KAD JŪS SUGEBĖTUMĖT VISUS SUBURTI PRIE SAVO „VARPŲ“!
Monsinjoras KAZIMIERAS VASILIAUSKAS

ISSN 1392-0669

LITERATŪROS
ALMANACHAS
’41

ŠIAULIAI V A R P A I 2019

Vyriausiasis redaktorius
LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS
Redaktorė
SILVIJA PELECKIENĖ
Dailininkas
BRONISLOVAS RUDYS
Redakcijos kolegija:
ALGIRDAS GLUODAS
DONALDAS KAJOKAS
VYTAUTAS MARTINKUS
KĘSTUTIS NASTOPKA

RĖMĖJAI:
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą „Kultūros,
meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė „Varpų“ almanache“.
Remiamos rubrikos: „Varpų“ svetainė, Kuriantys Šiauliai, Mūzos,
Proza, Esė, Publicistika, Literatūrinis palikimas, Asmenybės, Kultūros
istorija, Kūryba ir gyvenimas, Mokslas. Kritika. Paramos suma 2019
metais – 2000 Eur.

Šiaulių miesto savivaldybė

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO narys,
Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulik
UAB „Sabalin“ (direktorė Regina Arcišauskaitė)
UAB „Rūta“
© VARPAI, 2019 (41)
Almanachas sumanytas 1942 metais
Leidžiamas nuo 1943 metų
„Varpų“ sumanytojas – lingvistas prof. Algirdas Julius GREIMAS (1917 -1992)
Pirmasis redaktorius – prozininkas Kazys JANKAUSKAS (1906 -1996)
Sprendimas atnaujinti „Varpų“ leidybą priimtas 1988 m. rugsėjo 14 d.
Leidimas atnaujintas 1989 metais

Varpai 2019 (41)

3

HANIA LUKAUSKAITĖ

4

Du eilėraščiai
Senųjų „Varpų“ skambesys

PATRICIJA DROBLYTĖ

5

Darna ir nedarna. Esė

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

13

Aukos lelija. Baladė. Literatūrinis
palikimas

DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ

18

Penki eilėraščiai. Mūzos

JOLANTA SEREIKAITĖ

24

Du apsakymai

GINTAUTAS ČERNECKIS

52

Ugnies rate. Lakonikos

55

Originalus dialogas. Epistolinis palikimas.
Eduardui Mieželaičiui – 100

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS

69

Angelų choras užkariauja pasaulį.
Kuriantys Šiauliai

ALFAS PAKĖNAS

79

Pažvelgimai baramo Vaižganto širdin.
2019-ieji – Vaižganto metai

ALFREDAS GUŠČIUS

109

Diemedžiu ar dilgėle? Mokslas. Kritika

IRENA LITVINAITĖ-AVYŽIENĖ

117

Reto grožio balsas. Asmenybės

URTĖ KIRILIAUSKAITĖ, EMILIJA
KARPIŪTĖ, ELZĖ URBIETYTĖ

128

Janoniečių kūryba. Debiutai

WILLIAM SOMERSET
MAUGHAM

134

Apsakymas Lotoso valgytojas. Vertė
Gražvydas KIRVAITIS

146

Kronika

Varpai 2019 (41)

4

HANIA LUKAUSKAITĖ
*

Rūpintojėli, gera su Tavim šį vakarą
Nuo kryžkelės į žemę gęstančią žiūrėti.
Turėjai laisvą širdį. O minios ir pono vergas
Prieš laisvąjį, dargi ant kryžiaus – pakėlė ietį.
Ėjai per žemę per dažnai nesuprastas,
Užklydai kažkada lietuviškojon klėtin
Ir koks nors Dovinė Tavin sudėjo savo rūpestį,
Tave išmokė varganus laukus mylėti.
Rūpintojėli, gera su Tavim šį vakarą
Nuo kryžkelės į žemę gęstančią žiūrėti.
Išlaisvintos širdies nieks nepavergia,
Ateikim žmogų vargstantį paguosti ir mylėti.

Varpai-1943

MINTIMI
Širdies mintis didi, galinga.
Kas naktį mintimi širdinga
širdį vargstančią lankau.
Jai nunešu švelnumo gėlę
ir džiaugsmo margą plaštakėlę,
ir gerą žodį tyliai pasakau.
Palydi žvaigždės mano mintį,
žvaigždės padeda nupinti
širdį guodžiančius sapnus.
Ir klausosi širdis nurimus,
kad sužaliuos juodi arimai,
o džiaugsmas bus šviesus.
Kas naktį mintimi širdinga,
meilės galia stebuklinga
širdį vargstančią lankau.

Varpai-1944
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ESĖ 5
PATRICIJA DROBLYTĖ

DARNAIR NEDARNA
Viena iš vertingiausių žmogaus savybių – gebėjimas sugyventi su kitais, ypač
su kitokiais nei jis. Tačiau šis gebėjimas sunkiai įvaldomas ir retokai sutinkamas.
Sugyventi su panašiais į save arba tais, kurie sąmoningai ar nesąmoningai trokšta
mums įsiteikti, palyginti nesunku. Kur kas sunkiau pasiekti santykių dermę su
tais, kurių raiška, bendravimo stilius bei įpročiai mums atrodo neįprasti, keisti ar
net atgrasūs. Su kuriais jaučiamės neturintys nieko bendra. Kuriuos mums sunkiai
sekasi gerbti ar pripažinti.
Naivu manyti, kad santykių problema – tai kitas. Kitas – nei geresnis,
nei blogesnis už mane. Mes daugmaž panašūs. Iš tikrųjų tai įnoringoji mūsų
asmenybės dalis purkštauja prieš jai nepriimtiną asmenybės dalį kitame.
Visi mes jaučiamės esantys (savaip suprantamos) tiesos ir gėrio pusėje,
bet kodėl gi mums nesiseka arba tik pusėtinai sekasi sutarti tarpusavyje? Kodėl
mes nepatenkinti kitais, o jie – mumis? Kodėl santykiai sukelia mums tiek daug
įtampos? Ar gali būti, kad tiesos ir gėrio karalystėje – per ankšta? O galbūt tų
karalysčių esama tiek, kiek subjektyvaus supratimo apie šiuos dalykus atmainų?
Tačiau jeigu taip, tuomet nei gėris, nei tiesa negali egzistuoti nei kaip normatyvinės
sąvokos, nei kaip patiriamos būsenos.
Žmogus, mokantis palaikyti darnius, šiltus santykius, yra tikra palaima
aplinkiniams. Šalia tokio norisi būti, su tokiu norisi dalintis savo gyvenimu, taip
pat ir tomis jo dalimis, kurias linkstame nuo kitų slėpti ir skausmingai pasilaikyti
sau.
Gebėjimas sugyventi – tai sykiu ir gebėjimas neprisirišti prie savo lūkesčių
aplinkinių atžvilgiu ir priimti juos tokius, kokie yra, nesvarbu, kaip anie elgiasi,
gyvena ar atrodo. Jis paremtas nuovoka, kad žmogus yra atskiriamas nuo savo
reiškimosi formos arba sąlygotumų, formuojančių asmenybę. Kad tam tikra
prasme žmogus nėra toks, koks yra (šiuo metu). Kad egzistuoja kita, tolimesnė
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savasties dalis, kurios neveikia sąlygotumai ir kuri pati savaime vertinga. Šioje
perspektyvoje pagarba kito būčiai – natūralus dalykas.
Sugyvenimo sąlyga – gebėjimas puoselėti ištikimybę skaisčiai kito savasčiai
ar tiesiog gėrio pradui kitame. Neleisti, kad neišvengiami susidūrimai su asmenybės
netobulumais atgrasytų mus nuo šio įsipareigojimo.
Darna – tai bendrystės išgyvenimas įveikiant konfliktus, pasipriešinimą,
diskomfortą. Tai pasirinkimas draugauti – likti santykiuose, nepaisant visų šių
dalykų bei juos lydinčio netikrumo.
Darna reikalauja vidinės ramybės, taikingumo ir gebėjimo jaustis saugiai
gyvenimo reiškinių bei aplinkybių įvairovės akivaizdoje. Taip pat ir gebėjimo
neatitrūkti nuo savo giluminio „aš“ susidūrus su iššūkiais. Pasiryžimo mylėti save
net ir tuomet, kai kyla grėsmė savimi iš esmės suabejoti.
Darnus žmogus yra pakankamai išskaidrinęs savo sąmonę, todėl jo pernelyg
nebaugina galimybė pakliūti į nejaukią situaciją, neįsipaišyti į kontekstą. Nes jo
savivertės jausmas ne svetimais matais matuojamas. Jis pažįsta save, savo stipriąsias
ir silpnąsias puses, bet neniekina savęs dėl neišvengiamų žmogaus prigimties
netobulumų, juolab neleidžia kitiems savęs niekinti. Tačiau jis nuoširdžiai stengiasi
tobulėti bei įveikti polinkius, kurie silpnina ar varžo jo autentiškumą.
Beje, vardan darnių santykių toleruoti tenka ne tik kito keistenybes ar šiokius
tokius nukrypimus nuo normos, bet ir normalius, sveikus poreikius. Pakantumas
aprėpia ir pagarbą kito asmens autonomijai bei savarankiškumui. Nes mes visi
turime savą atsakomybės sferą, tegu sutampančią tik su mūsų asmeninio gyvenimo
sfera. Mes galime dar tik mokytis gyventi ir veikti atsakingai, bet susijusių aplinkinių
pripažinimo nusipelnome jau vien dėl to, kad tai mūsų atsakomybės sfera, kurioje
jie teturi patariamąjį balsą ir kurioje negali šeimininkauti taip, tarsi tai būtų jų
pačių teritorija. Tai nereiškia, kad mums nereikia aplinkinių pagalbos, palaikymo
ar patarimų, taipogi išmintingo pavadovavimo ištikus krizei – neatlaikius įtampos
ar suklupus ties sunkumais. Tegu jie ištiesia ranką ir padeda atsikelti suklupusiam,
bet tegu ir pagarbiai atsitraukia, kai tas tvirtai atsistoja ant kojų.
Čia reikalingas didelis vidinis lankstumas, gebėjimas pripažinti kitą ir
pagarbiai su juo elgtis ne tik dėl to, koks jis yra, bet ir dėl to, koks galėtų būti –
tiesiog dėl jo prigimtyje įrašytų, galbūt (tinkamai) neišreikštų, bet visada turinčių
šansą atsiskleisti galimybių. Taip pat – gebėjimas atsitraukti, kai kitas dėlioja savo
gyvenimo dėlionę – savaip, pagal savą vidinį algoritmą.
Būtina atsikratyti ir polinkio sutelkti valingą dėmesį į kiekvieną situaciją,
už kurią jautiesi atsakingas nejausdamas ribų tarp savo ir kito, tegu ir labai artimo
žmogaus, gyvenimo. Nes tokiu elgesiu tu tiesiog ištrini kitą kaip savarankišką
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būtybę, sumenkini jo gebėjimą suvokti ir spręsti svarbius ar net visai paprastus
kasdienio gyvenimo klausimus.
Perdėta atsakomybė ir nepakantumas žengia koja kojon...
***
Mūsų elgseną veikia sudėtingos priežastys, kurių šaknys siekia gyvenimo
pradžią, o kai kurių mokymų požiūriu – dar giliau. Tačiau žmogus – šis tas
daugiau nei jį veikiančių priežasčių visuma. Darnus žmogus tai intuityviai suvokia,
todėl nepriima kito „išpuolių“, keistenybių ar subjektyvių reakcijų už gryną pinigą,
neskuba į jas audringai reaguoti, teisti ar vertinti kito, o veikiau būna linkęs
suklusti ir įsiklausyti. Užuot konstatavęs, - remdamasis vien stebimu kito elgesiu,
- kad kitas yra vienoks arba kitoks, jis kelia klausimą, kodėl tas elgiasi vienaip
arba kitaip? Jis nuoširdžiai domisi kitu, taip pat ir tuo, kas vyksta kito vidiniame
pasaulyje, o sykiu ir tarp judviejų.
Jis geba girdėti paslėptus vidinio gyvenimo virpesius žmoguje, skaityti jo
ženklus veido išraiškoje, kūno kalboje, balso intonacijose... Tas vidinių dalykų
suvokimas labai praplečia ir praturtina kito supratimą, todėl anas, pasijutęs saugus,
suprastas ir paskatintas, gali pasijusti tikrų tikriausios malonės palytėtas.
Darnus žmogus teikia ramybę kito sielai. Bet kokią vidinio pasaulio temą,
kurią su juo bando apsvarstyti kitas, - galimas daiktas, itin opią, lydimą daugialypių
asociacijų bei prieštaringų emocijų, - jis geba priimti bei gvildenti taip švelniai ir
ramiai, tarytum iš tiesų nebūtų jokio reikalo dėl jos audrintis. Jis sugeba grąžinti
pašnekovo dėmesį prie dalykų tokių, kokie jie galėtų būti problemos nepalytėtoje
būsenoje. Tarkime, kokie galėtų būti santykiai su žmogumi, jei problema nebūtų
„užauginta“? Galbūt kadaise buvo toks metas, kai mes išgyvenome santykių
pilnatvės akimirkas arba nuoširdų tų akimirkų ilgesį santykiams suaižėjus ar
nutrūkus...?
Sugrąžintas ramybės jausmas iš tiesų padeda kitam pajusti savo sielą –
tegu pamirštą ir apleistą, - kurios egzistavimu jis galbūt jau seniai abejojo ar net
netikėjo. Šiame pasaulyje „siela“ ir bet koks kitas dalykas, kurio negalima pažinti
jutimais, nėra savaime suprantamas. Juo įsitikrinama sąmoningomis pastangomis.
Tam reikia skirti dėmesio – nuolatinės atidos savo vidiniam pasauliui. Kaskart,
kai išorinis pasaulis kėsinasi įsiterpti tarp mano išorinės ir vidinės esybės ir šitaip
išmušti mane iš pusiausvyros, aš turiu savęs klausti: kur čia aš, o kur – ne aš?
Darnus žmogus – toks, kurio širdyje gyvena meilė. Svarbiausias uždavinys,
kurį jis kelia sau pačiam – įsišaknyti savo širdies šviesoje, kad ji taptų tvari ir stabili.
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Jis nuolat rūpinasi savo širdies reikalais, nes puikiai žino, kaip lengvai, rūpesčiams,
slogiems jausmams ir niūrioms mintims prislėgus, ji gali užgesti. Jis ne tik geba
mylėti, bet ir prisiima atsakomybę už savo meilę. Padaro ją savo pasirinkimu,
vidine nuostata ir kasdiene būsena. Nes žino, kad meilės liepsna palengvina naštas,
supaprastina santykius, o visų pirma - sušildo jo paties esybę.
***
Mes negalime puoselėti darnių santykių su kitais, jei netoleruojame jų
netobulumų. Toleruoti šiuo atveju – ne užsimerkti nekreipiant dėmesio. Tai
visuomet bandyti išgirsti ir prisikviesti žmogų, esantį kitapus tų netobulumų.
Ir stengtis taip elgtis kaskart, kai susiduriame su netobulumais. Galbūt jis pats,
susitapatinęs su netobulumais, save pamiršo? O gal netiki esant dar kažkokį
„kitapus“ savyje, kuris į aplinkinius ir situacijas gali reaguoti kitaip?
Iš tikrųjų mumyse pačiuose slypi mums įprastų požiūrių ir elgesio formų
alternatyvos, tereikia rasti raktą prie įpročių sukaustytos savasties dalies. Kartais
pakanka, kad kažkas kitas ją įžvelgtų ir atskleistų. Tai žmogui gali tapti didele
pagalba, o santykis, grįstas pagarba tai savasties daliai, kuri „žino ir gali geriau“
– gydančiu santykiu. Nes toks santykis atveria širdį. Jis gali labai sujaudinti ir
tapti tikra dovana pripratusiam prie paviršinių reakcijų į save, taip pat ir akstinu
pačiam reaguoti kitaip į aplinkinius tikint, kad juose galima prisišaukti švelnesnę,
supratingesnę ir pakantesnę būtybę, slypinčią po išoriniu apvalkalu.
Žinoma, galima su kitu elgtis tiesmukiškai bei atžagariai - ir netgi
jaustis visiškai teisiam jo atžvilgiu. Tiesmukiškos reakcijos į kito elgesį – savaip
pagrįstos ir sąžiningos (maždaug „ką matau, tą ir dainuoju“). Nerangus, nuolat
daiktus užkliudantis ir maistą nuo šaukšto drabstantis asmuo gali būti apšauktas
stuobriu. Bendrauti nelinkęs ir vangiai į aplinkinius reaguojantis, todėl jų buvimo
šalia savitai nepastebintis gali būti išvadintas bukapročiu. Tokius žmones galima
lengvai nužmoginti, jei neturime vidinės klausos, tam tikro jautrumo vadinamoms
keistenybėms ir priimame jas už gryną pinigą, tarytum jomis žmogaus esybė ir
užsibaigtų.
Neįprastas kito elgesys mums neretai sukelia priešišką reakciją. Betgi kodėl?
Vien dėl to, kad neatitinka mūsų normalumo standartų? Ar mums atrodo, kad
neparodę paniekos ar pasidygėjimo kito žmogaus trūkumais, vertinant paviršinio
socialumo požiūriu, patys save kažkaip sumenkinsime? Nieko vertas tas, kuris
nemoka grakščiai sukinėtis sociume... Tai nuo širdies atsietas požiūris. Širdis,
kuri ne(at)pažįsta po keistenybėmis slypinčio skausmo, negali atjausti sutrikusios
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kito esybės dalies. Neatpažįsta, nes nenutuokia apie gilesnes žmogaus esybės
dimensijas, slypinčias po išorine raiška. Jis defektą priskiria žmogui kaip tokiam,
tarytum kitapus širmos nieko daugiau nebūtų.
Šiaip ar taip, kito keistenybės netrukdo mums gyventi, nes jos tėra kito
gyvenimo formos dalis. Triukšmingai išsakytas pasipiktinimas ar prieštaravimas
šiuo atveju būtų neproporcingas.
Keisti, nors lengvai išpildomi ir nieko iš esmės nekainuojantys pageidavimai,
įpročiai ir ritualai, tegu ir nepaaiškinami bendro supratimo šablonais, bet iš
esmės aplinkiniams nekenksmingi ir gyvenimo neapsunkinantys, nėra kažkas, į
ką reikėtų reaguoti pertekliniais jausmais. Mūsų susierzinimas jų akivaizdoje –
nepakantumo kitam požymis. Jis nėra būtinas taip, kaip būtinoji gintis agresijos ir
smurto atveju ar būtinoji pagalba nelaimės atveju.
Nepakantumo atveju mūsų savitas požiūris į gyvenimą, tapęs principo
reikalu, lemia santykį su kitu. Mes bendraujame su aplinkiniais remdamiesi
savo požiūriu kaip skydu. Požiūris padiktuoja mūsų reakcijas. Bėda ta, kad mes
pernelyg kupini savęs – savo vidinių turinių, kad mumyse atsirastų vietos kitam.
Ar atsirastų tiek, kad kitas ten galėtų laisvai alsuoti atsipalaidavęs, o ne stypčioti
ant puspirščių, kad, gink Dieve, nepažadintų mūsų vidinio „drakono“.
Požiūrio principo dominavimas sunkiai dera su pakantumu. Jis prisiriša
prie išorinės asmenybės ir į ją reaguoja. Žmogiškos keistenybės ir netobulumai
pakantumo sferai paprastai nepriklauso. Pakantumui kito atžvilgiu jis leidžia
pasireikšti tiek, kiek tas kitas atspindi jį patį. Požiūrio principas – labai tendencingas,
nuspalvintas subjektyviai išgyventos asmeninio gyvenimo patirties bei asmenybės
sanklodos. Jis apsunkina bendravimą, nes vertina ir teisia.
Nepakantus žmogus linkęs kelti perfekcionistinius reikalavimus kitiems. Jo
netenkina niekas, kas nepasiekia jo nustatytos „tobulumo“ kartelės. Galbūt taip
aukštai jis ją iškėlė vien tam, kad niekas ir negalėtų jos pasiekti, o jis pats turėtų
pateisinamą priežastį išvengti santykių arba juos nutraukti?
Nepakantus žmogus visų pirma girdi save – savo vidinį balsą, kurį laiko
neginčijamu autoritetu. Tiksliau, jis automatiškai juo remiasi kaip autoritetu
ir „tiesos“ šaltiniu net ir delikačiose tarpasmeninėse situacijose, kur itin svarbu
atskirti kiekvieno asmens privatumo ribas. Santykius su kitu jis kuria teigdamas,
o ne klausinėdamas. Kilus įtampai jis nesidomi kito požiūriu į situacijos dėlionę,
todėl ir nuteisia jį reikalui esant be pasiteisinimo. Jis neprieina iki dialogo su
konkrečiu kitu, nes dialogas jau visada būna įvykęs jo vaizduotėje. Žinoma,
realų dialogą kitas gali inicijuoti „po fakto“, bet tai niekada neįvyksta ramiai, be
kovos ir ją lydinčio galvos skausmo. Nenorom tenka perlipti per savo natūralų
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polinkį susigūžti priremtam prie sienos kito atkaklaus subjektyvumo, kurstomo
išankstinių nuostatų.
Nepakantumo apraiškos mūsų elgesyje išduoda, kad mumyse šurmuliuoja
šutvė priešiškai nusiteikusių veikėjų iš mūsų pačių gyvenimo istorijos. Tolimoje
vaikystėje mes patys, galimas daiktas, kentėjome dėl artimiausiųjų aplinkinių
nepakantumo savo atžvilgiu, bet nesąmoningai perėmėme šį teisiantį požiūrį. Ir
nesvarbu, kad vėliau, jau būdami suaugę, prisimindavome tas patirtis su apmaudu ir
tikindavome save, kad „aš tai jau šitaip niekada nesielgsiu“. Išmoktos reakcijos, tegu
ir negatyvios, visada randa būdą pasireikšti – nebūtinai tokiomis pat aplinkybėmis,
kokias mums teko patirti. Pertekliniais jausmais aš galiu sureaguoti į kokį tik
nori gyvenimo reiškinį. Juk kadaise įsisavinau taisyklę: „Visa, kas neįprasta, yra
kvailystė, todėl neturi teisės gyvuoti“. Ir visai nesvarbu, kad į tą „kvailysčių“ kupetą
suversti vertingi dalykai, rodantys žmogaus originalumą ar vidinį gyvybingumą.
Mes pasitinkame kitą žmogų ne švaria sąmone, bet apraizgyta tiesų arba
požiūrių, kuriais remiamės kaip skydais. Jei esame pratę ignoruoti savo jausmus arba
tiesiog neturime įpročio praktikuoti negailestingos savityros, tuomet veikiausiai
neatpažinsime jų ir kituose arba suteiksime jiems savitą, mūsų patyrimą atitinkančią
prasmę. Šitaip su kitu niekuomet nesusisieksime. Savo sukauptus įspūdžius apie
tikrovę mes priimame kaip tikrovės atspindį, todėl jaučiamės visuomet esantys
„tiesos pusėje“. Mes tiesiog „žinome geriau“. Jei niekuomet nebandėme svarstyti
klausimų, kurie mums emociškai opūs, iš kitų hipotetinių perspektyvų, tuomet
saviškės taip pat nelaikysime perspektyva, veikiau jau - „nuoga tiesa“. Kad ta pati
tiesa turi kelis veidus – tiesą sakant, tiek veidų, kiek ir su situacija susijusių dalyvių,
- mums net neateis į galvą.
Mes visi turime savo gyvenimo istoriją ir daugybę tos istorijos atspaudų
sąmonėje, kurie ir nutiesia kelią savito požiūrio į tikrovę perspektyvai. Čia mes
simpatizuojame, ten – mirtinai kažko nekenčiame. Tačiau mūsų simpatijos ir
antipatijos veikiau atspindi mūsų vidinio pasaulio būklę nei kažkokią objektyvią
tikrovę. Jos įkalina mūsų sąmonę ir savitai nuspalvina gyvenimo suvokimą mums
patiems nė neįtariant. Vargu ar toleruočiau savo tiesmukišką elgesį, jei nuoširdžiai
netikėčiau, kad šitaip bandau įtvirtinti “tiesą“ ir nubrėžti tikrovės ribas...
Vis dėlto mano laisvė būti savimi tokiu atveju tėra iliuzija. Nepakantumas
kitam – lyg lakmuso popierėlis mano sąmoningumui, vadinasi, ir vidinės laisvės
būklei patikrinti. Aš negaliu būti laisva, jei mane išmuša iš pusiausvyros ir sukelia
priešiškus jausmus savotiškas ar tiesiog man nesuprantamas kito elgesys.
Laisva esu tik tuomet, kai galiu priimti kitokį požiūrį nejausdama vidinės
įtampos ir pasipriešinimo. Kai nesilaikau įsikibusi „galutinių“ atsakymų į
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(neatsakomus) klausimus. Kodėl neatsakomus? Jei koks nors klausimas nuolat kyla
bei sėja nerimą mano širdyje, tai reiškia, kad mano bandymai ramintis šiuo metu
disponuojamais atsakymais – neefektyvūs. Kad tai, tiesą sakant, net ne atsakymai,
o savigynos priemonės tam atvejui, kai tikras atsakymas yra nepakeliamas.
Savigynos priemonės slepia tamsos prarają, kurioje bijau paklysti ir pražūti.
Atsakymas į klausimą, tapusį vidinės problemos šerdimi, turėtų išlaisvinti
nuo tokios įtampos. Jis turėtų suteikti sparnus – tiksliau, tapti sparnais. Tuomet
kritimas į prarają taptų nebaisus. Nes už atsakymo atsivertų ne tamsi praraja, o
gyvybinga vidinė erdvė, kuri atimtų žadą ir uždegtų sąmonę kūrybine liepsna. Ir
kuriai gilaus susimąstymo, žadą atimančios nuostabos ir klausimo būsena taptų
natūrali.
Štai tokie atsakymai į kamuojančius klausimus tampa atsvara mūsų pačių
ir mūsų artimųjų pasakoms „apie gyvenimą“, kurias esame priėmę kaip kažką
neginčijamą.
Laisvėti galime tik atsidavę švelnumo jėgai. O ši išlaisvinama tik tada, kai
nebebijome laisvai žvalgytis po savo vidinį pasaulį. Kai sudarome taikos sutartį
su savimi ir artimaisiais. Kai pasiryžtame nebeginti savo vidinio pasaulio kaip
tvirtovės nuo galimų antpuolių: aplinkinių nepasitenkinimo ir priekaištų, kritikos
ir pašaipų, atviro ar tiesiog mums neįprasto – galbūt bauginančio ir mūsų
egzistencinio apsisprendimo „politikos“ neatitinkančio – vertinimo. Kai mums
pradeda rūpėti ne gynyba, o susivokimas tame, kas iš tikrųjų vyksta. „Galbūt čia
yra kažkas, ko aš apie save nesuprantu? Kažkas, ką vertėtų išsiaiškinti?“
***
Dieviškas priesakas: „Pažink save!“ Kas iš mūsų galėtų pripažinti, kad savęs
nepažįsta? Ką jau ką, bet artimesnių žmonių už save pačius neturime. Tačiau tiesa
ta, kad didžioji dalis to „žinojimo“ tėra pasakos, kuriomis tikime ir noriai dalinamės
su kitais. Tiesos jose yra tiek, kiek išgyvento subjektyvumo. „Na, žmogus tiesiog
taip jaučia...“ Šito, žinoma, iš jo neatimsi. Tik ta išgyvenimo istorija veikiausiai
apsiriboja ankštomis vidinio pasaulio sienomis. Pasaulio, kuriame nėra vietos
kitam – tokiam, koks jis yra, o tik kito šešėliui – atspindžiui, prasifiltruojančiam
pro savitai tikrovės vaizdą iškraipančią subjektyvaus suvokimo prizmę.
Kas galėtų pripažinti, kad yra aklas? Ir kaip galėtų? Savo regėjimo organų
defektų negali suvokti, nes priimi juos kaip duotybę ar neutralią regėjimo sąlygą.
Mes keliaujame per gyvenimą su istorijų apie save bagažu. Kaskart progai
pasitaikius išsitraukiame tas istorijas ir sekame savo pasakas... Klausimas tik,
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ar tos pasakos mums bent kiek padeda gyventi? Jei pagalbą suvoksime kaip
raminamųjų tabletę nerimui užėjus, tuomet – taip. „Ne, gyvenimo nepakeisi... Jis
jau papasakotas. Yra tik viena tiesa, viena vertinimo perspektyva.“
Tačiau jei pagalbą suprasime kaip galimybę tą gyvenimą plėtoti ir kūrybiškai
keisti, kad nesėkmės pasitrauktų ir pagerėtų santykiai su žmonėmis, tuomet –
tikrai ne. Nes pasakos laiko mus įkaitais savo nelaisvėje ir neleidžia pamatyti mūsų
gyvenimo dėlionės tokios, kokia ji yra iš tikrųjų.
Požiūrio bei elgesio šablonai neleidžia mūsų santykiams su kitais skleistis ir
klestėti, nes mes patys neatveriame jiems savo švarios vidinės erdvės. Kai negalime
dalyvauti santykiuose vidine savo esybės dalimi, santykiai pradeda slysti paviršiumi
ir vysti. Lygiai taip pat ir požiūrio bei elgesio šablonai neleidžia jiems skleistis bei
klestėti. Nes tie šablonai paremti dalies savasties gebėjimų (poreikių) neigimu.
Vidinis aiškumas pasiekiamas per gilų išsiaiškinimą su savimi. Kai visos
figūros randa savo vietą vidinio gyvenimo dėlionėje ir visa kas susieina. Ten, kur
trūksta išsiaiškinimo, tvyro aklina tamsa. Mes galime jos nejausti ir nematyti, kol
neateina laikas prisiliesti prie tos dėlionės vietos, kurioje trūksta reikiamos figūros.
Patricija DROBLYTĖ
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AUKOS LELIJA
Devynios raudos, arba pasikalbėjimai su mirusiaisiais
laidotuvių procesijoje
Baladė
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Motto:
Morta tarė Jėzui:Viešpatie, jei būtum čia buvęs,
Mano brolis nebūtų miręs...
(Žodžiai iš šv. Jono Evangelijos)
Kas tiki į mane, nors ir būtų miręs, bus gyvas.
Ir kiekvienas, kurs gyvas ir į mane tiki, nemirs per amžius.
(Iš tos pat Evangelijos)

MOTINA:
Su juodom mirties kurpaitėm tu apautas,Ar nešalta kojom, mano sielos sakalėli, mano mylimas sūnau?..
SŪNUS:
Ten, kur vedė mus vergijos juodas srautas,
Basas aš ėjau, ir Tau, ir Lietuvai, kol žemėj gyvenau...
TĖVAS:
Gal tau buvo per sprangi rupi rugių duonelė,
Mūsų tėviškės tėvų tėvų tėvų?..
SŪNUS:
Sotus dabar aš, gyvas, visą panemunės kelią
Į anapus ežero plaukiu genties laivu.
SESUO:
Gal tavas rankas pakirto tas plieninis dalgis,
Giltinės juodos, o kam, brolau?
BROLIS:
Nuo saldžių melų aš girtas, keršto ir klastos privalgęs
Atklainiuos budėdamas atsigavėti privalau...
SUŽADĖTINĖ:
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Ar tavęs, aš, mano mielas, nemylėjau,
Mūsų meilės, mūsų laimės radasta?
SUŽADĖTINIS:
Žvelk darželin, kai dabar kita gėlė jau
Amžinai težydi ostija balta.
MOTINA IR TĖVAS:
Mūsų žemiška paguoda ir visa viltie, Loreta,
Sukrešėjęs kraujas ar akių nespaudžia tau?..
DUKTĖ:
Neraudokit, aš pas Viešpatį turiu ko žemėj neturėta,
Aš Jo Veidą ir Teisybę iš labai arti matau.
JAUNAVEDŽIŲ PORA:
Jaunoji:
Kaip gyvent man, kai sapnuosiu dieną naktį
Tavo kūną, tanko perpjautą pusiau?..
Jaunasis:
Dievo rykštė kad paliautų plakti,
Melskit Dievą, kad nebūtų dar baisiau...
MOČIUTĖ:
Kaip sutraiškytom kojelėm pas Dievulį tu nueisi,
Pas senelį į dausas aukštąsias kas nuneš?..
ANŪKĖLIS:
Motinyte, nesirūpink, pagijau aš... užmiršau aš
Leteną to tanko baisią,
Cherubinų nešamas dabar linksmai keliauju aš.
VAIKAI-NAŠLAIČIAI:
Kam tu vienas išeini, kam tu, tėti,
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Kam, palikdamas našlaičiais mus ir mamą čia?
TĖVAS:
Kad nereiktų mūsų šeimai, mūsų giminei kentėti,
Ir gyvent ir negyvent visiem nakčia.
GRABNEŠIAI:
Kur jūs dėsitės, palikę tėviškę, į kokią šalį
Jus nuves viešnia juodoji ir tenai priglaus jus kas?
BALSAS IŠ ANAPUS (choru):
Sėdim mes patogiai sentėvių aukštam vėlių suolely,
Viešpaties malonė šildo mūsų širdis ir rankas.

EPILOGAS:
Kai dangus nuo skausmo ašarų paraudęs dega,
Gedulo maldų, raudų ir skundų pasikėlęs debesis išlyja.
Kapuose ant tuščio laidotuvių sarkofago
Kaip paminklas – Kruvino sekmadienio pašventinta lelija.
Los Angeles, 1991 m. sausio 13 d.
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P. S.
Šią baladę „Varpams“ įteikė rašytojas, Kovo 11-osios Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signataras Stasys KAŠAUSKAS. Kartu su šiais
prisiminimais:
„1990 metų pabaigoje išvykau į JAV. Atsidūriau Los Andžele. Įvyko sausio 13oji... Susitikimai, mitingai, kalbos per radiją, TV.
Vilniuje jau buvo sausio keturioliktoji. Los Andžele – dar sausio tryliktoji. Šiltas,
saulėtas rytas. Tėvai, vedini vaikais, susirinko į sekmadieninę mokyklėlę. Vaikai susėdo į
suolus, bet pamoka neprasidėjo. Klasėje dalinomis kraupiomis naujienomis iš Lietuvos.
Žmonės kalbėjo tyliai, apimti nerimo, baimės. Kai kam pavyko paskambinti giminėms
į Vilnių. Kiti pasakojo paskutines žinias, išgirstas per Amerikos radiją, matytas per
televiziją.
Mokyklėlės telefonu man pavyko susisiekti su Vytautu Landsbergiu, buvusiu
Parlamente. Seimo Pirmininkas kalbėjo trumpai, glaustai, balsas buvo griežtas, žodžiai
aštrūs, bet ne beviltiški. „Laikomės, yra aukų, prašome pasaulį pagalbos“, - sakė V.
Landsbergis.
Pasirodė Bernardas Brazdžionis. Į mokyklėlę jį atvežė vaikaitė Dalytė Trotmanaitė
– aktyvi Los Andželo jaunimo organizatorė.
Klasėje prasidėjo neįprasta pamoka. Pradėjo ją Bern. Brazdžionis. Iš rudo švarko
kišenės išsitraukė popieriaus lapą ir ėmė skaityti baladę, kuri vadinosi „Kruvinasis
sekmadienis“. Perskaičius stojo tyla. Ji buvo kraupi, spengianti. Paskui vienas po kito
ėmė kalbėti žmonės. Jų kalbos buvo sunkios, smerkiančios beprasmiškas žudynes. Ašaros...
Tokia buvo 1991 metų sausio tryliktosios pamoka Los Andželo lietuvių
sekmadieninėje mokyklėlėje. Ko gero, pati svarbiausia ir įsimintiniausia ten buvusiems
vaikams.
Vėliau Bern. Brazdžionis taisė skubomis parašytą baladę. Pavadino ją „Aukos
lelija“. Lelija – labai dažnas žodis jo poezijoje. Pataisytą rankraštį atidavė man.
1991 metais baladės kopiją pasiūliau kažkuriam Vilniaus dienraščiui. Nepamenu,
kad būtų išspausdinta.
Artėjant kažkuriai sausio tryliktai prisiminiau turįs brangų rankraštį. Atkapsčiau
jį savo archyve. Poezija, kaip ir istorija, nesensta. Baladė, pamenu, buvo perskaityta
viename Sausio 13-osios minėjime Seime. Baladės kopijos su paties Bern. Brazdžionio
pataisymais buvo įteiktos aukų artimiesiems.“
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MŪZOS

DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ

PENKI EILĖRAŠČIAI
***

Parašyk man laišką ant svetimo voko, kaip tada, kaip tada parašei...
Parašyk, kad mylėjai be proto. Bet aš kalta, visada ir per amžiaus, aš kalta,
aš juokiausi iš tavo infarkto.
Tu paskambinai, aš pasakiau, kad niekai tas infarktas ir stentai, kad meilė
yra svarbiau, o infarktai tai ne mano sritis...
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Tu - gyvuly, vagie, pederaste. Šiukšle tu.
Aš pasakiau.
Aš mylėjau.
Aš pasakiau.
Aš buvau
Absoliučiai viena.
Lietuvos režisierius...
Dabar sau režisuok smrt repeticijas
Arba ką nori.
Žinau, tau patinka baletas.
Tai štai. Miruolių gulbių scenarijus.
Parašyk man ant svetimo voko Juk tau mano ašarų buvo
Visada per mažai.
Iki alkūnių, iki kelių verkiau to prakeikto skambučio.
Gerai, jog niekada niekada jos ne tavo,
Ne tau
Mano ašaros.
2018-08-04

***

Žinoma geriausius daiktus
pasiims paveldėtoja
eilėraščius ištrauks iš lovos
ir iš po lovos visur būna jų
ypač lietpalčio juodo kišenėse
o ant mano mergaitės plaukų žaižaruos
mano gyvenimo vulkaninė
lava
ir ges, ji ges, supranti,
mano širdie, dukterie,
ji ges, mirs, užtems užtems mano akys
nesigėdyk manęs
aš žinau
lėks į sąvartyną mano knygos, paveikslai ir paveiksliukai
kai kurie aš tikiu
į aukcioną Vilniaus nulėks
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Aliko šonkauliai
Pakalka
tas ir tas
kaip ten jį mažučių tapytojas,
kuris gyvena ant degtukų dėžučių
ir ilsisi gamtoje
prie ežero Natalevičių pabandyk brangiai parduoti ir Lingį parduok
nes tas visada kalėjime
reikia jį išvaduoti laisvės jam reikia
nes kiek galima
bet Aliką Aliką Aliką
už viską brangiau
jis man sakė
ja Čystyje prudy ja detskaja mečta - ja sam Artek ja nieliubliu etu butylku
padavaj mnie cisternu
začiem
gavaryla ja nu začiem mano pusbrolio Ričardo Jazukevičiaus
neparduok
niekam
nei Karaliaus nei verbų tų
nei erškėčių
turėk ir kentėk
taip reikia
čia genų mįslė
čia meilė vaikystės šventa
jo neparduok
pusbrolis mane norėjo vesti
mudu jau buvome susitarę
per jo kitas visai vestuves
bet Popiežius piktas nedavė leidimo
juk pusbrolis pusbrolis jis
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visų čigonų ir mano
jam sakė tu esi kraujomaiša
o toji su žydu košmaras košmaras
toje aš su žydu
netikiu
negalėjo to būti
mes tik gėrėm kokteilį krauju sumaišytą - - Pakalkos irgi neparduok niekam
tegul milijoną duoda
o tu neatiduok
neatiduok jo
ta juoda gėlė
buvo mano poezijos knygos viršeliui
nužudytos mano knygos
pasmaugta
ta gėlė
nužudyta sovietų
Kristaus, verbų ir Cheguevaros mes neaptarsime čia
plius viešai
kam gi išduoti
banko slaptažodžius
o man irgi palik
geriausią iš geriausių
Ryto Jurgelio angelą
tą kur nišoje vienas
po kardinolo raštu
apačioje
paslėptas
mažas juodas baltai
jį man palik
jis mane išlydi dabar
jo neliesk
nes be visko įmanoma
ir be visko reikia mokėti
tik ne be angelo
2018-10-08
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***
Ačiū tau Viešpatie už saulę
galvojau eidama namo
ačiū už saulę
ačiū už saulę
kuri mano akyse plieskia žaibais
ačiū už saulę
nežinau ar atimsi ją iš manęs
ar paliksi
ar paliksi - - bet ačiū už saulę
2018-10-14
***
Aš taip noriu nusiprausti amžinai,
kad niekada daugiau nesusitepčiau,
nei kojos pėda nepaliesčiau žemės tvankumo,
kad plaukai balti - kaip debesys,
arba žali - kaip žiogo linksmumas,
o neišplėšk man širdies geras būk laikinai,
nusiprausti aš noriu amžinai ir švariai,
kad gyvybė, kaip vėjas,
išblėstų mano kūno odoj,
o tada tu mane apkabinsi,
tu mane apkabinsi tada,
kaip niekas čia nemokėjo.
***
kalbėti už tuos kurie mirė
argi aš įgaliota
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sapnuoti atrasti ir vėl tučtuojau
prarasti
paglostyti tavo švarką
galvą priglausti
o po švarku tik debesys debesys
kaip tu mane apgavai
kūdikį varganą kūdikį
nebežadink dabar
aš pramiegosiu visas savo dienas
nebežadink
kūdikis miega jo lūpos užklijuotos žvaigžde lipnia tuo pigiu sidabru
iš Maximos
nebežadink jau viskas gerai
aš miegu aš miegu kažkur Marso valsčiuje
netoli Ukmergės Taujėnų
pusė manęs miega Marcinkonių kaimelyje
ten visada saulė ten vėjas mano vienos
ir mano laimė ten pasiliko viena
be manęs
jos akys išdurtos
šaukiant prieblandoje arklį paklydusį
tai ten mano laimė žinok
/jei panorėsi ieškoti/
bet nežadink manęs
ant Jo aš ant Jo rankų
aš miegu nuodėmė žadint pabudusį
2018-11-27
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PROZA

JOLANTA SEREIKAITĖ

DU APSAKYMAI
VYRASIŠ JŪROS
Mes sėdime kopose ir stebime saulę, plūduriuojančią virš vandens, ji
sunki ir ryški, tarsi pernokęs vaisius. Rodos, ji pliumptelės ir įkritusi ištaškys
visas gelmes. Man siaubingai skauda galvą, pasiskundžiu Jurgitai ir paprašau
tablečių, gal ji atsitiktinai turi kokią citramono tabletę, juk prieš tai mes daug
maudėmės ir greičiausiai perkaitome ištisą dieną gulėdamos saulėje. O dabar
mūsų kelionė turėtų baigtis įlipant į paskutinį keltą, kuris plauks per juodus
vandenis kaip koks glitus vikšras, spjaudysis purslais ir paliks paskui save
sutemose sunkiai įžiūrimą šliūžę.
Bet mes neskubame, o trokšdamos išsaugoti paskutinių akimirkų
malonumus, pasukame link kranto ir patraukiame tolyn: nusibodo maltis
tarp smėlio ir rūkyti, tiesa, mes mažai rūkome, tik šiaip sau, dėl mados, nes
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prie jūros nėra ką ir daugiau veikti. Prisėdame ant įklimpusio į smėlį suoliuko,
Jurgita iš kuprinės išsitraukia bloknotą ir bando nupiešti kopas, tolumoje
susigarankščiavusius pilkšvai sidabrinius debesis, kurie jos piešinyje kažkodėl
virsta aštriomis kalnų viršūnėmis. Tolėliau prie kranto guli kažkoks keistas
maišas, gal tai neįprastos formos medžio gabalas, gerai iš tolo jo neįžiūrime.
Tik vienas kitas žmogus vaikštinėja prie jūros, moteriškė apsimuturiavusi
galvą violetine skara braižo pagaliuku smėlyje ženklus, greičiausiai jos vaikaitis
laksto aplink ratais ir krykštauja, dar toliau kėblina paauglių porelė, o tolumoje
pavieniai pajūriu slampinėjantys žmonės virsta taškeliais ir brūkšniais,
primindami kažkokią subraižytą seną kino juostą, kurioje, panašiai kaip dabar
viską apgaubiančioje sidabriškoje pilkumoje, dryksteli tos vienišos nedidelės
juodos dėmės.
Artėjame klampodamos smėliu link to tariamo maišo, o pasirodo, jog
ten – išmestas iš vandens skenduolis šernas, visas nušašėjęs, išbrinkęs, toks
kraupus sustingęs padaras, kurio kojos primena dyglius. Jis guli pavirtęs šonu,
visas žaliai violetinis, tikriausiai jame knibžda galybės kirmėlių.
Pasišlykščiu, negaliu į tą nemalonų vaizdą žiūrėti. Pakeliu akis ir matau
į mus artėjantį vyriškį, vilkintį tviskančiais baltais drabužiais ir balta kurortine
skrybėle, tarsi iš kokio dvidešimtojo amžiaus pradžios išnirusį poilsiautoją,
kuris kaip kažką nederamą rankoje laiko šio laikmečio ženklą – alaus skardinę.
Nustembu – dar su ta dendiška skrybėle. Gal jis kur nors filmuojasi? Bet
ne, apsižvalgiusi pamatau, kad nieko panašaus čia nevyksta, jokia scenografija
čia neegzistuoja, o pasislėpę kampuose nesisukinėja operatoriai ir įsakmiai
niekam nieko nenurodinėja joks režisierius. Vis dėl to jis toks panašus į
kažkokį aktorių: jo plaukai šiek tiek raitosi ir gražiai žilsta, o apie jo dideles,
ilgomis pilkomis blakstienomis akis susimetę daugybė smulkių, bet visai jam
tinkančių raukšlelių.
– Hello, – jis sako. – What you are doing here by this monster?1
Greičiausiai jis turėjo omenyje šį klaikų šerno lavoną, nuo kurio jo balti
drabužiai turėtų apsinešti glitėsiais, o jo švarus iškvėpintas kūnas pradvisti.
– Nothing, summer...2
– Nice day3, – nusišypso jis baltais dantimis, ir mes pamanome, kad tai
tik karūnėlės.
Koks baltas ir keistas tas besišypsantis vyras, laikantis vienoje rankoje
alaus skardinę, tarsi atklydęs iš Viscončio filmo „Mirtis Venecijoje“.
– I am Eric from Sweden. I came here by catamaran.4
1
2
3
4

Sveikos. Ką jūs veikiate šalia to monstro? (angl.)
Nieko. Vasara...
Graži diena.
Esu Erikas. Atvykau iš Švedijos su savo katamaranu.
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– What is it?5 – paklausiu, ne visai supratusi.
– Boat, a nice and big white boat. It was made from two ships.6
Mes su Jurgita susižvalgome.
– Ah, – atsidūstu ir sakau Jurgitai: – Matai, katamaranu atplaukė. Kaip
įspūdinga.
Kartais man atrodo, kad pasaulyje nėra nieko tikro, o ir šis vyras tėra
išgalvotas, beveik mitologinis velniukas, tik vilkintis baltu kostiumu, kuris,
sutikęs dvi paneles ir joms galantiškai asistuodamas, pasiūlys pasirašyti
lemtingą sandorį – už rytą į mėšlą pavirsiančių auksinių grašių krūvelę
parduoti savo sielas.
– Do you have free time? Would you like to go with me to a pub?7
Ši netikėta mano minties gija išsipildo – kai jis mus pakviečia
pasivaikščioti kartu, mes iš karto sutinkame. Mus traukia nepažįstamasis, ši
netikėta pažintis pajūryje prie dvokiančio šerno kažkuo intriguoja.
– Jis visai nieko, tas Erikas, kaip pats save pristatė, – pasakau.
– Gal jis nuobodus, kaip ir visi užsieniečiai, – Jurgita pakomentuoja
kaip kokia žinovė, – bet tikėkimės, kad bent alaus nupirks.
Jis kvepia dumbliais, jūra ir citrusais, bent man taip atrodo, o veidas
vakarop pavirsta panašiu į žalėsius. Gal mes užtraukėme kokios žolės, bet,
rodos, esame blaivios ir kėbliname su Eriku per kopas, sustojame, sakome
norinčios pažiūrėti dar į nepaprastai gražų saulėlydį. Atrodo, pajūryje esame
vieni. Visiškai vieniši, kaip kokie vilkai, spoksantys į vilnijančius debesis ir
oranžinę saulę.
Staiga sušnara beveik mėlyna tamsėjanti ir baugi kopų krūmų lapija.
Kažkas kyšteli galvą, mes atsisukame ir pamatome briedžio šnerves, lyg ir garai
sklinda iš jų, o akys – didžiulės, rudos, su storomis blakstienomis, kuriose ir
vorai galėtų nerti tinklus. Stoviu nustėrusi, nes, rodos, jis palietė mano petį,
paskui pats atsitraukia ir kažkur nurisnoja tolyn.
Erikas stebi briedį, kaip kažkokį neįprastą gamtos reiškinį, gal jį pirmą
kartą mato. Jis šiek tiek pasimetęs, kaip koks našlaitis, nežinantis ką daryti su
dviem jaunomis moterimis, į kurią tokią akimirką labiau kreipti dėmesį.
– Do you have a wife? Children?8
– What?9– jis nustemba, išgirdęs tokį netikėtą Jurgitos klausimą, o
aš tuo tarpu žvelgiu į krūmus, į tolumoje nykstančią briedžio figūrą. Kurios
neliks nė pėdsako, kaip koks keistas dūmas jis ištirps ir daugiau niekuomet
5
6
7
8
9

