 
premija už nuopelnus tyrinė-
jant ir populiarinant Šiaulių 
krašto archeologijos ir kultūros 
paveldą, aktyvią visuomeninę 
veiklą įteikta per 30 metų šio-
je srityje dirbančiam archeo-
logui Broniui Dakaniui. 2010 
m. premija už nuopelnus tyri-
nėjant ir populiarinant Ak-
menės kraštą, ilgametį krašto-
tyros darbą paskirta daugelio 
kraštotyros leidinių autoriui ir 
sudarytojui, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė” redaktoriui Leopoldui 
Rozgai. 2011 m. premija už P. Bugailiškio įkurto „Aušros” muziejaus rin-
kinių saugojimą, gausinimą ir puoselėjimą atiteko „Aušros” muziejaus vyr. 
fondų saugotojai Viktorijai Lozaitienei. 2012 m. premija už teisėsaugos 
paveldo kaupimą ir populiarinimą, visuomeninių Priešgaisrinės apsaugos ir 
Policijos muziejų įkūrimo Šiauliuose inicijavimą, Lietuvos teismų istorijos 
tyrinėjimus ir leidinius paskirta teisėjui Alfredui Vilbikui. 2014 m. pre-
mija už Šiaulių krašto istorijos, paveldo fiksavimą, istorinės ikonografijos 
sklaidą, aktyvų dalyvavimą Šiaulių miesto kultūros gyvenime įteikta fo-
tografui Algirdui Musneckiui. 2016 m. premija už harmoningą gamtos ir 
kultūros paveldo puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą regiono kultūriniame ir 
visuomeniniame gyvenime paskirta Kurtuvėnų regioninio parko direkto-
riui Rimvydui Tamulaičiui. 2017 m. premija už kryptingą Šiaulių tarpuka-
rio modernizmo architektūros aktualizavimą, aktyvų Šiaulių miesto is-
torijos populiarinimą bei ilgametį nuoširdų bendradarbiavimą su „Aušros” 
muziejumi atiteko Sigitui Vladui Saladžinskui.

Kiek lankytojų per metus užsuka į muziejus Šiauliuose? Tai pasto-
vus skaičius? 

Pastaraisiais metais muziejaus lankytojų skaičius išlieka stabilus. 1996 
m. muziejuje apsilankė per 80 000 lankytojų. 2004 m. tas skaičius buvo su-
mažėjęs iki 50 000, o 2010 m. prasidėjo stiprus lankytojų augimas – 139 
458. Pastaraisiais metais per metus sulaukiame apie 100 000 lankytojų.

Lietuvos muziejų kelio atidarymas Maironio gimtinėje 
Pasandravyje, 2017 m. gegužės 18 d. Fotografavo Jolita 
Kirkilaitė.



38

Varpai 2018 (38)

Didelę įtaką muziejaus lankytojų kaitai daro muziejaus rengiamų 
parodų, festivalių, koncertų įvairovė. Vienu svarbiausių traukos centrų ga-
lime įvardinti jau miesto tradicija tapusią Muziejų naktį. 2017 m. „Aušros“ 
muziejaus padaliniai per vieną naktį sulaukė 17 647 apsilankymų. Atos-
togų sezonu lankytojus apsilankyti muziejuje kviečia tradicinis tarptautinis 
Ch. Frenkelio vilos vasaros festivalis, kuris kasmet didina savo auditori-
ją. Lankytojų kaitai įtakos turi ne tik jame vykstančios veiklos, bet ir pa-
talpų būklė. Muziejus nuo 2005 m. renovavo du savo padalinius: Žaliū-
kių malūnininko sodybą ir Fotografijos muziejų. Nuo 2008 m. lankytojų 
nebeaptarnauja Venclauskių namai.

Kas tie konkretūs žmonės, kurie jums padeda įgyvendinti iš pirmo 
žvilgsnio sunkiai realizuojamus projektus? 

Tai – direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei Virginija Šiukščienė, 
direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja Viktorija Lozaitienė, 
skyrių vedėjai Jovita Vilimaitienė (istorijos), Vilija Ulinskytė-Balzienė (fo-
tografijos), a.  a. Audronė Šapaitė (archeologijos), Romena Čepauskienė 
(ryšių su visuomene), Vita Andriulienė (restauravimo), Odeta Stripinienė 
(dailės), Sigita Milvidienė (etnografijos), Saulius Pučinskas (bendrojo) ir 
muziejininkai, kurių šiuo metu 86.

Neseniai dar vienai kadencijai buvote išrinktas Lietuvos muzie-
jų asociacijos vadovu. Kokios tai pareigos? Kas nuo Jūsų priklauso? 

Pirmoji Šiaulių „Aušros“ muziejaus ekspozicija, apie 1932 m. Fotografas nežinomas.
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Kaip vertinate Lietuvos muziejų 
dabartį? Kokią ateitį žadate?

Muziejininkai išreiškė pasitikė-
jimą ir nuo 2005 m. esu muziejų aso-
ciacijos valdybos pirmininkas. Aso-
ciacija šiuo metu jungia 98 muziejus. 
Mes organizuojame bendrus projek-
tus, renginius, sprendžiame įvairius 
socialinius klausimus, dalyvaujame 
įvairiose komisijose Kultūros minis-
terijoje, kitose institucijose kaip 
vienijanti ir visą Lietuvos muziejų 
bendruomenę atstovaujanti orga-
nizacija.

Muziejų asociacija jau ne vie-
nerius metus sėkmingai organizuoja 
bendramuziejinius projektus. Buvo 
keli projektai, kurie finansuoti iš Eu-
ropos Sąjungos struktūrinių fondų. 
Tai – „XXI a. muziejininkų kompetencijos ir gebėjimo ugdymo projektas“ 
(vyko du etapai), kuriame dalyvavo 300–400 muziejininkų ir mokėsi įvairių 
specifinių įgūdžių (kolekcijos vadybos, komandinio darbo, rinkinių kau-
pimo, muziejų marketingo ir pan.). Projektas „Muziejus–mokykla–moks-
leivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės 
tinklas“ plėtojo neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo 
lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu.

Yra ir kasmetiniai renginiai: metinė konferencija, kurioje skaitomi 
pranešimai, vėliau išleidžiamas leidinys; „Idėjų mugė“, skirta pristatyti 
visuomenei muziejų edukacinę veiklą, skatinti muziejus dalintis patirtimi; 
tarptautinės ir Lietuvos knygų, turizmo mugės; metų muziejininko rinki-
mai. Nuolat tenka spręsti socialinius ir kasdieninius klausimus, dalyvauti 
įvairiuose pasitarimuose. Štai neseniai teko dalyvauti darbo grupėje, ku-
rioje buvo sprendžiamas kultūros darbuotojų atlyginimų kėlimo klausimas. 
Darbo grupėje dalyvavo muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, savivaldy-
bių institucijų atstovai. Dirbdami kartu pasiekėme, kad atlyginimus prie 
ankstesnės vyriausybės pavyko pakelti du kartus po 75 Eur. Tai taip pat 
buvo muziejų asociacijos nuopelnas, nes reikėjo dirbti tariantis, įrodinėjant, 
skaičiuojant.

Muziejų asociacija taip pat įsijungė ir į bendrą europinį projektą – 
„Europos muziejų naktis“, kuris suvienija visus Lietuvos muziejus ir kviečia 
lankytojus į naktinius renginius. Paprastai renginiui įgyvendinti pasiren-

Fotografijos muziejaus skyriaus vedėja Vilija 
Ulinskytė-Balzienė pristato Argentinos fotografo 
Estebano Pastorino Diaz parodą INCREDIBLE 
PANORAMA, 2015 m. rugsėjo 17 d. Fotografavo 
Rolandas Parafinavičius.
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kama pirma šeštadienio naktis po gegužės 18-osios – tarptautinės muziejų 
dienos.

2012 m. prasidėjo dar vienas asociacijos organizuotas projektas – 
„Lie tuvos muziejų kelias“, kuris trunka kiek ilgiau nei 4 mėnesius (gegužės 
18–rugsėjo 27) ir kviečia į bendros temos renginius visuose Lietuvos et-
nografiniuose regionuose. Šiemet projektas vyko šeštąjį kartą, buvo skirtas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Pastaraisiais metais muziejai plė-
tojo šias temas: „Atrastieji lobiai ir įmintos paslaptys“ (2014 m.), „Liaudies 
meno grožis“ (2015 m.), „Dvarų kultūros atspindžiai“ (2016 m.), „Vasario 
16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“ (2017 m.). 2018 m. numatyti renginiai 
skatins apmąstyti ir šiuolaikiškai išreikšti svarbiausius Lietuvos Respub-
likos pasiekimus, vystant temą „Nepriklausomybės metų ženklai“.

Pastaruosius dešimtmečius muziejų, kaip institucijų, veikla tapo daug 
matomesnė. Muziejai atsinaujino, pritraukė daugiau lankytojų, tapo inte-
rak tyvesni, atsirado naujų edukacinių programų, lankytojams parodė naujas 
galimybes ir veiklas. Žmonės pamatė, kad geri muziejai yra ne tik užsienyje, 
ir Lietuvoje jie įdomūs ir patrauklūs. Remiantis visuomenės apklausomis, 
kurias atliko Lietuvos muziejų asociacija, 50 proc. teigia, kad noriai lankosi 
muziejuose, pastebi jų veiklą ir mano, kad ta veikla turėtų būti įtraukta į 
bendrojo lavinimo mokyklas. Daug dirbame šiuo klausimu, skatiname Švie-
timo ir mokslo ministeriją, švietimo institucijas, kad jos kiek galima dau-
giau ne tik neformaliojo, bet ir formaliojo ugdymo pamokas vestų muzie-
juje, nes pagal muziejų ekspozicijas, edukacines programas galimos istorijos 
pažinimo, krašto žinių, geografijos, biologijos, fizikos pamokos. Muziejų 
ateitis – ne tik dirbti su turistinėmis įmonėmis, atliepti bendruomenės in-
teresus, bet ir atsiverti švietimo institucijoms, pirmiausia mokykloms. Tai 
galėtų tapti kasdienybe, praplėstų jaunuomenės akiratį, jaunoji karta geriau 
pažintų supantį pasaulį.

Esate vienas iš Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos istorijos cen-
tro įkūrėjų, parengęs keletą istorijos katedros paveldosaugos specialiųjų 
studijų dėstomųjų dalykų programų. Ar jos populiarios, ar išlaikė laiko 
bandymą?

Laiko bandymą jos išlaikė. Buvo sukurta paveldosaugos specialybė ir 
pateikta Švietimo ir mokslo ministerijai. Ją ekspertai įvertimo ir patvirtino, 
netrukus Šiaulių universitete atsirado pirmosios paveldosaugos specialy-
bės studijos. Parengiau šešias paveldosaugos specialiųjų studijų dėstomųjų 
dalykų programas: „Kolekcijų rinkimo vadyba“, „Muziejų organizacija ir 
vadyba“, „Praktika Kultūros paveldo departamento padaliniuose“, „Pavel-
dosaugos sistema Lietuvoje“, „Paveldosaugos tarptautinė patirtis“, „Pavel-
dosaugos ir muziejininkystės Lietuvoje istorijos bruožai“. Vėliau paveldo-
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saugos programos atsirado Vilniaus, Kauno, Klaipėdos universitetuose. Ten 
jos sėkmingai ruošiamos iki šiol, o Šiaulių universitetas šiuo metu išgyvena 
sunkius laikus, nebesurenka studentų. Galiu džiaugtis ir didžiuotis, kad 
mano studentais buvo Vilniaus universiteto doc. dr. Salvijus Kulevičius ir 
dr. Laura Prascevičiūtė.

Su kokiomis užduotimis ir iššūkiais susidūrėte kaip Kultūros 
minis terijos kultūros ir meno tarybos narys, kaip Šiaulių miesto 
Kultūros tarybos pirmininkas?

Kultūros ir meno nariu buvau dvi kadencijas ir nuo 2016 m. juo 
nebesu. Kultūros ministerijoje teko susipažinti su problemomis, kurios ak-
tualios visai Lietuvos kultūrai. Tai labai praplėtė akiratį, atsirado platesnis 
suvokimas.

Kultūros tarybos pirmininku Šiauliuose buvau tol, kol į mano nuo-
monę buvo atsižvelgiama. Pasitraukiau, kai savivaldybė ėmė žlugdyti menų 
inkubatoriaus projektą. Aktyviai dalyvavau projekto sukūrime ir palaikiau 
šią idėją, buvo netgi skirtas finansavimas, kad viename iš Ch. Frenkelio bu-
vusios gamyklos pastatų atsirastų vieta, sudaranti menininkams priimtinas 
sąlygas kurti ir veikti. Projektas žlugo, pinigai grąžinti, pastatas nesutvar-
kytas.

Kai Jus apdovanojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordinu, didelį įspūdį paliko tai, kad jį turėjo galimybę savo rankose 
palaikyti, juo pasigrožėti ne tik kiekvienas muziejaus darbuotojas, bet 
ir svečias – ilgokai ordinas gulėjo ant direktoriaus darbo stalo. Svarbiau-
sia, jog tai buvo galima padaryti ir tuomet, kai Jūsų kabinete nebuvo. 
Tuo turėjau progą įsitikinti kartu su filmą apie Jackų Sondą-Sondeckį 
kūrusiais vilniečiais. Tai nemažai pasako apie žmogų. Iš kur ši ypatybė?

Esu atviras žmogus, pasitikintis savo kolegomis ir darbuotojais, tuo 
labiau, kad apdovanojimas, skirtas man, yra viso Šiaulių „Aušros“ muziejaus 
kolektyvo įvertinimas. Ne vienas žmogus dirba darbus, o ypač muziejuje, 
tai – komandinis darbas, visas būrys bendraminčių turi dirbti, kad pasiek-
tų tam tikrus rezultatus. Vienas visko muziejuje tikrai negali padaryti, tad 
tokio rezultato nebūčiau pasiekęs, jei ne kolegų pagalba, prisidėjimas prie 
bendrų tikslų.

Kalbėjosi
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
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kai krinta…

Kai kuriais vakarais matau, kaip byra lubos. Matau, kaip gabalėliai 
dailiai sulietų jausmų pagaliau praranda formą. Matau, kaip viskas keičiasi. 
Viskas byra, krinta dideliais krislais, sudaužo mano gėlių vazonėlius, tvar-
kingai sudėliotas kriaukles, žvakes, išrikiuotas pagalvėles ant sofos.

EVELINA KVARTŪNAITĖ

TARP PRAEITIES 
IR DABARTIES

Evelina Kvartūnaitė į pasaulį žvelgia ieškodama tęstinumo, ramybės ir – visada – galimybės išmokti augti 

ir tobulėti. Rašo daugiau nei 15 metų. Šiuo metu gyvena Amsterdame.
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Dangus griūva. Dangus griūva, ir tik tada suprantu, kad aš nebesu 
katinėlis, bėgantis nuo įsivaizduojamos griūties. Laikas daro savo. Griūtis ir 
laikas. Aš tampu dalimi tos griūties. Aš tampu arčiau ir arčiau to, ko nieka-
da nepažinau. Dalimi to, ko bijojau. Iki šiol to bijau.

Tiek daug istorijų – tikrų ir išgalvotų. Ir viskas tampa panašu – ar-
chetipai ir archipelagai. Atmerkiu akis ir laukiu. Svarstau, ar lubos irgi žiūri 
į mane taip pat atidžiai. Svarstau, ar kas nors kada nors mylėjo tiek daug 
netekties, neramybės ir tiek daug sudaužytų vazonėlių, tiek daug plunksnų 
iš suplėšytų pagalvių. Nes dulkės nusėda. Ir plunksnelės ramiai suranda 
užuovėją. Viskas tampa taip panašu į tylą. Ji apgaubia. Juk žmonės išmoksta 
gyventi net karo metu. Juk žmonės randa meilę, kai viskas, ką jie turi, tėra 
dėžutės, pilnos virtualios realybės. Žmonės randa rankas, ištraukiančias 
juos iš po beprotiškų kalnų subyrėjusių lubų… Žmonės randa save, net kai 
nežino, kur save paliko…

Ir kaskart… kaskart, kai žiūriu, kaip byra lubos, žinau, kur nukrisiu 
aš…

Apie tai, kas po ledu

Žmonės, kurie bando apžioti visą pasaulį, žmonės, kurie ieško išeities 
iš neuždarytų kambarių. Žmonės, kurie klijuoja kramtomą gumą po kėdėm, 
ant kurių sėdi. Dabar jau žinau, kad širdies yra tiek, kiek jos įdedi į atvirus 
delnus. Ir ji sprogsta naujametiniais fejerverkais į apniukusį dangų. Ir tada 
viskas įgauna prasmę. Viskas lieka tylu kylant saulei į pilką dangų.

Net po daugelio metų, kai kažkas ras tą gumą, visą aplipusią dulkėm, 
tu žinosi, – gyvenai. Kvėpavai, lėtai ar greitai, bet likai sau ir savo, nes kąs-
niai neskaičiuojami dydžiu, nes sunkiausia išeiti iš savęs, kai spynos ir raktai 
nuo jų – tavo rankose.

Žmonės –  tarytum elektronai, atsitrenkdami į vienas kitą, jie ku-
ria energiją. Kuria save, nes viskas, kas tave apdrasko, viskas, kas 
palieka pėdsakus, įsigeria po oda. Vadink tai magija. Vadink tai niekam 
nereikalingais išradimais, bet aš sakau, kad ledas laiko tik tol, kol išmoksti 
vaikščioti vandeniu. Degantys tiltai skęsta greičiau nei sąžinės likučiai.

Dabar jau žinau – širdies yra tik tiek, kiek nepamiršti. Dabar jau žinau 
– lengviausia slėptis po savo oda ir niekas nėra atsparus žmogiškajai ši-
lumai, net ledas.

Gyvenimo spalvos. I dalis

Užaugau žaliam fone.
Pamenu mišką, žolę, samanas, džiūstantį šieną. Pamenu ežero bange-
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les ir žalią valtį. Pamenu, kaip mano sidabrinio atspalvio šuo voliodavosi 
mėlynai žalių smilgų apsupty. Jis jas laižydavo ir lėtai kramtydavo. Žal-
margės karvės ir jaukus pavakario violetas. Balkšvas senelių keptas sūris ir 
rusva kakava. Juodos katės ir pasimetę šunys. Tamsesnio atspalvio kaimynų 
susišūkaliojimai – šiuolaikinio esameso atitikmuo.

Ir galiu tik šypsotis, nes tas gyvenimas, kur laikas buvo tikrai nuošir-
dus – neskubantis ir netrypčiojantis, ramus ir tikras. Branginu tuos prisi-
minimus ir karts nuo karto vis dar bandau nustatyti savo vidinį laikrodį 
pagal tą laiko tėkmę. Ypač, kai saulė sukniumba į švelniai violetinius debe-
sis, į rožinį horizontą… Ypač, kai pagaliau suprantu, kad užaugti spalvotam 
pasauly nieko nereiškia, kai spalvos tampa kitokios…

Niekada nemaniau, kad užaugus tarp pašėlusiai daug spalvų vis dar 
įmanoma pabusti jaučiantis, kad nieko apie tai nesupranti.

Praleidau penkerius metus dailės mokykloj. Nuodugniai dėliojau 
atspalvius, šėšėlius ir pustonius. Žinojau, kad šešėlyje visada turi būti tru-
putį daugiau mėlyno atspalvo, truputį daugiau tamsos, nei manei iš pat 
pradžių. Vasario šalčio apniurusiose klasėse teptuku liečiau visas įmanomas 
spalvas, nes juokingiausia – baltas guašas visada būdavo brangiausias ir pa-
sibaigdavo greičiausiai.

Ir dabar – po tiek daug metų, po tiek daug pamestų akvarelių, paveiks-
lų, teptukų ir drobių – jaučiuosi, kad nieko taip ir neišmokau apie spalvas.

Gyvenimo spalvos. II dalis

Tiek daug laiko – tiek daug metų. Tiek daug pamestų akvarelių, 
paveikslų, teptukų ir drobių – jaučiuosi, kad nieko taip ir neišmokau apie 
spalvas. Ir kaskart, kai grįžtu į panašiai pamestus miestus ir jų uostus, 
jausmas nelyg nebūtum savo odoj – žmonės mato ir atpažįsta tave, bet ži-
nai, kad spalvos jau visiškai kitos. Žmonės mato, tik nežinai, kuri versija yra 
tikra, kuri geriausiai atspindi saulę, atjautimą ar tylą.

Pasiutusi pustonių polka ir vis ramesnis kasmet ir ramybės pilnesnis 
violetų valsas – miestai, kuriuos vadinu namais, tampa vis labiau atpažįs-
tami, bet tuo pačiu vis labiau nepatikimi. Viskas turi prasmę ir viskas tave 
labiausiai nudžiugina, kai prasmė yra mažiausiai tave jaudinantis dalykas...

Bet kai nusileidžia saulė, kai supranti, kad nesvarbu, kuris miestas, oro 
uostas ar kuri sofa… Supranti – tikrovė visada šalia, visada kvepianti tru-
putį nutrintais džinsais, nudėvėtais paso viršeliais ir atmintinai išmoktais 
oro uostų koridorių vingiais.

Tikrovė nėra lengvai suprantamas vienetas. Ar dvejetas. Tikrovė 
– kova dėl patikimiausio apibūdinimo, tikriausio ir patikimiausio būdo 
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Autorės iliustracija.
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išreikšti savo paieškas kažkur, kur niekas dar net nebuvo… To, kas dar net 
nėra sugalvota... Aš pakeliu akis į dangų. Po mano kojom – tvarkingai 
sudėlioti kilimėliai, žiūrintys į Meką. Viskas su tiek daug ramybės chaoso 
fone. Pamirštu, kad grįžti namo vis dar galima. Pasimetęs katinas perbėga 
gatvę, gatvės perėją ir be sąmonės dulkėm padengtą veją. Jaučiu, kaip be-
protiškai mieliau būčiau tuo katinu – visas miestas tavo ir tu ne jo.

Bet spalvos yra šalia. Ir aš esu.

Septyni Snieguolės sapnai

Vienas. 
Žemės trauka niekada neapsunkins noro kilti. 
Du. 
Kai mokaisi piešti, labai svarbu išmokti viską, ką reikia žinoti apie 

perspektyvą. Gal dėl to tapybos mokytoja sudėliodavo didžiausius daiktus 
toliausiai nuo akies.

Trys.
Ramybės uostuose niekada neužsibuvau tiek, kad ją prisijaukinčiau 

– mane visada traukė jūra, vandenynas ir amžinai viliojantis horizontas. 
Dabar tėra neegzistuojanti linija tarp praeities ir dabarties, panašiai, kaip ta 
numanoma linija tarp smėlio ir jūros.

Keturi.
Labiausiai bauginantis laisvės praradimas – be narvo.
Penki.
Žvaigždės tėra milijonus metų vykstanti cheminė reakcija, kurios 

pabaigoje viskas virsta į gravitacijai pasiduodančių sunkiųjų metalų bur-
bulą. Taip gimsta deimantai. Kad taptum deimantu, turi suvokti, kad reikia 
atiduoti visiškai viską, ką turi, nes tik pasibaigus cheminėms reakcijoms 
viskas nurimsta.

Šeši.
Dailiojo čiuožimo meistrai vertinami ne tik pagal technikos bei atliki-

mo kriterijus, bet ir pagal tai, kokiu garsu pačiūžos liečia ledą.  Gyvenime 
panašiai. Tik žiauriausi teisėjai dažniausiai esame mes patys.

Septyni.
Prisirišimas yra sunkiausia narkomanijos forma ir kad nubustum, kar-

tais reikia leistis būti pažadintam.

Evelina KVARTŪNAITĖ
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LITAS UŽ HEMINGVĖJŲ,
arba

KATALONIŠKI KEKSIUKAI SU LIETUVIŠKŲ 
AVIEČIŲ ĮDARU 

PRIEŠ SEPTYNERIUS METUS

Visada išdygsta it iš po žemių. Regis, aplinkui jokio įtartinai pažįstamo 
veiduko nesimato – čiulba ulba skvero paukštukai, liepos drabstosi medum 
– ir ūmai antroje gatvės pusėje, prie parduotuvės „Aibė“ – plati daili kaip 
mėnulio pilnatis šypsena. Dešinioji, pusiau sulenkta ranka kyla į viršų, į 
dviejų su pusės metrų aukštį. Ryškų, neseniai perdažytą „zebrą“ kerta 
Prudentas.

- Labas, mokytojau!

VLADAS KALVAITIS

DU APSAKYMAI
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- Labas. 
Iš tolo viskas kitaip matosi. Prudento šypsnys ne toks džiugus kaip iš 

pradžių atrodė. Veikiau blausus, apgailėtinas. Negyvas, mulvinas. It kovo 
mėnesio pabaigos iškorėjęs pajuodęs sniegas.

Aš tyliu, lūkuriuoju. Numanau, koks bus mūsų pašnekesys. Keisis tik 
keli žodžiai, o esmė liks ta pati.

- Vis prisimenu jus, mokytojau. Įkalėt į galvą visam gyvenimui... 
Nieko neužmiršau...

- Taip? Ir ko tu neužmiršai?
- Neužmiršau, kad „Trakų pilį“ parašė Kudirka, Maironis leido „Varpą“ 

ir „Aušrą“, o Basanavičius sukūrė Lietuvos himną.
- Galbūt ne viskas taip, kaip sakei, bet panašiai... Šį bei tą prisimeni. 

Pragerta dar ne viskas...
- Ką jūs, mokytojau. Jei lašą kokį ir paimu, tai tik iš nevilties. Gal iš 

tiesų mano atsakymas nevykęs? Reiktų jį pakoreguoti... Bet, mokytojau, 
užtat apie Hemingvėjų žinau daug ką...

Hemingvėjus – Prudento arkliukas. Iki šiol nežinau, kas ir kada 
supažindino jį su kubiečiu, bet apie šį rašytoją galėtų šnekėti nesustodamas 
visą pusdienį. Ir šnapso neprašytų.

- Iš naujo perskaičiau „Senį ir jūrą“. Naktį, kažkokio sapno pažadintas, 
pagalvojau: ir už ką jam davė tą Nobelio premiją? Jūroje audra, senis sėdi 
valtyje, tempia sugautą didelę žuvį, kurią gabalais ryja ryklys... Į krantą 
parvilko tik skeletą. Ir kas čia įdomaus?..

- Kada sužinosi, tada ir pasikalbėsim. Ar žinai, už ką aš tau moku po 
litą? Kad galvotum. Supratai? Kiek esi skolingas?

- Devyniolika.
- Dvidešimto reikia?
- Ne, mokytojau, nereikia.
- Duoti litą ar ne?
- Ne, mokytojau, ne... Litas manęs neišgelbės...
- O kas išgelbės?
- Pastaruosius tris mėnesius ariau kaip juodas jautis. Viena tokia tamsi 

mintis įsėdo į galvą, kurios atsikratyti negaliu... Be to, ir nenoriu... Dirbau 
dvejose individualiose firmelėse. Šiais laikais įsidarbinti vairuotoju tolygu 
laimėti aukso puodą. Viena, kuri cementinius blokelius namų sienoms 
gamino – subankrutavo kapitaliai. Atsiskaityti su darbininkais žada tik 
antrame pusmetyje. Konkrečiai nesako... Antrieji – sodo baldų gamintojai 
– liko skolingi 1201 litą ir 57 centus. Šiandien užsukau. Bosas, mane 
pamatęs, dėjo į kojas. Aš pas kasininkę Elvyrą. Ta, vargšė, rankomis kėsčioja 
ir rodo į duris: „Vykis.“ Kur čia vysiesi, jei jau už barankos sėdi. Elvyra – 
šypt šypt: „Nenusimink. Tu šiandieną penktas.“ Paguodė. Kaip mazgote 
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per snukį. Aš pas pavaduotoją. Buvęs draugas. Ne vieną butelį ištuštinom... 
Bet sukčius iš prigimties. Pasiūlė 50 litų. Aš vos vietoje nustovėjau. Kojos it 
pakirstos. Iš pradžių norėjau pasiųsti velniop, bet persigalvojau. „Prudentai, 
kas tau Šaukėnų duonos parūpins? Kuo už bulves užmokėsi?“ Apie kokį 
spirgą – seniai pamiršau. Va, aš ir paėmiau. Drebančia ranka paėmiau. Esu 
įsiutęs. Ne tas žodis. Kaip bulius! Maniau, va, gaunu pinigus, mokytojui 
skolą grąžinu. Būčiau jus susiradęs. O pats sėdu į Jurgio „fūrą“ (su juo, kaip 
žinote, viename suole žinias krimtom), o jis įstrižai per visą Europą gabena 
mane į Ispaniją, į Pirėnų pusiasalį. Gerai pasakiau?

- Atrodo.
- Iš tos Ispanijolos seseriai neseniai skambino draugė. Girdi, atsirado 

smagaus darbelio! Vienas ispanas, ne visai ispanas, bet katalonas steigia 
savo firmelę. Jam reikia aštuonių galvotų, stiprių – iš liemens ir iš stuomens 
– vyrų. Viskas šuniui ant uodegos. Viskas... Nors kriok katę apsikabinęs...

- Kiek tau reikia?
- Daug. Sakė už pusantro šimto nuveš. Į pačią vietą. Be to, važiuojant 

kartais reikia duoti kyšį...
- Klausykis, Prudentai. Kadangi mes abu mėgstame Hemingvėjų, 

duodu tau du šimtus, skuosk į savo laimės Eldoradą, į Ispaniją. O kada 
praturtėsi, grąžinsi. 

- Jūs, mokytojau, nejuokaujate?
- Argi aš panašus į klouną? 
- Mokytojau, Lietuvos himną parašė Kudirka, jis leido „Varpą“, o 

Basanavičius – „Aušrą“ ir surinko begalę pasakų...
Linktelėjo galva ir paliko mane stovintį prie „Aibės“, kurioje visada 

perku jų pačių gaminamą visai neblogą daržovių mišrainę su majonezu.

PRIEŠ PENKERIUS METUS

- Ar pasiutai? Ranką sutraiškysi. Su kuo varliukams dvejetus rašysiu?..
Prudentas kikena. Nurudęs, juodi plaukai garbanoti, pusė ispano.
Sėdim sodely, prie Maironio biusto.
- Parodyk tą savo geležinę leteną.
Pasuka delnu į viršų.
Akys išsprogo.
- Ar tai delnas? Vidpadis. Nė vienos linijos, nei gyvenimo, nei atei-

ties... Prisiplaktų čigonė, iškart užspringtų. Nė žodžio pratarti nesugebėtų. 
Oi, oi! Ne delnas, silikatinė plyta. Neįsivaizduoju, kaip su tokiu merginas 
glostai?

- Dar neglostau. Dar ariu. Mūsų visų tokie delnai. Visas linijas, 
raukšleles, įdubas, iškilas sulygino karučių rankenos, ašutinės storos 
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virvės. Statom vienaukščius – garažus, šiltnamius. Kai sienas keliam, vos 
nedainuojam, kai griebiamės perdengimo, - tikra katorga. Nakčia visi 
kaulai smilksta, užmigti neleidžia, vartais vartais – lyg ant žarijų gulėtum. 
Pagrindiniai darbo įrankiai – karutis, kibiras ir kastuvas. Trys k. Plius 
betono maišyklė. Sena perdyla. Savo amžių atidirbus, o mes ją dar be jokio 
gailesčio kankinam. Atsipūsti norėtų, o mes – nė velnio, pinigėlių duok... 
Mūsiškiai ne iš kelmo spirti. Tarkšt barkšt – ir vėl priverčiam suktis.

Surentėm iš plačių lentų dviejų zigzagų pakilimo taką. Kad karutis 
nenudribtų šonan, reikia dviejų dalykų: jėgos ir greičio. Jėgos – kad riedant 
neišleistum karučio rankenų, greičio – kad neatvirstum atgal. Būtinos 
tvirtos kojos. Koks nors skystablauzdis, kreivapėdis mums ne draugas. 
Antrame pakilime betoną iš karučių pilam į kibirus, kuriuos virvėmis 
traukiam į viršų... Dviejų trijų milimetrų sluoksnis – meistro vizitinė 
kortelė. Nenutekėjo liūties vanduo į žemutines patalpas – būsi giriamas, 
prasimušė – kajuk, niekas daugiau nesamdys.

- Atrodo, viskas klojasi neblogai, ar ne?
- Neblogai. Bet... Nutarėm daryti kai kuriuos pertvarkymus. Per 

daug rankų darbo. Reikia daugiau technikos. Dėl to ir atlėkiau. Vienas iš 
mūsų aštuoneto Lietuvoje nupirko automobilinį kraną. Vakar apžiūrėjau. 
Pirkinys – liuks, matyt, gerose rankose buvęs. Kaina irgi ne žvėriška. Aš 
– vienintelis vairuotojas nepraradęs teisių. Visi dokumentai – pirkimo-
pardavimo aktai, leidimai kirsti sienas, vizos – mano kišenėje. Ryt su aušra 
išlekiu. O šiaip, mokytojau, sukamės be didesnių sutrikimų. Visi vienišiai. 
Mūsų šūkis vienintelis: darbas, pinigai, mergos vėliau. Kartais nusliūkinam 
į vakarėlį. Ispanės kabinasi ant kaklo nesidrovėdamos. Tik užsinorėk – būsi 
suvystytas ir supančiotas. Jei iš „chebros“ kas nors per ilgai paskersakiavo, - 
į dienos šviesą. Teismas. Dar kartą pamatysim – atlaidos nebus. Laikomės 
dantis sukandę. Mes juk vyrai. Nenusilakstę. Ne alkoholikai. Visai neblogi. 
Galima sakyti – pirmarūšiai. Tą ir šeimininkas pripažįsta. Jis mums kaip 
tėvas, nors tik keliais metais vyresnis. 

Jo Mersedesa – aukščiausios prabos auksas. Velniškai graži. Kaip Mona 
Liza. Šypsena prie veido tarsi prisiūta. Augina porelę vaikų – mergaitę ir 
berniuką. Styvas „mirties kilpas“ su dviračiu išdarinėja, kojos apdaužytos, 
nušašusios, bet nesiskundžia. Tvirto charakterio. O mergaičiukė tikra 
žiežirba. Mūsų aštuonetui skirti keturi kambariai, taigi ta žiežirba – kur 
rasi, kur nerasi – mūsų gale visada. Pagrindinis jos darbas – mus mokyti 
ispaniškai. 

Mersedesa – konditerė. Turi nuosavą skanėstų – keksiukų – kepyklėlę. 
Vakarieniaujame visada pas ją. Mersedesa pokštauja: „Aš turėčiau jus 
maitinti už dyką. Kai jūs ateinate, durys neužsidaro.“ Kavinukė pilna 
gražiosios lyties atstovių – gyvanašlių, nelaimingai ištekėjusių, jaunų – 
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ylėtomis akimis.
Pasigirsiu: pramokau ispaniškai. Skaitau neblogai, tik dar ne viską 

suvokiu. Viename laikraštyje aptikau straipsnį apie Hemingvėjaus „Senį 
ir jūrą“. Pasirodo, jei tiesą rašo, senis pagavo ne ryklį, o merliną, tokią 
žuvį, kokią mėgo gaudyti ir rašytojas. Kitame laikraščio puslapyje aptikau 
pluoštelį posakių apie Paryžių. Tarsi apie mus rašytų, nors mes ir ne 
Paryžiuje. „Paryžius – labai senas miestas, o mes buvome jauni, ir viskas 
ten buvo nepaprasta – ir skurdas, ir nelauktas turtas, ir mėnesiena, ir 
teisingumas, ir blogis, ir alsavimas tos, kuri gulėjo greta tavęs mėnesienoje.“ 
Ir dar: „Visas Paryžius priklauso man, o aš priklausau šiam bloknotui ir 
pieštukui.“ Gražu ar ne? 

PRIEŠ TREJUS METUS

Na va, ir vėl matau Prudento ranką, pakilusią į 243 cm aukštį.
- Sveikas! – moju.
- Labas, mokytojau!
- Nesitikėjau.
- O aš kėblinu pas jus. Skolą atvežiau.
- Praturtėjai?
- Ne milijonierius, bet gyvenimėlį tvirtai už žabtų laikau.
- Per patį darbymetį? Kur velnias nešioja?
- Taip jau išėjo... Vieną objektą pribaigėm, o kitas dar įsčiose. Ne visi 

dokumentai pasirašyti. Advokatas dirba išsijuosęs, naktimis nemiega, sako 
greit išdurnėsiąs. O šeimininkas mums pasiūlė atostogas. Mes, žinoma, ne-
sipriešinom. Ir pabėgom kas kur. Šeimininkas padorus žmogus, ne koks 
avidvakas – reikalai klostosi puikiai, sako, tik dėka jūsų pačių darbštumo 
ir sumanumo. Tai, aišku, paglosto mūsų širdis. Tas kranas, atgabentas iš 
Lietuvos, pritiko kaip spirgučiai prie cepelinų. Iš tikrųjų taip ir yra. Dabar 
statom garažus ir kitus statinius jau dviejų aukštų. O jei koks ispanas nori 
plačiau matyti, užmetam ant viršaus kokią menišką mansardą. Šeimininkui 
pasiūlius pasirašėm sutartį, jog nuo pelno kasmet kiekvienas gausim tris 
procentus, beveik ketvirtadalį sumos. Mūsų akys vos neiššoko iš orbitų... 
Taigi – karučiai, virvės, visokie zigzaginiai lieptai – istorinė praeitis. Štai 
įrodymas, mokytojau: delnuose visos linijos atsirado. Gilios, nelyg būčiau 
koks inteligentas, popierius vartantis ar prie kompiuterio sėdintis.

- Sekasi tau, Prudentai. Ir jūsų vyrams. Ne iš visur tokios žinios 
atskrenda.

- Taip, visaip būna, mokytojau, visaip. Kas citrusinius skabo, ne py-
ragai. Nors lietuvis ištvermingas. Vieną savo draugelį aplankiau. Aria nuo 
ankstyvo ryto iki vėlumos. Į namus grįžta it klišas. Sako, net valgyti nebesi-
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nori. O piršteliai nelyg vieno kaulo. Kavos puodelis rankose dreba, iki lūpų 
nebeprineša. Bet, va, sezonas baigsis ir – šabaš. Griebk, kol griebiasi... Jei ne 
tu, kitas čiups pilna sauja. Toks dėsnis, mokytojau... O apie tas delnų linijas 
dar kai ką pasakysiu. Viena jauna ispanė ilgai savo pirštelius vedžiojo po 
delną, paskui kažkaip kreivai pasižiūrėjo į akis ir... nusišypsojo: „Tavoji ne 
ten, kur tu galvoji, o visiškai šalia.“ Visai pasiutau. Akys aptemo. Apipylė 
kaip šaltu vandeniu. Iš Reginutės, kuri gražesnė už Penelopę Kruz, jau ku-
ris laikas laiškų nėra.

- Ir tu, toks mokslinčius, tiki būrėjom?
- Suglumau. Juodos mintys kirbėt galvoje pradėjo. O čia dar vienas 

mūsiškis, auksarankis iš Jonavos, spjovė į susitarimą vienuoliškai gyvent, 
visiems girdint išstenėjo: „Su jumis, sušiktais patriotais, gyvendamas, į 
stagarą sudžiūsiu ir vaikų neturėsiu.“ Susikrovė mantą ir išdūmė medaus 
savaitei į Kretą.

- Nesnaudžia tavo brolija.
- Nesnaudžia. Neseniai šeimininkas mane, kaip gerai mokantį 

ispaniškai, komandiravo tvarkyti popierių į Malagą. Menki tokie dalykėliai, 
tačiau svarbu būti akylam – sukčių pilna visur kaip žvirgždo pakely. 
Susitvarkiau greitai. Nutariau pasivaikščioti Malagos priemiesčiais. Siauros 
gatvelės, tranki kalba. Dvilkt dešiniau – muziejus. Žinote, kieno?

- Ko gero, Salvadoro Dali?
- Ernesto Hemingvėjaus. Švarkas senoviškas, durys siauros ir žemos. 

Prasmukau. Du kambarėliai. Pirmajame – nuotraukos ant sienų: tai su 
žmona, tai pusplikis kažkur kažką rašo. Nuotrauka su Fidžeraldu... Visokie 
aprašai. Sąrašas parašytų knygų, už ką suteikta Nobelio premija. Ir dar 
viena šeimyninė nuotrauka. Fotografuota čia, Malagoje. Hemingvėjus 
su žmona Meri ir trim vaikais – Džonu, Patriku ir Gregoriu. Antrame, 
didesniame kambarėlyje, anot šeimininko, patys vertingiausi eksponatai: 
kėdė, ant kurios sėdėdamas tik su šortais rašė romaną „Kam skambina 
varpai“. Ant stalelio pagarbiai praverta, kad labiau kristų lankytojams į akis, 
- rudos spalvos cigarinė – šimtui cigarų. Bet čia tik trylika, kurie liko neva 
po jo mirties. Vieną cigarą pakėliau, pasukiojau tarp pirštų – praeitų metų 
gamybos. Šyptelėjau, o šeimininkas sušnibždėjo ispaniškai beveik į ausį: 
„Palaimintas tas, kuris moka tylėti.“ Melagis! Savotiškas šeimininko biznis 
ir didelis džiaugsmas lengvatikiams. O romanas „Kam skambina varpai“ 
parašytas Finki Vichijos sodyboje 1940 metais. 

- Šiandien tiek visko pripasakojai apie Hemingvėjų, jog uždirbai 
daugiau negu dešimt litų.

Prudentas juokiasi. Plonai kikena.
 - Tiesa, buvau užsukęs į tas dvi firmas, kuriose dirbau prieš 

išvažiuodamas į Ispaniją. Pasisukiojau, pasišnekėjau su tokiais kaip aš. Abi 
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bankrutavo. Jų vietoje įsikūrė kitos, įmantriais pavadinimais. Ir statybinius 
blokelius, ir sodo baldus gamina kaip gaminę. Bet įdomiausia, kad dirba 
tie patys žmonės, prieš tai prisiekę vadovybei nekelti šaršalo ir užmiršti 
nepriemokas. Nesuprantu tokių rokiruočių. Didžioji valdžia akių neturi ar 
matyti nenori? Sudiev, mokytojau. Lėksiu pas Reginutę. Su dovanėlėm iš 
Ispanijos.

- Laimingai, Prudentai. Laimingai!
- Ačiū, mokytojau.

VAKAR

Grįžau iš draugo. Ir tuoj parūpo miesto centras. Aplink – įstaigos, 
parduotuvės (ir “Aibė”, ir “Maxima”, ir “Tau”), prie kiekvieno kampo 
aptariami įvykiai, pasaulio ir vietiniai, čia ir pensininkai, ir bomžai, - žodžiu, 
viskas čia, šalia. 

Va, ir Prudentas. Su rožių puokšte.
Aš jam “Labas”, jis vėpso, kaip… nežinau į ką. Ir atsikvošėja:
- Tai jūs čia, mokytojau!
- Tai aš čia, Prudentai.
- Visada būdavote toks inteligentiškai baltas, o dabar įdegęs, sakyčiau. 

Lyg iš Nigerijos grįžęs.
- Samaris, broliuk, ne mano kišenei, o pas gerą draugą prie Ūlos vie-

šėjau su žmona visą mėnesį. Nuomoja valtis, baidares, turi kavinukę ir, ži-
noma, viešbutėlį. Mes gyvenome kaip karaliai, nė cento neėmė, nuo to man 
krūtinėje negera, neįpratęs sėdėti žmogui ant kupros. Sakau sykį, kuo tau 
galėčiau padėti, viską moku. Galėčiau pjauti veją, ravėti, malkų priskaldyti, 
net šašlykus iškepti, turiu šiokį tokį supratimą. O jis – cvakt pirštu į smil-
kinį: „Nuplaukit valtele penkis kilometrus aukštyn ir pamatysite tą patį, 
ką ir čia ir medinį užrašą „Ūla mano motula“. Šeimininkas su charakteriu, 
humoristas. Paprašykit dėžės alaus.“ Nuplaukėm. Susirandu šeimininką. 
Pats įmetė dėžę man į valtį. Aš jam noriu užmokėti, išsitraukiau piniginę, o 
jis tik piktai dėbtelėjo. Atsainiai mostelėjo ir kone tekinas nubėgo. Grįžęs 
draugui pasakoju, o jis kikena:

- Tokia mūsų tvarka. Jis užaugina puikius miltingus pomidorus ir 
pupeles, o aš garsus medumi ir obuoliais. Obelų ir jis norėjo užsiveisti, 
bet niekas neišėjo. Tarp mūsų toks biznis: tu – man, aš – tau. Be jokios 
apskaitos. Ir mūsų širdies dūžiai vienodi. Aš jaučiuosi jam skolingas, jis – 
man. Kada tas jausmas užauga didelis didelis, sėdam ar pas jį, ar pas mane 
– ir nusitašom iki žemės graibymo... O tu kam tas rožes velki?

