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PAUL VERLAINE

JAUSMINGAS
PASIKALBĖJIMAS
Senajam parke, nuošalioj alėjoj,
Du siluetai pamažu praėjo.
Jų akys mirę, gležnos lūpos jų,
Ir vos girdėti žodžiai abiejų.
Senajam parke, nuošalioj alėjoj,
Vaiduokliai praeitį prikelt norėjo.
- Ar mūsų aistrą prisimint gali?
- O, ne, tas laikas, - kaip jisai toli!
- Nejau tai šviesiai laimei lemta žūti,
Kai mūsų lūpos jungės? – Gali būti.
- Kur žydras skliautas, kur viltis didi?
- Tą viltį dengia debesys juodi.
Taip juodu eina per smilgėtą taką,
Ir vien naktis tegirdi, ką jie sako.
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ŽOLĖJ
Abatas nušneka. – Markize, tu
Kreivai dedies peruką, tartum aklas.
- Tą Kipro vyną gert ne taip saldu,
Kaip, Camargó, bučiuoti tavo kaklą.
- O, mano meile... – Do, mi, sol, la, si.
- Abate, aš tą klastą tau priminsiu.
- Te mes nugrimsim pragaran visi,
Jei aš jums tos žvaigždės nenukabinsiu.
- Norėčiau šuneliu pavirst, tikrai!
- Bučiuokim mergeles, kaip kas išmano,
Tik paeiliui. – Na, ponai, ar gerai?
- Do, mi... – Labanaktis, Mėnuli mano.

PAUL VERLAINE
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PASKUTINĖ GALANTIŠKA
ŠVENTĖ
Bent kartą skirkimės ant visados,
Mieli senjorai ir gražiausios damos.
Šalin įgrisusios epitalamos
Ir malonumai meilės per švelnios!
Išnyks verksmai ir atgailos šešėliai!
Ir kas tada be baimės pagalvos,
Kad buvom mes lyg avinai, kuriuos
Apkarstė kaspinukais poetėliai?
Apjuokino gerokai mus visus
Kuklumas, ir, sakykit, kam jo reikia?
Juk meilės Dievas laisvę mums suteikia,
Ir šitas jaunas Dievas – jis teisus.
Tad skirkimės, pamiršę seną dorą.
Širdims pakanka avinėliais bliaut.
Jos staugimu paskelbė, kad keliaut
Mes norim į Sodomą ir Gomorą.

ŪŽIMAS SMUKLĖSE
Ūžimas smuklėse, šaligatvis – klampus,
Platanai numeta paskutinius lapus;
Tarytum gelžgalių ir purvo uraganas,
Girgždėdamas pralėks koks omnibusas senas,
Vartydamas akis raudonas ir žalias,
Arba, policijai po nosim pypkeles
Rūkydami, nueis į klubą darbininkai;
Gliaumėtas grindinys, varvą stogai aplinkui,
Asfaltas išmuštas, purvai juodų klanų, Štai šitokiu keliu į rojų aš einu.

Vertė HENRIKAS RADAUSKAS
Varpai-1944
Varpai 2020 (43)
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2020-IEJI – LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO METAI