Kas tai?
Laivas, didelis gražus baltas laivas, padarytas iš dviejų laivų.
Gal turite laisvo laiko? Galbūt norite su manimi nueiti į barą?
Ar turite žmoną? Vaikų?
Ką?
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nepasirodys. Bent jau šiandien.
Šviečia balta Eriko kepurė ir kostiumas, jis tikrai impozantiškas, tarsi iš
vestuvinio katalogo nužengęs jaunikis, bet mes abi nevilkime baltų suknelių
ir nesiruošiame tekėti; aš – su džinsais, o Jurgita – su ilgu margu sijonu,
juoda palaidinuke, jos veidas siauras ir gintarinio atspalvio, kaip kokios
ikonos, tiesi nosis, mėsingais vokais primerktos akys, balti antakiai, kurių ji
nesidažo. Jurgita aukštoka, liesa, o aš – jos priešingybė, žemesnė ir tuklesnė,
mano saulėje nušviesėję sruogos skylinėja, nešioju saulės akinius, o galvą esu
madingai apsirišusi oranžine skarele. Mes abi atrodome labai jau įprastai, kaip
kokios keliautojos, o jis – toks išskirtinis, ne vietinis.
Iš kur jis išlindo, tas švedas? Berods, kieta vikingų tauta. A, juk
atplaukė jūromis, nors neprimena jis kokio raumeningo nuotykių ieškotojo.
O ir išvis juk tie švedai šalti, uždari ir neperprantami. Ir šis mažai kalba, o mes
kėbliname link pagrindinės gatvės, per pušyną.
– O jei mes trise kur nors nuplauksime su jo katamaranu? – pamąstau.
– Gal ir neblogai, – Jurgita pritaria.
Ai, pamiršau, čia nėra jokių knaipių, tik kažkokia viena, įrengta prie
krantinės, gerokai apšiurusi. Ne lygis būtų joje sėdėti su tokiu išsipusčiusiu
ponu, vertėtų paieškoti ko nors geresnio. Savaime suprantama, mes žvalgomės
į anapus kranto drykstantį miestą ir pasukame link perkėlos.
Beveik paskutinis keltas teliuškuoja tolumoje, aš matau kitame
krante juoduojančius laivus, kranus, geležinį uosto skruzdėlyną. Apačioje
garankščiuojasi juodas, kaip prabangios suknelės aksomas vanduo. Dar keli
žmonės lūkuriuoja, daugiausia jaunimas, kuris, kaip ir mes, greičiausiai
ilgokai vaikštinėjo pajūriu. Mūsų naujasis pažįstamas dairosi aplinkui, žiūri
prisimerkęs kaip trumparegis į kitą krantą, kurio pilkuma vis artėja didėdamas
keltas, lyg būtų po truputį pučiamas balionas. Jūros oras sūrus, gaivinantis.
Žvelgiu į apačioje žaluma apaugusius krantinės akmenis, išakijusius,
primenančius senas nusilupinėjusias freskas, juk šis oras, nuolatinė akistata su
vandeniu, jo srovėmis, paverčia juos vos ne meno kūriniais.
– What a nice evening10,“ – jis atsidūsta. Ir ką daugiau galėtų ištarti
toks šaltumu garsėjantis švedas.
Mes sulipame į keltą, stebiu jo profilį ir aptinku kažkokį randą prie
vieno skruostikaulio, labai blyškų, tarsi lengvą brūkštelėjimą dažais. Suvokiu,
kad ir jis yra ne koks angelas ar mitologinė būtybė, o gyvenimo sužeidimus
skaičiuojantis vyras.
Nieko apie jį dar nežinome, tik labai nedaug – kad mėgsta baltą spalvą
10 Koks puikus vakaras.
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Prisiminimai iš
Ispanijos. Vario
raižinys, sausa adata.
2018.

ir prabangius laivus. Greičiausiai jis turtingas, juk kaip kitaip – visi užsieniečiai
privalo būti turtingi. Ir mes neitume kažkur su kokiu prasigėrusiu valkata, bet
užtat didžiuojamės kelte kalbėdamos angliškai su savo naujuoju bičiuliu, tarsi
siekdamos išsiskirti iš pilkos minios – juk mes kitokios, į mus atkreipė dėmesį
šis aristokratiškas vyriškosios lyties atstovas, dėl to galime puikuotis prieš
visas šalia stovinčias, su šašuotais vietiniais vyrukais susikabinusias paneles,
net prieš visus nuvargusius nuo darbo žvejus, rankose laikančius plastikinius
maišus su pagauta šviežia žuvimi ir besiilginčius šiltų kambarių.
Pagaliau galime žvilgsniais apčiuopti kranto akmenis, tokius pat
pažaliavusius kaip ir anoje pusėje, apaugusius moliuskais.
*

Kavinėje groja muzika, aš įsistebeiliju į burkuojančią porelę, jauną
vyruką, vilkintį berankove raudona palaidine, raumeningą ir smarkiai įdegusį,
kuris glosto garbanotai, labai liesai merginai ranką, paliečia jos delną ir braukia
pirštu, tik nepastebiu, kaip prie mūsų prisėlina padavėjas, taip atsargiai lipšniai
šypsodamasis. O mes teturime tik nuvargusį Eriką, kuris varto meniu visas
išrasojęs.
Jis užsako po bokalą alaus ir užkandžių – keptos duonos, sūrio ir
supjaustytų kumpio griežinėlių. Užsimanau sriubos, nes jaučiuosi alkana.
Erikas pasiūlo pasivaišinti ir ja. Vietoj sriubos atneša prėską kažkokių žalėsių
šiupinį, nelabai skanu, bet šiaip ne taip suvalgau.
O ką daryti? Toliau klausytis tos girgždančiu balsu spygaujančios kantri
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dainininkės, kuri, mano nuomone, nevykusiai brūžina gitarą.
– I hate country music11, - ištariu jam ir nusižiovauju, pademonstruodama, kad man čia labai nuobodu. Baisiai nuobodu, nes nemėgstu tokios
aplinkos, bet mūsų apyseniui, išsipusčiusiam kaip amžiaus pradžios dendžiui
draugužiui toji agresyvi krūtininga kantri dainininkė, rodos, net labai patinka.
Vis tiek mes įkalbiname jį nušliaužti į kitą barą. Bet ten nuėjus, pasako,
kad jis neva užsidaro. Mano draugė nervinasi, stovėdama prie kalinėtų
ornamentais durų, ji norėtų dar vyno taurės ir žuvies. Juk čia, po galais,
Klaipėda, uostas, o ne kokia eilinė prieplauka.
Taip ji ir pasako: noriu šviežios rūkytos žuvies ir balto vyno. Anot jos,
ko mes čia dusome toje prastoje knaipėje, kaip pilvoti vokiečiai, trokštantys
prisikimšti kuo daugiau kiaulės kojelių.
Mane vemti verčia nuo kiaulės kojelių, nes šiandien mačiau padvėsusį
šerną, knyslių atstovą. Taip ir pasakau.
Žinoma, lietuviškai jis nesupranta. Mes tuo mėgaujamės, bet jis, rodos,
įsitempęs šiek tiek, klausydamasis mūsų painios kalbos, kaip kokių bičių
dūzgimo. Paslaptingo, neišaiškinamo ir pavojingo. Tik kažkodėl naiviai jis
kelis kartoja tą patį klausimą: Why do you hate country music?12
Paskiau pradedame kalbėti apie Švediją. Lyg nieko apie ją nežinotume.
Klausiame, ar Stokholmas didelis miestas, ar jis matė ten karalių. Mes irgi
norėtume turėti karalių, bet deja, mūsų šalį valdo prezidentai. Mes laisvi, nes
juk dabar jau demokratinėje šalyje gyvename.
– Do you like freedom? From the Soviet Union?13 – jis mūsų paklausia
kaip ir reikalautų šio laikotarpio etiketas.
– Yes, very much.14
Atsako mano draugė, žiūrinti žuviškomis akimis į mūsų sutiktąjį. Senas,
nuvalkiotas užsieniečių klausimas. Tarsi laisvė tam švedui prilygtų patiekalui,
kurį mes turėtume mėgti arba ne. Kas jis per paukštis? Nieko nepasakoja apie
save. Vis dėlto turi jis tą katamaraną ar meluoja? Ar yra vedęs, turi vaikų? Kaip
yra iš tiesų? Gal jis tik mausto mus, gal kažkoks nusigyvenęs aferistas, kurio
tik svajonėse plaukioja išgalvotos jachtos.
Pagaliau atrandame kitą restoraną, tik prabangesnį, kuriame stalai
švariai paserviruoti baltomis staltiesėmis ir papuošti metalinėmis žvakidėmis.
Įvertinu tą nepretenzingą estetiką. Padavėjai į mus su bičiule greičiausiai žiūri
kaip į laisvo elgesio merginas, lydinčias džentelmeną, nors jei būčiau žinojusi,
kad jį sutiksiu, apsirengčiau tai progai daug gražiau. Bet taip jau išėjo, stoviu
11
12
13
14

Aš nekenčiu kantri muzikos.
Kodėl tu nekenti kantri muzikos?
Ar jums patinka laisvė? Nuo Tarybų Sąjungos?
Taip, labai.
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su apibrizgusiais džinsais ir iš jų išlindusiais nulakuotais kojų nagais iš lengvų
basučių, kaip kokia pelenė.
Aš vis dėlto esu bohemos atstovė, todėl ramiai išsitraukiu paskutinę ilgą
mėtinę cigaretę iš savo terbos su odiniais kutais. Jis kažkodėl susiraukia, gal
jam nepatinka rūkančios moterys ir visai neskuba man pridegti cigaretės galo,
todėl aš pati, susiradusi žiebtuvėlį, mėgaujuosi kaip kokia juodai balto kino
aktorė besiraizgančiais dūmais. Norėčiau, kad mano veidas būtų neįdegęs, o
visiškai baltas, plieno atspalvio vokais, o ši restorano aplinka turėtų atrodyti
gerokai išblukusi, netekusi visų grynų spalvų, kaip kokia penkioliktojo
amžiaus freska.
– Are you students?15 – jis kažkodėl paklausia, o aš, netikėtai žvilgterėjusi
į savo bičiulę ir jos šešėlyje pajuodusias akis, ištariu:
– Oh, yes.16
Pasakau ir atsidūstu. Juk šiaip ar taip mes tikrai studentės.
– What are you studying?17
– Art history...18 – manieringai ištarusi nusišypsau. Nejau neprimenu
meno istorikės, nors šis kursas velniškai sunkus, tiesą pasakius, nebenoriu net
pagalvoti apie egzaminus.
Jis atrodo suglumęs, nori kažko dar klausti ir staiga pradeda čiaudėti,
tarsi tas visas cigarečių kvapas, tumulai būtų pavirtę dūmų siena, saugančia
mus nuo jo, kaip nuo tobulo ir brangaus paveikslo eilinius gatvės praeivius.
– Very interesting19, – tesugeba pasakyti. Greičiausiai jis visai nieko
nenutuokia apie meno istoriją ir proto renesensą, Medičius, Karavadžą, Filipą
Bruneleskį, visokius keistais skambančius pavadinimus – piliastrai, transeptai,
navos, klasicizmas, postmodernizmas, postrūkturalizmas. Nieko jam tai
nesako, kaip ir tie netikėtai šalia jo atsiradę kėslai pripildyti jo liauną, smulkų
kūną mėsos, prifarširuoti jį ir mus kepsnių, kriauklainių, omarų, visko, kas tik
čia, šioje skylėje, yra brangiausia.
Padavėjas varvina seilę stebėdamas mus, nežinančius, ko mes norime ir
diplomatiškai paklausia:
– What for ladies?20
Mano bičiulė lyg abejodama atsako:
– Alaus ir duonos, keptos.
Jis, atrodo, nusimena, jo veido išraiška gerokai sugižusi, nes nesulaukia
omarų užsakymo, tačiau aš jaučiuosi labiau alkana, todėl pasiteirauju:
15
16
17
18
19
20

Esate studentės?
O, taip.
Ką jūs studijuojate?
Meno istoriją.
Labai įdomu.
Ką damoms?
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– Gal turite silkės su karštomis bulvėmis ir balto vyno?
Keistas derinys vakarui, bet aš labai noriu silkės su bulvėmis, man
kažkodėl tai atrodo kaip delikatesas.
– What do you think about Sweden?21 – mūsų švedas panoro sužinoti
mūsų, dviejų meno istorijos žinovių, nuomonę.
– I like Bergman very much.22
– He is so sad.23
Jam per liūdnas Bergmanas, o kaip kitaip? Liūdnas švediškas klimatas,
kur mažoka saulės ir daug erdvės, kurioje gyvena karalius ir karalienė, o jūra
skalauja riedulių labirintais nusėtas pakrantes. Viskas labai neįprasta. Ir šis
vyras, tamsiu veidu, kažkokiu beveik indėnišku, greičiausiai nudegęs nuo
buvimo ištisai saulėje, tarsi prisirijęs tamsos, sėdintis prieš mus ir maukiantis
alų. Jis toks nerealus, beveik nužengęs iš rūko, jog kyla noras paliesti jį ranka
ir paspausti bei įsitikinti – kas tai? Vaiduoklis? Muliažas?
Netikėtai kažkas prie mūsų prisėlina, kaip koks nekviestas svečias,
įsibrovėlis. Aukšta, netgi graži, nuogais įdegusiais pečiais ir suveržta juoda
siaura suknele moteris, dvelkianti šleikščiai saldžiais kvepalais. Alkoholis
tvoskia iš jos smarkiai išdažytų lūpų tarsi džinas. Ji atrodo kaip Pleibojaus
zuikutis, nusileidęs iš aukštybių, bet prie to spindinčio kaip baltas perlas
vyriškio mūsų akivaizdžiai per daug. Trys moterys!
– Sveiki, galiu prisėsti? – paklausė ji nesivaržydama, lyg čia jos būtų
teritorija.
– What has she said?24 – jis paklausė.
Patikslinau, kad užsimanė prisijungti prie mūsų labai privačios
kompanijos, kurios ribų kaip kokios slaptos organizacijos narės visai
nenorėjome praplėsti. Jautėmės abi nuvargę ir, tiesą pasakius, mūsų palydovas
jau ėmė išsikvėpti bei nusibosti, o dar ta iš dangaus nukritusi viliokė. Bet jis
netikėtai atkuto, pagyvėjo ir nusijuokė:
– She is very fine.25
Pamanyk – gražuolė. Gal jį traukia tokios lengvo elgesio moterys?
Norėjosi jam paaiškinti, kad tai – prostitutė, siūlanti savo paslaugas ir
galinti jį apgauti, ištraukti pinigus, iškratyti kiekvieną brangenybę iš to balto
neapšnerkšto apvalkalo, bet kažin ar jis tai supras.
Na, žinoma, ji įžūliai įbedė savo veizolus lyg kokius tinklus, kuriais
žvejoja tokias nepatyrusias žuvis, o jis atsipalaidavęs šypsojosi ir lyg
21
22
23
24
25

Ką manote apie Švediją?
Aš labai mėgstu Bergmaną.
Jis toks liūdnas.
Ką ji pasakė?
Ji labai nuostabi.
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koketuodamas ištarė:
– I am tired, I want a short sleep. In woman’s arms.26
Mes pasijutome visai keistai, nes, tiesą pasakius, gal ir nenorėjome
tapti jo pagalvėmis. Bent jau aš taip maniau apie mus abi. Minkštomis nuogų
krūtų pagalvėmis. Troškome dar kur nors nueiti, dar šiek tiek išgerti gero
vyno, kurio niekuomet nebūna per daug, pasilinksminti, pašokti, o jis jau
prabilo apie miegą. Kaip? Su šita įtartina poniute, kurios veidas virpėjo nuo
godulio, greičiausiai šlamančiųjų alkio, kaip gi kitaip.
Susižvalgėme su bičiule – ką daryti? Aš kažką mykiau: tegul jis eina su
ta kekšele, o mes palauksime. O bičiulė: negalima jo taip paleisti, palikti. Ir
dar ji dėbtelėjo tai moteriai:
– Ar nematai, kad jis su mumis, ko pristojai?
– Aš? Tai jūs čia lendate į mano teritoriją. Dinkit iš čia, o tai pakviesiu
Rimką, jis sutvarkys tokias. Mažvaikės.
Ji atrodė grėsmingai: iššiepusi paburkusias raudonas lūpas ir iltinius
dantis, pasiruošusi kautis visais įmanomais ginklais. Stovėjo priešais mus,
atkišusi savo suveržtą krūtinę, kaip kokius nesužeidžiamus šarvus.
Mes vėl susižvalgėme: situacija neatrodė gera. Ar mums verta pakliūti
į nemalonę vien dėl to užsieniečio? Ir stumdytis su šita prostitute, kurią
naktimis lydi visokie suteneriai, gal net mafijozai. Bet ir jis, baltasis angelas,
taipogi pajuto tą nejaukią įsiviešpatavusią tylą ir pasakė:
– Let‘s go.27
Tačiau atkaklioji vietinė kavinės iškamša nesiliovė prie jo glaustytis,
ji slydinėjo aplink jį, kaip kokia medūza, lipo prie jo savo gličiais odos
sluoksniais, ir mes jau norėjome iš čia dingti vienos.
Bet jis atsistojo ir šūktelėjo:
– Wait! Where are you going?28
Mes nerišliai pasakėme:
– Goooood nightt! By byy!29
Medūza nuginklavo jį visiškai, jis mūsų akyse tiesiog buvo pagrobtas,
surytas tos pavojingos furijos, kuri su pasitenkinimu, greičiausiai viena akimi
šnairavo į mus, išnykstančias ir paliekančias jį vieną, tiesiog pasprunkančias
iš šios kavinės, nes dar keli kažkokie įtartini tipai į mus žvelgė, o vienas mojo
prieiti, bet mes norėjome išeiti iš čia kuo greičiau.
Nenorėjome atsigręžti ir pamatyti jo veido, galbūt pasimetusio,
26
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Aš esu pavargęs. Noriu valandėlę numigti. Moters rankose.
Eime.
Palaukit! Kur jūs einat?
Labanaktis! Viso gerroo!
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sutrikusio, išduoto. Juk tiesiog išsigandome ir sprukome kuo toliau nuo tos
vietos, palikdami jį grobuonims, kažkokiai išsidažiusiai vietinei atmatai.
Jaučiausi kaip paskutinė bailė, bet viduje aidėjo vos ne impulsyvus
liepimas.
Eikite tik į priekį, neatsigręžkite, kažkas kuždėjo mano viduje, nes
kitaip pavirsite druskos stulpu, kaip Loto žmona, kuri negalėjo nepasižiūrėti
į degantį miestą.
Mes gelbėjome tik save ir nenorėjome pavirsti druskos stulpais. Lai
Sodoma ir Gomora suliepsnoja, lai iš didžiulių pastatų telieka tik nuodėguliai.
Jo nebuvo galima išgelbėti, mūsų vieno vakaro atradimas turėjo
išsilydyti tos gudruolės ugnyje. Vis dėlto šiek tiek atsigręžėme ir pastebėjome,
kaip kažkoks jaunuolis, palikęs savo nebaigtą gerti bokalą, nusekė paskui
mus. O mes kuo greičiau išslinkome pro duris, laikydamos viena kitos ir
tikėdamos, kad būtent tai padės nepražūti šią naktį, kuri jau darėsi grėsminga
lyg sujudintas vandens paviršius – jame ėmė raibuliuoti artėjančios audros
ženklai. Pakilęs vėjas ir tolumoje švytintys blyksniai koštelėjo paširdžius, ir
mes, išsukusios iš namų kvartalo, ėjome vėsia pakrante. Kažkur toliau aidėjo
kavinių muzikos garsai, tarsi kažkoks prislopintas būgnų dundėjimas.
– Palaukite! – išgirdome jo šūktelėjimą.
Sustojome. Elgėmės kaip tikros dvynukės: sinchroniškai sureagavome į
garsus. Prikimęs, bet švelnus balsas akimirksniui prikaustė. Atpažinome kažką
nepavojingą, kažką nuoširdaus jo balso vibracijose ir įkvėpėme jį kartu su tuo
druskingu, drėgnu jūriniu oru, kuris nuo prieplaukų skverbėsi į kiekvieną
mūsų odos centimetrą ir drabužių klostę. Mes pajautėme švelnų brizą.
Kavinėje gerai jo neįžvelgėme. Jis buvo šviesus, aukštas, liesas, bet
kažkoks susikūprinęs. Atrodė lyg išėjęs iš kažkokio filmo apie vilkolakius
kadro: vos vos žiburiuojančiomis akimis, rusenančiais angliukais pilkšvame
veide. Jis vilkėjo dryžuotais marškiniais, nuo jo sklido dezodoranto kvapas,
tiesa, šiek tiek atstumiantis, lyg būtų susimaišęs su vaistais ir dar rūkalais.
Gryniausias košmaras.
– Ką veikia panelės naktį? Nebaisu? – paklausė.
Įsiklausiau į tą pridususį nuo skubėjimo, bet gana malonų tembrą.
– Nebaisu, – atsakiau kone kaip automatas.
Mano bičiulė sustojo, įtariai dėbtelėjo į jį, netgi keistai pakėlusi pečius
susigūžė, lyg būtų pasiruošusi pulti, bet jo veido išraiška atrodė visiškai
atsipalaidavusi.
– Mačiau, palikote kažkokį užsienietį.
– Tai jo reikalas, pats užsimanė ten pasilikti, – lyg ir pasiteisino bičiulė.
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– Man pasirodė kitaip, – pasakė išsitraukdamas ir prisidegdamas
cigaretę. – Norite užtraukti?
– Kokios cigaretės? – paklausiau žiūrėdama įtariai. – Pabandysiu, duok,
– nors jaučiau, kad man ši pigiena, šios dvokios cigaretės nepatiks.
– Nesveika rūkyti, – nusijuokęs įtraukė dūmą.
Jis ne toks, pagalvojau, kaip mūsų rafinuotas baltojo kostiumo
nešiotojas.
– Tokios vietos pavojingos, gerai, kad iš ten išėjote, – pasakė.
– Mes norėjome grįžti namo, – atsiliepė Jurgita.
– Ar turite dar laiko? – netikėtai paklausė. – Nueitume iki uosto.
– Naktį?
– Juk tai romantiška.
– Bet uostas uždarytas, – suabejojau.
– O mes eisime ten, kur neuždaryta...
Mes linktelime galvas, nors abi baugiai susižvalgome. Mūsų žvilgsniai
abejoja, mūsų ausys gaudo menkiausius krustelėjimus, net vabalų kojyčių
šnaresį.
– Ką veiki čia? – užsimanau sužinoti, kas jis toks.
– Atlieku praktiką. Mokausi mechanikos. O jūs?
– Studijuojame meno istoriją.
– Domiuosi laikrodžiais, – dar prideda. – Nuolat lankausi laikrodžių
muziejuje. Man patinka jų mechanizmai. Kartu ir pats laikas.
– Laikas?
– Taip, laiko skaičiavimo būdas.
Truputį pasimetu, greičiausiai ir Jurgita, žvelgianti kažkur į krantinę, kur
prirakinti tykiai dunkso laivai. Kažkodėl vėl prisimenu mūsų bendrakeleivį,
baltąjį sapnų personažą:
– Reikėtų grįžti ir jį surasti.
– Bet pati matei, kokia ten grėsminga situacija.
– Aš dėl to jaučiuosi blogai, – pasakau ir atsitupiu prie vandens. Ant
laivo pirmagalio perskaitau jo vardą – „Danguolė“.
– Kažkuriai pasisekė, jos garbei – toks laivas.
– Tokia jau tradicija jachtas vadinti moteriškais vardais, – tai mūsų
kompaniono balsas.
Tačiau mano mintys kažkur kitur.
– Reikia sugrįžti į kavinę ir susirasti jį, kol kas nors neužmušė, – pasakau
nekreipdama į naująjį pažįstamą jokio dėmesio.
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– Kam jis tau? – gerokai suirzta Jurgita, šnairuojanti į mūsų palydovo
šviesią ševeliūrą, spindinčią kaip kokia žvakės liepsna tamsoje.
Jurgita stovi ir žiūri į mane šviesiai pilkomis graudžiomis akimis,
nesuprasdama, ko aš čia taip nerimauju dėl nepažįstamo užsieniečio, nors ir
labai įspūdingo. Greičiausiai jos hormoninė sistema jau įaudrinta to vyruko,
ir ji trokšta nors šį vakarą išgyventi pilnavertį kurortinį romaną.
Gal jis išties laikrodininkas? Tik niekaip jo negalėjau susieti su tais
judančiais mechanizmais, su krumpliaračiais, traiškančiais valandas. Laikas,
man atrodė, gali nebent būti prilygintinas skysčiui, vandeniui, jūrai. Vis greičiau
bėgantis laikas – sraunus kalnų upelis, o sustojęs laikas – kaip ežeras, užakęs,
glitus, drumstai žalias. Laikas šiandien buvo pritvinkęs kažkokios audros
nuojautos ir tamsos, tiesą pasakius, šis laikas – lyg sprunkantis tai pirmyn,
tai atgal, tarsi šokinėjantis į visas puses, besiblaškantis, o gal net tystantis. Lyg
Salvadoro Dali paveiksle laikrodžiai-kiaušiniai. Niekaip nepajėgiau įvardinti
šios dienos laiko požiūriu, man ji atrodė visiškai nepažini.
Mes tarsi plėšėmės tamsoje į dvi dalis. Man rūpėjo užsienietis baltu
kostiumu, o jai – šis vietinis vaikėzas. Ką mums daryti? Klykauti vidurnaktį
kaip žuvėdroms, šaukti – kas ką nugalės? Užsienietis baltu kostiumu, kurį
kažkam palikome kaip nereikalingą daiktą, ar šis jaunuolis?
– Nueiname ten, – neatlyžau. – Tik pažiūrėsime ir grįšime.
*
Tos pačios durys. Salė pustuštė, vos kelios poros, o toje vietoje, kur mes
sėdėjome,dabar nebuvo nieko.
Kažkokia ritmiška muzika sklido iš apačios. Nusileidau laiptais į pusrūsį.
Ten apšviestoje scenoje pusnuogė moteris žargstėsi šokdama striptizą.
Padavėjo paklausiau:
– Ar nematėte čia vyro baltais drabužiais?
– Ne, – jis papurtė galvą.
Keista, pagalvojau, kaip buvo galima nepastebėti tokio ryškaus
personažo, atrodančio kaip švytinti kometa tarp šių apsmurgusių neišvaizdžių
girtuoklių.
Mūsų švedo nebebuvo. Įsivaizdavau, kaip ji nusiauna ažūrines kojines ir
... Vyriškis tikėjosi dviejų intelektualių panelių, o laimėjo įžvalgios seniausios
profesijos atstovės glamones. O gal jį, apsvaigintą klofelinu, jau apiplėšė ir
paliko kur nors drybsoti trečiarūšio viešbučio lovoje ar nesvetingoje šio miesto
pakrantėje?
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Ne, tikrai ne dėl jo čia grįžau, dėl – pareigos.
Buvau įsimylėjusi vieną bendrakursį ir pusę metų paskui jį laksčiau
lyg akis išdegusi. Negalėdavau bluosto naktimis sudėti, vis kankindavausi
įsivaizduodama jį, tirpau nuo fantazijų. Tikrovėje, deja, jis man jautė tik
draugiškumą. Kartais pasikalbėdavome apie mokslus, bet jokių šiltesnių
ženklų nerodė. Buvo vienodai abejingas ir mano koketavimui, ir liūdesiui.
Kai per vieną vakarėlį išdrįsau jį pakviesti šokiui, paklausė: „Kas tau,
gal ką įsimylėjai?“ „Tave“, - atsakiau, o jis juokėsi: „Negali būti“. Negali būti,
negali būti.
Nepatikėjo, o gal buvau ne jo skonio? Bet nuo to vakaro ėmė į mane
žvelgti gal kiek šilčiau. Gal ne viskas prarasta, gal man tiesiog trūko mokėjimo
išreikšti savo jausmus? Ten, kur reikėdavo emocijų, rodžiau santūrumą ar
tiesiog sustingdavau iš nuostabos jį pamačiusi. Štai kas yra meilė – stingdantis
ledas.
Kažkas mane baksnojo, atsisukau. Už nugaros stovėjo Jurgita:
– Kur išgaravai?
– Nusileidau į apačią. Ten striptizą šoka.
Mūsų vienišas laikrodininkas stovėjo ir lūkuriavo:
– Galvojau, kad nebegrįšit.
– Bet tu laukei? – koketiškai pasakė Jurgita.
– Mano juk tokia profesija, – mechanikas, laikrodininkas. – Skaičiuoti
valandas, – jis ironiškai patikslino. – Vadinasi, ir laukti.
– Tai einame pasivaikščioti, – priminė mano bičiulė ir mes patraukėme
tuštėjančiu miestu, kuriame slankiojo tik tokie patys miego nekenčiantys
jaunuoliai.
Mes išėjome. Tiesą pasakius, nežinojome, kur dar patraukti – viskas
atrodė pernelyg gerai pažįstama, visi kvartalai ištyrinėti, visos kavinės išsėdėtos,
visos vitrinos matytos ir visi veidai kažkur jau sutikti. Tačiau nuklydome vėl į
prieplauką, tiek to, pasivaikščiosime siauru molu palei laivus, pasižvalgysime
ten, vis įdomiau nei mieste. Gal kitą dieną ir būtų įdomu užsukti į laikrodžių
muziejų, o dabar norėtųsi netgi sugrįžti prie kopų, nuvirsti kur nors smėlyje
vidurnaktį ir miegoti, bet, deja, keltas nebeplaukiojo, o savo nuosavo laivo
mes neturėjome.
Vanduo žvilgėjo lyg būtų tamsus aliejus ar išsiliejusi nafta. Kartais
tokie dalykai grėsdavo uostams, berods, prieš porą metų čia vyko ekologinė
katastrofa – pasklido degutas. Bet dabar niekas to įvykio nebenorėjo prisiminti,
kaip ir Smiltynę niokojusių gaisrų. Išvis daugelis stengiasi užmiršti nelaimes...
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– Įdomu, gal pamatytume kur nors pasiklydusį ruonį?
– Ruoniai iki čia neatplaukia, – konstatavo mūsų bendrakeleivis.
– Netiesa, – pasakiau, – pernai skaičiau, žmonės rado krante įklimpusį
ruonį ir jį išgelbėjo.
– Gal, – numykė jis, lyg prarasdamas savo pranašumą.
Mačiau, kaip į jį įsikabinusi Jurgita. Nepasakyčiau, kad pavydėjau, bet
mūsų monolitinė vienovė aižėjo. Tai buvo negerai – aš slampinėjau viena, o
ji ruošėsi poruotis. Mane šiek tiek erzino: kodėl čia vaikštome ir nemiegame
savo lovose – buvome apsistoję pas Jurgitos giminaitę dideliame name. Ir
dabar ji turbūt laukė mūsų sugrįžtančių vakarienės, bet pasielgėme bjauriai –
visai neskubėjome grįžti. Tiesa, Jurgita ją iš anksto perspėjo, esą mes eisime į
kažkokį koncertą.
Atrodė, kad mes čia vieni, bet išgirdome balsus, ne vien teliuškuojantį
vandenį – ant jachtos sėdėjo kažkokie vyrai ir garsiai kalbėjosi apie kažkokią
kelionę. Jie pažvelgė į mus įtariai – gal atslinkome ko nors pavogti šią žvaigždėtą
naktį, kur danguje išskydęs, apaugęs rūkais švytėjo šių tamsybių prošvaistė –
pilnėjantis pusmėnulis.
Tikrai nebuvome vieni čia. Dar kažkas vaikštinėjo prieplauka,
kažkokios porelės kuždesiai aidėjo aplinkui. Mano akys lipo, markstėsi,
jutau maudulį kojose, lyg vilkčiau tas pėdas kaip kokia akmeninė skulptūra.
Norėjosi prakrapštyti akis pirštais, praplėšti jas, o gal trūktelėti kokios kavos,
kuri neleistų užsnūsti. O gal tiesiog nugriūti šalia laivų ant šalto cemento ir
numigti nors pusvalandį.
Užsisagsčiau megztinį, nes oda jau šiurpo, tačiau nuogos mano bičiulės
rankos švytavo priešais, apnėrusios jį. Laikrodininką.
– Laiko nėra? Tai žmonių sugalvotas dalykas? – paklausiau, nes, tiesą
pasakius, kalba nebesimezgė ir mes dreifavome tyloje.
– Ko kimbi prie jo? – kažkodėl piktai burbtelėjo mano bičiulė, dabar vis
labiau panyranti į svetimojo įtakos zoną.
–Taip, laikas sugalvotas. Bet jis kažkur yra, – paprieštaravo mūsų
mechanikas, rodos, neišgirdęs mano bičiulės pastabos.
– O kur jis yra? – nesutikau. - Parodyk man tą vietą.
– Laikrodyje... – jis nusijuokė. – Juk jame jis turi būti.
– Ką čia nusišnekate, – vėl įsiterpė Jurgita.
– Mes nenusišnekame. Mes tik diskutuojame apie laiką. Pavyzdžiui,
apie tai, kur esame dabar. Kokiame laike?
– Dvidešimtojo amžiaus pabaigoje, – atsakė laikrodžių mechanikas.
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– Ne, – pasakiau aš. – Mes esame prieš tūkstantį metų įšalusiame ledyne.
Mes – rieduliai, čia kažkieno atstumti. Mes – iš kitos epochos.
Įsijaučiau į poeziją, tiesą pasakius, man reikėjo kažkokio įkvėpimo dabar,
nes vaikščiojau nežinia dėl ko su šiais dviem žmonėmis. Kažkur pamečiau
savo baltąjį švedą, greičiausiai atklydusį iš amžiaus pradžios ir dabar buvau
įsitikinusi, kad bendravau su vaiduokliu, net kažkokio skenduolio dvasia iš
netoli krantų sudužusio laivo, o gal mus apėmė haliucinacijos, bet juk ir šis
laikrodininkas matė Eriką, savo paties akimis.
Norėjau, kad kažkas pasikeistų ir mes vėl išvystume neįtikinamą
vaizdą, juk tikrovė – reliatyvi, srūvanti ir sukurianti įvairias galimybes, kaip
ir labiausiai neapčiuopiamas dalykas – laikas. Dabar tuo tikėjau, nes, jei
sutikome šį jaunuolį, švedą, vilkintį baltu kostiumu, pamatėme ant kranto
nudvėsusį šerną, už lapijos mus išgąsdino tikras briedis, – vadinasi visas
pasaulis pilnas slėpinių ir mistiškų ženklų ir tereikia tiesiog eiti be tikslo ir jie
pasirodys, jie pradės byrėti kaip kokie sapnų simboliai iš seniai sukirmijusių
mūsų pasąmonės dėžučių.
Norėjau apie tai jiems pasakoti, bet, rodės, jie vis labiau norėjo žiūrėti
vienas į kitą. Jiems viskas darėsi aišku, logikos šarvai suveržė jų polėkius,
palikdami tik vienintelį siekį – žemišką geismą.
Aš tuo tarpu neturėjau jokių planų, jokios ateities, todėl bijojau prie ko
nors prisirišti, su kažkuo susitapatinti, gal tik prie šio lengvo bangavimo, tokio
migdančio sunkaus oro, alsuojančio būsimos audros žiežirbomis, nors gal ir
toji audros nuojauta tebuvo dar viena haliucinacija.
Ieškojau kažko toli horizonte ir pamačiau – baltuojant didelį katamaraną,
kuris plaukė apšviestas blausaus mėnesienos sidabro ir dabar tikrai priminė
Kasparo Davido Friedricho paveikslą.
Todėl neiškentusi sušukau:
– Štai jis, Eriko laivas!
– Kas? – paklausė susirūpinusi mano draugė.
– Ten, toliau, žiūrėk.
Ji įsmeigė akis, o kartu prisimerkęs žvelgė ir tas dryžuotais marškiniais
vilkintis laikrodininkas, kurio delnas buvo įsispaudęs į minkštą mano bičiulės
liemenį.
Aš buvau laiminga, nes vėl kažką pamačiau, o toji teorija, kad pasaulis
– tai begalinių vaizdinių rinkinys, kad jis lyg viską gimdanti fata morgana –
pasitvirtino.
– Gal ten visai ne katamaranas, – išgirdau abejones iš draugės lūpų.
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Tarsi kažkokią bangų mūšą, dūžtančią į krantą.
– Mačiau tik baltą laivą, – patvirtino laikrodininkas.
– Taip, juk matėte patys, – džiūgavau.
– Nesame tikri, ką matėme – gal tik kažkokių šviesų blyksnius. Berods,
jo jau nesimato, sunku kažką įžiūrėti, jis įplaukė į tamsą.
– Laiko tamsą, – pridūriau. Nežinau kodėl taip pasakiau, bet viduje
tikėjau, kad ten buvo Eriko laivas, o jis išsigelbėjo iš baisaus prostitutės glėbio.
Vis dėl to ar jie taipogi tiki pamatę laivą? Gal jie manė kitaip, gal
abejojo savo pačių akimis, gal tik manė pasidavę mano įtikinėjimui. Kol šitos
mintys zujo galvoje, mane jau visiškai prie žemės klupdė miegas, kaip koks
vandens troškulys, vos bepastovėjau ant kojų, be to, maudė blauzdas nuo ilgo
vaikščiojimo. Todėl žiūrėdama į pilkšvai violetiniame horizonte mirgančius
atšvaitus, teliuškuojančius prie krantinių pririštus laivus, kurie niekur nežadėjo
plaukti, pasakiau sau:
– Šitas vakaras toks keistas... Kaip pusiau sapnas.
1995-2011
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MAESTRO
Saulius trypčioja, nes ir vėl tas koncertas, ta pati nuobodybė snausti
tarp kvepiančių tetų ir dėdulių, spoksoti į muzikantų frakus ir suskaičiuoti
visus žmones, sėdinčius prieš jį. Ir kodėl brangioji tetulė tingėjo nupirkti
bilietus į cirką, ten tai bent meškos ir spalvoti klounai triukus išdarinėja,
o juodoji paslaptinga dėžė su sidabrinėmis priklijuotomis žvaigždutėmis
išspjauna tai balandį, tai kiškį, o kartais net ilgaplaukę gražuolę žuvies
kostiumu ar mažą juokingą šunėką. Bet ne, inteligentiškoji Irena, apkūni ir
nerangi, su laibais pianistės pirštais, mano, kad šiam nenaudėliui geriausia
bausmė — tai klasikinės muzikos botagas, šmaukštelėsiantis už tai, kad
pernelyg ilgai spoksojo televizorių, tą didžiausią begėdį kultūros priešą.
Teta turi savo auklėjimo priemones ir žino, kad veiksmingiausia — uždaryti
filharmonijos kalėjime ir kankinti zvimbiančiais smuikais, miaukiančiomis
liutniomis ir storulių klykavimu, kuris švelniai vadinamas arijomis.
Jie stovi erdvioje fojė su daugybe veidrodžių. Saulius trina sušalusius
pirštus, o teta Irena nuvynioja nuo jo kaklo pūkuotą šaliką. Jis nekenčia tokių
šalikų, jie siaubingai graužia — lyg būtų numegzti iš dygliukų, o teta sako,
kad tai patys puikiausi gerklės sargybiniai. Kodėl ji taip kvailai juos vadina —
“gerklės sargybiniais”? Ar dėl to, kad jie — aštrūs skustuvai ir kieti šarvai, pro
kuriuos joks vėjas neprasiverš, nebent pasiimtų į kompaniją pačią moderniausią
šalčio eskadrilę? Jau geriau sirgti, nei kiūtoti čia. Lovoje gerti arbatą su
medumi ir kimšti ligoniui skirtus saldumynus, o dar geriau būtų pasislėpti
kompiuterinių žaidimų salėje — ten nors įdomu. Berniūkščiai varžosi, kuris
greičiau nusileis nuo kalno elektroninėmis slidėmis ar iššaudys ginkluotus
ateivius. O čia — vieni rimtuoliai rūškanais veideliais ir seniai. Jis pastebi
ir dvi įdomesnes būtybes: apyrankėmis barškanti garsi aktorė praskrenda
susikibusi su dukra. Tiesa, toji motinos grožiui nė iš tolo neprilygsta: tokia
gremėzdiška, trumpais berniokiškais plaukais, didele nosimi ir išsipūtusiomis
šnervėmis. Kampe stovi kažkoks sukriošėlis ir mandagiai linkčioja galva
džinsuotai porelei — gal koks profesorius, susitikęs savo studentus, — kas jį
žino? Teta nusižiovauja, žvelgdama į tuos, anot jos, netinkamai apsirengusius
jaunuolius. “Į koncertą — lyg kolchoznikai bulvių kasti, tik duok krepšius ir
varyk per lauką su tais nudriskusiais megztiniais.” “Teta Irena tokia atsilikusi”,
— mąsto Saulius, slėpdamas kišenėse nukramtytus nagus. Net ir jį įspraudė
į tuos standžius, skalbimo milteliais trenkiančius marškinius, į tas siauras
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kirmėlių kelnes, — jis atrodo kaip koks senamadiškas sukiužėlis, pasirišęs
taškuotą violetinę varlytę, apgailėtinas mulkis. Gerai, kad draugai nemato jo
nuosmukio, nes dar imtų pravardžiuoti seilėtu pavyzduku. Jis nori būti blogas
ir įžūlus — tik tokie mokykloje karaliauja.
Teta staiposi priešais veidrodį, kelis kartus brūkšteli raudonomis
šukomis per garbanotus kaštoninių dažų išvargintus plaukus, triokšteli šukų
dantukai, bet ji nesutrinka, pasipurto ir puola lyginti Sauliaus švarko raukšles.
“Stovėk tiesiai. Ir per koncertą, žiūrėk, kad nesimuistytum, nekramtytum
gumos, geriau išspjauk lauk tą bjaurybę — dar prilips prie kėdės apmušalo.”
Jis turi kęsti tetos pamokslavimus, įsiteigti, kad jie skirti ne jam, o galbūt
marmurinėms plytelių sienoms, pliktelėjusioms marmūzėms, sudžiūvusiai
rūbininkei, kuri šlepsėdama kabina paltus, šluodama jų skvernais, kaip
pasakytų teta, “visas dulkes”.
Saulius dar spėja išprašyti kelis litus kavinei. Nutrūkęs lyg šuva nuo
grandinės, jis skuodžia žemyn, vos nepargriaudamas orios damos, toji
piktai burbteli: “Atsargiau, nes dar sprandą nusisuksi.” Pagaliau išsvajotame
bare įsispraudžia tarp ištroškėlių, laukiančių šampano, ir jo litus sušlamščia
vienintelis pyragaitis, paragavus pasirodęs pernelyg saldus ir kietas. Bet tai
nesvarbu, ir jis triumfuodamas grįžta, kad būtų uždarytas tame nekenčiamame
bronzinių šviestuvų narvelyje, o ir teta ragina kuo greičiau susmukti ložėje,
kol neprasidėjo koncertas, kol sienų nesudrebino visokie smuikai.
Saulius žvilgteli apačion — kokia puiki pozicija kliuvo šį kartą —
balkonas. Jis galės pasijusti besisukąs apžvalgos ratu ir iš aukštybių skaičiuoti ką
ir kaip tik nori: atskirai vyrus ir moteris, plikius ir šviesiaplaukes, muzikantai
irgi neišsisuks nuo šio statistikos rinkėjo procedūros — visi bus išvilkti į
dienos šviesą. Ant pakylos užsiropščia koncertmeisteris, o paskui jį — maestro
su smuiku, kaulėtas, pražilęs. “Vivaldis, Mocartas — įsidėmėk”, — šnibžda
teta Irena. “Ar visi jie mirę? — klausia berniukas. — Ar nėra gyvų?” “Kvaileli,
— švelniai atsako ji, — žinoma, kad yra, bet jau nebe tokie kaip Mocartas ir
Vivaldis. Dabartinė muzika — kažkoks nevykęs plumpsėjimas ir spiegimas.
Nieko doro. Dabar nieko gero nebesukuria. Visi sugedę.”
“Visi nesugedę turi būti mirę. Kokia nesąmonė”, — susimąsto Saulius.
Jam labiau patinka tie pagedėliai kompozitoriai, kartu su juo slampinėjantys
po vitrinomis spindintį miesto centrą, geriantys “koka-kolą” ir kramsnojantys
bulvių traškučius. Bet jis jų nepažįsta, nežino nė vieno dabartinio
kompozitoriaus vardo, per televizorių juos retai kada parodo. Tik atsimena
susivėlusias, aptemptom kelnėm dainininkes ir liesus gitaristus su dideliais
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skambčiojančiais kryžiais ant kaklo. Atrodo, jie labai tiki į Dievą. Tiki ir jis,
nes matė jo paveikslą bažnyčioje — tokį dosnų senelį, apsuptą angelų, iš kurio
galima viską išprašyti. Bet dabar jis nori būti maištininku, dūkti kieme ir
nesiklausyti muzikos. Kas leido siaubingoms baltoms muzikantų rankoms,
lyg iškirptoms iš popieriaus ryškiai apšviestoje scenoje, jį pagrobti?
Maestro judina savo strypą lyg mažą pjūklelį, krutina galvą ir
tokiu pat ritmu trūkčioja visas orkestras. Jie primena scenoje už virvučių
tampomas marionetes; tokie švarutėliai, nupudruoti, su juodais kostiumais
ir suknelėmis. Amžinai pasiruošę laidotuvėms. Laimei, čia nėra storos
plyšaujančios dainininkės su auksiniais žiedais apmaustytomis riebių pirštų
dešrelėmis, vyno spalvos lūpomis ir perlamutriniais nagais: tokias rodo per
televizorių. O dar šalia be perstojo klūpo koks nors dėdė ir liedamas ašaras
riaumoja meilės žodžius. Tikrų tikriausia nesąmonė, kuri patinka tetai Irenai:
vištų kudakavimas, gaidžių kakarinės. “Nesišaipyk, — visada pyksta teta,
— tu nežinai, kaip tos vištos kudakuoja, nes tai menas.” Tas menas baigia
jį papjauti, išmėsinėti kaip kokį paršiuką. Visur tik menas, menas, menas.
Būtent jis kaltas dėl Sauliaus kančių.
Orkestras — iš dvidešimt šešių žmonių, jame yra dešimt moterų, taigi
vyrų daugiau. “Laimėjome”, — džiūgauja Saulius. Mokykloje — vienos
moterys, o jos nesupranta humoro, vis pyksta, verkšlena. Tiesa, dar yra kvailas
fizinio lavinimo mokytojas ir ūkvedys mėlyna nosimi, mokiniai jį vadina
“Mėlyne”. Akiniuotų orkestre dvylika, blogiau negu klasėje. Apačioje jis
pamato dažnai per televizorių rodomą pilkšvu tvarkingu kostiumu dėdulę,
įsitempusį, primenantį mokinį, pakviestą prie lentos ir nežinantį, kiek yra du
kart du. Gal jis ministras? Šalia jo elegantiška pusamžė moteris, visai nepanaši
į tetulę. Lempų šviesoje pageltę žmonių veidai — kaip kiniečių. Staiga Saulius
krenkšteli, teta traukia nosinę, bet jis prisidengia ranka, apsiseiliodamas
permatomais burbuliukais, tokiais pačiais, kokius leidžia akvariumo žuvytės.
Kosteli dar kartą, sutrikdydamas muzikos klausymosi ramybę, šliūkštelėdamas
triukšmo sąšlavų į auksinę kaimynės ausį. Bet juk ji tikrai auksinė! Jis vos
nenualpsta, pastebėjęs šį keistą dalyką. Ji — visiškai ne kaimynė, o kažkokia
metalinė skulptūra su auksinėmis ausimis. Kaip čia yra, kad jis, toks
smalsuolis, o nepastebėjo šalia sėdinčių statulų? Bet, bet... Ir ta kita kažkokia
netikra, pažaliavęs iš dumblo ištrauktas granitas ar marmuras — štai kas liko
iš tos moters suknios, o veidas ir rankos — gipsiniai, baltutėliai. Kokia čia
nesąmonė, gal šviesa taip keistai krenta? Bet jos iš tikrųjų negyvos, tos dvi
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moterys, tik šiek tiek pražiojusios burnas — lyg prieš pat sustingdamos būtų
bandžiusios kvėptelti oro gurkšnį. Susinervinęs Saulius žvilgteli į savo ranką:
tikrų tikriausia oda, išmušta rausvomis dėmelėmis, “saldumynų alergija”,
— taip sako teta. Tačiau juk ir teta sustingusi, visa varinė, pasirėmusi ranka
varines garbanas! Jos akys taip švelniai išmodeliuotos ar išlietos — tobuliausias
skulptoriaus darbas. “Teta, kas tau atsitiko? Pasakyk ką nors! Tu numirei?” —
ašaros pradeda graužti akis. Ji tyli, ji tik statula ir negali išspausti jokio žodelio ar
krebžtelėti pirštais. Ją pavertė metalo gabalu baisios paslaptingos jėgos. O ten,
žemai, tas ministras irgi pavirtęs juodos lyg smala uolienos gabalu, o dailioji
jo žmona — malachitinė, tik nagai ir akys žvilga, inkrustuoti perlamutru.
Aktorė — iš nupoliruoto smiltainio, plaukai — bjauraus metalinio spindesio,
primenančio daugiaaukščio namo radiatorius. Negražioji jos dukra tapo kalnų
uoliena, marga, sudurstyta iš skirtingų atspalvių gabaliukų. Šalia išsidrėbęs
dėdė — tikrų tikriausio molio gabalas. “Tam tai nepasisekė”, — šmėkšteli
Sauliui. Tačiau tai nė kiek nejuokinga, šiurpas užspaudžia gerklę, stingdo
kraują. Kas žino, galbūt ir jo arterijos taps marmurinės, o kraujas spindės kaip
kietas rubinas? Baisu.
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O kodėl dar tebesigirdi smuiko čirpimas — nejau tas paukštelis dar
nesuakmenėjęs? Maestro taip įsijautęs į grojimą, net nemato, kad visi jo kolegos
pavirto pusračiu jį apjuosusiu kalnagūbriu. “Dėde, žiūrėkit, kas čia darosi!”
— šaukia Saulius. Maestro sustoja ir nustebęs dairosi: “Berniuk, ko trukdai?
Kas atsitiko, gaisras ar ką?” “Žiūrėkit, jūsų draugai, jie negroja, o tik stypso,
akmeniniai.” Maestro atsigręžia, ir jo akys išsprogsta lyg troleibusų vairuotojo
kabinoje žaislinio katino akių vietoje įsuktos lemputės, sublyksinčios
kiekviename posūkyje. Jis vos išsilaiko ant kojų, išvydęs keistą stalaktitų sieną,
net muzikantų instrumentai primena prieš milijonus metų sukreidėjusius
vėžiagyvius. “Koks košmaras, — piktinasi maestro. — Matyt, aš persigrojau,
nes regiu tokias haliucinacijas.” „Dėde, bet tai tiesa, jūs galite stuktelėti savo
smuiku į šią metalinę galvą — ji nekrustels.” Maestro šluostosi prakaitą ir
negali suvokti, ar jis sapnuoja, ar kliedi, ar šis kvailas realybės iškreipimas
nėra kokios nors ligos padarinys, ar jis tuoj pat neatsidurs beprotnamyje. Jis
net nepastebi, kaip atsisėda ant smuiko, ir šis triokšteli, paversdamas jame
slypėjusią muziką aštriomis medienos nuolaužomis. Vargšelis net nekrusteli,
sugadinęs savo brangiausią turtą, be kurio jis — niekas. “Vis tiek nėra kam
groti. Pamišimas mane sugniuždė, prarijo mano talentą.” Saulius taip pat
nuliūdęs ir išsigandęs: “Net ir teta Irena tapo kvaila statula, tinkančia stovėti
vaškinių figūrų muziejuje. Gaila, kad įžymybių salėje nedaug — galėtume
rodyti žmonėms. Žinoma, už pinigus. Po dešimt litų. Ant tetos visai nepykstu,
bet vis dėlto reikėjo pasilikti namie, nes čia tokie baisūs dalykai dedasi.” Šiek
tiek atgavęs žadą, maestro klausia: “Ar tikrai visi suakmenėjo?” “Beveik visi.
Tik mudu kažkodėl išsisukome ir dar nežinia, ar ilgai tversime.” Maestro sako,
kad galbūt reikėtų pranešti policijai, negalima nieko nedaryti. “Bet, dėde,
koks policininkas patikės tokia nesąmone? Palaikys mus kvanktelėjusiais, vos
mums ištarus, jog filharmonijoje per koncertą nei iš šio, nei iš to beveik visi
žmonės pavirto skulptūromis. Jie įkiš mus į tramdomuosius marškinius, kad
per daug nenusišnekėtume ir nedrumstume visuomenei ramybės.” Maestro
stovi visas perbalęs, atrodo, jo ploni pirštai tuoj pat virs nušlifuotu marmuru,
bet kol kas jis dar juda, šis piktas pokštas verčia jį mąstyti, nors ir nebėra apie
ką.
“Bet ką mes darysime? — vis dėlto neatlyžta Saulius. — Ką aš pasakysiu
tėvams? Kad teta žvilga lyg varinė ar persikaitinusi saulėje, kai aplink gelia
kaulus pasiutęs šaltis? O gal, kad ji susirgo, atsigulė į ligoninę ir mirė? Nebuvo
jau taip blogai su ja, — tai ne tas mamos verkšlenimas, ne tas girtuoklių
lizdelis troškiame dūmų kamuoly. Teta nupirkdavo ledų, leisdavo į baseiną.
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Išties blogai nebuvo.“
„Mažai betikėjau stebuklais, o ir kaip tai galėjo įvykti — gal vis
dėlto aš persišaldžiau ir karščiuoju? — nusiminęs spokso į kažin kokio
orkestranto metalinę plikę ir bando atsegti jo auksinį laikrodį. — Vis tiek
jis tau nebereikalingas, statulos laiko neskaičiuoja.” Maestro suirzta: “Bet taip
negalima, šis laikrodis kontrabosininko Benjamino, grąžink atgal”, — piktai
šūkteli, ir berniūkštis nenoromis grąžina laikrodį tai sustingusiai būtybei, kuri
jo blogo poelgio, žinoma, net nepastebėjo. Ne, jis dar nutykos, kai maestro
nusisuks, ir ką nors nučiups: neblogi lobiai čia mėtosi. Ir vis dėlto maestro kol
kas vienintelis nesuakmenėjęs žmogus — kas žino, kaip ten, mieste. Maestro
vis dar trina įskaudusią galvą: “Kaip bus rytoj? Kaip čia viską reikės paaiškinti?
Nieko nebesuprantu.” Eidamas tarpueiliu ir barškindamas smuiko strypu
visiems per galvas, staiga sustoja prie vienos pasidabruota nosimi makaulės ir
kelis kartus stipriai tvoja per kaktą, net aidi kaip būgnas. Keikdamasis jis dar
labiau įsismarkuoja talžyti šį vargšelį, kol strypelis sulinksta, o tada, nučiupęs
iš gretimos statulos rankinuką, dar kartą trenkia jam į akis šaukdamas:
“Šunsnuki, še tau, bjaurybe, še!” Net Saulius susidomi: “Kas jis toks, kad taip
nirštate?” — klausia, slėpdamas už nugaros jau spėjęs pasičiupti kelias pinigines.
“Toks šlykštynė, parazitas. Kažkada jis taip man prikiaulino, negalėjau net į
užsienį išvykti per jo knisimąsi. O dabar čia atsibeldė, pamanyk.” “Dėde, šis
tipelis — tik varganas metalo gabalas, galėsite jį išlydyti. Įdomu, ar jie ką nors
suvokia? Gal jie girdi ir jaučia, bet yra tik užburti storos bjaurios raganos —
tos operos dainininkės katės akimis, kurią rodė per televizorių.” “Kokia tau
dar ragana? Ką čia šneki? Kvailos pasakos, ir viskas.” “Bet tos statulos irgi
pasakos, ar ne? Dabar aš tikiu viskuo”, — nenusileidžia Saulius, žvalgydamasis
aplink, gal dar suspindės trofėjas, įstrigęs šių pabaisų rankose. Būtų neblogai
išlupti tas auksines ausis — galėtų nusipirkti televizorių. Ką ten televizorių,
— kompiuterį, kompaktinių diskų grotuvą ir dar nuvykti į Niujorką. Ten
tokie dangoraižiai, — mąsto sau Saulius. Jis žvilgteli į susikrimtusį maestro,
kurio pirštai, ilgai džerškinę smuiką, dabar nervingai trūkčioja, gniauždami tą
patį ginklą — rankinuką, kuriuo ką tik talžė niekdarį iš praeities. “Gal geriau
žvilgtelėkime į kavinę, galbūt ten sutiksime kokį gyvąjį, o jei ne, tai bent
užkrimsime”, — berniūkščio akyse strykteli du zuikučiai, vos tik jis ištaria
žodį “užkrimsime”.
Maestro ir Saulius leidžiasi tuščiu koridorium į kavinę, bet ir čia
nematyti nė gyvos dvasios: rubuilė bufetininkė blizga lyg ką tik iš upės
ištrauktas akmenukas, dar šilta kava garuoja šalia jos rankų. Saulius išbadėjęs
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puola prie pyragaičių krūvos, jo pirštai klimpsta į plaktą grietinėlę.
Tuo tarpu smuikininkas bruzda aplink barą, tikriausiai ieškodamas
stipresnių gėrimų, štai jis šliūkšteli stiklinėn vyno, raudono kaip tetos Irenos
lūpų dažai, ir vienu ypu susipila šį eliksyrą sau į gerklę. Jis dar čiumpa vištos
šlaunelę ir vos nespringdamas kemša ją, užsigerdamas tiesiai iš butelio degtine.
Saulius žiopso į pusgirtį maestro, apsižliumbusį, išsišiepusį, tartum liokajų,
kuris slapta pateko į grafų virtuvę ir stengiasi iki soties prisisiurbti. Saulius
toliau ramiai lyg voverė triauškina visus iš eilės saldumynus — jam jų ilgam
užteks. Ir pasisek tu man taip — tartum loterijoje. Dabar jau lyg ir visai ne
gaila vargšės sustingdytos tetulės ir visų kitų žiūrovų, nebepurto ir baimė
tapti panašiam į juos. Šis kulinarinis rojus — geriausias likimo atpirkimas.
Bet kas toliau? Juk negyvensi šiuose rūmuose, teks kur nors išeiti. Jis bando
ištraukti apsvaigusį maestro iš po stalo. Šis kažin ką pats sau vapa: “Brangioji,
tik pažiūrėk, koks gyvenimas, koks puikus.” “Kokia aš tau brangioji, kelkis,
reikia ką nors sugalvoti, judinkis, tu, girtas parše!” Maestro pateko į drumstas
alkoholio džiungles, ir, matyt, kol kas berniūkštis jo iš ten neiškrapštys —
pernelyg smagu jose klaidžioti.
Išsitepliojęs pirštus visų rūšių pyragaičiais, Saulius užkloja maestro
staltiese ir išeina. Fojė taip pat nyku, nė garselio, tik jo vienintelio žingsniai
slysta plytelėmis. O liesoji rūbininkė — tokia pat kaip ir kiti, sudžiūvusi,
cementinė. Jis prieina prie durų ir žvilgteli į gatvę šaltą speiguotą vakarą. Ten
kažkas vaikšto. Saulius nudžiunga: šis piktasis pokštas vis dėlto nepasiglemžė
visų miesto gyventojų, kažkas siaubingo įvyko tik čia, šioje prašmatnioje salėje
su koridoriuose spindinčiom krištolinėm lempom ir didžiuliais veidrodžiais,
kuriuose jis pats atrodo lyg švininis, bet ne — tai tik akimirksnio žaismas. Jis
juda, kvėpuoja, jo raumenys dirba, ir jis nori į tualetą. Reiks pranešti maestro
šią džiugią naujieną: gatvėse dar juda, klega žmonės. Kažkokie jaunuoliai
triukšmingai žingsniuoja grubiu senamiesčio grindiniu. Statulos dar mūsų
nenugalėjo.
Kad dar labiau įsitikintų vaikščiojančių po miestą tikrumu, jis toliau
iškiša nosį, speigas lyžteli jos galiuką, lauke kažkas tamsoje gurgždina sniegą.
Fe, pasirodo, katė, sustirusi bando prasmukti pro groteles į rūsį. Bet štai tikrų
tikriausi žmonės: nušiurusiu paltu girtuoklis, slidinėjantis šaligatviu, o už
jo, tolėliau, susikabinusi porelė. “Gyvenimas dar tebesitęsia!” — nudžiunga
Saulius, regėdamas judančius kūnus, tereikia juos paliesti, kad iki galo
patikėtum, jog tai nėra tik melancholiškas juodas ir baltas žiemos kinas. Kuo
greičiau papasakoti tam dėdulei, užsikniaubusiam po stalu. Lyg nuo kalno
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Jono Rustemo korta – šuo.
Vario raižinys, sausa adata.
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džiugiai čiuoždamas plytelių ledu berniūkštis atsiduria kavinėje. “Kelkitės,
pone, mes dar kai ką aptikom. Ten, mieste, gatvėmis vaikštinėja žmonės,
gyvi, ne statulos!” Apsnūdęs maestro kol kas negali suvokti, ką jam sako,
jis tik apsiverčia ant šono ir numoja ranka į šią džiugią naujieną. “Traukis,
noriu miegoti.” Saulius niekaip negali jo pažadinti, taigi teks palūkėti, kol
tas dramblys išsiblaivys. Gal vertėtų ir jam snūstelėti šioje vaiduokliškoje
salėje, šiaip ar taip, visi kiti taip pat snaudžia, pavirtę tomis jokio skulptoriaus
nenulipdytomis statulomis. Gal jis atsibudęs suvoks, kad tai — tik sapnas,
šmėkštelėjęs kaip įtikinamiausia tikrovė? Tad Saulius nupėdina į rūbinę
ir, pasiėmęs kelis paltus, įsitaiso fojė ant sofos. Net nepajunta, kaip greitai
pasineria į sapnų pasaulį, o juk paprastai, paragavus aštrių įspūdžių, ne taip
lengva būna sumerkti bluostą. Jį supa tyla, tokia didelė kaip ir veidrodžiai.
Paryčiui, nors sunku matyti rytą šioje hermetiškoje be langų patalpoje,
kažkas jį žadina. Saulius muistosi, o maestro mėgina išversti jį iš guolio. “Teta
Irena.” Tačiau, trindamas apsiblaususias akis, išvysta ne ją, bet vakarykštį
išblyškusį smuikininką, per naktį dar labiau sukritusį ir pamėlusį. “Pasirodo, tai
tikra tiesa, mes tikrai esame užburti?” — klausia berniukas. “Tikrai, patekome
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į nemalonumus, o statulos tebėra kur buvusios, turime ką nors nuspręsti.”
“Ir ką mes galime? Tik sprukti iš čia, pasiėmę šiek tiek pinigų, gaila, lieka
teta, bet ką padarysi, anksčiau ar vėliau tenka išsiskirti su artimaisiais.” “Bet
taip negalima, reiktų kam nors papasakoti. Negalima palikti suakmenėjusių
žmonių, tikriausiai jų jau pasigedo, kaip ir mūsų. O ministras? Manai, dėl to
nekils skandalas? Vyriausybės narys kažkur dingo po garsaus maestro koncerto!
Ar ne per daug įtartina?” Berniūkštis suka galvą: “Šiaip jau norėčiau stovėti
prieš televizijos kamerą ir kad aplink mane grumtųsi tūkstančiai mikrofonų.
Draugai pavydėtų, kad aš, o ne jie tapo tokio įvykio liudininku. O gal
verčiau susigriebti visas brangenybes ir sprukti į užsienį? Bent pagyvenčiau,
tikrai turėčiau didelį šunį. Visai nesinori praleisti gyvenimą visiems nuolatos
pasakojant apie vieną ir tą patį įvykį. Mums netektų nė mažos dalies
atplūsiančių iš užsienio turistų pinigų. Teta aiškino, kad visuomet kokia nors
mafija viską susižeria.” “Ir aš nenorėčiau tapti tuo varganu būsimo muziejaus
prižiūrėtoju — kas klausytųsi tuomet mano muzikos?” — maestro liūdnai
pakelia savo sulūžusį smuiką, kurį jis pats ir sutraiškė, o stygos styro tartum
išlankstytos voro kojytės. “Geriausia būtų, jei išvis niekas nieko nesužinotų.
O gal kaip nors jas paslėpti? Bet tokiai daugybei tektų samdyti ekskavatorių:
tų akmenų sunkybė — jau bandžiau vieną išjudinti. Kaip sveikas dinozauro
dantis, net nekliba, bjaurybė, — jis švysteli savo instrumentą ant žemės. —
Dabar jau tikrai subyrėjo į šukeles, nesudėliosi. O ir šiaip buvo niekam tikęs
— toli gražu ne Stradivarijus.”
Saulius nesnaudžia, jis bando nors kiek apsitvarkyti salėje. Savo
tetulę uždengia nugvelbta iš kavinės staltiese — vis giminė, reikia gerbti jos
atminimą. Maestro prišoka ir dabar, jau pamiršęs padorumą, traukia damoms
nuo kaklų grandinėles, vienai net bando išlupti auksu pavirtusią akį: “Jei
ne aš, kiti pasidarbuos.” Saulius priėjęs klausia: “Juk čia vis dėlto žmonės,
lyg ir mirę — reikėtų palaidoti, nes paskui dar vaidentis pradės, kaip pas
vieną moteriškę, po kurios namu gulėjo kaulų liekanos.” “Bet juk čia tikrų
tikriausi meno kūriniai, ne kokios iškamšos — argi statulos vaidenasi?”
Saulius atkakliai purto galvą, jis negali suvokti, kad čia tik muziejui tinkami
daiktai. Juk teta Irena neseniai buvo gyva, ji kepdavo blynus, dainuodavo.
“Galvok, jog tai romėnų pomirtinės kaukės ar kas nors panašaus, — kaip
koliziejus. Štai ir ministras, ir muzikos kritikas. Kur kas geriau už Tiuso
muziejaus baidykles. Ar įsivaizduoji: tavo paprasta tetulė, kuri domėjosi tik
bulvių kainomis turguje, na, dar retkarčiais nueidavo į kokį koncertą ar knygą
paskaitydavo, dabar taps įžymi. Ar ne juokinga, kai tuo tarpu visas pulkas
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įžymybių taip ir sutrūnys dulkėse, nesulaukę nė paprasčiausio paminklėlio? O
čia — kompiuterių amžiaus šedevras. Mokslininkai tikrai nepatikės, kad visi
tie veidai — tikrų tikriausi. Greičiausiai ims ieškoti pamišėlio skulptoriaus,
genialiai įvykdžiusio tokį milžinišką projektą”, — maestro taip įsijautė
į savo mintis, jog visiškai užmiršo, kad vietoj pompastiškai nusiteikusio
sausakimšo stadiono priešais jį stovi tik vienintelis berniūkštis, o ir tas —
ne pats talentingiausias ir drausmingiausias, tik eilinis padauža. Saulius jo
beveik nesiklausė, jis įsismaginęs krovė į kažkieno kuprinę viską, ką rado
vertingesnio: auskarus, laikrodžius, kratė pinigines, išpurtė žvilgantį odinį
ministro diplomatą ir dar nusprendė pasiimti visas jo užrašų knygeles — bus
ką prisiminti, o gal pasiūlys kokiam kolekcionieriui. Jie praplušėjo beveik
visą dieną, o maestro šovė geniali mintis: “Ką, jeigu viską susprogdintume
ar padegtume, niekas mūsų nė nepasigestų, o jei sprogtų, visos skulptūros
sutrupėtų į gabalus.” “Bet tai sunku, — pasakė šiek tiek racionalesnis Saulius.
— Reikėtų nepaprastai galingo sprogmens, iš kur mes jį ištrauksime? O
gaisras nieko nesunaikins. Nors gal ir neblogai būtų visa tai supleškinti, gal
mokslininkams užmintume neišsprendžiamą mįslę: kaip gi čia atsitiko, kad
gaisre žmonės dėl kažkokios reakcijos staiga nei iš šio, nei iš to suakmenėjo,
o kai kurie susilydė į bronzą? Tai smagu būtų tūnoti ir klausytis per televiziją
jų sapaliojimų. Beje, ir šiaip mažiau susigaudytų, kas prie ko, išnyktų ir mūsų
pėdsakai. Jūs galėtumėte apsimesti vargšu gatvės muzikantu”. Čia maestro
įsižeidžia: “Negali būti, nesišaipyk. Ir vis dėlto koks sumautas likimas. Aš, nuo
pat vaikystės rankose laikęs tik smuiką, negalėjęs net prisiliesti prie plaktuko,
dabar turiu galvoti, kaip sudeginti šias pamėkles, kad vėliau galėčiau murksoti
kokioj nors purvinoj skylėj ar aprūkusioj kavinėj ir brazginti ten gitarą.“
“Galėsi ir smuiką, — išsišiepia Saulius. — Mano vaikystė, ačiū Dievui, ne tokia
žiauri. Tėvai pykdavosi, bet per jų barnius galėdavau palikti knygas, tūnoti kur
nors sode ir žaisti su sliekais ir kirmėlėmis. Pagaudavau ir drugelį, gėrėdavausi
vaivorykštiniuose jo sparnuose šokinėjančiais spinduliais. Geriau nei žiūronai
su spalvotais stikliukais. Paskui nusibaigusį drugelį iškilmingai palaidodavau,
net paminklą jam pastatydavau. Iš akmenėlių ir lapų. Bet geriau eikime ir
paverskime pelenais šią nesąmonę.” Maestro pritarė — ir kas jam beliko. Juk,
šiaip ar taip, jie pateko į beprotnamį — argi normalių žmonių pasaulyje gali
dėtis tokie akibrokštai.
Jie nusileidžia į vieną filharmonijos rūsį, kur, anot maestro, turi būti
keli benzino bakai — jis prisiminė istoriją su užuomarša fleitistu, kuris
atlėkė išsiblaškęs į koncertą, visiškai pamiršęs, kad jo mašinoje beveik nė lašo
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benzino. Išgelbėjo sargas, suradęs atsargas sandėliuke. Dar prieš tai Saulius
išlekia į lauką ir užkabina lentelę su užrašu “Remontas”. “Ir ką gi čia dabar
remontuoja?” — stebisi žmonės lauke. “Nėra elektros”, — atšauna mažasis
melagis, nors pastate žybčioja lemputės. Grįžęs jis randa maestro, jau išplėšusį
rūsio duris ir laikantį du apsitraukusius voratinkliais benzino bakelius.
“Gal ir užteks. Šniukštinėti lauke neturiu noro — dar kas nors pamatys.
Reikėtų luktelėti nakties, kai miestas sumigs. Keista, kad iki šiol niekas čionai
nesibrauna — juk šitiek žmonių dingo.” Nesuvokia šito ir Saulius: kodėl dar
nekaukia policijos sirenos, kodėl niekas nepasigenda dingusio ministro? Net
tetos Irenos turėjo pasigesti kokia nors plepi draugė.
Jie vaikštinėja tarpueiliais ir laisto benziną. “Šitas molio gabalas tai tikrai
surūks”, — džiūgauja Saulius. Jam gaila tik tetos Irenos, o dėl visų kitų — tegu
jie skradžiai žemę! Šitie akmenys sujaukė jo gyvenimą, nubloškė į kažkokio
muzikanto glėbį, dabar jo galvoje kirbės amžini koncerto kirminukai, kol
sugrauš visą jo vargšą organizmą — juk jis kol kas ne akmeninis. “Sudie,
Irena! — šūkteli berniukas į ausį abejingai ir kurčiai vario statulai. — Tu tokia
nuostabi, tau nepaprastai tinka šis rudeniškas bronzos žvilgesys. Tu niekada
nebuvai tokia graži”, — ir jo veidu pasrūva ašaros.
Dabar — dumti į nežinomybę. Maestro baigia savo darbą, dar prieš
tai spėjo susikrauti padorią mantą: pilną krepšį brangenybių, iš kurio kyšo
vos betelpanti auksinė ausis. “Dar pasėdėkim, — pasiūlo maestro, — lyg
prieš tolimą kelionę.” Jis ištraukia iš kišenės cigaretes ir užsirūko, o berniukas
baigia šlamšti didžiulę šokolado plytą, jo kišenėje bebaigiančią pavirsti į
beformį gabalą. Užsivyniojęs nekenčiamą šaliką, apsirengęs jis pasijunta esąs
Robinzonas Kruzas, bėgantis į negyvenamą salą, o gal iš jos. Visi tragedijos
veikėjai sėdi savo vietose ir nekantraudami laukia lemiamos kibirkštėlės, kuri
bemat pasklis per šią keistą draugiją, spoksančią į nebegrojančius muzikantus.
“Ką dabar darysiu? Nebegalėsiu groti, reikės pakeisti pavardę, pusė
mano gyvenimo sudužo, nuėjo šuniui ant uodegos. Dabar šitie degtukai
išspręs viską. Koncertas pasibaigė, — taip turėtų pasakyti išsižiojęs lyg stabas
koncertmeisteris”, — vis dar dūsauja buvęs smuikininkas. Saulius, rodos,
susitaikęs su tokiu finalu, brūkšteli vieną, paskui kitą degtuką, maestro
nusviedžia cigaretę. Pradeda traškėti ugnis, iš pradžių mažos liepsnelės, bet
jos auga, staiga suveši ir virsta erškėtrožių krūmokšniais, svyla kėdžių atlošai,
spragsinčios žarijos sukuria ypatingą skambesį. Pasigirsta stipresnių ugnies
pliūpsnių traškėjimas, ji ryja viską iš eilės, statulų galvos, siaubiamos liepsnos,
atrodo lyg su aureolėmis. Triukšmas garsėja tartum artėtų tolumoje siaučiantis
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uraganas, dabar jis čiumpa ir traukia viską į savo pragarišką sūkurį, sietynais
vyniojasi ugnies ūgliai, jos nasrai šlamščia užuolaidas. Ji tapo baisūnu,
suskilusiu į daugybę dalių, kurių kiekviena nuodinga lyg skorpionas, žiūrėk,
tuoj įtrauks ir Saulių su maestro. Jie bėga, tempdami krepšius, o ugnis vejasi
iš paskos, viską pakeliui draskydama savo nagais. Jie skubiai neria žemyn, vos
nepargriūna, maestro sunkiai kvėpuoja, pridusęs nuo smalkių. Ten, gilumoje,
pasigirsta siaubingas triokštelėjimas — greičiausiai kas nors įgriuvo. Jie jau
kieme, bailiai dairosi aplink ir į lange žybčiojančią liepsną. “Koks siaubas,
mes sugriovėme tokią muzikos šventovę, koks vandalizmas! Kaip aš galėjau?”
“Nusiraminkite, — tildo maestro Saulius. — Jie užgesins. Dabar svarbiausia
sugalvoti, kur paslėpsime turtą. Nesijaudinkit dėl tos filharmonijos — ji
bjauriai pasielgė pasiglemždama mano tetą, o ir jūsų orkestras suakmenėjęs.
Sudie, tetule! Prakeiktas koncertas — pamišėlis, kuris taip iš tavęs pasityčiojo...”
“Kas čia tau? — į jį spokso gyvut gyvutėlė teta Irena. — Nejau negali
ramiai klausytis?” Saulius apstulbęs ir nudžiugęs žiūri į drėgnas rudas tetos
akis, kiek paraudusias — ji tikrai gyva, jau nebesustingusi. “Kaip gerai, teta,
kad tu čia, kaip gerai!” “Kas tau nutiko? Daugiau niekada tavęs nesivesiu”, —
piktinasi teta skambant ovacijų pliūpsniui. Tas triukšmas nušluoja žodžius,
kuriuos ji dabar sako jam, nenaudėliui, chuliganui. Maestro užverstas gėlėmis,
suprakaitavęs lankstosi į šalis, o rožės šast ir iškrenta jam iš rankų. Jis net
nesiteikia žvilgtelėti į Saulių. “Bailys”, — Saulius irgi nusisuka į kitą pusę.
1996 – 1997
Jolanta SEREIKAITĖ
AUTORĖS iliustracijos
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GINTAUTAS ČERNECKIS