- Nieko neišėjo su Reginute. Nuvažiavau tada, jos neradau. Močiutė 
davė adresą Airijoje. Du laiškus parašiau. Atsakymo negavau. Iš tos Airijos 
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kitur kur patraukė ar ką? Prilipau prie kitos, kaip musė prie medaus. Prie 
tokios būrėjos...

- Atsimenu! Tai toji, kuri pasakė, kad tavo mergina po Ispaniją netoli 
tavęs ratus suka?

- Ta pati... Bet ji jokia būrėja. Apsimetėlė. Ji keksiukų kepėja. Turi 
nuosavą kavinukę. Jos kava gardžiausia visoj apylinkėj. Kas paragauja, būti-
nai antrą kartą grįš. Pradėjom smailakiuoti vienas į kitą. Aš užsisakau kavos 
ir keksiuką, arbatpinigių palieku, o ji man į viršutinę marškinių kišenę pini-
gus sugrūda ir dar pirštu pagraso. O tas pirštelis, damos, smailus – ir daryk 
ką nori. O mūsuose pasikeitimai. Maštabai sumažėjo. Vienas jau buvo išė-
jęs. Sakiau. Tas, kuris į Kretą medaus savaitei buvo išvykęs. Grįžo, daiktelius 
susikrovė ir... viso gero! O mašina nauja. Ir mergina nieko... O manosios, 
Leticijos, draugė dar vieną suvisai suvystė. Grynas ispaniškas flamenkas. Ir 
tas atsisveikino. O darbo, pasirodo, tik penkiems. Krizės pasekmės. Aš – 
jauniausias. Apsirengiau ir išėjau su gėlių puokšte pirštis. Pradedu iš tolo. 
Sakau, būtų visiškai neblogai, jei mes pusryčius, pietus ir vakarienę kartu 
prie vieno stalo valgytume. Keksiukų kepti nemoku, bet blynus, pagal seną 
mamos receptą, iškepu – pirštus apsilaižysi. Ji man atsako, kad kartais ir jai 
keksiukai įgrista, o kulinarijoj kiekviena naujovė ne tik gerbtina, bet ir įgy-
vendinama. Šiuo klausimu sutarėme. Paskui porinu, nukreipęs akis į šoną, 
jog taip nutinka, kad viena lova nereikalinga. Sutaupomos malkos ar koks 
kitoks kuras, nes dviejų šiluma gal net tropinė. Ji pritaria, jog gana ir vienos 
paklodės, ir antklodės... Ką čia viską išpasakosi – sutarėm. Pasisakiau, kad 
esu ne vargšas, o kol viską sustyguosim, eisiu skinti citrusinių. O šiandien 
jos gimimo diena... Čia atvykom prieš mėnesį. Nusipirkom mūrinuką su 
mansarda. Patys įsikūrėm viršuje, o apačioje kepame keksiukus, blynus ir 
verdam kavą. Geros kavos skonis, pasirodo, ir čia, Lietuvoje, suprantamas ir 
paklausus. Kviečiu, mokytojau, užsukite rytoj. Supažindinsiu su Leticija...

- Būtinai, Prudentai, būtinai.... Minutėlę, Prudentai! Gal aš apsirinku, 
bet, rodos, ta būrėja išpranašavo du vaikučius...

- Mokytojau, jūsų atmintis įspūdinga. Ar iš tikrųjų taip sakiau? 
Užmiršau.

- Atleistina, kai nenorima prisiminti. Cha, cha, cha!

ŠIANDIEN

Vos pravėriau duris, priešais – Prudentas. Raudonas raudonas, lyg iš 
gero molio nulipdytas. Nudrėskė nuo savęs baltytėlaitę prijuostę. Suglamžė 
į gniužulą ir trenkė į grindis sau prie kojų. 

- Ar čia yra tvarka, ar ne? Licenciją, leidimą prekiaut gavom, surinkau 
pusę tuzino parašų ir štai braunasi pro duris tipas, kiša po nosim raštą su 
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keliais antspaudais, kad esu skolingas valstybei 3452,8 litus. Kitaip sakant 
– tūkstantį eurų. Jis įgaliotas juos paimti ir už tai pasirašys...

- Ir tu jam sumokėjai?
- Nė velnio! Išstūmiau pro duris. Buvau pasiryžęs bėgti pas seniūną. 

O jis grįžo, stovi prieš mane, snukis, atvirai pasakius, plytos prašo. Stum-
telėjau. Lengvai. Ir jis tėškėsi ant žemės. Keliasi ir veblena: „O mes galėtu-
me susitarti geruoju: pusę sumos duodate grynais, ir išsiskiriame draugais.“ 
Smegenyse lyg ir prašviesėjo. Kirtau iš kairės, bet išsilaikė ant kojų ir išrėkė: 
„O dabar susipažinsite su policija.“ Pamiklino žandikaulį ir nuėjo. 

- Ką galvoji daryt?
- Lauksiu policijos.
- Labai gerai. Gersime kavą su keksiukais. Jei tu jam tvojai, tai 

tikriausiai supratai, kokiai gildijai priklauso. Sukčių pas mus daug. Lauk dar 
skambučių, siūlys apsaugą. Bet signalizaciją įsivesk. O kur ponia Leticija?

- Ruošia keksiukus. Tuoj pradės eiti lankytojai. 
Prasivėrė vidinės durys ir įėjo Leticija su keliais padėklais abejose 

rankose. Klasė! Padėklai tarsi patys sugulė ant lentynų – šilti, kvepiantys.
Prudentas šūktelėjo. Ji priėjo prie mūsų ir tarė: „Labas, mokslas.“ 

Beveik be klaidos.
- Tau pasisekė, Prudentai. Prizą gavai. Gryną „Oskarą“.
Atsisėdome už tolimiausio staliuko. Pradėjo birti lankytojai.

RAMUNIŲ TAKAS

- Įdomų taką grindi, ponas Liudai, - pagyriau sodybos šeimininką, 
buvusį bendradarbį, užvakar rytą eidamas pro šalį į autobusų stotį.

Tą patį pakartojau ir vakar vakare, grįždamas iš stoties į namus.
Ponas Liudas neatsakė. Gal mano žodžius į skutelius sudraskė 

žviegiantys automobiliai, o gal jo galva buvo kuo kitu užimta.
Nieko gero nesitikėjau ir šiandien, kulniuodamas į seniūniją. Ir, 

žinoma, apsirikau.
Abi ausys iškart pagavo sausą kimų atsaką:
- Aha...
Atsistojo. Pasukiojo sprandą. Pramankštino juosmenį, mentis, rankos 

briauna nuo kelių numušė žvirgždus ir smėlį.
- Atjaučiu, - pasakiau nuoširdžiai. – Pats sunkiausias darbas visame 

pasaulyje. Bjauresnio nerasi. Tikra katorga. Klūpėti ant kelių mušant saulei 
į pakaušį ir grįsti grindinį – menkas malonumas.

- Nepasakyčiau, kad tai katorga. Kartais būna ir labai mielas, kai vis-
kas gerai sekasi. Tik štai, akmenėlių trūksta. „Maximoj“ nenupirksi. Nese-
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niai atsivežiau porą karučių, tris dienas padirbėjau – ir nebeliko. Anksčiau 
geriau buvo. Kiekvieno kolchozo palaukėse stūksojo didžiausios krusnos. 
Privažiavai ir kraukis. Net padėkodavo. Niekaip nesuprantu, kur jie dabar 
dėjosi? Kiba giliau į žemę sulindo? Kiekvieno akmenuko dabar ieškai kaip 
aukso grynuolio. Visų ežerų atkrantėmis apvažinėjau, visus senus smėlio 
karjerus. Prie kai kurių ežerėlių vieną kitą randi, o karjeruose purvinos ba-
los ir prarūgęs vanduo... O man akmenukai ne visi tinka. Viduriukams – 
gelsvų ir rausvų – penkis kibirus iš Šventosios atsivežiau. Manau, visam 
takui pakaks. O lapeliams – pailgų, baltų – sakau, kaip aukso ieškau. Vakar 
kaimynas patarė nuvažiuoti į buvusį Kalpoko dvarą. Girdi, ten visokių yra 
– ir didelių, kurių be krano neįkelsi, ir tokių kaip arklio galva, ir mažes-
nių, kokių man reikia. Tik sakė, visos krusnos stambiais kiečiais apžėlusios. 
Šiandien jau vėlu, be to, ir tolokai. Beveik devyni kilometrai. Sunkvežimį 
samdyti brangu. Ryt iš ryto patepsiu tekinius ir – į kelionę...

- Labai gražu! Labai! Žiedais kloji. Niekur nieko panašaus nemačiau. 
Tikras menas. Nuo šaligatvio gražiai žiūrisi. Kadangi įkalnėlė – kiekvienas 
žiedas matomas.

- Toks čia ir menas. Daugiau iš reikalo. Taip jau likimas liepė.
- O kaip tos ramunės? Pats sumanei ar kas nors patarė? Gal koks 

kaimynas?
- Kaimynams nelabai ir rūpi. Pats matai – tujų sienomis kits nuo 

kito atsitvėrę. O man kito pasirinkimo kaip ir nebuvo... Rūkai? Ne. O aš 
užsirūkysiu...

Trūktelėjo porą dūmų.
- Prieš porą savaičių tokia skaudi mėnesiena trobą apglėbė, jog iškart 

prižadino. Taip panorau užsirūkyti, nors niekad naktim dūmo netraukdavau, 
- ir išbėgau laukan. Dvilktelėjau į kiemo gilumą, o tenai – va, šitoje altanėlėje, 
kur kavą gerdavome, Ji sėdi. Tokia išblyškusi, pavargusi, nelaiminga. Kraujai 
metėsi į smilkinius, vos nustovėjau ant kojų. Nepamenu, kad būčiau ko 
klausęs, gal ir nesuspėjau, nes pati prabilo, taip lėtai, lėtai. Sako, kelias ilgas, 
kylantis į viršų, kaip ir mūsų kiemo įvažiavimas, o akmenys dideli, pilvoti, 
nelygūs, aštrūs... Atmušiau visas pėdas, supūliavo, sukraujavo... Padėk, jei 
gali. Žinau, kad gali.

Trenkiau cigaretę žemėn, bato galu sutraiškiau, dvilkt – o jau nieko 
nėra.

- Ko?
- Ramunės. Žmonos. Dar prieš šventą Oną, toks jos pirmasis vardas, 

palaidojau. Sunkumas plaučius buvo užgulęs. Gydytojai nepagelbėjo. Taką 
taip ir kloju, kad neužkliūtų nė vienas pirštelis, kad lengviau būtų eiti...

Vladas KALVAITIS
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 Tarkime, Saliamono samprotavimas „Kas buvo, vėl bus; kas įvyko, vėl 
įvyks. Po saule nėra nieko nauja!“ – laiko išbandyta tiesa. Tada nori nenori, 
bet privalai sutikti ir su mintimi, kad mūsų tariamas ėjimas pirmyn iš tiesų 
yra tiktai kuitimasis voverės rate, ribotos būties galimybės patampa mir-
guliuojančių miražų ciklais. Lėti ankstesnieji šimtmečiai galbūt dar paliko 
spragų iliuzijoms. Greitėjantis dvidešimtasis amžius sudilo kaip magneto-
fono juostos ritinys, ir tuščios ritės šerdis daugelyje vietų atidengė pasiektą 
nulinį tašką. Dailėje – įrėmintą juodą ir baltą drobę, muzikoje – begarsius 
koncertus, prozoje – antiromaną, poezijoje – dadaizmą, visuomeninių san-
tykių filosofijoje ir praktikoje – komunizmą, fašizmą ir anarchizmą. Ne-
žinau, ar fizikai pritars, tačiau Ariadnės siūlo metafora tam tikra prasme 
taikytina ir suskaldytam atomui – pastangos spręsti žmonijos problemas 
šiame kelyje nutrūksta. „Suvaldytas“ atomas kelia daugiau baimių, o ne vil-
čių.

Dvidešimtojo amžiaus technikos vystymasis atnešė pasiekimų, kuriais 
dažnai žongliruojama net už fantastikos ribų. Jie gerai žinomi, pastebimi. 
Pirmą kartą per trumpą istorijos tarpsnį žemės rutulys tapo bendrais gy-
ventojų namais. Pirmą kartą žodis „žmonija“ iš abstrakčios romantiškos 
sąvokos tapo ženklu, aprėpiančiu žmonijos visumą.

 Šių dienų žmonija savo poelgiams turi priemonių ir galimybių, kurių 
niekada anksčiau nepažino. Tačiau daugelis senųjų kliūčių atskleidė kur kas 

ZIGMUNDS SKUJIŅŠ

Literatūra, Quo vadis?
apmąstymai amžių virsme
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pinklesnius mazgus. Atsirado nauji. Ir eilinį kartą protus kirbina klausimas 
– o kas toliau?

 Dvidešimtajam amžiui persiritus į antrą pusę, Europos laikraščiuo-
se pasirodė žinia – Afrikoje siaučia nauja, paslaptinga liga, kuria tarsi su-
sergama po lytinių santykių su beždžionėmis. Juokingas unikumas! Cha, 
cha, cha! Tačiau per kelerius metus “beždžionių liga” (solidžiai pavadinta 
AIDS) parodė dantis visuose žemynuose, ir aukų skaičius pasiekė milijo-
nus. Mokslas, atskleisdamas vis naujas AIDS formas, paniškai ieško prieš-
nuodžių. Dėl neišaiškintų priežasčių visą žemės rutulį sudrebino grėsmin-
gas išsiveržimas, prieš kurį dvidešimtojo amžiaus žmonės pasijuto tokie 
bejėgiai, kaip mūsų senoliai maro metu.

 Paraleliai vertinti AIDS ir internetą vargu ar korektiška. Vis dėlto yra 
kai kurių panašumų: globalus sprogstamasis paplitimas ir neaiškus tolesnis 
vyksmas. Ar prieš dešimt metų interneto kėblinimą kas nors suvokė kaip 
paraišką kardinaliems tolimesnės civilizacijos (ir kultūros) slinkties poky-
čiams? 2000-ųjų birželį ponas Geitsas per televiziją visiškai rimtai tvirtino, 
kad per artimiausius dešimt metų dings knygų poreikis, viską bus galima 
rasti kompiuterio ekrane. Nevertinu, kiek ši pranašystė taikli, tačiau „cha, 
cha, cha“ jau nebeskamba.

 Tokie pranešimai leidžia daryti išvadą: dingus knygų paklausai, dings 
ir literatūra. Aš esu įsitikinęs, kad knygų poreikis išliks, kaip po mėsos ma-
limo mašinėlės išradimo išliko karbonadas ir didkepsnis. Svarbu atsiminti, 
kad knygų prekyba ir literatūra yra skirtingos sąvokos. Jos sutampa tiktai 
tada, kai ištarus žodį „literatūra“, įsivaizduojama marga spausdintų knygų 
gausa parduotuvių, bibliotekų ir butų lentynose. (Kitaip sakant, tai, ką in-
ternetas tarsi grasina atimti).

 Knyga, o ypač šiandieninė knygų leidyba, yra palyginti naujas reiški-
nys. Sąvoka „literatūra“ – nepalyginamai senesnė, gilesnė ir imlesnė. Litera-
tūroje prasiveržia šiuolaikinio žmogaus modelyje užprogramuotas kūrybi-
nis polinkis. Kaip žinome, Aristotelis literatūrą suskirstė į sakytinę poetiką, 
retoriką, dramą ir t. t.

 Literatūra istoriniame raidos kelyje perėjo daug įvairių laikotarpių. Ji 
buvo įspaudžiama į molio ir vaško lenteles, iškalama akmenyje, rašoma ant 
beržo tošės, popieriaus juostelių ir specialiai išdirbtos odos – pergamento. 
Buvo ilgi rankraščių šimtmečiai, kai tekstas išoriškai jau turėjo knygos pa-
vidalą, bet pasklido vieninteliu egzemplioriumi. Po to inkunabulų – pirmų-
jų spausdintų knygų – tarpsnis. Lemiamą slenkstį knygų leidyba peržengė, 
kai spausdinimo technika galėjo daugkart padauginti tekstą. Tačiau pradi-
nis pasiekimas – menkas. Pirmieji spaudiniai buvo labai brangūs, prieinami 
tik siauram išrinktųjų ratui. Knyga, vienas reikšmingiausių žmonijos išra-
dimų, didžiojoje kultūrų dramos pradžioje pasirodė vos pastebima statiste. 
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Kodėl? Dauguma žmonių dar nemokėjo skaityti.
 Dažnokai pasigirsdavo elegiškas atodūsis – kas gi esame mes, la-

tviai, mūsų kultūros sluoksnis toks plonas. Anglai, vokiečiai, prancūzai – tai 
kultūros tautos. Mes dar neskyrėme a nuo b, o anglai jau turėjo Šekspyrą, 
prancūzai Rasiną. Visgi būtina prisiminti, kad eilinis prancūzas absoliu-
tizmo kamuojamoje Prancūzijoje gimė ir numirė taip ir neišgirdęs dvaro 
poeto Rasino vardo, kaip ir londonietis, kuris Globe teatre entuziastingai 
šaukdamas ir spjaudydamas kramtomąjį tabaką žiūrėjo „kažką iš Šekspyro“, 
buvo toks pat analfabetas, kaip ir didžiuma to meto žmonių. Aš net galvoju, 
kad latviai, palyginus su daugeliu kitų, buvo šviesūs žmonės, daugumai jų 
sielą nuskaidrindavo tos nesuskaičiuojamos dainos, kurios devynioliktame 
ir dvidešimtame amžiuose buvo iš dalies užrašytos iš tautos atminties.

 Vidžemiečius anksti palietė švedų įkurta „namų mokykla“ – tėvų par-
eiga buvo vaikus išmokyti skaityti ir rašyti. Kuržemėje aktyviai darbavosi 
entuziastingieji pastoriai Mancelis (Šekspyro bendraamžis), Firekeras (Ra-
sino bendraamžis), Senasis Stenderis. Biblija, Giesmių knyga ir kalendo-
rius tapo būtinu kaimiečių inventoriumi. Prie degančios balanos, daugelio 
kartų ašaromis aplaistytos, pirštų galiukais buvo vedžiojamos raidės. Pajuo-
dę, išdilę puslapiai giminiavo tautą su knyga, tuo mūsų krauju.

 Latvių kelias link literatūros skiriasi nuo anglų ir prancūzų kelio. 
Latviams knygos ir skaitymo troškimas kūrė ateities sąlygas. Mes dar ne-
turėjome savo rašytojų, klasikine prasme, o Anglijoje, Prancūzijoje ir kitose 
Europos vietose viskas sūkuriavo kitaip. Buvo rašytojai, bet literatūros po-
reikis nenoriai skubėjo iš prabangių pilių link paprastų žmonių buveinių. 

 Prof. Karlis Straubergas savo knygoje apie Rygos istoriją mini reikš-
mingą faktą. Po Dauguvos valtininko Dumpio mirties (18 a.) buvo su-
skaičiuotas jo likęs turtas: švarkai, liemenės, sidabrinės sagos ir kiti įvairūs 
gyvenimo reikmenys. Tarp jų – keliasdešimt knygų.

 Pirmajame Rusijos imperijos gyventojų surašyme yra dar vienas po-
žiūrio taškas į mūsų tautos ir literatūros bendrą šimtmetinį kelią. Vidže-
mės gubernijoje 1897 m. 77,7 proc. gyventojų mokėjo skaityti. Kitur to 
meto Europoje padėtis nebuvo geresnė, daug kur net prastesnė. Pavyzdžiui, 
Austrijoje mokėjo skaityti 66 proc., Italijoje – 39 proc., jau nekalbant apie 
Rusiją, kurios šviesiausiose gubernijose mokančių skaityti skaičius svyravo 
nuo 10 iki 20 proc.

 Tiek pas mus, tiek Europoje knygų leidybos lūžis įvyko devyniolik-
to amžiaus viduryje, kai popieriaus gavyba ir patobulinta poligrafija knygą 
padaro daug kam prieinama literatūros nešėja. Knygų prekyba ir literatū-
ra sukerta rankomis. Geriausiu naujų galimybių želmeniu galima vadinti 
simbolinį produktą – atgimusį romaną. Populiarumu ir šlove karūnuojami 
Balzakas, Dikensas, Zolia, Floberas. Pagrindine literatūros tema tampa pa-



60

Varpai 2018 (38)

čių skaitytojų gyvenimas.
 Čia pravartu prisiminti tai, ko nežinia kodėl nenori išsaugoti atmin-

tis. Pirmųjų latvių originalių romanų pasirodymas ir kartu su jais ėmusi 
siausti skaitymo aistra jokiu būdu nėra pašokimas iš snaudulio ar dvasios 
letargo, tai savalaikis įsijungimas į to meto Europai būdingą procesą. Bro-
liai Kaudzytės ir Materų Juris yra bendraamžiai su Balzaku, Dikensu, Zo-
lia, Floberu. Procesas yra bendras, ir mes jau esame jo dalyviai.

 Tai prisiminti, manding, svarbu mąstant apie tolimesnius dvidešimt 
pirmojo amžiaus kelius.

 Prieš šimtą metų aktorę H. Bosi vedė ne koks surambėjęs tamsybi-
ninkas, o juslus naujos krypties tvėrėjas Augustas Strinbergas, ir jis parašo 
vieną žymiausių pjesių „Velykos“. Bankininkas Heistas, gerbiama giminės 
galva, iššvaisto jam patikėtus pinigus ir patenka į kalėjimą. Po tokios įvykių 
sekos visuomenė paniekinančiai nusigręžia nuo kadaise labai gerbiamos as-
menybės. Strinbergas, nevertindamas padėties, pjesėje apnuogina pavienių 
šeimos narių moralinės atsakomybės niuansus. (Dramaturgas dar nebuvo 
pamiršęs konfliktų su pirmąja žmona, ir todėl pagrindine kaltininke pjesėje 
patampa ponia Heist).

 Po šimto metų televizijos, interneto, kino, radijo, spaudos ir literatū-
ros pagalba milijardai žmonių visuose planetos kampeliuose ir užkampiuo-
se sekė kitą neištikimybės skandalą – pričiupo JAV prezidentą Klintoną 
su pavaldine, Baltųjų rūmų praktikante, ir įrodė melagingą prezidento liu-
dijimą. Kaip šįkart reagavo visuomenė? Apklausos parodė, kad kaltininko 
populiarumas net padidėjo. Prezidentas liko savo pareigose. Jo žmona ap-
simetė nieko nežinanti. Apie šį įvykį rašomos knygos. Praktikantei pasiū-
loma vesti tiesiogines televizijos laidas. Jos atvykimas į kasmetinių Oskaro 
apdovanojimų įteikimo ceremoniją tampa pagrindiniu įvykiu, aptemdžiu-
siu ryškiausių kino žvaigždžių spindesį.

 Visuomenės požiūrio kaita yra nepertraukiama, pinkli cirkuliacija. 
Teorijos įtakoja suvokimą ir įvykius, įvykiai savaip atspindi teorijas, keičiasi 
samprotavimo modeliai.

 Istorija rodo, kad beveik kiekvienas naujas amžius ateina daugiau ar 
mažiau krečiamas krizių. Aštuntąjį šimtmetį pakeitęs devynioliktasis am-
žius sugriovė monarchijos absoliutizmą ir aristokratijos dieviškumo mitą. 
Dvidešimtojo amžiaus pradžia gąsdino tektoniniais visuomenės socialinių 
sluoksnių lūžiais.

 Šimtmetis – ilgas laikotarpis, ir kiekvienas naujas amžius tampa vis 
talpesnis. Būtų keista, jei mes, perkopę dvidešimt pirmojo amžiaus slenks-
tį, galvotume taip kaip žmonės, kurie nežinojo reliatyvumo teorijos, arba 
kracho, kurį sukėlė utopinė Markso mokslo dalis, Nyčės antžmogio teorija.

 Su eiline krize atėjo ir dvidešimt pirmasis amžius. Per paskutinį šimt-
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metį išnyko daug didingų statinių, kurių pamatai buvo pakloti kartu su 
Romos Koliziejumi, kuris, kaip priešybė savo seniai sugriuvusiems bendra-
amžiams, beveik du tūkstančius metų stovi nepajudinamas. Aš kalbu apie 
greitai griūvantį krikščioniškosios moralės statinį. Visi esame liudininkai, 
kaip įžūliai kas dieną griaunama tai, kas šiame buvime vertinga, ir tai, ką 
laikas nudryžina. Protingiems žmonėms jokia paslaptis, kad Dešimt Die-
vo įsakymų pagrindu sukurta konstitucija yra milžiniška žmonijos patirtis. 
Kas pasiūlyta vietoj jų? Kol kas nieko.

 Greitai „susitraukiantis“ žemės rutulys suglaudė draugėn visas pasau-
lio religijas, moralės sistemas ir socialinius modelius, sukėlė sąmyšį ir prieš-
taravimus, kurie drebina dar neseniai, rodos, nesugriaunamus pamatus. Ką 
reiškia neištikimybė krikščioniui ir ką jo kaimynui mahometonui, kuriam 
religija leidžia daugpatystę? Ką reiškia latviui „nežudyk“ ir ką tai reiškia 
tautai, kuriai kraujo kerštas yra aukščiausias garbės įrodymas? Ir t. t., ir pan.

 Tiek Holivudui, tiek tarptautiniams literatūros komersantams, tiek 
sąžinės būdams, tiek kosmopolitiniam šou verslui naujoji padėtis sukūrė 
pelningą aplinką. Kruvini ir brutalūs filmai dažniausiai pasakoja apie ker-
šytojus. Santuokos instituto paniekinimas – viena labiausiai išpopuliarėjusi 
bestselerių tema. Mes irgi esame įtraukti į šį procesą, mūsų literatūra tai 
aiškiai patvirtina.

 Kuo panaši ir kuo skirtinga latvių literatūros kartų kaita prieš šimtą 
metų ir šiuo metu? Tuomet prieš vadinamus patriarchalininkus Blaumanį, 
Puoruką, Saulietį, Brigaderę sukilo jaunieji dekadentai Viktoras Eglytis, 
Falijus, K. Jakobsonas, Akurateris, Eldgastas ir kiti. Ginčijosi – dažnai net 
ugningai – dėl meno principų, žmogaus ir išorinio pasaulio santykių. Dėl 
religijos principų plėtotės. Kitaip sakant, dėl dvasinės erdvės tvarkos. 

 Šių dienų latvių literatūros banga išnaudoja aplinkybes, kai skanda-
las tampa nebe gėda, o populiarumo priemonė. Tarpsta grupė, kuri visaip 
solidarizuojasi su pasaulyje madinga nihilizmo kryptimi. Pagal jų pamiltą 
anglišką žodį juos derėtų vadinti „fakistais“. Naujos teorijos nesureikšmi-
namos, viskas grindžiama netikėtumu, šoku, neigimu ir ikišiolinių normų 
ignoravimu. Laikysena grindžiama tarsi naiviu, tačiau iš esmės įžūliu klau-
simu – o kodėl ne? Žinomas tragizmas slypi nebe klausime, o fakte. Toks 
klausimas daugelį sutrikdo, nes žmonės nebesijaučia susieti su kuria nors 
požiūrio sistema. Iš tiesų, kodėl žmonių bendruomenės negalima pavaiz-
duoti kaip prišnerkšto kiaulių gardo, kur visi klampoja po mėšlą, viskas 
smirdi, liula?

 Jeigu norisi taip rašyti, jeigu patinka taip rašyti, jeigu toks mąsty-
mo kelias ir rašytojo pasaulis, tai liudijimas patekus į procesą. Matyt, tokiu 
būdu patenkinamas kažkoks potraukis. Moralinio palaidumo viruso gim-
tinė, priešingai nei gripo viruso kilmė, nesaistoma su kokia nors konkrečia 
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geografine vieta – Honkongu, Anglija ar Ispanija. Jeigu tai reikėtų api-
brėžti, tai šį virusą pavadinčiau liberalizmu, arba hipertrofuota liberalizmo 
išraiška. Visa tai jau buvo. Prieš du tūkstančius metų Romoje Nerono drau-
gas ir ištvirkėlis Petronijus parašė „Satyrikoną“, pirmą modernų pasaulinės 
literatūros romaną. Abu pagrindiniai „Satyrikono“ personažai – Enholpijus 
ir Askėltas – dykūnai, nihilistai, pašaipūnai ir pedofilai. Tuometinės Romos 
dorybės puikiai žinomos. Neronas norėjo, kad jį sutuoktų su kumele. O 
kai Senatas nepritarė, jis atsakė taip, kaip vis dažniau dabar girdime – aš 
taip noriu, tai natūralu, o kas natūralu, turi būti leistina. Petronijus vienam 
savo personažui leidžia ištarti žodžius apie dorovę kaip nulinkusią veršio 
uodegą. Petronijus liko su Neronu, ir Neronas, kaip žinome, vieną dieną 
panorėjo išvysti savo draugą mirštantį su perpjautomis venomis. 

 Tęsinys istorijoje. Petronijaus aprašytas moralinis palaidumas atvedė 
prie kracho ir galų gale privertė Romą ieškoti išsigelbėjimo įstatymų nor-
mose, kurios dabar daugeliui vėl atrodo pasenusios.

 Keista padėtis – rasti tolimesnį kelią, kai kelias priešais tarsi pasibai-
gęs. Jei žmogus nusirengs, jis bus nuogas arba vėl turės kažkuo apsirengti. 
Jei priešaky siena, ji priverčia sustoti arba grįžti atgalios. Arba galima pa-
bandyti perlipti sieną. Ko gero, pasaulio suvokimo kelią link nihilizmo įta-
kojo ir mokslas, per paskutinį šimtmetį sugriovęs erdvės ir žmogaus suvo-
kimo šablonus. Šiais laikais teorijos keičiasi nepaprastai veržliai, atradimas 
atradimą veja žaibišku greičiu, hipotezės lenkia viena kitą, tad problemiška 
kalbėti apie stabilią pažiūrų platformą.

 Mokykloje mane mokė, kad žmogus yra būtybė su Dievo veidu ir 
panašumu. „Tėve mūsų“ įkvėpė stabilumo, tikrumo ir pasitikėjimo. Da-
bar girdime, kad maždaug už milijardo šviesmečių plečiasi šaltas ir tamsus 
Universumas, kurio ketvirtojoje dimensijos formoje, ko gero, iškils buvusio 
vystymosi patirtis. Mokslas skatina mąstyti, kad vystymas prasideda spro-
gimu, kuris „susprogdina“ koncentruotą informaciją (ankstesnę vystymosi 
patirtį), panašiai kaip mažytė sėklelė per laiką „susprogdina“ didžiulį ąžuo-
lą. Tarp kitko, Universume visatų daug, tarp jų vyksta atrankos kova, jos 
gimsta, plečiasi ir subliukšta į juodąsias skyles. 1965 metais anglų astrono-
mas Penrouzas įrodė, kad juodųjų skylių teorija atitinka realius Universumo 
objektus. Neturime tik vienintelio paaiškinimo – kas vyksta tose juodosiose 
skylėse. Amerikietis Li Smolinas teigia, kad už juodųjų skylių horizontų 
esančios naujų Universumų pradžios.

 Šią teoriją priimu paprastai ir natūraliai. Medis, tarkime, tas pats 
ąžuolas, kuris išauga iš gilės, savo patirtį ir jėgą suspaudžia, sukoncentruoja 
vėl mažytėje gilėje. Taip erdvėje galima sprogdinti naują ąžuolą. 

 Žmogus yra mirtingas, tai supranta kiekvienas. Kaip ir žemės rutulys 
gali būti mirtingas – tai pamažu smelkiasi į sąmonę. Universumas valdo 
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gyvenimo ciklą – kol kas šokiruojanti mintis.
 Svaigūs atradimai, manding, telpa žilagalvėje tezėje apie amžiną gy-

venimą, kai nemirtinga siela sąveikauja su mirtingo kūno mirtimi ir prisi-
kėlimu. Tai Skaistyklos principas, kurį literatūroje vaizdingai aprašė Dantė. 
Mes nesame nei iš beždžionės, nei atvežti iš kitų Visatos sistemų. Mes 
paprasčiausiai turėjome atsirasti, nes buvome nemirtingosios sielos kode, 
kai Didžiojo sprogimo metu prasidėjo atgimimas – Universumas prisikėlė 
iš tamsaus kapo.

 Požiūris, kad mokslas ir religija, tyrinėjantys žmoniją, eina skirtingais 
keliais, manding, yra klaidingas. Nesuderinamos tik vaizdinių klišės.

 Iš tikrųjų baugi jausena – gyventi laike, kai atrodo, kad artėjame prie 
daugelio fundamentalių paslapčių ištakų. Arba sukurta žmogaus genų pro-
grama! Kas ateity: didelė laimė, o gal protu nesuvokiamos grėsmės? Išmin-
tis ir beprotybė susipynusios nepaprastai tvirtai...

 Komplikacijos, susidūrimai ir tragiški išbandymai neišvengiami. 
Ikišiolinės žmonijos patirties vystymasis prilyginamas šachmatų partijai, 
kurioje kiekvienu baltųjų ėjimu neregimas varžovas žaibiškai atsako savo 
ėjimu. Ar dvidešimt pirmo amžiaus homo sapiens pajėgus nepralaimėti šio 
žaidimo? Ir galų gale – kaip bus žaidžiama?

 Pas mus laikas nuo laiko atsiranda savos „rūšies giminaičiai“, kurie 
supranta tai, ko nesupranta kiti, tarsi nebūtų galimybių tai suvokti. Nuo 
spėlionės, ko Elžbietos laikais „pokštininkas“ Šekspyras negalėjo žinoti ir 
suprasti, kad tokių Šekspyro kūrinių nebuvo; gimė teorija, kad Šekspyro 
kūrinius parašęs visai ne Šekspyras.

 Dar nė vienas mokslininkas ar kritikas nėra panagrinėjęs mūsiškio 
Rudolfo Blaumanio kaip mokslinės fantastikos kūrėjo. Daugybėje knygų 
jį vadina iškiliu novelistu, ryškiu realistu, net nuoširdžiu pokštininku. Per-
skaitęs Li Smolino teoriją apie juodųjų skylių akivarus, kurių formavimosi 
pabaiga tampa nauja pradžia, tai netikėtai suradau Blaumanio eilėraštyje 
„Amžinybė“. Patariu perskaityti! Štai tik kelios eilutės apie žvaigždžių er-
dvę:

Tenai tamsa.
Baugiai juoduoja
Tuštybės liūnas
Viršum manęs, po manimi
Ir prieš mane. 
Širdis suvirpa.
Čia tik pradžia.

 Supergalingų radijo teleskopų matavimai, kosminių laboratorijų ste-
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bėjimai mokslininkams 1997 metais leido padaryti tą pačią išvadą, ką prieš 
šimtus metų jautė rašytojas, iškelta galva žvelgdamas į žvaigždes. O gal 
literatūra būtent todėl egzistuoja, nors pažinimui būtų ir kiti ne mažiau 
suvokiami šaltiniai?

 Jei devynioliktojo amžiaus pradžioje kažkas norėjo palikti pasekė-
jams savo portretą, tas asmuo privalėdavo nueiti pas dailininką ir paprašyti 
nupiešti paveikslą, piešinį ar išpjaustyti siluetą. Dabar tik rinkis – spalvotos 
ir juodai baltos fotografijos, video, kinas, kompiuterinė grafika. Užsakyti 
portretą dailininkui būtų vos ne antikinė keistenybė. Taip vadinamas žanro 
temas patogiau pritaikyti ilgose, judančiose kino panoramose, siužetiniuose 
vaizdo epizoduose ir t. t. Jeigu taip nutiktų, vaizduojamajam menui krizė 
neišvengiama. Neribotos vizijos ir vizualizacija, realybė – virtuali, nedoku-
mentuota.

 Literatūra alternatyvos neturi. Minčių judesiai žodinėje išraiškoje kol 
kas išlaiko saugias pozicijas. Dar daugiau, virtualūs miražai pirmiausia sta-
tomi ant literatūros pamatų. Transliacijos ir kompiuterio langelis ryja lite-
ratūrą kaip Niagaros krioklys. Tuo primindamas apie literatūros egzisten-
ciją. Vos tik pasirodo daugkart žiūrėtas serialas (TV romanas) arba klasikos 
ekranizacija, knygynuose pasirodo atitinkamos knygos.

 Išleistų knygų apimtys didėja, vis platesnis ir sunkesnis pasirinki-
mas, kas savaitę, kas dieną didėja pasiūla. Būtų jauku, jei ateities vaizde 
priešais pasisodinus literatūrą, kaip gražią merginą, galėtum padėti tašką 
optimistinei išvadai: išnykimo mirtis – bent artimiausiai metais – jai ne-
gresia. Išnykimas, deja, ne vienintelė baimė. Pavojingi požymiai slepiasi ir 
nutukime – ligoje, labai išplitusioje Jungtinėse Valstijose. Priežastis nėra 
jokia paslaptis – pernelyg vartojamas gundantis, bet nesveikas, vardan pel-
no gaminamas maistas.

 Kaip bebūtų paradoksalu, tačiau literatūrai, kurios patyrimas skirtas 
rūpintis dvasiniu skaitytojo penu, reikia ir pačiai maitintis. Ir ji savo raidoje 
atitinkamai maitinosi: tai sveikai, tai nesveikai. Literatūra iš idėjų, pažiūrų 
ir meninio žodžio skleidėjos vis dažniau tampa turgaus preke. Ir dažniau-
siai kaip turgaus prekė gaminama. Tokia literatūra neproporcingai plūsta į 
mūsų knygynus, taip ir norisi pasakyti – nenormaliomis apimtimis. Atsi-
rado net ypatinga vertinimo atmaina, kuri nekalba apie kokybę, o remiasi 
pelno aritmetika: tai puiki knyga, per pirmas tris savaites atnešusi tiek tai 
dolerių, eurų, latų, arba geriausia, daugiausiai parduota knyga atnešė...

 Literatūros raidą ypač reguliuoja ištekliai, kaip literatūrą specifiniais 
ir abejotinais tikslais „pamaitina“ įvairūs visuomeniniai fondai.

 Pinigai įvairiai įtakoja literatūrą. Dėl pinigų galios galima paaiškinti 
ir didžiųjų Latvijos dienraščių (vienintelė išimtis „Latvijas Avīze“) atsisa-
kymas tęsti seną latvių spaudos tradiciją: laikraštyje turi būti ir grožinės 
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literatūros. Vargu bau, ar kažkoks vietinis sugalvojo taip formuoti laikraš-
čius „kaip kitur“. Ko gero, rekomenduotojai bus buvusių akcijų užsienio 
savininkai. Žmonės, kuriems mūsų tradicijos svetimos, nejaučia pareigos 
vienytis visuotinės gerovės vardan.

 Spalvotų bestselerių viršelių temų vienodumas ir sekli fabula dažnai 
sugyvena su virtuoziškai profesionalia stiliaus meistryste. Kaip ir filmuose, 
čia valdo turtingos kriminalinės lavonų intrigos ir seksualinių painiavų va-
riacijos. Palaužtų skaitytojų (ir žiūrovų) interesams išsaugoti nagrinėjamos 
vis brutalesnės, vis siaubingesnės situacijos. Spekuliuojant biologiniais ins-
tinktais, vaizdai tampa vis natūraliau atviresni ir labiau iškreipti.

 Nepastebimai pamažu sąmonei įperšamas požiūris, kad literatūros 
kūrinių šiuolaikiškumą lemia tam tikrų temų ratas, paženklintas mados są-
vokomis: kultūros bastardizacija, etninė hibridizacija, nacionalinė difuzija, 
seksualinis nansenizmas ir t. t. 

 Bolševikų laikais, prieš pat Stalino mirtį, buvo kalbama apie gydytojus 
nuodytojus. Ar tokie buvo ar ne, kas tai pasakys. Kad mūsų dienomis veikia 
rašytojai nuodytojai, režisieriai nuodytojai, leidėjai nuodytojai, vengiama 
kalbėti. Bet tokie yra. Tai pelninga profesija. Aš nekalbu apie draudimus, 
leidžiamas ar draudžiamas temas. Aš kalbu apie rašytojo laikyseną kūrybo-
je. Yra Saliamono pamokymas: „Savinkis gyvenimo žinias, vidinę laikyseną 
ir protą!“ Nėra pagrindo žvelgti į vystymąsi tik per pozityvų reiškinį. Tokio 
niekada nebuvo, reikia manyti, nebus ir ateity. Dabartinės silpnos moralės 
ir etikos atramos, kai techninių galimybių banga pasiekė neregėtas aukš-
tumas, dvidešimt pirmo amžiaus tiltams sukels ne vieną rimtą išbandymą. 
Tačiau ir tai nieko nauja. Vystymasis visada judės pirmyn, kaip alpinistas 
kopiantis skardžiu į uolos viršūnę – viena koja atsispyręs į vieną pusę (po-
zityviąją), o kita koja į priešingą pusę (negatyviąją). Visuomenė ne visada 
tai suvokia, ne kiekvienas individas nori ir gali mąstyti, priimti sprendimus 
ir tvirtai jų laikytis. Be patirties analizės neįsivaizduojamas išgyvenimas 
neatmetant tam tikrų idėjų. Kišeninis žemės rutulio formatas šių dienų 
procesams primeta naują, veržlų tempą.

 Ar šiuo metu rašytojai nuo mados dvelksmų ar savo literatūrinių imu-
ninių paribio sistemų suserga sunkiau ar lengviau? Nieko panašaus! Verta 
prisiminti, kaip plačiai dvidešimtojo amžiaus pradžioje Latvijoje siautėjo 
impresionizmo epidemija, daugelį patraukusi prie hamsunizmo. Ar Su-
drabkalnio „Sparnuotoji Armada“ netapo mūšio vėliava, skelbianti pažiūrų 
vienybę su tuo metu Europoje populiariaisiais ekspresionistais? Šį reiškinį 
Janis Rudzytis aiškina vaizdingai: „Pavieniai literatūros istorijoje laikotar-
piai seka vienas kitą kaip ilgos vasarvydžio dienos. Kai vakaro saulėlydžio 
pašvaistė susitinka su kitos dienos saulėtekiu, būna momentas, kai negali 
vieno atskirti nuo kito, kol staiga neiššauna naujo ryto spinduliai. Prasideda 
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kita diena.“
 Kalbant apie pagrindines literatūrų linijas, požymiai rodo, kad į pirmą 

planą iškils visiškai naujas konfliktas. Konfliktas tarp piniguočių pulkelių 
literatūrą paversti dar vienu pasaulinio masto pelno šaltiniu (panašiu nar-
kotikų verslui ar monopolizuotai Holivudo kino rinkai), ir, iš kitos pusės, 
informacijos (taigi ir literatūros) objektyviai globalaus vaidmens tolimes-
nėje žmonijos raidoje. Tai nutiks esant aplinkybėms, kai lėtus mutacijos ir 
natūralios atrankos tempus pakeis mąstymo permainos individo sąmonėje. 
Nebūtina kartoti, kad literatūros raidoje išlaikyti nacionalines tradicijas ir 
ypatybes ypač suinteresuotos nedidelės tautos, nes viskas, kas siejama su 
kalba, tai ir nacijos išlikimo klausimas. Situacija be paliovos keičiasi. Politi-
nės ir ekonominės susivienijimo tendencijos yra neišvengiamos. Pasiekimų 
spindesį lydi juodulio šešėlis – tapatybės praradimo grėsmės, kokybės de-
valvacija prieš kiekybę. Nelengva suvokti, kaip Kiniją su pusantro milijardo 
gyventojų ir Indiją su milijardu žmonių galima lyginti su Rusija, Vokietija, 
Prancūzija, Didžiąja Britanija, kurios iš inercijos vadinamos didžiosiomis 
valstybėmis, o iš tikrųjų esančios tik nykštukės.