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS

IR POLITIKAS,
IR KULTŪROS ŽMOGUS,
IR DIDELĖS ŠEIMOS TĖVAS
Šiaulietis advokatas Kazimieras Venclauskis (1880-1940) 1920
m. buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą, kuriame dirbo Teisės komisijoje,
vadovavo Socialdemokratų frakcijai. Buvo labai aktyvus, ypač rengiant
pirmosios Lietuvos Konstitucijos projektą. Pasisakė už parlamentinę
respubliką.
Ilgą ir sudėtingą politiko kelią nuėjęs K. Venclauskis 1918 m.
buvo įvardijamas, kaip realus kandidatas ministro pirmininko pareigoms.
Pirmaisiais nepriklausomybės metais tapo akivaizdžiu Šiaulių lyderiu –
pirmuoju burmistru, apskrities valdybos pirmininku (1919-1921), miesto
savivaldybės tarybos pirmininku (1925-1931).
1922 m. rudenį K. Venclauskis išrenkamas Lietuvos Respublikos
Pirmojo Seimo nariu, po poros metų – Antrojo Seimo nariu.
Tačiau ši talentinga asmenybė ne mažiau įdomi ir kitais aspektais –
kaip kultūros žmogus ir didelės šeimos tėvas.
*
K. Venclauskis visais laikais buvo plačių pažiūrų.
Be kita ko, buvo ir vienas iš „Kultūros“ bendrovės (1920-1929) steigėjų
ir vadovų. Šiauliuose suorganizuota bendrovė išleido 140 pavadinimų
knygų, leido „Kultūros“ žurnalą, buvo sukūrusi kelis šimtus kultūros būrelių,
į kuriuos spietėsi jaunimas.
Dėl tos veiklos K. Venclauskiui teko gerokai ir savo kišenę pakratyti.
Švietimo ministerijai staiga uždraudus mokyklose naudoti „Kultūros“
išleistus vadovėlius ir kitas knygas, leidykla atsidūrė ant bedugnės krašto.
Atėjo terminas vekselius išpirkti, o pinigų nėra. Bendrovė pati negali
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to padaryti, o bankas nelaukia –
išpirkite vekselius arba mes juos
protestuojame ir išieškome iš tų,
kurie juos pasirašė. K. Venclauskis
tokių vekselių „Kultūrai“ buvo
pasirašęs dešimtims tūkstančių litų.
Jis juos išpirko ir dėl to niekados
nesiskundė. Tiesa, už tai gavo
didelę krūvą knygų. Bet kas iš to:
vadovėliai – net žinomų autorių –
buvo uždrausti naudoti mokyklose.
Jų nebuvo kur dėti. Taip ir gulėjo K.
Venclauskio namų pastogėje.
Kazimieras džiaugėsi, kad jo
vadovaujama „Kultūros“ bendrovė
tiesė knygai kelią į žmones. Jam
negaila buvo asmeninių nuostolių,
tačiau gailėjo, kad sutrukdytas taip
gražiai paruoštas žygis į platesnę
visuomenę.
*
Venclauskių šeimoje vyravo Kazimieras Venclauskis apie 1917 m.
nuostata – kuo daugiau duoti
kitiems, kitų gyvenimą padaryti
gražesnį, šviesesnį. Tai visų pirma šios šeimos tėvo nuopelnas.
Artimai jį pažinojusieji kalbėjo, kad apie K. Venclauskio charakterį
ir būdo bruožus negalima spręsti tik iš nuotraukų, kuriose į akis krinta
nepaprastai valingas ir gana griežtas veidas. Už šito santūrumo slypėjo
jautri širdis ir žmoniškumas.
Artimas Venclauskių šeimos bičiulis, buvęs Šiaulių miesto burmistras
Jackus Sondeckis, pats nugyvenęs turiningą ir ilgą gyvenimą, sakė nesutikęs
įspūdingesnės asmenybės už K. Venclauskį. Per keletą paskutinių J.
Sondeckio gyvenimo metų dažna mudviejų pokalbių tiek Lietuvoje, tiek
užatlantėje tema buvo Venclauskiai. Tam skirta ir nemažai laiškų.
Jau pirmajame savo laiške (1988-09-21) J. Sondeckis pasipasakojo
apie žmogišką skolą K. Venclauskiui, kurio balsas kažkada nulėmė stipendiją
būsimoms studijoms. Jis taip pat tvirtino, kad advokatas materialiai yra
parėmęs ne vieną gabų neturtingą jaunuolį. Tačiau tai darė labai subtiliai,