UGNIES RATE
Lakonikos

*

*
Sodininkas nešasi
Saulės Gėlę
į gyvenimo šventę,
daugiau nieko nereikia.

Sugrįžę namo
sėja ugnines sėklas
ir stato baidykles
nuo juodvarnių.

*

Lakonika – minties kūryba, glaudžianti sielos potyrį į eilėraščio eilutę. Saulės Gėlės metafora išreiškia tikrąją žmogaus prigimtį. Užauginęs Saulės
Gėlę, sodininkas nušvinta iš vidaus. Tai yra saulėto žmogaus kelias.

*
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UGNIES RATE
Viduj Ugningoji
virpa lyg liepsna
ir gana
jos šilumos.
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*

*
Tas virsmas
iš tamsaus į šviesų
lyg prošvaistė
pagauna lengvą kūną.

Saulėtoji nokina
saldžiausią vaisių,
šviesos žiedai
yra iš ten.

*

*
Vienintelė ateina
pasveikinti sodininką,
kuris barsto žiedlapius
jai po kojom.

Dangus šypteli,
kai smagus vėjas
gena debesį
iš namų.

Dar vienas
lopinėlis atkovotas
iš tamsos,
toks su lyg žiburiu.

*

*

Šviesos grūdas
įkrenta lengvai
į sielos tyrlaukį
ir švyti.

Ritmas pagauna
patį nuoširdžiausią,
kai Brolijos sodai
pilni vaisių.

Gyduolę atpažįsta
iš dvelksmo,
jos žiedas
be šešėlio.

Galima prisijaukinti
visai kitokį,
net svetimą
ir sulaukti giedros.

*

*

*

*

*
Tikrasis pilnas
spurdančių minčių,
kurias pagavęs
tuoj paleidžia gelmėn.

Plunksnuotas kūnas
šauna aukštyn,
jo žvilgsnis
toks nesudrumstas.

*
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*
Laukta žinia
išskleidžia sielos burę,
metas eiti
pėdomis negrįžtančiojo.

*
Ateities namuose
širdis nemiega
ir durys atviros
šviesos pasiuntiniams.

*
Vos keli
eina per dykumą
ir kalbasi su širdimi,
jų smėlis neužpusto.

*
Kantrusis žino,
kad žygio vėliavą iškėlus
kas nors paklaus
apie tikrus namus.

*
Vienišas sodas
tarytum laukinis,
skinant jo vaisių
nėra kam dėkoti.

*
Į sielą sėklos byra,
viena yra arčiau širdies,
jos tikrą vardą
sodininkas žino.

*
Kur apačios tamsios,
ten Kilnusis kaip vėjas
paleidžia nuo kalno
Ugniagėlės sėklas.

*
Už tylos vartų
vis dar galima pajusti
Saulės Gėlės dvelkimą
ir skleidžiamą jos aromatą.

*
Nubudę iš vidaus
džiaugiasi kasdien
ir jų giedrumas
artina nutolusį.

Saulei tekant
ne sodo paukštelis,
Tylusis augina
sielai sparnus.
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*
Tikintysis nueina,
bet šviesos paukštis,
matytas jo akyse,
jau lanko kitus.

*

*
Toks ilgesys
nedūžtančio tamsoj,
kad nuolat
grįžta nuoširdumas.

EPISTOLINIS PALIKIMAS. EDUARDUI MIEŽELAIČIUI – 100 55

ORIGINALUS DIALOGAS
Buvo 1986-ieji. Mindaugas atkreipė maestro dėmesį pirmaisiais
pavykusiais eilėraščiais, išspausdintais tuometinėje spaudoje, ir maždaug kartą
per mėnesį tas originalus dialogas buvo tęsiamas. Šito liudininkai – kelios
dešimtys laiškų, kurių kol kas jų gavėjas skelbti nenori. (Poeto šimtmečio proga
tie laiškai skelbiami pirmąjį kartą – red.).
Turbūt įdomiausia toje istorijoje – plačiai pripažinto kūrėjo, tuomet dar
ir ganėtinai užimto aukštomis pareigomis (buvo LTSR Aukščiausiosios Tarybos
Prezidiumo pirmininko pavaduotojas), ne tik nuolatinis, bet ir neabejotinai
tikras, nuoširdus dėmesys, šią originalią asmenybę parodantis dar vienu
aspektu. Meistro pamokose visai dar jaunam kūrėjui – daug pedagoginio takto,
žmogiškos šilumos ir akivaizdus noras būti kuo naudingesniam savo mažajam
bičiuliui. Jis dar labiau sustiprėjo po pirmųjų neakivaizdžios pažinties metų
susitikus Vilniuje 1987-ųjų lapkričio pradžioje.
Ta proga E. Mieželaitis prisiminė savo panašią pažintį su Kaziu Binkiu,
papasakojo, kaip iškilmingai pamokos metu ne sykį jam buvo įteiktas žymiojo
poeto laiškas. Jaunam gimnazistui tas dėmesys buvęs labai svarbus.
Kad susitikimas dar labiau įsimintų, Eduardas Mieželaitis savo į vaikaičius
tinkantį bičiulį nuvežė į namus, kuriuose gyveno Vincas Mykolaitis-Putinas,
Vincas Krėvė, Balys Sruoga, juose papasakojo daug įdomaus iš susitikimų su
šiais kūrėjais.
Kartu praleista diena nenuvylė ir maestro. Tiesiogiai pabendravęs
poetas įsitikino, kad jų dialogui nebereikia vaikiško tono – jaunojo literato
domėjimosi ratas ir amplitudė visa galva pranokę bendraamžius. Laiškuose vis
daugėjo konkrečių patarimų, susijusių su literatūros teorija, poetikos mokslu,
knygomis, kurias būtina perskaityti. Čia ir mažojo bičiulio kūrybos analizė,
kuri neapsiribojo tik žodžiais apie įdomius ieškojimus.
Po tos originalios pažinties pradžios praėjus pustrečių metų, E.
Mieželaitis parašė įžanginį žodį pirmajai jaunojo literato eilėraščių, pasakų
ir fantastikos knygai „Vienaragis“, kurią 1990 metais išleido „Periodikos“
leidykla. O 2005-aisiais, po dešimties metų pertraukos leisdamas penktąją savo
knygą („Nestosiu į angelų sąjungą“, eilėraščiai), pirmąjį jos kūrinį („Antitezės“)
Mindaugas paskyrė E. Mieželaičiui.
Iš knygos „Eduardas Mieželaitis: post scriptum“. – Prisiminimai apie
Eduardą Mieželaitį, straipsniai, laiškai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos
leidykla, 2008, p. 275-276.
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EDUARDO MIEŽELAIČIO
laiškai
MINDAUGUI PELECKIUI
Vilnius
88.7.27
Mielas Mindaugai!
Atleisk man, kad taip ilgai Tau nerašiau. Buvau Čekoslovakijoje, gydžiausi,
bet tik grįžęs į Lietuvą, iš karto patekau į ligoninę, kur praleidau bemaž mėnesį
laiko. Po ligoninės tuojau išvykau į Santakos kaimą. Ir Tavo laišką jau gavau kaime.
Tai matai, kokie mano reikalai – popieriai ne kokie, tenka susitaikyti su viskuo,
kas yra. Pavydžiu Tau gražios jaunystės, energijos, darbštumo – kadaise ir aš toks
buvau. Dabar jau nebeįstengiu padaryti tiek, kiek norėčiau. Kaime daugiau ilsėjausi,
negu dirbau. Meškeriojau, uogavau, grybavau, basčiausi miškais ir paupiais. Vieną
kitą eilėraštį parašiau – ir viskas. Tu tikriausiai daugiau parašei – sveikinu. Vasaros
pabaigoje viską perskaitysiu ir Tau grąžinsiu. Tu rašai, kad išvyksti poilsio į Nidą, o
aš rugpjūčio 1 dieną išvykstu į Palangą. Palinkėkime vienas kitam saulėto oro ir geros
nuotaikos. Būk sveikas ir laimingas!
Tavo Ed. Mieželaitis
Vilnius,
88.9.15

*

Mielas Mindaugai!
Nepyk, kad taip ilgai neatsiliepiau – taip jau susiklostė aplinkybės. Dabar
grįžau vėl į Vilnių ir pirmą laišką rašau Tau, mano mylimas jaunas Bičiuli!
Su dideliu malonumu perskaičiau Tavo fantastinę apysaką ir tokio paties
pobūdžio noveles (viską Tau grąžinu – gal bus reikalinga spaudai). Tu padarei
nemažą pažangą – Tavo fantastinė mintis pastebimai bręsta, stiprėja literatūrinė
nuovoka, gražėja stilius. Aš labai džiaugiuos ir sveikinu Tave – išskleisk dar plačiau
savo žvaigždėtus sparnus. Tuos kūrinius drąsiai galima siūlyti jaunimo spaudai, o
gal ir leidyklai. Jeigu leidyklai reikalinga būtų rekomendacija, aš visada pasiryžęs tai
padaryti. Manau, Tu man parašysi.
Galiu Tau pasigirti, kad ir aš parašiau fantastinį kūrinį (faktiškai fantastinė tik
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pati simbolika – turinys daugiau istorinis ir šiuo metu gal net aktualus), bet nežinau,
kaip jį realizuoti ir pasiūlyti skaitytojo dėmesiui. Periodinei spaudai jis per didelis,
leidyklai dar nenoriu siūlyti, nes ten guli dar neišleista mano nauja knyga. Taigi matai
– abu mes fantastai, romantikai, svajotojai.
O šiaip kas? Pavasarį sutikau Čekoslovakijoje, vėliau padykinėjau ligoninėje ir
kaime, nedaug parašiau, taisiau sveikatą ir meškeriojau, sugavau daug žuvies, kuria
ir maitinausi; bendravau su žaliais savo bičiuliais medžiais ir ypač sustiprėjo mano
draugystė su miško paukščiais – geniais, kėkštais, kikiliais, lipučiais, zylutėmis; jų
buvo pilnas mano sodas ir jie taip su manim suartėjo, kad lesdavo maistą iš mano
rankų.
Bet atėjo ruduo ir teko kaimą palikti. Atsisveikinau su gelstančiais beržais,
su paukščiais ir kitais girios gyventojais ir grįžau į namus. Ir dabar man vienam čia
liūdna... Parašyk nors Tu man – nepamiršk. Linkiu Tau sėkmės moksle ir laimės –
visada Tavo
						Ed. Mieželaitis
*
Vilnius, 88.10.5
Ačiū Tau, mielas Mindaugai, už gražų pasveikinimą. Tuo tarpu naujų savo
kūrinių nesiųsk, nes aš būsiu gerokai užimtas. Visada su pageltusiais medžių lapais
aš giliai pasineriu į darbą. Šiuo metu rašau stambesnį kūrinį ir iki pavasario turiu jį
pabaigti. Aš jau kalbėjau su leidykla, jie užsikrovę naujais kūriniais, planai jų dideli,
ir jie nieko nežada. Palaukim. O Tu dirbk išsijuosęs ir mokykis. Laikas ateis, ir įteiksi
rimtą, vertingą knygą. Linkiu Tau sėkmės, nepamiršk ir manęs. Tavo Ed. Mieželaitis

Eduardas
Mieželaitis
– „Poezijos
pavasario“
laureatas.
1967 m.
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*
Vilnius, 88.11.22.
Mielas Mindaugai!
Ačiū Tau už gražų ir nuoširdų laišką. Dabar man aišku, kodėl taip ilgai to
laiško nesulaukiau. Sveik, taisykis ir būk vėl darbingas – kaip visada.
Aš, žinoma, šiuo metu gerokai užimtas. Nėra dienos, kad nereikėtų kur nors
eiti, dalyvauti, kalbėti. Be to, nesitraukiu ir nuo savo rašomojo stalo. Netrukus
pasinersiu į didesnį darbą, kurį baigsiu gal tik pavasarį – užteks darbo visai žiemai.
Bet Tu manęs nepamiršk, parašyk man, laiškas iš gero draugo tik sustiprina žmogų.
Linkiu Tau sveikatos, sėkmės ir laimės!
						Ed. Mieželaitis
*
Mielas Mindaugai!
Tavo prašymą įvykdžiau – parašiau Tavo būsimai knygai tą įvadinį straipsnį,
kurio Tu prašei. Nežinau, ar patiks jis ir ar tiks Tavo knygai – rašiau taip, kaip man
šiuo metu atrodo. Atleisk, kad siunčiu neperrašytą rankraštį – perrašymas mašinėle
užimtų dar kelias dienas, o aš dabar labai užsiėmęs, skubu, nes metai baigiasi, o daug
darbų dar nepadaryta. O dirbti reikia – amžius baigiasi ir ne viskas dar pasakyta.
Pats juk matai, kaip greit bėga metai! Taigi – linkiu Tau, jaunas mano bičiuli, ir Tavo
tėveliams laimingų, sveikų ir kūrybingų Naujųjų 89 Metų. Linkiu, kad išsipildytų
Tavo svajonė ir išeitų Tavo pirmoji knyga – tai bus tikras džiaugsmas. Ir nepadėk į šalį
plunksnos. Rašyk, kol nepavargs ranka. Didelės Tau kūrybinės laimės!
Visada Tavo Ed. Mieželaitis
Vilnius, 88.12.21.
*
Vilnius
89.1.17
Mielas Mindaugai!
Apsakymas man patiko – rašai vis geriau. Bet pasakojimą reikia labiau
detalizuoti, nupiešti žmones, aplinką, foną. Žodžiu, būk kartu ir dailininkas.
Nereikia skubėti, reikia ilgiau padirbėti prie kūrinio, geriau jį apmąstyti, vaizdingai
matyti situaciją, kurioje vyksta veiksmas, ir to veiksmo veikėjus. Mokykis lingvistinės
grafikos, tapybos ar skulptūros.
Pats nieko man neparašei, koks likimas Tavo knygos, kurią žadama išleisti.
Parašyk.
Tai, kad Tu skaitai tokias rimtas knygas, - labai gerai. Žmogiškosios išminties
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šaknys, žinoma, jose – antikinėse knygose. Bet ar ne per sunkios jos Tau? Ar ne per
anksti? Juk viskam ateina savo laikas.
Na tuo tarpu tiek. Nepamiršk manęs – parašyk! Linkiu Tau sėkmės
							Ed. Mieželaitis
*
Mielas Mindaugai!
Ačiū, kad nepamiršti manęs. Grįžau iš liaudies deputatų suvažiavimo,
posėdžiavome tris savaites, vėl aiškiai pavargau. Šiom dienom išvykstu į kaimą
ilgesniam laikui – reikia pailsėti ir atgauti jėgas. Linkiu Tau gerų vasaros atostogų,
kūrybinio įkvėpimo, sėkmės ir laimės. Ir geros, gražios tolimosios kelionės. Lik
sveikas! Tavo
							Ed. Mieželaitis
Vilnius,
89.6.12.

Santakos k.
89.9.12.

*

Mielas Mindaugai!
Ačiū Tau už malonų laišką ir už parvežtus linkėjimus. Mane Tavo laiškas gerai
nuteikė...
Na – dabar pamatei savo akimis ir įsitikinai, koks šis nedidelis mūsų
kosminiame amžiuje pasaulis vis dėlto didelis. Na, o universumas dar didesnis.
Sunku net įsivaizduoti. Bet Tavo mintis ten veržiasi – laimingos jai kelionės! Tau dar
teks daug įdomaus ir naujo pamatyti ateity. Rašyk, fantazuok, svajok, mąstyk ir kurk
savo universalią viziją.
Rašau Tau dar iš kaimo. Bet rytoj išvykstu į Vilnių, o po poros dienų išskrendu
į Čekoslovakiją, į Karlovų Varų kurortą pasigydyti. Rašyk man jau vėlų rudenį – kai
grįšiu. Linkiu Tau sėkmės, laimės ir geros nuotaikos. Tavo Ed. Mieželaitis
*
Vilnius, 89.12.10.
Mielas Mindaugai!
Ačiū Tau už laišką – už tai, kad manęs nepamiršti.
Aš šiuo metu gerokai prislėgtas pačių įvairiausių rūpesčių naštos. Be to, turiu
daug darbo. Parašysiu Tau, kai tą naštą nusimesiu nuo pečių ir nuo širdies. Linkiu
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Kitoje šios nuotraukos, kurios autorius
Antanas SUTKUS, pusėje Eduardo
Mieželaičio ranka užrašyta: “V listjach travy
Vitmena“. 1971 m.

Tau laimės, sėkmės moksle ir įkvėpimo kūryboje. Tavo
						Ed. Mieželaitis
*
Vilnius, 90.4.4.
Mielas Mindaugai!
Ačiū, kad nepamiršti manęs. Sveikata vidutiniška – pervargau. Šį tą rašinėju,
bet nėra kur spausdinti. Turiu parašęs dvi naujas knygas, bet nerandu leidėjo. Teks
gal leisti privačiai.
O šiaip – viskas gerai. Už lango pavasaris – žaluma ir šilima plūsta į širdį. Ir
tai didelė paguoda. Linkiu ir Tau pasinerti į pavasario glėbį. Kaip gyveni? Ką rašai?
Ką parašei? Nepamiršk manęs – parašyk nors retkarčiais. Linkiu Tau geros nuotaikos
ir laimės.
Tavo Ed. Mieželaitis
*
Mielas Mindaugai!
Mačiau Tave šiandien televizijos ekrane. Nustebau ir apsidžiaugiau – Tu jau
tikras vyras. Man patiko savarankiška Tavo laikysena, Tavo santūrumas, lakoniškumas.
Elkis taip ir toliau – nesiblaškyk. Tavo tikslas vienintelis – literatūra, mokslas, tikras
pažinimas. Pranašauju Tau didelę ateitį. Tik prašau vieno – nepersitempk, nepervark,
jausk saiką, saugok savo jauną sveikatą. Na ir nepamiršk eilėraščių, poezijos, grožio.
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Mariaus BARANAUSKO
nuotraukoje: Eduardas
Mieželaitis su ištikima kūrybos
palydove pypke.