 Visose srityse didėjantys permainų tempai, išgyvenimui vertų idė-
jų atrankos priemonės genų programavime vis didesnį vaidmenį vaidins 
individo apsukrumas prisitaikyti prie naujų aplinkybių, gebėti priimti ati-
tinkamus sprendimus. Kaip galingai prekeiviai žarstytųsi interesais, kaip 
pliaukštų politikieriai, kaip abejingai ir nerimtai žmonija sutiktų su vienu 
ar kitu moralės ir etikos kanonu, kokios sirenos viliotų ir šauktų, diktuos 
suverenaus išgyvenimo reikalavimas. Panaikinti šią objektyvią būtinybę ne-
bus jėgų nė vienam ir niekur. Ir ši aplinkybė, manding, dvidešimt pirmame 
amžiuje didžia dalimi diktuos literatūros likimą.

 Apie literatūros atsakomybę kalbama visais laikais. Maždaug taip, 
kaip apie šuolininkų rezultatus stadione, išmatavus metrus ir centimetrus. 
Visai kita šneka apie šuolį per bedugnės tarpeklį: jei neperšoksi, vadinasi, 
dingsi nežinioje.

 Vienu metu baiminga ir stebuklinga padėtis – nuo mūsų mąstymo, 
taipogi ir nuo literatūros (žodžio, idėjos, minties) daugiau nei bet kada pri-
klauso mūsų ateitis. Mūsų vaikų, mūsų tautos, mūsų civilizacijos, gal net 
mūsų Universumo ateitis. Tai, kas įvyks netrukus, tai, kas nutiks po dauge-
lio metų. Yra dvi realios situacijos – judėti pirmyn arba išlikti Universumo 
atminty kaip nepasiteisinęs variantas. Šioje situacijoje mokslas siūlo paly-
ginti įtikinamus įrodymus.

 Ačiū Dieve, baimių suvokimas gali padėti to išvengti. Nejau žmogui 
neduota proto atskirti, kas yra naudinga ar žalinga, net jei sąžinė mažai 
pajėgi skirti gėrį nuo pykčio? Literatūra neegzistuoja atskirai, bet įsiter-
pia į informacijos (ir emocinės informacijos) visumą, kuri nepartraukiamai 
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įdarbina žmogaus sąmonę, nukreipia arba mažina galimybes pilnavertiškai 
gyventi.

 Realybės svertai platūs, tai reikia turėti omenyje. Realybė yra tai, ką 
astronomas stebi supergalingu teleskopu, ir tai, ką mato palenkęs galvą 
grindinio klojėjas, guldydamas akmenis smėlyje. Apie literatūros ateitį ga-
lima kalbėti įvairiu mastu ir iš įvairių požiūrio taškų. Aišku viena – erdvė 
aplink mus plečiasi. Žvilgsnio erdvė, minties erdvė, sąmonės erdvė.

 Pasaulyje kasdien pasirodo tūkstančiai knygų. Jos kuria literatūrinę 
realybę, nors niekada nesusipažinsime su visomis, kaip ir mes niekada ne-
sužinosime apie didžiąją dalį šviesulių, kurie giedrą naktį išsibarstę danguje.

 Net knygos, kurios tam tikrą laiką leidžia mėgautis ypatingu dėme-
siu, pamažu nuo mūsų nusisuka ir išnyksta tolumoje. Išskyrus nedaugelį 
„nepajudinamų žvaigždžių“, kurios literatūros istorijoje daugiau ar mažiau 
įsitvirtino pasilikti. Dauguma knygų po autoriaus išėjimo dėmesiu dar mė-
gaujasi maždaug aštuoniasdešimt metų. Ikišiolinė patirtis Latvijoje veda 
link panašių minčių. Ar dėl to reikia jaudintis? Rodos, kad ne. Natūralus 
procesas.

 Senoje užrašų knygutėje radau įrašą: „Knygos panašios į drabužius, 
kuriuos šiek tiek panešioji, po to kurį laiką laikai spintoje, kad vėliau be 
jokio gailesčio su jais išsiskirtum. Kaip laikmečio žymės lieka reti egzem-
plioriai muziejuose ant manekenų ar fondų spintose ir skryniose.“

 Po Šekspyro komedijos spektaklio pažįstama ištarė: „Pasakyk, ar pje-
sės tekstas neiškreiptas? Jaunystėje paskutinė scena man atrodė juokinges-
nė.“

 Ir gimnazistė „dešimtukininkė“ pareiškė:
 – Su Šekspyru viskas. „Romeo ir Džiuljetos“ siužetas mūsų laikais 

irgi nepaprastai ilgas. Koks čia konfliktas – jie vienas kitą myli, bet drauge 
negali būti, nes šeimos pykstasi! Ar jūs kažką tokio galite įsivaizduoti?

 – Šia prasme jūs teisi. Šiandien Šekspyras truputį užplaukė ant se-
klumos.

 – Rytoj jis bus ant dar didesnės seklumos.
 – Ne, rytoj ne. Rytoj Šekspyrą vėl neš srovė. Laikas eilinį kartą pagel-

bės. Meilė bus rytoj ir poryt. Tikite tuo? Taip? Na, tada viskas bus tvarkoje. 
Romeo sulygins savo genų programą su Džiuljetos biologiniu kodu...

 – Ir kas iš to?
 – Kompiuteris tvirtina, kad jie vienas su kitu nedera. Genų analizė 

tarp jų kaip Tebaldo kardas.
 – Jūs manote, kad jie... Ne, tuo aš netikiu!
 – Bet bus šiuolaikinis siužetas. Ar tikite tuo?
 Literatūra gyvens. Žuvys, kirsdamos vandenyną, suranda gimtųjų 

upių žiotis, paukščiai keleiviai nesuklysdami skrenda savo keliu per jūras. 
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Kartais virtinė suyra, ir paukščiai pavieniui sklendžia pirmyn. Bet jėga, galin-
gesnė už baimę ir nuovargį, neša tolyn. Ir vėl viltingai išsidėstę skrajūnai tęsia 
kelionę. Yra, kaip turi būti, įvyksta, kaip turi įvykti.

 Literatūra nėra užgaida, o platesnės raiškos būtinybė.
 Gal ir parašytas žodis yra skrydis naktį, plaukimas per jūras ir vande-

nynus, skaitant kelio ženklus žvaigždėse ir gyvoje erdvėje.

Versta iš: 
Zigmunds Skujiņš. Paralēlās biogrāfijas. Rakstu 1. Sējums. Par 

rakstniekiem.
 Rīga, 2005, Mansards.

Z. SKUJINIS 
APIE SAVE 
IR KŪRYBĄ

 * Literatūra neužsidaro savyje. Įsiterpusi į informacijos srautą, ji vei-
kia žmogaus sąmonę: didina arba mažina galimybę išgyventi.

 
* Talentas nėra etinė kokybė. 

* Jau tūkstančius metų žmonija vaidina vieną vienintelę pjesę, šiek tiek 
perkurdama tekstus, pakeisdama kostiumus ir atnaujindama dekoracijas.

* Knygos – užrašyta esybė.

* Literatūra – žodžių magija, todėl ji neišgydoma, kaip ir bet kuri kita 
šamanizmo forma.

* Geras rašytojas ne tas, kuris atskleidžia savo meninius sugebėjimus, 
o tas, kuris juos sumaniai paslepia.
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* Ką reiškia išeiti į pasaulį su latvių literatūra? Ne su visa, o su ge-
riausia, kurią galima persodinti. Literatūra irgi turi savo klimatą ir savąjį 
augimą. Tik retas literatūros formas galima išvežti į tolimą žemę ir laukti, 
kada jos tenai sunokins vaisius.

* Įprastai literatūroje rašoma apie žmogų, gyvenantį kasdieninį gy-
venimėlį. Nauja, su kuo atėjau į literatūrą – tai požiūris, kad žmogus yra 
daug sudėtingesnė būtybė. Žmogų genetiškai lydi įvairūs dalykai, kurie yra 
palankūs ir gali būti blogi. Žvilgtelėkite į biografijas, į tuos pačius klasikus, 
kurie kūrė latvių kultūrą. Krišjanį Baroną ir daugelį kitų. Visi atėjo iš šeimų, 
kurių nariai jau kuo nors buvo – arba prievaizdai, arba artimi bažnyčiai. Aš 
esu vidžemietis. Turiu oficialius raštus. Galėčiau tuos rulonus parodyti, bet 
ne apie tai. Amerikoje netikėtai suradau giminaitę Rungę Valliją, kuri išty-
rinėjo mūsų giminę iki tolimiausios praeities ir parašė apie mano romaną 
„Kūno spalvos domino“. 

* Man visada atrodo, kad rašytojui lemtingai svarbu raštiškai užfik-
suoti jo balso tembrą. Tembras – muzikinis terminas, bet, manau, be jo 
negalima paaiškinti literatūros.

* Aš niekada nesu rašęs rašomąja mašinėle, tiktai ranka, nes tik taip 
galima šlifuoti tekstą. Savo kūrinius dabar skaitau kaip svetimus ir dažnai 
taisau. Juk keičiasi ir gyvenimo tempas, ir gyvenimo interesai.

* Žmogui reikia raudonųjų linijų. Esu jau sakęs, kad esu tikintis, bet 
ne krikščionis, nes krikščionybė iš tikrųjų yra žydų tautosaka. Prisiminkime 
mūsų liaudies dainas, jose yra tai, kas Biblijoje, tiktai liaudies dainose kiti 
personažai. Skiriamosios linijos labai plonos.

Iš latvių kalbos vertė Arvydas VALIONIS
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ZIGMUNDS SKUJIŅŠ:

„Savo genuose 
nešu Latvijos 

istoriją“

„Varpuose“ pastoviai spausdinami Baltijos šalių rašytojų kūrinių ver-
timai, pristatant ir pačius autorius, taip pat esė, pasakojimai apie latvių, estų 
ir kitų Baltijos tautų kultūrą, jos propaguotojus. Tai labai padeda, siekiant 
atskleisti Baltijos tautų kultūrinę tapatybę. Be to, taip puoselėjamas tautinis 
paveldas, dalijamasi kultūrinėmis vertybėmis. 

Daugiausia dėmesio per pastarąjį ketvirtį amžiaus yra sulaukę Knuto 
Skujenieko eilėraščiai, versti šiauliečio poeto Juozo Jaro ir vertėjo pasakoji-
mas apie šių kūrėjų ilgametę draugystę; žymiausią šiuolaikinės estų novelės 
puoselėtoją Arvo Valtoną pristatė Danutė Sirijos Giraitė, mūsų skaitytojams 
pateikusi ir romano „Palaimos blėstanti diena“ ištrauką; įsimintina pažintis 
buvo su Imanto Zieduonio epifanijomis bei jo asmenybe; su Simona Orins-
ka supažindino Vladas Braziūnas, „Varpams“ išversdamas eilėraščių ciklą 
„Galukelės sklando akylos“ ir pristatydamas poetę išskirtiniu žodžiu; žymų 
latvių išeivijos poetą ir žurnalistą Andrėjų Eglytį turėjome progą pažinti 
per jo kūrinį „Aš kviesiu savo liudininkus“; išskirtine publikacija derėtų va-
dinti Vaivos Vykės-Freibergos studiją „LATVIŲ KULTŪRA ISTORINIU 
POŽIŪRIU“. Joje – tapatybė tremtyje, tėvynėje, kūryboje, latvių kultūros 
pradmenys ir tikslai; daug atsiliepimų susilaukė pasakojimas apie Šveica-
rijoje gimusį, Šiauliuose gyvenantį Baltijos šalių rašytojų kūrybos vertėją 
ir propaguotoją, Europos literatūros dienų organizatorių Marką Rodunerį; 
Tiit Hennoste pamąstymus apie trečiojo tūkstantmečio pradžios estų lite-
ratūrą turėjome galimybę skaityti D. Sirijos Giraitės dėka; be to, ši vertėja 
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almanacho skaitytojus supažindino su poetais Jüri Talvet, Triin Soomets, 
dramaturgu Jaan Tatte ir kt. autoriais bei jų naujausia kūryba.

 
Ypatinga proga – Baltijos valstybių 100-metis – paskatino vėl atsi-

gręžti į artimiausius kaimynus. Kad „Varpų“ skaitytojai turi galimybę iš 
arčiau susipažinti su latvių literatūros klasiku Zigmundu Skujiniu, ver-
tėjo A. Valionio nuopelnas. Redaktoriui nusiuntus į Rygą laišką, netru-
ko ateiti atsakymas, kuriame nuoširdžiai pasidžiaugta, kad jo esė bus pa-
skelbta almanache. Gavęs šią žinią rašytojas iš naujo perskaitė prieš 17 
metų parašytą kūrinį ir pats pasijuto nustebintas jo aktualumu. Tačiau 
ir pridėjo: „Šiandien publikuojant ją, būtų pravartu pradžioje paminė-
tus komunizmą, fašizmą ir anarchizmą papildyti šių dienų demokratijos 
išlaisvinta liberalizmo katastrofa, primygtinėmis pastangomis viso pa-
saulio vyną supilti į vieną statinę.“

Zigmundas Skujinis (Zigmunds Skujiņš) g. 1926 m. gruodžio 25 
d. Latvijos mokslų akademijos garbės narys. Kūriniai (per 7 mln. egz.) 
skaitomi anglų, vokiečių, prancūzų, lietuvių, estų, rusų, čekų, slovakų, 
lenkų, gruzinų ir kt. kalbomis. 

Jūsų dėmesiui – Zigmundo Skujinio atsakymai į klausimus, ku-
riuos rašytojui uždavė „Varpų“ vyriausiasis redaktorius Leonas Pelec-
kis-Kaktavičius.

Nors esate vienas ryškiausių latvių prozos meistrų, nedaug informacijos 
apie Jus Lietuvos viešojoje erdvėje. Kur gimėte, mokėtės? Kada ir kaip prasidėjo 
kūrybinis kelias? 

Gimiau Rygoje, Uždauguvėje, bet tai nieko nereiškia. Mano protėviai 
yra iš Vidžemės ir savo genuose nešu Latvijos istoriją.

Mokiausi laisvos Latvijos valstybės mokykloje ir tai reikia suvokti, ką 
aš jaučiu, kas yra tikrieji pagrindai ir inteligencija. Technikume mokiau-
si architektūros, o meno mokykloje – tapybos. Vyrauja dešinysis smegenų 
pusrutulis. 

Daug pasakanti Jūsų užrašyta eilutė: „Niekada nebuvau partinis, nors esu 
liaudies rašytojas.“ O dar daugiau šios: „Visi mano romanai yra autobiografi-
niai.“; „Visada buvau juokingas: komjaunuolis ėjau į bažnyčią, vilkėjau fraką, o 
savo pirmąją knygą pavadinau „Esu gimęs turtingas“ tuo metu, kai visus tur-
tinguosius trėmė! Būsiu atviras – niekada nesijaučiau vargšas.“; „Mano šeima 
buvo neturtinga, tėvas neturėjo kojų, ir aš privalėjau uždirbti pinigų.“

Už šių prisipažinimų – ypatinga biografija žmogaus, atėjusio į literatūrą 
„su požiūriu, jog žmogus yra daug sudėtingesnė būtybė nei kasdieninis gyveni-
mas.“ Ar tam požiūriui vėliau buvo lemta keistis?
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Gyvenimas yra žodžiais nenusakomas įvykis su mistikos prieskoniu. 
Kiekvienas gyvename savo vaizduotėje, bet galinga realybės srovė neša mus 
neklausdama, ar norime patekti ten, kur ji mus traukia. 

Dar kelios neeilinės Jūsų biografijos eilutės: „Aš niekada nebendravau su 
konjunktūra. Gal pačioje pradžioje, kai buvau jaunas ir kvailas. Įsivaizduokite, 
patyriau partinius laikus, praėjusio amžiaus penktąjį dešimtmetį. Esu buvęs 
visur. Buvau pirmasis pionierius, kurį nuvežė į Maskvą ir viską tenai aprodė. 
1944 metų rugpjūčio pabaigoje, po pasikėsinimo į Hitlerį, buvau pašauktas į 
legioną. Pasipriešinimas jau buvo beviltiškas. Kariauti neteko.“ Už tų atviru-
mų – tikros gyvenimo dramos, kurias teko išgyventi. Ką, keičiantis gyvenimo 
aplinkybėms ir interesams, pavyko perkelti į knygas, į savo kūrinius?

Mano pažiūros nepriklausomos, bet kurio laiko konjunktūra mane 
mažai domino. Praėjau patirčių ir XX amžiaus išgyvenimų mokyklą. Gy-
venimas suvedė su žmonėmis, kurie atstovavo sienų ir dogmų neįkalintą 
kultūrą. Jie yra mano profesoriai ir mokytojai. 

Literatūroje ieškojau ir radau autorius, kurie buvo mano literatūriniai 
patarėjai. Nesu kažkokios vienos katedros diplomantas, pats ieškojau atsa-
kymų mane dominantiems klausimams, mane palaikė bendraminčiai.

“Esu tiesiog laimingas žmogus“, - žodžiai, pasakyti prisiminus, kaip Jūsų, 
jauno rašytojo, kūrinį 1961 metais išspausdino rusiškai pusės milijono egz. tira-
žu, arba kad romanas „Lova su aukso koja“ Boriso Jelcino laikais buvo išleistas 
trijų milijonų egz. tiražu. Ar ir dabar taip manote? O gal vis tik didesnės įtakos 
turėjo tų kūrinių turinys, jų herojai, talentingai užrašytas tekstas?

Gyvenimas yra didžioji knyga, o mes tik daugiau ar mažiau smalsūs 
skaitytojai. Skyrių ir puslapių, kuriuos tenka skaityti, mes patys nepasiren-
kame. Juos atverčia kažkas kitas. Mūsų valioje suprasti ir įvertinti, kas šiuo-
se atverstuose skyriuose ir puslapiuose yra vertinga, o kas bloga. Ką priimti 
iškart ir ką praleisti pro ausis.

Jeigu tikėti Jūsų žodžiais, kad geras rašytojas ne tas, kuris atskleidžia savo 
meninius sugebėjimus, o tas, kuris juos sumaniai paslepia, Jūs, be abejo, visada 
siekėte pastarojo tikslo. Tokia patirtis – su didele intriga. Tam reikia atskiro 
dėmesio ar tai tiesiog užprogramuota kartu su genais, su talentu?

Rašytojo profesija moralės prasme nesiskiria nuo kitų profesijų. Ir tarp 
rašytojų, kaip ir tarp visų žmonių, yra ir cinikų, ir žudikų, ir sukčių, ir vagių. 
Apie kiekvieną, jeigu yra toks noras, galima spręsti atskirai. Aš nežinau, ar 
po mirties gerieji iškeliauja į rojų, o blogieji – į pragarą. To aš nežinau. 

O kaip su meno vertybėmis?
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Meno vertybės nedingsta. Vertybes gali užkloti pelenai, nugramzdinti 
į gilią gelmę, bet jas tenai anksčiau ar vėliau kažkas suras.

Kuriuos savo romanus, apsakymus, pjeses laikote labiausiai pavykusiais? 
O kurių šiandien gal ir nepasirašytumėte? Kodėl?

Apie savo knygas: aš pats jų nevertinu. Tai būtų taip, tarsi pasiversčiau 
mėsininku: čia – karbonado gabalėlis, čia – nugarinės filė, o čia – stipriai 
sunešiota širdis.

Nors Jūs labiausiai verčiamas latvių rašytojas, į lietuvių kalbą išversti 
tik trys romanai – „Jaunuolio memuarai“, „Kolumbo anūkai“ ir „Vyras pačiame 
žydėjime“. Belieka viltis, kad ateityje dar pasirodys bent „Kūno spalvos domino“, 
kurį britų ekspertai mini tarp geriausių Europos stambiosios prozos kūrinių, 
kaip siurrealistinį romaną, kaip politinę alegoriją, o ir dar kas nors iš 2005-
2011 metais išleistų dešimties „Raštų“ tomų. Ką Jūs pats rekomenduotumėte 
lietuvių vertėjams?

Tai – kitas dalykas, ką kitų kraštų skaitytojas nori skaityti, kaip jis 
supranta ir ką gauna iš perskaityto kūrinio. Pastebėjau, kad romaną „Kūno 
spalvos domino“ skaito angliškai kalbančiuose kraštuose. Švedijoje, Ma-
kedonijoje, Italijoje – tai universalu. Vertinu romaną „Širdžių vagies apsi-
lankymas“, apie kūrybos problemas – „Lovą su auksine koja“, dvidešimtojo 
amžiaus istorinę sagą. Dešimtajame dešimtmetyje buvo išleistos mano no-
velės, bet neturiu žinių, ar ką nors už Latvijos jos sudomino.

Kokia Latvijoje leidybinė situacija? Ar šiandieniniam latvių rašytojui 
įmanoma pragyventi iš kūrybos?

Literatūros rinka labai prisotinta, ieškojimų keliai veda į tuos barus, 
kurie neseniai, gerbiant etikos reikalavimus, buvo uždaryti. Žmonėse giliai 
paslėptas potraukis jaudintis žvelgiant pro rakto skylutę ir, pasirodo, tai yra 
pelninga. Tai šių dienų konjunktūra, kuri manęs nedomina.

Kaip Jums atrodo, ar pakankamai tvirti lietuvių ir latvių rašytojų san-
tykiai?

Mane suneramintų, jeigu dėl įvairių priežasčių išblanktų dar neseniai 
tokie tvirti ir šilti mūsų santykiai. Mes gyvename taip arti, ir mūsų proble-
mos nėra labai skirtingos.
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Etiudas

Ne taip seniai pasirodė knyga „Apie Karalystę: Petrą Dirgėlą kalbina 
Vilius Bartninkas“ (Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2016). Joje aplanky-
tas jau sergantis rašytojas atsakė į lakoniškai pateiktus antikinę filosofiją 
studijuojančiojo klausimus. Klausimai siauri, bet atsakymai platūs, juose 
ir asmeninė rašytojo patirtis, ir apmąstymai apie istorinį Lietuvos likimą. 
Knyga buvo aptarta Rašytojų sąjungoje, - susirinko daug rašytojų, skaityto-
jų. Apie knygą parašė rašytoją gerai pažinojusi ir jo kūrybą giliai išmananti 
profesorė Jūratė Sprindytė („Metai“, 2016, Nr.5-6). Autorė savo straipsnį 
pavadino nedviprasmiškai – „Tvirtas Petro Dirgėlos buvimas“. Ir uždėjo P. 
Dirgėlos motto: „Pasmerkimas pasmerktumui yra pašaukimas“. 

 Ir dabar išleidžiama nemažai istorinės lietuvių literatūros kūrinių. 
Bet juos aptariant Rašytojų sąjungos klube kažkodėl vengiama atsiremti į P. 
Dirgėlos literatūrinį patyrimą. O jis nėra toks beribis vandenynas. Na taip, 
daug apysakų, novelių vaikams ir romanų. Bet yra ir esė bei išpažintinių 
knygų („Vėtrungiškoji dalia“, 1986; „Minijos žemė“, 1988; „Tranų pasauly-
je“, 1990; „Gyvenimo intriga“, 2001), kuriose išryškėja ir autoriaus požiūris 
į save, savo tėviškę, į lietuvių prozą bei į savo kūrybos triūsą. Daug intro-
spekcijos, bet ir atviro žvilgsnio į ateitį, į mūsų tautos likimą. 

 Šis etiudas tebus žiupsnelis į didelį Istorijos kalną, supiltą P. Dirgėlos 
kūriniais. Apie kai kuriuos jo kūrinius esu rašęs ir aš. O apsakymai, apy-
sakos, ypač istorinių romanų ciklas „Karalystė“ bei įtemptas kūrybinis ir 
pilietinis gyvenimas dar laukia kvalifikuoto literatūrologinio įvertinimo – 

ALFREDAS GUŠČIUS

TAUTOS GYVYBĖ PAGAL 
PETRĄ DIRGĖLĄ
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monografijų, studijų. 
 Pirmasis mano etiudo tonas – asmeninis. 1987 m. grupė kultūros 

darbuotojų vykome į Suomiją. Basčiausi po Helsinkio turgų, norėdamas 
parduoti „skystą daiktą“, kurio suomiai vyrai noriai pageidaudavo. Tame 
turguje pamačiau ir P. Dirgėlą, ir jis už „skystą daiktą“ tikėjosi įsigyti valiu-
tos. Dar jį menu iš anksčiau: grupelė literatų (A. Masionis, V. Brazauskas, J. 
Strielkūnas, E. Kubilinskas) po kažkokio viešo renginio Rašytojų sąjungoje 
užsukome į Vilniaus „Palangos“ restoraną. Belaukiant patiekalų užsimezgė 
ginčas dėl skirtumo tarp sekso ir erotikos. Menu, Petras uždėjo galutinį 
akcentą, pasakydamas, kad skirtumą tarp šių dviejų meilės sferų jis gerai 
žinąs, nes yra daug skaitęs šia tema. Stebėjausi Petro apsiskaitymu, kaip ir 
tada, kai, grįžtant iš Suomijos, jis prisipažino suspėjęs pabuvoti kažkuriame 
Helsinkio istoriniame muziejuje ar archyve. 

 Mačiau Petrą ne kartą ir sakralinėje erdvėje, bažnyčioje priimantį 
Švenčiausiąjį sakramentą. Jis buvo praktikuojantis katalikas, ne vie nam 
plunksnos broliui atgiedojęs kapinėse „Viešpaties angelą“. P. Dirgėla mirė 
2015 m.; jam pačiam kapinėse „Viešpaties angelas“ nebuvo atgiedotas. 
Vytautas Martinkus apžvelgė Petro kūrybos orbitą, apsistodamas ties jo 
romanų ciklu „Karalystė“ (1997-2004), kurio pirmojo romano herojus 
Tvirbutas žuvo, bet tapo prisikėlusiuoju, arba neprarandamuoju. V. Mar-
tinkus prie kapo metaforiškai sujungė kūrėją ir jo herojų. 1979 m. Petras 
ir Povilas Dirgėlos išspausdino žurnale „Pergalė“ taip pavadintą romaną – 
„Neprarandamasis“, kuris, išleistas atskira knyga, turėjo kitokį pavadi nimą, - 
„Šermenų vynas“ (1980). Taigi į vieną dialektinę vienumą suvienytas hero-
jus ir autorius.

 Be Dievo, be sielos ir dvasios dimensijų negalima prieiti prie P. 
Dirgėlos kūrybos ir ją suprasti. Į šitą meninę “sankabą“ neatkreipė dėmesio 
ir artimas Petro literatūrinis bičiulis Romualdas Granauskas, žurnale „Per-
galė“ kritikavęs kūrinio meninę kokybę, „susipainiojęs“ plačiame romano 
alegorijų ir simbolių tinkle. („Apmąstymai prie plytų krūvos, arba „Nuo 
Prienų iki Pirėnų“, 1981, Nr. 9). 

 R. Granauskas cituoja tokią romano vietą: „Karalius (Švedijos kara-
lius Gustavas Adolfas – A. G.) atsakė jai: 

 - Mergelė Marija yra svajonė. Ji vienintelė tarpininkė tarp Dievo ir 
manęs, ir kiekvieno žmogaus. 

 Aha, vadinasi, ji – svajonė. Tuomet išeitų, kad Morta – pilkoji kas-
dienybė. O dar kitas veikėjas – darbas, ketvirtas – pareiga, penktas – jaus-
mai, sekmas... (...) Alegorija – istorija – filosofija... Per daug požiūrio taškų. 
Vienu metu žiūrėdamas trimis kryptimis, netruksi žmogus ir žvairas likti.“ 

 P. Dirgėla, prisimindamas tokį atšiaurų romano sutikimą, V. Bart-
ninkui kalbėjo: „Granauskas galėjo parašyti: „Petras parašė blogą romaną“, 
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tuomet būtume sukirtę rankomis, išgėrę po taurę. Bet jis pradėjo mane 
triuškinti istorijos lygmeniu, kadangi romane rašiau apie istorinius dalykus. 
Žo džiu, bu vau sudirbtas kaip visiškas neišmanėlis, parašęs istorinį dalyką. 
Bu vo toks Am brasas Kazys, labai tarybinis žmogus, ištikimas kolaborantas. 
Jau čia neperdedu, paliudytų kiekvienas. Ir jis parašė: „Sic“, ir „Kūlgrinda“ 
įstrigo. Tai – pilotinis kūrinys, kuris turėjo pramušti tabu liniją ir perkelti 
veiksmą į XV a. Prūsų sukilimą, bandymą atsiimti Klaipėdą. Mane pa-
prasčiausiai pristabdė. Visuomet pristabdydavo. „Kūlgrinda“ šiaip jau yra 
pusiau detektyvas, šiek tiek psichologinis. Bet taip priėjau ir prasiskyniau 
kelią į „Joldijos jūrą“. Tuomet jie (recenzentai, redaktoriai – A. G.) atlei-
do varžtus ir galėjau kalbėti apie Lietuvą. Tačiau tai ne bet kokia Lietu-
va, ne šiaip „Lietuva, ašara akyje“. Juk ji buvo valstybė, su visais karaliais, 
dig nitoriais. Tuomet suspėjo numirti Andropovas (SSKP CK generali-
nis sekre torius – A. G.). „Joldijos jūrą“ parašiau dar sąmoningai eidamas į 
priekį Lietuvos istorijoje. Man nepasiekiamas tikslas buvo pereiti visą Lie-
tuvos istoriją parašant romanų seriją“ („Apie Karalystę“, p. 26). 

 Tą tikslą P. Dirgėla pasieks tik po ketvirčio amžiaus intensyvaus dar-
bo. Mokslininkai iš dabartinės literatūros reiškinių ar literatūrologijos nau-
jovių sudaro „klimatines sąlygas“ kūrinių funkcionavimui. Štai, pavyz džiui, 
akademikas Jonas Lankutis leidykloje „Vaga“ 1978 m. pasirodžiu siame 
straipsnių rinkinyje „Šiuolaikinės prozos problemos“ atkreipė dėmesį į 
Petro ir Povilo Dirgėlų romanus „Likime, keliauk sau“, :Šalavijų kalnas“, 
„Pogodalis“, teigdamas: „Realūs šiuolaikinės buities vaizdai susieti su keis-
čiausiomis paslaptimis, personažų praeities reminiscencijomis, autorinėmis 
digresijomis, nekasdienišku, kartais tiesiog paradoksaliu dabarties ir 
praeities regėjimu, netikėtomis vizijomis ir pan. Čia sutinkame įdomią 
modernios psichologinės analizės ir poetinio vaizdavimo jungtį. Personažų 
figūros tampa objektyviais charakteriais ir kartu asociatyviai išvystomos 
kaip poetinės idėjos, motyvai, simboliai. Tai gan originali ir individuali 
kūrybos apraiška, labai atkakliai, nors ir ne visada sėkmingai ieškanti peno 
nacionalinės kultūros dirvoje.“ (Išskirta mano – A. G., p. 28).

 O apie romaną „Pogodalis“ literatūrologas Albertas Zalatorius 
samprotavo, kad: „Pogodalio“ pasaulis – ne mūsų pasaulis. Jame egzistuoja 
visai kiti dėsniai, iš kurių bene svarbiausi – vienkartiškumas, spontanišku-
mas ir atsitiktinumas. Sąlygiški ir patys romano žmonės. Jiems neįmano-
ma taikyti kokių psichologinių ar charakterio raidos sąvokų. Jie elgia-
si kitaip, negu įprasta elgtis. Jų poelgius galima būtų sukeisti vietomis ir 
nepastebėtume jokio vidinio pažeidimo. Jie greičiau panašūs į legendų ar 
baladžių personažus negu į gyvus žmones. Jų kančios ir aistros kupinos 
egzaltacijos ir ekstazės, o veikia jie impulsyviai, negalvodami apie ateitį. Tai 
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savotiški temperamento, gyvenimo ar moralinių savybių simboliai, reika-
lingi argumentuoti ar kontrargumentuoti tam tikroms idėjoms. Juos turime 
priimti arba nepriimti – patikrinti jų savo patirtimi negalime. Juos reikia 
vertinti kitokiais kriterijais – prasmingumo, originalumo, įspūdingumo ir 
t. t., kurių nesame pratę taikyti personažams. Dirgėlos šiuo požiūriu varo 
mūsų prozoje, tame pernelyg subuitintame ir supsichologintame lauke, 
naują vagą, ir už tai juos reikia tik sveikinti“. (A. Zalatorius. „Prozos gyvy-
bė ir negalia“. „Vaga“, 1988, p. 269). 

 R. Granauskas savo kritiniame rašinyje kritikuoja „trijų krypčių“ 
autoriaus žvilgsnio spektrą, dėl kurio žiūrėtojas gali likti žvairiu. Išleidęs 
apysaką „Jaučio aukojimas“, turėjo įsiklausyti į sąlyginio žanro spėlionę, 
išreikštą kritiko A. Zalatoriaus, kad gal tai „legendų ar baladžių“ romanas, 
arba tai „gal kūrinys, kuriame tarp fakto/įvykių, tarp metaforų, simbolių 
yra kontrastinių meninių prieštarų“ (P. Bražėnas. „Romano šiokiadieniai ir 
šventės“ , „Vaga“, 1983, p. 185).

 Beje, greta grožinių kūrinių P. Dirgėla parašė keletą estetikos, istori-
nių bei politikos temas gvildenančių knygų, atsakė ne tik į V. Bartninko, 
bet ir į Gedimino Mikelaičio klausimus. Citatų šiame etiude nemažai, iš jų 
galima bus suvokti P. Dirgėlos minčių, jausmų atšakas bei nuotaikas, visą jo 
originaliąją lietuvių istorijos meninę koncepcijos evoliuciją. 

 1986 m. pasirodė P. Dirgėlos „Vėtrungiškoji dalia“ – esė apie lite-
ratūrą ir gyvenimą, kurioje apmąstomos lietuvių ir užsienio rašytojų ekspe-
rimentinės naujovės. Analizuodamas už save penkmečiu jaunesnio Sauliaus 
Tomo Kondroto kūrinius, rašė apie Gabrieliaus Markeso „magiškąjį realiz-
mą“ ir pripažino, kad su tokiu stilistiniu metodu Kondrotas neturi nieko 
bendra, nes 1967 m. pasirodžiusio G. Markeso romano „Šimtas metų vie-
natvės“ nebuvo skaitęs, nemokėjo ispanų kalbos. Analizuodamas Kondrotą, 
P. Dirgėla rašė ir apie save: apie savitą pasakojimo būdą, idėjinę meninę 
programą ir požiūrį į pasaulį, - apie tokį stiliaus sąlygiškumą, kuris leistų 
įveikti mąstymo inerciją, „aiškiai suprasti ir atskirti, kada kalba tavo AŠ, o 
kada visi žmonės – tavo gyvenimo fonas. Be savito pasakojimo nėra ne tik 
gilaus menininko, bet ir apskritai rašytojo“ (p. 207). 

 S. T. Kondrotas, kurdamas romaną „Žalčio žvilgsnis“, anot P. Dirgėlos, 
„dažniausiai užrašo sufantazuotą, objektyviai neįmanomą kieno nors 
gyvenimo istoriją. Skaitydamas ir atsimindamas, nenorom pradedi tikėti, 
kad ta pasakojama sufantazuota istorija, ta autoriaus proto konstrukcija, tas 
į nieką nepanašus statinys ar raizginys turi kone tavo sielą. Kitaip tariant, 
pamatai savo sielą klaidžiojančią, neįtikėtinai išsidarkiusią, į nieką kaip ir 
ana autoriaus konstrukcija nebepanašią, tačiau juo labiau geidžiančią tvarkos 
savyje ir šiame pasaulyje“ (p. 216). S. T. Kondroto intelektas esąs apdoro-
tas jo sielos kondicijos, tad kūriniuose atsiskleidžia po kasdieniškiausiais 
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žodžiais. Po G. Markeso „magiškojo realizmo“, po S. T. Kondroto kūrinių 
analizės dar labiau sustiprėjo tasai P. Dirgėlos noras eiti savuoju kūrybos 
keliu. 

 
„Menininkas dirba Dievo duotu instrumentu – siela“ 

O dabar – mintys iš tų metų, kai P. Dirgėla įnikęs kedeno istorinę 
medžiagą ir rūpinosi romanų ciklo „Karalystė“ rašymu. 2001 m. pasiro-
džiusioje knygoje „Gyvenimo intriga“ rašė: „Menininkas dirba Dievo duo-
tu instrumentu – siela. Kol menininkas girdi sielą, tiesa nepranyksta tamsoj, 
tiesa harmonizuoja dermę tarp žmonių. Dažnai tik todėl kelionė amžinuo-
ju ratu nuo gimimo iki mirties ir prisikėlimo nepavirsta pragaru. „Tiesa yra 
tavo sieloje, atsakymas yra tavyje“. „O jeigu ten nieko nėr?“ „Tada nėr apie ką 
rašyti“. Tačiau Dievo valia žmogus yra laisvas pasirinkti: kalbėti ar nekalbė-
ti, rašyti ar nerašyti. Dievo valia žmogus yra laisvas sakyti tiesą. Arba nesakyti. 
Arba puošti naudingą melą, nes tiesa bendravime tebėra laikoma įkalčiu 
ir, savaime suprantama, tabu. Labai daug žmonių pasijunta laisvi tik tada, 
kai įsiviešpatauja gyvensena, kurioje tabu – tariamai iš kiekvieno žmogaus 
savasties kyląs užsidraudimas nekalbėti ir nedaryti sau nenaudingų dalykų“ 
(Išskirta mano – A. G., p. 79- 80). 

 Yra dar viena P. Dirgėlos organiškoji dimensija – Meilė iš didžiosios 
raidės, su Dievo vardu. Apie ją Petras rašo minėtos knygos gale: „Ir tik 
Dievo meilė, tik ji viena, nepaiso jokių mūsų apsisprendimų ir nepriklausomai 
nuo mūsų valios dalyvauja mūsų greitai praeinančiame gyvenime, padaryda-
ma jį amžinu, tai yra pastoviam ir iliuziniam žmogaus nusiteikimui „Dievas 
yra gerovė“ nuolatos atverdama tikrovę. (...) Kad ir susivienytų Europa ar 
visas pasaulis, kad ir nebūtų sienų ir visur tiktų tie patys pinigai, žmonės 
vis tiek norės apsibrėžti savitumų bent simboliais: štai mūsų hercogystė, 
grafystė, kunigaikštystė, o antai karalystė, carystė, chanatas ar Emyratas. 
(...) Ir karališkos mūsų valstybės kilmės mums niekada nederėtų išsižadėti 
– karalystė atvėrė mūsų tautą istorijai, tegul karalystė ir būna šios tautos 
savitumų teritorijos simbolis. Istorijos vyksme pradžia turi esminę vertę, o 
greitai keičiami daiktai vertės neįgyja“ (Išskirta mano – A. G., p. 154-155). 
Kiekvienam, bandančiam pasakyti, kad nemėgstąs istorijos griuvėsių ir is-
torinės prozos, rašytojas norėtų pareikšti, kad dabartis yra prieš tai buvusių 
istorinių akimirkų tęsinys. Ir kartu bando tarti teigiamą žodį apie savo epą 
„Karalystė“: „Mano išvados nėra minorinės, „Alibi knygos“ nepasibaigia 
katastrofa. Visgi romanuose viliamasi, kad Lietuvoje bent liktų tas pasienis, 
ribų stulpelis, kad yra tokia grafystė, Lietuva, Lietuvos Respublika“. (...) 
Bet aš nepykstu, aš mąstau. Žiūriu į šimto metų perspektyvą, žinau, kodėl 
taip yra, suprantu tuos žmones, suprantu ir atjaučiu“ („Apie Karalystę“, p. 
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55). 
 Jei P. Dirgėla buvo susipažinęs su Laimono Tapino knyga „Oskaras 

Milašius, arba septynios vienatvės Paryžiuje“ („Dajalita“, 1999), tai ir jam 
negalėjo neįstrigti autoriaus monografijoje su gailesčiu ištarta mintis apie 
Versalio Taikos konferenciją: „Gražūs JAV prezidento Vilsono pažadai, kad 
po karo Europoje viešpataus taika, teisingumas ir tautų apsisprendimo teisė, 
galiojo tik stipriesiems, tik nugalėtojams. Jie neturėjo nei laiko, nei noro 
gilintis į moralę, pastebėti nelaimingus nykštukus, skubėdami nuo pergalės 
pyrago atsilaužti sau kuo didesnį kąsnį“ (Išskirta mano – A. G., p. 266). 
Poetas ir mąstytojas O. Milašius, net lietuviškai prastai kalbėjęs, apie porą 
dešimtmečių paaukojo Lietuvai, parodė lietuvybės žygdarbį, sukūrė pilie-
tinį lietuvio paveikslą. Priminsiu ir Andriaus Konickio knygą „... vienin-
telėj iš begalybės vietų nuskirtoj. Oskaro Milašiaus filosofinės idėjos“, parašytą 
diser tacijos pagrindu 1996 m., kurioje irgi panašiai teigiama, kad šis poetas, 
filosofas praturtino savąjį lietuvybės kultūros, tautinio meno supratimą. 

 Kiekvienos tautos istoriją kuria gražios idėjos ir šėtoniškos užma-
čios. Ir Lietuva išliko tik dėl tokių gražių idėjų ir šėtoniškų jėgų istorinio 
nesusitaikstymo. „Realybę, kurioje gyvena žmonės, kuria neišsipildymas, 
nes niekas niekada nepadaroma taip, kaip norima“ (Išskirta mano – A. 
G., p. 155). Raktiniais žodžiais Dievas, siela, aš, tiesa, meilė ir istorija 
P. Dirgėla grindė savo literatūrinę karalystės koncepciją. 2002 m. leidykla 
„Aidai“ išleido knygą „Tikėti ir rašyti“, kurioje 21 lietuvių kūrėjas at-
sakė į G. Mikelaičio klausimus. Klausimai visiems beveik vienodi, nors 
atsižvelgiama į atsakančiojo kūrybos ypatumus: „XX a. literatūroje Dievas 
dažnai minimas kaip „kultūrinis šifras“. Ar tai nėra religija be Dievo, visų 
pirma, žmoniškumo etika? Ar moralinės kategorijos neištirpdo pačios Die-
vo sampratos? Ar Jums priimtinas toks religijos supratimas?“ (P. 66). P. 
Dirgėlos atsakymai – vieni rimčiausių, nes rodo šio prozininko ne tik ap-
siskaitymą, bet ir gilią žmogaus kūno bei sielos vienovę: „Dvasingumo be 
Dievo, mano manymu, nėra. Tėvas man sakydavo, kad Dešimt Dievo įsakymų 
reikia ne tik atmintinai išmokti, tačiau ir patirti. „Dekalogo patyrimas“ – tai 
sunki kelionė. Per drąsu būtų sakyti, kad aš Dekalogo kelią esu nukeliavęs. 
Tikriau būtų teigti, kad aš šią kelionę bent įsivaizduoju“ (Išskirta mano 
– A. G.). Ir P. Dirgėla tą įsivaizdavimą, pradedant nuo Didžiojo Dievo 
įsakymo „mylėk kiekvieną žmogų taip, kaip save“ iki visiško kūno ir sielos 
„išsieikvojimo“ ir jų galutinės harmonijos (per 13 dienų) atvaizduoja. 
P. Dirgėlos literatūros koncepcija buvo giliai susijusi su katalikiškąja 
pasaulėžiūra, jo tarsi iščiupinėta, išžvalgyta: „Dievo vietininkas mūsų 
esaty yra siela. Neginčijama, nei įrodymo, nei paneigimo nereikalaujanti 
nuoroda, kas teisinga, o kas neteisinga, yra Dievo pranešimas sielai. Siela 
šį impulsą perduoda sąmonei, protui. Protas impulsą paverčia sąvoka, kurią 
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kalba pasako. Čia ir prasideda įtampa tarp avangardinės kultūros ir religijos. 
Proto svarstymų ir sprendimų pasekmė yra sąžinė, ji yra tai, kuo siela laimina 
arba supeikia proto atsakymą į jos dieviškąjį pranešimą“ (Išskirta mano – A. 
G., p. 68). 

 
Apie „klimatines sąlygas“ kūrybai 

Mokslininkai iš dabartinės literatūros reiškinių ar literatūrologijos 
naujovių sudaro „klimatines sąlygas“ kūrinių funkcionavimui. V. Martin-
kus P. Dirgėlos romanų ciklą „Karalystė“ taip apibūdino: „Be abejonės, ir 
šiame, ir į jį panašiame kūrinyje poetinė fikcija (romano naratyvas) ir is-
torija (ideo loginis naratyvas) yra skirtingi naratyvai, kuriuos (at)skiria tam 
tikros jų ribos. Tai, ką vadintume istoriografine metafikcija, iš pradžių ribas 
įsteigia, kad po to jas sujungtų, tik šitaip paliudydami jų abiejų – literatūros 
ir istorijos – sąsajas. Istorijos lauke vykstantys įvykiai vis dažniau literatūro-
je tampa dabarties įvykiais, o pastarieji gali būti suvokiami kaip istorijos 
lauko simboliai, mitiniai ženklai, politikos formos, socialiniai individų ry-
šiai.“ (V. Martinkus. „Apie estetinę literatūros gyvybę“. Vilniaus pedagogi-
nio universiteto leidykla, 2010; išskirta mano – A. G., p. 281). 