nesireklamuodamas, niekam apie tai, išskyrus to reikšmingo akto dalyvius,
nežinant. Tik daug vėliau, po kelių dešimtmečių, paaiškėjo, kad tokių
laimingųjų būta ne taip ir mažai.
Apie tai yra rašęs ir kunigas Stasys Yla (Tėviškės žiburiai (Kanada),
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1963-05-09): „Adv. Venclauskis savo keliu šelpdavo vargingesniuosius
studentus, ypač savo linkmės. Bet jis nesijaudino padėdamas žmonai
auklėti jos globotinius katalikais. Tiesa, ne visi jų išeidavo tokiais katalikais,
kaip ji būtų norėjusi. Kiti pasirinkdavo jos vyro kelią ar panašų. Dėl to
ir ji nesijaudino, nes kas kitas galutinai nulems, jei ne pats žmogus, savo
tolimesnį kelią“.
Geriau žinomi K. Venclauskio ir jo didžiosios šeimos santykiai.
Bene seniausias tai menantis dokumentas – K. Venclauskio iš fronto
į Tulą, kur Stanislava Venclauskienė per Pirmąjį karą buvo apsistojusi su
dukromis, augintiniais bei globotiniais, rašytas atvirlaiškis (1917-08-01).
„Suprantu Tavo vargus ir nelaimes, - rašo K. Venclauskis. – Nupirkau Tau ir
vaikams ant batų skuros ir padams; sugrįžęs į Minską, atsiųsiu per ką nors“.
1989 m. vasario 1 d. šių eilučių autoriui atsiųstuose prisiminimuose J.
Sondeckis pasakojo: „Nesigailėjo K. Venclauskis ir tų didelių lėšų, kurias jo
žmona išleisdavo savo šeimai. O ta šeima buvo vienintelė tokia Lietuvoje.
Savo vaikų Venclauskiai teturėjo porą dukterų, bet augino ir užaugino kelias
dešimtis kartų daugiau. Tikslų skaičių tik viena Venclauskienė težino. Esu
girdėjęs iš kitų, kad ji pati sakiusi padėjusi išeiti į gyvenimą apie porai šimtų
našlaičių ar neturtingų tėvų vaikams. Vienus augindavo savo šeimoj, kitiems
ieškodavo didesnę ar mažesnę pagalbą jų tėvams ar auklėtojams. Mažiausia
kelios dešimtys tokių Venclauskių „vaikų“ yra baigę universitetą ar kokią
nors kitokią mokyklą. Ar reikia aiškinti, kad šitas savotiškas K. Venclauskio
pomėgis nebuvo pigus. Jis gerokai tuštino K. Venclauskio kišenę. Teisybė,
jis gerai uždirbdavo, nes buvo labai geras advokatas, bet vargu kuris kitas,
kad ir tiek pat uždirbdamas, taip plačiai atidarytų savo piniginę savo
žmonos panašiam „bizniui“. Venclauskių šeimoj dėl to dalyko nebuvo
ginčų. Gal kartais Kazimieras ir paniurnėdavo žmonai paprašius pakloti
stamboką sumą „vaikų reikalams“ (kuris vyras nelaiko savo žmoną daugiau
ar mažiau išlaidžia?), bet ir žmona nebuvo pėsčia, mokėjo reikalą švelninti.
„Vaikų“ išlaikymo išlaidoms sumažinti ji sugalvodavo visokių būdų. Štai
pavyzdys. Reikia vyrui naujos eilutės. Krautuvininkas atneša į namus
medžiagų pavyzdžius. Žmonos iš anksto paprašytas, jis kainą padvigubina.
K. Venclauskis nesidera, sumoka paprašytą sumą, o žmona gauna veltui
medžiagos dar vienai eilutei kuriam nors savo „vaikui“. Nesigailėjo jis ir
pats aukoti“.
Ne vieną panašią istoriją yra pasakojusi ir tikroji Venclauskių dukra
Gražbylė bei kai kurie augintiniai ir globotiniai. Tik taip ir neaišku, kam
tokia „gudrybė“ buvo reikalinga, - K. Venclauskis vis tiek niekada savo
žmonai neatsakė, tvirtino tie patys žmonės.
Nuo praėjusio šimtmečio devintojo dešimtmečio pradžios renkant
medžiagą apie Venclauskius, teko susisiekti ir su pirmąja Venclauskių
augintine Sofija Bogomolskyte-Mauragiene, po karo gyvenusia Australijoje
ir jos vyru, teisės mokslų daktaru Aleksandru. S. Mauragienė daug ir