Linkiu Tau laimės, skaidrios pavasariškos nuotaikos, kūrybinio įkvėpimo. Apkabinu
Tavo
Ed. Mieželaitis
Vilnius, 90.4.22.
*
Vilnius
90.5.15.
Mielas Mindaugai!
Grįžęs vakar iš kaimo, labai apsidžiaugiau radęs pašto dėžutėje Tavo malonų
laišką. Ačiū Tau, kad nepamiršti manęs, nes šiais susvetimėjimo laikais, kai žmogus
atsitraukia nuo žmogaus ir, pagal žinomą fizikos dėsnį, vienas nuo kito vis labiau
nutolsta, labai svarbu išlaikyti bent menką žmogiškumo žarijėlę. Labai džiaugiuos,
kad gražiai bręsta Tavo talentas ir kad pereini į naują, aukštesnę mąstymo pakopą.
Taip, Likimą (Fatumą) galima matematiškai apskaičiuoti ir įminti šią pačią
sunkiausią mįslę. Dariau tai ir aš – kai kas pasitvirtino. Tačiau nereikia pamiršti
ir galimų paklaidų – tikimybės tiesę įlenkia arba įlaužia įvairūs netikėti, nelaukti
išoriniai faktoriai. Taigi reikia palikti vietos ir paklaidoms. Gyvenu aš giliame miške,
dirbu su kastuvu, meškere ir plunksna. Maitinuos čia sugauta žuvim, juoda duona
ir pigiausiom kruopom – taip gerai (asketiškai!) dar niekada negyvenau. Savijauta
nebloga, nuotaiką pataiso mano konkurentė lakštingala. Na, linkiu Tau laimės,
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Onos PAJEDAITĖS
nuotraukoje: Eduardas
Mieželaitis 1979 m.
vasarą prie Lakajos
(Santaka).

sėkmės – nepersidirbk ir nepamiršk manęs.
Tavo Ed. Mieželaitis
*
Mielas Mindaugai!
Ačiū Tau, jaunas mano bičiuli, ir šeimai už užuojautą, mane Tavo žodžiai giliai
sujaudino. Ką gi, likau vienas – liūdna. Būsiu laimingas, jei Tu manęs nepamirši –
parašyk retkarčiais.
Buvau išvykęs į savo jaunystę, prie Šešupės, į Kalvariją. Čia aš merginau savo
būsimą žmoną (pokario metais 1945-46 m.), čia mes sukūrėm bendrą gyvenimą.
Gavau čia progos pabendrauti ir su Tavimi: mergaitės atnešė man šūsnį laikraščių ir
„Lietuvos ryte“ radau Tave, išvydau Tavo mielą veidą, paskaičiau... Lengviau pasidarė
širdžiai.
O šįryt parsinešiau iš pašto Tavo knygą. Sveikinu, mielas, apkabinu Tave,
džiaugiuos ne mažiau negu Tu pats. Linkiu dabar Tau gero kelio abiem – ir
horizontale, ir vertikale – kryptimis.
Būk laimingas, nepamiršk manęs, sėkmės Tau
Tavo Ed. Mieželaitis
Vilnius,
90.8.13.
*
Mielas Mindaugai!
Ačiū, kad manęs nepamiršti. Džiaugiuos Tavo darbštumu, Tavo noru kiek
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Antano DILIO nuotraukoje:
Jauniausias knygos autorius
Lietuvoje Mindaugas Peleckis.
1990 m. liepa.

galint daugiau aprėpti šio pasaulio informacijos – tai išeis Tau į naudą. Aš šiek tiek
negaluoju – vėliau parašysiu daugiau. Linkiu laimės! Tavo
					Ed. Mieželaitis
Vilnius
90.11.13.
*
Jeigu žmogus atbulu peiliu riekia duonos lustą, vadinas, jo mintis turbūt
nesusinchronizuota su darbu, kurį jis tuo metu daro. Taip, mielas Mindaugai, kartais
ir man atsitinka. Nenoriu skųstis, bet būna akimirkų ir dienų, kai nebesinori imti į
rankas ir kažką rašyti. Net ir laišką. Todėl nesupyk, jeigu retai Tau teparašau. Tu dar
per jaunas, kad tokią žmogaus būseną suprastum. Pagaliau Tau to ir nereikia. Eik per
gyvenimą skardendamas, nes jame daug gražaus ir gero (neskaitant blogio!).
Kaip aš gyvenu? Taip štai ir gyvenu – kaip sakiau. Patinginiauju, pasimuliuoju,
pajuokauju, pasirguliuoju, žvilgt pro langą, o ten, kaip Tu sakai, iš tiesų jau kvepia
pavasariu – paploju jam delnais ir pasveikstu. Geriu jo vėją ir nuotaika pagerėja.
Tokia štai mano nepasaka...
Šį tą rašinėju, bet spausdinti nėra kur, o ir knygos nebeišeina. Nieko – išleis
po mirties, didelio čia daikto! Norėčiau dar pabendrauti ir su gyvenimu, juolab, kad
turėčiau dar kai ką jam pasakyti – seniai nešioju subrandinęs savyje vieną kitą gal
ir reikalingą tam keistuoliui gyvenimui reikalingą temą. Na matysiu – gal pavasaris
man ranką išties? Juk jis – geras gydytojas. Ypač sielų...
Perskaičiau atidžiai Tavo šiltą laišką. Ačiū, kad nepamiršti. Sirgai? O kas Tau
buvo? Nereikia sirgti – per anksti. Iš laiško supratau, kad labai daug dirbi. O ar
ne per daug? Bijau, kad nepersidirbtum ir nepervargtum. Vis dėlto – ir mokslas,
ir kūrybinis darbas, ir dar vertimai – ar ne per daug? Pataupyk ateičiai jėgas – jos
Tau bus reikalingos. Net ir labai reikalingos. Literatūra sunkus ir juodas (daug
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Algimanto ŽIŽIŪNO
nuotraukoje: Poetas savo
namuose. 1993 m.

juodraščių praryjantis!) darbas. O darbas reikalauja jėgų – ir fizinių, ir dvasinių.
Patariu: nepervark, nepersitempk, dirbsi, kursi, rašysi – ir visa kas su amžiumi ateis
savaime. Labai norėčiau Tave pamatyti. Gal su tėveliu pasuksi kada nors Vilniaus
link? Nepamiršk ir mano ištuštėjusios, vienišos pastogės.
Linkiu Tau, mielas jaunas mano Bičiuli, sėkmės moksle, žvaigždėto kūrybinio
polėkio, stiprios sveikatos ir laimės.
Visada Tavo
		
Ed. Mieželaitis
Vilnius
91.2.15
*
Vilnius, 91.6.10.
Mielas Mindaugai!
Tavo malonus laiškas, tarsi žvitri kregždutė, vėl įsibrovė į mano pilkų dienų
monotoniją. Ačiū, kad nepamiršti manęs – daugelio jau pamiršto ir apleisto vienišo
vilko. Kiekviena gera žinutė, kiekvienas nuoširdesnis žodis sušildo mano apledėjusią
sielą. Nepamiršk manęs ir ateity – atliekamą nuo mokslo ir rašymo valandėlę parašyk
žodelį kitą ir man, būsiu dėkingas.
Perskaičiau atidžiai Tavo naujausius apsakymus. Visumoje – gerai, jaučiama
pažanga, augimas, brendimas. (Paskaičiau laikraštyje, kad susirašinėji ar užmezgei
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Sigitos BALTAKIENĖS
nuotraukoje: Eduardas
Mieželaitis (kairėje) ir
Algimantas Baltakis.
1997 m. balandžio 2 d.
Paskutinė E. Mieželaičio
nuotrauka.

ryšį su kažkokiu moksliniu centru užsienyje – tai irgi labai gerai, padės Tavo talento
brendimui). Ką gi, esi nemažai pasiekęs per savo darbštumą, didelį norą išeiti
į literatūrą ir atverti joje naują puslapį – lietuvių literatūroje tai tikrai būtų nauja
kryptis. Manau – surastum šimtus skaitytojų, nes tokios (fantastinės, nuotykinės,
siaubo) literatūros neturime. Stebiuosi Tavo mokslinių žinių bagažu. Visa tai gerai ir
net labai gerai. Bet atėjo laikas ir į savo kūrybą pažvelgti tarsi iš šalies. Reikia raustis
gilyn. Reikėtų ilgiau išnešioti, geriau apmąstyti ir sudėtingiau išdėstyti popieryje
patį siužetą, o siužetinį karkasą aplipinti storesniu gerai išmąstytos medžiagos
sluoksniu. Fantastinėje ir nuotykių literatūroje labai svarbu veiksmo intriga, kuri
laiko prikausčius skaitytojo dėmesį. Ar skaitei fantastinius Edgaro Po ar, sakysime,
Apolinero apsakymus? Patarčiau paskaityti. Žodžiu, ne tiek platyn, kiek gilyn.
Prozininkas, kaip ir dailininkas, turi piešti, tapyti, konstruoti žmogaus portretą
(išorinį ir vidinį!), jo aplinką, peizažą, veiklą, detales ir kt., ir t. t. Darbas sunkus,
sudėtingas, įžvalgus, bet be darbo mes negauname ir jokio rezultato. Taigi principas
būtų: gal mažiau, taupiau, lėčiau, bet fundamentaliau, monumentaliau, ryškiau. Na
ką gi, su laiku viskas ateina, ateis ir Tau. Linkiu sėkmės, jaunas mano Bičiuli!
Gero Tau poilsio prie jūros. Taupyk jėgas, mankštinkis, sportuok, saugok
sveikatą, nepersidirbk, nepervark ir džiaukis jaunyste, kūrybine laisve, gyvenimu,
nors jis ir susikomplikavo. Gerų linkėjimų tėveliams.
Vasara šaltoka, bet širdys turi išlikti karštos. Apkabinu, lik sveikas!
Ed. Mieželaitis
Tavo
*
Vilnius, 91.9.5.
Mielas Mindaugai!
Ačiū, kad manęs nepamiršti. Perskaičiau Tavo paskutinius fantastinius kūrinius.
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Pirmoji Eduardo Mieželaičio
knyga – jau bibliografinė
retenybė. Ant jos – poeto
autografas jaunajam kolegai.

Žaviuosi Tavo fantazijos polėkiu, Tavo noru vis giliau pasinerti į nežinomą žmogaus
protui pasaulį – kiekvieno novatoriaus kūrybiniai ieškojimai ir drąsus eksperimentas
tai šuolis į nežinomybę. Apskritai paėmus, tikroji kūryba ir yra drąsus bandymas
atskleisti kažką nauja – ko žmogaus protas iki tol nežinojo, ko jo širdis nejautė, ko jo
dvasia ir siela nelaukė. Eksperimento efektas turi būti nelauktas, netikėtas, staigus.
Rezultatas jo tas, kad žmogaus akys, žvelgiančios į šią didžiąją kosminę ir į mažąją
žemiškąją Būtį dar plačiau prasiveria, širdies ritmas padažnėja, o siela praturtėja nauja
imanentine patirtimi. Kūrėjas novatorius giluminės intuicijos ir drąsios fantazijos
galia (intuicija ir tik intuicija yra jo nuolatinis sufleris kūrybiniame žygyje ir
kūrybinio akto metu, o protas tik jo kūrybinio rezultato griežtas kontrolierius). Taigi
kūryba ir yra sudėtingas matematinis uždavinys su daugeliu ir daugeliu nežinomųjų
– jį ir tenka spręsti. Gerai darai, kad dirbi su kompiuteriu – tęsk savo kūrybinius
ieškojimus, Tu jau apsigyvenai XXI amžiuje. Linkiu Tau laimės.
Skaitydamas Tavo kūrinius, prisiminiau ir savo kūrybinio darbo pradžią – ji
kažkuo panaši. Kai man suėjo 18 metų, aš, tuo metu dar gimnazistas, parašiau pirmą
opusą proza – stambaus kaip romanas formato fantastinę apysaką apie hipotetinę
Atlantidę. Nebeatsimenu jau viso jos siužeto, atsimenu tik atskiras situacijas,
konfliktus, minties mankštą. Atlantidė tuo metu man buvo mano jaunystės
novatoriškų ieškojimų zona – aš faktiškai pasinėriau į nežinomybę, į labirintą ir
Ariadnės siūlų kamuoliukas vėliau mane išvedė į žemės paviršių, į kurį išnešiau savo
klaidžiojimų ir kūrybinių ieškojimų rezultatą. Gaila, kad šis mano pirmųjų ieškojimų
dokumentas, šis įdomus eksperimentas per karą žuvo. Neišliko ir visa kita gana
gausi mano jaunystės metų kūryba – grįžęs iš fronto, radau tik savo sudužusio laivo
skeveldras. Ką darysi, galėjau ir pats aš tam kruvinam apokalipsiniam beprotnamyje
žūti...
Klausi – ką veikiu. Skaitau tik labai geras knygas, žiūriu televiziją, klausau
radiją, šį tą smulkesnio rašinėju, rudenį žadu rimčiau padirbėti. Būsiu laimingas,
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Vienas iš Eduardo
Mieželaičio laiškų
jaunajam poetui.

jeigu manęs nepamirši, o gal ir aplankysi. Linkiu Tau sėkmės naujiesiems mokslo
metams prasidėjus, kūrybinio įkvėpimo, stiprios sveikatos ir laimės. Tavo
								Ed. Mieželaitis
Vilnius, 92.8.5.
Mielas Mindaugai!
Didelis ačiū už knygą ir už tai, kad nepamiršti manęs. Tikiu, kad ir ateity
taip bus – su Tavim malonu draugauti, skaitydamas Tave aš tarsi pajaunėju, širdis
atsigauna. Man patinka Tavo kosminis romantizmas – Tu ruoši savo kartos žmones
kosminei žmonių giminės ateičiai. Ir aš gyvenu futuro – laiku, mano apmąstymuose
kosmizmas užima didelę vietą (žemiški reikalai, žinoma, svarbūs, bet jie gerokai
pašlijo, suvulgarėjo, o žvaigždėta svajonė jaudina). Dar kartą nuoširdus ačiū, sveikinu
su knygos išėjimu, apkabinu, linkiu laimės – nepamiršk manęs. Tavo
								Ed. Mieželaitis
Mielas mano Bičiuli
Mindaugai!
Apsidžiaugiau gavęs Tavo laišką ir sveikinimą – ačiū, kad nepamiršti. Aš dažnai
Tave prisimenu, dažnai pagalvoju apie Tave. Tu dabar jau tikras vyras, norėčiau Tave
pamatyti Vilniuje.
Džiaugiuosi, kad Tau taip gerai sekasi mokslas. Mokykis tik gerai, nes jūsų
kartai teks atlaikyti nemažą konkurenciją. Be to, pasirinkai tokį literatūrinį žanrą,
kuriame tik žinios, tik mokslas gali padėti. Noriu, jeigu dar būsiu gyvas, matyti Tave
iškilų, humanišką, dorą šviesuolį. Dieve, Tau padėk.
Gerai, kad nepalieki plunksnos, nes ji gali surūdyti. Gerai, kad savo alegorine
fantastika kovoji su blogiu: jo šiuo metu Žemėje (ir mūsų!) tiek daug, kad darosi
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Naujausios Mindaugo Peleckio knygos, išleistos Australijoje (Written in Blood: Numen Books, 2015),
Prancūzijoje (Meetings with Strangers: Camion Blanc, 2018) ir Lietuvoje (Žalčiava: Neoprintas,
2018).

negera ir pikta. Kovokime drauge už Žmogų.
Ką apie save? Žinoma, rašau, tik gaila, kad nėra kur spausdinti ir neišeina
knygos. Turiu parašęs tris knygas, ir visos jos tuo tarpu guli stalčiuje. O rėmėjų
nerandu. Tikėsimės, kad nauji metai gal bus geresni. Todėl iš visos širdies linkiu Tau
laimės, sėkmės moksle, kūrybinio įkvėpimo Naujaisiais 93 metais. Sveikink tėvelius.
Apkabinu Tavo
								Ed. Mieželaitis
Vilnius,
92.12.29.
Vilnius, 93.5.19.
Mielas Mindaugai,
mačiau Tave televizijos ekrane – džiaugiausi žiūrėdamas. Išaugai, labai išaugai,
vunderkinde! Mąstysena, pasakyčiau, labai brandi ir – svarbiausia – originali. Tuo
keliu eik ir toliau. Mąstymo, minties, pažangos sferoje nepripažįstama epigoniška
kopija – laimi tik originalas. Tavo nerimas, Tavo novatoriški ieškojimai saviti,
originalūs, taigi vaisingi. Linkiu Tau sėkmės – aš sužavėtas. Sėkmingų egzaminų,
nuotaikingos vasaros, linkėjimai tėveliui – Jūsų
								Ed. Mieželaitis
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ANGELŲ CHORAS
UŽKARIAUJA PASAULĮ
Šį rudenį dainavimo mokyklai, kurią Šiauliuose sukūrė Remigijus
Adomaitis, sukako dvidešimt metų. Prireikė beveik pusmečio, kad šito labai
užimto žmogaus darbotvarkėje atsirastų laisvas langelis, pro kurį žvilgterėjus
galima būtų išgirsti tiesą apie sėkmės receptą ir nepaprasto grožio kelią, kuriuo
eina dainuojantys berniukai ir jaunuoliai.
Žinoma, svarbiausias žmogus šitame kelyje – Remigijus, neeilinių
gabumų muzikos mokytojas. Kas gi jam pačiam „nudirigavo“ tokį pasirinkimą?
Mokykla, šeima, atsitiktinės aplinkybės?
- Gal viskas kartu, - šypsosi pašnekovas.
Iš vaikystės į atmintį ypač įsiminęs vienas labai jautrus filmas –
„Berniukai“. Apie dainuojančius paauglius, mutacijos problemas, vieno iš
choristų „muzikalų“ šuniuką... „Ir aš norėčiau tokiame chore dainuot“, tuomet pagalvojo Remigijus, lankęs vaikų muzikos mokyklą Marijampolėje.
Iš Kazlų Rūdos, kurioje gyveno, du kartus per savaitę tekdavo įveikti
trisdešimt kilometrų. Nemenko pasiryžimo būta. Neslepia Remigijus, kad
buvo ir toks laikas, kai norėjosi užkalti pianiną didele vinimi ir neatidaryti
niekada. Ačiū Dievui, kad visa tai praėjo. O pavyzdį šeimoje iš tikrųjų turėjo:
mama visą gyvenimą giedojo bažnyčios chore. O pradėjo savo giedojimą
pas kompozitorių Vytautą Bacevičių Bagotosios kaime, kur jis buvo sukūręs
nemažą chorą. Galbūt dėl to mama ne tik Remigijų, bet ir dvi jo seseris leido
į muzikos mokyklą.
Šiais metais Remigijus galėtų pažymėti dar vieną jubiliejų – sukanka
trys dešimtmečiai, kai atvyko į Šiaulius. Įdomu, ar tada jau turėjo choro, kurį
sukurs, viziją?
Remigijus pasakoja, kad viskas seniai krypo į tą pusę. Studijuojant
Klaipėdos universitete kaip studentas buvo pakviestas į talką „Gintarėlio“
vadovui šviesios atminties Juozui Kubiliui. Šeštadieniais dalyvaudavo
repeticijose, be to, su tuo choru nemažai pavažinėjo po Lietuvą. Praktikai
buvo pasirinkęs ir berniukų chorą E. Balsio meno mokykloje, kurio vadovas
Albertas Rožė daug paslapčių atskleidė. Nedaug trūko, kad po studijų atsidurtų
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„Dagilėlis“ Bazelyje (Šveicarija). 2010 m.

Druskininkuose – kultūros skyriaus vedėju paskirtas bendramokslis jo laukė
Pirmojoje vidurinėje, kurioje turėjo sukurti berniukų chorą. Kortas sumaišė
Šiaulių universiteto dėstytojas Gintas Misiukevičius, pakvietęs į savo miestą,
kur, anot jo, jau yra berniukų choras ir jam reikia vadovo. Šiek tiek apgavo,
nes buvo tik etatas, o paties choro nebuvo.
- Kai pradėjote kalbėti apie berniukų dainavimo mokyklos steigimą, ar
Lietuvoje jau buvo kažkas panašaus?
- Šitos tradicijos atėjo iš Vokietijos, kur nemažai berniukų dainavimo
mokyklų. O Lietuvoje jau buvo „Ąžuoliukas“ Vilniuje ir „Varpelis“ Kaune.
Na ir mergaičių muzikos mokykla „Liepaitės“. Trys mokyklos, su kuriomis
stengiausi nuodugniai susipažinti.
Vis dėlto ne taip paprasta pasirodė įgyvendinti savo sumanymą. „Baik
juokus, - sakė kolegos. – Eik į Dvyliktąją vidurinę ir galėsi normaliai dirbt“.
Kadangi garsas apie pastarąją mokyklą senokai nublankęs, dera priminti
– sovietmečiu į ją atvažiuodavo net kompozitoriai iš Maskvos, Leningrado
(dabartinio Peterburgo), ji buvo pastovi tuometinės spaudos, televizijos
numylėtinė.
Tačiau Remigijaus tikslai buvo kitokie.
Buvo 1990-ųjų rugsėjis. Iki Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro
dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ atidarymo laukė devyneri įtempto darbo
metai.
Pradėjęs dirbti Remigijus pasikvietė į pagalbą buvusią klasiokę Aušrą
Razmutę, kuri dabar yra Adomaitienė. Chorą teko suburti nuo nulio. Ėjo į
mokyklas, rinko vaikus.
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Prie Kapitolijaus ( JAV, Vašingtonas). 2011 m.

Įdomi choro pavadinimo istorija. Apie tai, kad jis būtinas, pradėjo
galvoti po pirmųjų kalėdinių koncertų. „Choras be pavadinimo, kaip žmogus
be rūbų“. Daug pavadinimų su žmona buvo sugalvoję, bet nė vienas nelipo. Kol
vieną dieną Remigijus prisiminė studijų metais Rūtos Vildžiūnienės folkloro
ansamblyje dainuotą „Augo kieme dagilėlis“. Daina kaip ir apie augalą, apie
dagį. Bet juk dagilėlis yra ir paukštis. Pradėjo juo domėtis. Sužavėjo tai, kad
labai spalvingas, be to, gieda beveik be perstojo ir... naikina piktžoles. Pastaroji
smulkmena ypač užkabino. Pagalvojo: „Per dainą ir mes naikinsim piktžoles.
Kitokias piktžoles“.
Jei reikėtų išvardinti visus įvairiuose konkursuose ir festivaliuose
laimėtus prizus, apdovanojimus, prireiktų nemažai laiko ir popieriaus, nes
dabar „Dagilėlis“ žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir plačiajame pasaulyje. Kokius
pasiekimus jo vadovas visų pirma išskirtų kaip vizitinę kortelę?
R. Adomaičio įsitikinimu, kiekvienas konkursas jau yra vizitinė kortelė.
Išskirti vieną iš jų būtų labai sudėtinga. Dauguma jų yra palikę gilų įspūdį,
prisiminimus, kurie ir dabar gyvi. Kiekviena kelionė, kiekvienas dalyvavimas
ne tik tarptautiniuose, bet ir respublikiniuose renginiuose palieka ne tik
apdovanojimus, bet ir dar kai ką nematerialaus.
Vis dėlto pirmasis tarptautinis konkursas įsimintiniausias. Jis vyko
Vokietijoje, Heseno mieste 1997-aisiais.
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Vilniaus filharmonijoje „Dagilėlio“ dainorėliams diriguoja Saulius Sondeckis. 2012 m.

- Kai sužinojau, kad laimim pirmąją vietą ir rytoj turėsime dalyvauti
konkurse dėl Grand Prix, paskambinau žmonai. Nepatikėjo. Nutarė, kad
juokauju... – šypsodamasis prisimena tą ypatingą dieną Remigijus.
O džiaugtis tikrai buvo dėl ko, nes tame konkurse dalyvavo labai stiprūs
chorai, kuriuos R. Adomaitis žinojo, žavėjosi jais.
O dar po poros metų didelė sėkmė lydėjo Italijoje, pasaulinio lygio
konkurse. Kai iš jo sugrįžo nugalėtojais, profesorius Robertas Varnas
pasakė: „Tai – tas pats, kaip Lietuvos krepšinio komandai laimėti Europos
čempionatą“.
Tuomet laimėjus pirmąją vietą, nesuspėjo sugrįžti į mokyklos pirmąsias
iškilmes. Teko jas pakartoti po mėnesio. 1999 m. spalio 1 d. – neoficiali
Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ atidarymo data.
Ir ne specialistui aišku, kad suvaldyti per šimtą berniukų ir jaunuolių,
dainuojančių koncertiniame chore, sudėtinga. Kiek teko girdėti, šitoje
bendruomenėje tokios problemos nėra. Ar tai reiškia, kad be įgimtų muzikinių
sugebėjimų R. Adomaičiui Dievas davė dar kažkokių svarbių savybių, kurių
dėka vaikų pažinimas, supratimas sugyvena su griežtumu, atlaidumu ir
panašiai?
- Manau, kad visi vaikai yra vienodi, - sako Remigijus. – Vienodai
geri arba vienodai blogi. Pas mus irgi visokių berniukų ateina. Vieni labiau
aktyvūs, kiti ramesni. Pastebėjau tokį dalyką – kuo akys labiau žiba, kuo
daugiau prisigalvoja, tuo ir dainai geriau. Bet suvaldyti vis dėlto reikia.
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„Dagilėlis“ Vilniaus Arkikatedroje. 2013 m.

Ne sykį kolegoms yra sakęs: pirmiausia reikia susikurti tvarką kolektyve,
o paskui jau ir meną galima daryti. Nes be tam tikrų taisyklių, kurias suprastų
visi, kurioms pritartų visi, dirbti nelabai įmanoma. O suvaldyti, atvirauja
Remigijus, tikrai nėra paprasta. Reikia ir išradingumo, ir ištvermės, ir jėgų,
ir supratimo.
- Kokių situacijų yra buvę, kai berniukui keičiasi balsas ir kuriam laikui
tenka išsiskirti?
R. Adomaičio tvirtinimu, ir mutacijos laikotarpiu vaikas gali dainuoti.
Per tuos tris dešimtmečius buvo tik keli atvejai, kai dėl fiziologinių dalykų
teko maždaug metams atsisveikinti. Beje, ir šiuo metu keliems choristams
paskirtas tylos mėnuo, kurio metu kartą į savaitę mokytojas tikrina, kokia
situacija. O didžiajai daugumai perėjimas iš balso į balsą įvyksta nepastebimai.
Kas be ko, įdomu, kaip repertuare atsiranda nauji kūriniai. Kaip būtina
sąlyga dalyvaujant viename ar kitame konkurse, festivalyje, ar ir mokytojo,
o kartais gal net choristų iniciatyva? Lengvesni ar vis dėlto sunkiausi ir
sudėtingiausi kūriniai pageidaujami „dagilėlių“? Kodėl?
O atsiranda kūriniai įvairiai. Pats mokytojas daug muzikos klauso,
nuolat ieško naujienų, norisi vis kažką įdomaus surasti. Kartais ir choristai
pasiūlo.
Dažniausiai tai būna klasikos kūriniai, skirti chorui. Vykstant į festivalius
privalu paruošti jo organizatorių nurodytus. Kasmet tenka išmokti nemažai
sunkiai įveikiamų kūrinių.
Klausytojas ne visada pastebi, koks sudėtingas kūrinys atliekamas.
Kartais ir specialistas apsigauna. Remigijus pasakojo: „Kai klausaisi, atrodo
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Netikėtas „dagiliukų“ šokis Pekine (Kinija). 2014 m.

visiškai nesudėtingas kūrinys, ypač, jei geri dainininkai jį atlieka. O kai
pradedi dirbti, pasirodo, kad jame daug pogrindinių akmenų“. Pastaruoju
metu didžiausias iššūkis buvo J. S. Bacho „147 kantata“, prieš Šv. Velykas
atlikta Vilniuje.
Koks krūvis tenka dainuojantiems scenoje? Turbūt nepalyginamas su
solisto išėjimu prieš publiką? Ar vis dėlto tai nė kiek ne menkesnės pastangos?
R. Adomaičio tvirtinimu – tikrai ne menkesnės. Būna taip, kad po koncerto
vyrai grįžta į persirengimo kambarį tokie, jog net nesidairydami sėda kur
papuola. Valandą išstovėjus scenoje ne tik kojoms didelis krūvis, bet ir būna
šlapi nuo įtampos.
- Jeigu maksimaliai atsiduoda muzikai, choristui tikrai nė kiek ne
lengviau nei solistui, - sako Remigijus.
- O ką jaučia dirigentas?
- Kiek atiduosi, tiek ir gausi. Kaip aš kartais juokais sakau, dirigentas –
kaip lemputė prožektoriui. Jeigu degs, refleksija į klausytojus iš choro didžiulė.
Jei tik smilks, klausytojas nepajus nieko. Atrodo, tarsi puikiai dainuoja, o
neužkabina, jokio jausmo viduj neatsiranda...
Per tuos dešimtmečius pasikeitė kelios „Dagilėlio“ kartos. Daugiau kaip
tūkstantis „dagiliukų“ stovėjo prieš mokytoją R. Adomaitį. Kuo lemta jiems
buvo tapti gyvenime? Ar prisimena, ar užsuka į mokyklą, o gal ir laišką parašo?
Pasirodo, ir parašo, ir užsuka. Grįžę į Lietuvą iš svetur būtinai ateina į
repeticiją. Kai su Remigijum kalbėjomės pirmąjį kartą, o tai buvo balandžio
pabaigoje, vakarykščiai į mokyklą buvo užsukęs Norvegijoje dirbantis Dovydas
Juozėnas. „Vyrai, - sakė,- jūs neįsivaizduojat, ką turit“. Jau susiklostė nauja
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Po koncerto Prezidentūroje su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. 2014 m.

tradicija: tokių susitikimų metu buvęs auklėtinis privalo atvirai papasakoti
apie šalį, kurioje gyvena ir dirba. Išvykusieji vis dažniau pradeda grįžti, o savo
jaunuosius kolegas ragina nekartoti jų klaidų, nes „geriau kaip tėvynėje nėra“.
Ne visi buvę choristai tampa profesionaliais muzikantais. Svarbiausia
– jie užauga kitokiais žmonėmis. Įpratę šioje mokykloje siekti maksimalaus
rezultato ir kokybės, ir gyvenime stengiasi būti priekyje. O gera muzika, be
abejo, buvusius auklėtinius lydi visur ir visada.
Yra ir į rimtus menininkus išaugusių. Mokykloje ypač pasidžiaugė dabar
Zalcburge dirbančiu Raimondu Juzuičiu, ypatingo grožio bosu, bei Orle
studijuojančiu Andriumi Bartkum. Yra ir tyliai, ramiai savo darbą dirbančių
muzikų, bent keli tokie Kaune. „Bet sužinai apie juos tik Dainų šventėj
susitikęs, - pasakojo Remigijus. – „O, - sako, - su savo kolektyvu atvažiavau“.
Per mokyklos gyvavimo laikotarpį spėjo susikurti ir nusistovėti ne viena
tradicija, šventė, tam tikros tos bendruomenės taisyklės. Ką iš jų išskirtumėte,
teiraujuosi R. Adomaičio.
- Mūsų bendruomenė – kaip šeima, - sako Remigijus ir papasakoja,
kaip jiems sekėsi šių metų pradžioje keliantis į naujas patalpas, nes senosios
renovuojamos. Vaikai sustojo į gyvą eilę ir iš trečiojo į pirmąjį aukštą per
stebėtinai trumpą laiką buvo perkeltas visas ten buvęs turtas. Kažkas iš
vyresniųjų dainorėlius tąsyk pavadino skruzdėliukais.
Šioje mokykloje jaunasis dainininkas praleidžia net 15 metų – nuo
ketverių iki devyniolikos, taigi ilgiau kaip vidurinėje ar gimnazijoje. Tiesa, ne
kiekvienam lemta tokia ilga „tarnyba“ dainai. Dalis vaikų ateina tik į pirmąją
klasę. Kai kas po metų ar kelių pajunta, kad yra ne savo vėžėse, kad ne jam
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„Dagilėlis“ Maskvoje (Rusija), P. Čaikovskio salėje. 2017 m.

muzika, kad geriau būti klausytoju, o ne atlikėju.
- Nežinau nė vieno muzikanto, kuris bent tris kartus nebūtų ištaręs:
„Viskas. Man gana. Nebegrosiu“. Arba: „Nedainuosiu“, - dalinasi gyvenimiška
patirtimi Remigijus.
Be abejo, daug kas priklauso nuo tėvų. Jei panašiais atvejais tėvai vis
dėlto paklauso mokytojo, kuris paragina vis tik baigti mokyklą, yra gerai.
Mokytojas tokiais atvejais neslepia, jog tai tik pirmas etapas jaunuoliui
tampant kitokiu žmogumi. Tačiau jis labai svarbus – po kelerių metų toji
vyšnaitė ant torto, anot maestro, tikrai padės gyventi.
- Esate suvalkietis. Kokios įgimtos savybės yra talkinusios sėkmei?
- Niekada apie tai nepagalvojau. Stengiuosi būti žmogumi, daryti viską
maksimaliai gerai, - sako pašnekovas.
- O koks jūsų sėkmės receptas?
- Kaip tam anekdote: negaili kavos, negailėk darbo. O jei rimtai, - kiek
įdėsi darbo, širdies, energijos, tokį ir rezultatą turėsi.
Įvairaus amžiaus dainininkams rengiamos ir skirtingos programos.
Štai ką R. Adomaitis papasakojo apie mokyklos hierarchiją, apie tai, kada
pereinama į kitą lygį. Yra dvi paruošiamosios klasės – 4-5 ir 5-6 metų amžiui.
Dar – pirmoji, antroji ir trečioji. Nuo ketvirtosios klasės ateinama į koncertinį
chorą. Nuo tol jau labai daug kas keičiasi. Jiems tenka atlikti mišraus choro
arba suaugusiųjų choro kūrinius.
- Remdamasis tuo, kad nėra sudėtingos muzikos vaikams, o yra tik jų
vadovui, manau, kad jie gali atlikti sudėtingiausius kūrinius. Nebent kartais
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Į Kornvalį ( Jungtinė Karalystė) „Dagilėlio“ dainininkai išvyko pasipuošę nauja uniforma. 2019 m.

tekstas netinka ar muzikinė kalba, - įsitikinęs Remigijus.
Kai „Dagilėlis“ koncertuoja žymiausiuose festivaliuose užsienyje, į
keliones vyksta dainorėliai nuo dešimties metų. Tik kolegos čekai praktikuoja
keliones jaunesnio amžiaus vaikams. Patirtis rodo, kad tai labai didelis vargas
ne tik vaikams, bet ir jų vadovams. Į konkursus kartu su Remigijum vyksta
dar du mokytojai.
Tiesa, ir ne kiekvienas dešimtmetis gali išvykti, žiūrima labai
individualiai. Pedagogai prieš tai savo auklėtinius stebi kelionėse po Lietuvą.
Išvykti 10-14 dienų svetur – didelis ir savarankiškumo išbandymas.
- Kaip reagavo „Dagilėlio“ choristai, pripažinti absoliučiai geriausiu
vaikų ir jaunimo choru Lietuvoje? O Kinijoje pavadinti angelų choru?
Neužrietė nosių, nebuvo psichologinių problemų?
- Yra išlikusi nuotrauka, kaip džiaugėsi vaikai, laimėję pirmąjį Grand
Prix. Užriestų nosių joje tikrai nėra (juokiasi). Ir daugybėje kitų nuotraukų
taipogi. O kad neužriestų nosių, pradedam mokytis naujus, dar sudėtingesnius
kūrinius. Taigi nėra kada tokiai silpnybei... Kinijoje iš tikrųjų taip skambiai
buvome tituluoti. Tai buvo nepaprastai įdomi, reikšminga, turininga kelionė.
„Dagilėlio“ choristai ne kartą yra dainavę kartu su žymiais dainininkais:
Virgilijum Noreika, Vladimiru Prudnikovu, Liudu Mikalausku, Viktorija
Miškūnaite. Žinoma, gyvenant toliau nuo Vilniaus tokios progos nedažnos,
tuo brangesnės. Tokia patirtis ypatinga, ypač jei žinomas atlikėjas yra nuoširdus
žmogus, jei pasikalba, pabendrauja su vaikais. Kas žino, gal ir iš jų ne vienas
tokiu meistru taps? „Reikia žiūrėt ir į mūsų vaikus pakankamai pagarbiai“, sako „Dagilėlio“ vadovas.
- Be kitų pamokų jūsų dainininkai gauna ir su daina nesusijusias
pamokas, t. y. išmoksta vieni su kitais bendrauti tose netrumpose koncertinėse
kelionėse. Kas be ko, vis daugiau ir įdomiausių pamatytų vietovių. Turbūt
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mokyklą paliekantis „dagiliukas“ savo intelektiniu išprusimu, pasaulio
pažinimu ne ką skiriasi nuo universiteto absolvento?
- Lyginti su niekuo nenorėčiau, bet tikrai galiu patvirtinti – kelionėse į
konkursus vaikai gauna tokių socialinių kompetencijų, kiek jų bendraamžiai
kažin ar per pusę savo gyvenimo gaus. Tai – ypatingos pamokos ir įspūdžiai. Jų
laukia ne tik koncertų salės, bet ir muziejai su pasaulinio lygio meno kūriniais,
bažnyčios, įvairūs kultūros objektai.
„Dagiliukai“ pasakojo, kad yra tekę dainuoti ir ekstremaliomis sąlygomis
– net lėktuve, taip pat giliai po žeme – didžiulėje grotoje. Tai – nė su niekuo
nepalyginami dalykai.
- Taip, - patvirtino Remigijus. – Skrendant į JAV stiuardesė pirmiausia
paklausė, ar mes ne futbolo komanda, nes berniukai vienodai apsirengę.
Kai sužinojo, kad tai berniukų choras, perdavė piloto, kuris didelis muzikos
gerbėjas, prašymą: „Padainuokit“. Žinoma, neatsisakėm progos padainuoti
dešimties kilometrų aukštyje.
O Slovėnijoje, kur buvo pakviesti į tarptautinį festivalį, yra įspūdinga
grota, kurioje ir koncertai vyksta. Ten šiauliečiai dainavo muziejaus
lankytojams. Tarp stalaktitų ir stalagmitų daina skambėjo ypatingai.
Kai R. Adomaičiui sukako keturiasdešimt devyneri, buvo tituluotas
Šiaulių miesto Garbės piliečiu. Ypač brangus ta proga gautas profesoriaus
Sauliaus Sondeckio pasveikinimas: „Dar nesulaukus 50-mečio tapti miesto
Garbės piliečiu – didžiulė garbė“. „O man tai – atsakomybė“, - sako Remigijus.
Tiek daug pasiekus, ar vis dėlto iš „Dagilėlio“ dar galima tikėtis ir
netikėtumų? Ar yra koks slaptas tikslas?
Išgirdęs šiuos klausimus, R. Adomaitis patvirtina:
- O, ir ne vienas! Tačiau išduot negaliu – neišsipildys... Svajonė kažkada
buvo ir mokyklos įkūrimas. Nereali netgi svajonė...
Gegužyje į didžiausią pasaulyje vyrų chorų festivalį Jungtinėje Karalystėje,
Kornvalio grafystėje „dagiliukai“ vyko jau su nauja uniforma. Tai – įspūdinga
tamsiai mėlynos spalvos apranga, be abejo, yra ir skiriamasis ženklas. Iki tikrų
vyrų kai kuriems dainorėliams dar keleri metai, tačiau pakviesti neatsitiktinai
– pagal tradiciją tame festivalyje dainuoja ir trys geriausi berniukų chorai iš
viso pasaulio.
„Dagilėlio“ vadovas paskaičiavo: pabuvota jau septyniolikoje skirtingų
pasaulio šalių. Kai kuriose – po keletą kartų.
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
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Žinome, kad Juozas Tumas-Vaižgantas buvo žmonių mylimas kunigas,
rašytojas, publicistas bei į pirmąsias eiles iškilęs atbundančios lietuvių tautiškosios
inteligentijos vadas. Gyva legenda, žaižaruojanti ligi šiol. Todėl daugelis nustemba,
kai sužino, kad Vaižgantas buvo nuolatos baramas – aukštųjų kunigų, politikų,
netgi to meto rašytojų, kūrybos bičiulių. Kadaise, gilindamasis į Vaižganto
gyvenimą, nustebau ir aš: nejaugi Vaižgantą, tą žmogų, kuris dirbo Lietuvai,
kuris buvo toks darbštus ir atkaklus, aukštaitiškai atviras, dosnus ir atlaidus
kitiems, buvo už ką barti? O gal kuo nors kaltas buvo ir Vaižgantas? Gal buvo
nesugyvenamas, nedraugiškas, neužjaučiantis kitų ar išpuikęs?
Bent trumpam pažvelkime baramojo Vaižganto širdin. Pavartykime
dokumentus bei amžininkų atsiminimus.
Artimas giminaitis, diplomatas Petras Klimas atsiminimuose rašė, kad
Vaižgantas „buvo labai gyvas, apsukrus. Mėgėjas sueiti į pažintis. Šiaip jau –
jaukus, paprastas žmogus, geros širdies ir rūpestingas. Labai nuoširdus, niekam
neįkyrėdavo, aplinkiniams padarydavo malonų įspūdį. Tačiau jo charakteris buvo
painus ir sudėtingas. Nesilaikydavo kunigų kompanijos. Tiesą pasakius, jis buvo
vienišas žmogus”.
Vaižgantas nuo Dinaburgo (Daugpilio) realinės gimnazijos laikų iki
paskutiniųjų gyvenimo metų buvo sekamas, baramas, baudžiamas ir „mokomas
gyventi“. Yra išlikusių daug Vaižganto rašytų pasiaiškinimų dėl vieno ar kito
incidento. Vaižgantą sekė ir skundė netgi kunigai, buvę kolegos, bendrakursiai.
Kunigų, politikų, arkivyskupų, Metropolito Juozapo Skvirecko, Mečislavo
Paliulionio, kitų aukštųjų kunigų pabarimai, įvairūs draudimai, literatūros
kritikų priekaištai dėl „prasto lygio“ beletristikos ir publicistikos – viskas akmeniu
krito Vaižganto širdin.
ALFAS PAKĖNAS
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Vaižgantas 1923 m.

***
Nelengva kalbėti apie tokius žinomus rašytojus, kaip Jakštas ir
Vaižgantas. Juk apie juos tiek daug rašyta ir paskaitų skaityta, kad ką čia naujo,
rodos, ir bepasakysi apie juos. Pasirinkau tad porą nedidelių epizodų iš jų
artimų ir dažnų santykių. Noriu papasakoti, kaip jie buvo porą kartų apsipykę.
Tiesa, tokie smulkūs incidentai nėra labai svarbūs jų plačiose ir turtingose
biografijose. Antra vertus, jie gali mesti netikėtai ryškios šviesos paliestųjų
asmenų charakteristikai. Nelyginant įėjus tamsian kambarin ir žybterėjus
kišeniniu prožektoriuku, nors pats kambarys ir lieka skendėti prieblandoje,
betgi kai kurie daiktai labai aiškiai nušviečiami. Tarp ir nereikšmingų, rodos,
kurio nors rašytojo biografijos epizodų ne kartą iškyla gyvas žmogus, o ne
kokio eilinio literatūros vadovėlio bespalvis ir bekraujis šablonas.
Vincas Maciūnas. „Jakštas bara Vaižgantą“. „Aidai“ (JAV), 1980,
Nr.2.
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***
Patį pirmą kartą Tumukas, kaip jį vadindavo jaunystėje, buvo išbartas
ir įskaudintas realinėje Dinaburgo gimnazijoje, kur jis įstojo mokytis, baigęs
Kunigiškių pradžios mokyklą. Gimnazijoje, aišku, buvo ir gerų mokytojų,
tačiau vienas, pramintas Visavaldžiu, pasak paties Vaižganto, „nebuvo
pedagogas ar auklėtojas: savo protu ir veiklumu jis galėjo būti kuo geriausias
žandaras, sprauninkas ar šiaip jau kokios raštinės viršininkas, bet niekados –
jaunuomenės auklėtojas ir jos vadas“.
Vieną pavasario pavakarį Visavaldis sutiko Tumų Juozuką, einantį su
savo dienoraščiu rankose: „Parodyk, ką nešiojies!- sustabdė mane išsirinkęs.
Apmiriau... Dieve! Aš gi ne Tolstojus, kad ir mano panagėse imtų ieškoti ko
pasimokyti... aš visai ne kitiems tai pasižymėjau...
- Tai užrašomoji mano knygelė,- atsakiau, alsuodamas kaip kalvio
dumplės.
- Dėl to gi ir parodyk!- atkartojo, jau ranką ištiesdamas.
- Tai mano... dieninis, Vosyliaus Visavaldi... Aš jo niekam negaliu
rodyti...- mėginau įtikinti, visiškai iš proto eidamas ir nervingai saujoje
sąsiuvinį spausdamas.
Bet Visavaldis jau nebeklausė. Lengvai iš rankos sąsiuvinį ištraukė
ir šalčiausiu krauju ėmė skaityti. O aš, susigriaužimu pamėlynavęs, galvelę
aukštyn atmetęs, plačiai iškėstom akutėm žiūrėjau, kaip užžavėtas į tą milžiną,
į tą slibiną, ramiai sau vaikus ryjantį,“- gal po dešimties metų rašė J.Tumas
vaizdelyje „Visavaldis“.
Juozas Tumas-Vaižgantas. Raštai, t.VI, p.153. Kaunas, 1923.
***
Visą savo gyvenimą Vaižgantas karštai gynė savo laisvę, nuo pasikėsinimų
iš šalies. Nepataikaudamas sulenkėjusiai dvasinei vyresnybei, savo kunigavimo
pradžioje Vaižgantas buvo kilnojamas po įvairius vyskupijos užkampius. Tik
įšventintas į kunigus ir paskirtas Mintaujon, netrukus susikirto su klebonu
P. Valentu, kuris 1894 m. raštu įspėjo Vaižgantą, kad praneštų, pas ką išeinąs
miestan (Vaižgantas dažnai lankydavo J. Jablonskį ir kitus lietuvių veikėjus).
Na, ir kirto jaunutis vikaras savo klebonui: „Aš Tau ne mokyklos vaikėzas pas
globėją, ar piemuo pas ūkininką, tik Tavo padėjėjas, lygiateisis asmens laisvėje.
[...] reikalauji, kad dalyvaučiau Tavo draugėje; na, atsiprašau, ne! [...] iki
pusiaunaktų šveiti ten kortomis, aš gi, nesijausdamas pašauktas į tą profesiją,
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esu verčiamas žiovauti keletą valandų [...] Tau pažįstamus aš telankysiu tada,
kai man bus patogiau, o ne Tau, Klebone. Gali sau dėl to rašyti vyriausybei
ir atestuoti mane, kaip tinkamas; gadinti man sveikatą nervindamas, gadinti
man ateitį ir charakterį, jaunam žmogui užgriauti kelią, visa tai gali, jei turi
lanksčią sąžinę“ (Aleksandras Merkelis. “Juozas Tumas-Vaižgantas”, p.5455. Kaunas, 1934).
V. Maciūnas. “Jakštas bara Vaižgantą”. “Aidai” (JAV), 1980, Nr.2.
***
Su kun. Juozu Tumu, tuo karštu patriotu lietuviu, vyskupas Mečislavas
Paliulionis visados turėdavo daug vargo. Pyko, kad jis savo lietuvyste kiršina
senuosius kunigus. Paliulionis nemėgo kun. J.Tumo ir už jo literatūros
darbus. Kiek vyskupas Motiejus Valančius mėgo literatus ir juos avansavo,
tiek vyskupas Paliulionis jų nekentė ir, kiek galėjo, degradavo: jis buvo
įsitikinęs, kad kunigas literatas negali būti geru dvasininku, nes toks visuomet
esąs nepilnai atsidavęs Dievui ir bažnyčiai. Be to, kiekvienas literatas, o ypač
lietuvis, vyskupui Paliulioniui rodės esąs maištininkas, nelaisvas nuo puikybės
ir užsikrėtęs kriticizmu. Paviršutiniškai žiūrint tas vyskupo pažiūras tvirtino
kun. J.Tumo elgesys, ypač sprendžiant iš įteiktojo skundo. Todėl gavęs
Kuršėnų klebono Antano Eidimto skundą, vyskupas Paliulionis rašo Viekšnių
dekanui kun. J.Zaleskiui, kad turįs pranešimą apie Micaičių filialistą kun.
J.Tumą, kuris, kalbama, Kuršėnų parapijoje įkūręs Labdarių draugiją ir renkąs
aukas bei remiąs besisteigiančius skyrius.
Dekanas J.Zaleskis, vyskupo įsakytas, tuojau raštu pasikvietė pas save
kun. J.Tumą pasiaiškinti. Jis taip pat apie kaltinamąjį rinko žinias iš Kuršėnų
klebono kun. Eidimto ir Šakynos klebono kun. Račkausko.
Gavęs dekano pakvietimą atvykti pas jį pradėtos bylos reikalu, kun.
Tumas gerokai susirūpino. Nemalonu buvo, kad dėl tokių niekų pradedama
rimta byla ir be reikalo teršiamas jo vardas. 1901 metų lapkričio 5 dieną jis
tuo reikalu rašo kun. Aleksandrui Dambrauskui:
“Brangus Prieteliau! Vakar apturėjau nuo Džiakono užkvietimą atvykti
pas aną pasirokuoti apie tarnystės dalykus. Kadangi mano tarnystėje lig šiol
nebuvo nei kokių keblumų, nei painijų, tai spėju, juog dėl ko kito šaukia;
seredos vakare gausiu žinoti, ir Tamstai pranešiu: tai irgi, manding, bus lopinys
ant lietuviško bendrijos klausimo. Spėju, juog vyskupas Džiakonui pridavė
ištyrimui kokį nors paskvilį ant manęs. Paskvilių, tariuos, netrūkstant, nes
ir dabar jau matau, kad yra sistematiškai vedama prieš mane kontragitacija,
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kurios korifėjus – tai godotinas mano kaimynas ir principalas – Kuršėnų
Prabaščius Eidėnas, alias Eidimtt! Aš vis tankiaus gaunu patirti, kaip daug
žemų esama žmonių, kaip mėgiama pasalomis kąsti artimą, kurio idėjos
nepatinka. Dieve mano, dėl ko negalėtų stačiai susiremti ir argumentų
paklausyti?! Eidimtas mane mažai teužkabinėja, bet pašaliais ne tik ką rašo į
vyskupą visokius niekus, kuriuos galėtų ir namie aprokuoti, bet matydamas
vis augančią mano įtėkmę ant bajorų, ėmės kiekvienam įrodinėti, koks aš esu
bajorų nevydonas…”
A. Merkelis. “Juozas Tumas-Vaižgantas”. Kaunas, 1934.
***
Lapkasių dvare buvo didelis knygynas, ir kun. J.Tumas ten kai kada
apsilankydavo knygų paskaityti ir su šeimininku pakalbėti. Vieną tokį vakarą
Lapkasiuose kun. J.Tumas bent kiek buvo įgėręs ir su šeimininku ginčijosi
apie kažin kurią ten Rymo encikliką. Jiedviem besiginčijant, pasirodė tarnas
ir paprašė vakarienės. Kun. J.Tumas, norėdamas pertraukti ginčą, juokais
pasakė:
- Meskime pagaliau tą Rymą velniop ir verčiau eikime degtinės atsigerti!
Tą privatiškai ir juokais pasakytą posakį šeiminkas Aleksandras
Davaina-Silvestravičius, pusbrolis žinomo aušrininko rašytojo Mečislovo
Davainos-Silvestravičiaus, laužydamas svetingumo tradicijas, atkartojo
klebonui Antanui Eidimtui, o šis jį gerokai iškreipęs, pridėjo prie savo skundo
vyskupui. Tie skundai paveikė M.Paliulionį, ir jis nutarė J.Tumą iš Micaičių
iškelti į Vadakčiukus.
A. Merkelis. “Juozas Tumas-Vaižgantas”. Kaunas, 1934.
***
1911 metų vasarą J.Tumas-Vaižgantas kartu su kunigu Konstantinu
Olšauskiu susiruošė į Ameriką rinkti lėšų „Saulės“ rūmams statyti. Tenai
išbuvo porą mėnesių ir surinko 19 tūkst. dolerių. Tuo metu tai buvo didžiuliai
pinigai, kurių užteko pastato pamatams ir sienoms. Be to, Vaižgantas iš
Amerikos parsivežė gausybę įspūdžių ir jau tų metų rudenį pradėjo rašyti
knygą iš išeivijos gyvenimo, kurią pavadino „Ten gera, kur mūsų nėra“
(knyga išleista 1913 m., nors su 1912 metų data). Knygą sutiko išleisti Jakšto
vadovaujama šv. Kazimiero draugija. Deja, atsitiko taip, kad Vaižgantas
sutartu laiku leidyklai nepateikė viso knygos teksto. Jakštas užsirūstino ir
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Vaižgantas jaunystėje.