P. Dirgėla susiformavo „klimatines sąlygas“ savajai kūrybai labai 
anksti. Savo estetinį credo atskleidė 1979 m. pavasarį surengtame LSSR 
rašytojų sąjungos valdybos plenume, mąstydamas, kad, „kol neaprėpsim 
svarbiausių mūsų gyvenimo reiškinių, kol nepaversime jų savo herojais, 
mūsų romanuose gyvens smulkūs žmogeliai su pusiau išpūstais, pusiau 
dirb tiniais likimais. Literatūra savo vidiniu dydžiu privalo prilygti gyveni mo 
dydžiui“ (Išskirta mano – A. G.). 

Tokius patetiškus žodžius, kaip leitmotyvą, galėjo pridėti po dviejų 
originalių novelių apysakų vaikams: 1979 m. pasirodė „Dvylika novelių vai-
kams apie Teodorą Milkų“, o 1982 m. – „Mažas vaikelis su senelio lazda“. 
Tai – P. Dirgėlos naujoviško prozos meno sampratos karkasas. Pasako-
jimo būdas iškeltas į tokį sąlyginį aukštį, kad abi apysakos priartėjo ar 
susigretino su literatūrinės pasakos žanru. P. Dirgėla tarp savęs, autoriaus, 
ir personažų herojų nedaro esminio skirtumo, deda lygybės ženklą. Tuo 
apysakų turiniai įgavo užmojo gilumą ir mistiškumą. Pasirodžius šioms 
apysakoms, dar kartą įsitikinome P. Dirgėlos prozos idėjiniu bei meni-
niu neišsemiamumu, didelėmis žodžio meno galimybėmis, - sąlygiškumu, 
fantazija, žmogaus gyvenimo prasme laiko amžinatvėje. Atrodo, kad iki P. 
Dirgėlos niekas nebuvo sukūręs tokio estetinio sugestyvumo literatūrinės 
pasakos apie šiuolaikinį žmogų. Todėl apysakos nuskambėjo ne tik kaip lite-
ratūrinės pasakos žanro kūriniai, o ir kaip autorių dominantys filosofiniai 
klausimai apie kultūrą, asmenybę, tikėjimą. 
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 Novelių siužete retkarčiais pasirodo visai nepasakiškas herojus – pat-
sai apysakos autorius Petras Dirgėla: „Pirmą kartą Heliodoras Pikutis jį 
pamatė 1979 metų rugpjūčio devynioliktą dieną ant aukšto Minijos kranto. 
– Na, aš esu Petras Dirgėla, - sumurmėjo jis. – Tikrų tikriausias tavo tėvas. 

 Buvo graži saulėta diena. Petras Dirgėla mėtė į viršų mažus vaikus. Jis 
buvo vienmarškinis. Jo rankos buvo neįdegusios ir tokios plonos, kad, rodės, 
sulūš lyg smilgos, gaudydamos krintantį vaiką. - Tu manęs nepakeltum, - 
tarė jam Heliodoras Pikutis. 

 - Žinoma, - atsakė Petras Dirgėla. – Tu juk toks storas.
 Ir Petras Dirgėla toliau sau mėtė į viršų pačius mažuosius.“ (P. 22). 
 Autorius įveda save į autentiškos pasakos atomazgą, kai Heliodoras 

Pikutis nori atsisakyti senelio lazdos: 
 - Deja, - papurtė galvą Petras Dirgėla, - Niekuo negaliu tau padėti. 

Ši lazda – tavo kryžius. Ir niekas iš tavęs jo neatims. Ir niekas tau nepadės 
jį nešti. 

 Ir kai Heliodoras bando aiškinti gyvenęs tiktai 1979 metais, autorius 
atsako: 

 - Na ir kas? - išpūtė akis Petras Dirgėla. Ko tu suki sau galvą dėl tokių 
niekų? Nebūk kvailas! Dabar tegul tie, kurie skaitys tave, suka galvas, 
kaip tau pratęsti gyvenimą. Tai jau jų reikalas. Tegul jie tuo pasirūpina. 

 Taip taręs, Petras Dirgėla nuėjo švilpaudamas.“ (Išskirta mano – A. 
G., p. 134). 

 Šis mažas ir didelis žmogus be savo „tėvo“ Petro Dirgėlos turėjo 
ir kitą tėvą ir motiną: „Heliodoras Pikutis žygiavo po atviru žvaigždėtu 
dangum. Dangus nei baugino, nei džiugino. Prieš milijardus metų numirus 
žvaigždė dabar buvo Heliodoro širdelė. Ji švytėjo šviesa, kuri ką tik užge-
so danguj. Negyvasis kosmosas prisikėlė gyvose akyse ir gyvybės šiluma 
sušildė negyvąjį kosmosą. Heliodoro Pikučio siela tapo beribė. Jo tėviškė 
dabar buvo begalinė erdvė. Jo motina dabar buvo amžinoji materija. Jo tė-
vas dabar buvo amžinasis laikas.“ (Išskirta mano – A. G., p. 37). 

 P. Dirgėlai rūpėjo ne empiriškai susmulkinta buitis, sociumas, bet 
plačiai, maštabiškai pavaizduotas gyvenimas, iš čiurlioniškos-vizijinės 
aukštumos pamatytas žmogus, jo žemė, jo tėvynė, jo istorija. Santykis su 
dažnai jo kūriniuose iškylančia praeitimi, su Lietuvos istorija, nors istorio-
sofiškai žvelgiant ir voliuntaristiškas, bet visada originalus, pagarbus, nere-
tai susakralintas. 

 
 Petro kerštas Romualdui
 
 Romano „Alibi knygos“ (2004) trečiojoje knygoje „Atsisveikinę 

žmonės“ yra įsimintinas simbolinis vaizdas. Jame kalbasi Simonas Grygas 
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su Zaviša, kuris sako: „Aš baigiu ketvirtą šimtą metų, negaliu numirti, visi 
juokiasi, niekas nesako, kad taip nėra... Aš negaliu numirti, nes nuolatos 
reikia derėtis su rusais... Argi tu, Simonai, laikytum savo giminaičiu pro-
tėvį, gimusį prieš keturis šimtus metų, jeigu Dievo valia jis tebegyventų? 
Sakau tau teisybę: mano palikuonys nebėra mano giminaičiai, tačiau jie visi 
tebesilaiko mano susitarimo su rusais... 

 - Kokio susitarimo?
 - Karūna – carui. Ne Habsburgams. Carui. 
 - Jergui. Reikia susitarti, kad Jergui... 
 - Kokiam Jergui? 
 - Norėčiau pasikalbėti su jumis akis į akį... 
 - Na, mano istorija yra paprasta, - pradėjo Grygas. – Laikiau bandą 

jaučių. Atsikračiau jos. Pasilikau vieną gyvulį. To gyvulio pasiimti ateis Jer-
gus. 

 - Jergus – to gyvulio? Kodėl to gyvulio? 
 - Todėl, kad tą gyvulį mes paaukosim.
 - Jergui? 
 - Jergui. Jautis atplauks iš jūros... Aukos pasiimti ateis Jergus...
 Zaviša pašėlo juoktis, juokėsi nuoširdžiai, su vaikiška nuostaba. 
 - Pasiimti aukos!.. Kur jau ne!.. Kaip neateisi pasiimti aukos!.. – stai-

ga liovėsi juoktis ir tarė: - Grygai, velnie, apie ką tu šneki? Kas jau kas, o tu 
tikrai žinai, kad Jergaus nėra. 

 - Na ir kas, kad nėra? Jergaus mes šaukiamės daug metų, ir nors tikrovėj 
Jergaus nėra, sąmonėj jau yra. 

 - Manai, kad tikrai? 
 - O kaipgi? Jei yra sąmonėj, atsiranda ir tikrovėje. Pamatysite – Jergus 

ateis pasiimti aukos. Atsistos prieš minią...
 - Ir visi pamatys, kaip suleidžia dantis į kepamo jaučio kulšį!
 - Taip, iš tikrųjų, jautį mes neišvirsim, o iškepsim. Jaučio kepimo 

šventė – štai kaip pavadinsim aukojimą. Į aukojimą žmonių susirinktų dau-
giau kaip į bažnyčią. Į kepimo ir valgymo šventę plūs kaip į turgų.

 - O jei dar kepėju pakviestume Granauską...
 - Ne, - papurtė galvą Grygas, - ne. Granausko laikai praėjo. 

Granausko laikais žmonės mažai valgė, daug gėrė, pašėlusiai mylėjosi ir 
alkanų nebuvo. Net ir dusdami nuo persivalgymo, siaubingai nerimauja, ką 
valgys rytoj. Mes jiems kalbėsim: imk, žmogau, kąsnelį, jis riebus, minkštas, 
kvepia dūmais, valgyk ir užgerk, o štai Jergus, antras Dievo motinos sūnus, 
pasveikink jį.“ (Išskirta mano – A. G., p. 281, 283).

 Maniau, kad V. Bartninko knygoje „Apie Karalystę“ rasiu P. 
Dirgėlos pastebėjimą ar užuominą apie tai, kas jį įkvėpė pasinaudoti R. 
Granausko apysaka „Jaučio aukojimas“. Bet neradau nieko. Gal klausėjas 
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nebuvo skaitęs knygos „Atsisveikinę žmonės“? Nežinau, kaip sureagavo 
pats R. Granauskas į tokią savo apysakos „interpretaciją“. Gal su amžiumi 
ateina išmintis, gal jam užteko prisiminti P. Dirgėlos įžvalgą esė knygoje 
„Vėtrungiškoji dalia“ (1986): „Neabejoju, Romualdo Granausko kūrybos 
lietuvių literatūros istorija niekada neužmirš. „Duonos valgytojų“ ir šiandie-
niam skaitytojui užtenka, kad patirtų granauskiškąjį dvasingumą. Niekas 
negalėtų Granauskui prikišti, jeigu daugiau jis nebeparašytų.“ (P. 61). 

 Rinkinys „Duonos valgytojai“ pasirodė spaudoje 1975 m., jis buvo 
pradėtas apysaka „Jaučio aukojimas“. Toks maždaug po 30 metų žaismingas 
atpildas geram bičiuliui R. Granauskui. Vietoje keršto, - šviesus ir džiaug-
smingas R. Granausko apysakos pavadinimo ir R. Granausko laiko 
„dirgėliškas“ panaudojimas. 

 
 Gražiausi Petro Dirgėlos istorinėje prozoje, 
 man regis, romanai „Joldijos jūra“ (1987, 1988), „Litorina, Litorina“ 

ir „Giria“, įeinantys į „Karalystę“, pasirodžiusią 1997 metais. Organiškas, 
suderinantis dirgėlišką realizmą, istorijos žinias ir fantastikos dermę, stilius. 
Pasakojimą autorius veda per Tvirbuto, žudyto ir prisikėlusio, nepraran-
damojo, kalbančio pirmuoju asmeniu, giją. Visa tai, ką P. Dirgėla suprato, 
skaitydamas G. Markeso, J. Bobrovskio, S. T. Kondroto, R. Granausko, J. 
Apučio, B. Radzevičiaus, R. Šavelio, S. Gedos, V. Skripkos bei kitus lietu-
vių ir užsienio rašytojus, ką suvokė, studijuodamas Lietuvos bei pasaulio 
istoriją, - turėjo rastis savaime, natūraliai. Neveltui Petras rašė literatūrines 
pasakas, kuriose jis, autorius, kalbėjosi su savo herojumi Heliodoru Pikučiu, 
gyvenančiu plačioje kosminėje tėviškėje („begalinė erdvė“). Šitame laiko bei 
erdvės kontekste, pripildytame P. Dirgėlos maginės fantazijos, ir tegalėjo 
atsitikti taip, kaip porino Simonas Grygas, - išradingas laiko bei erdvės 
stilistinis kaitaliojimas, mirtingumo – nemirtingumo sąsajos Tvirbuto bei 
Zavišos gyvenimuose. 

 Ribos tarp tikrovės ir meno nepaisymas yra vienas tvirčiausių Dirgėlos 
meno fenomeno apibrėžimų. Realybė ir išmislas meninėje koncepcijoje yra 
monolitinėje vienovėje. Pacituosiu vieną Kiprijono Tvirbuto minties pasažą 
iš „Joldijos jūros“ pirmosios dalies: „Pats Kiprijonas tą dieną - visą kelią, kol 
šliuožė Embacho upės ledu, - mąstė apie savo tėvą, apie Petrarką ir Dantę. Jam 
atrodė, kad kiekvienas žmogus šį pasaulį gauna iš tėvo ir motinos, o paskui ati-
duoda jį savo vaikams, ir kol žmogus atlieka savo šią misiją – o ji tokia neleng-
va, tokia paini! – per jo galvą perteka visos mintys, kurios yra Dievo išminties 
aruoduose – kokios didesnės laimės žmogus begalėtum trokšti?“ (Išskirta mano 
– A. G., p. 285). Įsivaizduokime, - 16 amžiaus vidurys, Livonija! Bet ko-
kios gilios, egzistencinės Kiprijono Tvirbuto mintys!.. Tvirbuto erudicijoje 
nustebina ne populiarusis „Dievas išminties aruoduose“, o senosios An-
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tikos poetų paminėjimas, išsakantis didelį kultūrinį išprusimą. 
 O štai kokioje istorinėje metafikcijoje kalbasi varpininkas („Varnų 

gaudytojas“) su Tvirbutu apie pinigus, pomirtinį gyvenimą bei amžinąją 
žmogiškąją kelionę: 

 „Varnų gaudytojo akyse sužvilga ašaros:
 - Yra pomirtinis gyvenimas, teisybė? Tu buvai ten, matei – yra, juk 

teisybė?..
 Kiprijonas sulaiko alsavimą, žiūri į Varnų gaudytoją išplėtęs akis: 

iš tikrųjų yra pomirtinis gyvenimas – Kiprijonas žuvo, o jo akyse keičiasi 
metų laikai... Yra pomirtinis gyvenimas... 

 Tvirbutas atšlyja, atsitiesia nuo ugnies, grįžteli į varpininką, tačiau 
neatlaiko jo susijaudinusio žvilgsnio, vėl įsistebeilija į ugnį židinyje. Su-
murma: 

 - Dovanok man... Tu prašnekai apie teisybę, ir aš pamaniau... Dabar 
daugelis savo niekšystes teisybe pateisina... 

 - Pone, aš taip manau: jeigu yra pomirtinis gyvenimas, velniai nematė, 
gali ir nebūti gyvenime teisybės ... Maža, laikina bėda ...“ (Išskirta mano – 
A. G. , p. 248, 249). 

 G. Mikelaičio knygoje „Tikėti ir rašyti“ P. Dirgėla taip atsiliepia apie 
šį romaną: „Joldijos jūra“ slūgso mano atmintyje kaip plati panorama, 

apgaubstyta iliuzijų rūkais. Užmeti akį – knyga neskubri, nuobodi. Tačiau 
sutelki dėmesį į detalę – į durų atidarymą, į ugnies įžiebimą, į lūšies nužiūrė-
jimą, į sekmadienio popietės spengiančią tylą ir t. t. – ir pasigirsta muzika. Žodis, 
vaizdas ima veikt kaip muzika, kuri sieja detales-sąskambius į likimų melodi-
jas, į idėjų grumtynes ir pragaištis, į gyvenimo ir mirties priešpriešą ir sąjungą. 
Vargu ar yra choralas, kuris „Joldijos jūroj“ nebūtų sugrotas.“ (P. 72). Kursyvu 
išskyriau autoriaus žodžius, - gal, tikėtina, į tuos choralinius sąskambius, 
melodijas atkreips dėmesį ir mūsų kritikai bei stilistai, istorikai. Dilogija 
„Joldijos jūra“ ir „Karalystės“ romanai „Litorina, Litorina“ bei „Giria“ – 
ne tik aukščiausios minties P. Dirgėlos kūriniai, bet dar ir patys darniai 
kompoziciškai subalansuoti (ko nepasakytum apie kai kuriuos kitus ciklo 
romanus). P. Dirgėlos istorinė proza – pakankamai sudėtinga ir vaisinga 
kūrybos gelmė. 

 Verta prisiminti refleksijų knygą „Gyvenimo intriga“. P. Dirgė-
la mąstė apie laiką, tautybę ir tautos nepriklausomybę: „Tiesą apie savo 
žmones mūsų tauta šiaip taip susirankioja praėjus 100 ar 500 metų. Deja, 
ne visada ir ne visą. Prancūzas, toks tautinis tipas, pasauliui yra jau pažįsta-
mas vaizdinys. Anglas, vokietis, rusas, italas, gruzinas – tai vis pasauliui jau 
suprantami vaizdiniai. Tačiau ištari žodį „lietuvis“ – ir pasaulis ne kažin 
ką išvysta, nebent šmėsteli migloj Čiurlionio paveikslas, Sausio kraujas, į 
krepšinį krintantis kamuolys ar... bulvė. Visuminio ir pasauliui pažįstamo 
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lietuvio vaizdinio dar kaip ir nėra. Mes stengiamės, siunčiame pasauliui ži-
nias apie save ir savo šalį. (...) Ir namie, ir užsieniuose mūsų žmonės dažnai 
pašneka: „Mes esame nusivylę nepriklausomybe.“ Tai lygu prisipažinimui: 
„Mes esame nusivylę savimi.“ (Išskirta mano – A. G., p. 108). 

 Refleksijų knygos pabaigoje, prisiminęs monsinjorą Kazimierą Vasi-
liauską, 1995 m. gavusį Santarvės premiją ir pasakiusį „Esu kunigas tol, kol 
myliu ir atleidžiu“, remdamasis Naujuoju Testamentu, sukuria dirgėlišką 
sentenciją. Tai, anot P. Dirgėlos, yra naujosios evangelizacijos esmė, kuri 
„kiekvieną žmogų laiko Dievo paveikslu, moko jį mylėti, suprasti, jam at-
leisti, tačiau – ir tai yra svarbiausia – kelia žmogui dar uždavinį: „Kelkis.“ 
– Aš jau buvau atsikėlęs‘‘. – Dar kartą kelkis“. – Aš buvau atsikėlęs daug 
kartų.“ – Kelkis tol, kol prisikelsi.“ (Išskirta mano – A. G., p. 140). 

 
Kelkis tol, kol prisikelsi! 

 Todėl yra išeitis tautai ir asmenybei. Rašytojas ir istoriologas P. 
Dirgėla rėmėsi mūsų tautos šviesuoliais, prie kurių priskiria ir Tvirbutus, 
tuos nemirtinguosius. Apie juos knygoje „Apie Karalystę“ aiškina V. Bart-
ninkui, o kartu ir mums: „Karalystėje“ Tvirbutai tampa nemirtingi. Tai vie-
nintelė išgalvota linija romanuose. Tvirbuto linija – tai nežinomųjų linija 
(...) gyvybėmis, krauju, mūšiuose išsaugoję, išlaikę mūsų suverenitetą... Visa 
Tvirbutų istorija skirta atminti tuos žmones, kritusius mūšiuose, dalyvavu-
sius diplomatijoje ar paprastame valstiečio gyvenime. Visa Tvirbutų šaka 
yra tarsi mūsų tautos gyvybės medis.“ (P. 63). O kalbai nukrypus į istorinius 
asmenis, P. Dirgėlai svarbiau „filosofinis požiūris į tautą“: „Kai pasakoji apie 
visus šiuos dalykus – diplomatus, valdovus, jų narsą ir išmintį, asmeninio 
gyvenimo dramas , - vis tiek juntamas Tvirbutas, filosofinis tvirbutas.“ 
(Išskirta mano – A. G., p. 64). 

 Knygoje „Tikėti ir rašyti“ P. Dirgėla paaiškina šito romano ne-
mirtingumo ir prisikėlimo genezę: „Galėčiau pasakyti, kad visa to roma-
no pagrindinė ašis yra „šventraštinė“ – žmogus, subadytas durtuvais ir 
sušaudytas, numiršta, prisikelia, tampa nemirtingas, tačiau jo gyvenimas 
nuo šiol pasidaro dar sudėtingesnis. Dėl to, kad nemirtingojo gyvenimą 
aprašinėju aš, žmogus, mirties paslapties dar nepatyręs. Aš negailestingai 
verčiu ant nemirtingojo pečių savo sunkumus ir žiūriu, kaip juos pakels 
tasai galutinis „pomirtinis žmogus“. Ką patiriu aš? 

 Kūnas numiršta, o siela susilieja su amžinąja gyvasties visybe, ir aš, 
dar gyvas, taip pat esu joje ir neprarandamas, ir nemirtingas, ir tai nėra 
mistinė ar psichoterapinė pagalba sau – įsigilinkite, juk tie, kurie myli, ne iš 
nieko naują gyvastį sukuria, o tie, kurie neapkenčia ir užmuša artimo kūną, 
sielos ne tik kad nesunaikina – nė neprisiliečia prie jos. Jeigu bent daugelis 
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mūsų aiškiai suprastume, kad mūsų siela kaip gyvasties visybės dalis yra nepa-
randama, nemirtinga, mes visai kitaip žiūrėtume ir į buitį, ir į biznį, ir į meną, 
ar ir į politiką. Nesibaidytume nei Apokalipsės, nei Paskutiniojo teismo, anei 
mokesčių inspekcijos, įlėkusios į turgų.“ (Išskirta mano – A. G., p. 69, 70). 

 Į G. Mikelaičio klausimą, kokį regite tikėjimo, religijos vaidmenį 
savo romanuose, P. Dirgėla atsako: „Ir Bažnyčia, ir literatūra žino, ką daryti, 
kad neteisingumas, kaip gyvensenos norma, pareinanti iš tolimos praeities, 
nebesivyniotų į ateitį. Tačiau nežino, kaip tai padaryti. Jei aš knygose rašau 
nemalonią tiesą apie žmones, žmonės tų knygų neskaito. Jei Bažnyčia ragina 
žmones nenusikalsti, žmonės į ją nebeina. Arba ateina pademonstruoti santarvės. 
Jų santarvė tik Dievo akivaizdoje. Išėję iš bažnyčios, jie toliau nuodėmiauja, 
nusikalsta kits kitam ir vaidijasi. Jie sako: mūsų nuodėmės – nuo Dievo, nes 
viskas yra nuo Dievo.“ (Išskirta mano – A. G., p. 74). Šitą, anot P. Dirgėlos, 
ilgaamžę krikščionių išteisinimo istoriją pabaigė Rene Descarttes, kaltes 
už nuodėmes nebesuvertęs Dievui. Šis prancūzų filosofas tampa personažu 
pirmose „Karalystės“ knygose ir atsako į autoriaus keliamus filosofinius bei 
teologinius klausimus. 

 Nemirtingumo mitas, prasidėjęs „Karalystės“ cikle, eina kaip Lietu-
vos sudėtinga ilgaamžiškumo paskirties tąsa, apie kurią P. Dirgėla įsitiki-
nusiai mąsto V. Bartninkui ir mums, skaitytojams: „Maža pamišusi“ tau-
ta – tai nusako visą mūsų sudėtingumą. Šioks toks pamišimas kartais yra 
pati geriausia išeitis, nes suteikia jėgų, energijos, galimybę priimti rizikingą 
sprendimą. Kaip tie, kurie iš pradžių nukerta drakonui galvą. Šiandien yra 
2014 metai. Kaip galima bus apie tai kalbėti 2020 metais? Nežinau. Lie-
tuvos valstybė, manau, išliks. Nebeabejotinai bus – ar okupuota, ar anek-
suota, ar įtakos zona, ji nepraranda savo pamatinio statuso, atsirėmusio 
į karalystę. Paviršius nuplaunamas, tarytum dingsta, bet giluminis klodas 
lieka. Jei šitaip žiūrėsi, ji jau kiek kartų dingusi, bet išliko... Visa gimto-
ji uoliena yra tai, kas žmoguje, kas jį formuoja. Visa gimtoji uoliena yra 
tiek sumaišyta, tokia sujaukta, kad gali augti įvairūs –žmonės – mumyse 
užkoduota priimti įvairovę.“ (Išskirta mano - A. G., p. 56, 57).

 Tiek gražios idėjos, tiek ir šėtoniškos užmačios, P. Dirgėlos nuomone, 
kuria istoriją. Lietuva išliko tik dėl tokio... istorinio nepasiekiamumo. 
Gyvenimo apskritai intriga P. Dirgėlai rūpėjo visada, plečiant ją į istoriją, 
į universalųjį, mitologinį, laiką. Esė apie Tėviškę knygoje „Minijos žemė“ 
(1988), pasirėmęs savo tėviškės – literatūros mokslininko Jono Lankučio, 
ekonomisto Eduardo Vilko, skulptorės Dalios Matulaitės, grafikės Ievos 
Labutytės-Vanagienės, dailininko Lino Jankaus, mokytojo Jurgio Jurėno, 
žemės ūkio specialistų Vytauto Knašio, Jono Padleckio, Stasio Srėbaliaus 
ir kitų pažįstamų gyvenimo likimais, faktais, P. Dirgėla samprotavo: „Gali 
žmogus gimti ant tėvų sodybos pelenų, gali gimti traukinyje, iš kurio 
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tave išlaipins ten, kur panorės įnoringos traukinio palydovės – gyvenimo 
aplinkybės, gali žmogus ilgai klajoti po pasaulį, sau vietos nerasdamas, 
tačiau, jei tik tu pajusi tėvų vertės ir „gimtosios uolienos“ programos 
dermę, tu nenumirsi tėviškės neturėdamas. Tu numirsi tėviškėj. Numir-
si, atidavęs visas jėgas, visus gabumus, visą išmintį.“ (Išskirta mano – A. 
G., p. 250). 

 Istorija bei mitu tapusiuose romanuose jaučiamas nuodugnus tėviškės 
– gimtosios uolienos – išstudijavimas. Tai, ką rašytojas ir literatūrologas V. 
Martinkus, gilindamasis į P. Dirgėlos „Karalystę“ apibūdino, kaip „istorio-
grafinę metafikciją“, kaip skirtingų – poetinio ir ideologinio – naratyvų 
sąsają, matome, kad jų jungtis romanuose, arba sintezė, yra P. Dirgėlos gi-
liai, asmeniškai, meniškai bei filosofiškai hiperbolizuojama. 

 
Alfredas GUŠČIUS 
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Artėja du rimti jubiliejai – Vydūno 150-osios gimimo metinės ir Jūsų 
įkurtos draugijos 30-metis. Kad Vydūno draugija įkurta tik prasidėjus At-
gimimui, suprantama. Tačiau kad dar sovietmečiu Jums pavyko pradėti 
puoselėti Vydūno idėjas, ypatingo dėmesio verti dalykai. Kada ir kokiom 
aplinkybėm į Jūsų gyvenimą atėjo Vydūnas?

Nenorėčiau prisiimti Vydūno draugijos įkūrėjo nuopelnų, nors jie 
man ir pri skiriami kaip savaime aiškūs. Nebuvau tos draugijos steigimo 
šali nin kas. Ne todėl, kad būčiau manęs iš principo ją esant nereikalingą. La-
bai norė jau, kad Vydūno idėjos taptų mūsų dvasinio gyvenimo dalimi, kad 
veiktų mū sų laisvėjimo vyksmą ir kad, būdami laisvi politiškai, jų šviesoje 
kurtume savo ateitį. Buvau įsitikinęs, kad nepriklausomybę pasiekusi tauta 
neišvengiamai turės plačiau atverti Vydūno paliktą išminties skrynią, kad 
toji išmintis labai padės klojant dvasinius laisvos valstybės gyvenimo pa ma-
tus. Žinia apie tokios skrynios buvimą jau buvo gana plačiai pasklidusi, nes 
1988 m. kovą ir vėliau daugelyje Lietuvos vietų minėtos mąstytojo 120-osios 
gimimo metinės, apie jį nemažai kalbėta ir rašyta. Publikacijose ir gyvu žo-
džiu jau be cenzūrinių suvaržymų buvo atvirai kalbama apie reikalingu mą 
Vydūno išmintimi grįsti savo laisvės siekius. Prie tos žinios sklidimo buvau 
ne taip mažai prisidėjęs, nes prieš metus iki minėtos sukakties, 1987-aisiais, 
buvo išėjusi mano knyga „Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai“, kuri 
buvo palankiai sutikta ir daugelyje vietų pristatinėjama. Kilus sukaktuvinių 
minėjimų bangai, jau buvau žinomas kaip šioks toks vydūnistas, tad buvau 
kviečiamas gyvu žodžiu visuomenę supažindinti su Vydūno nuveiktais 
darbais, idėjomis ir kūryba. Tai, kad sukaktuvinių Vydūno minėjimų buvo 
daug ir kad juose labai dėmesingai buvo priimamos žinios apie jo idėjas ir 

„VYDŪNAS – KELRODĖ 
ŽVAIGŽDĖ“, -
sako filosofas,Vydūno draugijos Garbės pirmininkas, 
doc. dr. Vacys BAGDONAVIČIUS
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darbus, kad buvo jaučiama gili pagarba šiam mąstytojui ir kūrėjui, rodė, jog 
tauta išsiilgusi tikro dvasingumo ir pasiruošusi gaivintis vienu iš tyriausių 
to dvasingumo šaltinių. Tie minėjimai atimdavo daug laiko, bet kartu man 
pačiam buvo labai naudingi, nes bendravimo su klausytojais metu rasdavosi 
naujų netikėtų minčių, man pačiam dar labiau ryškėjo Vydūno fenomeno 
reikšmė mūsų kultūros raidoje bei jo idėjinio palikimo aktualumas 
dabarčiai. Vis aiškiau suvokdamas Vydūno svarbą ir didingumą, vis la-
biau žavėdamasis jo intelektinės ir meninės raiškos galia, kartu pajutau, 
kad tą savo pagavą norint perteikti kitiems nebeužtenka deklaratyvaus 
teigimo, o reikia fundamentalesnio pagrindimo, stipresnės argumentaci-
jos. Vėstant minėtos sukakties minėjimų įkarščiui, galėjau ramiau pagalvo-
ti apie susidaryto Vydūno vaizdo paryškinimą, patikslinimą ir pagilinimą. 
Supratau, kad tam reikia dar gana stipriai padirbėti. Nemenko apdorojimo 
reikalavo ir nepanaudota tyrimo metu sukaupta didelė medžiagos dalis, 
kuri to vaizdo paryškinimui labiausiai ir buvo reikalinga. Taigi, su mano 
artimiausiais planais visiškai nesiderino kai kurių bičiulių užmojai kurti 
draugiją ir ją užkrauti man ant sprando. Todėl aš jos ir nenorėjau. Puikiai 
supratau, kad draugijos kūrimo entuziastai išsibėgios kas sau, vos tik ji 
atsiras. Ne prasčiau už mane suvokdami vydūniškų idėjų sklaidos svarbą, 
jie norėjo, kad ja labiausiai ir rūpintųsi tas, kas į jas yra labiausiai įklimpęs. 
Jie beveik visi jau turėjo savo visuomeninio, politinio ar su verslu susijusio 

Vydūno krikšto dukra, pirmoji Šiaulių miesto Garbės pilietė Gražbylė Venclauskaitė (1912-2017), kurios 
namuose Šiauliuose Vacys Bagdonavičius buvo dažnas svečias nuo sovietmečio laikų.
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veikimo barus, juos jau buvo pagavusi užgimstančio Sąjūdžio banga. Gal 
jie ir nuoširdžiai tikėjo, jog galės ir draugijoje vienokį ar kitokį veikimo 
barą užimti, tad ir dėjo visas pastangas ją kurti, o pirmininkavimą užkrauti 
man. Tos garbės ir tokio krūvio tikrai nenorėjau ir bandžiau priešintis, 
bet, deja, „palūžau“ – 1988 m. lapkričio 5 d. Vilniuje susirinkus keliems 
šimtams entuziastų, Vydūno draugija buvo įkurta, o aš, nors ir muisčiausi, 
buvau išrinktas jos pirmininku. Kad draugija buvo įkurta, nesigailiu.Iki 
šiol ji tebėra gyva, tuo tarpu didžiausioji tada susikūrusių draugijų dalis 
jau seniai išmirė. Esame patenkinti ir nuveiktais darbais, įgyvendintais 
planais, o kai kuo ir labiau pasididžiuoti galime. Tačiau man asmeniškai 
tai nebuvo gera lemtis. Draugijai vadovauti juk puikiausiai galėjo ir 
kas nors kitas, didesnių organizacinių sugebėjimų turintis vydūnietis, 
kiekvienai naujai kadencijai galėjo būti išrinktas ir naujas pirmininkas. Bet, 
deja, taip nebuvo. To kito niekas nepasiūlė, ir po kiekvieno suvažiavimo 
pirmininkavimo našta vėl likdavo man. Laimės didelės nejaučiau, bet ir 
kategoriškai tos naštos atsisakyti nesiryžau. O be reikalo: draugijai per 
pustrečio dešimtmečio atiduotos dienos ir valandos galėjo būti praleistos 
bibliotekose, rankraštynuose, prie rašomojo stalo, ir Vydūnui skirta knyga 
jau kuris laikas galėjo būti skaitytojų rankose. Deja, atsitiko, kaip atsitiko. 

Atsitiko mano kūrybiniams planams ir dar nepalankesnis dalykas. 
Po keleto sėkmingų draugijos veikimo metų, ypač po plačiai Lietuvo-

Konferencijos „Vydūnas ir vokiškoji kultūra“ dalyviai (iš kairės): LR Seimo narys Algirdas Patackas, dr. 
Vacys Bagdonavičius, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius dr. Mindaugas Kvietkauskas, 
dr. Arūnas Baublys, viešnia iš Detmoldo savivaldybės Petra Heidrich-Schroder, VFR ambasadorius 
Lietuvoje Mathias Mulmenstadt, kun. Miroslavas Danys (Detmoldas).
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je nuskambėjusio Vydūno palaikų perlaidojimo 1991 m., buvau labiau 
pastebėtas mokslo reikalus tvarkančiose institucijose ir, kai prireikė direk-
toriaus tuometiniam Filosofijos, sociologijos ir teisės institutui, juo tapti 
pasiūlyta man. Suvokiau, kad tos pareigos tikrai ne man, nes nesijaučiau 
išvis sutvertas vadovauti, o juo labiau tokiai rimtai nemenkų anuometinių 
iššūkių kamuojamai įstaigai. Bet įkalbėjo, sakydami, jog Institutą reikią 
gelbėti, kad nebūtų uždarytas. Nutrūksią pradėti tautos kultūrinio pavel-
do pažinimui, jos tolesnei socialinei ir kultūrinei raidai svarbūs tyrimai, 
keliasdešimt talentingų mokslininkų liksią be darbo. Kiti galimi kandida-
tai į šį postą dėl vienokių ar kitokių priežasčių (daugiausia politinių) esą 
nepriimtini esamai valdžiai, o kurį nors iš jų išrinkus, Instituto uždarymas 
tik pagreitėtų. Nesijaučiau esąs Institutą išgelbėti galįs mesijas, bet kate-
goriškai atsisakyti per savo minkštumą vėl nesugebėjau ir taip pardaviau 
net šešiolika kūrybiškesniam darbui galėtų skirti metų. Prie Vydūno tegalė-
jau prisiliesti tik priešokiais. Ypač apmaudu buvo sužinojus, kad į tą postą 
būta ir kitų į jokias komplikacijas neįsivėlusių ir pagal visas kompetencijas 
labiau tinkamų kandidatų, bet šie labai ryžtingai pasiūlymą direktoriauti 
atmetė. Per vėlai supratau, kad ir man reikėjo būti ryžtingesniam ir mažiau 
patikliam visokiems užkalbėjimams. Taigi, prabėgo šešiolika jau nepriklau-
somoje Lietuvoje gyventų ne Vydūnui skirtų didelės visai ne kūrybinės 
įtampos metų. Arčiausiai Vydūno buvau du sovietmečio dešimtmečius. 

Mažosios Lietuvos fondo ( JAV-Kanada) valdybos pirmininkas Vilius Trumpjonas, M. Jankaus muzie-
jaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė, Vacys Bagdonavičius Pagėgiuose, pristačius Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos IV tomą. 2010 m. sausis. 
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Būtent tada jį atradau, tada jo kūrybinį palikimą studijavau, jo gyvenimo 
ir veiklos labirintais vaikščiojau. Buvo sovietmetis, okupacija, visokiausi su-
varžymai, slegianti dvasinė nelaisvė. O aš buvau su Vydūnu ir buvau laisvas. 
Ir tai tuo metu, kai didžioji tautos žmonių dalis buvo visokių nepriteklių, 
tiek materialinių, tiek dvasinių, prislėgti, o kūrybiškesni nuo slogaus ne-
laisvės oro tiesiog duso. Ir tie, kurie prisitaikė, labai laimingi nesijautė. Net ir 
tie, kurie visas valdymo galias turėjo. Nežinau, ar jaučiausi tada besąlygiškai 
laimingas (greičiausiai, kad ne), bet esąs laisvas jaučiausi tikrai. Nepriteklių 
prisodrinta aplinka negalėjo nesupti ir manęs, bet ji neprislėgė mano dva-
sios, nenugramzdino pesimizman, nekėlė egzistencinės beprasmybės jause-
nos. Gyvenimo aplinkybės, o jos lengvos tikrai nebuvo, neatėmė galimybės 
būti vidujai laisvam, išpažinti tas vertybes, kurios tau svarbios ir įprasmina 
tavo žemišką būtį. Nebuvau tarp tų, kuriems tvirtybę kalėjimuose išbandyti 
teko ar su ginklu rankose už savo idealus kovoti. Buvau toje tautos dalyje, 
kuriai tiesiog reikėjo išlikti gyvai, kad būtų kam ateiti į laisvę ir ją pasiekus 
kurti ateitį. Žinoma, tas išlikimas nebuvo didvyriškas žygdarbis, kurį at-
liko atviron kovon stojusieji, bet jei visa tauta būtų žuvusi, nebūtų nei kam 
nepriklausomybę atkurti, nei kam jos suteiktomis galimybėmis naudotis. 
Tačiau ne tas pats buvo kokiam išlikti. Svarbu buvo išlikti nesugniuždytam, 
fundamentaliųjų moralinių vertybių neišsižadėjusiam, neparsidavusiam, 
dvasiškai laisvam. Didžiausioji tautos žmonių dalis tokie ir išliko. Būtent 
jų valia buvo išreikšta Kovo 11-osios aktu. Tarp tų žmonių buvau ir aš. 

Vydūniečių stovykloje Bitėnuose, įteikus Ievos Jankutės premiją. 2006 m. rugpjūtis. 
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Man tokiam išlikti padėjo Vy-
dūnas. O kad jis – taip likimas 
suklostė aplinkybes. Kiti turėjo 
kitus dvasinį atsparumą ug-
džiusius orientyrus, man toks 
orientyras buvo Vydūnas. Jis 
padėjo į viską žvelgti, kaip filo-
sofai sa ko, amžinybės žvilgsniu. 
Vy dūno išminties dėka ne tik 
atsivėrė tas žvilgsnis, bet ir įsi-
tvirtino gyvenimo čia ir dabar 
prasmingumo suvokimas. O 
tas su vokimas buvo bene svar-
biausia vidinės laisvės sąlyga. 
Vydūniškoji išmintis padėjo 
suvokti ne tik atskiro žmogaus, 
bet ir tautos galimybę išlikti 
okupacijos sąlygomis, stiprino 
viltingą tikėjimą, kad bus pasiektas laisvės krantas, jei tik tauta bus to verta. 
O ar bus verta, labiausiai priklausys nuo mūsų visų kartu ir kiekvieno at-
skirai, nes būtent mes (ir aš) esame tauta. Tokį supratimą gavau iš Vydūno. 

Vydūnas mano gyvenime atsirado lyg ir atsitiktinai, bet būtent tada, 
kai to reikėjo. Pirmoji pažintis su juo buvo gana banali.Vilniaus universite te 
studijavau lietuvių kalbą ir literatūrą. Berods, trečiame kurse reikėjo laikyti 
lietuvių literatūros istorijos egzaminą, tarp klausimų buvo ir klausimas apie 
Vydūno dramaturgiją. Tam egzaminui ruošdamasis ėmiau ir perskaičiau 
keisto žanro dramą – „dramatišką aidiją“ „Probočių šešėliai“. Žinoma, ga-
lėjau ir neperskaityti, tiesiog praleisti ir, ruošiantis egzaminui, tenkintis apie 
Vydūną pateiktomis žiniomis akademinėje lietuvių literatūros istorijoje, 
kurioje jis apibūdinamas kaip mistinės pakraipos buržuazinis rašytojas, 
užimantis ne itin reikšmingą vietą XX a. pradžios literatūroje, tiesiog bendro 
išsilavinimo dėlei žinotinas literatūrinės praeities faktas. Laimei, tokio mis 
šykščiomis žiniomis nesitenkinau ir bibliotekos skaitykloje iš didelės stirtos 
bent pavartymui susikrautų knygų tarp pasirinktų rimtesniam perskaity-
mui pakliuvo minėtieji „Probočių šešėliai“. Tiesiog patraukė ugningus 
spindulius skleidžianti saulė ant knygos viršelio, keistos pavadinimo raidės. 
Pavarčius įdomios pasirodė modernios simbolistinės iliustracijos (jų auto-
rius – vokiečių dailininkas Fidus, kurio tikroji pavardė – Hugo Hoppener). 
Pradėjus skaityti, iš pradžių kliuvo kai kurios raidės, keistoki buvo ir kai kurie 
žodžiai bei jų gramatinės formos – jeib, reiktūn, kungas, mūsump, jūsump, 
šišon, šydan, gandin ir kt. Buvo drama, personažų dialogai, bet įprastinio 

Konferencijos „Europos idėja literatūroje ir kalboje“, 
įvykusios Detmolde, dalyviai (iš kairės): Jaana Muhonen 
(Suomija), Luciano Malusa (Italija), Petra Heidrich-
Schroder (Vokietija), Vacys Bagdonavičius, Dieter Rugge 
(Vokietija).



94

Varpai 2018 (38)

draminio veiksmo joje buvo ne tiek daug. Tačiau įsiskaičius, ėmė vis labiau 
intriguoti besiskleidžianti mintis, kuriai užvaldžius sąmonę, tarsi nebeliko 
jokių raidyno, leksikos, gramatinių formų keistenybių. O mintis sukosi apie 
tautos gyvybės šerdį – laisvą, jokios prievartos neįveikiamą žmogaus dva-
sią. „Tėvynė tiek gyva yra, kiek ji žmogaus širdyje gyva“, – iki šiol tebeaidi 
prieš pusšimtį metų perskaityti šios aidijos žodžiai. Tada juos perskaitęs, 
pajutau savotišką gėdą. Nors buvome gimę jau okupacijos metais, bet jos 
primetinėjamų pseudovertybių savomis nelaikę, tačiau iš reikalo kaip nors 
išgyventi vis dėlto buvome prie jos lyg ir beprisitaiką. Tas prisitaikymas 
galėjo baigtis ir visišku susitaikymu, vadinasi, ir vidinės laisvės praradimu. 
Toji Vydūno dramoje perskaityta mintis tarsi pabudino sąmonę budrumui, 
perspėjo dėl galimo abejingumo tautiškumo vertybių atžvilgiu stiprėjimo. 
Ji vertė paklausti save, ar savo vidumi tebesi pakankamai laisvas, ar tau ne 
vis tiek, kad Tėvynė nelaisva, ar tau jau nebeskauda dėl dar neužgijusių 
paskutinėse jos kovose gautų žaizdų. Toji mintis padėjo neleisti prisnūsti 
sąžinei ir susilpnėti dar neprarastam imunitetui prieš ideologinį mulkinimą. 
Greitomis tada dar paskaitinėjau „Amžiną Ugnį“ ir „Pasaulio gaisrą“. 
Atidžiau tada įsiskaityti nebuvo laiko, nes laukė dar daugybė perskaitytinų 
kitų autorių knygų. 

Deja, tuokart pažintis su Vydūnu tuo ir baigėsi. Tačiau jo pasėta min-
ties apie tėvynės gyvastį žmogaus širdyje sėkla sudygo, ir tas daigelis buvo 
nuolat gyvas. Pats Vydūnas lyg ir pasitraukė nuošalėn, apie jį negalvojau, 

Kultūros dienai skirtame renginyje šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje. 2008 m. balandžio 15 d. (iš kairės): 
Vacys Bagdonavičius, fotografas Vytautas Ulevičius, poetas Justinas Marcinkevičius. 
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juo išsamiau tada nepasidomė-
jau. Tačiau jo idėja jau buvo ga-
na stipriai paveikusi sąmonę, 
o per ją veikė ir elgseną. Sunku 
pa sakyti, ar po tos studentiškos 
pažinties su „Probočių šešė liais“ 
bebūčiau tiesiogiai sugrįžęs prie 
Vydūno, jei 1966 m. rudenį li-
kimas nebūtų leidęs Vilniaus 
universitete išklausyti pasaulinio 
garso baltisto Berlyno universite-
to profesoriaus Viktoro Falken-
hahno pasakojimo apie Tilžėje 
prabėgusias jaunas dienas. Tame 
pasakojime daug vietos buvo skirta Vydūnui, iš kurio parašyto vadovėlio 
būsimasis profesorius pramoko lietuvių kalbos. Viktoro tėvas tą vadovėlį 
buvo iš paties autoriaus pasiskolinęs. Sūnus, nuėjęs knygą grąžinti ją pasko-
linusiam autoriui, su juo artimai susibičiuliavo, ir toji bičiulystė tęsėsi iki 
pat Vydūno gyvenimo pabaigos. Iš Vydūno V. Falkenhahnas išmoko ne 
tik lietuvių kalbos, kuri atvėrė duris į kalbotyros studijas Karaliaučiaus 
universitete. Tilžiškis mąstytojas ir rašytojas jaunąjį bičiulį ypač patraukė 
savo žmoniškumo filosofija, išmokė blaiviai ir išmintingai vertinti tada 
gana komplikuotus tautinius santykius Mažojoje Lietuvoje ir dramatiškus 
vyksmus pasaulyje. Vydūnas V. Falkenhahnui buvo daugiau negu mokyto-
jas. Pats profesorius jį apibūdino kaip vieną iš trijų tėvų: buvo tėvas, davęs 
jam gyvybę, kitas tėvas buvo tas, kuris jį išugdė kaip kalbininką-baltistą, 
tai – Karaliaučiaus universiteto profesorius Jurgis Gerulis, trečiasis, Vy-
dūnas, buvo dvasios tėvas. Studijuodamas Karaliaučiaus universitete, V.
Falkenhahnas padėjo Vydūnui surinkti medžiagą ir kitaip jam talkino, kai 
šis rengė garsiąją 1932 m. išėjusią istoriosofinę knygą „Septyni šimtme-
čiai vokiečių ir lietuvių santykių“ (vokiečių k.), taip pat skaitė kitų rašytojo 
knygų korektūras. Vydūno paveiktas V. Falkenhahnas studijoms pasirinko 
baltų kalbotyrą. J. Gerulio vadovaujamas parašė apie Biblijos vertėją į lietu-
vių kalbą Joną Bretkūną disertaciją, kurią 1941 m. išleido kaip monografi-
ją. Baigdamas savo pasakojimą V. Falkenhahnas išreiškė Vydūnui didelį 
dėkingumą ir ypatingą pagarbą. Lietuviškosios filosofinės dramos kūrėją 
Berlyno profesorius apibūdino kaip šekspyriško masto rašytoją ir didžios 
dvasios žmogų, kuriuo lietuvių tauta turėtų labai didžiuotis. 

 To pasakojimo išklausymas man buvo tiesiog lemtingas, nes sugrąži-
no į neseniai praėjusius studijų metus, priminė „Probočių šešėlių“ padarytą 
įspūdį, idėjos, kurios veikiamas gyvenau, autorystę ir šaltinį. Dabar žinojau, 

Autografas Vydūno krikšto dukrai Gražbylei 
Venclauskaitei. 2016 m. spalio 4 d.
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kad manęs laukia ne tik „Probočių šešėliai“, bet ir daugybė kitų šio auto-
riaus knygų bei nuodugnesnis pasidomėjimas jo paties asmenybe ir gyve-
nimu. Likimas šį pasiryžimą gražiai susiejo su artimiausios ateities pla-
nais. Kaip tik tuo laiku rengiausi stoti į aspirantūrą (dabar doktorantūra) ir 
rinkausi temą disertacijai. Galvojau ir apie Vydūną, bet nemaniau, kad dėl 
ideologinės to meto konjunktūros kas pritars tokiam mano pasirinkimui. 
V. Falkenhahno pasakojimo paveiktas tvirtai nusprendžiau imtis Vydūno 
tyrimų ir pasiryžau to apsisprendimo laikytis, jei tik pavyktų įstoti į aspi-
rantūrą. To stojimo reikėjo dar gerokai palaukti, nes ne kiekvienais metais 
būdavo skiriamos aspirantūros vietos. Palaukti teko bent dvejus metus. Per 
tą laiką laisvu nuo tarnybos metu gilinausi į Vydūno kūrybą, susipažinau su 
tuo, kas buvo apie jį rašyta. Atsivėrė tarsi kokio mago sukurtas įstabus dva-
sios pasaulis, iš kurio ištrūkti jau nebebuvo įmanoma. Nebe tiek svarbu jau 
bebuvo, ar rašysiu apie Vydūną disertaciją, ar išvis pakliūsiu į aspi rantūrą. 
Daug svarbiau buvo tai, kad pradėto pažinti Vydūno pasaulio šviesa jau 
buvo tapusi mano gyvenimo šviesa. Galėjau į aspirantūrą nepatekti, o ir 
patekęs būti priverstas rinktis kitą tyrimo objektą – Vydūnas jau vis vien 
buvo paveikęs mano besiformuojančią pasaulėžiūrą bei moralinius prin-
cipus, sustiprinęs tautiškumo jauseną, pažadinęs siekį, jo paties žodžiais 
tariant, „tarnauti šviesybei, dorybės, žmoniškumo būt paveikslu ant vietos, 
kur likimo pastatytas“. O toji vieta – Lietuva.

Tie Vydūno idėjų prisodrinti laukimo pradėti mokslininko kelią 
metai buvo ir prasidedančios tautinės veiklos metai. Toji veikla buvo vėl 
tarsi likimo pamėtėta galimybė išbandyti, ar iš tikro esu pasirengęs vykdyti 

Pasitarimas Vokietijos ambasadoje Vilniuje dėl Vydūno atminimo įamžinimo Detmolde (iš kairės): Vydūno 
draugijos pirmininkė Rima Palijanskaitė, Vacys Bagdonavičius, Vokietijos ambasados kancleris Friedrich 
Wilhelm Nehl, vertėja Irena Tumavičiūtė.
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Vydūno sužadintą pasiryžimą dirbti tautos labui. O ji prasidėjo 1967 m. 
pradžioje, kai keletas ką tik aukštuosius mokslus baigusių jaunikaičių (bu-
vau tarp jų) susibūrė į Indijos bičiulių draugiją. Ji domėjosi ne tik Indija 
bei jos kultūra, bet ir šiai giminingos savo tautos kultūros ištakomis. 1967 
m. birželį draugija Kernavėje surengė įspūdingą senovinę Rasos šventę, 
kuri suvaidino reikšmingą vaidmenį žadinant tautos savimonę ir savigar-
bą. Nuo tada prasidėjo per visą Lietuvą nuvilnijęs ramuvietiškas etninės 
kultūros atgimimo sąjūdis. Būtent ši draugija, atkreipusi dėmesį į indiškąją 
Vydūno pasaulėžiūros ištakų dalį, 1968 m. kovą surengė pirmąjį mąsty-
tojo gimimo šimtmečio minėjimą. Tos sukakties proga paskelbiau kelis 
Vydūnui skirtus straipsnius, vieną iš jų akademiniame filosofijos žurnale 
„Problemos“. Į tuos straipsnius buvo atsižvelgta 1968 m. rudenį stojant 
į aspirantūrą (pradžioje į neakivaizdinę). Kaip ir buvo galima numanyti, 
pasiūlytai temai apie Vydūną nepritarė daugelis tuometinės Vilniaus uni-
versiteto Lietuvių literatūros katedros narių. Ne dėl negatyvaus nusistaty-
mo Vydūno atžvilgiu. Būdami geranoriškai nusiteikę, jie vis dėlto sakė, 
kad bus sudėtinga Vydūną įvertinti ideologiškai, kad yra grėsmė į valdžios 
nemalonę patekti ir kelią akademinei karjerai užsikirsti. Nebuvau linkęs 
lengvai nusileisti. Supratau, kad Vydūnas turi sugrįžti į mūsų žinojimą, 
veikti mūsų dvasią, padėti mums išlikti nepraradusiems žmoniškumo ir 
tautinės savasties. Buvau apsisprendęs prie to sugrįžimo pagal išgales ir 
sugebėjimus prisidėti. Tą apsisprendimą sveikino ir kelią jam įgyvendinti 
atvėrė tuometinis Lietuvių literatūros katedros vedėjas šviesios atminties 
profesorius Jurgis Lebedys (1913-1970). Jo palaikymo dėka galėjau imtis 
akademinių Vydūno fenomeno studijų. Jis sutiko ir mano darbui vadovau-
ti. Deja, tas vadovavimas truko neilgai – 1970 m. vasarą profesorius mirė. 
Netekęs vadovo, iš esmės turėjau vadovauti pats sau. Tačiau pasinėręs į tai, 
ką Vydūnas paliko, ką veikė per ilgą savo gyvenimą, kokios buvo to veiki-
mo aplinkybės ir kontekstas, praradau to pasinėrimo saiką ir riboto darbui 
parengti skirto laiko nuovoką. Savo tyrimais puoliausi apčiuopti keleriopai 
daugiau negu reikėjo, palyginti, nedidelės apimties mokslo darbui, už kurį 
suteikiamas mokslų kandidato (dabar daktaro) laipsnis. Vienu žodžiu 
„Vydūnas“ įvardijama tema pasirodė aiškiai per plati rengiamai disertacijai. 
Aspirantūros laikas baigėsi, galva nuo sukauptų žinių ištinusi, išrašų bei 
konspektų iš archyvinių ir rankraštinių šaltinių, periodikos, sunkiau priei-
namos lite ratūros sankaupa didžiulė, o paties darbo, deja, nėra. Tačiau bu-
vau paskelbęs jau ne tiek mažai straipsnių, kuriuose iš esmės buvo išdėstyta 
tai, tai, ką turėjo apimti disertacija. Tų publikacijų dėka ir netapęs mokslų 
kandidatu, pasirodžiau tinkamas mokslo darbui ir po aspirantūros buvau 
pakviestas į besiformuojantį Mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir 
teisės institutą jaunesniuoju mokslo darbuotoju. Ten buvau įkinkytas į Lie-
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tuvos filosofinės minties šaltinių rengimą ir įpareigotas baigti disertaciją. 
Teko atsisakyti užmojų disertacijoje aprėpti visą Vydūną ir pasirinkti tik 
vieną kurį jo fenomeno aspektą. Dirbant institute, kuriame buvo tiriama 
Lietuvos filosofinė mintis, tikslingiausia buvo susikoncentruoti į Vydūno 
filosofiją. Tad disertacijoje ir ėmiausi išryškinti filosofinius jo kūrybos ir 
veiklos pobūdį nulėmusius pagrindus. Apgintoji disertacija netrukus tapo 
knyga „Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai“. Ji net buvo pristatyta 
1988 m. respublikinei premijai, bet jos negavo. Štai taip į mano gyvenimą 
atėjo Vydūnas. Taip su juo prabėgo sovietmečio gyvenimo tarpsnis nuo 
jaunystės iki brandaus amžiaus, kuriam atėjus, sulaukta Nepriklausomos 
Lietuvos. Į ją Vydūno dėka atėjau būdamas visiškai laisvas. Nereikėjo jokių 
persilaužimų.

Kaip susidarė bendraminčių būrelis? Kas jam priklausė? Ką pavyko 
nuveikti sovietmečiu?

Tautos likimui neabejingi bendraminčiai savomis patriotinio nusi-
teikimo orbitomis skrajojo dar studijų laikais. Einant antriesiems metams 
po studijų kai kuriems iš Vilniuje likusių bendraminčių kilo sumanymas jau 
nebe pavieniui skrajoti, o burtis organizuotesniam veikimui. Aišku, toks į 
tautišką veikimą orientuotas būrimasis anuometinės valdžios parankiniams 
buvo labai nepageidautinas. Todėl to būrimosi sumanytojai pasirinko su 
savo tautos aktualijomis tarsi nesusijusį pretekstą organizuotis. Buvo tokia 
griežtai prižiūrima LTSR Kultūrinių ryšių su užsienio šalimis draugija. 
Tada mezgėsi gana neblogi Sovietų sąjungos santykiai su Indija. Buvo ne tik 
keičiamasi oficialiais vizitais, bet ir organizuojamos kelionės į šią šalį. Į jas 
patekdavo ir vienas kitas sovietinis veikėjas ar žinomesnis kultūrininkas iš 
Lietuvos. Kultūriniams ryšiams su Indija plėtoti iš Maskvos atėjo siūlymas 
prie minėtosios draugijos įsteigti Indijos bičiulių sekciją. Sąjunginiu 
mastu tokia sekcija jau veikė Maskvoje. Tos sekcijos nariais greičiausiai 
buvo numatyti tie, kurie turėjo galimybių su Maskvos organizuojamomis 
turistinėmis grupėmis pabuvoti Indijoje. Bet atsitiko taip, kad kažkuris 
iš mūsiškių apie tą sumanymą nugirdo ir papasakojo kitiems. Kilo idėja 
tuo sumanymu pasinaudoti ir pareikšti norą tapti tos draugystės su Indija 
sekcijos nariais. Taip keletas filologijos mokslus universitete baigusių 
jaunikaičių – Jonas Trinkūnas, Antanas Gudelis, Alfonsas Andriuškevičius, 
Antanas Danielius, Rimantas Matulis, Vacys Bagdonavičius, - prie jų 
prisijungus vienam kitam tokio pat amžiaus fizikui, pvz., Valdui Jakniūnui, 
Kastyčiui Stalioraičiui, prisikalbinus Indijoje mokslus ėjusį žymų keliautoją 
antropologą Antaną Pošką, universiteto profesorius kalbininkus Vytautą 
Mažiulį, Zigmą Zinkevičių, Ričardą Mironą, dar vieną kitą vyresnės 
kartos inteligentą, 1967 m. pradžioje įsteigė taip vadinamą Indijos bičiulių 
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sekciją. Jos programiniai tikslai buvo domėjimasis Indijos dvasiniu pa-
veldu, istorinėmis jos kultūros sąsajomis su lietuvių kultūra, dabartinio 
šios šalies gyvenimo pažinimas. Bent pirmaisiais gyvavimo metais šio 
nedidelio sambūrio veikla buvo švietėjiška: skaitomi pačių sekcijos narių 
parengti referatai apie senąją Indijos kultūrą, supažindinama su pačių 
atliktais indiškųjų šaltinių (vedų, upanišadų ir pan.) fragmentų vertimais. 
Taip pat buvo rengiami viešesni renginiai visuomenei. Bandyta mokytis 
sanskrito kalbos. Ypač įdomūs būdavo pašnekesiai su aktyviai į sekcijos 
veiklą įsitraukusiu antropologu A. Poška, nepriklausomos Lietuvos laikais 
studijavusiu Indijos universitetuose ir ten praleidusiu aštuonetą metų. Jo 
prisiminimai apie gyvenimą ir studijas Indijoje, asmenine patirtimi grįstos 
įžvalgos mums buvo autentiškas pažinties su šia šalimi šaltinis. 

Domėjimasis senovės indų mitologija, filosofija, sanskritu, tarsi sa-
vaime vedė prie atidesnio domėjimosi šio paveldo artimumu ar net gi-
miningumu mūsų tautos dvasiniam paveldui. Radosi noras palyginti seno-
vės indų ir senovės baltų mitologiją, religiją, tautosaką, papročius, lietuvių 
kalbą ir sanskritą. Gilesnės pačių tų senųjų kultūrų ir jų lyginimo studijos 
atsiras gerokai vėliau. Tada svarbus buvo pats noras pažinti, vertybiškai 
remtis senuoju paveldu, ieškoti dvasinių tautos išlikimo prielaidų ir jomis 
naudotis. Daugelio Indijos bičiulių sekcijos narių interesų rate ėmė domi-
nuoti nebe tiek indiškoji, o labiau senovės baltų kultūra. Kai kurie sekci-
jos nariai - J. Trinkūnas, A. Andriuškevičius, A. Gudelis, V. Bagdonavi-
čius – tiesiog pasineria į baltiškojo paveldo aruodus, o į indiškąjį paveldą 
ima žvelgti kaip į turintį esminių bendrumų su baltiškuoju. Man pačiam 
indiškosios išminties skrynia atsivėrė kaip vienas iš svarbiausiųjų Vydūno 
filosofijos pagrindus formavusių šaltinių. Pasukusieji į baltiškąją erdvę In-
dijos bičiuliai ima nebesitenkinti vien pažintine ir šviečiamąja veikla. Jie 
pasiryžta baltiškojo paveldo vertybes grąžinti į gyvenimą, jomis remtis, 
jas pritaikyti gaivinant tautinės savasties pajautą tiek pačiuose savyje, tiek 
kituose dvasiškai aktyvesniuose amžininkuose bei įkandin jų sekančiame 
jaunime. Norėdami tuos siekius įgyvendinti, jie telkiasi į atskirą būrelį ir 
ima bendrauti su et nine kultūra užsiimančiais mokslininkais bei kraštoty-
rininkais. Taip 1969 m. pradžioje įsikūrė Ramuvos klubas, sukėlęs energingą 
po visą Lietuvą paplitusį ramuvietišką etninės kultūros gaivinimo judėjimą. 
Į jį įsitraukė nemaža studentiško jaunimo, jį palaikė universitetų bei mokslo 
institutų darbuotojai, tyrinėję su etnologija susijusias problemas, daugiau-
sia tautosa kininkai, etnografai, archeologai, kalbininkai, literatūrologai. 
Tarp jų tokie įžymūs mokslo žmonės, kaip Angelė Vyšniauskaitė, Vacys 
Milius, Nor bertas Vėlius, Kazimieras Eigminas, Kazys Grigas, Danutė 
Krikštopaitė, Vincas Kuzmickas, Eugenija Šimkūnaitė, Romas Batūra ir 
kt. Kai kurie iš jų aktyviai dalyvavo pačioje Ramuvos veikloje (K. Eigminas, 
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N.Vėlius, A. Vyšniauskaitė, E. Šimkūnaitė), kiti ramuviečiams patarė, juos 
konsultavo, skaitė paskaitas jų organizuojamuose renginiuose.

Ramuviečiai aktyviai dalyvavo Kraštotyros draugijos ir Lietuvių 
kal bos ir literatūros instituto rengiamose kraštotyrinėse ekspedicijose, 
savarankiškai lankydavosi Vilnijos krašto kaimuose, bendraudavo su vy-
resnio amžiaus kaimiečiais, užrašinėjo jų dainas ir pasakojimus. Vilniuje 
buvo rengiamos etnografinės vakaronės, kuriose svečiuodavosi Dzūkijos 
bei Aukštaitijos dainininkai, pasakotojai, šokėjai. Grįžę į savo kaimus ar 
miestelius, ramuviečių paraginti jie susiburdavo į etnografinius ansamblius. 
Jų dėka benutylanti autentiška liaudies daina vėl atgyja ir ima skambėti ne 
tik kaimuose, bet ir miestuose. Jos užburti į etnografinius ansamblius ima 
burtis ir aukštųjų mokyklų, kai kurių įmonių ar įstaigų jaunimas, ypač tas, 
kurio tebebuvo gyvi betarpiški ryšiai su kaimiškomis gimtinėmis.

Bene stipriausią impulsą veikimui būsimieji ramuviečiai gavo iš savo 
pačių dar kaip Indijos bičiulių 1967 m. birželį užkurto Rasos laužo senojoje 
Kernavėje. Kažin ar jie tikėjosi, kad tas laužas bus labai svarbus, kad jo toji 
liepsna sovietmečio šaltyje išlikti padės? Ramuviečiai ir jų pasekėjai jautėsi 
besišildą prie protėvių sukrautomis malkomis kūrenamo laužo, besiglaudžią 
prie probočių auginto medžio kamieno, užčiuopią dar tebepulsuojančią to 
medžio šaknų gaivinančią gyvastį, išgirdę tautos savasties balsą. Tas balsas 
padėjo išsaugoti

vidinę laisvę, kai vis labiau ėmė reikštis ideologinio sąstingio repre-
syvumas, kai reikėjo atkakliai kovoti už bent šiokias tokias dvasinės raiškos 
galimybes. Jėgų tai kovai daugelis ramuviečių jautėsi įgavę būtent prie Ra-
sos laužų bei visuose kituose tiek didesniuose, tiek mažesniuose Ramuvos 
susibūrimuose. Tų jėgų sėmėsi iš senųjų dainų, kurių mokėsi ne iš natų, o 
tiesiog iš dar tebedainavusių liaudies žmonių, sėmėsi iš papročių, kuriuos 
net patys bandė gaivinti, iš bendravimo su dar gyvais senojo paveldo turė-
tojais bei tarpusavio bičiulystės ir bendro darbo. Netrukus prasidėję perse-
kiojimai tapo ne baimę įvarančiu baubu, o veikiau pasididžiavimo dalyku.

Su Rasos laužų kaitra į ramuviečių ir jų pėdomis pasekusią jaunesnią-
ją kartą įsismelkė ir gandiškoji vidinio pasipriešinimo dvasia, vydūniškoji 
dvasios giedra, savotiškas nenugalimumo, vidinio tvirtumo pojūtis. Galima 
sakyti, jog Rasos laužų šviesoje ramuviečiai išvydo labai ryškius Mahat-
mos Gandžio bei Vydūno portretus, įsijautė į šių dvasios didžiūnų skelbtas 
idėjas, į jų gyvenimo, veiklos ir kovos principus, pamatė jų ypatingą arti-
mumą sau. Atšvęsti Vydūno (1968), paskui M.Gandžio (1969) šimtmečių 
jubiliejai ir buvo savotiška dvasios kaitrą skleidę laužai, gražiai paryškinę 
giluminę Rasos laužų prasmę. Neatsitiktinai 1968-ųjų lietingąją Rasą prie 
laužo iš alantiškio mokytojo Mykolo Šeduikio tapyto ir atsigabento Vy-
dūno portreto spindėjo skvarbios išminčiaus akys, o prie aukuro beveik per 
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kiekvieną šventę skambėjo Ugniai ir Saulei skirti posmai iš jo draminės 
trilogijos „Amžina Ugnis“.

Rasos laužus sovietinė valdžia bandė užgesinti, bet nepavyko. Iš Ker-
navės piliakalnių slėnio jie paplito po visą Lietuvą ir be jokių derinimų su 
valdžia liepsnojo daugelyje vietų, dvasinės atsparos kibirkštimis įkrisdami 
į daugybę sielų. Tarsi Vydūno „Amžinos Ugnies“ vaidilutė Grožvyda toms 
kibirkštims nuo didžiojo tautos dvasios aukuro skristi į jaunas sielas padėjo 
Ramuva. Beje, Grožvyda buvo nužudyta to, kuris negalėjo pakęsti dvasinio 
taurumo šviesos. Ramuva irgi buvo uždrausta tų, kuriems baisi buvo skais-
ti dvasios šviesa, sklidusi iš nemirtingojo tautos paveldo. Tačiau jos laiki-
nas uždvasinimas mažai ką bereiškė, nes Rasos laužų kibirkštys jau ruse-
no žmonių sielose. Tiems žmonėms buvo tikra, kad Lietuva tikrai bus tol, 
bent kol jie gyvi bus. Po dviejų dešimtmečių pakilęs Sąjūdis laisvei šaukė 
nepalūžusią, dvasinės savasties nepraradusią tautą. Į tai, kad ji tokia išliko, 
jaučiamės savo veikimu įnešę reikšmingą indėlį. Tai ir yra svarbiausia, ką 
pavyko nuveikti per sovietmetį.

Ar viską matantys organai domėjosi Jūsų veikla? Gal ir ypatingų situ-
acijų pasitaikė?

Žinoma, kad domėjosi. Visuose renginiuose sukiojosi jų užverbuotie-
ji. Juos lengvai atpažindavome ar vieni per kitus būdavome įspėjami, kurių 
reikia pasisaugoti, prie kurių derėtų prikąsti liežuvį. Teko porą kartų būti 
pakviestam pasikalbėti į taip vadinamą Dzeržinskio konservatoriją, t.y. į 
šalia Valstybinės konservatorijos (dabar Muzikos ir teatro akademija), 
prie Lenino (dabar Lukiškių) aikštės esančius KGB rūmus. Grasinimų 
ir kankinimų nepatyriau. Matyt, nebuvau tas, iš kurio galima būtų išpešti 
kažką labai svarbaus ir keliančio rimtą pavojų imperijai ir jos valdžiai. Tie 
pasikalbėjimai greičiausiai buvo skirti įspėjimui, kad esame budriai ste-
bimi, kad nedrįstume imtis rimtos pogrindinės veiklos, kad neturėtume 
nė menkiausių iliuzijų dėl kitokio Lietuvos statuso, koks tada buvo, ir kad 
bandymai kažką pakeisti yra tiesiog beprasmiai, galintys tik komplikuoti 
gyvenimą. Nepasakysi, kad iš ten išeidavau kažko labai išgąsdintas, kad po 
tų apsilankymų būčiau turėjęs ką nors savo mąstyme ar elgsenoje keisti. 
Buvau vidujai laisvas, ir tos laisvės niekas negalėjo kaip nors suvaržyti. Kar-
tu jaučiau, kad tai, ką darau, yra daugiau ar mažiau susiję su tikėjimu, jog 
sovietinė imperija, kaip ir iki tol buvusios imperijos, nebus amžina, ir kad 
esu tarp tų, kurie pamažu tos imperijos mūrą ardo.

Taigi, su KGB susijusių ypatingų situacijų man nepasitaikė. Bet ben-
draujant su valdžia kai kas ir komiško pasitaikydavo. Atmintyje išliko toks 
epizodas iš pasirengimo minėtajai pirmajai Rasos šventei Kernavėje. Vietos 
(Širvintų rajono ir Kernavės apylinkės) valdžiai iš Vilniaus buvo pranešta, 
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kad šventės organizatoriams reikia 
visokeriopai padėti, aprūpinti vis-
kuo, ko reikės, žiūrėti, kad mies-
telyje būtų švaru ir tvarkinga. 
Viskas taip ir buvo: apsikuopta, 
keliukai ir takai patvarkyti, laužai 
gražiai sukrauti, milicija budi, kad 
girtuokliai nesišvaistytų. Ne iš 
karto supratome, kodėl mus taip 
gražiai pasitinka, nes labiau tikė-
tis buvo galima nepalankumo ar 
net priešiško nusistatymo, ko su 
kaupu būta rengiant kitas šventes 
ir pagaliau jas uždraudžiant. Pa-
sirodo, stebuklingai suveikė žodis 
„Indija“. Kadangi šventę rengė 
Indijos bičiulių draugija (sekcija), 

buvo pamanyta, kad joje ir dalyvaus bičiuliai iš Indijos. Negi nevalyvai prieš 
tokius garbingus svečius pasirodysi? Nors ir juokas ėmė iš tokio valdžios 
apsigavimo, bet buvome patenkinti.

Kada susipažinote su Vydūno krikštadukre Gražbyle Venclauskaite? 
Ką toji pažintis davė?

Susipažinau tada, kai ji buvo žymiai jaunesnė negu aš dabar, o aš 
dar visai jauniklis, neseniai pradėjęs vaikščioti Vydūno takais. Tai buvo 
1968-aisiais, po Vydūno šimtmečio minėjimo. Kažkas patarė, kad reikėtų 
pasikalbėti su Šiauliuose gyvenančia mąstytojo krikšto dukra, kuri galėtų 
daug ką apie jį papasakoti. Ir pavardę pasakė, ir kad ji garsi advokatė, ir 
adresą davė. Advokatės Gražbylės Venclauskaitės pavardė man buvo gir-
dėta. Kilimo esu beveik nuo Šiaulių – iš Kurtuvėnų parapijos Gervenų kai-
mo. Patėvis su kaimynais apie visokius įvykius aplinkui ir apie neeili nes 
bylas Šiaulių teisme pasišnekėdavo. Įsidėmėjau neretai nuskambėdavusį 
posakį: „Jei advokatė bus Venclauskaitė, bylą laimės“. Įsiminė ir patėvio 
pasakojimas apie tai, kad jaunystėje jam teko pasidarbuoti remontuojant 
advokato Kazimiero Venclauskio namus. Didelį įspūdį padaręs protingas 
namų šeimininko šuo, kuris, įsikandęs krepšį, iš parduotuvės parnešdavo 
užsakytus produktus. 

1968-ųjų atostogų vasarą, kaip ir daugelį kitų, praleidau gimtuosiuo se 
Gervenuose, tad labai paprasta buvo apsilankyti Šiauliuose pas G. Venc-
lauskaitę. Ji papasakojo apie savo tėvų bendravimą su Vydūnu, apie tai, kad 
motina Stanislava Venclauskienė Šiauliuose su vietos vaidintojais pastatė 

Vacys Bagdonavičius su Vydūno brolio anūke Brita 
Storost ir jos dukra. 2016 m. spalio 15 d. 
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vieną kitą jo dramą, kad kūrybinės pažinties dėka jis tapo šeimos bičiuliu. 
Motina mergaitę ryžosi pakrikštyti, kai ši buvo jau paauglė. O taip uždelsta 
dėl to, kad tėvas, socialdemokratų veikėjas, buvo laisvamaniškų pažiūrų ir 
išvis nebuvo linkęs mergaitės krikštyti. Motinai pasiryžus tą padaryti, ir tė vas 
neprieštaravęs. Krikštatėviu būti pasisiūlė Vydūnas, jis ir išrinkęs Gražbylės 
vardą, tarsi išpranašaudamas mergaitei garsios advokatės, mokančios gra-
žiai kalbėti, byloti, ateitį. Krikštadukrai tekę svečiuotis pas Vydūną Tilžėje. 
Jis jai padovanojęs savo nuotraukų albumą, kurį Gražbylė vėliau paskolino 
rašytojui Aleksandrui Merkeliui, rengusiam Vydūno biografiją . Tas albu-
mas nebuvo grąžintas. Per karo sumaištis jis, matyt, bus pradingęs, nors 
Gražbylė tikėjosi, kad laimingo atsitiktinumo dėka jis kažkokiu būdu gali 
atsirasti. Deja, iki šiol neatsirado. Taigi, iš jau 105-sius einančios, o tada, 
kai artimiau bendravome, dar nė 60-ties neturėjusios garsiosios Šiaulių ad-
vokatės, žinomų visuomenės veikėjų, išauginusių daugybę priglaustų vaikų, 
dukros G. Veclauskaitės sužinojau apie įdomų su Šiauliais susijusį Vydūno 
gyvenimo epizodą, liudijantį apie šio kūrėjo pagarbų požiūrį į įvairių įsiti-
kinimų žmones, sugebėjimą gražiai su jais bendrauti. 

Kai po kelių dešimtmečių su Gražbyle Šiauliuose vėl susitikome, ji 
viename renginyje prieš publiką apie mane pasakė: „Nors ir ne giminė, bet 
man reiškia daugiau negu giminė. Jis daug padarė, kad mano krikštatėvis 
šiandien yra Lietuvoje toks garsus“. Gal ir nesu vertas tokio pagyrimo, bet 
jį išgirsti vis tiek buvo malonu. 

Vacys Bagdonavičius su kun. Miroslavu Daniu atidengus atminimo lentą Vydūnui 
Detmolde. 2013 m. gegužės 10 d.
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Vasarodamas Gervenuose užsukdavau ir dar pas dvi garbingas šiau-
liškes – įžymiąją aktorę Potenciją Pinkauskaitę ir senosios kartos peda-
gogę Jadvygą Nainienę. Pirmoji papasakojo apie tai, kaip Tautos teatre 
kūrė Grožvydos vaidmenį (Vydūno dramoje „Vaidilutė“), kaip tą vaidmenį 
vertino pats dramos autorius, antroji prisiminė apie savo susitikimus su 
Vydūnu Tilžėje, kur svečiuodavosi pas savo seserį, tuometinio (1927-1932 
m.) Lietuvos Respublikos konsulo Eduardo Jatulio žmoną.

Kokia Jūsų disertacijos tema? Ką, ją rašant, netikėto, gal net niekur 
neužfiksuoto, pavyko sužinoti, patirti? Kada savo mokslinį darbą apgynėte?

 Mano disertacija „Filosofinė Vydūno humanizmo koncepcija“ buvo 
apginta 1987 m. kovo 31 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto 
Mokslo taryboje. Tais pačiais metais ji buvo išleista atskira knyga „Filo-
sofiniai Vydūno humanizmo pagrindai“. Visa, kas joje išdėstyta, ir yra tai, 
kas sužinota ir patirta ją rengiant. Tiesiog tai originalus darbas, kuriame, 
remiantis savais tyrimais, parodyti Vydūno filosofijos radimosi motyvai ir 
formavimosi kelias, atskleisti biografinis, istorinis, socialinis ir intelektinis 
to radimosi kontekstai, išryškinta paties kūrėjo neafišuota lyg ir užslėpta tos 
filosofijos sistema, aiškinama jos vieta tiek lietuviškosios filosofinės minties 
raidoje, tiek tarptautiniame kontekste, aptariamas aktualumas dabarčiai. To 
iki tol sistemingai niekas dar nebuvo padaręs. Žinoma, reikėjo nuodugniai 
susipažinti su tuo, kas apie Vydūną jau buvo skelbta, bet visa tai teko lyg 
ir pačiam iš naujo atrasti atliekant savus tyrimus, o juos atliekant pačiu-
pinėti daugybę dar neliestos, „niekur neužfiksuotos“ medžiagos – rank-
raščių, laiškų, atsiminimų (ir paties surinktų), archyvinių dokumentų. Vy-
dūno laiškų aptikau ir Venclauskių rūmuose įsikūrusiame Šiaulių „Aušros“ 
muziejuje. Susipažinus su visa ta medžiaga, mintyse ir vaizduotėje susikūrė 

Pirmosios Rasos šventės Kernavėje dalyviai po 40 metų. 2007 m. birželis. 
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savas Vydūno – žmogaus, kūrėjo, mąstytojo – portretas, daug ryškesnis ir 
gerokai kitoks, negu tas, kurį buvau nusipiešęs prieš tai. Kaip jau minėjau, 
labai daug sukauptos medžiagos disertacijoje nei tiesiogiai, nei netiesiogiai 
nebuvo panaudota. 

Norėtųsi plačiau sužinoti apie Vydūno draugijos veiklą.
 2013 m. rudenį pažymėjome draugijos 25- metį. Ta proga išleidome 

172 psl. knygą „Skaisčiu tikėjimu, galingu veikimu“, kurioje apie jos veiklą 
galima „sužinoti plačiau“. Kas joje surašyta, čionai tegaliu perteikti tik 
bendrais bruožais ir labai glaustai.

Draugija nėra monolitiška, nes jungia asociacijos ryšiais susietus kelis 
savarankiškus juridinio asmens teisėmis veikiančius skyrius bei klubus. To-
kie dariniai yra Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, anksčiau veikė Kaune ir 
Šilutėje. Vilniuje veikianti organizacija, būdama viena iš asocijuotų draugi-
jos narių, kartu yra ir jos “skėtis”, atlieka jos veiklos koordinacinę funkciją. 
Draugijos nariu gali būti kiekvienas norintis juo būti tiek Lietuvos, tiek 
užsienio šalies pilietis. Dabar draugijoje iš viso 80 narių. Aktyvesnių ge-
rokai mažiau. Nuo draugijos gyvavimo pradžios visuotiniuose susirinki-
muose 68 Vydūno idėjų sklaidai bei jo įamžinimui nusipelnę žmonės buvo 
išrinkti garbės nariais (39 iš jų jau mirę). 

Pradėdama gyvuoti draugija užsimojo, kaip skelbiama jos įstatuose, 
„įgyvendinti lietuvių tautos gyvenime Vydūno idėjas, kaip vieną reikšmin-
giausių jos dvasinio atgimimo versmių“. Kad tas siekis taptų realybe, 
pirmiausia buvo įsipareigota rūpintis Vydūno kūrybinio palikimo sklaida, 
tyrimu, aktualizavimu ir populiarinimu. Tam reikėjo organizuoti leidy-
binį darbą, skatinti rašančius vydūnistine tematika, pritraukti į šią veiklą 
jaunimą. Taip pat numatyta sistemingai organizuoti kultūrinius rengi-
nius, parodas, konferencijas, Vydūno kūrybos skaitymus, rengti stovyklas, 
telkti entuziastus Vydūno memorialinių vietų tvarkymui, restauravimo ir 
priežiūros darbams, užmegzti ir palaikyti ryšius su užsienyje įsikūrusiais 
vydūnistikos centrais bei tautiečiais, besirūpinančiais Vydūno atminimo iš-
saugojimu ir jo idėjų propagavimu.

Kas buvo numatyta, viskas nuosekliai daryta ir tebėra daroma. Vyk-
dydama Vydūno idėjų sklaidos programą draugija fotografuotiniu būdu 
jau išleido 15 jo knygų ir 3 žurnalus. Dabartiniu raidynu draugijos nariai 
parengė 4 filosofinių raštų tomus, 15 kitų knygų – atskirus filosofinius trak-
tatus, dramas, publicistikos ir eseistikos rinkinius, 2 kompaktines muziki-
nio palikimo plokšteles. Išėjo 15 draugijos bei jos garbės narių autorinių ar 
jų parengtų kolektyvinių Vydūnui skirtų knygų, paskelbta per 300 didesnės 
ar mažesnės apimties Vydūnui skirtų straipsnių bei studijų, keletas iš jų – 
užsienio mokslinėje spaudoje.



106

Varpai 2018 (38)

Draugija pati yra surengusi keletą mokslinių konferencijų, jos nariai ir 
garbės nariai perskaitė daug pranešimų apie Vydūną kitose konferencijose, 
taip pat ir tarptautinėse. Kaip klasikas Vydūnas labai išsamiai pristatytas 
akademinėje XX a. pirmosios pusės lietuvių literatūros istorijoje, grąžintas 
į mokyklų programas, medžiaga apie jį pateikta mokykliniuose vadovė-
liuose bei chrestomatijose. Draugijos nariai apie Vydūną skaito paskaitas 
visuomenei, pasakoja radijo ir televizijos laidose, rengia parodas. Draugijos 
iniciatyva sukurtas dokumentinis filmas apie Vydūną „Tamsoje būti šviesa“. 
Vyksta ne tik jubiliejiniai, bet ir kasmetiniai minėjimai, forumai, kitokie 
draugijos bei kartu su kitomis institucijomis organizuojami renginiai.

Nemažai nuveikta įamžinant Vydūno atminimą: 1989 m. draugijos 
iniciatyva atnaujinta atminimo lenta ir pritvirtintas skulptūrinis horeljefas 
prie Vydūno gyvento namo Tilžėje (Sovetske), dėta daug pastangų šiame 
name įsteigti memorialinį rašytojo muziejų, bet dėl vietos valdžios nenoro 
jis taip ir nebuvo įsteigtas; 1991 m. spalį iš Detmoldo (Vokietija) į Bitėnus 
perlaidoti Vydūno palaikai; 1992-2006 m. rengiamų stovyklų metu su-
tvarkytos Bitėnų kapinės; 2013 m. gegužę atidengtos atminimo lenta ir 
paminklinė skulptūra prie namo, kur pirmiausia Vydūnas buvo apsistojęs, 
patekęs į Detmoldą (Vokietija). Šiuo metu rūpinamasi Vydūno paminklo 
pastatymu Klaipėdoje. Draugija yra prisidėjusi prie Kintų Vydūno kultūros 
centro, kuriame yra didelė muziejinė Vydūnui skirta ekspozicija, kūrimo, 
nuolat papildo šią ekspoziciją.

Vydūno idėjų sklaidos baruose draugija bendradarbiauja su Klaipėdos 
universitetu, Vilniaus universiteto, Šilutės ir Pagėgių viešosiomis bibliote-
komis, jau minėtu Kintų Vydūno kultūros centru, Pagėgių, Šilutės savi-
valdybėmis, Maironio lietuvių literatūros bei Martyno Jankaus muziejais, 
Lietuvos Rericho draugija. Ypač džiaugiamės bendradarbiavimu su Det-
moldo evangelikų bendruomene ir veikliu jos vadovybės atstovu kun. Mi-
roslavu Daniu (jis išrinktas Vydūno draugijos garbės nariu). Šis evangelikų 
kunigas daug nuveikė, kad mieste atsirastų Vydūnui skirta atminimo lenta 
ir paminklinis biustas, dabar rūpinasi vokiečių kalba 1932 m. išleistos, 1934 
m. nacių režimo uždraustos Vydūno knygos „Septyni šimtmečiai vokiečių 
ir lietuvių santykių“ nauju leidimu, vienos iš Detmoldo gatvių pavadinimu 
Vydūno vardu. Jo iniciatyva Detmolde taip pat kuriasi Vydūno draugija. 
Kitas Vokietijoje, Berlyne gyvenantis mūsų garbės narys tautietis žurna-
listas Leonas Stepanauskas taip pat nemažai nuveikė, Vokietijoje platinda-
mas žinią apie Vydūną. Svariai mūsų veiklos leidybinę dalį remia Čikago-
je ( JAV) veikiantis Vydūno fondas, kuris neseniai apie Vydūną sukauptą 
medžiagą perdavė Vilniaus universiteto bibliotekai. 

Prisimintini ryšiai ir su Karaliaučiaus kraštu, Vydūno gyventa Tilže, 
dabar Sovetsku vadinama. Prieš santykių su Rusija paaštrėjimą buvo atsi-
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radusi viltis sugrįžti prie kadaise gana ryžtingai bandytų spręsti, bet taip 
ir nepajėgtų išspręsti Vydūno namo Tilžėje reikalų. Ne taip seniai daly-
vavome ten surengtoje mokslinėje konferencijoje, pristatėme monografiją 
rusų kalba (autoriai V. Bagdonavičius ir Aušra Martišiūtė). Po konferenci-
jos vykusiame Vydūno draugijos narių, Sovetsko miesto savivaldybės ir in-
teligentijos atstovų bei Lietuvos Respublikos konsulato vadovų pasitarime 
buvo nuspręsta grįžti prie Vydūno memorialinio muziejaus šiame mieste 
steigimo klausimo. Tačiau dabar atrodo, jog tą klausimą spręsti nėra geriau-
sias laikas. Niekaip nepavyksta ir Vydūno klubo Tilžėje įteisinti.

Šiek tiek apie draugijos klubus. 1987 m. rudenį Šilutėje įsisteigė pir-
masis Lietuvoje Vydūno klubas, savo veiklą jungęs su Priekulės knygos 
bičiulių draugija ir Tilžės kraštotyrininkais. Šilutiškių surengta mokslinė 
konferencija, skirta Vydūno gimimo 120-osioms metinėms (1988 03 22) 
davė pradžią platesniam vydūniečių judėjimui, nes toje konferencijoje 
dalyvavo Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Anykščių, Sovetsko mokslininkai bei 
kraštotyrininkai, oficialūs rajono ir sostinės valdžios atstovai. Tų pačių me-
tų gegužės 8 d. Kintuose buvo išrinkta iniciatyvinė grupė Vydūno draugi jai 
steigti. Dabar ten veikia Vydūno kultūros centras ir muziejus, kurio ver-
tingiausias eksponatas – Šilutės Vydūno klubo narių Taline (Estija) surasta 
ir pargabenta Vydūno arfa. Pačioje Šilutėje yra Vydūno gimnazija, Vydūno 
gatvė, ant jos namo Nr. 1 – Arūno Sakalausko sukurtas Vydūno bareljefas. 
Tačiau reikia pasakyti, kad įvyko tokia laikmečio metamorfozė. Vydūno 
klubo entuziastai įsiliejo į Sąjūdį, o vėliau ištirpo valdžios struktūrose. Iš-
tikimiausiais mūsų bičiuliais liko Šarūnas Laužikas, Saulius Sodonis. 
Nustatyta Vydūno gimtosios sodybos vieta Jonaičiuose ant Šyšos kranto. 
Ketinama pažymėti jos pamatus. Vydūno žinomumui Šilutės ir Pagėgių 
kraštuose nemažai pasitarnavo mokyklos, kurių ne vienoje surengti moki-
nių rašinių ar piešinių konkursai, viktorinos, parodos, minėjimai. Šiandien 
Šilutės krašte vydūnistikos baruose darbuojasi Šilutės F. Bajoraičio viešoji 
biblioteka bei Kintų Vydūno kultūros centras. Jų švietėjiškoje veikloje ypač 
daug dėmesio skiriama Vydūno sąsajoms su savo gimtomis bei jaunystės 
metų vietomis.