1913 metų sausio pradžioje parašė piktoką laišką kun. Juozui Tumui, tuo
metu klebonavusiam Laižuvoje:
„Gerbiamasai kun. Juozai,
Šv. Kaz[imiero] Dr-jai esi padaręs didelį nemalonumą ir nuostolį.
Pasiėmei avanso 300 rub., liepei pradėti spausdinti savo veikalą apie Ameriką,
prižadėdamas jį greit užbaigti. Paklausėme, zeceriai rinko, Banaitis [Saliamono
Banaičio spaustuvė] spausdino. Atspausta 4 lankai po 10.000 egz. Moraliai aš
atsakau už tai, aš Banaičiui daviau į spaudą Tamstos knygelę, todėl ir paliepiau
prie galo metų išmokėti spaustuvei už darbą. Tas mums apsiėjo į 400 rub.
su viršum. Tuo būdu Sveikas padarei mums nuostolio apie 700 rub. Na, ir
Tamstos sąžinė, literato ir kunigo, matyt, yra rami, nes nei jokio iš Tamstos
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pasiteisinimo, nei atsiprašymo – ničnieko. Aus den Augen, aus den Sinn [Iš
akių, tai ir iš minties]! Pasielgei kaip tikras cicilikas, ekspropriatorius arba
koks nusenęs dvarponėlis – šlėktelė... Buvau pas tamstą vasarą, mačiau, kaip
gyveni. Laiko turi daug, galėtumei ne vieną, bet po kelis veikalus parašyti, jei
tik įvestum į savo gyvenimą šiokią tokią tvarką. Tiesa, dėl dirbimo ir šįmet
dirbai: rašinėjai „Vilčiai“ politiškus straipsnius, važinėjai su paskaitomis, vedei
net pieno statistiką... Viena tik užmiršai, ką esi prižadėjęs Šv. Kaz. D-jai. Dėl
ko? Negaliu įspėti. Skaičiau Sveiką doru žmogum, geru kunigu, rimtu veikėju,
bet dabar iš tikro nebežinau, ką bemanyti. Tokio iš Tamstos šalies apsileidimo,
tokio žodžio nelaikymo, tokio tiesiog nesąžiningumo aš net nesitikėjau, bet
nei pramanyti negalėjau. Viskas Tamstai svarbu – ir veršiukai, ir paskaitos, ir
pienas, ir rinkimai, ir politiški straipsniai – nesvarbu tik duotas žodis Šv. Kaz.
D-jai; nesvarbu, kad tuo padarei man tiek nemalonumo; nesvarbu, kad aš
turiu vargti, rašinėti į Tamstą laiškus su iškalbinėjimais etc. Ak, kun. Juozai,
užmušei manyje paskutinį pasitikėjimą žmonėmis! Nes jei toks veikėjas, kaip
kun. Tumas, pasirodo pilniausiu ištižėliu, tikriausiu Molio Motiejum, galinčiu
padaryti kuo didžiausią kiaulystę, tai ko besitikėti iš šiaipjau žmonelių, prie
jokios aukštesnės idėjos niekados nerodžiusių jokio palinkimo. Negražu
koliotis, nemalonu man tai rašyti, bet rašau šį paskutinį kartą, prašydamas
atsako į klausimą, ar Sveikas žadi savo veikalą užbaigti (ar net užraukti) ar ne. Jei
žadi, tai kada tai bus padaryta? Lauksiu greito ir kategoriško atsako“ (JakštoDambrausko laiškai Vaižgantui. Spaudai parengė Juozas Ambrazevičius.
Athenaeum, IX, 1 sąs., p.38. Kaunas, 1938).
Tiesiog nustembi dėl tokio šiurkštaus laiško tono. Juk Jakštas ir Vaižgantas
jau daug metų draugavo, dažnai susirašinėjo, artimai bendradarbiavo Tėvynės
sarge ir šiaipjau lietuviškoje veikloje. Dar daugiau nustembi dėl pačių
preikaištų. Gerai žinome, kad Vaižgantas buvo nepaprastai darbštus ir didžiai
pareigingas, ypač kai tai lietė visuomenės reikalus. 1932 m. atsakydamas į
Naujosios Romuvos literatūrinę anketą, Vaižgantas su jam būdingu ryškumu
pasisakė: „Ir tapau savosios, lietuviškos visuomenės tarnas; ne, dar daugiau
– jos vergas, dėl jos metų metais nebematąs, kaip skaisti saulutė šviečia ir
džiugina. Kur tik kas man liepė eiti, ėjau, neatsiklausdamas, kas jį įgaliojo
man liepti: bet tik visuomenės labui. Ėjau dirbau be atodairos...“ (Naujoji
Romuva, 1932, Nr.13, p.290).
Pasirodo, kad tai buvo retas Vaižganto gyvenime momentas, kada tas
pavyzdinio darbštumo, visur suspėjęs, visur dalyvaująs, daug rašąs veikėjas
pasijuto pervargęs, išsisėmęs ir begrimstąs neveiklion apatijon. Jau 1912.
XI.26 buvo skundęsis Liudui Girai, kad sergąs nervų sustingimu ar kuriuo ten
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Vaižganto autografai.

biesu; nieko negalįs galvoti, naktimis nemiegąs (A. Merkelis. “Juozas Tumas
Vaižgantas”, p.202. Kaunas, 1934).
V. Maciūnas. “Jakštas bara Vaižgantą”. “Aidai” (JAV), 1980, Nr.2.
***
Savo knygelėje Ten gera, kur mūsų nėra Vaižgantas norėjo atskleisti įvairias
mūsų išeivių gyvenimo negeroves ir karštai ragino nevažiuoti Amerikon, tad ir
pačiai knygelei pridėjo paantraštę Nepaleiskim tėvynės! Betgi prieš 15 metų jis
pats ko tik neišbėgo Amerikon. Buvo taip. 1896 m. su didelių draudžiamųjų
lietuviškų knygelių kiekiu buvo areštuotas Vaižganto brolis Jonas Tumas, kuris
knygas, brolio paprašytas, gabeno Svedasų kraštan ir pas kurį per kratą buvo
rasti Vaižganto laiškai. Valdžia buvo įsitikinusi abiejų kalte. Vaižgantas buvo
už 1000 rublių užstatą laikinai paleistas, o jo brolis įkalintas. Paskiau jis buvo
general-gubernatoriaus administraciniu būdu nubaustas 3 metais kalėjimo ir
2 ištrėmimo, o Vaižgantui buvo paskirti 5 metai ištrėmimo. Draugai parūpino
pinigų ir ragino bėgti Amerikon, kur Vaižgantas buvo labai laukiamas. Kun.
A. Kaupas 1897.III.1 rašė iš Amerikos: „Mums reikia jaunų, darbščių ir
energiškų, tokių kaip Tu. Taigi, gavęs šitą laišką, tuojau, nieko nelaukdamas,
imkis savo mantą po pažasčia ir brauk per sieną. [Mums] nereikia kunigų per
daug dievotų arba liurbių, arba paisančių pinigų, bet energingų, taktingų ir
teisingų, t. y. mokančių vesti parapijos reikalus. Atvažiuok, ir būsi perlu tarpe
mūsų kunigų“ (A. Merkelis. “Juozas Tumas-Vaižgantas”, p.81. Kaunas,
1934). Kitame laiške (1897.III.29) Kaupas jau pranešė, kad Vaižgantą
pristatęs vyskupui ir tas liepęs jį kuo greičiausiai atitraukti Amerikon.
Pagunda bėgti Amerikon buvo didelė. Vaižgantą sulaikė Jakštas, neseniai
dar pats grįžęs iš penkerių metų ištrėmimo Ustiužnon (kur, beje, gydytojavo
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Pietaris). Vėliau Vaižgantas aną savo amerikinį epizodą taip prisiminė: ‚Man
nemiela gera valia apleisti tėvynę, kur vos tepradėta dirbti. Tad darau anketą.
Visi atsako: jei negalima laisvai darbuotis čia, namie, reikia Amerikoje
pasiieškoti savųjų ir jiems padirbėti. Vienas kun. Dambrauskas kitaip
teatsakė. Žiūrėdamas į mano priepuolį, kaip į kovos etapą, jisai pabėgimą
palaikė nešlove. Tasai, girdi, vadinasi, ir yra nugalėtojas, kurs paskutinis kovos
lauke atsiranda. Taigi reikią likti lig paskutiniosios. Aš likau ir nesiliauju kun.
Al[eksandrui] dėkavęs už gerą ir išmintingą patarimą. Daug gražių jo laiškų
gavau panaikinti. Bet šitą iškarpą, kaip brangią relikviją, tebeturiu. Jaučiu,
svetur būčiau žuvęs; namie likęs buvau naudingas“ (J. Tumas-Vaižgantas.
Raštai, t.IV, p.208. Kaunas, 1922).
Petrapilyje atšaukus ištrėmimo įsakymą, Vaižgantas liko Lietuvoje. Ir
pagalvoji, kaip Lietuva būtų galėjusi būti be Vaižganto, kuris keliasdešimt
metų aktyviausiai dalyvavo lietuvių visuomenės ir kultūros gyvenime, taip
gausiai bendradarbiavo įvairiuose laikraščiuose, savo straipsniais jautriai ir
skubiai reaguodamas į kiekvieną opų visuomenės reikalą, kad net buvo taikliai
pavadintas lietuvių visuomenės nuotaikų barometru. Lietuva turi būti dėkinga
Jakštui, kad tada neprarado Vaižganto.
V. Maciūnas. “Jakštas bara Vaižgantą”. “Aidai” (JAV), 1980, Nr.2.
***
Aš jo paskaitų stengdavausi nepraleisti.
Kai 1924 metais buvo išspausdintas pirmasis mano eilėraščių rinkinys
„Granata krūtinėj“, vieną egzempliorių padovanojau jam, užrašydamas
taip: „Mano Skaisčiajam Mokytojui Vaižgantui – atskalūnas mokinys
Šemerys“.
Mano knygelė buvo labai tulžingai ir kandžiai kritikuota visos
Kauno spaudos, ir man pačiam buvo grasinama visokiomis represijomis,
pavyzdžiui:
1)Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo valstybės gynėjas buvo paruošęs
kaltinamąjį aktą pasodinti mane į kalėjimą už bolševizmą literatūroje.
2)Kauno metropolijos kurija rengė verdiktą mane ekskomunikuoti,
t. y. pašalinti iš katalikų tikinčiųjų tarpo, ir mano knygą įtraukti į
„Index librorum prohibitorum“.
3)Lietuvos universiteto rektoratas ruošė dekretą dėl mano
pašalinimo iš universiteto.
Per vieną doc. Tumo-Vaižganto paskaitą sėdžiu ir girdžiu,
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kad minima mano „Granata krūtinėj“. Tokios rimtos ir objektyvios
paskaitos apie save aš dar niekados ir niekur nebuvau girdėjęs. Mane
išpylė prakaitas: sėdėjau kaip ant žarijų. Studentės į mane tik žvilgčiojo.
O man buvo ir smagu, ir nejauku. Kai ta paskaita antrašte „Mūsų
naujaautoriai“ pasirodė 1924 metų gruodžio mėnesį žurnale „Lietuvis“,
tai visos mano šmeižikų ir piktanorių pastangos nuėjo niekais, nes
Lietuvos universiteto lietuvių literatūros istorijos docento Tumo viešai
paskelbtas žodis turėjo lemiamą reikšmę. Ir aš buvau išgelbėtas.
O patį Tumą-Vaižgantą smarkiai puolė ir spauda, ir dvasinė
vyresnybė. Bet jis dar smarkiau atsikirto visiems.
Salys Šemerys. “Žmonės mano gyvenime”. Klaipėda, 1997.
***
Turėjo jis vieną kartą didelio nemalonumo ir iš prel. Dambrausko, kai
1924 metų lapkritį laikrašty “Lietuvis” pagyrė Salio Šemerio knygą „Granata
krūtinėj“. Jakštas surado joj moralinio purvo, ir, kai Tumas pas prelatą užėjo,
mūsų patriarchas smarkiai smarkiai išbarė savo mėgiamąjį, bet nusikaltusį
Vaižgantą ir net išvarė jį iš savo buto.
…Gana abejingai žvilgteriu pro langą į grakštų Rotušės bokštą,
Vaižganto pavadintąją “Baltąją Gulbę”, ir pažiopsau valandėlę, lyg laukdamas,
ar neužtrauks ji kartais, užsimiršusi, savo gulbinės giesmės, nebelaukdama
iki mirsianti... Tačiau Baltoji Gulbė užsispyrusiai tyli – kaip paprasčiausias
bokštas... O aš ūmai vis tik kažką išgirdau – nors ir ne iš Gulbės, o vien
iš anapus mūsų koridoriaus. Kažkoks triukšmas... Kažkieno pakilęs piktas
balsas. Kažkas smarkiai susibarę.
Pakirdau iš savo žiopsamojo snūdulio – susidomėjau – klausau... Taip,
juk ten gyvena Jakštas... Tai jo priemenėj tas klegesys. Kas šį kartą būtų taip
suerzinę mūsų gerbiamą pirmininką? <...> Atidarau duris – ir ką gi regiu?
Vaižgantą!
- Labas, kanauninke! Kaip jūs į mano pusę užklydote? (Vaižgantas pas
mane šiaip jau retai tesilankydavo). Turbūt norėjote pas prelatą? Bet prašom,
prašom!
- Kaip tik ir buvau pas prelatą... Bet jis štai mane išvarė! – sako Vaižgantas,
žengdamas per mano slenkstį.
Ak, štai kodėl jis toks šį kartą keistas: toks iškaitęs – kaip iš pirties. Tas
gražus kūdikio veidelis su žilais senio plaukais toks negandingas, kaip teisingai
išbarto gimnazistuko... Aš imu jį už alkūnės, veduos į salioną, sodinu į sofą ir
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sangailiai sakau: sėskis, brangusis Vaižgante, ir papasakok, kaip ten atsitiko.
Jis gerėsingai puolė sofai į glėbį ir atsipūtęs ėmė pasakoti, taip, panie,
vaižgantiškai, truputį poniškai nosiuodamas, lyg kalbėtų lenkiškai:
- Žinai, panie, užėjau aš pas jį... ir pats dabar nebegalėčiau pasakyt,
kokiu reikalu. Greičiausiai – širdies traukiamas, o pagaliau velnias žino,- gal
ir pasikalbėti apie tuos nelemtus keturvėjininkus... kurie juk irgi ne į užpakalį
spiriami, o tikrai papūtė į mūsų seniai nevėdintą literatūros lūšną šviežio
vėjo. Na, šiaip ar taip – ir pas juos ieškokime deimančiukų, panie, ir tikrai
rasime. Kaip ten buvo, taip, tik mudu su Jakštu užkliudėme ir Salį Šemerį
su jo “Granata krūtinėje”. Čia tatai granata ir sprogo... Tik ne Šemerio ir ne
mano, o Jakšto krūtinėje – kad jis pasišiauš! Kad šoks man į akis, nelyginant
opšrus! Kad ims man galvą trinkti! “Kaip Tamstai ne gėda? Tamsta patriotas,
kultūrininkas, kunigas, dargi pakeltas į kanauninko garbę – ir parašyk tu man
tokią recenziją apie to jauno paleistuvio Salio Šemerio klumpinę “Granata
krūtinėje”, kurioje tas nepraustaburnis berniškai apdainuoja moteriškus
klubus ir kitas tokias tokeles! Juk tai – neatleistinas Tamstos nusikaltimas
tautai, tikrajai kultūrai, dorovei ir Bažnyčiai. Kaip tokį nešvarų, nuodingą
šlamštą ne tik griežčiausiai nepasmerkti, bet dar bandyti kai ką ten iš priešakio
ar užpakalio pagirti! Fui!..” Aš bandau teisintis, kad, girdi, panie, Šemerio
knygoj yra ir neblogų dalykėlių, kad karštakraujo išsišokimus papeikiau,
kad jauno talento negalima glamžyti grubiom rankom, nes galima mirtinai
palaužti. Kur ten! Mūsų Maižiešius visai įsiuto:
- „Granatoj“ yra ir neblogų dalykėlių? Ir arklio mėšle esama vieno
kito grūdo – argi tad padorus žmogus ims pats jį puoselėti ir kitiems teiks?!
Karštakošio išsišokimus papeikei? O ar paėmei gerą rykštę ir tinkamai
išrašei išdykėliui pasturgalį?.. Jeigu Tamsta, pasenęs ir pražilęs, tų dalykų dar
nesupranti, tai labai liūdna, ypač kad ir toliau dar drįsti mokyti tautą! Bet ne!
Kur nesuprasi – supranti, tik tyčia užsimerki, norėdamas įtikti ir prisimeilinti
visokiems modernistams bei nedorybės skleidėjams! Ne! Su tokiu Kristaus
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Vaižgantas su giminaičiais K. Rimkumi ir S. Tumu. Kaunas, 1927 m.