Dar prieš sovietmečio pabaigą vieną uostamiesčio aikštę siekta pa-
vadinti Vydūno vardu ir joje pastatyti jam paminklą. Kitas variantas buvo 
Gedimino Jokubonio sukurtą Vydūno skulptūrą pastatyti Kuršių aikštė-
je.1988 m. vasario 27 d. įsisteigęs Vydūno klubas kartu su kraštotyrininkais 
ėmė rūpintis Klaipėdos krašto ir Karaliaučiaus istorijos bei kultūros pa-
minklais. Istoriko Jurgio Mališausko vadovaujama ekspedicija per Ka-
liningrado srities kultūros fondą sustabdė Sembos piliakalnių naikinimą. 
Vydūno klubas buvo pirmoji organizacija Klaipėdoje, parėmusi Sąjūdį 
(1988  06  22), dalyvavo steigiant Lietuvininkų bendriją „Mažoji Lietu-
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va“ (1989 05 27). Klubui teko bent porą kartų atnaujinti savo veiklą, bet 
klaipėdiečių rengti minėjimai, konferencijos ir kiti renginiai yra aukšto 
profesionalaus lygio, beveik visi rengiami kartu su Klaipėdos apskrities 
Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka ir Klaipėdos universitetu. Šiuo metu 
Vydūno įamžinimu rūpinasi Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos 
sky rius, inicijavęs Vydūno paminklo statymą Klaipėdoje. 2012 m. pabaigoje 
uostamiestyje įkurta Paminklo Vydūnui statymo komisija ir viešoji įstaiga 
„Mažosios Lie tuvos kultūra“. Jau įvyko paminklui sukurti konkursas, kurį 
laimėjo kūrybinė grupė iš Ukrainos. Paminklas atsiras 2018 m., prieš Vy-
dūno gimimo 150-mečio iškilmes.

Kauno vydūniečių veikla buvo skirta visuomenės švietimo, sąmonin-
gumo ir dorovės principų, paremtų Vydūno idėjomis, skleidimui. Ji ypač 
ryški buvo vadovaujant šviesaus atminimo dr. Donatai Stukaitei. Jos va-
dovaujami kauniečiai per dešimtmetį surengė šimtus visuomenės dvasią 
skaidrinančių susitikimų su menininkais, kultūros veikėjais, dvasininkais, 
mokytojais. Jie kvietėsi kompozitorių Giedrių Kuprevičių, alpinistą Vladą 
Vitkauską, kunigą Ričardą Mikutavičių, religijotyrininką ir psichologą 
Aleksandrą Žarskų ir daugelį kitų turtingą dvasinę patirtį turinčių asmeny-
bių. Rengė viešus vakarus Rerichų šeimai atminti, susitikimus, skatinusius 
sugrįžti ir iš naujo atrasti Joną Basanavičių, Šatrijos Raganą, Vincą Krėvę, 
Sofiją Čiurlionienę, Vytautą Mačernį, Juozą Urbšį ir kitas asmenybes, pa-
siaukojančiai tarnavusias Lietuvai ir savo gyvenimu skleidusias gėrį bei 
dvasingumą. Neseniai Kauno Vydūno vidurinėje mokykloje atidarytas Vy-
dūno atminimui skirtas muziejus. Donata Stukaitė, Tomas Stanikas, Juozas 
Šidiškis, Aldona Cimbolaitė yra pateikę įsimintinų publikacijų apie Vy-
dūno gyvenimą bei jo skleistas idėjas.

 Vydūno ir Ajurvedos klubas Šiauliuose propaguoja sveiką gyvenseną, 
pagrįstą Vydūno mokymu ir Ajurvedos medicina. Vadovaujamasi visuoti-
nai žinomais principais – „Sveikame kūne – sveika siela“, „Sveikata – bran-
giausias žmogaus turtas“, „Dievas padeda tiems, kurie padeda patys sau“. 
Siekiama, kad kiekvienas narys įsijungtų savo žiniomis į diskusijas, kad 
savo patirtį skleistų kitiems, o dalyvaudamas veikloje išgirstų ką nors naujo. 
Klubo pirmininkas Stasys Dragūnas išleido knygas „Matymo stebuklas“, 
„Astrologinio žvilgsnio paslaptys“ ir „Energetinės galios stebuklas“, kuriose 
pateikia žinių apie netradicinę mediciną ir savo paties gyvenimo patirtį. 
Dabar į Šiaulių klubą įsilieja jaunimo, numatomas jo veiklos atnaujinimas 
ir suaktyvinimas, stengiantis daugiau tiesioginio dėmesio sutelkti į Vydūno 
palikimo pažinimą, jaunimo sudominimą juo, mąstytojo sąsajų su Šiau liais 
paieškas. Tuo ypač užsidegusi jaunoji Šiaulių vydūnietė Jurgita Gedmi-
nienė.

Panevėžio klubas atsidavęs lietuviškai filosofinei knygai. Klubo nariai 
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nagrinėja Vydūno filosofiją, rengia paskaitas ir parodas visuomenei.
Koks viso draugijos veikimo efektas? Žinoma, tikėjomės didesnio, 

manėme, kad Vydūnas bus mūsų atsikūrusios valstybės ėjimo pažangos 
keliu ryškiausia gairė. Deja, taip neatsitiko. Tačiau veikta neveltui, efek-
tas yra. Svarbiausias draugijos pasiekimas – kad Vydūnas didžiajai tautos 
šviesuomenės daliai tapo ne tik žinomas, bet ir kad tautos sąmonėje pradeda 
užimti vieną iš garbingiausių vietų tarp jos didžiųjų asmenybių. O kad taip 
atsitiktų, tos vietos išryškinimą reikėjo gerai argumentuoti. Tą aktyviausieji 
draugijos nariai ir darė. Prieš draugijai pradedant veikti jo vardas daugumai 
tautiečių dar kėlė nusistebėjimą. Ideologinė sovietmečio konjunktūra Vy-
dūną buvo priskyrusi nutylimų „buržuazinių“ autorių kategorijai, tad apie jį 
kalbėti anuomet buvo ne tik nemadinga, bet ir nelabai pageidautina. Šiuo 
požiūriu jam mažiau pasisekė, kaip, pvz, A. Baranauskui, Maironiui, V. 
Krėvei, Vaižgantui ir daugeliui kitų didžiųjų mūsų kultūros kūrėjų. Jie bent 
buvo mokyklų programose, buvo leidžiami jų raštai, kad ir labai kruopščiai 
parinkti. Apie Vydūną – beveik mirtina tyla. Šiandien Lietuvoje Vydūnas 
žinomas ne mažiau kaip, pvz, J.Basanavičius, S.Daukantas ar tarpukario 
Lietuvos prezidentai, daugybė pasižymėjusių dabartinių kultūros, politikos, 
visuomenės veikėjų. Jo idėjomis daug kur remiamasi, įvairiomis progomis 
jo mintys dažnai cituojamos. Tai rodo tų idėjų dabartinį aktualumą, į kurį 
dėmesį atkreipė būtent aktyviai veikianti Vydūno draugija. 

Labai reikia, kad tauta norėtų eiti prie Vydūno palikimo, siektų iš jo 
semtis išminties, joje ieškoti to, kas padėtų eiti tobulėjimo keliu. To noro 
žadinimas ypač svarbus Vydūno draugijos uždavinys. Būtina įtikinamai 
parodyti, kokie didūs dvasios turtai sudėti Vydūno knygų lentynoje. Šiame 
bare Draugijai reikia atlikti didelį švietėjišką darbą. Tą pagal išgales ji ir 
daro. Vydūnas grąžintas į mokyklų programas ir tuo grąžinimu jau yra 
gero kai pravertos durys į jo pasaulį. Bet tik pravertos ir tik mokiniams. 
Mes kviečiame pro jas įeiti visus. Labiausiai norėtume, kad pro jas stengtų-
si eiti mūsų politikai. Vertėtų jiems įteikti po Vydūno aforizmų knygelę. 
Po „Mūsų uždavinį“ J. E. Prezidentei, praėjusios kadencijos Seimo ir Vy-
riausybės nariams, kai kuriems Kovo 11-osios Akto signatarams esame jau 
įteikę.

Maždaug tiek pat metų vadovavote Lietuvos kultūros institutui. Tai – 
ypatinga institucija. Su kokiais iššūkiais atėjote, ką pavyko nuveikti?  

Atkūrus nepriklausomybę buvau įtrauktas ir į permainų metais kom-
plikuotą mokslinę organizacinę veiklą. 1992 m. buvau išrinktas Filosofijos, 
sociologijos ir teisės instituto (nuo 1995 m. – Lietuvos filosofijos ir socio-
logijos institutas, nuo 2002 m. – Kultūros, filosofijos ir meno institutas, nuo 
2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimų institutas) direktoriumi ir šias neleng-
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vas pareigas ėjau iki 2008 m. Kartu teko būti kelių mokslo žurnalų bei tęs-
tinių leidinių vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju („Filosofija. Sociologi-
ja“, „Humanistica“), redakcinės kolegijos nariu („Logos“, „Kultūrologija“, 
„Acta Orientalia Vilnensia“), aktyviai dalyvauti rengiant mokslo daktarus 
– būti daugelio doktorantūros bei daktaro disertacijų gynimo komitetų ar 
habilitacijos procedūrų komisijos nariu. Tai, kas šiame darbe susiję su tyri-
mų organizavimu, su tų tyrimų svarstymais, bendravimu su aukšto lygio 
mokslininkais, kadrų tiems tyrimams rengimu, mokslo ir studijų įstaigų 
tarpusavio bendravimu ir darbų koordinavimu, nors ir nebuvo lengva, iš 
esmės sudarė šviesiąją, įdomiąją šio darbo pusę. Bet buvo ir kita pusė. Teko 
atlaikyti nuolat vykstančių mokslo įstaigų reformų keliamus sukrėtimus, 
finansinius nepriteklius bei kitokius išbandymus. Ne kartą vienu ar kitu 
pretekstu buvo kėsintasi Institutą panaikinti, prijungti prie kurio nors uni-
versiteto, kad tas suvirškintų ir pan. Pastangų taip padaryti motyvai man 
taip ir liko neaiškūs iki šiol. Tam išsiaiškinti nemačiau ir nematau reikalo 
eikvoti laiką ir energiją. Bet absurdiškumas krito į akis, ypač tada, kai po 
planinės gerą įvertinimą pateikusios Instituto atestacijos nei iš šio, nei iš 
to akivaizdžiausiai pažeidžiant vyriausybės patvirtintą tvarką ministras or-
ganizuoja išskirtinį ekstra patikrinimą, kurio tikslas net neslepiamas – žūt 
būt rasti Instituto panaikinimui „argumentuoti“ reikalingų prasižengimų 
ar net nusikalstamų veikų. Gintis reikėjo visomis išgalėmis, kreipiantis į 
pačias aukščiausias valstybės institucijas. Apsiginti pavyko. Nebuvom „su-
valgyti“ ir per visas mokslo ir studijų institucijas palietusias pertvarkas, nes 
jos buvo vykdomos laikantis civilizuotai nusistatytų taisyklių, kurios vieno-
dai buvo taikomos visiems tų pertvarkų subjektams, tarp kurių atrodėme 
gana neblogai. Mums taikyti išskirtiniai patikrinimai priminė elementarų 
kriminaliniam pasauliui įprastą plėšikavimą, pasakėčios „Vilkas ir ėriukas“ 
situaciją, - ėriuk, esi kaltas vien dėl to, kad kažkam ėsti norisi. Prisipažinsiu, 
kad toks kai kurių mokslą tvarkiusių valstybės pareigūnų demonstruoja-
mas teisinis nihilizmas ne tik man, bet ir visam mūsų Instituto kolektyvui 
smogė skaudų moralinį smūgį, nes buvo labai sunku patikėti, kad tokie 
kriminaliniam pasauliui būdingi dalykai gali dėtis valdžios sferose, net 
ministerijų lygio institucijose. O mūsų juk norėta, kad jauna auganti valsty-
bė pirmiausia stiprėtų moraliai, rūpintųsi tautos kultūra, visokeriopai remtų 
jos vystymu besirūpinančias mokslo ir kitokias institucijas. Gal Institutas 
nebuvo parankus kai kurios pakraipos valdžiai dėl to, kad jame net per 
sovietmetį, o ir vėliau pulsavo laisva mintis, nebijoma drąsiai sakyti tiesos, 
kad jame visada dirbo pilietiškai aktyvūs mokslo žmonės, iš kurių net trys 
tapo nepriklausomybės akto signatarais, atkurtos valstybės veikėjais – prof. 
Bronislovas Kuzmickas, Jurgis Jurgelis, Mečys Laurinkus. Sąjūdinė dvasia, 
besireiškianti nesitaikstymu su bet kokio pavidalo blogiu, tebebuvo gyva 
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ir po 1990-jų, ir tada, kai man teko perimti vadovavimą Institutui. Ji gyva 
liko ir toliau. Iš valdžios pusės pūtė atšiauroki humanitariniams mokslams, 
kultūrai vėjai, ir dirbti beveik visą laiką teko jų pagairėje. Kęsdami tą žvarbą, 
ne tik atsilaikėme, bet pasiekėme gana neblogų rezultatų tirdami Lietu-
vos kultūrinį paveldą, dabarties socialinius ir kultūrinius procesus, netgi 
įtakodami jų vyksmą lemiančių politinių ir kitokių sprendimų priėmimą. 
Institutui netgi buvo pavesta parengti Lietuvos nacionalinio saugumo kon-
cepcijos projektą, valstybės demografinės politikos rekomendacijas. Insti-
tuto, ne kartą keitusio savo struktūrą ir pavadinimą, tyrimai buvo ir dabar 
yra sėkmingai integruojami į tarptautinių humanitarinių bei socialinių 
tyri mų kontekstą, jie esmingai praturtina lituanistiką, ypač tą jos dalį, kuri 
iki tol buvo mažiausiai ir nesistemingai tirta – Lietuvos filosofinės minties, 
visų meno sričių, kultūros raidos, lyginamuosius kultūros tyrimus. Juose 
dalyvavo ir dabar tebedalyvauja dar mano direktoriavimo laikais susibūru-
sios, dabar naujai pasipildžiusios stiprios filosofų, sociologų, kultūrologų, 
religijotyrininkų, etnologų, įvairių šakų menotyrininkų – dailėtyrininkų, 
muzikologų, teatrologų – pajėgos. Su gilia pagarba prisimenu Amžinybėn 
išėjusius, ryškius pėdsakus Lietuvos moksle palikusius Instituto kolegas 
prof. Romaną Plečkaitį, doc. Vincentą Žemaitį, prof. Zigmą Morkūną, 
prof. Algį Uždavinį, doc. Gintarą Beresnevičių, prof. Gražiną Miniotaitę, 
dr. Vytautą Berenį ir daugelį šiandien produktyviai besidarbuojančių labai 
aukšto lygio mokslininkų, kurių yra daug ir visų jų išvardinti čia tiesiog 
neįmanoma. Jaučiuosi laimingas, kad Institutas šiandien turi galimybes 
atsidėjęs dirbti tai, kas jam priklauso ir taip esmingai pasitarnauti mūsų 
kultūrai, nes esu bent šiuo tuo prisidėjęs toms galimybėms susidaryti. 

Kas Jums Vydūno filosofija, jo publicistika, eseistika? Ką išskirtumėte?
Vydūnas yra labai monolitiškas. To monolitiškumo geriau neapibū-

dinsi, kaip yra apibūdinęs Vincas Mykolaitis-Putinas, sakydamas, jog „Vy-
dūno asmuo, principai ir gyvenimas, mokslas ir kūryba sudaro vientisą 
harmonišką visumą, kuri imponuoja savo susiderinimu bei vieningumu 
ir priverčia nusilenkti net tuos, kuriems jo mokslas atrodo nepakankamai 
moksliškas, o kūryba nepakankamai meniška“. Atvirai pasakius, ką nors iš 
tos visumos išskirti yra beveik neįmanoma. Aišku, tos visumos šerdis yra 
filosofija, nes joje telpa visa idėjinė programa, kurią šis mąstytojas realizavo 
savo gyvenimu, kūryba ir visokeriopa veikla. Tačiau kaip filosofas Vydūnas 
yra ypatingas, nes savo idėjomis ir jų sklaida labiau primena ne tiek XX a. 
intelektualą, kiek kokį nors senovės išminčių, kuriam filosofija sudarė tie-
siog gyvenimo būdą ir esmę. Tarp jo filosofijos, publicistikos bei eseistikos 
nėra jokios takoskyros. Kaip publicistas ar eseistas jis aiškina realaus gyve-
nimo reiškinius, bet aiškina kaip jis juos regi savo idėjų šviesoje ir rodo, kaip 
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tomis idėjomis remiantis spręsti visų lygių žmogiškos būties problemas – 
individualias psichologines ir dvasines, socialines bendruomenės, tautos, 
valstybės, politines tarpvalstybinių santykių, su kultūros raiška susijusias ar 
religines, sąlygotas žmogaus santykio su Dievu. Iš esmės Vydūnas visur, net 
gyvenimo kasdienybėje, yra filosofas, išminčius, turįs savo patikimą dvasinį 
kompasą, leidžiantį ne tik pačiam orientuotis, bet ir kitiems rodyti išeitį, 
patekus į vienokią ar kitokią situaciją. Ir grožinių jo kūrinių vyksmas yra 
dramatizuotas idėjinių kolizijų žaismas. Taip žvelgiant į Vydūno fenomeną 
neišeina jame matyti svarbesnio dėmens kaip filosofija. Tad ją ir išskirčiau, 
nes visa kita – specifinės jos reiškimo formos.

Yra teigiančių, kad savita Vydūno filosofija paseno. Ką atsakytumėte 
oponentams?

Nelabai suprantu, kodėl kažkam norisi apie kokį nors įstabesnį fe-
nomeną iš praeities (šiuo atveju – apie Vydūną) sakyti, kad jis paseno, kad 
jo nebereikia, kad jį užmirškime. Taip sakantys dėl jiems patiems težinomų 
motyvų greičiausiai tiesiog nori, kad jis išnyktų iš mūsų akiračio, kad niekas 
jo neprimintų, kad niekam nekiltų pagunda iš jo pasimokyti, su juo pasitar-
ti. O tai, kad Vydūnas neišnyksta iš mūsų regračio, kad veikia žmonių protus 
ir širdis, savaime rodo, kad jis tebėra aktualus ir todėl nepasenęs. Nebebus 
niekam įdomus, niekas jo palikime nebematys to, kas paliestų protą ir širdį, 
kas sietųsi su gyvenimu ar saviugda, ant jo knygų bus nusėdusios užmiršimo 
dulkės – tada jis ir bus pasenęs, nes niekam jo nereikės. Ar taip atsitiks, 
parodys pats gyvenimas. Dabar tas gyvenimas rodo ką kita. Viena, yra 
pakankamai daug (nors ir ne minios) žmonių, kuriems Vydūno išmintis yra 
tikras dvasinės atgaivos šaltinis ar mąstymą orientuojanti gairė, antra, visu 
tuo, ką jis kalbėjo ir rašė, atrodo lyg būtų savas atsakas į tai, kas dedasi mūsų 
gyvenime, į tai, kas įvairiais lygiais – individualiu žmogaus, lokaliu tautos 
ar valstybės, globaliu pasaulio vyksta čia ir dabar. Jei bent kiek turėtume 
kantrybės į tą atsaką žvilgterėti, pamatytume, kad mums besivadovaujant 
savo nuovoka ir protu, besiremiant savo patyrimu, labai daug kur su tuo 
atsaku norisi sutikti, tarsi juo būtų pasakyta tai, kas tūnojo mūsų pačių 
mintyse ar pasąmonėje, tik mes nesugebėjome to išreikšti. Man kyla 
įtarimas, kad kai kurie viešumoje besireiškiantys mūsų tautiečiai, teigdami 
apie Vydūno filosofijos pasenimą, tiesiog bando kompensuoti savo pačių 
nesugebėjimą pasakyti tai, kas toje filosofijoje yra esmingo ir nesenstančio 
pasakyta. Kyla ir kitas įtarimas: apie Vydūno atgyvenimą ne vienu atveju 
kalbama net dorai nesusipažinus su jo idėjomis, su tų idėjų sistema, o 
tik reaguojant į pastangas parodyti tų idėjų gilumą bei reikšmingumą 
šiandienos gyvenime. Kitaip tariant, užuot bendravus ir diskutavus su 
pačiu Vydūnu, bandoma nubaidyti jo šešėlį. Neteko aptikti šiandieninės 
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konstruktyvios Vydūno filosofijos kritikos, argumentuotai įrodančios jos 
tik kaip istorinio, išliekamosios vertės neturinčio fakto vertę, nesisiejančią 
su dabarties filosofijoje keliamomis problemomis bei gyvenimiškomis 
šiandienos aktualijomis. Yra tik išankstiniai niekuo nepagrįsti arogancija 
dvelkiantys šūktelėjimai „Vydūnas paseno!“. Nemanau, kad Vydūno 
filosofiją reikia taikyti tiesmukai, paraidžiui. Jos, kaip ir bet kokios kitos 
filosofijos, nereikia niekur valingai pritaikinėti. Jei jos intelektinis užtai-
sas pakankamai stiprus, ji savaime paveiks mūsų mąstymą, stiprins mūsų 
sąmonės galią, veiks mūsų elgseną. Tą patį apie pasenimą ar nepasenimą 
galima pasakyti ir kitų mūsų šiandien besąlygiškai pagarbiai prisimenamų 
filosofų Stasio Šalkauskio, Antano Maceinos, Vosyliaus Sezemano, Pra no 
Dovydaičio, Prano Kuraičio, Izidoriaus Tamošaičio ir kt. palikimo atžvilgiu. 
(Beje, Vydūnas už juos šiandien yra daug žinomesnis). Tas palikimas gyvas 
tiek, kiek jame akumuliuota intelektinė galia gali stimuliuoti mūsų mintis 
ir gebėjimą kūrybiškai veikti. Kažin, ar kur nors tiesiogiai pritaikome 
didžiųjų pasaulio filosofų nuo gilios senovės iki mūsų laikų išsakytas mintis. 
Tai, kam didieji mąstytojai taikė savo idėjas ar kas sąlygojo jų atsiradimą, 
priklauso istorijai, bet pačios tos idėjos tebėra ir mūsų intelektinėje bei 
dvasinėje apyvartoje. Taip yra ir bus ir su Vydūno idėjomis, nes jose yra tai, 
kas suteikia gyvastį visų tikrųjų pasaulio filosofų idėjoms – pasaulio būties 
ir žmogaus buvimo prasmės paieškos. 

 
 Jūsų rūpesčiu pakartotinai išleista ne viena Vydūno knyga, prisi-

minkime jas. Kas jų skaitytojai? Ką dar išvysime?
Mano parengti išėjo Vydūno filosofinių raštų 4 tomai (1990–1994), 

2001 m. lietuvių kalba pasirodė svarbus veikalas, parašytas vokiškai: „Sep-
tyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“, 1913 m. atskira knyga 
išleistas pagrindinis filosofinis traktatas „Sąmonė“. Išleista taip pat anks-
tesnės draugijos pirmininkės Rimos Palijanskaitės parengtas publicistikos, 
surinktos iš periodinių leidinių, dvitomis (2006–2008) bei teminis rin-
kinys „Asmenybė ir sveikata“ (2013). Anksčiau išėjo jos parengti teminiai 
rinkinėliai jaunimui „Pasikalbėjimai apie sveikatą“ bei „Kaip tapti saulėtu 
žmogumi“. Draugijos pirmininko Tomo Staniko rūpesčiu išleistas trakta-
tas „Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas“ (2016). Ne viską leidžia Vydūno 
draugija. Svarbiausias dramas – „Amžina ugnis“, „Probočių šešėliai“, „Pa-
saulio gaisras“ išleido „Vaga“ (1968) ir pakartotinai „Alma Littera“ (2001). 
Draugija stengiasi išleisti Vydūno knygas tokias, kokias jis pats leido, vadi-
namuosius reprintus. Taip jau išleisti filosofiniai traktatai „Tautos gyvata“, 
„Mūsų uždavinys“, „Sąmonė“, „Sveikata, jaunumas, grožė“, dramos veika-
lai „Probočių šešėliai“, „Jūrų varpai“, „Vergai ir dykiai“, „Laimės atošvaita“, 
„Piktoji gudrybė“, apysakėlė „Kaimo didvyris“, istorijos veikalas „Lietu-
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va praeityje ir dabar“ (vokiečių k.), studija apie K. Donelaitį „Gyvenimas 
prūsų Lietuvoje apie 1770 metus, kaip jį vaizdavo Kristijonas Donelaitis“ 
(lietuvių ir vokiečių kalbomis), atskiri žurnalų „Jaunimas“ ir „Darbymetis“ 
numeriai, žurnalo „Naujovė“ 1915 m. komplektas, rengiamos kitos knygos. 
Iki Vydūno gimimo 150-ųjų metinių draugijos ir rėmėjų lėšomis taip pat 
pakartosime didžiąją dalį jo knygų. Vydūno raidynas apsunkina skaitymą, 
bet dar esama jo pasekėjų, kurie nori, kad Vydūno knygos raidė ir dvasia 
tiksliai atitiktų originalą. Valstybė čia neprideda nė cento. Šių knygų leidy-
ba rūpinasi dabartinis draugijos pirmininkas T. Stanikas. Jis tam ir lėšas 
parūpina.

 Mąstytojo gimimo 150-mečio programoje numatyta dabartiniu rai-
dynu išleisti 7 jo raštų tomus. Į juos pateks ir dalis neskelbtų rankraš čiuose 
tebesančių kūrinių, dienoraščių fragmentai, laiškai. Vokietijoje, kaip jau 
minėjau, bus išleistas istoriosofinis traktatas „Septyni šimtmečiai vokiečių 
ir lietuvių santykių“. 

Skaitytojai yra tie, kuriems Vydūno išmintis yra artima ir padeda 
dvasiškai augti. Tai daugiausia mano kartos žmonės. Tokių nėra daug. Bet 
esama intelektualaus jaunimo, kuriam Vydūnas įdomus kaip originalus 
mąstytojas, Rytų išminties nešėjas mūsų tautai. Norėtųsi, kad tokio jauni-
mo būtų daugiau.

Ar daug mokinių-vydūnistų išugdėte? Kuo jie jau spėjo pasireikšti? Ko 
iš jų tikitės ateityje?

Negaliu pasigirti, kad pavyko išugdyti savo mokinių-vydūnistų. Tačiau 
mano pėdomis sekančių atsirado ir be mano pastangų. Pats Vydūnas juos, 
kaip kadaise mane, prisiviliojo. Žinoma, mano publikacijos ir kalbėjimai 
jiems bus parodę kelią prie Vydūno. Kadangi vydūnistikoje buvau jau 
pramynęs takus, tie atsiradusieji pateko ir į mano akiratį ar aš patekau į jų 
akiratį. Teko kartais tiesiogiai, kartais netiesiogiai prisidėti prie jų veikimo 
– pakonsultuoti, patarti, dalyvauti disertacijų rengimo komitete, recenzuoti 
darbus, padėti parengti juos spaudai ir pan. Jie greitai tapo vydūnistikos 
barų bendražygiais, iš kurių ir pačiam dabar galima daug ko pasimokyti. 
Tačiau, deja, tokių bendražygių irgi radosi vos vienas kitas. Ryškiausios yra 
dvi moterys – Vilniaus universitete lituanistikos mokslus baigusi profesorė 
humanitarinių mokslų daktarė Aušra Martišiūtė-Linartienė ir magistrė 
Klaipėdos universiteto absolventė Rima Palijanskaitė. Pirmoji savo daktaro 
disertacijoje, kuri yra išleista ir atskira knyga, išanalizavo Vydūno drama-
turgiją, parodė jos novatoriškumą ir sąsajas su moderniuoju Europos XX a. 
teatru. Ji taip pat pristatė Vydūną mokyklinei programai, parengė medžiagą 
mokykliniam vadovėliui bei chrestomatijai, skaitė apie jį kursą Muzikos ir 
teatro akademijoje. Antroji – ankstesnės kadencijos draugijos pirmininkė 
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– yra išleidusi knygą „Amžinieji jūrų varpai: vydūniškosios mistikos link“, 
parengusi kelis jau mano minėtus rinkinius Vydūno tekstų iš periodikos, 
mokslo ir populiarioje spaudoje paskelbusi nemažai straipsnių, konferenci-
jose skaičiusi pranešimus, pati prisidėjusi organizuojant Vydūnui skirtas 
konferencijas Klaipėdos universitete. Šios mokslininkės pasiryžusios su 
Vydūnu nesiskirti ir toliau. Dabar yra įsitraukusios į sukaktuvinės Vydūno 
150-mečio programos leidybinės dalies įgyvendinimą, rengia naujas savo 
publikacijas apie Vydūną. Kadangi jos gerokai jaunesnės už mane, tikiuo-
si, kad dar daug nuveiks vydūnistikos baruose, kuriuose darbų iki kaklo 
ne vienam žmogui ir ne vieneriems metams. Ir dar tikiuosi, kad atsiras ir 
daugiau į tuos barus pasuksiančio jaunimo, jei universitetuose studentai bus 
orientuojami abejingai nepraeiti pro juos. 

Kokie darbai laukia, pasitinkant Vydūno jubiliejų?
Darbų daug, ir jie jau prasidėjo. Apie kai kuriuos jau užsiminiau. Sei-

mas 2015 m. birželio 23 d. nutarimu 2018 metus paskelbė Vydūno metais. 
Atsižvelgdamas į šį nutarimą Premjero pavedimu Kultūros ministras su-
darė komisiją Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo programos pro-
jektui parengti. Jos pirmininku paskirtas kultūros viceministras dr. Romas 
Jarockis. Ši komisija kreipėsi į visuomenę bei valstybines ir nevyriausybines 
organizacijas teikti siūlymus minėtai programai. Šių metų kovo mėnesį 
gautų siūlymų (daugiausiai jų pateikė Vydūno draugija) pagrindu buvo 
parengtas ir Vyriausybei pateiktas programos projektas, kurį gegužės 25 d. 
Vyriausybė patvirtino. Įgyvendinant šią programą bus išleistas septynis to-
mus apimąs Vydūno rinktinių raštų rinkinys, kuriame tilps visi atskiromis 
knygomis išėję grožiniai ir filosofiniai rašytojo veikalai, nemažai periodiko-
je skelbtos publicistikos ir eseistikos, laiškai, dalis kito rankraštinio paliki-
mo. Sukakties išvakarėse pasirodys Vydūnui skirtos iliustruota mokslinė 
monografija, populiari biografinė apybraiža, straipsnių rinkinys “Vydūnas 
Lietuvos ir užsienio mokslininkų akiratyje”. Lietuvos nacionalinis radijas 
ir televizija sukurs dokumentinę apybraižą apie Vydūną. Nacionalinei M. 
Mažvydo bibliotekai pavesta parengti išsamią Vydūno bibliografiją. Is-
toriniam ir kultūriniam Vydūno kontekstui atskleisti skirtas Vokiečių kalba 
pasirodysiantis Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas (jo angliškoji ir 
lietuviškoji versijos išleistos 2014 ir 2015 m.; man yra tekusios jo vyriausio-
jo redaktoriaus pareigos). Kaip jau minėta, Vydūno draugijos pirmininko 
T. Staniko iniciatyva ir parūpintomis lėšomis fotografuotiniu būdu per-
leidžiamos originalios Vydūno knygos, suteikiančios galimybę susipažinti 
su paties rašytojo sukurtu ir nuosekliai naudotu raidynu. Iki sukakties taip 
bus perleista didžioji Vydūno knygų dalis. Komisijos nario kun. M. Danio 
rūpesčiu Vokietijoje bus išleista garsioji istoriosofinė vokiškai parašyta Vy-



116

Varpai 2018 (38)

dūno knyga “Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių”. 
Kaip ryškiausi Vydūno įamžinimo ženklai atsiras paminklas Klaipėdo-

je, paminklinis biustas Kaune, Vydūno skveras su paminklu Pagėgiuose. 
Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai bus suteiktas Vydūno vardas. Ši-
lutėje ir Kintuose bus įrengti rekreaciniai takai “Vydūno promenada” ir 
“Vydūno sveikatos takas”, pastatytas Vydūno memorialinis suolelis. Lietu-
vos keliautojų sąjunga organizuos ekspediciją į Pamyro kalnus, kurios metu 
įkopus į bevardę viršūnę, ši bus pavadinta Vydūno vardu. Lietuvos bankas 
išleis sukakčiai skirtą proginę monetą, LR Susisiekimo ministerija ir AB 
Lietuvos paštas – pašto ženklą. Bendromis Švietimo ir mokslo ministeri-
jos, Šilutės rajono savivaldybės, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ir Kintų 
Vydūno kultūros centro pastangomis bus sukurtas interaktyvus žemėlapis 
“Vydūno gyvenimo keliu”.

Sukaktuviniais metais numatyta Šiaulių dramos teatre pastatyti Vy-
dūno dramą “Pasaulio gaisras”, surengti tarptautines konferencijas “Vy-
dūnas: asmenybė, epocha, kontekstai”(Šilutėje arba Klaipėdoje) ir “Išvysti 
kitaip” (Vilniuje), dailės parodas, tarptautinį ekslibrių konkursą, tarptau-
tinį meno plenerą “Vydūno erdvė, laikas, ženklai’, respublikinius mokinių 
rašinių bei trumpametražio filmo “Regėjimai” konkursus, skirtus Vydūno 
asmenybei ir kūrybai aktualizuoti. Sukakčiai bus skirti tarptautinis vargonų 
muzikos festivalis Vilkyškiuose, chorinės muzikos festivalis “Vydūno dai-
na” Šilutėje, Mažosios Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų šventė ant Ramby-
no kalno.

Tai – ryškiausieji garbingos sukakties paminėjimo akcentai. Reikia 
tikėtis, kad Lietuvos žmonės jos metu dar ir kitaip nuoširdžiai išreikš savo 
padėką tautos išminčiui už tai, ką jis davė – už tauraus žmoniškumo šviesą, 
kuri šiandien mums ir pasauliui yra reikalinga kaip niekad. Vydūno draugi-
ja visoje toje programoje aktyviai dalyvauja. Beje, ji ir buvo pasirengimo tai 
garbingai sukakčiai valstybiniu mastu iniciatorė. 

Vydūnas neretai pavadinamas žmoniškumo apaštalu. Turbūt ir jo 
pasekėjams svarbiausia tai, kas sudarė Vydūno gyvenimo turinį?

Žvelgdami į Vydūno kūrybą ir visą kitą per XX a. pirmąją pusę 
įsibėgėjusį plačiašakį jo veikimą bei to veikimo motyvus, užmojus, šian-
dienos madingais terminais kalbėdami, galėtume jį apibūdinti kaip nuo-
seklų ir kryptingą labai reikšmingo tautai kultūrinio projekto vykdymą ar 
savo susikurtos ir filosofiškai pagrįstos tautos dvasinio ugdymo programos 
įgyvendinimą.Tai ir yra savotiškas apaštalavimas. Savo filosofiniuose, isto-
riosofiniuose ir grožiniuose veikaluose Vydūnas ne tik pateikė lietuvių tau-
tos istorinio likimo bei jos misijos žmonijos raidoje vizijos sampratą, bet ir 
parodė, koks yra žmogaus visavertės egzistencijos ryšys su tauta, o prieš tai 
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atskleidė pačią žmogaus ir tautos esmę, tuo įnešdamas fundamentalų indėlį 
į teorinį tautos fenomeno pagrindimą. Šitų dalykų atskleidimas ir aiški-
nimas iš esmės ir sudaro savitą Vydūno filosofiją. Daugiausia joje aiškina-
ma, kaip žmogui reikia eiti prasmingo gyvenimo keliu ir laisvėti, tapti sau 
žmogumi, savo harmoningos būties, prasmingos raiškos, o kartu ir tikrosios 
laimės kūrėju, visos žmonijos bei pasaulio dvasinės evoliucijos veikliuoju 
dalyviu. Būtent tuo aiškinimu Vydūno filosofija yra užkrečianti ir pavei-
ki tam, kas rimtai mąsto apie buvimo šiame pasaulyje prasmę. Užkrečia 
ne tik mąstytojo išdėstytos mintys, bet ir tai, kad jis ryžtingai stengėsi jas 
įgyvendinti. Tai, kad jis parašė daugybę filosofijos, istoriosofijos traktatų, 
gimtosios kalbos vadovėlių, studijų, straipsnių, įstabių į mūsų literatūros 
aukso fondą įeinančių filosofinių dramų ir kitokių scenos veikalų, kad juos 
suvaidino su savo Tilžės lietuvių giedotojų draugija ir kad su ja ištisus ke-
turis dešimtmečius dainomis stiprino Mažosios Lietuvos lietuvių dvasią ir 
tautinę savigarbą, kad ryžtingai stojo prieš nuožmią savo tėvynainių nu-
tautinimo politiką, kurios auka vos netapo, kad visomis išgalėmis stengėsi 
stiprinti nepriklausomybę atgavusios Lietuvos dvasią, - visa tai sudaro to 
minėtojo apaštalavimo formas, labiausiai tikusias savai tėvynei ir savam lai-
kui. Jomis Vydūnas stengėsi pasitarnauti „tautos žmoniškumo gyvėjimui“, 
padėti tam, kad kuo sėkmingiau būtų įveikiamos to gyvėjimo kliūtys, kad 
poreikis tam gyvėjimui kiltų iš žmogaus ir tautos vidinių paskatų, kad pa-
čios tos paskatos bustų ir nuolat stiprėtų. „O tik labai norėčiau, kada teks 
gyvenimą baigti, būt buvęs tautoje aiški žmoniškumo apraiška ir tuo kitus 
tam žadinęs,“ - rašė mąstytojas vienoje iš autobiografijų, taip nusakydamas 
savo apaštalavimo prasmę. Išties tai Vydūno pasekėjams ir yra svarbiausia.

 
Kokia Vydūno palikimo dalis svarbiausia?
Be Vydūno filosofijos, kaip teorinio viso jo veikimo pagrindimo, 

neturėtume ir tokio Vydūno, koks jis šiandien iškyla mūsų sąmonėje. 
Atsakant į Jūsų klausimą, kito pasirinkimo tiesiog nėra: filosofija.

Iki jubiliejaus turbūt ir Jūsiškė monografija pasirodys? 
Kitos išeities tiesiog nėra: turi pasirodyti, jei kas kojos nepakiš.

Kokie asmenybės bruožai, daug metų gulant ir keliant su Vydūno idė-
jomis, persikėlė į Jus?

Ką Vydūnas man pačiam reiškė, atrodo, jau pasakiau: iš jo išmokau 
būti vidujai laisvas. Nepasakyčiau, ar kokie asmeniniai Vydūno bruožai 
„persikėlė“ į mane. Tiesiogiai greičiausiai ne. Bet faktas yra tas, kad kaip 
žmogus brendau jo idėjų ir gyvenimo pavyzdžio veikiamas. Mano pažintis 
su Vydūnu prasidėjo anksti, po studijų, kai dar tik formavosi pasaulėžiūra, 
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radosi savarankiškas mąstymas, vyko mano, kaip sau žmogaus, kaip moks-
lininko bei tautos piliečio, tapsmas. Studijavau, tyrinėjau, gilinausi ir pats 
to tyrinėjimo objekto veikiamas augau. Jei ne Vydūnas, gal tam intelek-
tiniam ir dvasiniam augimui būtų reikšminga buvę kažkas kita, ir dabar 
būčiau kitoks. Vydūnas nepakeitė kažką mano gyvenime, tik jo gyvenimo 
pavyzdys ir išmintis mane formavo. Man jo filosofija ne kaip tyrėjui, o kaip 
paprasčiausiam žmogui, lietuviui pasirodė priimtina be jokių išlygų, pa-
kankamai aiškiai atsakanti į gyvenimo klausimus. Vydūnas iš esmės buvo 
mano kelrodė žvaigždė. Gyvenimas yra kūryba, ieškojimas, kuriam reika-
linga kryptis, vertybių orientyrai ir šviesa, antraip žmogus krypties neturi ir 
plaukia pasroviui, t. y. gyvena bet kaip. Toks į idealą orientuotas gyvenimas, 
kaip pasakytų Vydūnas, „yra kelionė tobuluman“. Vydūno dėka sustiprėjo 
ir tapo labiau intelektualiai pagrįstas mano santykis su Dievu (jaunystės 
metais ateizmas buvo gerokai paveikęs jauną sielą), susiformavo pagarbus 
požiūris į senąją baltiškąją kultūrą, senąjį tikėjimą, į krikščionišką kultūrą. 
Susiformavo samprata ne tik apie jų skirtumus, bet ir giluminę dermę. Man 
ypač imponavo didelis Vydūno tolerantiškumas. Šį jo bruožą bene labiau-
siai stengiausi ugdyti savyje. Prisilaikant Jūsų formulavimo, galima būtų 
pasakyti, kad tas bruožas persikėlė į mane. Bent norėčiau, kad taip būtų.

Kalbėjosi 
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
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Tragišką 1991 m. sausį daugelis mūsų gerai prisimena, tad vargu 
ar reikia jį čia aprašinėti. Tačiau mums gyvybiškai svarbios informacijos 
apie sovietinės kariuomenės siautėjimą labai trūko Europoje, nes Lietu vos 
vyriausybė tuo metu aktyviai veikiančių užsienyje diplomatinių atstovybių 
neturėjo. Todėl buvo nutarta įkurti informacijos biurus Lenkijoje, Belgi jo-
je, Olandijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Apie sausio vidurį mane pasikvietė 
Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) Pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis. Užeinu į jo erdvų kabinetą, paveldėtą iš sovietinės Tarybos 
pirmininko su būdingu tam laikotarpiui apstatymu – didžiuliu T raidės 
pavidalo stalu. Tolimajame tokio stalo gale paprastai oriai sėdėdavo koks 
nors partinis bonza („rajkomo“ arba „gorkomo“ sekretorius), o interesantas 
kukliai pritūpdavo kuo arčiau durų. Taip ir vykdavo „lygiavertis“ dialogas. 
Todėl iškart nustebino prof. Landsbergis, skubiai pakilęs nuo „sosto“ 
ir atsisėdęs greta manęs. Toks jo gestas nuteikė šiltam ir dalykiškam 
pokalbiui. Reikia vykti į Londoną, informuoti britus apie tikrąją padėtį 
Lietuvoje, siekti jų paramos. Priėmiau šį pasiūlymą, tik suabejojau, ar ru sai 
nesustabdys mano kelionės Maskvoje, mat kitokių reisų į Londoną tuomet 
nebuvo. Vis dėlto sovietinis pasas (kitokių irgi nebuvo!) ir nelabai žinoma 
pavardė, matyt, raminamai paveikė rusų pasieniečius, ir šie palaimino mano 
žygį į lėktuvą.