kunigu ir dar kanauninku aš nenoriu nieko bendro turėti! Tad lauk iš mano
buto! Lauk!”
Taip tatai mane ir išvarė... Kas dabar man daryti?
Ir ką gi? Juodu greitai vėl susitaikė. Mat, Vaižgantas mokėdavo
atsiprašyti, atgailą išreikšti ir įsižeidusią širdį maloniai nuteikti.
Mykolas Vaitkus. „Lietuvių dienos“ (JAV), 1951, Nr.2-3.
***
Betgi Jakštas nebūtų buvęs Jakštas, jei čia pat nebūtų ir kiek pamurmėjęs:
„Kaipo kritikas, žinoma, aš kai ką esu ir prikišęs. Nepatiko man (o taipgi ir
kitiems rimtiems skaitytojams) per didelis vietomis natūralizmas á la Zola,
ypač lytiškos meilės apsireiškimų piešime. Teisingumo jie teisingi, sakyčiau net
fotografiški, bet dailėj dažnai esti geriau, jei jie pridengiama ar figos lapeliu, ar
bent lengvučiu poezijos šydu. Mums, seniams, tokie nuogi meilės aprašymai
nekenksmingi, bet “Pragiedrulius” skaitys daugiausia jaunimas. Šiam gi būtų
kur kas naudingiau palikus meilės paslaptį paslaptim, kuo ji po teisybei visados
ir turėtų būti. Per daug šviesos – akims nesveika; per daug natūralizmo – dorai
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ir pačiai daliai nesveika“ (iš 1919.VI.3 laiško. Athenaeum, p.41-42).
Medžiojimas nuogybių mene ir nepadorumų literatūroje buvo tikras
Jakšto arkliukas. Vienas satyros žurnalas (Spaktyva) kartą įsidėjo tokį Jakšto
šaržą: stovi jis dailės parodoj prisikišęs prie paveikslo ir su padidinamuoju
stiklu (beje, jis buvo didelis trumparegis) tyrinėja, ar nepastebės kokios
nuogybės. Štai aprašinėja Jakštas 1925 m. Kauno Meno mokyklos mokinių
darbų parodą: „Nuogų vyrų neparodyta tik vienas, o nuogų moterų apie
dešimtį, o gal net ir daugiau. Nuoga moteris figūruoja čia įvairiausiose pozose
– ir stovinti, ir sėdinti, ir gulinti, ir iš užpakalio, ir iš pryšakio. Tame gi piešime
neprisileista jokio idealizavimo, jokio miglotumo; anaiptol, stengtasi nuogos
moters kūnas atvaizduoti su fotografišku realizmu lig paskutinio jos gimdymo
organų plaukelio“. (A. Jakštas. Meno kūrybos problemos, 1931, p.101).
Jakšto sprendimas kietas: „Tai yra nekintamas dailės dėsnis: nuogybės
užmuša menininką, nes jos yra meno sifilis“ (op. Cit., p.103). Dėl nuogybių
mene ir ypač dėl nuogų modelių pozavimo meno mokykloje Jakštas parašė
net šešis piktokus straipsnius, aštriai polemizuodamas su dailininkais J.
Vienožinskiu, P. Rimša bei su kitais oponentais. Žinoma, čia nieko naujo.
Jau XVI amžiuje kitas toks Jakštas buvo liepęs lengvais drabužėliais pridengti
– užteplioti nuogybes Siksto koplyčioje dar neperseniausiai Michelangelo
nutapytame Paskutiniojo teismo paveiksle.
Nemažiau erzino Jakštą nepadorumai (bent jo manymu, nepadorumai)
literatūroje. Nors lyginant, pvz., su seksualumu persunkta dabartine Amerikos
raštija, Jakšto laikų lietuvių literatūra buvo kuklutė, jis vis tiek joje surasdavo
smerktinų dalykų. Antai recenzuoja Adomo Lasto (beje, ne kažin kokio poeto)
rinkinėlį Auksinės varpos, išknisa iš ten tokį posmelį: „Pamačiau aš ją pas upę
/ Skaisčią, nuogą, jauną, / ir gyvi troškimai supę / Širdį nepaliauna“, ir piktai
subara poetą: „Na, žinoma!.. Bet kas čia kaltas? Nereikėjo eit pas upę, kur
mergos maudos“ (A. Jakštas. Mūsų naujoji literatūra, I, p.232. Kaunas,
1923).
V. Maciūnas. “Jakštas bara Vaižgantą”. “Aidai” (JAV), 1980, Nr.2.
***
Tad gi kas pažinojo kun. Tumą, tas jį giliai vertino ne vien kaip gabų
rašytoją, bet ir kaip žmogų ir kunigą. Todėl nedyvai, kad vysk. Karevičius 1921
metais pakėlė jį į garbės kanauninkus, čia atsimenu vieną būdingą smulkmeną.
Įvykio solenizantui pagerbti buvo suruošta vakarienė. Buvo nemaža svečių,
tarp jų vysk. Karevičius, o ir aukštų valstybės vyrų su prezidentu Antanu
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Smetona priešaky. Maloniai vaišintasi. Kalbėta naujojo kanauninko garbei
prakalbų. Solenizantas, susijaudinęs, iškaitęs, jau pavargęs, atsistojo atsakyti
į tas prakalbas. Kalba, kalba ir niekaip nebegali pabaigti – trupučiuką galvelė
apsisuko. Niekas to blogu nepalaikė. Bet kilniadvasis Tumas pasižadėjo sau po
tos iškilmės niekuomet daugiau nė į burną nebeimti svaigalų ir ištikimai iki
galo ištesėjo.
M. Vaitkus. “Lietuvių dienos” (JAV), 1951, Nr.2-3.
EPISCOPUS
SAMOGITIENSIS
Caunae,
30 Aprilis an.1921.
Jo Malonybei Garbės Kanauninkui
Juozui Tumui
„Sūnau, kam mums taip padarei?“ Lk.2
Pasitikėjau Tamstos užtikrinimu, jog iš blaivumo ribų niekad neišeisi. O
štai užvakar ne tikt nekuriuos svečius per gausiai įvaišinai, bet ir patsai įkaušai,
kunigiško stiliaus neišlaikei. Svečius „sursum corda“ kelti karštai paraginęs,
patsai troškulį godžiai iš stiklinės gesinai! Pabūgau, kad tai nebūtų prie alkolio
palinkimo žymė. Išėjau iš vaišių sužeista širdžia. Žaizda tada teužgis, kada
Tamsta svaiginančių gėralų visiškai nebragausi.
Tamstą Kristuje mylįs Vyskupas Pranciškus Karevičius
JUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS
KAUNE, 1921 m. balandžio 30 d.
Mano Ganytojau ir Autoritete,
Dar kartą pareikšdamas Mylimajam savo Ganytojui tą džiaugsmą, kurio
esu patyręs iš Jo Malonybės, pakėlus mane kanauninku, aš vieno tegailiuosi
širdingai ir ilgai sau to nedovanosiu, kad tą laimingiausią mano gyvenime
dieną – instaliacijos vakarienę aš pabaigiau ne taip, kaip to reikalauja
rimtumo valanda. Aš ilgai svyravau, ar duoti spiritinio gėrimo svečiams
– t. y. neprisilaikyti tos tvarkos, kurią savo pavyzdžiu jau nebe kartą esate
parodę. Pasiklausęs vieno kito, paklausiau ir pastačiau 6 butelius krupninko
43 dalyviams vakarienėje. Viena bonka tenka 7 žmonėms, rodės, dykas galas:
krupninkas nestipras, tačiau atsiradus nemaža neragaujančių, kitiems buvo
progos daugiau įsigerti. Rodydamas kvailą savo vaišingumą, aš, tiesa, į tai
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raginau ir pats su visais, nors po nedaug, prisigėriau.
Ligi šiol aš netiksliai laikiau niekais ir nenuodėme tiek paragauti, kada
žmogus nenustoja sąmonės ir pajėgų, gali sklandžiai kalbėti ir bėgioti, o jam
dirbtinai pakeltas ir be to geras ūpas. Po tos vakarienės aš aiškiai išvydau, jog
ir tiek yra smarkiai peiktina ir užgaulinga tiems, kurie buvo kviesti į dvasiškių
puotą, o išėjo – spiritiškių.
Nužemintai atsiprašau šiuo laišku pirmon galvon Tamstą, savo Ganytoją,
ir atsiprašysiu skyrium kiekvieną malonėjusį ateiti į puotą blaivininką, nes aš
juos už susiturėjimą gerbiu ir esu jiems padėjęs blaivybinimo darbą dirbti.
Pergyventa valanda verčia mane savo Ganytojui pasižadėti, jog nuo šiol
nei pats neberagausiu spirito, nei kitiems beduosiu. Aš jo ir nepirkdavaus,
nors duodamas „mokėjau“ gerti – girtas nebuvau, nors ir žymus būdavau
per pokylius, kad gėręs. Pilnu abstinentu tuo tarpu nesijaučiu galįs būti ir
išsižadėti vyno ar alaus, ar biškio likerio į kavą, kaipo delikateso per iškilmingus
pokylius.
Bet to yra maža. Mano paties susiturėjimas kitiems įspūdžio nepadarys,
blaivinimo darbui nepadės, jei nebus tai daroma vardan aukštesniojo
autoriteto. Ir juoktųs iš manęs, jei aš imčiau propaguoti susiturėjimą –
vakarykštis ragautojas. Bet labai užimponuotų draugams ir pažįstamiems, jei
Ganytojas malonėtumėt ne mane vieną, tik visus trumpu raštu, o ne vienu
tik savo pavyzdžiu kunigiją griežtai pašauktumėt prie tvarkos šiais pereiginiais
ir visokio išklibimo laikais. Paklausyti savo Ganytojo balso ir kitus versti,
kad klausytų, būtų labai natūralu ir net garbinga. Ir susiturėjimas skelbti ne
savo, vakar ragautojo, bet bažnyčios Galvos vardu, būtų labai drąsu. Vyrai,
klausykime. Reiškia, visi mes, ne jūs, silpnavaliai, linksmuoliai, eikime, ne
eikite, kitu keliu. Ir vaišės be spirito būtų ne šykštumo, tik programos dalykas,
ir dalyvaujant iškilminguose pokyliuose, priimant užsienių svečius ir t. t.,
drąsu būtų reikalauti, kad tie gėrimai būtų išmesti iš meniu.
Alkolis man tikdavo kaipo narkotikas: kitų erzinančių dalykų
nevartodavau; bet retai jo teragaudamas aš, žinoma, toli gražu dar buvau nuo
alkoliko. Taigi man lygiai, manau, ir mano draugams ragautojams, visiškai jo
išsižadėti (bent spirito visais jo vardais) yra gana piga.
Šiandieną gautą Ganytojo laišką aš pasilaikysiu kaip vieną brangiausių
man atminčių ir skaitysiu jį tiesiog įkvėptu labai didelei mano, kaipo
kanauninko ir bažnyčios rektoriaus, naudai.
Meldžiamasis Ganytojau, malonėk užmiršti nemalonų įspūdį ir
nenusigręžk nuo manęs, o aš pasistengsiu niekados nebeįžeisti. Juozas Tumas
Kauno Arkivyskupijos kurijos archyvas
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***
Rautas miesto valdybos būste, rotušėje. Kone vieni vyrai, moterų
maža. Muzika griežia tuščioje salėje, nes visa sukviestoji visuomenės grietinė
sausakimšai bufeto salėse. Ne tiek kanda, kiek geria ir tokiu įnirtimu,
pasiieškodami stiprumų, kad net skruostai ir akys krauju pasruvę. Pagaliau,
visus pagauna girtas džiaugsmas; ko gi, jei ne... Lietuvos nepriklausomybės.
O, ironija! Darosi gurguolės visai svetimų kits kitam, to vieno alkolio sutapytų
žmonių, svetimų tauta, įsitikinimais ir supratimais. Viską tam tik, žinoma,
kartui niveliavo, sulygino alkolis; tikriau, viską panaikino, palikdamas tuščią
vietą, pilną neutralumą. Ir darosi ne kilnu, tik kvaila.
Štai, centre vienos gurguolės geras mano pažįstamas Vaižgantas; ir jis
įkaušęs – iš patriotizmo. Iš vienos pusės jį bučiuoja krikščionis demokratas,
drauge įkalbinėdamas, jog Pažanga visai be reikalo „siuntanti“, nes ir pati ne
geriau veikusi. Vaižgantas sutinka. Iš kitos pusės jį bučiuoja lenkų frakcijos
narys ir drauge „smutnie až do smierci“ skundžiasi, jog laisvai atgimusioje
Lietuvoje lenkai esą vergai ir beteisiai parijai. Vaižgantas sutinka. Trečion
pusėn jį suka visai nepažįstamas vokietis ekonomistas ir liežuviu, kuriam
jau kliūva jo paties kulniai, daro interview; pranašauja Lietuvai Olandijos,
Liberijos ar ko panašaus ateitį. Vaižgantas nieko nesupranta, vis dėlto sutinka.
Iš tolimojo ketvirtojo šono, užsimiršęs, jog jis ne eskadroną čia komanduoja,
iš visų plaučių, lyg laivo kapitonas smarkios audros metu, šaukia jam
„Geležinis Vilkas“, lietuviu apsimetęs rusas; per pusę salės šaukia Vaižgantui,
jog jis privaląs... dar išgerti. Vaižgantas meiliai sutinka ir kiloja stiklelį į vos
regimą tolį. Vienybė, jau ką gi! Jo akiniai, besibučiuojant, sulankstyti, per juos
nebesimato, nors nuolat juos taiso. Jis – komiškas.
Komiškas ir rimtas šiaipjau bankininkas, dabar jau su buteliu pasileidęs
kankanuoti. Komiški ir visi, kurie urmu atakuoja valstybės viršininką, kad
jis pavelytų gavėnioje šokti, destis, mažiau nusidėti, neg pasigeriant. Rauto
šeimininkas – blaivininkas. Jis, matyt, moraliai kenčia toje ypatingoje
„nepriklausomybės“ šventėje. Bet ką bedarys, nusileidęs miniai, pataikavęs
žemam jos instinktui, laiku nepaplaukęs prieš alkolio srovę.
Štai pokylis „visa ko naujintojų – Kristuje“. Už susirinktus pinigus –
brangi muzika, brangi vakarienė ir ... tie patys brangūs gėrimai, įvarą į žymų
deficitą. Laukta daug ko gera – dvasiškai, o gauta daug ko bloga: neišlaikyta
idėjiškumo.
Jo gi paties rekomenduojamam Jaunajam Veikėjui stiliaus neišlaiko pats
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Vaižgantas – per kanauninko instaliaciją ir savo perdėtu vaišingumu užgauna
svečius.
J. Tumas-Vaižgantas. Raštai, t.IV, p.20-21. Kaunas, 1922.
***
Telšiai, 1922 12 05
Jūsų Ekscelencija!
Šių metų gruodžio 3 dieną netyčia išklausęs kan. Tumo Vytauto
bažnyčioje pasakytą pamokslą, supratau, dėl ko ši bažnyčia Kaune yra
praminta „Vilkolakiu“. Savo pamoksle kan. Tumas paskelbė tiek herezijų, kad
aš palaikiau katalikų kunigo priederme pranešti Jūsų Ekscelencijai apie šio
pamokslo turinį. Sulig kan. Tumu išeina, kad šv. Raštas – tai yra poezija,
o Įsikūnijimo paslaptis, tai dangaus su žeme susimaišymas. Pragaras esąs tai
gailesys, skaudesnis negu 1000 laipsnių ugnies. Panteistus ir deistus kan.
Tumas iš sakyklos palaimino už tai, kad jie nors ir nepripažįsta asmeninio
Dievo, bet ieško Dievo.
Su šiuomi pranešimu aš nesislepiu ir apie jo turinį parašiau kan. Tumui
ir pareiškiau, kad aš būsiu patenkintas ir nuramintas, jei Jūsų Ekscelencija
pasiūlys jam persimokyti Theologic Dogmaticaia, kitaip prisieitų mums
mokyties nuo kan. Tumo dogmatų teologijos.
Prašau Jūsų Ekscelencijos priimti mano giliausios pagarbos pareiškimą.
Jums atsidavęs P. Korzonas
Telšių klebonas, Alsėdžių dekanas.
Atsakymas kun. Povilui Korzonui
Telšių klebonui, Alsėdžių Dekanui
Raštu iš XII-5 d. Tamsta man drėbei į akis keletą šmeižtų. Būtent, jog
Kaunas mano valdomą Vytauto bažnyčią esą praminęs Vilkolakiu, destis,
farso vieta. Ir tai Tamstai pasidarė dabar aišku, dėl to, būtent, kad aš per
vieną tik pamokslą, kurio Tamstai tekę „atsitiktinai“ paklausyti, iš sakyklos
tiek paskelbęs herezijų, jog T. palaikęs katalikų kunigo priederme pranešti tai
vyskupui.
To raštu paragintas nuėjau į Vyskupą. Tuos šmeižtus, tikrai, radau
pakartotus, save ir mano bažnyčią iškoneveiktą. O mano herezijos buvusios:
1,Šv. Raštai aš pavadinęs poezija; 2, Įsikūnijimo paslaptis tai esanti Dangaus
su žeme susimaišymas; 3, Pragaras esąs gailesys, skaudesnis negu 1000 laipsnių
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ugnis ir 4, Panteistus ir deistus palaiminęs už tai, kad jie ieško Dievo.
Visais tais šmeižtais ir denuncijacija aš buvau taip giliai užgautas ir
susigriaužęs, kaip dar nė karto nebuvau nuo ekskunigo Bakšio negarbingo
išgavimo slapto mano dokumento laikų. Ir kaip tik dėl to, kad tuomet buvo
kunigas, o dabar rados Povilas Kordonas, su kuriuo man teko kolegauti,
kaimynauti ir ilgai draugauti.
Dėl Dievo meilės, iš kur Tamstai (kolega nebevadinsiu) tiek daug pikta
rados? Kuo aš taip smarkiai esu nusidėjęs, kad tiek radai užgaulių ir piktos
paniekos („Tamstos bažnyčia – farsas“). Tamsta neatsitiktinai „atsiradai“
mano bažnyčioje. Aš žinau, jog Tamsta jau iš vakaro buvai pasiruošęs eiti
šnipinėti. Jei Tamstą tai paragino žmonės, tai žinok, tokie, kurie nė vieno
sykio nėra girdėję pamokslą sakant ir Vilkolakiu bus pavadinę dėl mano
bažnyčios populiarumo. Arba tasai žmogus, kurio teologiniai plonumai tiek
yra beprotiški, jog jisai tenka iš visur izoliuoti, nes viską supina.
O gal tai nusimanymas, jog Kaunui lux ex Telšis – Tamsta esi apvaizdos
skirtas išgelbėti katalikybę nuo naujo hereziarcho? Tai klysti. Mano pamokslų
klausosi, regėjai, kokios minios pasauliečių ir kunigų. Nuo pat 1920 m. VIII.
15 d. treti metai aš kalbu, vis girdint bent vienam svetimam kunigui sumistui.
Ir tie sumistai vis nauji, keičias; ir ne bet kas, tik, sakysime, rektorius Mačiulis,
profesoriai Čėsnys, Dambrauskas ir k., redaktorius Bikinas, dabar universiteto
teologai. Be sumisto, labai dažnai klauso Valst. Prezidento sekretorius
Bielskius, konsistorijos arch. Veblauskas ir daugybė kitų. Svietiškių minioje
daug krikščionių demokratų: Dr. Jokantas, V. Bičiūnas, Tijūnaitis, Beržinskis
ir k., kurie kas miela švenčia neaplenkia mano bažnyčios. Juozas Tumas
Kauno Arkivyskupijos kurijos archyvas
***
Vaižgantą pirmą kartą pamačiau per „Aušros sūnų“ premjerą. Tai buvo
1923 metų rudenį, dar prieš kapitalinį teatro remontą. Gale, kur dabar 13,
14 eilės, buvo ložės. Vienoje šoninėje 10-oje ložėje sėdėjom mudvi su Mama
ir mūsų svečiai. Spektaklis ėjo labai pakiliai, po antrojo veiksmo nesiliovė
aplodismentai. Nuaidėjus katutėms, parterio antroj ar trečioj eilėj pakyla
visiems gerai pažįstamas kunigas Tumas-Vaižgantas ir iškėlęs rankas kreipiasi į
centrinę ložę, kurioje sėdi prezidentas Stulginskis. Dar nespėjau suvokti kalbos
esmės, kai pašokęs iš vietos Kauno miesto komendantas Bobelis sušunka:
„Draudžiu Tamstai kalbėti!“ Vaižgantas atsisėda. Tada publika ima šaukti:
„Prašom kalbėti!“ Vaižgantas vėl atsistoja ir kreipdamasis į prezidentą, sako
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esą visai tautai didelė gėda, kad pirmasis Lietuvos prezidentas sėdi kalėjime
ir prašo vardan praeities kovų jį paleisti... Pasigirsta smarkūs aplodismentai.
Pertrauka. Publika išskuba iš salės dalytis įspūdžiais. Kai visi vėl susėda savo
vietose, prieš uždangą pasirodo teatro direktorius Liudas Gira ir paskelbia,
kad spektaklis nutraukiamas...
Kai grįžome namo, Mama man viską paaiškino. Pasirodo, Antano
Smetonos redaguojamame žurnale „Vairas“ buvo paskelbtas A.Valdemaro
straipsnis, už kurį cenzūra paskyrė 200 litų pabaudą. Redaktorius atsisakė
mokėti ir buvo pasodintas į kalėjimą. Vaižgantas prieš spektaklį prašė
autorės leidimo kalbėti ir net perspėjo ją, kad spektaklis gali būti nutrauktas.
Čiurlionienė sutiko, nes buvo labai pasipiktinusi tokiu valdžios elgesiu.
Kun. Juozas Tumas buvo patrauktas teisman „už triukšmo viešoje vietoje
kėlimą“. Jo bylą gynė advokatas L. Noreika. Po ilgo teismo farso, kuris vėliau
buvo aprašytas „Vaire“, kun. Tumas nubaustas vienos dienos namų areštu. Ta
diena sutapo su jo 30 metų kunigavimo sukaktimi.
Danutė Čiurlionytė-Zubovienė. “Nemunas”, 1976, Nr.12.
***
Jo Ekscelencijai Žemaičių Vyskupui
Pranciškui Karevičiui
Šiuo turiu garbės pranešti Jūsų Ekscelencijai štai ką:
Vakar, lapkričio 11 dieną, valstybinio Dramos teatro vaidinime
antrojo antrakto metu kanauninkas Tumas, pasinaudodamas tuom, kad
teatre buvo valstybės Prezidentas, keletas ministerių ir aš, pradėjo daugelio
jį įgaliavusių piliečių vardu niekieno neleistas kalbėti viešai apie areštuoto
„Vairo“ redaktoriaus p. Antano Smetonos padėtį, primindamas, kad pil.
A.Smetona yra pirmasai Lietuvos Prezidentas.
Man uždraudus kan. Tumui kalbėti, jis kalbėjo toliau. Man pasiuntus
salėn milicininką kan. Tumui išvesti, milicininkas nebuvo prileistas prie kan.
Tumo, todėl pastarasis dar nesiliovė kalbėjęs ir iš salės neišėjo. Reiškia, jo kalbos
aiškus tikslas – demonstracija. Man matant vaidinimo sunervuotos publikos
pritarimą kan. Tumui, buvau priverstas nutraukti vaidinimą ir įsakyti publikai
per dešimt min. išsiskirstyti. Priduriu, jog, kiek man yra žinoma, kan. Tumas
savo prakalbą baigdamas pasakė : „ Kol kas mes tiktai prašome“ ,- kame aš
įmatau grasinimą Vyriausybei.
Todėl prašau Jūsų Ekscelencijos parėdymo įspėti kan. Tumą ir pasiūlyti
jam susilaikyti nuo tokių išsišokimų, kadangi aš dabar prieš jį vartosiu dar
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griežtesnes priemones.
Karo komendantas – majoras Vl. Braziulevičius
Kauno Arkivyskupijos kurijos archyvas
***
Žemaičių Vyskupijos kurijai
Garbės Kanauninko Juozo Tumo raportas
1923 m. lapkričio 11d. 10 val. vakaro. Skubinuosi pranešti Kurijai, kas
atsitiko, kad paskui ko nors nepakreipčiau.
Vakar (XI-10) vėlai vakarą, greičiau naktį, buvusįjį pirmąjį Lietuvos
Prezidentą Antaną Smetoną suėmė ir pasodino į kalėjimą. Sako, į bendrąją
kamerą. Per visą šį sekmadienį visuomenė nerimo; būtent ta jos dalis, kuri
nedalyvauja valdžioje. Ji buvo susigraužusi, kad Lietuvos administracija
nepasitenkino pabaudimu prof. A. Valdemaro už jo raštą „Vairo“ nr.6 „Katruo
keliu“, bet dar pareikalavo antros atsakomybės iš paties redaktoriaus. Taigi
A.Smetona gavo kalėjimą ne už savo kurį kriminalinį nusidėjimą. Visuomenės
nerimas pasireiškė tuo, kad atėjo į mane delegatai ir prašė, kad aš po antrojo
akto vaidinimo teatre pakviesčiau publiką bendrai paprašyti Prezidentą ar
kurį valdžios atstovą, kad A. Smetoną paleistų. Aš iš pradžių nesutikau. Paskui
tačiau nedrįsau palikti šalyje, kai visuomenė panoro prabilti mano lūpomis.
Tad pasibaigus antram aktui, aš iš trečios eilės parterio tariau: „Piliečiai,
valandėlę palaukit! Gera dalis visuomenės privertė mane jums pranešti, jog
buvusis Lietuvos Prezidentas šiandien kalėjime. Tos dvi sąvokos – Prezidentas
ir kalėjimas – tiek yra nesutaikomos, jog ji jaučiasi didžiai prislėgta ir prašo, jei
tam pritarsite, čia pat kreiptis į esamąjį gerbiamąjį Valstybės Prezidentą, nes
deputacijų, girdėjome, valdžia nepriimanti“.
Čia kreipiaus į Jo kilnybės Prezidento ložę ir tariau: „Pone Prezidente,
paleiskite iš kalėjimo buvusįjį Valstybės Prezidentą!“
Publika triukšmingai paplojo – pritardama. Prezidentas ir valdžios
atstovai išėjo iš savo ložių, o miesto komendantas mane sustabdė, neleisdamas
man kalbėti. Pasirodė du milicininku. Juos išvydusi publika šūktelėjo:
„Šalin, neduosime!“ Suprask – manęs. O man šaukė: „Kalbėk, kalbėk!“ Aš
komendantui atsakiau: „Klausau“. O publikai: „Ko čia daug kalbėti – dalykas
ir be kalbų aiškus. Nurimkite. Mes čia ne triukšmą ar maištą kelti sumanėme,
tik – prašyti. Aš norėjau sudaryti faktą, kad valdžia pamatytų, jog visuomenė
yra už paleidimą A. Smetonos, ir, jei valdžia jos paklausys, labiau suramins
visuomenę, negu laikydama buvusį Prezidentą kalėjime“.
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Vėl plojimas. Bet pasigirdo ir švilpimas – greičiausiai man. Tad trečią
kartą tariau: „Piliečiai, nedarykite triukšmo – ne tuo tikslu esu čia prabilęs.
Ramiai išeikime į kuluarus. Taip mūsų greičiau paklausys valdžia, kai mes ją
šiuo kartu dar geruoju prašome“.
Iš publikos dar pridėjo: „Ir reikalaujame“. Paskui publika ramiai išėjo į
fojė, per antraktą pavaikščiojo ir vėl, visiškai nurimus, susėdo klausyti trečiojo
akto. Bet čia užgeso elektra. Publika supyko. Pareikalavo šviesos. Šviesos davė,
bet Dramos direktorius išėjo ir paskelbė, jog vaidinti toliau nebeleidžiama ir
publika išprašoma per 10 minučių išeiti. Publika ramiai išėjo, stebėdamasi,
jog už vieno žingsnį turi visi atsakyti. Publikoje būta ir nepritariančių mano
žingsniui. Tai krikščionys demokratai ir liaudininkai demokratai. Šieji per dr.
Lašą ir doc. Rimką piktai pareiškė man, kad tam dalykui reikėjo pasirinkti
tinkamesnę vietą ir laiką.
Visa tai greituoju pranešu dvasiškajai savo vyriausybei, kad ji žinotų,
jei civilė vyriausybė pasigaus kurių priemonių prieš mane ar pati panorės
išsitarti apie mano, kunigo, pasielgimą. Aš pasiduodu. Pakartoju, jokių
sąmyšio intencijų neturėjau ir publika nieko tokio nepadarė, kad būtų reikėję
ją išvaryti iš teatro. Ką dariau, padariau piliečio sąžine: mane, lietuvį, taip pat
slegia, kai jos prezidentai nekriminalistai kriminale laikomi.
Kan. J. Tumas.
Kaunas, 1923 m. lapkričio 11d.
Kauno Arkivyskupijos kurijos archyvas
***
Kaunas, 1923 m. lapkričio 16 d.
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS
Nr.2886
Kanauninkui J.Tumui, Kaune
Corroptio publica
Turimomis Ordinariate patikrintomis žiniomis, šių metų lapkričio
11 dieną Valstybiniame Kauno teatre, vaidinant dramatinį veikalą, antrojo
antrakto metu, garbės kanauninkas Juozapas Tumas, kauniškės Dangun
Ėmimo Vytauto bažnyčios rektorius, pasinaudodamas proga, kad teatre buvo
Valstybės Prezidentas, keletas ministerių ir kiti vyriausybės atstovai, pakilęs iš
trečios parterio eilės, pradėjo daugelio jį įprašiusių piliečių vardu, niekieno
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neleistas kalbėti viešai apie įvykusį „Vairo“ redaktoriaus p. Smetonos areštą ir
primindamas jo padėtį, kad p. Smetona buvo pirmasis Lietuvos prezidentas.
Buvęs teatre vietinis Karo Komendantas mėgino sustabdyti kalbėtoją,
uždrausdamas jam viešai kalbėti, bet kan. Tumas pertrauktąją prakalbą toliau
tęsė. Pasirodžius teatro salėje milicininkui, pasiųstam išvesti kalbėtoją, iš
publikos pasigirdo šūktelėjimas: „Neduosim!“. Milicininkas nebuvo prileistas
prie kalbėtojo, ir šis iš salės neišėjo. Tuo tarpu vyriausybės atstovai jau buvo
apleidę savo ložes. Dėl buvusios teatre publikos susinervinimo kilusiuoju
incidentu vaidinimas, Karo Komendantui liepiant, turėjo būti pertrauktas,
ir publika išsiskirstė. Kaltinamasis kan. Tumas pateiktame Ordinariatui
raporte pripažįsta įvykio aplinkybes ir pasiduoda savo Vyresnybės ištarmei,
pareikšdamas, kad jokių sąmyšio intencijų neturėjęs.
Imant domėn, kad virš paminėtasis kunigo Tumo pasielgimas yra
neleistinas išsišokimas, davęs progą stambiam tvarkos ardymui viešoje vietoje,
Vyskupijos Ordinariatas, remdamasis 2308 kanonu C.J.C., reiškia kunigui
Juozapui Tumui viešą papeikimą ir įspėja, kad panašiems išsišokimams
pasikartojus, bus taikomos griežtesnės teisės priemonės.
Vyskupas Pranciškus Karevičius
***
Ponui Kauno miesto ir apskrities Karo Komendantui
Atsiliepdamas į šio mėnesio 12 dienos raštą Nr.3870, skubu pranešti,
kad kanauninkui Juozapui Tumui dėl kilusiojo iš jo priežasties incidento teatre
lapkričio 11 dieną, yra pareikštas viešas papeikimas su atatinkama monicija.
Papeikimo teksto nuorašas yra siunčiamas Komendantūros žiniai.
Vyskupas Pranciškus Karevičius
***
Vytauto bažnyčios
(Dangun Ėmimo)
Rektorius
Nr.564
1923 m. gruodžio 21 d.
Kaune
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Žemaičių Vyskupijos Kurijai
Kurijos įsakymu iš š. m. gruodžio 15 d. Nr.4353 Kauno miesto ir Ap. I
nuovados Taikos Teisėjo lapkričio mėn. 28 d. uždėtąją vienos dienos bausmę
aš atlikau š. m. gruodžio 20 d. savo buto arešte. Kan. J.Tumas
Kauno Arkivyskupijos kurijos archyvas
***
Jo Prakilnybei kan. Juozapui Tumui 1928 12 11
Duodamas Ordinariatui paaiškinimą apie save, Tamsta sakais negalįs
apsieiti be lankymo teatro, nes tai esą Tamstos, kaip literatūros dėstytojo,
prievolė, nors kai kada tas lankymas neapsieina be didesnio ar mažesnio
papiktinimo tikinčiųjų.
Kadangi mūsų Bažnyčios kanonai vis tik draudžia kunigams lankyti
teatrą, tai pravartu būtų pasvarstyti, ar tamstos pasirinktoji literatūros
dėstytojo profesija gali būti suderinta su kunigo pareigomis. Ordinariato
duotas Tamstai leidimas skaityti humanitariniame fakultete literatūrą anaiptol
neapima teatro lankymo.
Juozapas Skvireckas
Arkivyskupas ir Metropolitas
Kauno Arkivyskupijos kurijos archyvas
***
Vytauto Bažnyčios (Dangun Ėmimo) Rektorius
Kaune,1928 m.gruodžio13 d.
JO MALONEI KAUNO ARKIVYSKUPUI IR METROPOLITUI
Pakartotnai draudimą lankyti teatrą (gr. 11 d. N.3954) gavau ir klausau.
Mano plaučiai ir kalbamoji gerklė tiek darosi menki, jog po dviejų valandų
paskaitos auditorijoje ar trijų valandų teatre, kur lygiai troškiai prikvėpuotas
oras, visados gaunu atsirgti bronchitį ar gerk1ės uždegimą. Ganytojui įsakius,
faktas nebetenka griauti.
Klausau ir patarimo: „pravartu būtų pasvarstyti ar (mano) pasirinktoji
literatūros dėstytojo profesija gali būti suderinama su kunigo pareigomis“. Su
kunigo funkcijomis galima suderinti; jų nedaug teturiu, tai studijuoti ir rašyti
man laiko yr ir tai man nedaro jokios moralės diversijos. Su kunigo poelgiu
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(šiuo atveju kalbamu teatro lankymu) – dvejoju. Aš jaučiu, ir tai patvirtina
kiti sostinės kunigai, kad mūsų, lietuviškojo, teatro lankymas nėra morališkai
nuodėmingas. „Niekaip negalime sau įsikalbėti, kad tai - griekas, sako: nes
lietuvių teatras išimtinai švarus ir padorus gal kaip tik dėl to, kad kunigai jį
lanko“. Kito tokio tiek „neskabrioznavo“ nesą visoje Europoje; menkiausiam
kriptelėjimui tuoj reaguojama ir teatro direkcija klauso. Manau, kad dvasiškių
bendravimas šioje meno šakoje tik į sveikatą Lietuvos visuomenei. Abejoju,
ar kuris dvasiškis lietuvis pats, be jokio draudimo, eitų gosliai pasismaginti
viešoje vietoje. Į lietuvių teatrą kunigai vaikščiodavo kilnesnių meno įspūdžių
ieškodami. Aš taip pat, nors tai man tekdavo mokėti ir sveikata, ne tik pinigais.
Tiek to asmeniškai.
Per aštuonerius melus aš matydavau lietuvių teatre dvasiškius, kai
kuriuos dabartinius vyskupus. Tada jie nesipiktindavo ir pakartotinai eidavo.
Aš dabar tik gaunu išgirsti, kad kas pašalinis būtų tuo piktinęsis. Pačios pjesės
klausymas, manau, nekaltas dalykas.
Lieka antraktai, kada kojos pralamdomos fojė ir šnekučiuojama su
pažįstamais. Čia gali būti „mažesnio ar didesnio papiktinimo tikinčiųjų“,
tačiau tik fariziejų, kai kunigą kalbina moterys ar antraip. Kas bloga mano,
tas neafišuojas. Manau, net pasišaipyti viešoje vietoje naudinga, nes neberūpi
tos tokios natūralios pramogos ieškoti privačiai, savo bute ar svečiuose. Ar
kad aš jau senas, 60 m., ar kad gaunu dažnai abiejų lyčių pažįstamus teatre
pamatyti, - man visai nerūpi svečiuotis ir aš niekur neinu, nei į mane kas
ateina.
Sausas kanonas kitaip kalba, gyvenimas kitaip. Dėl to ir šiuo atžvilgiu
kunigai (ir aš) nesijautėme moraliai nusidedą. O kad niekas nė „mažiausiai“
kunigu nesipiktintų, vargu bau galima laukti. Nebent klauzūrą įvedus. Ir tai
negelbsti.
Esu giliai įsitikinęs, kad kunigus izoliavus nuo visuomenės džiaugsmų,
bepaliekant bendravimą darbe, nebus racionalu net politikos atžvilgiu.
Nematyti kunigo minioje džiaugsmo pakilimo momentais, švenčiant
valstybines sukaktis, gerbiant gerbiamus veikėjus, reikštų tautinį dvasiškių
eunuchizmą. Masiniai pasidžiaugimai esti ir teatro rūmuose. Man būtų didelė
asmeninė skriauda, jei mane per nevalią sulaikytų nuo dalyvavimo 1930
metais 500 metų Vytauto sukaktyje, kada vaidins ką iš prelato Jono Maironio
parašytos Vytauto trilogijos. Sulaikomas, nenumirčiau; bet kad dvasia per tą
aktą pagerėčiau, abejoju.
Aš Kurijoje teiravaus, ar absoliučiai ginama eiti į teatrą. Su atsakymu
svyruota: „galbūt teks skirti veikalai“... Tas dalykas yra „Tiesos kelyje“
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išaiškintas, nes dabar neaišku, ar dramatinis menas Lietuvos kunigui yra
draudžiamas spectaculum, ar pats teatro rūmas, kur spiečias „profanum
vulgus“ (tamsioji liaudis). Jei šiuo atžvilgiu, tai netektų nė koncertų klausyti.
O aš esu Filharmonijos narys (N.180), kurios uždavinys rengti muzikos
simfonijas. Tada būtų nuodėmė iš viso muzikos klausyti, nors per tvorą, nes
ir tada atsirastų tokių, kurie pasipiktinę pirštu rodytų: „Klauso... matai?“
Nuodėmė būtų komponuoti ar beletristinį kūrinį kurti. Bet taip niekur
nedaro.
Ar gali būti literatūros dėstytojas, nenusimanydamas, kas tas dabartinis
dramos karalius Ibsenas ar buvusis – Shakespeare? Lietuvos universitete – gali,
nes čia tik pradžia, kuriai ir aš buvau pateiktas (ne: „pasirinkau“). Bet kitame
universitete negalėtų, kaip be vienos kojos žmogus negali būti paštiljonas. Jei
Katalikų Bažnyčia tą koją amputuotų, reiktų nuo docentavimo pasitraukti.
Tik aš ir be to gausiu pasitraukti sulig naujuoju universiteto statutu; o ir
be to esu, dar prieš tai, raštu pareiškęs H. Fakultetui, kad rezignuoju kun.
Mykolaičiui.
Tikėkite manim, Mielas Ganytojau, kad aš, nors per visą amžių
neizoliavaus nuo tautos, gerą kunigo vardą išlaikiau, nes man jis rūpėjo. Tik
pačiu paskutiniu laiku padaryta pastangų man jį atimti. Kam? Kad aš ne
atkaklus ir greitas nuo visa ko pasišalinti. Tarkite tik žodį.
Pareikšdamas paklusnybę – kan. J.Tumas
Kauno Arkivyskupijos kurijos archyvas
Kauno Metropolijos Kurijai
Iš Kauno Metropolijos Kurijos teko man girdėti keletas priekaištų,
kurie mane skaudžiai palietė, o buvo be pagrindo.
1.Solisčių kvietimas dalyvauti liturgijoje nėra mano prasimanymas:
solistės per visą pereitą 10 metų giedodavo taip pat šv. Kryžiaus parapijos
bažnyčioje, kariuomenės Įgulos bažnyčioje ir Moksleivių bažnyčioje.
2.Buvo susidaręs tarp menininkų giedotojų gražus paprotys: pirmą
karjeros žingsnį pradėti nuo bažnyčios ir tai Vytauto Dangun Ėmimo
bažnyčios – ne kurios kitos. Daugelyje tad atsitikimų solistai ir solistės patys
prašydavos pavelyti jiems pasimelsti Vytauto bažnyčioje, pagiedant solo.
3.Solistai ir solistės lygiomis buvo prileidžiami giedoti.
4.Jokia solistė nebuvo favorituojama ir suklomis nėra giedojusi. Viena
solistė tepagiedodavo sykį per metus ar dvejus, išskyrus ponią I.AvietėnaitęGustainienę, kurią studentai tautininkai, pradėdami savo korporacijos
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gyvavimo metus, buvo pasikvietę.
5.Po pamaldų kunigui sumistui, visados svetimam, vargonininkui,
artistui ir solistui ar solistei būdavo paduodama pietų apie 12:30-13 val.
Pavalgę, nė neatsisėsdami kitur, tuojau išeidavo. Aš pats grynojo alkolio
nevartodamas nuo 1921 metų, neesu nupirkęs nė vienos bonkos degtinės
ar vyno ir savo klebonijoje neesu davęs niekam niekam. Tai gali patvirtinti
visa eilė sumistų, kurių lengva čia atsiklausti: prelatai Maironis, Morkelis,
Venckus, kun. Sandanavičius, kun. Kemzūra, prof. Usonis ir eilė kitų. Tai
negali būti nei kalbos apie bet kokį fetavimą ar ekscesus.
6.Iš viso aš jokių svečių nepriiminėju ir nefetuoju. Tam man nėra laiko.
7.Jokių artimų santykių nepalaikau su jokia moteriška; niekur neinu
lankyti, niekas ir manęs nelanko. Tai gali patvirtinti mano tarnaitė ir kaimynai.
8.Teatrą lankau mėgdamas jį ir privalėdamas: literatūros dėstytojo
prievolė žinoti. Iš estrados esu kalbėjęs kariuomenei. Esu sveikinęs latvių
artistą Karklinį, lietuvių-latvių vienybės draugijos vardu, gal dar kai ką. Bet
jokios Žalinkevičaitės neesu sveikinęs, nes jos ir niekas iš viso neturėjo progos
sveikinti. Nors to nusidėjimo aš neišmanau.
Vytauto bažnyčios rektorius kan. J.Tumas
Priedas: p. Žalinkevičaitės pareiškimas
Giliai gerbiamas kun. Kanauninke!
Į Tamstos užklausimą, ar esu kada šventusi scenoje benefisą ar tai
jubiliejų, turiu pranešti, kad iki šiolei nei benefiso, nei jubiliejinio spektaklio
dar neturėjau ir jokių pasveikinimų savo gyvenime nei iš vieno žmogaus
scenoje dar nesu girdėjusi.
Priimkit mano gilios pagarbos žodį – A. Žalinkevičaitė
1928 m. gruodžio 3 d. Kaunas
Kauno Arkivyskupijos kurijos archyvas
***
Taigi, ir aš nuvykau į Gulbės salę pasveikinti jubiliato „Ryto“ vardu, nors
jo leidėjų nebuvau įgaliotas. Tai jie palaikė mano politiniu „nedrausmingumu“.
Jubiliatas karštai padėkojo už sveikinimus ir čia pat mane išbučiavo. Visa
salė plojo. Aš pajutau, kad „Ryte“ reikia būtinai paskelbti gerą straipsnį apie
Vaižgantą, tačiau nebuvo kam greitosiomis jo parašyti. „Rytas“ neturėjo
pastovių ir kompetentingų bendradarbių rato, o aš pats, eidamas vyriausiojo
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redaktoriaus pareigas, negalėjau rasti laisvos valandėlės tokiam straipsniui
parašyti. Tad ėmiau ir perspausdinau puikų Vinco Mykolaičio-Putino rašinį
„Šviesioji Vaižganto kūryba“. Jis buvo tik ką atspausdintas vienoje Vaižganto
Raštų knygoje. Žinoma, jį atspausdinau autoriui sutikus. Kitą dieną sutinku
gatvėje susijaudinusį ir nusiminusį Vaižgantą. Teiraujuos, kas atsitiko, o jis
tuojau man viską išdėstė:
- Aš tik ką iš „Ryto“ redakcijos. Buvau užėjęs jums padėkoti už
atspausdintą straipsnį apie mane. Ta proga norėjau ir su jumis arčiau
susipažinti. Ir ką gi? Jūsų neradau redakcijoj. Radau tik Leoną Bistrą ir
kitus „Ryto“ leidėjus. Jie mane tenai labai nemandagiai priėmė, priekaištavo
Dievažin už ką. Dabar jaučiuosi įžeistas, pažemintas...
- Bet už ką gi, kunige kanauninke? Ir kaip jie drįso taip padaryti? Jūsų
vizitą laikau dienraščiui didele garbe, labai dėkoju ir nuoširdžiai prašau atleisti
už patirtus ten nemalonumus. Gaila, kad aš tuo metu nebuvau redakcijoje.
- Jie visus turimus priekaištus tautininkų valdžiai bloškė į mane. Tarytum
aš būčiau pati valdžia, tarytum aš valdyčiau ir būčiau atsakingas už valdžios
veiksmus. Valdžia valdo kaip jai patinka ir mano nuomonės nei patarimo
nesiklausia. Kuo aš dėtas, jei jiems valdžia nepatinka!
- Kanauninke, nesijaudinkite ir nesiteisinkite! Aš puikiai suprantu,
kokia nesąmonė jus pulti ir įžeidinėti dėl valdžios. Jų šį poelgį laikau šiurkščiu
išsišokimu, tad labai prašau man atleisti.
- Bet vis dėlto jūs esate to laikraščio redaktorius, ir aš jums, o ne kam
kitam norėjau padaryti padėkos vizitą.
Turbūt į šią vietą aš patekau per nesusipratimą ir ilgai ten nepasiliksiu.
Leidėjai tenai mane traktuoja beveik kaip idėjinį savo priešą. Kasdien turiu
su jais aštrių ginčų ir nesutarimų. Ilgai tenai neištversiu, o jus gerbiu ir myliu
kaip didelį Lietuvos rašytoją. Niekad neprisidėsiu prie jūsų niekinimo.
Juozas Keliuotis. Iš mašinraščio. MLLM fondai.
***
Mano būklė nebetvirta dėl susidariusių tarp tautininkų valdžios ir
episkopato, o gal ir pačios Romos, santykių. Spalio 16 d. švęsime “Vilties” ir
viltininkų, tiek pat pažangininkų-tautininkų jubiliejų – 25 m. sukaktį. Tiek
laiko išėjo, kaip Mudu su A. Smetona pradėjom planingai ir sąmoningai
veikti, lietuvių tautos “dvasią” tvarkyti, ir mūsų išvarytoji vaga dar neužžėlė.
Kaipgi dabar man A. Smetoną palikti? Negaliu jo palikti, negaliu ir visokio
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plauko tautininkų palikti, negaliu prisiskirti prie klierikalų; su šiais mano
ryšiai ir santykiai visai nutrūkę. O kai nebedirbu episkopatui, pamažu nustoju
jam vertybės; neužimu pozicijos, tai negaliu nė avansuoti. Nepriėmimas į
Kapitulą mane smarkiai pažemino, bet visai teisingai – reikia pūsti į vieną
dūdą, o aš pūčiau į kitą. Kunigai suopozicionuoti, varu verčia ir kitus į
opoziciją. Vyskupas Karosas, arkivyskupas Karevičius, aš, kan. Špakevičius,
dekanas Pronckietis ir nemaža senųjų laikomės pozicijoje, užtat mus
pravardžiuoja rządowikais (vyriausybininkais), kaip seniau prie maskolių, ar
„kazionij ravin“ (valdiškas rabinas).<...> Ateina „rokovoi den“, kada pašvęsiu
niekur kitur nešvenčiamas „Jaunosios Lietuvos“ draugovių vėliavas. Ji, kaipo
„pavasarininkų“ priešingybė, eina greta skautų – „ateitininkų“ priešingybės,
todėl ir episkopato nelabai pakenčiama. Prieš ją man anais metais buvo
įteiktas ypatingai ekvivokiškas reskriptas, o mes juo nesivadovavome. Kitur
„Jaunosios Lietuvos“ nė į bažnyčią su vėliava neįsileidžia; jie tad savąją palieka
už durų, o eina su valstybine vėliava. Šiai jau nieko nepadarysi.
Verda tikra velniava, kur, tur būt, teks galų gale man išvirti ir pas
tave pradėti karšti. Man būtų labai didelis užmokestis už visą mano
40 metų visuomeninį darbą šita prievarta. Be juokų, didelė dadistiška
nuotaika.
Vaižgantas, iš laiško Petrui Klimui į Paryžių, 1932 m. rugpjūčio 6
d. “Laiškai Klimams”. Vilnius, 1988.
***
Jakštas ir Vaižgantas buvo didžiai skirtingų polinkių ir talentų
asmenybės. Juos suartino bendras tautinis ir visuomeninis darbas, nes
inteligentinių pajėgų tada per daug neturėta, ir teko noromis nenoromis
būti visadirbiais. Jei juodu būtų gyvenę kitokiais laikais, turbūt nebūtų net
buvę pažįstami, o juoba nebūtų draugavę. Jakštas tikriausiai būtų buvęs
universiteto matematikos profesorius ir akademijos narys, įvairių tarptautinių
mokslo konferencijų dalyvis, solidžių mokslo leidinių autorius ir redaktorius.
Negi jis būtų gaišęs laiką ir redagavęs juokų žurnaliuką Garnį, taip gausiai
rašęs įvairiausių knygų, knygelių, knygelyčių recenzijas, ar rūpinęsis Vaižganto
kelionės Amerikon įspūdžių spausdinimu.
Vėlgi, Vaižgantui akademinė Jakšto veiklos sritis būtų buvus tokia
tolima ir svetima. Kažin ar jis net būtų buvęs kunigas, bet tikriausiai būtų
likęs toks pat nenuorama ir drumstęs tingų visuomenės snūduriavimą,
viskuo domėdamasis, visur kišdamasis. Jis pats kartą prisipažino: „Tikėkite
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manim, ne iš ambicijos aš visur kišuos ar duoduos kišamas, bet kad toks jau
būdas: negaliu nebūti ten, kur žmonės ką bendra dirba, ar aš duosiu ten ko
“talentinga”, ar ne“ (Naujoji Romuva, 1932, Nr.13, p.291). Neabejotinai
būtų buvęs Vaižgantas ir rašytojas, dargi gausiau ir stipriau pasireiškęs, nes
mažiau tampomas į tautinio ir visuomeninio darbo pašalius. Tiesa, Vaižgantas
nevengė paironizuoti kaip ir apie patį save, taip ir apie savo literatūrinę
kūrybą: „....teesmi paviršutiniškas, seklus feljetonistas etnografas, gavęs progos
romantiškai pasivaipyti, tai ir padaro įspūdžio, būk aš imąsis beletristinės
kūrybos“ (Naujoji Romuva, 1932, Nr.13, p.290).
V. Maciūnas. “Jakštas bara Vaižgantą”. “Aidai” (JAV), 1980, Nr.2.
***
1933 m. pavasariop sunkiai susirgęs, Vaižgantas apsigyveno savo
giminaičio diplomato Petro Klimo namuose. Tenai jis buvo prižiūrimas
ir gydomas. Dvi dienas prieš mirtį buvau jo aplankyti. Radau labai
sumenkusį, bet dar sveikos orientacijos. Ilgai nevarginau, nes mačiau,
kad Vaižgantas jau sunkus ligonis. Jis kažkaip savotiškai kramtė rūgusį
pieną, kurio lėkštę jam atnešė. Gaila buvo tokio gero vyresnio draugo,
bet jam niekuo padėti negalėjau. Nors man tuo metu atrodė, kad jis
dar pasveiks, kad turi pasveikti. Deja, po dviejų dienų išgirdau, kad jau
mirė...
Valentinas Gustainis. “Literatūra ir kalba”, t.20. Vilnius, 1987.
***
Maironio mirtis tautoje nepadarė didelio įspūdžio. Jis pats, kaip
žmogus, kaip asmuo, buvo tolimas ir gal net svetimas. Liaudis net nežinojo,
kad jis tebebuvo gyvas. Kaip žmogus jis seniai buvo užmirštas. Užtat jo dainos,
jo poezija vis labiau šaknijosi žmonėse ir gyveno už poetą. Gal dėl to ir jo
mirtis praėjo beveik nepastebėta. Vaižganto mirtis, priešingai, sukrėtė visus. Jo
raudojo maži ir dideli (rango prasme), savi ir svetimi (politine bei pasaulėžiūrine
prasme), nes visi juto, kad mirė gyva legenda. Jo mirtis dezorientavo minią.
Vaižgantas buvo minios (visuomenės) žmogus, jos žaislas, jos tarnas ir vergas,
kaip jis pats yra ne kartą sakęs. Jį matė visur ir visi. Nedideliam atsistačiusios
nepriklausomos Lietuvos pasaulėlyje jis buvo devynių amatų žmogus: kunigas,
politikas, rašytojas ir, reikalui esant, savotiška tautos sąžinė ir balsas, šaukiantis
tiesos. Nuoširdus, temperamentingas, ekscentriškas, be ypatingo intelekto,
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bet gabus, Vaižgantas buvo oficialus enfant terrible ir „visuomenės lepūnėlis“,
kaip sako kanauninkas Mykolas Vaitkus. Visi jam buvo atlaidūs, net bažnytinė
vyresnybė, su kitais tokia griežta, Vaižganto atveju stengėsi daug ko nematyti
ir viešai nereaguoti. Jo atvirumas ir nuoširdumas per ilgą laiką sukūrė legendą.
Toji legenda jį supančiojo ir jos primestą vaidmenį jis ištikimai atlikinėjo iki
mirties. Kelio atgal nebebuvo, nes Vaižgantas buvo tapęs lyg ir kokia vieša
institucija.
Alfonsas Nyka-Niliūnas. MLLM archyvas.
***
Svetainėje žibėjo visos sietyno lempos. Po lubomis kabojo du ar trys
narveliai su kanarėlėmis. Paukščiukai čiulbėjo nepaprastai garsiai, rodėsi
su ypatingu įnirtimu. O greta buvo kambarys, gana silpnai apšviestas.
Pažiūrėjome ir į tą kambarį. Lovoje gulėjo Vaižgantas. Išsitiesęs, rankos
sudėtos ant krūtinės. Toks mažas, neįtikėtinai mažas, kad, rodėsi – čia kažkas
kitas, o ne Vaižgantas. Gyvas Vaižgantas, nors iš tiesų nedidelio ūgio, man
visada buvo didelis, aukštas, visur iš tolo matomas. Ir tie baltutėliai plaukai,
susidarkę ant kaktos ir pagalvio, švietė kaip nimbas.
Rodėsi, įsiveržėm pas Vaižgantą, tik ką saldžiai užmigusį. Bet Vaižgantas
buvo jau nebepabundantis, nebepabarantis mus už tą įžūlų įsibrovimą.
Atsirado ir namiškiai. Pabudome iš to sukaupto sustingimo, susimąsčius
prie mirusiojo.
Nei Vaižganto artimieji beturėjo mums ką pasakyti, nei mes jiems.
Tylėdami atsisveikinome.
Bet štai tos kanarėlės. Jos vis dar čiulbėjo, kiek tik galėjo, visu balsu,
viena kitą perrėkdamos. Tik dabar, išeinant, mums pasigirdo ašaros tame
čiulbesy.
Rodėsi, jos graudžiai ir skausmingai aprauda kažką patį artimiausią ir
patį brangiausią. Ir jų balsai rodėsi klykiantys iš gailesčio.
Tokios raudotojos žmogų-legendą ir turėjo apraudoti.
Augustinas Gricius. “Kultūros barai”, 1969, Nr.9.
Parengė Alfas PAKĖNAS
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DIEMEDŽIU AR DILGĖLE?
Kuo – diemedžiu ar dilgėle – žydi mums Salomėja Nėris? Drastiškai
klausiu todėl, kad nuo pat 1931-ųjų ir skaitytojai, ir apskritai tautiečiai jos
atžvilgiu skirstosi į priešininkus, užtarėjus ir neutraliuosius. Kurių daugiau?
Pirmųjų gal ir mažiau, bet tarp jų daug įniršusių, piktų. Vienas jų – 1996
m. žurnalistinės Vinco Kudirkos premijos laureatas Bronys Raila, 1965
m. išspausdinęs didelę studiją apie Salomėją „Per lūžtantį ledą“ (Lietuvoje
pakartota 1991 m. jo knygoje „Kodėl antraip?“). Studijos autorius įsitikinęs,
jog Salomėjos Nėries padarytas nusikaltimas – moralinis ir juridinis tėvynės
išdavimas – vertas pačios aukščiausios bausmės. Netgi norvegų rašytojas
Knutas Hamsunas, kuris iš seno nekentė anglosaksų ir jų kultūros, simpatiškai
atsiliepė apie hitlerinės „naujosios Europos“ idėją, už ką laisvųjų norvegų
buvo apkaltintas moraline išdavyste, bet ir jis nevažiavo į Berlyną „parvežti
Hitlerio saulės“ ir neprašė panaikinti Norvegijos nepriklausomybės. O būtent
šitaip pasielgė Salomėja Bačinskaitė-Nėris, išvykusi į Maskvą „parvežti Stalino
saulės“.
1964 m. Čikagos laikraštyje „Draugas“ paskelbtas prelato (VLIK,o
pirmininko!) Mykolo Krupavičiaus straipsnis apie Salomėją Nėrį. Būtent toks
kitas – krikščioniškas – požiūris ir užsiutino B. Railą, manantį, jog visokios
„moliuskiškos“ nuolaidos, atjautos padeda tolydžio prarasti „visokių mūsų
didžiųjų vertybių mastą“. Jos dabartinis rūstusis Salomėjos teisėjas 1931
m. buvo ištiesęs jai savo paties kairuoliškai „suterštą“ ranką ir pavedėjęs ją
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netrumpą kelio galiuką „per lūžtantį ledą“. Vadinasi, tam tikrą dėl sukimo į
kairę dalį B. Raila privalo prisiimti ir patsai, aišku, jei nori atrodyti garbingas
ir sąžiningas.
Tiesa, Leono Peleckio-Kaktavičiaus knygoje „Baltas lapas – lyg altorius“
(„Rytas“, 1995, p.115) yra įdėtas paties B. Railos pokalbis su autoriumi
„Kairysis tautininkas – tik sąmojis“, užrašytas 1994 m. spalyje. Čia B. Raila
prisipažįsta: „Dėl Salomėjos meilės man yra perdėjimų, paremtų anuomet
paleistais gandais ir spėliojimais. (...) Į „Frontą“ atėjo pati, jau gal kitų
pakurstyta, ir ne dėl meilių. Tiesa, po to ji man rodė simpatijų, tačiau be
jokios agresijos, be jokių didesnių pretenzijų ar iliuzijų. Sakyčiau, laikėsi visai
padoriai ir skaisčiai. (...) Kai tuo tarpu kiti trečiafrontininkai, ypač Venclova
su Cvirka, mane visaip dergdavo ir niekindavo. Niekad negirdėjau, kad taip
būtų elgusis Nėris.“
Tauta, tėvynė, valstybė – visų pirma subjektyvioji tikrovė, o tik paskui
– objektyvioji. Ne dievai ar angelai, mes, žmonės, gadinam ar keliam vieni
kitų nuotaikas, laužom ar taisom vieni kitų gyvenimus. Ir Tėvynę mylime tuo
stipriau, kuo daugiau turime brangių, mylimų žmonių.
*
Ne dvejus, kaip B. Raila, o dvidešimt metų pažinojusi Salomėją, jos
civilinės santuokos Paryžiuje liudininkė bei stovėjusi šalia kitais svarbiais
gyvenimo momentais, Petronėlė Orintaitė 1965 m. Čikagoje paskelbtuose
atsiminimuose „Ką laumės lėmė“ (Lietuvoje išleisti 1992 m.) savo tyrinėjimo
metodą grindžia kitokia nuostata. P. Orintaitė, gilindamasi į Salomėjos Nėries
charakterį, pasaulėžiūrą, poelgius, suranda daugiau plazdančių, efemeriškų
jos savybių – impulsyvumą, instinktyvumą, naivumą, ir kur kas mažiau jų
priešybių – tikslingumo, sąmoningumo, logiškumo, racionalumo. Jausminisromantinis pradas ėmė viršų prieš loginį-konstruktyvųjį (neatsitiktinai iš
matematikos gaudavo pataisas). Į visa tai atsižvelgusi, P. Orintaitė daro gilias
įžvalgas apie Salomėją Nėrį: „Reali tikrovė jos kūdikiškam idealizmui visuomet
darė blogą įspūdį. Ji naiviai visur ieškojo padangių idealo – visiškai tobulo
žmogaus. Momento įspūdžiais gyvenančiai lyrikei, tikrovės nenutuokiančiai,
turbūt rodėsi, kad krikščioniška linija per mažai radikali, per lėta žmonių
vargams gydyti. Tad patikėjo išpūstais komunizmo propagandos žodžiais apie
lygybę ir laisvę, apie pašalinimą išnaudojimo bei skurdo, apie žemėje rojaus
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sukūrimą. Ir taip ji dabar, atkakliai pasiryžusi , žengia ne į savo sritį, vaikiškai
tikėdamasi tapti tikra „darbo klasės gynėja“. (Pabraukta mano – A. G.).
Argi Salomėja nežinojo, kokia sūraus prakaito kaina ji ir kiti Bačinskų
vaikai buvo leidžiami į mokslus? Ar tai tėvas Simonas ir motina Uršulė –
„darbo žmogaus išnaudotojai“? P. Orintaitė įrodė, kad Salomėja apgaudinėjo
save, bandydama prisijaukinti socializmą bei komunizmą. Iš prigimties ji
buvo bajoriškų ir aristokratiškų polinkių, labiau nei jos kitos bendraamžės
mėgo patogumus, patarnavimus. „Jos prigimčiai ir įpročiams socializmas
buvo sunkiai prilipinamas“, - teigia P. Orintaitė, o savo atsiminimus baigia
šitaip: „Ir Salomėjos buities bei darbų slenksčiai, lūžiai ir klaidos, viršūnės ir
prarajos – iš tolo žvelgiant regisi tartum kokio pikto likimo patyčių žaismas...“.
(Pabraukta mano – A. G.).
Ne smerkimo, bet supratimo ir atleidimo dvasia parašyta ir Viktoro
Aleknos biografinė apysaka „Salomėja“ (išleido „Dienovidžio“ leidykla). Teko
dalyvauti apysakos aptarime Rašytojų sąjungos klube 1996 metais. Salomėjos
Nėries bendraamžis ir kolega, bendravęs su ja Lietuvos mokytojų renginiuose,
teatro istorikas Vytautas Maknys priekaištavo autoriui dėl politinio
abejingumo ir dėl tautinės savigarbos stygiaus. Girdėjome B. Railos estetinės
platformos besilaikančio intelektualo balsą. Tokių balsų yra ir daugiau, tačiau,
kaip sakyta, laikas teka ir aštriausius akmenis nugludina.
V. Aleknos biografinės apysakos pamatas – poetės dienoraštis, laiškai,
eilėraščiai, pokalbiai. Bet autorius savo paties komentarais nesitenkina –
Salomėjos būdą, nuotykius, klystkelius leidžia apibūdinti ją pažinojusiems,
kurių jau daug mirusių, bet dar esama ir gyvų. Šitaip sudurstytas pasakojimas
margesnis, tačiau ir patikimesnis. Sekdamas Salomėjos gyvenimo faktus,
įvykius, nenorom gali tapti fatalistu – dar paauglystėje ją jau aplankė juoda
dvasinė krizė („Ak, tuomet aš tokių iškentėjau, kokius tamsiausias pesimistas
nežinojo. Ir tokių filosofijų pergalvojau, kokių joks dekadentas negalvojo“).
Demoniškos jėgos draskė nuo pat jaunumės. Tokia skaudi savistaba ir
dvasinė kančia – retai sutinkamas fenomenas, tuo labiau moterų kūrėjų
pasaulyje. Lietuvoje ji turbūt pirmoji jausmų ir aistrų ugnyje degančioji.
Dvasinės pusiausvyros ir atgaivos Salomėja bandė ieškoti religijos, bažnyčios
prieglobstyje, vienu metu buvo užsidegusi stoti vienuolynan. V. Alekna gal
pirmasis atvirai ir išsamiai atskleidė siautulingą Salomėjos erotiką. Čia ir visas
„romanas“, įgavęs skandalingą prieskonį, - pažintis ir meilė su katalikiškų
organizacijų vadovu, profesoriumi ir šeimos tėvu Juozu Eretu. Ji ir myli,
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ir savęs nekenčia, o dienoraštyje atsiranda tokie įrašai: „Žmogus yra žmogus
ir pasaulio viešpats tik tuomet, kai myli. Meilė ir kančia gaivina sielą taip,
kaip rasa suvytusius žiedus. Be meilės gyvenimas tuščias ir beprasmis... Geriau
numirti, negu jaunatvėj sparnų netekti“. (Pabraukta mano – A. G.). J. Eretas,
matyt, tapo akstinu Salomėjos eilėraščiui „Be bažnyčios, be altorių“. Salomėjos
Nėries likimas, pasukus jai dešinėn, būtų pakrypęs kur kas ramesne, sakykim,
putiniška kūrybine vaga. Ir B. Raila, ir P. Orintaitė, ir V. Alekna teigia, kad
Nėris pati pasibeldė į „Trečiojo fronto“ žurnalo duris. Ar tikrai buvo taip? Ar
nebuvo vedlių, tarpininkų, parodžiusių tas duris ir padrąsinusių pasibelsti?
Salomėjos slinkimas stalinistinio slibino gerklėn tik išoriškai atrodo nuoseklus,
o vidujai jis pilnas atsitiktinumų, prieštaringumų. Salomėja turėjo daug
draugų, tačiau likimas tikrai pagailėjo jai vieno tikro bičiulio – Angelo Sargo,
galėjusio įtaigiai pakuždėti, kuris kelias veda į Šventovę, o kuris į Pragarą.
Su meile ir kruopščiai parašytoje knygoje apstu detalių, pastabų,
faktų, liudijančių apie Salomėjos Nėries, jau išgarsėjusios tarybinės poetės,
paskutinįjį gyvenimo penkmetį. Šlovė tebuvo išorinė, ją kas dieną temdė iš po
išorinio, glotnaus tarybinio gyvenimo fasado išlendantys tikrieji komunistinės
sistemos dantys. Bet Salomėja dar kovotoja, ir 1941 m. vasario 15 d. Vilniuje
užėjusi pas Sruogas, giriasi jai pažadėtu pasimatymu su Stalinu, kuriam
pasakysianti, „kaip rusai skriaudžia Lietuvą“. Nieko, kaip deputatė, kaip garsi
poetė, ji nepadarė nei dėl Lietuvos, nei dėl į ją besikreipusių represuotų šeimų
artimųjų. Knygoje esama epizodų, kaip į Salomėją Nėrį kreipiasi tie artimieji,
pavyzdžiui, Akvilina Šukienė dėl savo suimto vyro, pažįstamo rašytojo Jono
Šukio, areštuoto Kūčių dieną. Ji rūpinosi savo vyru, kuris buvo parašęs
disertaciją apie Romeną Rolaną. Archyvas buvo dingęs. Tačiau Salomėja negali
jiems padėti. „Prakeikimas!.. – viešniai išėjus, prakošė pro dantis Salomėja ir
užsidarė miegamajame, ašaromis laistydama savo bejėgiškumą“.
Kai karui prasidėjus, traukėsi iš tėvynės, Zilupės miestelyje Nėris dar
gyva išgyveno tikrą pragarą. Ir J. Paleckis, ir K. Korsakas, ir M. Meškauskienė,
ir J. Šimkus, ir kiti bėgliai gerokai lengviau pasiekė Maskvą. Kodėl Salomėja
buvo lietuvių taip pažeminta bei pamiršta? Po atviromis bombomis, pametusi
sūnelį, pasimetusi su vyru Zilupėje pavaizduota ant pamišimo ribos. O vėliau
Ufoje ta tragikomiška santuoka su Piotru Veržbilovskiu...
*
Dokumentinę apysaką „Salomėja“ parašė vos ne poetės kartos žmogus (V.
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Alekna gimė 1915 m.), Vytauto Didžiojo universiteto auklėtinis, „Naujosios
Romuvos“ darbuotojas (1935-1936) ir bendradarbis. Savo filologinį bei
literatūrinį talentą V. Alekna paskyrė Salomėjai Nėriai: sudarė jos poezijos
dažnumų žodyną, parengė „Raštų“ tritomį, parašė išsamų jos gyvenimo ir
kūrybos metraštį. Salomėjos ir kitų trečiafrontininkų proteguota komunistinė
santvarka skaudžiai pasielgė ir su juo pačiu – dvylikai metų (1945-1957 )
buvo „įkišusi“ į Vorkutos kalėjimą.
Salomėja turėjo žinoti apie savo tautos nelaimę, kai 1941 m. birželio
14 d. naktį daug Lietuvos žmonių buvo ištremta iš Tėvynės.
*
Nebark manęs
Nebausk manęs kaip rūstusai patėvis!
Nebark manęs kaip pamotė pikta!
Neilgai būsiu čia, neilgai čia viešėsiu,
Tik kol sudygs raudona radasta.
Aš atėjau pašokti čia tik vieno šokio
Ir sudainuot gyvenimo dainos, Sukurti ugnį, - saulei nusijuokti, Tegul ji man ir jums ilgai liepsnos.
Kaip šypsanti viešnia išeisiu, kaip šokėja –
Kai astrai baigs žydėt ir žiogas nebegrieš.
Aš nieko neėmiau – už viską sumokėjau
Tyru krauju nedirbtinos širdies.
Dar momentas: paspausiu šaltą plieną, Išskris dūšia – kaip rudenį kregždė,
Gulėsiu jau rami, - ir bus vis viena –
Ar kas į žemę – ar ant laužo dės.
Tai – jaunystėje rašytas eilėraštis. Fatalizmas? Turbūt. Tik ne pasyvusis
ar nuolankusis, bet aktyvusis bei herojiškasis. Imi taurę, nors jauti, kad ji –
karčioji, žengi žingsnį, nors matai, kad už jo – žarijų duobė. Gal dėl to ir
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jos lyrika veikia magiškai – skaitai posmus, žiūri į juos kaip į veidrodį ir regi
gyvą žmogaus sielą. Mažai tokių poetų, kaip Salomėja Nėris, kurių slapčiausi
širdies potyriai, asmeniškiausi poelgiai taip adekvačiai, be ryškių meninių
transformacijų išsilietų eilėraščiuose.
Jonas Grinius yra aiškinęs, jog Salomėjos Nėries tragizmas aiškintinas
jos pačios prigimtimi. Ar pagrįsta tokia versija? Ir taip, ir ne. Taip – todėl,
kad, kaip sakoma, nuo savęs nepabėgsi, ne – todėl, kad Salomėja Nėris buvo
organiška keisto, paradoksalaus XX a. ląstelė. Buvo ir tebėra, todėl ją vertinti,
manyčiau, reikia pasitelkiant universalius žmogaus – laiko – visuomenės
kriterijus. Čia pravartu pacituoti Leono Peleckio-Kaktavičiaus knygos „Arti,
kaip išsipildymas“ (Neoprintas, 2017) eilėraštį, skirtą „Tiems, kuriems
nebereikia Salomėjos“ (p. 40):
Žmogau,
koks didelis bebūtum,
prieš koneveikdamas, prieš prisiimdamas tą
nuodėmę,
prisipažink, kad būtį
kur kas sunkiau pakeist kaip žodį.
Ką su žodžiu
galėjo padaryti Salomėja,
tik tas ir nesupras,
kuriam suprasti šito ir nelemta.
Toks įspūdis, kad giedrą dieną vėjas,
visiems jau įkyrėjęs, rėkia: „Esu šventas!“
Kad mūsų dar nebuvo, kai poetė
priimt sutiko šitą velnio dovaną,
vien jau dėl šito nepateisinama,
kad pirmą žalumą aplietum
jovalu.
Ir tu, ir tu, ir tu...
Kuris vis dar nerimsti, vis dar keiki
tą talentingą suvalkietę iš istorinės palėpės, esi tik nulis apvalus prieš laiką.
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Kodėl praėjusio ar XXI a. savijautoje, didėjant mokslo ir technikos
įtakai (vadinasi, pažangai), mažėjo pasitikėjimas savimi, valingas užsispyrimas
ir kitos asmenybės tvirtumą liudijančios savybės, o jas pakeitė nihilizmo,
pesimizmo didėjimas, vidinio pasaulio disharmonija, destrukcija bei
katastrofos nuojauta? L. Peleckis-Kaktavičius čia išties teisus – būtį sunkiau
pakeist kaip žodį. Prisiminkime biblijinę išmintį, Jėzaus Kristaus posakį,
pasakytą Jono evangelijoje (12, 34-14, 6) apie save: “Aš esu kelias, tiesa ir
gyvenimas“. Tikriausiai ir Salomėja Nėris buvo tą posakį girdėjusi jaunystėje.
Bet...
Gerai, kad atsiranda rašytojų, tai prisimenančių, kaip Saulius
Šaltenis romane „Demonų amžius“ („Tyto alba“, 2014). Gaila tik, kad iš
istorinio asmens gyvenimo beliko „mėlynas sąsiuvinis“ ir netikras vardas.
O autoriui būtų užtekę medžiagos apie tikrąją Salomėją, kūriniui, lengvai
nukonkuruojančiam ir V. Aleknos, ir B. Railos, ir P. Orintaitės epistolinius
kūrinius.
O visai neseniai, šių metų pradžioje poetė ir prozininkė Aldona
Ruseckaitė mums padovanojo romaną apie Salomėją Nėrį „Padai pilni
vinių“, kurį išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Romanas prasideda
dvidešimties eilučių įžanga, kurių pirmosios trys šios: „Aš kalta? Išdavikė?
Nusidėjėlė? Gal esu tokia, bet pasiaiškinti privalau tik savo Motinai ir Lietuvai.
Jums nepasakysiu nė žodžio – pulkite mane lyg šakalai!“ Taip poetė atsikerta
kritikams. O išvardinusi savo vardo aštuonis atitikmenis sako: „Kiekvienas
mano vardas turi ir atskirą veidą – taigi ir daug veidų...“ Kiekvieno vardo-veido
poetė nemini, tai romane padaro kiti personažai. Klausia skaitytojo: „Ar aš
išdavikė, klausiate... Atsakyčiau, bet mirštu. Kai mirusi apsiprasiu, atsakysiu
į visus klausimus, tik jūs manęs nesuprasite, nes net nesigilinsite. Man tai
kas – gyva nepaisiau nuomonių, o mirusi... Atimkite iš manęs vardą, pavardę,
sukraukite kalną mano nuodėmių, užmeskite ant laužo – kūryba vis tiek liks,
švies amžinąja ugnimi. Tiktai krauju rašytus žodžius galima vadinti poezija,
nes nėra lig šiol pasauly tokios kokybės rašalo, kuris pavaduotų kraują.“
Taip sako Salomėja Nėris įžangoje, romano autorę atvedusią į mitinę
pradžią, išreikštą pabaigos žodyje: „Suvokiau, kad rasti tiesą yra labai nelengva,
kad to prieštaringo laikmečio įvykiai ir veiksmai slepiasi po keliais sluoksniais,
juos bedraskant skirsta pirštai, tačiau bendras vaizdas vis tik išryškėjo... Aš pati,
parašiusi šį tekstą, jaučiuosi beveik atradusi tiesą. Advokataučiau Salomėjai,
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tik jau kitais žodžiais. Ar bijau šią knygą spausdinti? Galbūt... Tačiau, kai šią
vasarą palaidojau staiga mirusį savo jauniausią mylimą Brolį, supratau, jog
nieko nebebijau, nes mūsų gyvenimas tik siaurutis ruoželis didžiulio Dangaus
pakrašty. Debesis užplaukia ir tamsa...“
Romanas realistinis, tačiau ir mitinis, o mitinį bei biblijinį charakterį
suteikia puslapiai apie Erodą Antipą, Salomę, Joną Krikštytoją, Mergelę
Mariją... Romaną vertinu teigiamai, tačiau vieną pastabą išsakysiu: skyrelyje
„Gimdymas“ autorė vaizduoja Jėzaus gimimą. Tai – autorės mitinė versija su
fantazija – juk Salomėja Nėris buvo kaltinama netikėjimu, kuris, deja, buvo
būdingas ir daliai lietuvių tautos. Jei ne šis netikėjimas, tautos likimas būtų
pakrypęs visai kita kryptimi.
*
1994 m. gruodžio 3 d. savo eilinėje „Šeštojoje dienoje“ (dienraštyje
„Lietuvos rytas“) Vaidotas Daunys rašė: „Šiomis dienomis vyko daug
renginių, skirtų poetės 90-mečiui. Kai kas norėjo manichėjiškai atskirti grožį,
kurio Nėries eilėraščiuose esama daug, ir jos gyvenimą, kuris esąs niekingas,
išdavikiškas. Absurdas! Grožis atperka tai, kas gyvenime niekinga. Niekingas
gyvenimas siekia panaikinti grožį. Mums reikia apsispręsti: kuo labiau
tikime?“. (Pabraukta mano – A. G.). Šis pranašiškas balsas, tarsi iš Anapus
sklindąs, padeda surasti tinkamiausią raktą, norintiems suvokti Salomėjos
Nėries gyvenimą ir kūrybą.
2019 m. vasaris
Alfredas GUŠČIUS

Varpai 2019 (41)

ASMENYBĖS 117

IRENA LITVINAITĖ-AVYŽIENĖ

RETO GROŽIO BALSAS

Šiemet Lietuvos operos primadonai, Nepriklausomybės Akto signatarei Nijolei
AMBRAZAITYTEI (1939.02.21-2016.11.27) būtų sukakę 80 metų. Tai buvo
turtingos meninės prigimties asmenybė, išskirtinio vokalo solistė, o jos atsiminimų
knygos atskleidė ir literatūrinį talentą. Penkiasdešimt metų buvome bičiulės, kurį
laiką ir kaimynės, o kaip kultūros srities žurnalistei teko rašyti apie ją nuo pirmųjų
jos žingsnių operos scenoje.
2014 m. spalio 5 d. rytą paskambino Nijolė, pasakė, kad, kaip įprastai
savaitgalį, su vyru važiuos į Vilnių, į baseiną (gyveno Tarandėje), o pasiplaukiojusią
vyras užveš pas mane ir, kol mieste tvarkys „ūkinius reikalus“, galėsime pabendrauti.
Nesulaukusi, tačiau nieko blogo nenujausdama, tik kiek nustebinta, vakarop jai
perskambinau. Žinia buvo pribloškianti – baseine Nijolę ištiko insultas. Kaip gi taip?
Juk Nijolė tokia vitališka, sportiška – kas antrą dieną lankė baseiną, savo vasarvietėje
Šventojoje ne tik važinėdavo dviračiu, bet ir bet kokiu oru maudydavosi jūroje...
Tarp daugelio prisiminimų – kartu su Nijole praleista diena Trakuose.
Paslaugioji Nijolės marti Svetlana pasisiūlė mus nuvežti, o paskui paliko vienas.
Nenujautėme, kad toks pavasaris Nijolei paskutinis. Buvo šilta, saulėta balandžio
diena. Vaikštinėjome aplink ramų Galvės ežerą, gėrėjomės šio įstabaus kampelio
savitu, jaukiu grožiu. Seniai taip nesikalbėjome. Ilgą laiką abi buvome labai
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užsiėmusios: ji – Seime, aš dirbau Jungtinių Tautų vystymo programoje –
Pasirengimo Pasaulinei moterų konferencijai Pekine informacijos centre, redagavau
mėnraštį „Moters pasaulis“ [„Woman‘s World“]. Vėliau – netikėta mano vyro liga ir
netektis.Tad susitikdavome prabėgomis, trumpam viena pas kitą užsukdavome ar
telefonu pasikalbėdavome. O jau ir nebegyvenome kaimynystėje. Šnekučiavomės,
kaip visada, iš širdies, kaip įpratusios, daug juokavome. Su Nijole kitaip ir būti
negalėjo. Mūsų pokalbiuose netrūkdavo autoironijos. Abi iš prigimties optimistės,
net ir liūdnuose dalykuose rasdavome kažką gero, smagaus. Taip mudvi, Nijolytė ir
Irenytė, taip mes viena kitą vadindavome, ir bendraudavome. Net man dovanotoje
knygoje „Virš mūsų poliarinė pašvaistė“ Nijolė užrašė: „Mielai Irenytei, skatinusiai
parašyti šią knygą. Dėkui už Tavo mintis. Su meile, Nijolytė“.
Jau buvau baigusi žurnalistikos mokslus, kuomet Nijolė, pradėjusi ketvirtuosius
studijų Konservatorijoje metus, buvo pakviesta į Operos teatrą. Augusiai Kaune,
melomanų šeimoje, muzika, teatras man buvo iš vaikystės artimi. Mama vietoj
lopšinės niūniuodavo savo mėgiamą madam Baterflei ariją. Dirbau oficioze kultūros
skyriuje, man buvo pavestos teatro, muzikos ir kino sritys. Jonas Bruveris, tuo
metu jaunas, tik ką pradėjęs spaudoje
reikštis muzikologas, tačiau jau
pagarsėjęs savo erudicija, paprašytas
mielai parašydavo koncertų apžvalgas.
Kartą sutinku gatvėje, o jis be jokių
įžangų sako: „Būtinai turi parašyti
apie Nijolę Ambrazaitytę. Reto grožio
balsas“.
Nuėjau į artimiausią spektaklį
pasiklausyti to reto grožio balso.
Buvo Dž. Verdžio „Rigoletas“.
Hercogo vaidmenį atliko Virgilijus
Noreika, Madaleną dainavo Nijolė
Ambrazaitytė. Ji iškart, tik įžengusi
į sceną, padarė įspūdį. Pirmiausia
Vienas pirmųjų Nijolės Ambrazaitytės vaidmenų –
nustebino sceninė išvaizda. Puikiai
Madalena Dž. Verdžio operoje „Rigoletas“.
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tiko scenai: jauna, aukšta, liekna, stotinga, vešliais
plaukais, išdidžios laikysenos. Kiek nukrypstant, reikia
pasakyti, jog Nijolė apskritai buvo išdidi, ori, žinojo savo
vertę, o kartu buvo kuklus ir nuoširdus žmogus. O kai
uždainavo... Ilgainiui įsitikinau, jog N. Ambrazaitytė –
geriausias visų laikų Lietuvos mecosopranas.
Minėto spektaklio metu teatre pamačiau Kiprą
Petrauską. Mūsų operos grandas, kaip dažną vakarą,
sėdėjo nuolatinėje savo vietoje (senajame Operos ir
baleto teatre J. Basanavičiaus gatvėje, kuriame dabar
Rusų dramos teatras) – dešinėje pusėje, antroje eilėje,
pirmoje vietoje iš krašto. Pamačiusi jo žilą prakilnią
galvą, per pertrauką priėjau ir prisistačiusi paklausiau,
kokia jo nuomonė apie N. Ambrazaitytę. Pertraukų
metu visi vaikščiodavo ratu siauru fojė, tad ir mane K.
Petrauskas, sakyčiau, mentoriškai paėmęs už parankės,
vesdamasis kalbėjo: „Kol Lietuvoje yra tokie balsai,
Lietuvos opera gyvuos“. Taip svariai apie Nijolę atsiliepė Nijolė Sibire.
Lietuvos operos legenda. Nutariau apie naująjį mūsų
operos talentą, pacituodama didžiojo Kipro įvertinimą, parašyti. Redaktoriaus
pavaduotojas, tolimas menui žmogus, sukritikavo rašinį, atseit, rašau apie niekam
nežinomą dainininkę. Įžūliai atsakiau – bus žinoma! Turbūt tai buvo viena pirmųjų
publikacijų apie ją.
1970 m. Bukarešte vykusiame G. Enescu vokalistų konkurse Nijolė pelnė
sidabro medalį. Jai akomponavo Gytis Trinkūnas. Tai buvo labai talentingas, subtilus
koncertmeisteris, jautrus dainininko partneris. Ir Nijolė sakydavo: „Jo rankoms
palietus fortepijono klaviatūrą, man pasidaro ramu, savo pirštų prisilietimais prie
klavišų jis užburia publiką“. Tik sužinojusi apie pergalę konkurse, nieko nelaukusi,
susitariau dėl interviu. Nijolė pakvietė į namus. Pasirodo, jog tuo metu abi gyvenome
A.Vienuolio gatvėje. Esame kaimynės! Pamenu, buvo šalta, o šildymo sezonas dar
nebuvo prasidėjęs. Nijolė pravėrė duris įsisupusi į storą chalatą ir tarsi gerą bičiulę
pakvietė į virtuvę arbatos. Tarp mudviejų, iš prigimties betarpiškų, lengvai užsimezgė
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nuoširdus pokalbis. Nijolė imponavo savo paprastumu ir atvirumu. Nepamenu, kiek
laiko truko pokalbis, tačiau mudvi taip įsikalbėjome, prisijuokėme ir net nepajutome,
kaip tarp mūsų užsimezgė draugiškas ryšys.
Tas ryšys tęsėsi beveik penkiasdešimt metų. Sunku apsakyti, kokį savitą
humoro jausmą ji turėjo! Tik artimai ją pažinoję gali paliudyti, kokia linksma ir
atvira asmenybė buvo. Nijolė buvo puiki pasakotoja – net apie skaudžiausius
dalykus kalbėdavo lengvai, nuspalvindama juos autoironija. Niekad nesiskųsdavo,
neprimesdavo savo negandų. Tik stiprus, išdidus, gilios sielos žmogus nei savęs, nei
savo išgyvenimų nesureikšmina. Nuolat raginau ją rašyti prisiminimus. Ir kaip
puiku, kad parašė tas dvi atsiminimų knygas – „Virš mūsų poliarinė pašvaistė“ ir
„Skambantys operos klavyrai“. Jose atsiskleidė šios turtingos meninės prigimties
asmenybės dar ir literatūrinis talentas.
Pirmojoje ji rašė apie Sibirą, tremtį. Rašė apie patirtus išgyvenimus paauglės
akimis. Tai jos suaugusi vaikystė. Laiką tremtyje – alkanoje, atšiaurioje, alinančioje –
aprašė su jai būdingu humoru, tartum nuotykį. Žinant žiaurią realybę, tai dar įtaigiau
sustiprina pasakojimo dramatizmą. Kaip smagiai ji aprašo savo pirmąjį honorarą
– kopūsto galvą, kai su seneliu Igarkoje uogaujant, nuklydus į uždraustą zoną ir
pasigirdus rusiškai „Stok, šausiu!“, Nijolė iš baimės uždainavo filme „Traktorininkai“
girdėtą „Na granice tuči chodiat chmuro...“ ir kitą savo „repertuarą“ iš kino filmų.
Ir buvo apdovanota kopūsto galva. „Apglėbusi savo pirmąjį honorarą, tokią vėsią,
maloniai girgždančią kopūsto galvą, laikau prie krūtinės [...]. Mes, netoli ašigalio,
sėdime su seneliu patenkinti...“ Ji taip linksmai tą pasakodavo, o klausantis man
kaupdavosi ašaros.
Buvau viena laimingųjų, kuriems teko pamatyti Dž.Verdžio „Don Karlo“
pastatymą su įstabiomis dailininko Liudo Truikio dekoracijomis. Dar – gauti jo
interviu. Greta Nijolės, atlikusios vieną sunkiausių operinių mecosoprano partijų
– Eboli vaidmenį, spektaklyje dainavo Vaclovas Daunoras, Gražina Apanavičiūtė.
Tai buvo įspūdingas, nepamirštamas pastatymas. Todėl nebesinori eiti žiūrėti
naujų, modernių „Don Karlų“. Tebegirdžiu Nijolę, Daunorą, Apanavičiūtę, matau
tas neįtikėtinas dekoracijas, kurių šiandien nebeišvysi. Mano nuomone, klasikinė
opera turi būti klasikinė ir vizualiniu aspektu. Norisi pajusti kompozitoriaus kūrėjo
esybę, jo sumanymą. Tam reikalingi ir vizualiniai, režisūriniai, sceniniai sprendimai,
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atliepiantys to meto epochos dvasią. Pasiilgstu ir naujametinės “Traviatos‘ tradicijos.
To meto Operos teatro vyriausiasis dirigentas Rimas Geniušas nuo pat Nijolės
karjeros pradžios skirdavo jai svarbiausius mecosoprano vaidmenis ir jokių nuolaidų,
išlygų, kaip pradedančiajam scenos žmogui, nedarė. Joje jis įžvelgė brandžią
menininkę, didelio talento dainininkę. Tuo metu scenoje karaliavo mecosopranai
Irena Jasiūnaitė, Marija Aleškevičiūtė, Birutė Almonaitytė. Nijolė savo talentu iškart
pakilo į operos aukštumas, sukūrė ištisą galeriją įsimintinų pagrindinių mecosoprano
partijų – Amneris Dž. Verdžio „Aidoje“, Ortrūdą R.Vagnerio „Lohengrine“, Karmen
Ž. Bize operoje, Šarlotę Ž. Masne „Verteryje“, Adaldžizą V. Belinio „Normoje“ ir kt.
Tapo tikra mūsų operos primadona. To meto valdžia negalėjo nesiskaityti su galingu
Nijolės talentu. Nors tremtinės biografija jai buvo užvėrusi duris į didžiąsias pasaulio
scenas, kurių buvo verta, jai, vienintelei artistei Lietuvoje, buvo suteiktas aukščiausias
titulas – TSRS liaudies artistės vardas.
Gerai, jog dirigentas Saulius Sondeckis ją, ką tik baigusią Konservatoriją,
įtraukė į kamerinį dainavimą. Tokios patirtys labai turtina atlikėjo repertuarą, jo
įvairovę, lavina skirtingas vokalines technikas. Nijolė juokaudavo, jog kompozitoriai
tyčia mecosopranams skirdavo tik auklių, tarnaičių ir panašius vaidmenis. Visų
epochų kompozitoriai mecosopranus palyginti su sopranais kiek skriaudė, sakė
Nijolė, skyrė jiems mažiau pagrindinių vaidmenų savo operose. Tad kamerinis
dainavimas leido plačiau atsiskleisti jos vokaliniams sugebėjimams, suteikė laisvės
interpretacijai, galimybę pademonstruoti atlikėjos įvairiapusiškumą. Filharmonijos
simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas Juozas Domarkas patikėdavo jai solines
partijas Bacho, Hendelio oratorijose, stambiuose Mocarto, Bethoveno ir kitų didžiųjų
kompozitorių kūriniuose, kur taip galingai atsiskleidė turtingas Nijolės vokalas.
Kartais svarstau, kaip būtų susiklostęs Nijolės gyvenimas jos talento žydėjimo
metu, jei tai būtų šiandien, mūsų dienomis. Neabejoju, ji būtų pasaulinio garso
atlikėja. Jos talentas buvo sunkiai aprėpiamas. Manau, daugelis tą galėtų paliudyti. Ką
bedainuotų Nijolė – ar operų arijas, ar sudėtingus kamerinius kūrinius, ar oratorijas,
ar lietuvių liaudies dainas, kurių daugumą, sakė, išmoko iš savo senelės Sibire, klausytojus be reto grožio balso tembro pakerėdavo jos begalinis nuoširdumas ir
emocionalumas, sugebėjimas spalvingai ir subtiliai perteikti tiek kūrinio nuotaiką, tiek
visumą. Skaudu ir apmaudu, jog okupacinis režimas užkirto jai kelius į Europą, kitus
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kontinentus, į garsiausias pasaulio sales. Neabejoju: jei būtų buvusi nors menkiausia
galimybė Nijolei išvykti, parodyti pasauliui, Bruverio žodžiais tariant, savo reto grožio
balsą, šiandien ji būtų ne tik Lietuvos, bet viso pasaulio operos žvaigždė, apie kurią
skaitytume svarbiausiuose muzikos istorijos leidiniuose. Ji norėjo išvykti stažuotei
į Milano La Scala, kurioje stažavosi geriausieji mūsų operos solistai – Virgilijus
Noreika, Vaclovas Daunoras, Giedrė Kaukaitė, Irena Milkevičiūtė. Deja, „nepalanki“
biografija ir čia sutrukdė. Ir tik su Lietuvos kameriniu orkestru šiek tiek pavažinėjo
po vadinamąjį soclagerį, tuometines demokratines šalis. Goskoncerto organizacijos
siunčiama daug gastroliavo po Sovietų sąjungą, po jos miestus ir miestelius, dažnai
dainavo šaltose salėse. Pamenu, kaip ruošėsi gastrolėms į Igarką ir kitas lietuvių
tremties kančių vietas. Maskva nenutuokė, kad N. Ambrazaitytę siunčia jos tremties
pėdsakais. Nijolei tai buvo be galo sunki dvasinė, psichologinė kelionė. Kai grįžo,
parašiau apie tas jos gastroles Rusijoje. Straipsnelį pavadinau „Ambrazaitytė dainavo
Sibire“. Mūsų budrusis vyriausiasis redaktorius tąsyk buvo išvykęs į komandiruotę,
tad rašinį praleido jo pavaduotojas. Laikraščiui išėjus, skambina nomenklatūrinis
valdininkas iš LKP CK ir ant manęs ima rėkti, jog nesugebu politiškai suredaguoti
straipsnių. Nesupratau, kur čia klaida, juk faktai teisingi. Tik supratau, jog mano
dienos redakcijoje suskaičiuotos. Pasirodo, užkliuvo, kad tremtinė Ambrazaitytė
dainavo Sibire. Skandalas. Ką parašys dipukai Amerikoje?! Išsigyniau: „Iš kur aš
galėjau žinoti, jog Ambrazaitytė tremtinė?!“. Tuo metu viešojoje erdvėje niekas
tokių dalykų neskelbdavo. Priešingai, slėpdavo. Tad ir man pavyko tuo išsiginti. Bet,
keletą metų savo vyro Jono Avyžiaus atkakliai įkalbinėjama, 1980 m. pati išėjau iš
redakcijos – jam labai nepatiko, kad dirbu oficioze.
Svarbus įvykis to meto Vilniaus muzikiniame gyvenime buvo operos solistės
iš JAV juodaodės Grace Bumbry gastrolės. Pasaulyje ji tuo metu buvo žinoma dėl
ypatingai plataus diapazono balso – dainuodavo soprano ir mecosoprano partijas.
Operoje „Aida‘ ji atlikdavo ir Aidos, ir Amneris vaidmenis. Tą išvydome ir mūsų
Operos ir baleto teatro scenoje. Pirmajame spektaklyje ji atliko Aidos vaidmenį, o
Nijolė Ambrazaitytė – Amneris. Antrajame Aidą dainavo Gražina Apanavičiūtė, o
Amneris – Grace Bumbry. Po pirmojo spektaklio, kai ji išgirdo Nijolę dainuojant
Amneris, vertėja iš Maskvos Nijolei pakuždėjo, kad juodajai primadonai sugedo
nuotaika, nes kitą dieną jai teks atlikti Amneris vaidmenį. Nijolė jai padariusi didžiulį
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Nijolė su vyru Borisu ir sūnumi Augustinu.
įspūdį, domėjosi, kokiose pasaulio scenose yra dainavusi.
Vokalistų tarpe ypač populiarūs buvo rečitaliai. Solistui parengti rimtą, dviejų
dalių koncertą nėra lengva. Programos sudarymas – irgi menas, charakterizuojantis
menininko individualybę, skonį, meistriškumą. Visi Nijolės rečitaliai buvo
nepamirštami. Rašiau ir apie 1979 m. gegužę Filharmonijoje surengtą Nijolės 100ąjį koncertą. Programa buvo labai įvairi. Skambėjo operų arijos, harmonizuotos
lietuvių liaudies dainos. Kaip tada rašiau, įsiminė ypatingai išraiškingai atlikta
Aldonos arija iš XIX a. italų kompozitoriaus Amilkaro Ponkielio operos „Lietuviai“,
sukurtos pagal Adomo Mickevičiaus poemą „Konradas Valenrodas“. Labai sunkią,
aukščiausią pagal tesitūrą, beveik sopraninę ariją Nijolė atliko nepriekaištingai.
O kaip ji tą nepamirštamą gegužės vakarą dainavo harmonizuotas mūsų liaudies
dainas. Pavyzdžiui, Juozo Gruodžio „Oi, ant kalno“ Nijolės dėka virto balade,
kupina jaudinančio dramatizmo, ji sukūrė ne tik nuotaiką, bet ir dramatišką Ulijonos
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paveikslą. Kaip spalvinga, tiesiog
regima akvarelė sušvito miniatiūrinė
J.Gruodžio daina K.Binkio žodžiais
„Aguonėlė“. Man rodos, aš ir dabar
girdžiu jos balsą. Nijolės balse būdavo
tiek spalvų ir niuansų, kad žodžiais
tai perteikti tiesiog neįmanoma. Tik
didelis talentas galėjo daryti tokius
dalykus. Reikia pripažinti jos kuklų
muzikinį pasiruošimą. Visa tai, ką
darė scenoje – jos dvasinio pasaulio,
natūrali asmenybės išraiška, talentas,
o ne dirbtinai įsisavintos, išmoktos
profesinės subtilybės. Buvo dosniai
Gamtos apdovanota. Juk Nijolė stojant
Vienas ryškiausių Nijolės Ambrazaitytės
į Konservatoriją net natų nepažinojo,
vaidmenų – Ortrūda R. Vagnerio operoje
neturėjo jokio muzikinio išsilavinimo,
„Lohengrinas“.
išskyrus Dievo duotą balsą. Jai reikėjo
labai greitai įsisavinti muzikos pradžiamokslį. O vos baigusi trečiąjį kursą, operoje
jau dainavo pagrindines mecosoprano partijas! Apie tokius žmones sakoma – Dievo
palytėtas talentas. Žinoma, Nijolė daug dirbo ir labai stengėsi, tačiau posakis – 90%
darbo ir 10% talento jai negaliojo.
Nijolė labai ilgėjosi mamos. Sakydavo, kaip tau pavydžiu, kad turi mamą,
su kuria mes buvome labai dvasiškai artimos. Smalsaudavo, apie ką aš kalbuosi su
ja. O mama žavėjosi Nijole, jos, negailestingos lemties atskirtos nuo tėvų, be galo
gailėjo. Jai Nijolė taip pat jautė ypatingą prielankumą, kadangi mama labai mėgo
operą, tarpukariu Kauno Valstybės teatre nepraleisdavo naujų pastatymų, daugybę
kartų girdėjo joje dainuojančius to meto geriausius operos dainininkus. Nijolei
būdavo įdomu pasiklausyti jos pasakojimų apie spektakliuose ne kartą girdėtus Kiprą
Petrauską, Antaną Sodeiką, Joną Byrą, Vladą Grigaitienę, Vincę Jonuškaitę-Zaunienę
ir kitus. Nijolės dramatiškas likimas – tėvas, muitinėje tarnavęs policininkas, užėjus
sovietų okupacijai, kartu su mama skubiai pasitraukė į Vakarus, vildamiesi, kad

Varpai 2019 (41)

RETO GROŽIO BALSAS

125

neilgam. Dviejų metukų dukra liko pas senelius – mamos tėvus. Su tėvu po daugybės
metų jai teko laimė susitikti Niujorke, o mamos nebepamatė.
Visada mudvi puikiai sutarėme. Vieną vienintelį kartą ant manęs pyktelėjo. Jai
tapus Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatare, nuėjus į Seimą, ilgai nesimatėme.
Kartą sutikusi papriekaištavau: „Nijolyte, pasiilgau tavo balso operoje“. Įprastai
geraširdė ir juokaujanti Nijolė tąkart nesišypsojo. Veidas tapo šaltas, kone lediniu
balsu ištarė: „Aš dirbu svarbų valstybinį darbą“. „Nijole, operoje tavo vieta“, - sakau.
O ji, nieko nebeištarusi, nuėjo. Vėliau telefonu pasakė: „Reikia laiku nueiti nuo
scenos, pačiame savo balso pajėgume“. Ji visada buvo ori. Oriai paliko ir teatrą.
Nijolę Sąjūdis iškart įsuko į savo verpetą, be to, ji visa širdimi įsitraukė į
Vilniaus tremtinių bendrijos veiklą. Kaip Sąjūdžio kandidatė rinkimuose nurungė
LKP „platformininkų“ lyderį Vladislovą Švedą. Dvi kadencijas dirbo Seime, Gamtos
apsaugos komitete.
Greta valstybinės tarnybos parašytos dvi knygos neabejotinai atskleidė jos
literatūrinį talentą. Štai knygos fragmentas, kuriame Nijolė rašo apie kelionę Sibiro
pusnynais. Spaudžiant speigui ji eina parnešti sergančiai močiutei pieno. Parkritusią,
kone baigiančią sušalti, pažadina netikėtai dangų nutvieskusi Šiaurės pašvaistė.
Toje subtilioje novelėje – tikri jos išgyvenimai, vaikystės potyriai. Brandžios, o ne
naivios vaikystės, kuri užgrūdino. Nežiūrint to, jos širdis neužšalo, nesugrubo. Ji
netapo atšiauri ar pikta. Buvo jautri, neabejinga svetimo nelaimei, skausmui, visada
linkusi padėti, nepakanti neteisybei. Kai kurie žmonės, patyrę tokius išgyvenimus,
nuoskaudas nešiojasi visą savo gyvenimą, tampa pagiežingi. Nijolė nebuvo tokia.
Nijolės charakteris gerai atsispindi antrojoje jos knygoje „Skambantys operos
klavyrai“. Ji ir prie kavos puodelio, grįžusi iš gastrolių, pasakodavo savo kelionės
įspūdžius ir nuotykius. Linksmai abi pasijuokdavome. Knygoje niekur neišlindo
nederamos ar kolegas kompromituojančios detalės, jos taktiškai nutylimos. Ji
sąmoningai nemini pavardžių. Knygoje tėra tik šmaikštesni „nekalti“ gastrolių
epizodai. Tų istorijų personažus, kurie nėra įvardijami, atpažįstu, kadangi ne vieną
pažinojau asmeniškai. Tačiau plačiajai visuomenei, išsaugodama savo ir kolegų
orumą, Nijolė visų detalių nepateikė. Buvo tauri ir iki miesčioniškų plepalų lygio
niekada nenusileido.
Gyvenimas ją apdovanojo ne tik dideliu talentu, bet ir didele meile. Buvo
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ne tik mylima žiūrovų,
bet ir mylima moteris. Jos
sutuoktinis Borisas – be galo
atsidavęs, labai rūpestingas,
patikimas draugas. Geresnio
gyvenimo partnerio operos
primadonai ir būti negalėtų.
Jai visiškai nerūpėjo buitis.
Aukštos
kvalifikacijos
inžinierius buvo baigęs garsųjį
Maskvos Baumano technikos
Nijolė Ambrazaitytė (dešinėje) ir šios publikacijos
universitetą, kurio absolventai
autorė Irena Litvinaitė-Avyžienė.
dirbdavo kosmoso srityje.
Buvo draugiškas, paslaugus.
Mano namuose sugedus santechnikai ar panašiai problemai ištikus, Nijolė atsiųsdavo
Borisą pagelbėti. Būdavo, mudvi su Nijole geriame kavą, šnekučiuojamės, grįžta
Borisas iš darbo. Po keliolikos minučių girdžiu – kitame kambaryje jau burzgia dulkių
siurblys! Jis ne tik ją be galo mylėjo, bet ir suvokė Nijolės vertę, ją labai brangino.
Jam buvo aišku, jog Nijolė ne vien jo. Ji buvo visos Lietuvos. Borisas suprato jos
profesijos subtilybes – darbą iki vėlumos, savaitgaliais, ilgas gastroles. Jiedu santarvėje
nugyveno gražų gyvenimą, užaugino nuostabų, tokį patį geranorišką, dorą, kaip ir
tėvai, sūnų Augustiną, kurį ir man, tėvams išvykus, teko ne kartą lydėti į mokyklą
pirmaisiais mokslo metais. O kaip kantriai, nesiskųsdamas Borisas slaugė tuos
dvejus metus ištiktą insulto Nijolę. Jis buvo visada šalia – ir laimėje, ir nelaimėje, ir
džiaugsme, ir ligoje. Reta tokių vyrų. Sūnus Nijolei buvo visas gyvenimas. Šeima jai
buvo didžiausia vertybė. Po spektaklių ar repeticijų visad skubėdavo namo. Niekada
nesiveldavo į jokias intrigas. Bohemiškas gyvenimas jai buvo svetimas. Ji buvo
aukščiau šito ir visada išliko garbinga. O kaip ji mylėjo gyvūnus! Kiek benamių
katinėlių yra priglaudusi. Atmintin įsirėžė, deja, paskutinysis, dar sveikai esant, jos
gimtadienis. O gimtadieniai jos namuose ar Vienuolio gatvėje, ar pastaraisiais metais
Tarandėje būdavo labai smagūs, betarpiški. Pakviesdavo tik pačius artimiausius –
kolegę Seime, signatarę Romualdą Hofertienę, koncertmeisterę Eugeniją Jelesiną,
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operos solistą Vincentą Kuprį ir jo žmoną pianistę Militą Diamandidi, dailininką
Valdą Gurskį ir dar kelis. Svečiai dainuodavo, Nijolė niekada jokių „užstalės“ dainų
nedainavo, gerbė savo profesiją. Tik „Ilgiausių metų“ smagiai su visais traukdavo, kai
jų svetinguose namuose linksmai kartais sutikdavome Naujuosius metus.
Dėl gripo tąsyk negalėjau dalyvauti, tačiau netrukus sulaukiau skambučio:
„Išėjo svečiai, bet skambinu tau, žinau, jog tik tu mane suprasi. Nebėra vieno
katinėlio“. Nijolė žinojo, kaip sielvartavome su Jonu netekę mūsų šeimos nario
– niūfaundlendo Bardo. Tą pačią vasarą dingo kita jos katytė. Tris dienas visame
kvartale beatodairiškai jos ieškojo. Tik jautrios sielos žmogus gali taip išgyventi. Ir
surado ji tą katytę! Netyčia uždarytą kaimyno garaže. Gal kažkam pasirodys keista,
kad tokie dalykai išlieka atmintyje prisimenant tau brangų žmogų. Derėtų daugiau
kalbėti apie operą, tačiau man užvis brangiausia buvo ji, ne operos primadona Nijolė
Ambrazaitytė, bet mano draugė Nijolytė, šiltas ir jautrus žmogus.
Irena LITVINAITĖ-AVYŽIENĖ
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DEBIUTAI

Jūsų dėmesiui – Šiaulių Juliaus Janonio
gimnazijos literatų kūryba
URTĖ KIRILIAUSKAITĖ
I g klasė

Effigies conscientiam
(Pasąmonės portretas)
Kiekvienas namas turi savo istoriją – savo spalvą, tekstūrą, potėpį. Šis
kambarys buvo iškaltas senoviškomis rudomis lentomis, parketo spindesį seniai
nustelbė juodos dažų dėmės. Priešais židinį, švelniai tarp pirštų spausdama
teptuką, stovėjo mergina. Rudos garbanos, tamsios tarsi tošis, buvo numestos
ant nugaros, o juodais dažais išterlioti pirštai dabar buvo sustingę ties portreto
akimis. Mergina pakėlė galvą, regėdama, kaip ant sienos pakabintas paveikslas,
vaizduojantis vaisių kekę, pamažu tirpsta, spalvingais tonais tekėdamas ant židinio
atbrailos. Rudaplaukė žinojo, kad vos tik jai pažvelgus į šalį viskas stos į vėžes. Ji
išmoko nebekreipti į tai dėmesio.
Ūmai merginos dėmesį patraukė tylus beldimas į duris. Jis vis garsėjo,
lydimas trumpų intervalų (trys trumpi tuksenimai, trys ilgesni ir vėl trys trumpi),
tačiau sustojo tuo pačiu metu, kai už lango blykstelėjo žaibas. Akimirką kambarys
sužibo ryškiau, įrėmindamas žmonių portretus, sukabintus ant sienos. Nė vienas
jų neturėjo akių – mergina negalėjo pakęsti teisiančių žvilgsnių, net jei tai būtų
jos pačios paveikslai. Dešimtys figūrų, nuo vaiko iki senolio, styrojo identiškuose
pasidabruotuose rėmuose, kurie prieblandoje atrodė juodi, o palytėti saulės
spindulių blykstelėdavo ryškiau už mėnulį. Be jų mergina neturėjo nieko, be jų
neįsivaizdavo savęs.
Rudaplaukė vėl grįžtelėjo į paveikslą, vis dar dvelkiantį šviežiais akrilo dažais.
Tai buvo jaunos šviesiaplaukės moters portretas, žvelgiantis į jos sielą skaisčiomis
it vandenynas akimis. Kūrinys buvo toks detalus, kad mergina pamatė, kaip
moteris palinksta jos pusėn ir besišypsančiomis lūpomis ištaria žodžius: „Negali
bėgti visą gyvenimą. Grįžk namo“. Sukandusi dantis rudaplaukė brūkštelėjo delnu
per figūros veidą. Dažai susiliejo, paversdami moters akis neryškiu melsvu šešėliu.
Šviesiaplaukė atsitiesė, o jos lūpos susidėjo į kandžią, nepažįstamą grimasą.
Už durų vėl pasigirdo beldimas. Mergina stengėsi ignoruoti garsus, tačiau iš
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rankos išsprūdęs ir ant žemės barkštelėjęs teptukas privertė ją pašokti. Paskutinįsyk
nužvelgusi naują kūrinį rudaplaukė pakilo, sustingusiomis kojomis žengteldama
durų pusėn. Šį kartą barškesys buvo garsus ir aiškus, be jokių nesuprantamų
užuominų ir kodų. Sulaikiusi kvėpavimą mergina nulenkė rankeną, pirmą kartą
per daugelį metų įsileisdama nepažįstamąjį į paslėptą tvirtovę.
Kiekvienas namas turi savo istoriją. Jei neįsiverši vidun, niekada nepamatysi
paveikslų, puošiančių sienas. Niekada nesužinosi, kokius portretus tapo žmogaus
pasąmonė.

Nebylės šauksmas
Šaltą žiemos vakarą ant lentynos atsirado lėlė. Pasipuošusi turkio spalvos
suknele, šviesiais plaukučiais ir melsvomis akimis. Ji susidomėjusi nužvelgė
nedidelį kambarį, išklijuotą rožiniais tapetais. Kairėje pusėje stovėjo lova, užklota
balta antklode, o dešinėje lėlė pamatė spintą, kurioje buvo susodinti trys spalvoti
pliušiniai meškinai. Šviesiaplaukė gražuolė kilstelėjo ranką ir švelniai jiems
pamojavo, bet žaislai žiūrėjo į ją šaltomis akimis ir nieko neatsakė. Lėlė nuliūdo,
vėl padėdama rankas sau ant kelių. Tokia šitame kambaryje ji buvo vienintelė.
Laikrodžiui nespėjus išmušti devintos valandos vakaro, kambario durys
atsivėrė ir vidun įžengė maža mergaitė. Lėlė pasijuto lyg žvelgtų į savo pačios
atspindį – mažylės plaukai buvo tokios pat rugių spalvos, dabar supinti į dvi storas
kasas, o žvitrios mėlynos akys privertė ją nustėrti. Ji norėjo pamojuoti mergaitei,
bet susilaikė. Galų gale ji buvo tik žaislas.
Mažoji atšlepsėjo arčiau ir pasistiebusi nukėlė lėlę nuo lentynos. Ši pajautė
nuo paraudusių rankų sklindantį šaltį, vėsų atokvėpį mergaitei atsidusus ir suprato,
kad gins mažylę sunkiausiu gyvenimo metu. Mergaitė suspaudė lėlę glėbyje, ir ji
nusišypsojo, jausdama nebylius meškinų žvilgsnius. Žaislas jautė meilę, rūpestį, ir
tai buvo viskas, ko jai šią akimirką reikėjo.
Tačiau netruko praeiti nė kelios sekundės, kad lėlė suvoktų, jog kažkas negerai.
Ji pastebėjo mergaitės akyse ašaras, slepiamas po plačia šypsena. Ūmai atsivėrė
durys, ir žaislas išgirdo duslius žingsnius. Mažoji susigūžė, dar labiau paslėpdama
raudą. Figūra pajudėjo lovos pusėn. Kambarys pakvipo alkoholiu, o griežtas balso
tonas sujaudino lėlę. Mergaitė sukliko ir aplinkui nuskardėjo verksmas, sumaišytas
su vyro šauksmu. Lėlė norėjo matyti, kas vyksta, norėjo padėti, bet, vos pajudinusi
antklodės kampą, pajuto stiprius gniaužtus. Sekundė tylos ir žaislas trenkėsi ant
grindų. Plastikas atskilo nuo jos skruosto, akys apsiblausė, tačiau, nepaisydama
skausmo, lėlė stebėjo, kas vyksta. „Aš esu tavo tėvas, todėl manęs privalai klausyti!“
– šaukė vyras. Dar kelios minutės riksmo, o tada tyla. Neliko nieko.
Lėlė nežinojo, kiek laiko gulėjo kampe. Gal prabėgo dienos, o gal mėnesiai
ar net metai? Namai nutilo, o žaislas nerado jėgų net pajudėti. Vieną rytą kambario
durys vėl atsivėrė, ir ji išgirdo nepažįstamą vaikišką balsą. Juodaplaukė mergaitė
apsidairė, pamačiusi kampe numestą lėlę, prišoko ir nupūtė nuo jos dulkes.

Varpai 2019 (41)

JANONIEČIŲ KŪRYBA

130

- Mama, aš radau lėlę!
Netrukus prie mergaitės priėjo moteris, apkabino ją per pečius. Apžiūrėjusi
žaislą pakraipė galvą ir nusišypsojo:
- Ji turi savo istoriją.
Lėlė vėl sėdėjo ant lentynos, tačiau pirmykščio grožio nebuvo likę nė
lašo. Stiklinėmis nereginčiomis akimis ji žiūrėjo į tolį, vis dar jausdama skausmą
nepriekaištingai sutaisytame skruoste. Ji turėjo savo istoriją. Lėlė daug ką matė,
girdėjo, tačiau niekam negalėjo apie tai papasakoti.

EMILIJA KARPIŪTĖ
I d klasė

Dvelksmas
Kai giliame dugne drugeliai suplasnoja,
Kai meilė širdyje karšta ugnim liepsnoja,
Kai saulė virš miškų praplėšus tamsų šydą, Man atneša džiaugsmus ir prarastą ramybę.
Kai jūroj veidrodinėj padangė mėlynuoja,
Kai šaltas šiaurės vėjas dainuodamas klajoja,
Kai medžiai tyliai stovi, skraiste balta apkloti,Man norisi svajoti, ak, norisi svajoti.
Kai žodis tavo many tikrovę stato,
Kai tyras sielos šokis slaptas mintis pamato,
Kai snaigės kūnas bučiuoja rausvą skruostą,
Jaučiu, kaip meilė šildo širdy palaimos sostą.
Bet kam tas rūkas rytui, jei taip jis paslaptingas,
Ir kam veidai mėnuliui, jei šiaip jis įspūdingas?
Ir kam padangėj žvaigždės, jei dieną jos pranyksta?
Kodėl žmogus pražydęs su amžiumi nuvysta?
Kai giliame dugne drugeliai suplasnoja,
Kai meilė širdyje karšta ugnim liepsnoja,
Kai bučinys pavasario žiemos pėdas naikina,
Svaigi tikrovė tuštybę užrakina.
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Tamsa
Alyvų pavėsy pasaulis sustojo,
Užmerkė diena savo baltas akis.
Ir žiedlapių pulkas sparnais suplasnojo,
Nutilusias pievas užklojo naktis.
Juodam horizonte galėjai įžvelgti,
Kaip gęsta šviesa paskutiniam lange.
Ir jausti galėjai, kaip pusę pasaulio
Į sapną nardina naktinė dvasia.
Ir paukščio giesmė paskutinė nutilo,
Ir žolę palaistė dangus sidabru.
Iš ežero gėlo tik gulbė pakilo,
Išskleidusi savo didingus sparnus.
Nužvelgusi pievas ir pilnatį baltą,
Užmerkiau aš savo žydrąsias akis
Ir kūną pasauliui palikusi šaltą,
Gyvenimui žemėj užvėriau duris.

Kvepia Kalėdomis
Už lango beprotiškai nuostabiai sninga.
Pakvipo namai obuolių pyragu,
Sužibo viltis akyse stebuklinga,
Užmigo, kas gyva, po baltu sniegu.
Čia beržo šakelės iš ledo nulietos,
Čia girdisi juokas laimingų žmonių,
Čia širdys, Kalėdinės dvasios nutviekstos,
Netvėrė džiaugsmu dėl žmonių artimų.
Užmerkęs akis tu galėjai pajusti,
Kaip tvyro artumas ir meilė ore.
Kalėdinę dainą galėjai išgirsti,
Žvakutę laikydamas savo delne.
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Už lango beprotiškai nuostabiai sninga.
Iš židinio skverbias švelni šiluma.
Dabar suprantu, kokia ji laiminga,
Šilta, ypatinga širdelė mana.

ELZĖ URBIETYTĖ
III c klasė
*
rėkti viduj kai aplink daugybė sielų
sunku nes gal tos
sielos juokiasi
su tavim
iš tavęs
be tavęs
verkti viduj kai aplink daugybė sielų
sunku nes gal tos
sielos irgi verkia
su tavim
per tave
dėl tavęs
šypsotis viduj kai aplink daugybė sielų
sunku nes gal tos
sielos irgi šypsosi
su tavim
per tave
dėl tavęs
išlįsk, nebijok
jie tau neįkas

*

paglosčiusi pienės pūką ir
ryto rasą
vietoj rytinės kavos
pasitikau pasaulį
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kuris visa savo esybe bandė
šypsotis
ir gal gerai kad
pozityvaus pasaulio nebėr
daugiau šansų kad
apsidžiaugęs maloniai nustebsi
*

stoviu
jaučiu kaip per šaknis vanduo
skverbiasi
kyla karniena, rėtiniais indais
pasiekia lapus,
žiedus, vaisius
vėjas kedena mano
lapų vainiką
ir taip gera, jaučiu kad kvėpuoju
įkvepiu, iškvepiu
vėl įkvepiu
iškvepiu
ir dar
ir dar
IR DAR
jaučiu, kaip užauga mano atžalos
nukrenta
netoli tenurieda
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jaučiu, kaip užmiršta mane
praeina pro šalį
bet aš stoviu
jaučiu kaip vanduo
ir kiti gyvybei svarbūs dalykai
kyla per šaknis, kamieną
taip gera
kvėpuoju

su pačiu gražiausiu rūbu
Niekuo

*
išeik
pasivaikščiosim
nebijok
neįkąsiu
išlįsk
pakalbėsim
apie saulę, žolę
socialines visuomenės problemas
nebijok
tik skamba protingai
aš visai kvailutė
leisiu tau žaist su manim
jausmais
ir dar šiek tiek kūnu
išeik išeik
pasivaikščiosim

jeigu mokėčiau piešti
tapyti ar kitaip išreikšti jausmus
ant drobės lapo
neužtektų viso pasaulio
nupiešti tai,
kiek daug jaučiu
tau

jeigu mokėčiau piešti
tapyti ar kitaip išreikšti jausmus
ant drobės lapo
nupieščiau tavo šypseną
ir visas emocijas

*
jeigu mokėčiau piešti
tapyti ar kitaip išreikšti jausmus
ant drobės lapo
nupieščiau tave visą
su visom silpnybėm
ir stiprybėm
jeigu mokėčiau piešti
tapyti ar kitaip išreikšti jausmus
ant drobės lapo
nupieščiau tave nuogą
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VERTIMAI

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM

LOTOSO VALGYTOJAS
Iš anglų kalbos vertė Gražvydas KIRVAITIS
Versta iš: Collected Stories (Everyman‘s Library) by W. Somerset Maugham, 2004.