Atvykęs į Londoną, iškart pajutau nuoširdžią Didžiosios Britanijos 
lietuvių globą ir kaipmat įsisukau į neatidėliotinų darbų verpetą. Apsi-
gyvenau Lietuvių Namuose, kur didelį kambarį išnuomojo Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjunga (DBLS), šiuose svetinguose namuose įsikūrė 

 

GRAŽVYDAS KIRVAITIS

NERAMUS 1991 METŲ 
PAVASARIS

Diplomatinio darbo atspindžiai
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ir Lietuvos informacijos centras. Prie jo išlaikymo prisidėjo ir Pagalbos 
Lietuvai Fondas. Juk viskas kainavo – ir nuoma, ir elektra, ir telefonas, ir 
faksas, ir transporto paslaugos. Taigi man pasisekė geriau negu kolegoms 
ki tose Europos šalyse, kur nebuvo stiprių lietuvių bendruomenių ir ku riems 
reikėjo patiems rūpintis savo ir centrų išsilaikymu. Dėkingas už svarią 
paramą, griebiausi tuo metų svarbiausio darbo – papasakoti britams, kas iš 
tiesų dedasi Lietuvoje, kaip rusų kariuomenė ir omonas terorizuoja ir siekia 
nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, kaip svarbus Lietuvai netgi fizinis Vaka rų 
politikų ir parlamentarų artumas – jų lankymasis Aukščiausioje Taryboje, 
vyriausybėje ir kitose institucijose. Šį klausimą pirmiausia aptariau su 
Škotijos nacionalistų partijos pirmininke Margareta Ewing, kurią pain-
formavau apie padėtį Lietuvoje ir perdaviau V. Landsbergio kvietimą jai ir 
jos vyrui atvykti į Lietuvą ir dalyvauti konferencijoje „Laisva Lietuva Eu-
ro poje“. Tokius kvietimus perdaviau dar keturiems Bendruomenių rūmų 
nariams ir lordui Aberdare. Britų parlamentarai taip pat buvo kviečiami 
stebėti tuo metu vyksiančią Lietuvos gyventojų apklausą. Kitą dieną M. 
Ewing pranešė, kad mėgins suorganizuoti visų partijų atstovų delegaciją ir 
kad šią mintį „stipriai parėmęs“ užsienio reikalų ministras Douglas Hurd. 
Nors būgštauta dėl „Maskvos vizų“, vis dėlto šis svarbus vizitas įvyko ir 
labai parėmė mūsų laisvės bylą. Dar vienas aiškus paramos ženklas – anglų 
konservatorių iniciatyvos Europos parlamente. Jie pasiūlė organizuoti 
nuolatinį Europos parlamento deputatų budėjimą „šiuo kritišku laiko-
tarpiu apgultuose Baltijos parlamentuose“. EP narys Tomas Spenceris 
pridūrė: „Nedažnai pasitaiko, kad vien savo dalyvavimu parlamentarai gali 
paveikti pasaulio įvykius. Bet tokia padėtis dabar susidarė Baltijos šalyse. 
Šie parlamentai tapo jų tautų kovos už demokratiją ir nepriklausomybę 
simboliu. Pačiai jų egzistencijai dabar grasina tankai“.

Susitikimai vyko vienas po kito. Po dienos kitos – vienos valandos 
pokalbis Lordų rūmuose su lordu Ennals, kurį supažindinau su tuo me-
tu svarbiausiais Lietuvai dalykais – parama dėl sovietų patruliavimo nu-
traukimo, dėl TV ir radijo stoties grąžinimo ir kt. Lordas Ennals pranešė, 
kad Lordų rūmuose Lietuvos klausimą iškels baronienė Cox ir paprašė 
Lietuvos informacijos centro perduoti jai medžiagą dėl situacijos Lietuvoje 
raštu. Tad teko skubiai sėsti prie rašomosios mašinėlės (nei kompiuteriai, 
nei internetas dar nebuvo taip paplitę kaip šiandien, o informaciją į Lie tu vą 
dažniausiai perdavinėdavau faksu, rečiau – telefonu, nes telefono ryšys ėjo 
per Maskvą). Medžiagą ir pageidavimus dėl svarbiausių Lietuvai klausimų 
iškėlimo minėtame Lordų rūmų posėdyje perdaviau baronienei laiku ir net-
gi spėjau kiek pataisyti pradinį jos kalbos variantą. Tada ir gavau pakvietimą 
klausytis debatų šiuose rūmuose Baltijos šalių klausimu. Kadangi buvau 
vienas iš pirmųjų okupuotos Lietuvos lietuvių, atsilankiusių šio garbingoje 
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prieš daugel amžių įkurtoje institucijoje, šį vizitą aprašysiu kiek smulkiau, 
juoba kad jis padėjo susidaryti aiškesnį vaizdą apie Didžiosios Britanijos 
valdžios elito nuotaikas ir nuomones dėl Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo.

Suprantama, kad į senove dvelkiančią anglų įstatymų leidėjų buvei nę 
vykau susidomėjęs ir susijaudinęs: ne taip dažnai mūsų tėvynainiams tenka 
čia lankytis, o dar rečiau – klausytis trijų valandų diskusijų apie Lietuvą ir 
jos kaimynes. Prie centrinio įėjimo jau stovėjo grupė žurnalistų ir svečių, 
virpančių nuo šalto vėjo su sniegu – tą vakarą Londoną pasiekė šalčio ban-
ga iš Lietuvos. Pagaliau sueiname į vidų, elegantiški juodais šalmais polici-
ninkai nereikalauja jokių dokumentų – nei su foto, nei be jo (stulbinantis 
dalykas atvykusiems iš ten, kur daugelį metų popierėlis buvo svarbesnis už 
žmogų), užtenka pasakyti savo pavardę. Aukšti kaip gotikos navos korido-
riai, išpuošti paveikslais, skulptūromis, memorialinėmis lentomis. Perų ves-
tibiulyje gaunu nurodymą pakilti į galeriją, supančią Lordų rūmų menę. Iš 
jos, tarsi iš balkono, patogu apžvelgti ir menę, ir pačius lordus. Menė išties 
įspūdinga, aukšti arkiniai langai su spalvotais vitražais, drožinėto medžio 
paneliais dengtomis sienomis. Viename jos gale auksu tviskantis sostas su 
baldakimu, kuriam kiekvienas lordas įeidamas privalo nusilenkti. Čia pat 
didžiulis vilnų maišas, ant kurio sėdi rūmų spikeris, nemažesnis stalas, ant 
kurio sukėlę kojas pirmosiose eilėse sėdintys lordai, ir ilgi minkštasuoliai, 
ant kurių sėdi, drybso arba miega – kaip kam patinka – debatuose dalyvau-
jantys lordai.

Lietuvos bičiulis Nottinghamo universiteto prof. D. Regan‘as (kairėje) lankėsi Lietuvių namuose ir tarėsi 
su Lietuvos informacijos centro vadovu Gražvydu Kirvaičiu.
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Šio vakaro debatus pradėjo baronienė Cox. Nustebau išvydęs jauną, 
simpatišką, energingą moterį, gal vienintelę tarp daugelio garbingo am-
žiaus sulaukusių perų. Kalbėjo gan išraiškingai ir įtaigiai, glaustai apžvelgė 
nesenus įvykius Lietuvoje ir Latvijoje („kraują stingdančios Sovietų tankų, 
traiškančių beginklius civilius, nuotraukos niekada neišdils iš visų mūsų at-
minties“) ir padarė išvadą, kad armijos siautėjimą, „matyt, nulėmė ir Vakarų 
nuolaidžiavimas, kai Baltijos šalių delegatams buvo neleista dalyvauti kaip 
stebėtojams ESBK sesijoje Paryžiuje; šis žiaurus ir nereikalingas Baltijos 
tautų pažeminimas turbūt užtikrino Sovietų valdžią, kad ji gali elgtis kaip 
tinkama.“ Baigdama įžanginį žodį, ledi Cox pateikė keletą griežtų reikala-
vimų vyriausybei: numatytą šįmet surengti Maskvoje ESBK sesiją perkelti 
kitur, iškelti klausimą dėl Baltijos valstybių padėties Jungtinėse Tautose, 
užmegzti konsulinius ryšius su Baltijos respublikomis, atidaryti jose kultū-
ros ir švietimo centrus. Kviesdama Vakarus pakeisti požiūrį į Gorbačiovą, 
kalbėtoja užbaigė Montaigne‘io sentencija: „Pats didžiausias vergiškumas 
– dėkoti valdovams, grąžinantiems dalį pavaldinių laisvės, kurios atimti jie 
neturėjo jokios teisės.“

Paskui prasidėjusiose diskusijose pirmasis kalbėjo lordas Kaganas. 
Prisiminiau, kaip prieš keliolika metų jis lankėsi Vilniuje reklamuodamas 
higienišką ir neperšlampamą medžiagą lietpalčiams, mat dirbau jo vertėju. 
Gyrėsi, kad jo lietpaltį dėvi pats Kosyginas (tuometinis Sovietų premjeras). 
Vėliau garbusis lordas sėdėjo belangėje, nuteistas už finansines machinaci-
jas, o dabar vėl sėdėjo... Lordų rūmuose.

– Aš gimiau Lietuvoje, – pradėjo lordas Kaganas ir išsamiai nušvie-

„Europos lietuvio“ dienraštis taip pristatė svečią iš Lietuvos: „Jau tris savaites Londone darbuojasi iš 
Lietuvos atvykęs Gražvydas Kirvaitis, Lietuvių informacijos centro Londone viršininkas. Nuotraukoje 
jis su Didžiosios Britanijos lietuvių veikėjais E. Šova (kairėje) ir P. Tričiu (viduryje).
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tė Lietuvos istoriją nuo seniausių laikų. Tiesa, truputį padidino Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės plotą – „nuo Baltijos iki Kaspijos jūros“, tačiau 
apskritai pateikė savo kolegoms nemaža įdomios ir palankios Lietuvai in-
formacijos – ir apie rusifikaciją, lietuviško rašto draudimą, ir apie tarpuka-
rio laikotarpį, kai „Lietuva tapo didžiausiu bekono eksportuotoju Europoje, 
o jos valiuta – tvirčiausia Europoje“, ir apie 1940 m. bei pokario represi-
jas. Tačiau pasiekęs 1985 m., pasuko kiek netikėta linkme. Esą po pen-
kiasdešimties Sovietų teroro metų „Lietuvos žmonės atsidūrė tokioje pat 
padėtyje kaip senovės naras po varpu. Giliai paniręs varpas buvo iškeltas 
į paviršių staiga, be dekompresijos, ir dėl oro pertekliaus žmonėms susisu-
ko galvos, jie nebesugebėjo blaiviai protauti“. Pasak lordo, lietuviai iškart 
šoko reikalauti nepriklausomybės, o Gorbačiovas jiems pasakė: „Žinot ką, 
pakeiskim tvarką – ne nepriklausomybė ir ekonomika, bet ekonomika ir 
nepriklausomybė“. Lietuviai atšovę: „Ne, netikim rusais ir tavim netikim“. 
Tada Gorbačiovas atvažiavęs į Vilnių ir norėjęs susitarti su „naujai išrinkta 
(?) Lietuvos valdžia“. Tačiau ji net negalėjo tartis, ji turėjusi tik vieną man-
datą – tik nepriklausomybė ir tuoj pat. „Tiesa buvo ir yra šimtu procentų 
Lietuvos pusėje, tačiau politika yra menas daryti tai, kas įmanoma“, – teigė 
lordas Kaganas, sukeldamas kai kurių lordų pritarimo šūksnius, – Lietuva 
galėjo tapti Sovietų Sąjungos koridoriumi į Europą, galėjo gauti visas leng-
vatas, kurias turi Suomija, tačiau viskas baigėsi konfrontacija“. Galiausiai 
lordas Kaganas pareiškė nematąs jokios realios alternatyvos deryboms tarp 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos be išankstinių sąlygų. „Juk jeigu Gorbačiovas 

Londono lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai, rusai, anglai ir kitų tautybių atstovai 1991 m. vasario 3 
d. susirinko prie Sovietų ambasados Londone ir protestavo prieš sovietų kariuomenės vykdytas žudynes 
Lietuvoje ir Latvijoje. Sovietų ambasadoriui buvo įteikta peticija.
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būtų nuverstas, kokia gi jam alternatyva? Aš jau sakiau pieš ketverius metus 
šiuose rūmuose, kad tuomet Sovietų Sąjunga užbaigtų karine diktatūra ar 
Napoleono variantu... Pasaulis dabar ploja Lietuvai, bet jis plojo Čeko-
slovakijai, Prahos pavasariui ir Vengrijai. Kol mes neturime nei ryžto, nei 
priemonių paremti tuos žmones, turėtume susilaikyti ir neskatinti jų lipti 
ant barikadų. Nesunku raginti iš šalies, bet kas užmokės sąskaitą?“

Lordo Kagano kalbos pagrindinius teiginius pakartojo ir kiti leibo-
ristų – vyriausybės opozicijos – atstovai. Vienas jų, lordas Bridges, netgi 
ragino nesekti Skandinavijos šalių pavyzdžiu ir išvis nesikišti į Baltijos šalių 
reikalus, nes Britanija jau turinti liūdną intervencijos Rusijoje po 1917 m. 
patirtį. „Bet kokia prielaida, jog mes bandome atskirti Baltijos valstybes 
nuo Sovietų Sąjungos, būtų nepaprastai pavojinga,“ – būgštavo atsargusis 
Bridges.

Vis dėlto šitokias nuomones smarkiai kritikavo ir priešais sėdintys 
konservatoriai, ir vadinamieji nepriklausomi „skersasuolininkai“, 
sėdintys tarp valdančiosios partijos ir opozicijos. Pačius būdingiausius 
jų kontrargumentus pateikė lordas Pearson of Rannoch. Jo nuomone, 
neseni įvykiai Sovietų Sąjungoje ir Baltijos respublikose liudija, kad tėra 
tik dvi realios prielaidos. Pirmoji, - kad Gorbačiovas niekada nebuvo toks 
reformatorius, kokiu jį manė esant Vakarai, antroji, - kad Gorbačiovas tapo 
marionete to režimo, kurį mėgino nuversti. Kalbėtojas kategoriškai atmetė 
trečią galimybę, kurią remia gorbymanai Vakaruose: kad Gorbačiovas tebėra 
toks pat didvyris, kaip ir buvo, tik dabar turi laikinų sunkumų su KGB ir 
armija, todėl reikia ir toliau remti jį ir jo valdžią. Lordas Pearson pacitavo 

Jungtinės Karalystės parlamento rūmai. Priešais juos – karalius Ričardas Liūtaširdis, apsuptas daugybės 
automobilių.
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Sovietų ekonomistą V. Belkiną, rašiusį, kad Sovietų karinės išlaidos pasiekė 
viršūnę 1989 m. – perestroikos metais, kad planuoti ginkluotųjų pajėgų 
ir karinės pramonės sumažinimai yra visai nežymūs, konversija vyksta 
homeopatinėmis dozėmis, ir niekas nesuinteresuotas plataus vartojimo 
prekių gamyba. Todėl kalbėtojas pasiūlė, kad britai kol kas neplanuotų jokio 
ginkluotės mažinimo, nes šaltasis karas gali vėl prasidėti. Antra, pagalbą 
reikia siųsti ne Sovietų Sąjungai kaip tokiai, o atskiroms respublikoms ir jų 
atitinkamoms organizacijoms. Trečia, Britanija turėtų boikotuoti žmogaus 
teisių konferenciją, rengiamą rudenį Maskvoje.

Tokią poziciją parėmė ir keletas kitų oratorių, tačiau apibendrinęs 
diskusiją vyriausybės atstovas lordas Caithness toli gražu nebuvo toks ryž-
tingas. Išvardijęs visus teigiamus poslinkius, įvykusius Gorbačiovo laikme-
čiu, jis pasakė, kad, Britanijos vyriausybės požiūriu, Baltijos valstybės yra 
ypatingas atvejis: Britanija niekada nepripažino de jure jų prievartinio pri-
jungimo prie Sovietų Sąjungos. „Mes ne kartą pabrėžėme Baltijos tautų 
teisę laisvai nuspręsti savo ateitį. Per pastaruosius porą metų padaryta ne-
maža pažanga. Pirmą kartą po 1940 m. Baltijos tautos turėjo demokratiškai 
išrinktus parlamentus. Jos pamažu įtvirtino didesnę ekonominę nepriklau-
somybę ir politinę autonomiją. Savo teisėtų tikslų jos siekė be grasinimų ir 
prievartos. Mes tikėjome, kad ateis diena, kai Baltijos valstybės užims savo 
vietas greta kitų Europos tautų saugumo ir bendradarbiavimo konferen-
cijoje. Turėdami visa tai galvoje, mes griežtai smerkiame savavališką jėgos 
naudojimą slopinti Baltijos tautoms. Kad ir kokia būtų įvykių seka, negali 
būti abejonės, jog galutinė atsakomybė už tai, kas atsitiko, tenka centrinei 

Haid Parke – įžymaus anglų skulptoriaus Henry Moore‘o darbų paroda.
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valdžiai“. Toliau lordas Caithness paminėjo priemones, kurių buvo imtasi 
norint įteigti Sovietų vadovybei, kad nauda iš Rytų ir Vakarų bendradar-
biavimo pražus, jeigu bus sugrįžta prie buvusių represijų. „Būtina, kad So-
vietų valdžia nedelsiant pašalintų kariuomenę iš gatvių ir pradėtų rimtas 
ir taikingas derybas su demokratiškai išrinktais Baltijos tautų atstovais.“ 
Vis dėlto, britų vyriausybės nuomone, dar per anksti daryti tvirtas išvadas 
iš pastarųjų įvykių dėl tolesnio Sovietų Sąjungos vystymosi. Taip, yra ne-
maža nerimą keliančių ženklų, tačiau ketinimas pakeisti išrinktą Baltijos 
valstybių valdžią – bent jau kol kas – nebuvo įvykdytas. Todėl konsulatų 
atidaryti dar neplanuojama, tačiau nuolat palaikomi kontaktai su išrink-
tais Baltijos lyderiais. Čia lordas paminėjo Britanijos premjero susitikimą 
su Latvijos užsienio reikalų ministru, taip pat britų ambasados Maskvoje 
glaudžius ryšius su Baltijos atstovybėmis. Baigdamas savo kalbą ir debatus, 
lordas Caithness reziumavo britų vyriausybės požiūrį, kad „tik per derybas 
galima pasiekti ilgalaikius, visiems priimtinus sprendimus. Tai mūsų aiškus 
ir nedviprasmiškas signalas Maskvai ir Baltijos vadovams“.

Tuo Lordų rūmuose posėdis ir pasibaigė. Visi lordai atsistoja. Iškil-
mingai išnešama visą laiką ant vilnų maišo gulėjusi didžiulė krivulė. Išeinu 
į vėjo gūsių genamus snaigių sūkurius. Didžiulis parlamento bokšto laikro-
dis rodo pusę vienuoliktos. Pro vartus neria juodi lordų limuzinai. Neriu ir 
aš žemyn laiptais į Vestminsterio metro stotį...

Vis dėlto, nepaisant individualių britų parlamentarų iniciatyvų, ofi cia-
lių Britanijos valdžios struktūrų požiūris į Baltijos tautų nepriklausomybės 
atkūrimą buvo, švelniai tariant, rezervuotas. Tai teko patirti ne tik parlamen-
te, bet ir užsienio reikalų ministerijoje (Foreign Office), kur tekdavo lankytis 
ir kitais reikalais, pavyzdžiui, dėl Lietuvos aukso, deponuoto Britanijoje 
prieš antrąjį pasaulinį karą, grąžinimo. Į klausimą, ar Didžiosios Britanijos 
vyriausybė, remdamasi vasario 9 d. referendumu (kuriame absoliučia bal-
savusiųjų dauguma pasisakyta už Lietuvos nepriklausomybę), pripažins 
Lie tuvos Respubliką, užsienio ir britų sandraugos reikalų ministras Douglas 
Hoggas atsakė: „Ne, nepripažins. Lietuvos statusas neatitinka tvirtai 
nustatytų kriterijų, kuriais mes vadovaujamės pripažindami valstybę. Ji turi 
turėti – ir šiuo metu, ir ateityje – aiškiai apibrėžtą teritoriją su gyventojais, 
vyriausybę, galinčią valdyti šią teritoriją ir nepriklausomai tvarkyti reikalus 
su užsieniu.“ Ta pačia dvasia pasisakė ir priėmęs AT deputatę Laimą 
Andrikienę, DBLS pirmininką Jarą Alkį bei šių eilučių autorių britų 
URM departamento viršininkas Roderickas Lyne, raginęs žengti derybų 
keliu ir jų metu kelti „saikingus reikalavimus“, „nekaitinti atmosferos“, kad 
Lietuvos neištiktų toks pat likimas kaip kurdų. Tai išgirdus, šmėstelėjo 
nerami mintis: kad neištiktų toks pat likimas kaip tų rusų belaisvių, per 
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karą atsidūrusių Britanijoje ir prievarta laivu išvežtų į Sovietų Sąjungą ir 
ten sušaudytų arba įkalintų gulaguose. Taip, patvirtina aukštas diplomatas, 
Jungtinė Karalystė kol kas neketina atidaryti nei informacijos, nei kultūros 
centrų Baltijos respublikose ir čia pat nuramina, kad sveikina tokių centrų 
steigimą Londone ir pažada perduoti Lietuvos Respublikos AT Pirminin-
ko V. Landsbergio laišką dėl oficialaus Lietuvos informacijos centro statuso 
Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui Johnui Majorui. Ką gi, ačiū ir 
už tai, taip pat už geranorišką požiūrį į aukso skolos grąžinimą.

Tiek dėl gana drungno britų politinio elito požiūrio į Lietuvos ne-
priklausomybę. Vis dėlto jį su kaupu atsvėrė įvairių Didžiosios Britani-
jos visuomenės sluoksnių reakcija į tragiškus įvykius Lietuvoje ir didžiulis 
susidomėjimas paskelbtu referendumu. Daugelis televizijos kanalų nuolat 
suko filmuotą medžiagą apie žvėriškas žudynes prie TVR pastato ir bokš-
to, jas komentuoti buvau pakviestas vos tik atskridęs. Paaiškėjus Lietuvo-
je surengtos gyventojų apklausos rezultatams, į Londoną atvykęs užsienio 
reikalų ministras Algirdas Saudargas penkis kartus kalbėjo per televiziją ir 
radiją, o kitą dieną nuo pat 5 valandos ryto buvo kviečiamas į šešias įvairių 
TVR kompanijų studijas. Daugelyje laikraščių buvo aptarinėjami apklau-
sos rezultatai ir galima jų įtaka Rytų ir Vakarų santykiams. „Daily Telegra-
ph“ rašė: „Jeigu Kremlius dar turėjo vilčių, kad paprastų lietuvių nuotaikos 
ne tokios radikalios kaip jų vadovų ar kad žmonės bus įbauginti praėjusį 
mėnesį vykusių žudynių, tai dabar tos viltys žlugo. Gorbačiovui dar nevėlu 
pasinaudoti šia proga ir išvengti tragiško konflikto atsižvelgiant į Lietuvos 
žmonių sprendimą: jis galėtų ir turėtų jiems pasiūlyti patį laisviausią statusą 
sovietinėje federacijoje arba nemurmėdamas priimti jų nepriklausomybę.“ 
Apklausą Lietuvoje ir būsimus plebiscitus Estijoje ir Latvijoje vedamajame 
analizavo ir „The Independent“, priėjęs išvadą, kad „silpna Vakarų reakcija 
į Sovietų Sąjungos vidaus priespaudą neišgelbėtų pasaulinių santykių, o 
tik paskatintų tuos sovietų vadovus, kurie vėliau pabandytų kliudyti įtam-
pos mažinimui. Šitaip Vakarai paaukotų ne tik savo principus, bet ir savo 
interesus, padėtų susidaryti būtent tokiai padėčiai, kokios stengėsi išveng-
ti.“ Lietuvos informacijos centre nei minutei netilo skambučiai: skambino 
laikraščių korespondentai, prašė interviu, komentarų. Lietuvių Namuose 
buvo surengta spaudos konferencija.

Palanki britų spaudos reakcija skatino neapsiriboti vien ryšiais su val-
džios instancijomis, bet nemažą laiko dalį skirti kontaktams su įvairiomis 
visuomenės grupėmis, partijomis, tautinėmis organizacijomis, informuoti 
jas apie padėtį Lietuvoje, apie nepriklausomybės siekiančius judėjimus, apie 
istorines mūsų valstybingumo tradicijas. Buvau įsitikinęs ir tas įsitikini-
mas visiškai pasitvirtino, kad įvairiapusiai kontaktai su žmonėmis, pažin-
tys su kuo platesniu ratu šalies, kurioje dirbi, piliečių yra labai svarbus ir 
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būtinas diplomatinės veiklos aspektas. Sėdėti užsidariusiam tarp keturių 
sienų ir laukti kieno nors dėmesio ar klausimų – ne pati geriausia taktika. 
Kiekvienos atstovybės užsienyje pareiga – aktyviai veikti, ieškoti paramos 
savo pozicijai, skleisti objektyvią informaciją apie tikrąją padėtį savo šalyje. 
Tarp tokios veiklos pavyzdžių paminėsiu mums svarbių datų minėjimus: 
1991 m. vasario 15 ir 16 dienomis Didžiosios Britanijos lietuvių visuomenė 
iškilmingai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės šventę, kurioje dalyvavo 
ir abiejų JK parlamento rūmų atstovai, ir Švedijos bei Danijos ambasadų 
darbuotojai, ir latvių, lenkų, estų, ukrainiečių bei kitų tautinių organizacijų 
atstovai. Nemažiau įspūdingas renginys, prie kurio prisidėjo ir Lietuvos in-
formacijos centras – pačiame Londono centre, Trafalgaro aikštėje, 1991 m. 
kovo 16 d. įvykęs mitingas paminėti pirmąsias Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo metines ir pasmerkti Sovietų Sąjungos referendumą, kurio tiks-
las buvo įteisinti jėga besilaikančią sovietų imperiją. Mitingo devizas buvo 
„Baltijos tautos – Europos belaisvės“. Didžiulės admirolo Nelsono kolonos 
papėdėje plazda Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavos, dviejuose simboliš-
kuose narvuose stovi tautiniais drabužiais vilkinčios merginos. Į mitingą 
susirinko ne tik Londono lietuviai ir Baltijos šalims prijaučiantys britai, 
specialiais autobusais žmonės atvyko iš kitų miestų – Notingemo, Bradfor-
do, Niuporto. Mitingą įžangine kalba pradėjo Didžiosios Britanijos Lie-
tuvių Sąjungos pirmininkas J. Alkis. Ryškią emocingą kalbą pasakė senas 
Baltijos tautų bičiulis lordas Ennals. Jo šūkius, remiančius teisėtus tautų 
nepriklausomybės siekius, kartojo visa aikštė. Juos parėmė ir kiti kalbėto-
jai – rusų poetė Irina Ratušinskaja, Laisvosios Rusijos asociacijos, Škotijos 
nacionalinės partijos, Lenkijos Solidarumo centro, Tarptautinės žmogaus 
teisių draugijos, Jaunosios Europos judėjimo, ukrainiečių, afganų ir kitų 
organizacijų atstovai. Mitingo dalyviams kalbėjo specialiai į Londoną atvy-
kęs Lietuvos Respublikos vyriausybės narys Mečys Laurinkus. Tarp kalbų 
Trafalgaro aikštėje skambėjo Baltijos tautų dainos, kolonos papėdėje sukosi 
spalvingi šokėjų rateliai. Pabaigoje sugiedoti visų trijų Respublikų himnai.

Tų pačių tikslų – informuoti, gauti paramos grėsmingą pavasarį išgy-
venančiai Lietuvai – buvo siekiama ir susitikimuose su Britanijos partijų 
skyriais. Drauge su AT deputate L. Andrikiene apsilankėme centrinėje DB 
konservatorių partijos būstinėje ir kalbėjomės su vienu iš tuometinių par-
tijos vadovų Geoffrey Pattie ir jo patarėju Rytų Europos reikalams Angusu 
Cargillu. Konservatoriams buvo perduotas kvietimas į Lietuvos Nepriklau-
somybės partijos suvažiavimą, kuris buvo dėkingai priimtas. Pakviestas li-
beralų demokratų partijos Londono Kenzingtono apygardos sekretoriaus, 
dalyvavau šios partijos apygardos organizaciniame susirinkime, supažindi-
nau anglų liberalus demokratus su Lietuvos valstybingumo istorija, papa-
sakojau apie parlamentinės demokratijos plėtojimą Lietuvoje, kviečiau pa-
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remti Baltijos kraštų tarptautinį pripažinimą. Pokalbio metu susirinkusieji 
reiškė susirūpinimą dėl tuometinės Lietuvos padėties, siūlė visokeriopą pa-
galbą ir paramą. Malonų įspūdį paliko svečiavimasis pas Londono lenkus 
– Lenkų Solidarumo centro (PSC) visuotiniame metiniame susirinkime 
skaičiau paskaitą apie Lietuvą. Klausytojus labiausiai domino ekonominių 
reformų eiga ir lietuvių ryžtas pertvarkyti esamą ekonominę santvarką į sis-
temą, pagrįstą laisvosios rinkos principais. Ypač smagiai nuteikė draugiškas 
Didžiosios Britanijos lenkų požiūris į Lietuvą ir jos vyriausybę – Vilniaus 
problema jiems nebeegzistavo. Labai keista ir liūdna, kai palygini šį požiūrį 
su dabartiniais santykiais, atšalusiems vien dėl kelių raidžių pavardėse rašy-
bos (raidžių, netgi nepriklausančių lietuvių kalbos sistemai ir nesikėsinan-
čių ją sugriauti). Beje, pakviestas Centrinės Europos draugijos, tarp kurios 
narių taip pat nemaža lenkų, lankiausi Oksfordo universitete, Pembroko 
koledže nušviečiau kai kuriuos Lietuvos valstybės istorijos klausimus, supa-
žindinau su tuometine situacija bei Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo 
strategija ir perspektyvomis. Po paskaitos gavau nemaža klausimų, išsivystė 
gyvos diskusijos. Keletas draugijos narių pasiūlė pagalbą renkant medika-
mentus, reikalingus Lietuvai.

Šiltus paprastų Britanijos žmonių jausmus Lietuvai liudijo ir jų inicia-
tyva pradėtos kurti Jungtinės Karalystės-Baltijos draugijos. Vasario 26 d. 
Velso sostinės Kardifo kultūros ir sporto komplekso patalpose susirinko 
šio miesto gyventojai, ieškantys būdų padėti Lietuvai ir kitiems Baltijos 
kraštams, besidomintys mūsų istorija ir kultūra ir norintys užmegzti ryšius 
su Lietuvos-Didžiosios Britanijos draugija Vilniuje. Į šį susitikimą atvy kęs 
drauge su vienu iš DBLS vadovų Eimučiu Šova, papasakojau apie nesenus 
įvykius Lietuvoje, nepriklausomybei gresiančius pavojus, mūsų parlamento 
ir vyriausybės darbus ir ateities planus. Po to buvo nutarta įkurti Kardifo-
Baltijos draugiją, patvirtinti draugijos veiklos tikslai: vystyti draugiškus 
ryšius tarp Velso ir Baltijos tautų, kovoti už Baltijos tautų apsisprendimo 
teisę, studijuoti Baltijos šalis ir skleisti apie jas informaciją. Tai buvo viena iš 
pirmųjų tokių draugijų Didžiojoje Britanijoje, įkurta pačių britų iniciatyva.

Rūpėjo sužinoti ir Anglijos jaunimo nuotaikas, jų žinias apie Europos 
kontinente vykstančius pokyčius. Be to, kaip ilgamečiam pedagogui buvo 
įdomu palyginti jų mokyklas su mūsiškėmis. Todėl kai kovo pradžioje bu-
vau pakviestas skaityti paskaitų į dvi privačias Anglijos mokyklas, nedve-
jodamas sutikau. Pirmoji – Highgate School – plačiai žinoma 400 metų 
senumo berniukų mokykla Londono priemiestyje. Mokiniai uniformuoti 
kaip ir tuo metu Lietuvos mokyklose, klasės ir kabinetai taip pat mažai kuo 
skiriasi nuo mūsiškių. Laikomasi kabinetinės sistemos – portfelių krūvos 
išdrabstytos po koridorius kaip ir Lietuvoje tais laikais. Vienas akivaiz-
dus skirtumas: iš 60 mokytojų beveik visi vyrai, tik trys moterys. Taigi ne 
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feminizacija, dėl kurios pergyvename Lietuvoje, o veikiau maskulinizacija 
– galbūt todėl, kad tai berniukų mokykla. Vienai vyresnei klasei pravedu 
tarptautinės politikos pamoką.

Kovo 8 d. vykstu į netoli Redingo miesto esantį Bradfield College. Tai 
labai aukšto akademinio lygio mokykla, įsikūrusi nepaprasto grožio kaime-
lyje. Jaukūs raudonų plytų, inkrustuotų skaldyto titnago raštais, kotedžai 
– tai mokyklos pastatai su klasėmis, miegamaisiais, valgyklomis. Dauboje 
amfiteatras su scena, papuošta vos ne Akropolio frizais, čia vyksta moki-
nių vaidinimai senovine graikų kalba. Aplinkui pastatus sporto aikštelės, 
bėgimo takai, toliau driekiasi žalios pievos su sklidinais iki krantų, ramiai 
tekančiais upeliais. Puikios sąlygos ir mokslui, ir sportui, tačiau ir metinis 
mokestis solidus – virš 8 tūkstančių svarų. Į mokyklos salę susirinko 130 
vyresniųjų klasių mokinių ir mokytojų. Kalbu daugiau nei valandą – dėme-
sys neatslūgsta. Paskui klausimai pasipila kaip iš gausybės rago: kas laukia 
Lietuvos artimiausiu metu, ar galės pati išsilaikyti ekonomiškai, ar padės 
Lietuvai Jelcinas ir t. t. Po 40 minučių direktoriaus pavaduotojas privers-
tas nutraukti jų srautą, mat mokinių laukia kiti darbai. Daugelis prieina 
prie staliuko, prašo bukletų apie Lietuvą, gairelių, ženkliukų, skelbimų apie 
Trafalgaro aikštėje rengiamą mitingą remti Lietuvai. Vienas teiraujasi, kas 
manęs laukia grįžus į Lietuvą, jeigu nepriklausomybė pralaimėtų. Juokau-
damas atsakau: „Sibiras“. 

Juokai juokais, bet 1991 m. pavasaris nebuvo ramus nei Lietuvoje, nei 
jos diplomatinėse atstovybėse užsienyje. Tačiau labiau nei savas kailis rū-
pėjo nepriklausomybės likimas tėvynėje. Dėl jos informacijos centre buvo 
dirbama neskaičiuojant valandų – dažniausiai nuo 8 val. ryto iki 10 ar 11 
val. vakare. Be jau minėtų susitikimų ir paskaitų nuolat siunčiami informa-
ciniai straipsniai į Lietuvos valstybės laikraštį „Lietuvos aidas“ ir „Europos 
lietuvį“ Londone, į Britanijos laikraščius, duodami interviu ne tik BBC, 
bet ir Jungtinių Valstijų ir Suomijos televizijoms, radijo korespondentams, 
Londono universiteto žurnalistikos studentams, priimami ir informuoja-
mi interesantai, vykdomos įvairios organizacinės priemonės, parūpinami 
iškvietimai daugeliui Lietuvos kultūros, studijų, meno darbuotojų, perduo-
dami ekonominiai užsakymai Lietuvos įmonėms, atsakoma į informacijos 
centrui siunčiamus laiškus ir į daugybę telefono skambučių. Tai toli gražu 
ne visas tą pavasarį dirbtų darbų sąrašas. Todėl tik labai retai savaitgaliais 
pavykdavo ištrūkti iš Londono ir aplankyti istorines vietas, kurių taip gausu 
ūkanotame Albione. Didelį įspūdį padarė sugriautos per karą Koventrio 
katedros užkonservuoti griuvėsiai ir šalia pastatyta moderni nauja katedra. 
Gilia senove padvelkė garsioji Voriko pilis ir netoliese esanti Šekspyro gim-
tinė – Stratfordas prie Eivono. Iškiliausio pasaulio dramaturgo muziejui 
padovanojau savo išverstą ir iš Lietuvos atsivežtą Šekspyro biografiją – tai 
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buvo pirmasis ir vienintelis šio muziejaus eksponatas lietuvių kalba, už kurį 
vėliau gavau gražią direktoriaus padėką. Beje, vieną jos egzempliorių per-
daviau ir jos autoriui – garsiam anglų rašytojui ir kompozitoriui Anthony 
Burgessui (Lietuvoje daugiau žinomam kaip romano „Prisukamas apelsi-
nas“ autoriui). Tačiau, kaip jau minėjau, tokių kultūrinių ekskursų būta ne-
daug, nes vakarais dažnai rūpėdavo kaip greičiau pasiekus lovą.

Užbaigsiu šiuos 1991 m. prisiminimus kiek humoristiniais (bent jau 
lietuviams) Londono vaizdeliais. Žiemą atplūdę iš Europos speigai ir snie-
gai toli gražu nebuvo tokie baisūs kaip Lietuvoje – gal 5-6 °C šalčio ir tiek 
pat centimetrų storio sniego danga, tačiau to pakako, kad Londonas ir kiti 
miestai būtų paralyžiuoti. Gatvėse išsirikiavo ilgiausios eilės automobilių, 
kaukdami sukosi ratai, šaižiai aidėjo klaksonai, bet niekas nesusiprato pa-
berti smėlio. Sustojo daugelis metro traukinių, mat jų vairuotojai negalėjo 
atvažiuoti į darbą. Šaligatvių niekas nevalė, laukė, kol sniegas nutirps, nes 
pagal Anglijos įstatymus, jeigu ant tavo nuvalyto šaligatvio žmogus parpuls 
ir susilaužys koją, tave patrauks į teismą ir nuteis, na, o jeigu parpuls ant 
nevalyto, jis gali kaltinti... tik save patį. Lietuvoje šiandien, rodos, apsieina-
ma be teismo, nesvarbu, ant kokio – valyto ar nevalyto – šaligatvio parpuo-
lei. Bet štai kitą londoniečių patirtį turbūt vertėtų perimti. Vakare ar naktį 
vienai moteriai važiuoti taksi nejauku ir Vilniuje, ir Londone. Todėl anglai 
surado išeitį: vėlyvą valandą londonietės išsikviečia tik moterų vairuojamus 
taksi – tokia tarnyba bent jau tuomet veikė savaitės dienomis iki pusės 
pirmos, o penktadieniais ir šeštadieniais net iki antros valandos nakties. 
Gal ir mūsų didieji miestai pabandytų tokį eksperimentą ir kartu įdarbintų 
daugiau moterų taksisčių? Dar vienas tuomet kiek sugluminęs akcentas 
– vienas iš daugelio, atėjusių į Lietuvos informacijos centrą, laiškų. Dokto-
rantas iš Mančesterio rašo disertaciją ir prašo atsakyti į tokius klausimus: 
„Ar jūsų krašte įstatymai pripažįsta pakeitusius lytį asmenis? Ar leidžiama 
pakeitusiam lytį asmeniui vesti kitos lyties asmenį, pavyzdžiui, ar leidžiama 
vesti moterį asmeniui, gimusiam moterimi, bet po gydymo gyvenančiam 
kaip vyras? Kokius lyties pakeitimo įrodymus reikia pateikti jūsų krašte, 
kad būtum teisiškai pripažintas?“ Žinia, dabar, po ketvirčio amžiaus, šios 
problemos išsamiai nušviečiamos ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje, tačiau 
tada, kitaip nei visi kiti mūsų korespondentai, doktorantas iš Mančesterio 
ir jo mokslinis vadovas negavo informacijos juos dominančiais klausimais, 
nes, viena, nesijaučiau kompetentingas šioje mokslo srityje, antra, 1991 m. 
pavasarį visas dėmesys ir visos centro išgalės buvo sutelktos į vieną tikslą – 
trapios Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimą.

Gražvydas KIRVAITIS
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Šiuolaikinio gyvenimo vienas iš plačiai paplitusių reiškinių – šeimų 
formavimasis pagal tą pačią ar artimą profesiją, ypač meno, kūrybos erdvė-
se: artistų, muzikų, dailininkų. Į tą kūrybinę erdvę įsilieja šiauliečių daili-
ninkų-dizainerių Šimoliūnų šeima: vyras Virginijus, žmona Gražina, dukra 
Jurgita, sūnus Tadas ir jo žmona Gintarė. Visi jie yra įgiję aukštąjį dailės 
mokslą, tačiau kiekvienas iš jų yra individualus, savo kūrybinį kelią einąs 
menininkas.

Virginijus Šimoliūnas gimė 1951 m. liepos 25 d. Kelmėje, ten mokėsi 
ir baigė vidurinę, 1969-1974 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, 
įgijo piešimo, braižybos ir darbų mokytojo specialybę. Baigęs mokslą, dve-
jiems metams buvo paimtas privalomon karo tarnybon, nuo kurios buvo 
atleidžiami tik kaimo mokyklose dirbantys mokytojai. Po karinės tarnybos 
1975-1979 m. dirbo elektrotechnikos gamyklos „Elfa“ dailininku-inžinie-
riumi, 1979-1990 m. – dizaineriu Šiaulių televizorių gamykloje „Tauras“. 
Darbas šiose gamyklose pareikalavo naujų žinių, betarpiškas susilietimas su 
pramonine gamyba paskatino gaminių apiforminimo projektams, prakti-
niams jų įgyvendinimams, reklamai. Iškilo galimybių ir poreikių interjerų 
ir jų elementų projektavimui. 1995 m. įkūrė ir tapo savininku dizaino stu-
dijos „Owexx“, tai sudarė galimybes plėtoti kūrybinę veiklą, sukurti daug 
dizaino projektų ir objektų. Šių darbų sąrašas – labai ilgas: Aukso namų ir 
juvelyrinių dirbinių salono „Dikta“ Rygoje (2007-2008 m.), restorano „Fe-
niksas‘ Klaipėdoje (2008 m.) interjerai, UAB „Liumenas“ ir „Aika“ firminis 
stilius ir vaizdinė reklama, UAB „Litnaglis“, įmonių „Easteel“ ir „Batietass“ 
firminiai ir reklaminiai kompleksiniai stiliai. Sukūrė apie tūkstantį firminių 
ženklų daugeliui įmonių, tarp jų „Human Faktory“, „Mukas“, „Minilab“, 
„Liumeno medžiotojų klubas“, „Litrada“, „Repas“, „Ekovandenys“, „Saulės 
žaislai“, „Sansita“, „Aika“, „Bembis“, „Šiaulių gildija“, „Vedmonta“, „Trivili-
ta“, „Sigmegas“, „Radmarma“, „Garbaris“, „Folisita“ ir kt. 

VYTENIS RIMKUS

ŠIMOLIŪNAI
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Gražina ir Virginijus Šimoliūnai. Foto Anicetas Žvirgždinas 

Nuo 1982 m. Virginijus pradėjo dirbti Šiaulių pedagoginiame institu-
te (dabar – universitetas), praėjo kelią nuo asistento iki docento. Drauge jis 
tapo aliejumi ir akvarele, dirba plakato, apiforminimo srityje, pastoviai da-
lyvauja parodose. Jo paveikslams būdingi simboliniai įvaizdžiai, geometri-
zuotų formų ir natūralistinių elementų jungtis. 1993 m. priimtas į Lietuvos 
dailininkų sąjungą. Būti sąjungos nariu – tai ne tik kūrybos pripažinimas, 
bet ir pareigos, nes sudėtingoje nūdienos situacijoje dailininkams atkakliai 
tenka stiprinti savo organizacines struktūras, kaip svarbią kūrybinio proce-
so prielaidą.

1994 m. V.Šimoliūnas suruošė personalines parodas Šiauliuose ir 
Mažeikiuose, jos susilaukė didelio žiūrovų ir spaudos dėmesio. Virginijaus 
paveikslai ganėtinai mįslingi, juos skirčiau ekspresionistinei krypčiai su 
nemaža romantikos ir mistikos doze. Daugiausia tai šalto kolorito plokš-
tumos ir gilios erdvės, kartais persipinančios ir tartum sulaužančios viena 
kitą, o jų sandūrose ir tiesiog prieš jas atsiranda žmogaus figūra, paukštis ar 
šiaip koks daiktas. Žmogaus, paukščio ir daikto vieta erdvėje arba apibrėžta 
griežtomis linijomis, arba tolsta, tampa šešėliais ir ištirpsta. Apskritai šio 
autoriaus paveikslai reikalauja įsižiūrėjimo, sunkiai nusakomi, jų siužetai – 
sklandantys, o nemažai darbų traktuotini kaip nesiužetiniai.

Gražina Šikšniūtė-Šimoliūnienė gimė 1951 m. rugpjūčio 26 d. Kre-
tingoje, ten baigė vidurinę, 1969-1973 m. mokėsi Telšių taikomosios dailės 
technikume, baigė pirmąją pramoninės dailės skyriaus laidą. Jos diplominis 
darbas “Vaikų žaidimo aikštelės žaislas-konstruktorius“ buvo labai gerai 
įvertintas. Valstybinės egzaminų komisijos pirmininkas prof. F. Daukantas 
paskatino toliau tęsti studijas Valstybiniame dailės institute, kuriame 1973-
1978 m. ji ir studijavo. Diplominis darbas – „Dzeržinskio staklių gamyklos 

Virginijus ir Gražina Šimoliūnai.
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firminis stilius“. 
Baigusi mokslus vienuolika metų dirbo Kauno „Dailės“ kombinate. 

Nuo 1994 m. – IĮ Gražinos Šimoliūnienės dizaino studijos savininkė ir 
dizainerė. 2011 m. jai suteiktas humanitarinių mokslų docento vardas.

Dailininkė-dizainerė Šiaulių miestui, įvairioms jo šventėms ir rengi-
niams sukūrė plakatų. Jie yra lakoniškos sandaros, išraiškingi, informatyvūs. 
G. Šimoliūnienės darbai pasižymi kruopštumu, precizija, vaizduojamųjų 
elementų, simbolinių ženklų ir šrifto darnia jungtimi. Didžioji dalis skirta 
tipografiniam reprodukavimui, tačiau ne visada spaudai pavyksta perteik-
ti originalo kokybę. Tad kokia dizainerio kūrybinio darbo reiškimosi for-
ma? Reklama, firminis stilius, įpakavimai ir daugybė kitų vizualinės sferos 
elementų egzistuoja nuolat, prieš akis, šalia mūsų, yra tiesiog gyvenime. 
Bet gyvenime ši kūryba tampa lyg ir anoniminė, autoriaus vardas ištirpsta 
aplinkoje. Panašiai atsitinka ir su pramonės gaminiais: projektas, gaminio 
pavidalu padaugintas tūkstančius ir net milijonus kartų, taip pat išlydo au-
torystę, pasimeta kasdieninio vartojimo procese. Nemažai laiko ir energijos 
atiduodama įvairių sveikinimo adresų parašymui ir meniškam apipavida-
linimui, kurie tuoj pat patenka adresatams ir tų darbų ryšiai su autoriumi 
nutrūksta, išnyksta, kartais kaupiasi pas gavėjus. Tokio pobūdžio apifor-
mintojo, dizainerio kūryba savo funkcionavimu artimai siejasi su taikomojo 
meno specifika – ji gyvena tarp žmonių ir žmonėse, jų buityje ir šventėse. 
Autorystės įtvirtinimui reikalingos, netgi būtinos parodos, knygos, moksli-
niai tyrimai. Autorystę įtvirtina ir vienetiniai kūriniai – dekoras, paminklai, 
originalūs interjerai ir kt. 

Gražina Šimoliūnienė .Knygos viršelis. „Vokiečių 
okupacija Lietuvoje“ Sudarytojas Vytenis 
Rimkus 

Gražina Šimoliūnienė, knygos viršelis  ir 
dizainas „Angelas kuris saugo„ Autorius Leonas 
Peleckis-Kaktavičius 

Gražinos apipavidalintų knygų viršeliai.
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Visus šiuos kelius yra praėjusi G. Šimoliūnienė: sukūrė Šiaulių metų 
moters rinkimų kompleksinį firminį stilių, Šiaulių šokių kolektyvo „Žal-
nieriukas“ jubiliejinio renginio firminį stilių (plakatus, bukletus, kvietimus), 
Šiaulių vaikų šokio „Želmenėliai“ reklamą ir renginių plakatus, reklaminę 
kompoziciją „Gyvybės medis“, tarptautinio šokių festivalio „Sveiks, svieteli 
margs“, vykusio 2009, 2011 ir 2013 metais, kompleksinį reklamos projektą 
(plakatus, bukletus, padėkas, kvietimus), Lietuvos karalienės Mortos rega-

Gražina Šimoliūnienė .Reprezentacinės vėliavos 

Gražina Šimoliūnienė. Reprezentacinės vėliavos.

Gražina Šimoliūnienė, knygos viršelis „Jonė „ 
Autorius Barbora Mejerytė 

Gražina Šimoliūnienė, knygos viršelis „kū ašen 
da atamenu „ Autorius Albertas Griganavičius 

Gražinos apipavidalintų knygų viršeliai.
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lijų, UAB „Bubių malūnas“ miltų pakuočių, UAB „Rūta“ saldainių pakuo-
čių ir saldainių rinkinių, AB „Alda“ pusfabrikatų pakuočių, UAB „Hera“ 
buitinės chemijos pakuočių ir etikečių komplekto, UAB „Natūralios sultys“ 
gaiviųjų gėrimų etikečių, UAB „Kanrugė“ maišelių, UAB „Sabalin“ vaikiš-
kos ir vyriškos avalynės pakuočių dizainą. 

Dailininkė ypač daug dirba su knyga: kuria leidinių viršelius, visuminį 
knygos dizainą. Ji atliko daugumos „Saulės deltos“ leidinių meninį apifor-
minimą. Dirbant su knyga ypač daug dėmesio skiria šriftui. Šią grafinio 
dizaino discipliną docentė dėsto ir Šiaulių universitete, parašė ir 2004 m. 
išleido mokymo priemonę „Šrifto grafika“, tuo būdu tartum pratęsdama 
Virginijaus dar 1995 m. leidinį „Šrifto ABC“. Šių leidinių autoriai arti-
mai bendravo jas rašydami, abu rėmėsi Estijos dailininko V.Tootso nuos-
tata, pateikiama knygoje „Šiuolaikinis šriftas: „ Nežinant šrifto istorijos, 
neįmanoma prasiskverbti į šio meno esmę ir atsakyti į daugelį praktiškų 

Virginijus Šimoliūnas „Moteris pantera“ al.dr. 
180x100 

Virginijus Šimoliūnas. Moteris pantera. Al., dr. 180x100.
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Virginijus Šimoliūnas „Rombas“ akv. 40x25 

Virginijus Šimoliūnas. Rombas. Akvarelė. 40x25.
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Virginijus Šimoliūnas. Pasiaukojimas. Al., dr. 140x90.
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Virginijus Šimoliūnas „Nusiteikimas atostogoms“ al.dr. 100x80 
klausimų. Žmogus, susipažinęs su šrifto vystymosi dėsningumais klasiki-
niu pagrindu, niekada nepuls į diletantiškumą ir nepradės anksčiau laiko 
nemokšiškai kurti savo raidžių. Mes neįsivaizduojame šiuolaikinės kul-
tūros be šrifto, ir kuo platesni ir įvairesni tampa šrifto naudojimo būdai, 
tuo daugiau dėmesio mes turime skirti jo kokybei. Platus užmojis ir mūsų 
gyvenimo tempas reikalauja iš šrifto meno turtingumo ir įvairumo. Šrifto 
menininkas turi tobulai valdyti skriestuvą ir reisfederį. Bet jeigu jis, įvaldęs 
tik tuos instrumentus, nebus įsisavinęs rankraštinio, greitai rašomo šrifto 
plunksna arba teptuku, tada iš jo tik pusė dailininko, nes jis neturi paties 
svarbiausio – meninio prado.“

Knygų leidyboje, jų viršelių ir bendro dizaino kūryboje G. Šimoliū-

Virginijus Šimoliūnass. Nusiteikimas atostogoms. Al., dr. 100x80.
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nienė nuėjo ilgą kelią, įgijo specifinės patirties ir pasiekė gerų rezultatų. 
Šiandien knygos dažnai tampa parodų eksponatais, ne tik literatūros, bet 
ir meninės raiškos reiškiniu. Pasirodo, kad neretai knygos formatas, vir-
šelio kompozicija, bendras jos vaizdas dalinai atskleidžia ir jos žodinį li-
teratūrinį turinį. Ypač tai būdinga ir netgi svarbu grožinei literatūrai. Šią 
savybę reikia pripažinti daugeliui Gražinos apiformintų knygų. Ji pati tai 
tik patvirtina: „Vaizdinė struktūra yra kompozicinė meninės raiškos for-
ma. Vaizdumas priklauso nuo šrifto ženklų, kurie sudaro žodžius, eilutes 
ir pastraipas, formų rašymo įskaitomai, nuo jų harmonijos su informacijos 
šaltiniu. Jis nustato, ar lengvas, tikslus ir greitas regimojo teksto suvokimo 
procesas“. Kūrybiškas knygos dizainas (viršelis, šriftas, formatas) parodoje 
tartum prabyla apie jos turinį, kviečia pavartyti, perskaityti. Sukūrė šių kny-
gų maketus: Stasio Bulzgio „Neprakalbintas lemties akmuo“, Vandos Ka-
valiauskienės „Ką šlama ąžuolai“, Kazimiero Knizikevičiaus “Šiaulių krašto 
medicinos istorija“, Alberto Griganavičiaus „Kū ašen da atamenu“, Alfonso 
Stakėno „Daktaro druska“, Leono Peleckio-Kaktavičiaus „Angelas, kuris 
saugo“, Ričardo Dailidės „Skrydis į nemirtingumą“, taip pat istorijos ir kul-
tūros žurnalo „Padubysio kronikos“ maketą. Šių knygų autoriai – žinomi 
šiauliečiai, su kuriais autorė tebėra ar yra buvusi artimai pažįstama, o tai 
irgi prisideda prie sėkmingo leidinio meninio sprendimo. Štai ir naujau-
sias, 2017 m. pradžioje pasirodęs jos kūrinys – šiauliečio gydytojo, Šiaulių 
universiteto docento Jūros Vlado Vaitkevičiaus poezijos rinktinė „Taip laša 
gyvenimas“. Puikus meninis knygos sprendimas – spalvinė ir grafinė darna 
suteikia jai papildomo patrauklumo ir svorio.

Gražina ir Virginijus – abu Šiaulių universiteto dailės pedagogai, už-
sitarnavę mokslinius laipsnius. Nuo piešimo ir tapybos paskaitų, nuo dar-
belių ir braižybos dėstymo palaipsniui buvo pereita prie dizaino, jo, kaip 
savistovios dailės šakos, jungiančios savyje architektūros, taikomosios dai-
lės, grafikos elementus, formavimosi. Vienok piešinys, eskizas, kompozicija 
visoms dailės šakoms, o taip pat ir dizainui išlieka meninio išsilavinimo 
pagrindu. Pedagoginis darbas irgi kūrybinė veikla, paskaitų metu dėstytojas 
ne tik perteikia žinias studentams, bet ir patiria kažką naujo pats. Atsiranda 
sąvokos „mokytojas-mokinys“ ir „mokinys- mokytojas“. Taip ir Šimoliūnų 
kūrybos praktikoje atsiranda buvę mokiniai, pabrėžiantys dėstytojų įtaką jų 
kūrybai. Tokiu būdu atsiranda „mokykla“ ne kaip mokymo įstaiga, o kaip 
dailės raidos tam tikro etapo visuma.

Šimoliūnai bendrauja su tautodailininkais, yra vadovavę jų semina-
rams, ruošę parodų ekspozicijas. Šis bendravimas duoda naudos ir jų kū-
rybai, ypač tradicijų srityje. Gražina daug prisidėjo prie pynimo iš vytelių 
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žanro atgaivinimo ir kt. 
Dirbdami šalia Šimoliūnai padeda vienas kitam, atsiranda ir bendra-

autorystės darbų. Susiformavo dailininkų-dizainerių šeima. Į ją įsijungė 
dizainerė dukra Jurgita, baigusi grafinio dizaino studijas Vilniaus dailės 
akademijoje, sūnus Tadas – Šiaulių universiteto absolventas, IĮ „Owexx de-
sign“ direktorius ir jo žmona Gintarė, Šiaulių universitete įgijusi darbų-di-
zaino specialybę, daugiausia dirbanti baldų projektavimo srityje. Dailinin-
kai-tėvai, gyvendami Šiauliuose Virginijaus tėvo dovanotame bute, drauge 
paveldėjo, anot Gražinos, ir „gerąją namų dvasią“. O visas vasaras praleidžia 
mažoje sodybėlėje Meilūnų kaime prie Daugyvenės upelio Pakruojo rajo-
ne. Beje, toje pastoviai atnaujinamoje sodybėlėje ne tik auginami vaisiai, 
daržovės, bet dažnai lankosi dailininkai-draugai, vyksta pokalbiai, diskusi-
jos, gimsta nauji projektai, kurie kartais čia ir kuriami. 

Taigi – net penkių dailininkų-dizainerių šeima. Šimoliūnų kūryba 
paliudija ir patvirtina, kad Šiaulių aukštoji mokykla ir jos kūrybinė veikla 
bei auklėtiniai tapo reikšmingu visos Lietuvos dailės faktoriumi.

Vytenis RIMKUS
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MINTYS 
APIE GYVENIMĄ, 
MEILĘ IR KNYGĄ

 
 

Irena VASINAUSKAITĖ

NUO SUTIKTUVIŲ IKI...

Knyga „Paukštė išskrido... pavasarėjant“ Šiauliuose buvo sutikta praė-
jus vos pusmečiui po to, kai nuostabi pedagogė, Lietuvos karalienės Mortos 
premijos mecenatė, „Saulės deltos“ leidyklos įkūrėja Jadvyga Karinausky-
tė-Kauneckienė išėjo pas Kūrėją.

Per palyginti trumpą laikotarpį leidyklos bendruomenė ir Lietuvos 
kultūros fondas sudarė knygą, persisunkusią gerumo ir meilės. Ir tai ne 
skambios frazės. Būtent taip gyveno ir dirbo mano mylimiausioji Moky-
toja. Tik tai daryti ji sugebėjo talentingai: ramiai, be pykčio ar panikos, 
solidžiai, švelniai šypsodamasi, kiekvienam rasdama gerą žodį. Tokio J. 
Karinauskytės-Kauneckienės elgesio kodą radau jos paaugliškuose gimna-
zistės dienoraščio puslapiuose – būsimoji pedagogė augo tvirtoje, religin-
goje, santarvės kupinoje šeimoje. Gal dėl to sutikdami šią knygą šiauliečiai 
negailėjo šiltų žodžių mus palikusiai, šviesti žmones pašauktai Mokytojai, 
kiekvieną pabuvimo su J. Karinauskyte-Kauneckiene akimirką laikydami 
unikalia, vienintele, nepakartojama.

„Ji buvo tyli, smulki mergytė…“
Profesorius Vytenis Rimkus, buvęs J. Karinauskytės bendraklasis Ba-
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zilionų mokykloje, kalbėdamas knygos sutiktuvėse, paryškino svarbų faktą 
– leidyklos įkūrėja ir ilgametė jos vadovė išleido į gyvenimą 500 knygų, o 
501-oji – apie ją pačią, gerąją leidyklos sielą. „Šia knyga, tarytum motinos 
skara, ji švelniai pridengia visas prieš tai buvusias. Galvojau, ką pasakyti 
apie Jadvygą. Vadinu ją vardu, nes esame pažįstami nuo pradinės mokyk-
los. Kokie atsiminimai iš vaikystės? Buvo smulki, tyli mergytė, – kalbėjo 
V.Rimkus. – Vėliau vėl susitikome, tik jau prie knygų leidybos. Vienas kitą 
palaikėme iki paskutinės dienos... Nuo pat pradinės mokyklos laikų ji iš-
tikimai mylėjo Lietuvą. Ji mums tarytum gyva ir įpareigoja dirbti toliau.“

Iš Vilniaus į knygos sutiktuves atvykęs buvęs ilgametis Lietuvos 
kultūros fondo pirmininkas profesorius Jurgis Dvarionas džiaugėsi – tokia 
knyga be galo svarbi, primena ypač šviesų žmogų, suartina visas kartas. 
Išeidami vyresnės kartos žmonės palieka mums daug gėrio ir meilės. Esa-
me pakviesti tęsti šviesaus atminimo Jadvygos darbus, reikalingus Lietuvai, 
žmonėms.

Tęsdamas profesorių „rikiuotės“ pasisakymus žinomas istorikas Ro-
mas Batūra priminė: „Svarbus yra „Saulės deltos“ indėlis Lietuvos laisvės 
kovų epochos fone, nes šios leidyklos bazėje leidžiamos Lietuvos dvasią 
keliančios knygos.“ Ir prisipažino: „Buvo labai malonu su Jadvyga, Hubertu 
ir visu kolektyvu kovoti už lietuvybę, daryti svarbius darbus.“

„Paukštė išskrido... pavasarėjant...“ – knyga apie Meilę. Dievui. Lietu-
vai. Žmogui. Kiekvienas jos skaitytojas, net nepažinojęs J. Karinausky-
tės-Kauneckienės ar apie ją rašančiųjų, neabejotinai pajus tą iškilų jausmą, 
kuris skatina tikėti Kūrėju, kovoti už Tėvynę ar suliejus dvi širdis kurti ir 
šviesti žmones. 

XXI amžiaus knygnešiai
Jadvyga ir Hubertas bei jų sielų šviesos suburti žmonės vadintini XXI 

a. knygnešiais. Kruopščiu kasdieniu darbu dvidešimt penkerius metus jie 
„lipdė“ „Saulės deltą“, kuri žinoma toli už Lietuvos ribų, nors leidžia ne-
komercinę, o išliekamąją vertę turinčias knygas. Šiuose leidiniuose nėra 
pykčio, patyčių ar keršto, juose neaukštinamas egoistinis „AŠ“. Todėl tei-
si žinoma vertėja ir redaktorė vilniškė Donata Linčiuvienė, knygos su-
tiktuvėse teigdama: „Knygų leidyba – taurus darbas. Turėdami patriotinių 
užmojų, galime daug nuveikti. Ne apie visus išėjusius galime pasakyti, kad 
jis buvo Dvasios karalius ar karalienė.“

Mano mylimiausioji Mokytoja visą gyvenimą – ar vaikus mokė, ar 
spektaklius režisavo, ar knygas leido – elgėsi ir gyveno kaip karalienė. Tik 
ji, ko gero, nė nejautė, kad širdyje nešioja spindinčią karūną, todėl šalia 
būdamas privalėjai visada būti pasiruošęs pagarbiam reveransui. Tiesiog 
toks buvo J. Karinauskytės-Kauneckienės gyvenimo būdas ir nuolatinė 



144

Varpai 2018 (38)

dvasinė būsena.

Laimingi Meilės šviesoje
„Tik Huberto meilės šviesoje ji galėjo būti tokia laiminga, – knygos 

sutiktuvėse moteriškai pastebėjo mokytoja Cecilija Lapkuvienė ir kreipėsi 
į Hubertą: – Gyvenote šviesos ir meilės apsupti. Pro langą matydavom, 
kaip švelniai padedate susisagstyti palto sagas, paglostote plaukų sruogelę, 
paduodate ranką išlipant iš mašinos. Jūsų Meilės šviesoje ji galėjo būti tokia 
laiminga...“ O Hubertas visada tokiems teiginiams prieštarauja, nenutylėjo 
ir šį kartą – „pakoregavo“ judviejų gyvenimą „stebėjusią“ C. Lapkuvienę: 
Mane Jadvygos Dvasios sparnai kėlė aukštyn. Svarbiausia – dvasia. Jeigu aš 
turiu ką gero, tai tik jos dėka.

Knygos sutiktuvėse dalyvavęs JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis 
ypač šiltais žodžiais prabilo apie Amžinybėn išėjusią iškilią pedagogę ir 
knygų leidėją J. Karinauskytę-Kauneckienę, švelniai ją pavadindamas mūsų 
Jadvygėle ir suteikdamas vilties, kad šio puikaus žmogaus sielą gailestingai 
priglaus Dievas, o jos darbai ir prasmingos gyvenimo pamokos nedings be 
pėdsakų, kad gyvens mūsų širdyse ir sielose.

Jadvygos Raselė, kaip ir dera dukrai, pasakė žinanti, kad visų vaikų 
mamos ypatingos, ir tikino: „Aš tebeturiu Mamą. Tik mes nesusitinkame.“ 
Jadvygos dukterėčia vilniškė Lionė Grigoravičienė visos plačios giminės 
vardu dėkojo knygos sudarytojams, parengusiems, išleidusiems bei į knygos 
sutiktuves pakvietusiems. Gydytoja Laimutė Briedienė, pažinojusi Jadvygą 
nuo 1969-ųjų, kai mokytoja buvo piršlienė bendrų pažįstamų vestuvėse, 
sakė: „Jadvyga atkreipė visų dėmesį – puošni, kukli, elegantiška, sugeban-
ti viską subtiliai suderinti, itin švelniai bendraujanti su visais. Po daugelio 
metų ji tapo mano paciente. Ateidavo jau būdama vyresnio amžiaus, tačiau 
tokia pat trapi, elegantiška. Jos atėjimas džiugindavo, iki dabar matau ją be-
sišypsančią. Kiek iš jos daug buvo galima išmokti gerumo! Kokia laimė jos 
mokiniams!“ O šaunioji knygos sutiktuvių vedėja aktorė Olita Dautartaitė, 
suprasdama, kad netekties žaizda gili ir atvira, skaudžias emocijas malšino 
tai vienam, tai kitam uždėdama ranką ant peties ar skaitydama jautrias 
poetų eiles.

„Paukštė išskrido... pavasarėjant“ – tai knyga, alsuojanti meile. Taip 
gražiai savo straipsnį „Šiaulių naujienose“ po sutiktuvių pavadino jaunutė 
žurnalistė Diana Janušaitė. Ačiū jai. Tikrai, knyga sudomino skaitytojus. 
Visas pusės tūkstančio egzempliorių tiražas išgraibstytas per... du mėne-
sius! Kas dar labai svarbu – šia knyga gražiai dalijamasi. Galima drąsiai 
spėti, kad ją jau skaitė ar skaitys gal net trigubai daugiau žmonių, nei yra 
egzempliorių. Gyvenimo išmintis, gėris, džiaugsmas ir meilė – tai, ką visą 
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savo gyvenimą puoselėjo mano mylimiausioji Mokytoja – gražiai sklei-
džiasi visoje Lietuvoje.

Paskutiniosios pirmojo tiražo knygos pasiekė skaitytojus Jadvygos 
gimtajame krašte – Kelmėje, J. Žemaitės vardo bibliotekoje. Lapkričio 
pradžioje čia vykusiame knygos pristatyme ji pavadinta Gyvenimo ir 
Meilės knyga. O, kaip gražiai sutiko Jadvygą jos gimtasis kraštas, numylė-
toji Kelmė ir jos žmonės! Kaip gražiai susitikimą su knyga, o drauge ir su 
Jadvyga, vedė žurnalistė Janina Skeberdienė: įsigilinusi, įsijautusi, ir, kaip 
ji pati sakė, įsimylėjusi. Šeimininkų ir susirinkusiųjų dėmesingumas ir rū-
pestingumas, gražūs, švytintys veidai, gėlės ir nuostabi muzika bei dainos 
– viskas aiškiai bylojo, kad Jadvyga gimtinėje buvo labai laukiama ir sava. 
Sugrįžo jos gražios ir geros mintys, troškimai, viltys, svajonės. Namolio 
sugrįžo jos geroji dvasia.

Kai ant sparnų neša Meilė
Ir iš tiesų - tai knyga apie Meilę. Ir ne bet kur, o Lietuvoje, Dievo 

Apvaizdos globoje. Ilgą, bendrą 45-erių metų gyvenimo kelią nuėjo kartu 
Jadvyga ir Hubertas. Jie ne tik įveikė gana kategorišką visuomenės nuo-
monę, bet ir įrodė, kad primityvokas apkalbas gali įveikti tikras jausmas, 
tikra meilė, tikra draugystė, skatinanti kurti, gražiais darbais įamžinti šalies 
istoriją bei rūpintis talentingų Lietuvos vaikų tobulėjimu.

Net nemokantys lietuvių kalbos ir tarsi albumą vartydami knygą su 
312 nuotraukų, kuriose užfiksuotos galbūt laimingiausios mano mylimiau-
sios Mokytojos gyvenimo akimirkos, supras, kad rūpestingasis Hubertas 
ištikimai lydėjo savo moterį iki jos paskutinės stotelės. Dabar – taip pat 
šalia...

Daug galima padaryti žmonių ir valstybės labui, kai ant sparnų neša 
Meilė.

To ir linkiu visiems būsimiesiems antrojo leidimo knygos skaityto-
jams.

Hubertas SMILGYS

 KUR TU ESI? MAŽIEJI STEBUKLAI

Žmogaus gyvenimas – kas tai? Perskaityta gausybė teorijų, traktatų, 
išklausyta daugybė pamokymų, o atsakymas?!. Net paprastutė, daugelio 
nesyk girdėta sentencija, dažnai užrašyta ant paminklų „Kodėl man niekas 
nepasakė, kad žemėje esu tik svečias“, deja, daugelio širdžių iš tikro ir nepa-
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siekia. Prisipažinsiu: iki tol – ir mano. Kol nenutiko skaudi netektis ir kol 
brangiausias pasaulyje žmogus nebegrįžo… Buvo žmogus – viso gyvenimo 
centras, džiaugsmas ir prasmė, ir staiga... nebėra! O gal vis dėlto yra? O jei 
yra, tai kur?

Gyvenimas čia, Žemėje, ir Amžinatvė. Kaip galėtume pajausti ir su-
vokti tų dviejų, tarytum priešingų, būvių santykį? Tai, ko gero, sudėtingiau-
sias klausimas, iškylantis ar iškilsiantis daugeliui. Tiesa, kai kam tokia dile-
ma net neegzistuoja: laksto po gyvenimo muges, šurmuliuoja, jaučiasi esą 
gyvenimo šeimininkais amžinai. Deja, tai tikrų tikriausia chimera, klaidi-
nanti ir viliojanti į niekur arba dar blogiau. Vieną dieną visa tai dings, viskas 
vienu kartu bus atimta. Tai – aksioma! Liks tikriausiai, kaip moko Kristus, 
o taip pat ir visos pagrindinės pasaulio filosofijos bei tikėjimai, tik gerumas, 
meilė, rūpestingumas, atjauta – didžiausios ir per amžius išliekančios ver-
tybės, dovanojamos kitiems.

Praėjo pusmetis, kai mus paliko Jadvyga, vadinta ir vadinama daugy-
be švelniausių vardų. Tada pirmoji skausmo ir nevilties banga tarytum 
paralyžiavo viską – mąstymą, pasaulio suvokimą, jausmus. Tik širdis plakė, 
vis kartodama ir kartodama žodžius: myliu, ilgiuosi, mano Brangusis 
Žmogau... Beliko liūdėti, melstis, mąstyti ir kalbėtis mintimis su savo 
mylima Jadvyga prie jos kapelio, širdyje vis girdint ją švelniai kartojant 
mėgstamą frazę: Ar mes tylim, ar kalbamės, mums visada gera, svarbiausia 
– kad esame kartu. Ši vieta tapo geriausia pasaulyje – čia aprimsta širdis ir 
dvasia. 

Gyvenimas, deja, nesustojo, vis labiau įtraukdamas ir mane. Prasi-
dėjo visą mėnesį trukusios Grigališkosios šv. Mišios – neapsakomai gražus 
ir prasmingas kunigo Dariaus Marcinkevičiaus ir tikinčiųjų susitelki-
mas maldai už Jadvygą. Nuostabu: dauguma dalyvavusių, anksčiau jos 
net nepažinojusių, pamažu nepastebimai ją pamilo. O į leidyklą užėjęs 
profesorius Vytenis Rimkus ragino leisti knygą, pokalbio pabaigoje iš-
tardamas įsimintiną frazę: „Aš einu rašyti straipsnį, o jūs – žinokitės.“ 
Nebloga užduotis, pagalvojau, bet kaip tai padaryti? Nuvažiavau prie 
Jadvygos kapelio, mintimis su ja kalbėjausi. Pradėjo rastis knygos kontū-
rai. Maloniai stebino tai, kad ir į ką kreipčiausi pasakyti savo mintis apie 
Jadvygą – niekas neatsisakė! Pirmą kartą pajutau džiaugsmo trupinėlį, o 
gavęs tekstus iš I. Kubilienės, O. Dautartaitės, G. Čepaitienės, M. Lužy-
tės ir kitų nuostabių žmonių, – pravirkau... Keista skausmo, džiaugsmo ir 
dėkingumo dermė!..

Beje, apie gedėjimą ir raudas. Buvau gavęs keletą pastabų, kam atsi-
sveikindamas su Jadvyga verkiau. Esą nevyriška! Sutrikau. Bet lyg nujaus-
dama mano širdgėlą, prie kapelio netikėtai atėjo nepažįstama moteris ir, 
tardama žodžius dovanai gavau, dovanai ir atiduodu, padavė leidinį apie 
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gedėjimą. Ir, nieko daugiau nesakiusi, nuėjo. Kas tai? Gražus sutapimas, ar 
geroji dvasia atėjo į pagalbą? Ėmiau skaityti. Štai du skirtingi pavyzdžiai. 
Vienas jų: Buvęs labai tvirtas dvasia ir tikėjimu Abraomas, netekęs žmonos, 
raudojo ilgai ilgai ir niekas negalėjo jo nuraminti. Kitas pavyzdys: Visų laikų 
vyriškumo kovingumo ir drąsos pavyzdys – Spartakas. Ištvėręs nežmoniškus 
išbandymus, pakabintas mirti ant kryžiaus laikėsi ramiai ir tvirtai, bet matant 
karietoje pro šalį pravežamą jo Mylimąją, kuriai nebuvo leista net pažvelg-
ti į jo pusę, ašaros tekėjo per jo skruostus. Toliau skaitydamas supratau svar-
biausia – visi jie turėjo jautrią širdį. Padariau išvadą – silpni vyrai verkšlena 
dėl savęs, stiprūs rauda dėl savo Mylimųjų. Daug metų gyvenęs laime ir 
džiaugsmu, privalau pajausti ir netekties skausmą. Pilnai. Visa savo esybe.

Laikui bėgant, pradėjau jausti prasmingus ženklus, tarytum kažkas 
švelniai mintimis vestų per gyvenimą. Pradžioje galvojau – atsitiktinumai. 
Štai pirmas po netekties apsilankymas Karinauskių miške Gailaičiuose. 
Liūdesys, vien liūdesys... Tik staiga – vos nepargriuvau... Koja užkliuvusi 
už gražiausio elnio rago! Nuo pat vaikystės svajota rasti tokį, bet nesėk min-
gai. O štai dabar, matyt, liūdesiui sušvelninti – tokia dovana! Po mėnesio 
– vėl Gailaičiuose. Einu kaimo keleliu, kur kažkada bėgiodavo mažoji Jad-
vyga ir mintyse kartoju jaunystėje be autoriaus pavardės nusirašytą eilėraštį 
„Kur tu esi?“: Nudarda lietūs pilkom ražienom./ Kur tu esi?/ Dingusioj saulėj 
ar mėnesienoj, / Ar debesy? Ir tartum atsaką, tarytum laišką / Staiga matau / 
Aš paukščio plunksną, baltą ir aiškią, / Po kojom sau. / Neklausinėsiu daugiau 
jau nieko, / Kur tu esi, - / Išskrido paukštis – plunksna paliko / Balta šviesi. 
Ir tartum atsaką, tarytum laišką staiga matau... Taip, tikrų tikriausią baltą 
paukščio plunksną, po kojom. Pakėliau, priglaudžiau prie širdies. Ir vėl po 
kiek laiko namuose dėstau medžiagą būsimai knygai. Nerandu jokių Jadvy-
gos laiškų kitiems žmonėms. O taip reikėtų!.. Vaikštau susirūpinęs, praeinu 
pro spintą. Staiga kažkas sušlamėjo. Atsigręžiu. Ant kilimo gražiai pasklidę 
Jadvygos jaunystėje rašyti laiškai pusseserei Sofijai, dar ir jos nuotrauka ant 
viršaus. O tie laiškai visiškai užmiršti išgulėjo kažkur giliausiame kamputy-
je net keturiolika metų. Tarytum kažkas sakytų: Imk, naudokis, tau jų dabar 
reikia...

Išėjus šiai knygai, kažkodėl panūdau aplankyti Kelmę. Paėmiau keletą 
egzempliorių knygynui ir išvykau keliu, kur važiuodavome su Jadvyga. Išė-
jau iš knygyno ir ruošiausi grįžti namo. Netikėtai apėmė keista mintis – 
būtinai įeiti į gretimą rajono savivaldybės pastatą. Pagalvojau, jokio reikalo 
ten neturiu, kodėl turėčiau eiti? Bet mintys nepaleido. Nuėjau. Ilgas ko-
ridorius, daug baltų gražių durų, estetiški užrašai. Negalvojau jų skaityti, 
bet prie vienų durų pritraukė lyg magnetas. Skaitau: „Švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius“. Pradarau duris ir sustoju nustebęs – priešais sėdi Jad-
vyga ir dar viena jauna moteris... Jadvyga Gaupšienė – kultūros veikėja, 
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poetė, gražiai bendravusi su mūsų Jadvyga, kai leidome knygas. Rankose 
– mūsų su Jadvyga seniai leistas albumas „Šiauliai“, iš kažkur kažkieno ką 
tik atneštas. Nustebusios žvelgia į mane ir taria: „Ar tai ne haliucinacija?.. 
Ar tikrai čia jūs?“ Nuostaba pasikeitė džiaugsmu, buvau pavaišintas skania 
kava, obuo liais. Įsišnekome. Padovanojau po „Paukštę...“. Jos pasiūlė rengti 
knygos pristatymą, paskambino kitam puikiam žmogui – Žemaitės bib-
liotekos direktorei Ritai Grišienei. Ten vėl buvau priimtas itin maloniai ir 
dalykiškai. Taip netikėtai buvo parengtas Jadvygos „sugrįžimas“ gimtinėn.

Grįždamas galvojau – kaip gražiai viskas sudėstyta, suruošta. Ačiū 
Dievui! Ačiū Jadvygos gerajai dvasiai! Vėliau tokie prasmingi ženklai kar-
tojosi būnant Šiluvoje ir kitur. Pradėjau juos vadinti „mažaisiais stebuklais“.

Štai dar vienas jų. Darganotą lapkričio 20-osios rytą vėlavau atvažiuoti 
prie Jadvygos kapelio. Skubėjau, jaučiausi nesmagiai. Širdyje suskambo 
kažkada ištarti jos žodžiai: Tu nežinai, kiek nerimo sukėlė man vos žymus 
Tavo vėlavimas. Sustingo širdis krūtinėje, sukluso visa mano esybė, pagaliau 
dideliame triukšme atskyriau Tavo balsą. Viskas, viskas, viskas! Viskas įsigyve-
no ore, galvoj, širdy. Prasmingos prasidėjo minutės...

Sustojus prie K. Donelaičio kapinių vartų, pamačiau stovinčias dvi 
ele gantiškas moteris. Lyg tarp kitko paklausiau, ar ne manęs laukia? Pa-
sirodo – taip! Pažvelgiau atidžiau – Dieve, juk tai mokytoja Stanislava 
Staškuvienė, parašiusi nuostabų straipsnį šiai knygai. O kas gi ta antro-
ji? Stanislava suskubo pristatyti: „Tai mano kauniškė sesuo Nijolė, apie 
kurią rašiau. Abi – viena iš Molėtų, kita iš Kauno atvykome į Šiaulius la-
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bai trumpam – Molėtuose laukia serganti mama.“ Viešpatie, sunku buvo 
tuo patikėti! Juk tai ta pati sesuo, kuri, perskaičiusi knygą, pasakė bran-
gius žodžius: „Tu mane nuveši prie Jadvygos kapo...“ Ištarė žmogus, nė 
karto nematęs Jadvygos! Stipriai apsikabinome. Pasakiau, kad kaip tik šį 
rytą pagalvojau: matyt, emocijų pagauta ta moteris ištarė šiuos gilią prasmę 
turinčius žo džius. Praeis kiek laiko, skaitys kitas knygas, pamirš ir šią mintį 
ir pasiryžimą.

Bet ne! Štai jos stovi abi prieš mane! Juk jei bū čiau atvažiavęs anksti, 
kaip įprasta, būtume prasilenkę. Jei porą minučių vėliau, - taip pat, nes jos 
jau ruošėsi išvažiuoti, tik kažkokios nuojautos skatinamos nutarė dar ke-
lias minutes palaukti. Kas taip gražiai mus suvedė, kas taip tiksliai sudėstė 
laikus? Neabejoju – tai Jadvygos geroji dvasia: mintimis, širdimi, sunkiai 
nusakoma nuojauta. 

Vis labiau pradedu suprasti nuostabaus žmogaus – vilniškės Irenos 
Kubilienės ištartus prasmingus žodžius: „Tikiu, kad ji tą darys iš aukštai, 
dar geriau matydama plačią erdvę. Pajausit, mielas Hubertai, kaip mintys, 
idėjos ir galimybės pačios, ne, ne pačios, o iš ten, aukštai, atsivers prieš jūsų 
akis ir vedžios jūsų ranką... Tai – sielų kalba. 

Pasakyta: Dievo ženklai ateina per kasdienybę – tyliai, ramiai... 
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Prof. habil. dr. K. Nastopka (stovi kairėje) ir dr. E. 
Bradūnaitė-Aglinskienė (sėdi dešinėje) su „Varpų“ 
redaktoriais gimnazijos muziejuje prie naujos drobės – 
netradicinio J. Janonio.

GREIMUI IR BRADŪNUI 
SKIRTOS „VARPŲ“ 
LITERATŪRINĖS 
VALANDOS

Rugsėjo 21 d. Šiauliuose pažymėtos dvi 
iškilios datos – prof. Algirdo Juliaus Greimo ir 
literatūros klasiko Kazio Bradūno 100-mečiai. 
Trijose auditorijose – UAB „Rūta“, J. Janonio 
gimnazijoje ir Apygardos teisme – ta proga 
lankėsi ypatingi svečiai – žymiausias Lietuvoje 
semiotikas, Greimo mokinys prof. habil. dr. 
Kęstutis Nastopka ir poeto dukra dr. Elenutė 
Bradūnaitė-Aglinskienė. 

Pristatydamas svečius „Varpų“ vyr. redak-
torius Leonas Peleckis-Kaktavičius tradicinių 
literatūrinių valandų dalyviams priminė, kad 
Šiauliams Greimas labai artima asmenybė. Kurį 
laiką būsimasis Sorbonos universiteto profe-
sorius mokėsi tuometinėje Berniukų gimnazi-
joje, o pabaigęs studijas mokytojavo Mergaičių 
gimnazijoje. Tai buvo gana sudėtingi metai, kai 
Lietuvą okupavo iš pradžių raudonieji, paskui 
rudieji svetimšaliai. Tuometinės Mergaičių 
gim nazijos mokinės buvusį savo mokytoją yra 
apibūdinosios ir kaip išskirtinį pedagogą, ir kaip 
originalų žmogų. Tuos laikus dabar primena 
memorialinė lenta ant Didždvario gimnazijos 
pastato sienos. „Varpų“ redakcijos iniciatyva 
2010 m. balandžio 22 d. atidengiant tą lentą 
dalyvavo ir K. Nastopka. Atminimo lentoje 
pažymėta, kad be kitų ypatingų nuopelnų 
Greimas yra ir „Varpų“ sumanytojas. O karo 
metų „Varpuose“ paskelbti pirmieji jo kūriniai 
gražiai pradėjo būsimos didelės asmenybės bio-
grafiją, jie ir dabar nepasenę. 

Havajuose ( JAV) gyvenanti E. Bradūnaitė-
Aglinskienė Šiauliuose lankėsi antrą kartą. 
1990 m. rugsėjo 6 d., vos Lietuvai atgavus 
Ne priklausomybę. „Varpų“ redakcijos suor-
ga nizuotame vakare dalyvavo visa bradūnija 
– pirmųjų „Varpų“ autorius K. Bradūnas, jo 
žmona Kazimiera, sūnus Jurgis, „Amerikos 
balso“ korespondentas, Elenutė ir jos dar 
ikimokyklinukė dukra Vaiva, kuri šiuo metu 
rašo daktaro disertaciją apie Vilniaus naujųjų 
rajonų architektūrą.

Šiauliečiai turėjo ypatingą progą iš pirmų jų 
lūpų išgirsti tai, kas susiję su Greimo ir Bradūno 
asmenybėmis, jų gyvenimu ir darbais, taip pat ir 
tai, kas dar neužfiksuota, neaprašyta. 

Visų pirma prof. K. Nastopka įvedė į su-
dėtingą Greimo tyrinėjimų pasaulį. Papasako jo, 
kaip prasidėjo lemtinga pažintis, kuo semio tika 
taip trau kia įvairiose pasaulio šalyse gyvenan čius 
moks lininkus. O Apygardos teisme prisipaži-
no padaręs nusikaltimą, t. y. inicijavęs medalio, 
kuris neoficialus, atsiradimą. Dailininko Petro 
Repšio sukurtą, o Lietuvos monetų kalykloje 
pagamintą „1 Greimą“ profesorius įteikė „Var-
pų“ vyr. redaktoriui, pažymėdamas, jog jam 
jis tikrai priklauso. Įdomu, kad tokių medalių 
iš viso tik 300 ir jų turėtojais tapo plačiajame 
pasaulyje gyvenantys greimistai. 

Iki viešnagės Šiauliuose dr. E. Bradūnaitė-
Aglinskienė 2017-aisiais Lietuvoje jau turėjo 
begalę susitikimų. Tėvo poeto asmenybe ir 
kūryba domimasi aukštosiose mokyklose, gim-
nazijose, kultūros įstaigose, visur kur. Prisi-
mindama svarbiausią šeimos žmogų – poetą 
K. Bradūną, ji papasakojo ir tai, koks jis buvo 
artimiausių žmonių draugėje, ką dukrai tai 
reiškė, renkantis gyvenimo kelią. Gimnazistus 
ir pedagogus ypač sujaudino viešnios daina 
Jono Aisčio žodžiais, dažnai skambėdavusi jos 
tėvų namuose, kurios pagrindinis leitmotyvas 
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PREMIJOMIS APDOVANOTI 
ŠIAULIŲ KULTŪROS 
IR MENO PASAULIO 
ŠVIESULIAI

Miesto kultūrinį gyvenimą puoselėjan-
tys menininkai sulaukė valdžios padėkos ir 
įvertinimo. Koncertų salėje „Saulė“ jiems skir tas 
tradicinis šventinis vakaras – teiktos Kultūros 
ir meno premijos labiausiai nusipelniusiems 
kūrėjams. Šiauliai darkart įrodė, jog mūsų 
miestas kultūrine prasme – turtingas, veiklus ir 
išties galintis pasigirti ryškiomis, išskirtinėmis 
asmenybėmis. Tradicinės savivaldybės skiria-
mos Kultūros ir meno premijos teiktos jau 15-ą 
kartą.

Šventiniame vakare koncertų salė-
je „Saulė“ pačiais svarbiausiais svečiais ta-
po smuikininkė Jūratė Stakvilevičienė, foto-
menininkas Ričardas Dailidė, rašytoja Silvija 
Peleckienė ir dailininkas Sigitas Prancuitis. 
Jiems, skambant sveikinimams ir padėkos žo-
džiams, įteiktos premijos po 1500 eurų.

Nenustoti kurti ir tikėti tuo, ką daro 
paraginti ir savo kelią dar tik pradedantys 
kūrėjai – išdalintos stipendijos jauniesiems 
menininkams. Nuo sausio mėnesio, visus 
metus, kas mėnesį po 125 eurus bus skiriama 
me nininkui Adomui Žudžiui, literatei 
Robertai Stonkutei, fotomenininkui Edvardui 
Tamošiūnui ir grafikei Vaivai Kovieraitei-

Trumpei.
Iš viso per metus 1500 eurų stipendiją 

gausiantys jaunieji menininkai įsipareigoja per 
2018 metus įgyvendinti savo nurodytą meninį 
projektą, parodą ar renginį.

Jau trečiąkart teikta vienkartinė premija 
– 1000 eurų – už geriausią kultūrinės edukacijos 
projektą. Šįkart labiausiai jos nusipelniusia 
išrinkta Šiaulių miesto Viešoji biblioteka už 
projektą „Komiksų erdvė bibliotekoje“.

Premijas ir stipendijas gavusiems me-
ni ninkams bei jų pasveikinti atvykusiems 
šiauliečiams įteikta ir ypatinga muzikinė 
dovana – įspūdingas Šiaulių kamerinio orkestro 
ir garsaus saksofonininko Petro Vyšniausko 
koncertas.

Etaplius.lt, 2017.12.13

– meilė savo tėvynei Lietuvai. Jaunuolius poe to 
dukra ragino netapti materialistais, o jei likimas 
nuneš toli nuo Lietuvos, niekada nepamiršti 
svarbiausio – gimtosios žemės ir kalbos ir 
būtinai sugrįžti.

Išvykstant į Vilnių svečiai stabtelėjo prie 
neseniai atidengto Greimo paminklo.

Anot prof. K. Nastopkos, „prisidegti ciga-
retę“, nors jis ir seniai nerūkąs.

 Silvija PELECKIENĖ

Nuotraukoje iš kairės: Šiaulių miesto savivaldybės 
Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė, Meras 
Artūras Visockas ir tik ką 2017 metų Šiaulių miesto 
kultūros ir meno premijos laureate už „meilę žodžiui, 
atsidavimą teksto burtams ir ilgametį literatūros 
almanacho „Varpai“ tradicijų puoselėjimą“ tituluota 
rašytoja Silvija Peleckienė.
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