Williamas Somersetas Maughamas (1874-1965) – anglų rašytojas,
romanų, apsakymų ir pjesių autorius. Studijavo mediciną, bet vėliau ją metė
ir atsidėjo kūrybai. Plačiai žinomi jo romanai, išversti ir į lietuvių kalbą –
„Aistrų našta“, „Mėnulis ir skatikas“, „Pyragai ir alus“, „Teatras“ ir kt. Be jų
W. S. Maughamas parašė šimtus apsakymų, esė, kelionių aprašymų, literatūros
kritikos straipsnių. Visa jo kūryba pažymėta meistriško pasakotojo talentu,
subtilia psichologine motyvacija, įžvalgia menininko santykio su visuomene
analize. Čia spausdinamame apsakyme rašytojas ieško atsakymo į amžiną
klausimą: ar žmogaus galioje pakeisti savo gyvenimo aplinkybes ir ar verta tai
daryti.
Lotoso valgytojai arba lotofagai – graikų mitologijoje žmonių gentis,
kurią per savo klajones sutiko vienoje saloje Odisėjas. Jų pagrindinis maistas
– lotoso žiedai ir vaisiai, kurie veikia kaip narkotikai ir panardina salos
gyventojus į tingų snaudulį.
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Daugelis žmonių, tiesą sakant, didžioji dauguma, gyvena tokius gyvenimus,
kokius jiems primetė aplinkybės, ir nors kai kurie nusiskundžia, kad įsėdę ne į tas
roges ir kitomis aplinkybėmis būtų daug daugiau pasiekę, didžiuma priima savo
likimą romiai ir netgi nuolankiai. Jie kaip tramvajai nuolat keliauja tais pačiais
bėgiais ten ir atgal, ten ir atgal, kol galiausiai nebepajėgia judėti ir išmetami į
metalo laužą. Nedažnai gali rasti žmogų, kuris gyvenimą drąsiai ima į savo rankas.
Kai atrandi tokį, verta į jį gerai įsižiūrėti.
Štai kodėl aš panorau susipažinti su Tomu Vilsonu. Jis pasielgė drąsiai ir
įdomiai. Žinoma, jo eksperimentas dar nebuvo pasibaigęs, o nesulaukus jo galo,
kažin ar galima buvo pavadinti jį sėkmingu. Bet iš to, ką man teko girdėti, jis
atrodė savotiškas žmogus, tad pamaniau, kad būtų neprošal su juo susitikti. Man
sakė, kad jis itin santūrus, tačiau buvau tikras, jog kantriai ir taktiškai įtikinsiu jį
man atsiverti. Norėjau sužinoti visus faktus iš jo paties lūpų. Pasakodami žmonės
mėgsta perdėti ir pafantazuoti, tad nėmaž nebūčiau nustebęs, jeigu jo istorija būtų
toli gražu ne tokia nepaprasta, kaip mane tikino.
Ir šis įspūdis pasitvirtino, kai pagaliau su juo susipažinau. Tai atsitiko
Kaprio salos, kur gyvenau rugpjūtį draugo viloje, centrinėje aikštėje ir prieš pat
saulėlydį, kai ten susirenka dauguma gyventojų, vietinių ir užsieniečių, pasišnekėti
su draugais vakaro vėsoje. Nuo terasos atsiveria vaizdas į Neapolio įlanką, ir kai
saulė pamažu grimzta jūroje, jos nuostabiose žarose suspindi Iksijos sala. Tai vienas
gražiausių reginių visame pasaulyje. Stovėjau ten su savo bičiuliu ir gėrėjausi, kai
staiga jis pasakė:
- Žiūrėk, ten Vilsonas.
- Kur?
- Vyras, sėdintis ant parapeto, nugara į mus. Su mėlynais marškiniais.
Pamačiau niekuo neišsiskiriančią nugarą ir nedidelį pakaušį žilų plaukų,
trumpų ir praretėjusių.
- Būtų gerai, kad jis atsisuktų, – pratariau.
- Tuoj atsisuks.
- Pakviesk jį išgerti su mumis Morgano restorane.
- Gerai.
Pasakiško grožio akimirka praėjo, ir saulė lyg apelsino skiltelė leidosi į
vyno raudonumo jūrą. Mes apsigręžėme ir, atrėmę nugaras į parapetą, žiūrėjome į
einančius pro šalį. Visi tarškėjo be paliovos, ir tas žvalus marmaliavimas smagino.
Paskui pradėjo skambėti bažnyčios varpas, kiek įskilęs, bet nepraradęs garso
grynumo. Kaprio aikštė su laikrodžio bokštu, stūksančiu virš tako iš įlankos, ir su
bažnyčia laiptų viršuje galėtų būti puiki dekoracija kokiai nors Donicečio operai,
ir, rodės, ta šneki minia tuoj tuoj uždainuos balsingu choru. Tai buvo nuostabu ir
nerealu.
Į tą sceną žiūrėjau taip įnikęs, kad nepastebėjau, kaip Vilsonas pakilo nuo
parapeto ir pasuko mūsų link. Jį sustabdė mano draugas.
- Sveikas, Vilsonai, jau kelios dienos kaip nematau tavęs besimaudant.
- Dėl įvairumo maudžiausi kitoje pusėje.
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Tada mano draugas pristatė mane. Vilsonas paspaudė ranką, mandagiai,
bet abejingai. Į Kaprį kelioms dienoms ar kelioms savaitėms atvyksta galybė
svetimšalių, ir buvau tikras, kad jis nuolat susitinka su atvykėliais ir išvykstančiais.
Tada mano draugas pakvietė jį drauge su mumis išgerti taurelę.
- Aš ką tik ketinau valgyti vakarienę, – pasakė jis.
- Ar ji nepalauks? – paklausiau.
- Gal ir palauks, – nusišypsojo jis.
Nors jo dantys buvo nekokie, šypsena buvo patraukli – švelni ir maloni.
Jis dėvėjo mėlynus medvilninius marškinius ir pilkas kelnes iš plonos drobės,
susiraukšlėjusias ir ne per švariausias, ir avėjo labai senais virveliniais sandalais. Jo
apranga buvo vaizdinga ir labai pritinkanti tai vietai ir orui, bet visiškai nederėjo
su veidu. Tai buvo pailgas raukšlelių išvagotas veidas, tamsiai įdegęs; lūpos plonos,
nedidelės pilkos akys, gan arti viena kitos, bruožai taisyklingi. Žili plaukai buvo
stropiai sušukuoti. Jo veidas nestokojo išraiškos, o jaunystėje Vilsonas turbūt buvo
išvaizdus, bet manieringas. Atrodė taip, tarsi ir mėlynus marškinius, atlapus prie
kaklo, ir pilkas drobines kelnes, sudužus jo laivui ir likusiam su viena pižama,
jam būtų suaukoję gailestingi pašaliečiai. Nežiūrint to nerūpestingo apdaro, jis
panėšėjo į draudimo kompanijos skyriaus vedėją, kuriam derėtų dėvėti juodą švarką
su kanapėtom kelnėm, baltą apykaklę ir nerėžiantį akies kaklaraištį. Nesunkiai
įsivaizdavau, kaip nueičiau pas jį reikalauti draudimo atlyginimo už pamestą
laikrodį ir kaip atsakinėdamas į jo klausimus suglumęs pajusčiau, kad nepaisant
viso jo mandagumo, jis nė kiek neabejoja, jog keliantys tokius reikalavimus žmonės
yra arba kvailiai, arba sukčiai.
Pakilę nužingsniavome skersai aikštę ir žemyn gatve, kol pasiekėme
Morgano restoraną. Atsisėdome sodelyje. Aplinkui žmonės kalbėjo rusiškai,
vokiškai, itališkai ir angliškai. Dona Liucija, šeimininko žmona, atkrypavo prie
mūsų ir žemu maloniu balsu pasisveikino. Dabar jau pusamžės ir apkūnios, jos
veide dar buvo matyti pėdsakai to nuostabaus grožio, prieš trisdešimt metų
paakinusio dailininkus tapyti tiek daug prastų jos portretų. Jos akys, didelės ir
vaiskios, priminė Heros1 akis, o šypsena buvo meili ir simpatinga. Mes trise kiek
laiko kai ką apšnekėjome, nes Kapryje netrūksta skandalų, kuriuos dera apšnekėti,
tačiau neradome nieko ypač įdomaus, ir po valandėlės Vilsonas pakilo ir paliko
mus. Netrukus ir mudu su draugu nuėjome į jo vilą vakarieniauti. Pakeliui jis
paklausė manęs, ką manau apie Vilsoną.
- Nieko, – atsiliepiau. – Netikiu, kad tavo istorijoje yra nors krislelis tiesos.
- Kodėl gi?
- Jis ne toks žmogus, kad taip pasielgtų.
- O iš kur žinoti, kaip žmogus gali pasielgti?
- Man jis atrodo visiškai normalus verslininkas, išėjęs į pensiją ir gaunantis
padorias pajamas iš vyriausybės vertybinių popierių. Manau, kad tavo istorija – tik
eilinė Kaprio paskala.
- Galvok ką nori, – atšovė draugas.
1 Hera – graikų mitologijoje deivė, Dzeuso sesuo ir žmona, dažnai vadinama „jautake“.
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Buvome įpratę maudytis paplūdimy, vardu Tiberijaus maudyklos.
Važiuodavom fiakru žemyn keliu iki tam tikros vietos, o paskui eidavom pėsčiom
pro apelsinmedžių sodelius ir vynuogynus, aidinčius nuo cikadų svirpimo ir
dvelkiančius sunkiais karštos saulės kvapais, kol prieidavom uolos viršūnę, nuo
kurios status vingiuojantis takas vedė prie jūros. Po dienos ar dviejų, dar prieš
leidžiantis į apačią, mano draugas pasakė:
- O, Vilsonas vėl sugrįžo.
Nušlepsėjom per paplūdimį, kurio kaip maudyklos vienintelis trūkumas
buvo tai, kad jį klojo ne smėlis, o gargždas. Vilsonas pamatė mus ir pamojavo.
Jis stovėjo su pypke burnoje ir vienom kelnaitėm. Jo kūnas buvo tamsiai įrudęs,
bet neišsekęs ir, išskyrus raukšlėtą veidą bei žilus plaukus, jaunatviškas. Sušilę po
ėjimo, greitai nusirengėm ir iškart šokom į vandenį. Per šešias pėdas nuo kranto
jis buvo trisdešimt pėdų gylio, bet toks skaidrus, kad galėjai matyti dugną, ir šiltas,
bet gaivinantis.
Kai išlipau, Vilsonas gulėjo ant pilvo, pasikišęs po savim rankšluostį, ir
skaitė knygą. Užsidegiau cigaretę ir atsisėdau šalia.
- Gerai paplaukiojot? – pasiteiravo jis.
Įkišo pypkę į tą knygos vietą, kur skaitė, ir užvertęs pasidėjo prie savęs ant
akmenukų. Matyt, buvo nusiteikęs pakalbėti.
- Puikiai, – atsakiau. – Tai geriausios maudynės pasaulyje.
- Žinia, žmonės mano, kad čia buvo Tiberijaus maudyklos. – Jis mostelėjo
ranka į beformę mūro masę, pusiau panirusią į vandenį, pusiau išsikišusią. – Bet
visa tai niekai. Iš tikrųjų tai buvo tik viena iš jo vilų.
Žinojau tai. Bet visada pravartu leisti žmonėms išsikalbėti, jeigu jie to nori.
Jeigu netrukdote jiems tave protinti, tai nuteikia juos maloniai tavo atžvilgiu.
Vilsonas sukikeno.
- Keistas žmogėnas tas Tiberijus. Gaila, dabar manoma, kad visose istorijose
apie jį nėra nė vieno teisingo žodžio.
Jis pradėjo man pasakoti viską apie Tiberijų. Na, aš irgi buvau skaitęs
Svetonijų2 , taip pat istorines knygas apie ankstyvąją Romos imperiją, taigi nieko
labai naujo neišgirdau. Tačiau pastebėjau, kad jis neblogai apsiskaitęs. Taip jam ir
pasakiau.
- Na, matote, kai čia apsigyvenau, aš, suprantama, ėmiau tuo domėtis
ir turėjau daug laiko skaitymui. Kai gyveni tokioje vietoje, apipintoje daugybe
vaizdinių, istorija tampa tokia tikroviška, tarytum pats gyventum istoriniais laikais.
Čia turiu priminti, jog tai buvo 1913 metai. Pasaulis buvo ramus ir jaukus, ir
niekas negalėjo įsivaizduoti, kad kas nors sudrumstų jo giedrą egzistenciją.
- Kiek laiko čia gyvenate? – paklausiau.
- Penkiolika metų. – Jis pažvelgė į ramią žydrą jūrą, ir jo plonomis lūpomis
perbėgo keistai švelni šypsena. – Įsimylėjau šią vietą iš pirmo žvilgsnio. Turbūt
girdėjote apie legendinį vokietį, kuris atplaukė iš Neapolio tik papietauti ir
pažiūrėti į Žydrąją grotą, o pasiliko čia keturiasdešimt metų. Aš nebūsiu čia
2 Svetonijus (70-122) – romėnų biografas ir istorikas, pirmųjų dvylikos Romos imperatorių biografijų autorius.
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keturiasdešimt metų, o tik dvidešimt penkerius. Bet tai geriau negu nieko.
Laukiau, ką jis dar pasakys. Sprendžiant iš to, ką jis ką tik papasakojo, išties
atrodė, kad toje mano girdėtoje istorijoje yra tiesos. Bet tuo metu visas varvėdamas
iš vandens atbėgo mano draugas, labai didžiuodamasis praplaukęs visą mylią, ir
pokalbis pakrypo į kitus dalykus.
Paskui sutikau Vilsoną keletą kartų aikštėje arba paplūdimy. Jis buvo
draugiškas ir mandagus. Niekada neatsisakydavo pasišnekučiuoti, ir aš įsitikinau,
kad jis pažįsta ne tik kiekvieną salos colį, bet ir gretimą žemyno krantą. Jis buvo
daug ką skaitęs įvairiomis temomis, bet jo arkliukas buvo Romos istorija, ir ją jis
puikiai išmanė. Atrodė, kad turi ne itin lakią vaizduotę ir tik vidutinišką protą.
Dažnai juokdavosi, bet santūriai, o jo humoro jausmą pakutendavo paprasti
juokeliai. Eilinis žmogus. Neužmiršau tos keistos pastabos, kurią jis padarė per
pirmąjį trumpą mūsų pokalbį, bet tos temos jis daugiau nelietė. Vieną dieną,
sugrįžę iš paplūdimio ir paleidę vežiką aikštėje, mudu su draugu paprašėme jį
atvažiuoti penktą valandą ir nuvežti mus į Anakaprį3. Ketinome lipti į Solaro
kalną, pavakarieniauti mėgstamoje tavernoje ir pareiti pėsčiom mėnesienoje. Nes
buvo pilnatis, ir naktiniai vaizdai buvo nuostabūs. Kol mes kalbėjomės su vežiku,
Vilsonas stovėjo šalia, nes jį pavežėjome, kad jam nereiktų eiti per karštį ir dulkes.
Daugiau iš mandagumo, o ne dėl kokių kitų priežasčių, paklausiau jo, ar nenorėtų
prie mūsų prisidėti.
- Kviečiu aš, – pridūriau.
- Mielai padraugausiu, – atsiliepė jis.
Bet kai atėjo laikas išvykti, mano bičiulis prastai pasijuto; jis manė, kad
pernelyg ilgai užsibuvo vandeny ir kad neištvers tokio ilgo ir varginančio
pasivaikščiojimo. Taigi išėjau vienas su Vilsonu. Užkopėme ant to kalno,
pasigėrėjom atsivėrusiom erdvėm ir sukaitę, alkani ir ištroškę grįžom į taverną, nes
jau temo. Vakarienę buvom užsisakę iš anksto. Maistas buvo skanus, nes Antonijas
puikus virėjas, o vynas iš jo paties vynuogyno, toks nestiprus, kad galėjai jį gerti
kaip vandenį, ir pirmąjį butelį baigėme kartu su makaronais. Kai pabaigėme
antrąjį, pajutome, kad gyvenimas ne toks jau blogas. Sėdėjome mažame sodelyje
po svyrančiom vynuogių kekėm. Oras buvo maloniai drungnas. Buvo ramus
vakaras, ir mes sėdėjom vieni. Padavėja atnešė bel paese4 sūrio ir lėkštę figų. Aš
užsisakiau kavos ir stregos, geriausio itališko likerio. Vilsonas atsisakė cigaro, bet
užsidegė pypkę.
- Turime dar daug laiko, – pasakė jis, – mėnulis pakils virš tos kalvos tik už
valandos.
- Pakils ar nepakils, – žvaliai atsakiau, – tikrai turim gražaus laiko. Tai
vienas iš Kaprio malonumų, kad niekad nereikia skubėti.
- Laisvalaikis, – pratarė jis. – Kad žmonės suprastų! Tai pats brangiausias
dalykas, kurį gali turėti, o jie tokie kvaili, kad net nežino, jog jo reikia siekti.
Darbas? Jie dirba dėl darbo. Neįstengia suvokti, kad vienintelis darbo tikslas yra
laisvalaikis.
3 Anakapris – vienas iš dviejų miestelių Kaprio saloje (kitas – Kapris), į pietvakarius nuo Žydrosios grotos.
4 bel paese – minkštas riebus sūris su kieta luoba, gaminamas Italijoje (Bel paese – gražus kraštas).
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Vynas kai kuriuos žmones skatina leistis į bendro pobūdžio samprotavimus.
Jo pastabos buvo teisingos, bet kas galėtų tvirtinti, jog jos originalios. Aš nieko
nepasakiau, tik brūkštelėjau degtuką ir užsidegiau cigarą.
- Buvo pilnas mėnulis, kai pirmąsyk atvykau į Kaprį, – tęsė jis susimąstęs. –
Turbūt tas pats mėnulis kaip šįvakar.
- Tikrai tas pats, juk žinote, – nusišypsojau.
Jis kreivai šyptelėjo. Sodelį apšvietė vienintelė žibalinė lempa, kabojusi virš
mūsų galvų. Prie jos valgyti buvo tamsoka, bet patogu keistis prisipažinimais.
- Ne tai norėjau pasakyti. Turėjau omeny, kad, rodos, tai atsitiko vakar.
Praėjo penkiolika metų, o kai žvelgiu atgal, atrodo kaip mėnuo. Niekada anksčiau
nebuvau Italijoje. Atvykau vasaros atostogų. Iš Marselio laivu nuplaukiau į
Neapolį, apvaikščiojau Pompėją, Paestumą5 ir dar porą panašių vietų; tada
atvykau čia savaitei. Šios vietos vaizdas man iškart patiko, tai yra vaizdas iš jūros.
Žiūrėjau, kaip jis artėja ir artėja, tada sėdome į nedideles garlaivio valtis ir išlipome
krantinėje, kur mus pasitiko minia erzeliuojančių žmonių, norinčių panešėti mūsų
bagažą, viešbutininkų šūksniai, apgriuvę namai Didžiojoje prieplaukoje, ėjimas
aukštyn į viešbutį, vakarienė terasoje – na, visa tai mane apsvaigino. Tikra tiesa.
Nebežinojau, ar stoviu ant galvos, ar ant kojų. Niekada nebuvau gėręs Kaprio
vyno, bet girdėjau apie jį. Manau, kad buvau kiek įkaušęs. Sėdėjau terasoje, kai
visi nuėjo gulti, ir žiūrėjau į mėnulį virš jūros ir į didžiulį raudoną dūmų kamuolį,
kylantį iš Vezuvijaus. Aišku, dabar žinau, kad vynas, kurį gėriau, buvo rašalas, o ne
joks Kaprio vynas, bet tada jis man atrodė geras. Tačiau ne nuo vyno apgirtau, bet
nuo tos vaizdingos salos, nuo tų erzeliuojančių žmonių, nuo mėnulio ir jūros, ir
nuo oleandrų viešbučio sodelyje. Niekada nebuvau matęs oleandro.
Tai buvo ilga kalba, tad jį ėmė troškinti. Jis kilstelėjo savo taurę, bet ji buvo
tuščia. Paklausiau, ar dar įpilti stregos.
- Ji kelia šleikštulį. Gal geriau butelį vyno? Būtų sveikiau, juk tai grynos
vynuogių sultys ir niekam nepakenks.
Užsakiau dar vyno ir, kai jį atnešė, pripyliau taures. Jis nurijo didelį gurkšnį
ir su palengvėjimu atsidusęs tęsė.
- Kitą dieną radau tą maudymosi vietą, kur mes vaikštome. Nebloga
maudykla, pagalvojau. Tada ėmiau klaidžioti po salą. Man pasisekė, kad kaip
tik tuo metu Puntoje di Timberio6 buvo šventė, ir aš pataikiau į patį jos vidurį.
Mergelės Marijos statula ir kunigai, patarnautojai, mosuojantys smilkytuvais,
ir visa minia linksmų, besijuokiančių, įsiaudrinusių žmonių, daugelis puošniai
apsirengę. Sutikau ten anglą ir paklausiau, ką visa tai reiškia. „O, tai Dangun
Ėmimo šventė, – atsakė jis, – bent jau taip sako katalikų Bažnyčia, tačiau tai tik
jos išmonė. Iš tiesų tai Veneros šventė, pagoniška. Afroditė, kylanti iš jūros ir taip
toliau.“ Besiklausant jo mane apėmė keistas jausmas. Rodės, nukeliavau toli į
praeitį, jei suprantate, ką noriu pasakyti. Paskui vieną vakarą nusigavau į pakrantę
pažiūrėti į Faraljones7 mėnesienoje. Jeigu likimo deivės norėjo, kad toliau dirbčiau
banke, jos turėjo neleisti man ten vaikščioti.
5 Paestumas – graikų kolonistų miestas, įsikūręs Pirėnų jūros pakrantėje 600-450 m. pr. Kr.
6 Punta di Timberio – kyšulys Kaprio salos šiaurės rytuose.
7 Faraljonės (Faraglioni) – dvi uolos prie rytinio Kaprio kranto, kyšančios stačiai iš jūros.
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- Buvote banko tarnautojas, ar ne? – paklausiau. Suklydau dėl jo profesijos,
bet ne per daugiausiai.
- Taip, buvau „Jorko ir Sičio“ banko Krofordo gatvės skyriaus vedėjas.
Tai buvo patogi darbovietė, nes gyvenau Hendone8 ir nueiti nuo durų iki durų
tetrukdavo trisdešimt septynias minutes.
Jis paptelėjo pypkę ir vėl uždegė.
Tai buvo paskutinis mano atostogų vakaras. Turėjau grįžti į banką
pirmadienio rytą. Kai pažvelgiau į tas didžiules uolas, kyšančias iš vandens, ir į
mėnulį virš jų, ir į tas žvejų, gaudančių sepijas, valčių švieseles, į visą tą taikingą
nuostabų paveikslą, tariau sau: na, galų gale, kodėl man reikia grįžti? Juk neturiu
nieko išlaikyti. Mano žmona mirė nuo bronchų uždegimo prieš keturis metus,
o vaiką paėmė auginti senelė, mano žmonos motina. Sena kvailė neprižiūrėjo
mergaitės tinkamai, jai prasidėjo kraujo užkrėtimas, tada amputavo koją, bet jos
nepavyko išgelbėti, vargšelė mirė.
- Kaip baisu, – ištariau.
- Taip, labai krimtausi dėl to, bet, žinoma, ne tiek, kiek būčiau sielojęsis, jeigu
ji būtų gyvenusi su manim. Tačiau, man regis, tai buvo Dievo malonė. Ką veikti
mergaitei tik su viena koja? Gailėjau ir savo žmonos. Mes labai gerai sutarėme.
Nors nežinau, ar būtume ištvėrę iki galo. Ji buvo iš tų moterų, kurioms visada
rūpi, ką pagalvos kiti žmonės. Jai nepatiko keliauti. Istbornas9 jai buvo geriausios
atostogos. Ar žinote, kad pirmąkart perplaukiau Lamanšą tik po jos mirties?
- Bet turbūt turite kitų giminaičių?
- Jokių. Buvau vienturtis sūnus. Tėvas turėjo brolį, bet jis išvažiavo į Australiją
man dar negimus. Kažin ar kas pasaulyje yra vienišesnis nei aš. Nemačiau jokios
priežasties, dėl kurios negalėčiau elgtis taip, kaip noriu. Tuo metu man buvo
trisdešimt ketveri.
Jis man sakė, kad saloje gyvena penkiolika metų. Tad dabar jam buvo
keturiasdešimt devyneri. Tiek jam ir būčiau davęs.
- Dirbau nuo septyniolikos metų. Neturėjau jokių kitų perspektyvų, tik
dirbti tą patį darbą diena iš dienos, iki išeisiu į pensiją. Paklausiau savęs: ar verta?
Kas čia blogo, jeigu mesiu viską velniop ir praleisiu likusį gyvenimą čia? Tai pati
gražiausia vieta, kokią buvau kada matęs. Bet buvau verslo žmogus ir atsargus
iš prigimties. „Ne, – pasakiau, – neskrajosiu padebesiais, išvažiuosiu rytoj, kaip
ir ketinau, ir gerai viską apsvarstysiu. Gal kai sugrįšiu į Londoną, galvosiu visai
kitaip. Nelaimingas kvailys! Šitaip praradau visus metus.
- Tai nepakeitėte savo nuomonės?
- Tikrai ne. Visą laiką, kai dirbau, be perstojo galvojau apie čionykštes
maudynes, apie vynuogynus, pasivaikščiojimus po kalvas, apie mėnulį ir jūrą, ir
aikštę vakarais, kai visi vaikšto ir kalbasi po dienos darbų. Mane neramino tik
vienas dalykas: nebuvau tikras, ar pateisinama nedirbti, kai visi kiti dirba. Tada
perskaičiau neva istorinę knygą, parašytą Marijono Krofordo10 ,ir ten radau istoriją
8 Hendonas – Londono gyvenamasis rajonas.
9 Istbornas (Eastbourne) – pajūrio kurortas pietinėje Anglijos pakrantėje.
10 Marion Crawford (1854-1909) – amerikiečių rašytojas, gimęs ir miręs Italijoje, išgarsėjęs serija romanų apie romėnų didikų šeimos gyvenimą.
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apie Sybarį ir Krotoną11 . Tai buvo du miestai; Sybaryje žmonės tiesiog mėgavosi
gyvenimu ir smagiai leido laiką, o Krotonos miestelėnai buvo veiklūs ir darbštūs, ir
taip toliau. Ir vieną dieną Krotonos kariai atėjo ir nušlavė Sybarį, o po kiek laiko iš
kažkur kitur atėjo daugybė kitų karių ir nušlavė Krotoną. Sybaryje neliko akmens
ant akmens, o Krotonoje liko tik viena kolona. Tai padėjo man apsispręsti.
- Kaip gi?
- Jų galas buvo vienodas, ar ne? Kai dabar pasižiūri atgal, kurie buvo mulkiai?
Aš neatsakiau, tad jis tęsė.
- Kvaršinau galvą dėl pinigų. Bankas išleisdavo į pensiją tik su trisdešimties
metų stažu, bet jeigu išeidavai anksčiau, gaudavai išeitinę išmoką. Sudėjau ją su
tuo, ką gavau pardavęs savo namą, ir su nedidelėm santaupom, tačiau to neužteko
nusipirkti rentai iki gyvos galvos. Būtų kvaila paaukoti viską dėl malonaus
gyvenimo ir neturėti tiek pajamų, kad jis būtų malonus. Norėjau turėti nedidelį
nuosavą namelį, samdyti tarną, kartais nusipirkti tabako, žmoniško maisto, vieną
kitą knygą ir truputį atidėti nenumatytiems atvejams. Gerai žinojau, kiek man
reikia. Apskaičiavau, kad pakaktų nusipirkti rentai dvidešimt penkeriems metams.
- Jūs tada buvote trisdešimt penkerių?
- Taip. Man jos užtektų iki šešiasdešimties. Galų gale niekas negali būti
tikras, kad gyvens ilgiau, daugelis žmonių miršta penkiasdešimties, o kai stukteli
šešiasdešimt, geriausia gyvenimo dalis jau praeityje.
- Kita vertus, niekas negali būti tikras, kad mirs šešiasdešimties.
- Na nežinau, tai pareina nuo žmogaus.
- Jumis dėtas, būčiau pasilikęs banke iki pensijos.
- Tada būčiau sulaukęs keturiasdešimt septynerių. Dar ne per senas džiaugtis
čionykščiu gyvenimu, dabar esu vyresnis ir mėgaujuosi juo kaip ir anksčiau, bet
būčiau buvęs per senas, kad patirčiau tą ypatingą malonumą, kurį jauti jaunystėje.
Žinia, gali ir penkiasdešimties metų smagintis taip kaip trisdešimtmetis, tačiau
tai ne toks smagumas. Norėjau gyventi tobulą gyvenimą, kol dar turėjau energijos
ir entuziazmo kuo geriausiai jį išnaudoti. Dvidešimt penkeri metai man atrodė
ilgas laikas, o dvidešimt penkeri laimės metai atrodė verti, kad už juos brangiai
užmokėčiau. Buvau nusprendęs metus palūkėti, metus ir palaukiau. Paskui
padaviau prašymą išeiti iš darbo ir, kai tik jie sumokėjo išeitinę išmoką, nusipirkau
rentą ir atvykau čia.
- Rentą dvidešimt penkeriems metams?
- Taip.
- Ir niekada nesigailėjote?
- Niekada. Man tie pinigai jau atsipirko. Ir dar liko dešimt metų. Ar
nemanote, kad po dvidešimt penkerių tobulos laimės metų pats laikas ištarti
„pakaks“?
- Galbūt.
Jis neaiškino, ką tada darys, bet jo ketinimai buvo akivaizdūs. Maždaug
tokią istoriją ir buvo papasakojęs mano draugas, tik iš pirmų lūpų ji skambėjo kiek
11 Sybaris ir Krotona (Crotona) – senoviniai graikų miestai, įkurti pietų Italijoje apie 700-600 m.pr. Kr.
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kitaip. Vogčia mečiau žvilgsnį į jį. Neįžvelgiau jame nieko ypatingo. Žiūrėdamas
į jo glotnų rimtą veidą, niekas nebūtų pagalvojęs, kad gebėtų neįprastai pasielgti.
Nesmerkiau jo. Jis taip keistai sudėliojo savo paties gyvenimą, ir aš nemačiau
priežasčių, kodėl jam nevalia tvarkyti jį taip, kaip nori. Vis dėlto man per nugarą
nuėjo šiurpuliai.
- Sušalote? – nusišypsojo jis. – jau galime keliauti žemyn. Mėnulis bus
patekėjęs.
Prieš išsiskiriant Vilsonas paklausė, ar kada norėčiau pamatyti jo namelį,
ir po dviejų ar trijų dienų, sužinojęs, kur jis gyvena, nužingsniavau jo aplankyti.
Tai buvo kaimiška trobelė, toli nuo miesto, vynuogyne, su vaizdu į jūrą. Prie durų
augo apsipylęs žiedais didelis oleandras. Namelyje buvo tik du nedideli kambariai,
mažytė virtuvėlė ir pašiūrė malkoms. Miegamasis panėšėjo į vienuolio celę, bet
svetainė, maloniai kvepianti tabaku, buvo jaukiai apstatyta dviem dideliais foteliais,
kuriuos atsivežė iš Anglijos, namų biuro stalu, nedideliu pianinu ir prikimštom
knygų lentynom. Ant sienų kabėjo įrėmintos G. F. Votso12 ir lordo Leitono13
paveikslų graviūros. Vilsonas pasakė man, kad namukas priklauso vynuogyno
savininkui, gyvenančiam kitam name aukščiau įkalnėje, o jo žmona ateina kas
dieną tvarkyti kambarių ir gaminti maisto. Tą vietą jis radęs, kai pirmąkart atvyko
į Kaprį, o sugrįžęs išsinuomojo ir nuo tada visą laiką čia gyvena. Pamatęs pianiną
ir atverstas gaidas, paklausiau, ar skambina.
- Prastai, bet visada mėgau muziką ir tiesiog smaginuosi barškindamas.
Jis sėdo prie pianino ir paskambino vieną Bethoveno sonatos dalį. Jam
nelabai sekėsi. Peržvelgiau jo repertuarą: Šumanas ir Šubertas, Bethovenas,
Bachas ir Šopenas. Ant stalo, prie kurio valgydavo, gulėjo taukuota kortų kaladė.
Paklausiau, ar žaidžia pasiansą.
- Dažnai.
Iš to, ką mačiau pas jį ir ką girdėjau iš kitų žmonių, susidariau gan tikslų
vaizdą apie jo gyvenimą pastaruosius penkiolika metų. Jis išties buvo dorybingas.
Vilsonas plaukiodavo, daug vaikščiojo ir, regis, niekad nepaliovė žavėjęsis sala,
kurią taip gerai pažinojo; skambino pianinu, dėstė pasiansą, skaitė knygas.
Kviečiamas į svečius neatsisakydavo ir, nors nuobodokas, buvo malonus pašnekovas.
Neįsižeisdavo, jeigu jį ignoruodavo. Jam patiko bendrauti su žmonėmis, tačiau
visada išlaikydavo atstumą ir nenusileisdavo iki familiarumo. Gyveno taupiai, bet
gan patogiai. Niekam nebuvo skolingas nė penso. Manau, kad nebuvo iš tų, kurie
pamišę dėl sekso, ir jeigu jaunystėje retkarčiais turėdavo trumpalaikių meilės ryšių
su kokia salos viešnia, kuriai galvą susukdavo apsupusi ją atmosfera, esu tikras, kad
savo jausmus, kol jie tverdavo, visada suvaldydavo. Galvoju, kad buvo pasiryžęs
niekam neleisti kėsintis į jo nepriklausomą dvasią. Vienintelė jo aistra buvo
gamtos grožis, ir jis ieškojo palaimos paprastuose dalykuose, kuriuos gyvenimas
siūlo visiems. Pasakysite, kad tai labai savanaudiška egzistencija. Taip, iš jo niekam
nebuvo jokios naudos, bet, kita vertus, jis niekam nedarė nieko blogo. Vienintelis
12 G. F. Watts (1817-1904) – anglų dailininkas ir skulptorius.
13 Lord Leighton (1830-1896) – anglų tapytojas.

Varpai 2019 (41)

LOTOSO VALGYTOJAS

143

jo tikslas buvo jo paties laimė, ir atrodė, kad jis ją pasiekė. Tik nedaugelis žino,
kur ieškoti laimės, ir dar mažiau žmonių randa ją. Nežinau, ar jis buvo kvailys,
ar išminčius, bet jis tvirtai žinojo, ko nori. Man keisčiausia buvo tai, kad jis toks
niekuo neišsiskiriantis. Niekada nebūčiau jo prisiminęs, jei nebūčiau žinojęs, kad
vieną dieną, po dešimties metų, jei kokia liga anksčiau nenutrauks jo gyvenimo
siūlo, jis turės sąmoningai palikti šį pasaulį, kurį taip mylėjo. Turbūt ši mintis,
niekad neišeinanti jam iš galvos, vertė jį su tokiu entuziazmu mėgautis kiekviena
gyvasties akimirka.
Tačiau pasielgčiau neteisingai jo atžvilgiu, jeigu nepaminėčiau, jog jis
neturėjo įpročio kalbėti apie save. Man rodos, kad tas draugas, pas kurį viešėjau,
buvo vienintelis žmogus, kuriam jis atsiskleidė. O man papasakojo tą istoriją tik
todėl, kad įtarė, jog ją jau žinau, ir tą vakarą, kai ją pasakojo, buvo išgėręs nemažai
vyno.
Mano viešnagė baigėsi, ir aš išvykau iš salos. Po metų prasidėjo karas. Man
atsitiko daug dalykų, pakeitusių gyvenimo tėkmę, tad į Kaprį vėl nuvykau tik po
trylikos metų. Mano draugas irgi buvo sugrįžęs, bet nebebuvo toks turtingas ir
apsigyveno name, kur man nebuvo kambario; taigi aš apsistojau viešbutyje. Jis
atėjo pasitikti manęs į prieplauką, ir mes kartu pavakarieniavome. Per vakarienę
paklausiau jo, kur gi jo namas.
- Tu jį žinai, – atsakė jis. – Tai tas namukas, kurį turėjo Vilsonas. Pristačiau
vieną kambarį, ir išėjo jauki vietelė.
Kadangi mano protą buvo užėmę tiek daug dalykų, per tuos ilgus metus
apie Vilsoną nė karto nepagalvojau, tačiau dabar, šiek tiek sukrėstas, prisiminiau.
Tie dešimt metų, kurie jam buvo likę, kai susipažinau su juo, jau seniai buvo praėję.
- Ar jis nusižudė, kaip buvo žadėjęs?
- Tai gan liūdna istorija.
Vilsono planas buvo neblogas, tik turėjo vieną trūkumą, kurio jis turbūt
negalėjo numatyti. Jam niekad neatėjo į galvą, kad po dvidešimt penkerių
tobulos laimės metų šiame ramiame užutėkyje, kur niekas pasaulyje nedrumstė jo
ramybės, jo charakteris pamažu praras savo tvirtybę. Valiai ugdyti reikia kliūčių;
kai jų nėra, kai siekiant savo svajonių išsipildymo nereikia dėti pastangų, nes tas
svajones galima įgyvendinti vos ištiesus ranką, valia tampa bejėgė. Jeigu visą laiką
vaikštai lyguma, raumenys, kurių reikia užkopti į kalną, atrofuojasi. Tai banalūs
teiginiai, bet taip yra. Kai Vilsono renta pasibaigė, jis nebesiryžo pasidaryti galo,
kuriuo buvo ketinęs užsimokėti už ilgą palaimingos ramybės būseną. Kiek galėjau
suprasti iš mano draugo žodžių, o vėliau ir iš kitų kalbų, drąsos jam netrūko. Jis
tiesiog atidėliojo tai diena iš dienos.
Jis gyveno saloje taip ilgai ir taip tvarkingai apmokėdavo savo sąskaitas, kad
jam nesunku buvo gauti paskolų; niekad anksčiau nesiskolinęs pinigų, jis sutiko
nemažai žmonių, kurie mielai skolino nedideles sumas, kai jų paprašydavo. Jis tiek
metų reguliariai mokėjo nuompinigius, kad namo savininkas, kurio žmona Asunta
vis dar patarnaudavo jam, keletą mėnesių į tai žiūrėjo pro pirštus. Visi tikėjo juo,
kai jis pasakodavo, kad mirė jo giminaitis ir kad jis laikinai pakliuvęs į keblią padėtį,
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nes dėl teisinių formalumų vis dar negali atgauti jam paliktų pinigų. Jis šitaip delsė
daugiau nei metus. Paskui nebegaudavo kreditų iš vietinių prekeivių, ir niekas jam
nebeskolindavo. Jo šeimininkas įspėjo jį, kad jeigu nepadengs įsiskolinimo iki tam
tikros datos, privalės išsikelti iš namo.
Dieną prieš tai jis nuėjo į mažytį miegamąjį, uždarė duris ir langus,
užskleidė užuolaidas ir uždegė gorę su anglim. Kitą rytą Asunta, atėjusi paruošti
jam pusryčių, rado jį be sąmonės, bet dar gyvą. Tas kambarys buvo su skersvėjais, ir
nors jis stengėsi visaip jį užsandarinti, kad neįeitų šviežias oras, padarė tai nelabai
kruopščiai. Atrodė, lyg paskutinę akimirką, nors jo padėtis buvo beviltiška, jis kiek
suabejojo, ar siekti užsibrėžto tikslo. Vilsoną nuvežė į ligoninę, ir jis ten sunkiai
sirgo, bet galiausiai atsitaisė. Tačiau ar dėl apsinuodijimo smalkėm, ar dėl šoko jis
neišsaugojo visų protinių ir fizinių gebėjimų. Nebuvo pamišęs, bent jau ne tiek
pamišęs, kad jį uždarytų į beprotnamį, bet aiškiai ne visai sveiko proto.
- Nuėjau aplankyti jo, – pasakojo mano draugas, – bandžiau prakalbinti, bet
jis tik keistai žiūrėjo į mane, tarsi negalėtų prisiminti, kur mane matęs. Išrodė gan
baisiai gulėdamas lovoje su savaitę neskusta žila barzda, bet išskyrus tą keistą akių
išraišką, atrodė visai normalus.
- Kokią keistą akių išraišką?
Nežinau, kaip tiksliau ją apibūdinti. Mįslinga. Tai absurdiškas palyginimas,
bet įsivaizduok, jog sviedei akmenį aukštyn į orą, ir jis nenukrito, o pasiliko ten...
- Tai tikrai būtų mįslė, – šyptelėjau.
- Tai va, toks mįslingas ir jo žvilgsnis.
Niekas nežinojo, ką su juo daryti. Jis neturėjo pinigų ir jokių vilčių jų gauti.
Jo daiktai buvo parduoti, bet to neužteko padengti skoloms. Jis buvo anglas, o italų
valdžia nenorėjo prisiimti atsakomybės už jį. Britų konsulas Neapolyje tokiam
reikalui neturėjo lėšų. Žinoma, jį buvo galima parsiųsti į Angliją, tačiau niekas
nežinojo, ką daryti su juo, kai jis atvyktų. Tada Asunta, tarnaitė, pasakė, kad jis buvo
geras ponas ir geras nuomininkas ir, kol turėjo pinigų, už viską apsimokėdavo, tad
jis gali miegoti pašiūrėje prie to namo, kur gyveno ji ir jos vyras. Ir dalytis su jais
maistu. Taip buvo jam pasiūlyta. Sunku pasakyti, ar jis suprato, ar ne. Kai Asunta
atėjo paimti jo iš ligoninės, jis nusekė paskui ją neištaręs nė žodžio. Atrodė, kad
nebeturi savo valios. Dabar ji laiko jį trečius metus.
- Tai nelabai patogus būstas, – pasakė mano draugas. – Jie surėmė jam
aplūžusią lovą ir davė porą antklodžių, bet nėra jokio lango, ir žiemą ten šalta kaip
ledainėje, o vasarą kaip orkaitėje. Maistas išties paprastas. Juk žinai, kaip valgo tie
valstiečiai: makaronai sekmadieniais, o mėsa – kada Dievas duos.
- O ką jis veikia visą laiką?
- Klajoja po kalvas. Bandžiau susitikti su juo du ar tris kartus, bet nieko
neišėjo; kai tik pamato mane ateinant, puola bėgti kaip kiškis. Kartas nuo karto
Asunta nulipa žemyn pasikalbėti su manim, ir tada duodu jai šiek tiek pinigų, kad
nupirktų jam tabako, bet kažin ar jis kada gauna jo.
- Ar neskriaudžia jo?
- Asunta tikrai jam gera. Ji elgiasi su juo kaip su vaiku. Gaila, bet jos vyras
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šiurkštokas. Jis pyksta, kad jo išlaikymas kainuoja. Nemanau, kad jis žiaurus
ar panašaus būdo, bet man atrodo, kad pernelyg griežtas jam. Verčia jį nešioti
vandenį, valyti tvartą ir dirbti kitus darbus.
- Kokia kraupi lemtis, – pasakiau.
- Jis pats ją prisišaukė. Galų gale jis gavo tai, ką užsitarnavo.
- Manau, kad mes visi gauname, ką užsitarnaujame, – pasakiau. – Bet dėl to
jo likimas ne mažiau kraupus.
Po dviejų ar trijų dienų mudu su draugu išėjome pasivaikščioti. Žingsniavome
siauru taku per alyvmedžių giraitę.
- Va gi Vilsonas, – staiga ištarė mano draugas. – Tik nežiūrėk į jį, kitaip
nubaidysi. Eik nesidairydamas.
Ėjau nukreipęs žvilgsnį į taką, tačiau akies kampučiu pamačiau vyrą,
pasislėpusį už alyvmedžio. Mums artinantis jis nejudėjo, bet jaučiau, kad stebi
mus. Kai tik mes praėjome, išgirdau tapsėjimą. Vilsonas tarsi medžiojamas žvėris
spruko į saugią vietą. Tada mačiau jį paskutinį kartą.
Jis mirė pernai. Tokį gyvenimą ištvėrė šešerius metus. Vieną rytą jį rado
ramiai gulintį ant kalno šlaito lyg būtų užmigęs. Iš tos vietos jis galėjo matyti dvi
dideles uolas, vardu Faraljonės, kyšančias iš vandens. Buvo mėnulio pilnatis, ir jis
turbūt ėjo pažiūrėti į jas mėnesienoje. Gal jį nužudė to vaizdo grožis.

William SOMERSET MAUGHAM
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KRONIKA
PAGERBTI LIETUVOS
ŠVIESUOLIAI
Kovo 30 d. Panevėžio bendruomenių
rūmuose laureatams įteikti Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai.
Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos
visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei,
reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas,
brandinančias visuomenės pilietiškumą,
tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.
G. Petkevičaitės-Bitės atminimo
medalius „Tarnaukite Lietuvai“ įteikė
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas
Viktoras Pranckietis ir Panevėžio meras Rytis
Račkauskas.
Įteikta 16 Seimo valdybos sprendimu
įsteigtų apdovanojimų.

Seimo Pirmininkas V. Pranckietis
šventiniame renginyje pažymėjo, kad nuo
2011 m., kai buvo įsteigtas šis garbingas
apdovanojimas, iš viso pagerbti 154
šviesuoliai. Tai – tik nedidelė dalis aktyvių
ir pilietiškų Lietuvos žmonių, gerus darbus
darančių tyliai, savo veikla įkvepiančių
kitus. Parlamento vadovo tvirtinimu, „už
tokią ryžto ir drąsos dovaną Lietuvai jie
tapo lyderiais, į kuriuos lygiuotis ir kuriuos
apdovanoti yra garbė“.
2019 m. G. Petkevičaitės-Bitės
atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ iš
viso buvo pateikta 40 kandidatų. Laureatai
išrinkti slaptu balsavimu. Nominacijoje
„už visuomeniškai aktualią publicistiką,
ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes“
laureate pripažinta „Varpų“ redaktorė Silvija
Peleckienė. Iškilmėse ji pristatyta tokiais
žodžiais: „Prozininkė, publicistė, literatūrinių
renginių organizatorė, jau 25-erius metus
redaguojanti literatūros almanachą „Varpai“.

Olgos POSAŠKOVOS nuotraukoje: Laureatai. Silvija Peleckienė ir Algirdas Gluodas – paskutinėje eilėje
viduryje.
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DVIGUBAS JUBILIEJUS
SU NERIMO IR ROMANTIKOS
GAIDELĖM

Olgos POSAŠKOVOS nuotraukoje: Seimo
Pirmininkas Viktoras Pranckietis įteikia medalį
„Varpų“ redaktorei Silvijai Peleckienei.

Jos publicistika – sąžininga, paremta
asmenine patirtimi, ypač išskirtina knyga
apie „vilko vaikus“, pabėgusius į Lietuvą
iš Rytprūsių, po sunkios avarijos parašytas
romanas „Vilties durys“, tekstai apie
Pliaterytę, Bitę, Lazdynų Pelėdą, Šatrijos
Raganą. Visose aštuoniose savo knygose
autorė intensyviai apmąsto trapų žmogaus
dvasinį gyvenimą, vertybes, anot prof.
Petro Bražėno, tarsi meta iššūkį praktiškam,
pragmatiškam, net ciniškam pasauliui. Ji
pasišventimu ir kūrybiniu įkvėpimu kelia
aukštyn širdis“.
Nominacijoje „už filantropinę veiklą,
ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir
rėmimą“ medalis įteiktas „Varpų“ redakcijos
kolegijos nariui Algirdui Gluodui.
Parengta
pagal
LR
Seimo
Kanceliarijos
informacijos
ir
komunikacijos departamento informaciją

„Varpų“ vakarą Lietuvos rašytojų
sąjungos klube, įvykusį gegužės 2 d., pradėjo
Povilas Girdenis, žemaitiškų dainų autorius
ir atlikėjas. Tokia pradžia – neatsitiktinė.
Lietuvos Respublikos Seimas šiuos metus
yra paskelbęs Žemaitijos metais. O Šiauliai,
kuriuose gimsta „Varpai“ – ne tik Žemaitijos
pašonėje, bet ir patys pusiau Žemaitijoje.
Kaip rimtai ir ne visai rimtai įtikinėja vienas
žinomas šiaulietis, centrinė miesto gatvė
skiria Šiaulius į Žemaitiją ir Aukštaitiją.
„Varpai“ pažymi dvigubą jubiliejų.
Sukako 30 metų nuo almanacho atnaujinimo
dienos. Be to, išleistas 40-tasis tomas.
Trumpame
įžanginiame
žodyje
vyriausiasis redaktorius Leonas PeleckisKaktavičius atkreipė dėmesį į rudeninių ir
pavasarinių „Varpų“ puslapiuose pristatomas
iškilias asmenybes ir naujus autorius,
išreikšdamas viltį, jog naujausius leidinius
įvertins kolegos, pirmieji turėję galimybę su
jais susipažinti. Be to, pažymėjo, kad yra ir
trečias jubiliejus – šios „Varpų“ sutiktuvės
Rašytojų sąjungos klube 25-tos.
Lietuvos
rašytojų
sąjungos
pirmininkė Birutė Jonuškaitė pasveikino
„Varpų“ redaktorius su jubiliejumi,
prisiminė almanacho pradžią karo apsuptyje,
dėkojo kantriai ir užsispyrusiai savo laiką
aukojantiems dabartiniams leidėjams.
Profesorius Petras Bražėnas savo
kalbą taipogi pradėjo nuo sveikinimų
„nešantiems ne tik garbingą, bet ir sunkią
naštą“, redaktorius pavadindamas bitėmdarbštuolėm. „Kartais aš su šviesiu
balto pavydo jausmu apie juos pakalbu.
Nepasiekiamas man toks darbštumas,
užsispyrimo, darbo kryptingumo lygis“.
Todėl jį labai sujaudino vyr. redaktoriaus
įžanginis žodis, kuriame yra nerimą keliantis
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signalas dėl sudėtingos finansinės situacijos.
Kalbėtojas pažymėjo, jog, taupydamas laiką,
skirs tik po vieną epitetą perskaitytiems
kūriniams. „Tai iš tiesų įdomios publikacijos,
skaičiau su dideliu malonumu“, - sakė
P. Bražėnas. Pasidžiaugė Stasio Kašausko
nuotaikingais prisiminimais ir turiningu
pokalbiu su juo, nepamiršdamas ir šnekintojo,
kurio ypatingais gabumais turėjo galimybę
prieš keletą metų pats įsitikinti. Numerio
puošmena pavadino talentingo kūrėjo Vlado
Kalvaičio atminimui skirtą žodį. O vienas
netikėčiausių tekstų, kuriam net 90 metų,
bet kuris iki šiol nepraradęs aktualumo –
Gražvydo Kirvaičio vertimas. „Na, o vienas
turiningiausių, gal ir pats turiningiausias –
pasikalbėjimas su Juozu Pabrėža ir jo užrašyti
žemaitiški posakiai, patarlės, priežodžiai. Čia
jau tikras numerio perliukas“. Prasmingi
istorinės atminties puslapiai apie kunigą
knygnešį, kurių autorė Aldona Ruseckaitė,
pastaraisiais metais pradžiuginusi Lietuvą
net keturiomis išskirtinėmis knygomis. Su
nemaža intriga Arvydo Juozaičio rašomos
knygos ištrauka. Pora sakinių apie naujausią
Silvijos Peleckienės knygą „Per tiltą į niekur“:
„Ji turi savo žanrą – noveletes. Tai – labai šilti,
moteriški, emocingi kūriniai. Naujausios
noveletės gražios ir mielos kaip visada“.
- Šitie rūmai ir aš asmeniškai yra
gyvi „Varpų“ atnaujinimo atmintimi, pažymėjo „Varpų“ redakcijos kolegijos narys
akademikas Vytautas Martinkus. – Prieš
atnaujindamas „Varpus“ Leonas čia lankėsi.
Nežinau, ko jis tikėjosi – paramos, atramos
ar supratimo, bet jis tuomet pasidalino ta
savo idėja. Pritariau, pasakiau, kad tikrai
Rašytojų sąjunga rems ir džiaugsis almanacho
atgimimu. Taip, atrodo, ir yra. Džiaugiuosi,
kad per tris dešimtmečius leidinys neišnyko,
kad gyvuoja.
Kalbėtojas pasidžiaugė, kad per tą
laiką atsirado naujų rubrikų, monsinjoro
Kazimiero Vasiliausko motto tituliniame
puslapyje, kiekvieną naują numerį pradeda
labai mielai nuteikiantis „Senųjų „Varpų“
skambesys“. „Dabar „Varpai“ iš tikrųjų
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Vakarą pradėjo ir užbaigė žemaitiškų dainų
autorius ir atlikėjas Povilas Girdenis.
labai gražūs, iš tolo šviečia. Iliustracijos labai
papuošia“. V. Martinkus atkreipė dėmesį
ir į naujausio numerio naujovę – tekstus
po nuotraukom iš S. Kašausko asmeninio
archyvo: „Tai be galo įdomu.“ O čia apie A.
Juozaičio rašomos knygos ištrauką: „Lauksim
knygos, kuri, atrodo, bus tikrai netradicinė“.

„Varpų“ leidėjus sveikina Lietuvos
rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė
Jonuškaitė.
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„Skaitant „Varpus“ atsigauna širdis“, - sakė
Arvydas Juozaitis.
Pasikalbėjimus su Andrium Konickiu, S.
Kašausku, J. Pabrėža recenzentas įvardijo
kaip 39 ir 40 numerių švietalu. Grožinė
kūryba pranašesnė 39-ajame tome. Atskiros
padėkos, anot V. Martinkaus, nusipelno
publikacija, skirta skulptoriui Kaziui Bimbai.
Pirmajame ir ketvirtajame viršeliuose

Sveikinimo žodį taria „Naujosios Romuvos“
vyriausiasis redaktorius ir „Varpų“ autorius
Andrius Konickis.
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Literatūrinės „Varpų“ premijos laureatas
Stasys Kašauskas.
įdėtus šio menininko darbus kalbėtojas
apibūdino taip: „Šiuos kūrinius siečiau su
„Varpų“ leidėjų egzistenciniais klausimais,
apie kuriuos užsiminta jubiliejinio numerio
pratarmėje. Pirmasis jų vadinasi „Sizifas“.
Pagalvojau, kad Leoną galėčiau pavadinti
„Varpų“ Sizifu. Jam, kaip tam Sizifui,
kasmet reikia nemenką akmenėlį atristi, ir
nenusimato nei lengvesnio rytojaus, nei tų
rūpesčių pabaigos. O ant ketvirtojo viršelio
akmeninis suoliukas ir ant jo patupdytas
akmuo – ne kas kita, kaip „Varpų“ leidėjas.
Jis ir yra tas Samogitas, tvirtai sėdintis Šiaulių
miesto gatvės skvere“.
V. Martinkus apie naujausią S.
Peleckienės knygą: „Silvija, ko gero,
vienintelė prozininkė Lietuvoje, taip gerai
įvaldžiusi noveletės žanrą. Ją reikia tik pagirti
už ištikimybę. Jos noveletės – priešprieša
šiandieninės prozos dokumentiškumui,
fotografiškumui. (...) O romano siužetas
galėtų tapti įdomios operos siužetu“.
- Skaitant „Varpus“ atsigauna širdis,
- sakė dr. A. Juozaitis.- Man jie nepaprastai
gražūs. Džiaugiuosi, kad Leonas ir Silvija
bendražygiai visom prasmėm. Kita proga
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Literatūrinės „Varpų“ premijos laureatės
diplomas įteikiamas Daliai Čiočytei.
jau esu minėjęs, jog „Varpų“ redaktorius
yra Šiaulių genius loci. Jeigu Šiauliuose labai
svarbi Vilniaus gatvė su visa architektūra,
tai varpininkų įtaka yra nė kiek ne mažesnė,
tik žodinė. „Varpai“ per visą Lietuvą – kaip
šerdis.
Rašytojas ir filosofas, išanalizavęs
vieną knygos „Per tiltą į niekur“ noveletę
– „Iš pasmerktųjų“, pažymėjo, jog jos dėka
galima padaryti išvadą, kas šiuo metu vyksta
pasaulyje.
Didelį
malonumą
naujausių
„Varpų“ skaitytojams suteikęs Lietuvos
Nepriklausomybės
Akto
signataras
prozininkas ir publicistas S. Kašauskas
prie mikrofono prisiminė keletą žymiausių
pasaulio
žemaičių
–
bendrabutyje
Mažeikiuose gyvenusius gimnazistus –
būsimąjį profesorių Aleksą Girdenį ir
rašytoją Romualdą Granauską, mintinai
žaisdavusius šachmatais, dailininką Praną
Gailių, gyvenusį Paryžiuje. Prisipažino, kad,
besiblaškydamas po pasaulį, svetur išgirstus
varpus visada lyginęs su gimtųjų Telšių
bažnyčios varpais. Papasakojo labai artimai
bendravęs su iš Šiaulių kilusiu, Australijoje
gyvenusiu rašytoju Vytautu Steponu
Janavičium. „Jis – iš tų didžiųjų šiauliečių
tarpukario inteligentų, iš mamutų, palikusių
ryškius pėdsakus. Šių laikų Šiaulių mamutais
pavadinčiau Silviją ir Leoną. Ačiū, kad esat,
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Literatūrinės „Varpų“ premijos laureatas
Juozas Pabrėža. Kairėje - redakcijos kolegijos
narys prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka.
kad darot darbą, kurio šiandien mažai kas
imasi“.
Žemaitiškos gramatikos ir jubiliejinių
„Varpų“ autorius Šiaulių universiteto doc.
dr. J. Pabrėža kalbėjo žemaitiškai.
- Dėl ko „Varpai“ taip ryškiai skamba
jau trisdešimt metų? Dėl daugelio priežasčių.
Pirmoj eilėj dėl to, kad „Varpai“ leidžiami
šviesioj, šventoj Saulės žemėj, antra – kad
„Varpams“ tuos tris dešimtmečius labai
širdingai diriguoja kietas, užsispyręs žemaitis
Leonas Peleckis-Kaktavičius, - sakė žymusis
kalbininkas. Pasidžiaugęs, kad ypatingais
Žemaitijai metais debiutavo „Varpuose“,
prisiminė savo iškilųjį mokytoją prof. A.
Girdenį, pažymėjo, jog kiekviena tauta
laikosi ant trijų kertinių stulpų – kalbos,
papročių, tradicijų, perskaitė autentišką
Žemaičių Kalvarijoje gyvenusios Leokadijos
Šimkienės prieš 40 metų užrašytą tekstą.
„Naujosios Romuvos“ vyriausiasis
redaktorius dr. A. Konickis debiutavo
39-ajame „Varpų“ numeryje.
- Atnaujintai „Naujajai Romuvai“
šiek tiek mažiau nei „Varpams“, - dvidešimt
penkeri. Mes – ne konkurentai, o kolegos,
- sakė filosofas. – Kai kalbinamas poetas,
prozininkas ar kitos profesijos atstovas,
– natūralu. Bet kai redaktorius kalbina
redaktorių, tai jau ypatinga. Tai ir kvietimas
bendradarbiauti. „Varpai“ atvažiuoja į Vilnių
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– gražu, „Naujoji Romuva“ – į Šiaulius, dar
gražiau. Tai taip ir gyvensim – kolegiškai.
- Mano pažintis su „Varpais“ neilga,
tik pora metų, - kalbėjo literatūros vertėjas
G. Kirvaitis. – Kas man patinka „Varpuose“?
Be abejo, didelė medžiagų įvairovė, labai
skoningas, meniškas apipavidalinimas. Ačiū
už meilės darbą, kuris, deja, nėra remiamas
tiek, kiek reikėtų.
Vilniaus universiteto humanitarinių
mokslų daktarė doc. Dalia Čiočytė
pažymėjo norinti tarti romantišką žodį. Jis
buvo skirtas į vakarą atvežtoms naujoms
„Varpų“ redaktorių knygoms – „Arti,
kaip išsipildymas“ ir „Per tiltą į niekur“.
Įspūdingai išanalizavusi Leono eilėraštį „Kai
vienas iš mūsų išeis...“ ir Silvijos noveletę
„Kodėl?“, literatūros mokslininkė padarė
išvadą: „Tai – tik vienas konkretus pavyzdys,
kai, skaitydami Leono ir Silvijos tekstus,
girdime duetą“.

2019 metų literatūrinės „Varpų“
premijos laureatais tituluoti rašytojas S.
Kašauskas, kalbininkas J. Pabrėža, literatūros
mokslininkė
D.
Čiočytė.
Laureatai
apdovanoti rėmėjų – UAB „Sabalin“ ir UAB
„Rūta“ – dovanomis ir specialiais diplomais.
Pagal diktofoninį įrašą parengė
Sofija KANIAUKAITĖ

LAIŠKAS REDAKCIJAI
J. Nekrašiaus rašinyje „Nuo rusiškos lektūros iki dešimtmečių be šiaulietiškų knygų“,
išspausdintame 2018 metais almanache „Varpai“ Nr.39, atskirais atvejais cituojant nebuvo
nurodytos visos reikalingos nuorodos ir išnašos, susijusios su dr. Tomo Petreikio disertacija
„Regioninės knygos kultūra Žemaitijos knygos 1905-1944 m. pavyzdžiu“ (Vilnius: Vilniaus
universitetas, 2014).
Autorius dėkoja gerbiamam dr. T. Petreikiui už išsakytas pastabas, nurodytus citavimo
netikslumus ir papildymus, su kuriais daugeliu atvejų sutinka ir atsiprašo už klaidas bei
netikslumus cituojant ir atskirais atvejais nenurodant ar nepilnai nurodant citatas, nuorodas
ir išnašas (neišskiriant kursyvu, kabutėmis ar šriftu).
Pagarbiai
Jonas Nekrašius
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