Varpai 2020 (43)

IR POLITIKAS, IR KULTŪROS ŽMOGUS,
IR DIDELĖS ŠEIMOS TĖVAS

9

įdomiai papasakojo, kaip pradėjo augti Venclauskių šeima, koks vaidmuo
joje teko K. Venclauskiui. Buvusi augintinė pažymėjo, kad visur jautė tėvo
ranką ir paramą, nors ir matydavo jį retokai. Vienas dalykas jai atrodęs
itin nuostabus. „K. Venclauskis buvo socialistas ir turbūt netikintis žmogus,
kitaip sakant – žmogus be Dievo, bet Stanislavai ne tik kad netrukdė atlikti
religinių prievolių, bet ir padėjo. Pavyzdžiui, per Kalėdas kalėdojančius
kunigus priimdavo abu. Pavaišindavo, apdovanodavo kalėda. Per Velykas
kviesdavo kunigą pašventinti Velykinio stalo. Dalyvaudavo drauge ir tėvas.
Kartais mama nusivesdavo ir į bažnyčią ir tada smagi pasigirdavo“, - tai –
ištrauka iš 1989 m. kovo 10 d. rašyto S. Mauragienės laiško.
„Kai tapau Venclauskio žentu (t. y. tapo augintinės vyru – L. P.-K.),
jis mane nuoširdžiai pasveikino, palinkėjo gražaus sugyvenimo. Tuo ir
baigėsi mano pažintis ir giminystė su juo, nors jis žinojo iš profesoriaus
Kazio Šalkauskio, kad esu jo studentas teisininkas ir kad mane yra numatęs
pasilikti prie civilinės teisės katedros asistentu, - 1989 m. kovo 1 d. šių
eilučių autoriui rašytame laiške prisiminė A. Mauragis. – Nereikėjo man
nei jo moralinės, nei materialinės paramos, tačiau jaučiau, kad ir aš esu tos
didžios šeimos narys, kurios tėvu jis buvo“.
Kaip ir daugeliui jaunystėje pasitaiko, taip ir A. Mauragiui tėvas
anuomet atrodęs snobas, tačiau buvęs jam „įdomus kaip asmenybė, skirtinga
daugeliu atvejų nuo kitų“, todėl stengęsis susitikti su juo iš arčiau. Tokia
proga pasitaikiusi 1937 m. vasarą atostogaujant pajūryje – kartu maudantis
Palangoje, pėsčiomis ekskursuojant į Šventąją drauge su visais ten buvusiais
vaikais.
Ir per atostogas vaikai ir augintiniai visada būdavo šalia, tėvas niekada
nereikalavo kažkokio išskirtinio poilsio – vienatvėje, atskirai ar panašiai, tai
akcentuoja visi tų gražių vasarų liudininkai. Kaip yra pažymėjęs kunigas
S. Yla, pajūryje visada būdavo ir „priedai“ iš šalies – kokie nors vaikai,
kuriuos S. Venclauskienė pastebėdavo. Be to, savi vaikai nebuvo išskiriami
iš globotinių. Ir jie buvo auklėjami religiškai. Tėvas dėl to nedarydavo
priekaištų. Nors pats nebuvo matomas bažnyčioje, ant komodos buvo
Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Niekas šioje šeimoje negirdėjo iš
tėvo lūpų ko nors neigiamo ar pašiepiamo religijos atžvilgiu. Vyresnioji
duktė Danutė, išgirdusi, kad jos tėvą kai kas laiko bedieviu, protestuodavo:
„Tai netiesa. Kiek kartų jis mane mažą vesdavo į pamaldas, kai mama
negalėdavo“. Jaunėlė Gražbylė, laikyta „tėvo vaiku“, irgi eidavo sakramentų,
o tapusi skaučių vadove, vesdavo savo būrį į bažnyčią.
„Man buvo gera proga paklausinėti Venclauskį kai kuriais sunkesniais
gyvenimo klausimais, - prisimindamas 1937-uosius pajūryje, pasakojo A.
Mauragis. – Išdrįsau jo paklausti, ar jis tiki Dievą“.
Tas jaunojo teisininko klausimas advokato nenustebino, nuotaikos
nepakeitė. O kiek pagalvojęs atsakė maždaug taip: „Matai, aš nesu nei
filosofas, nei teologas, man sunku į tokį klausimą atsakyti, o ir mano
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Lietuvos Respublikos Pirmojo Seimo nario asmens dokumentas, šiuo metu saugomas „Aušros“ muziejuje.
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nuomonė čia nedaug ką gali reikšti. Tačiau suprantu, kad tikėjimas yra
istorinis faktas, paremtas intuicija. Intuicija yra, be abejo, natūralus įgimtas
reiškinys, todėl kova su tikėjimu yra bergždžias reikalas. Aš suprantu kovą
su religijomis, kada jos, laikydamosi savo senų raštų, ima smerkti mokslą,
pažangą. Tada neišvengiamai kyla karas. Tikras humanizmas niekada
nekovoja su tikėjimu ir Dievu, o tik su bažnytiniais papročiais, kurie
prieštarauja socialinei pažangai. Tikėjimas ateina su paveldėtu motinos
krauju ir pienu, kiekvienas daugiau ar mažiau tą jaučiame. Todėl ir kova su
tikėjimu būtų nesąmonė, nors tokie dalykai, kartais mokslo vardu, vyksta...“.
A.Mauragio nuomone, tai, ką K. Venclauskis pasakė žodžiu, patvirtino
savo gyvenimu. Kaip pavyzdį, anot jo, Venclauskių šeimą derėtų iškelti jau
vien dėl to, kad tėvą ir motiną skyrė ideologija, dvi skirtingos pasaulėžiūros
(„Ji savo vizijose turėjo Dievo karalystę, o jis – socialinę gerovę, laisvę,
lygybę, brolybę“), tačiau dėl šito jokių konfliktų nebūta, nes abu buvo „giliai
humaniški, humanizmas jungė juos į vieną darną“.
Gana plačiai įvairiuose leidiniuose apibūdinta K. Venclauskio
visuomeninė kultūrinė veikla, mažiau jis pažįstamas kaip žmogus, kaip
asmuo, kaip didelės šeimos tėvas, filantropas, geradaris labdarys.
K. Venclauskio dėmesio dažniausiai susilaukdavo jau ūgtelėję
augintiniai – bebaigią gimnaziją, stojantys į universitetus ir, žinoma,
studentai. Tada, kai jaunam žmogui prireikdavo ypatingo patarimo ir
dėmesio. Ne vienam turėjo ir tiesioginės įtakos, ypač tiems, kurie tapo
teisininkais. Štai vienas pavyzdys. Algirdas Jakševičius, pamestinukas,
rastas prie Venclauskių namų durų 1912-aisiais, nors ir buvo gabus muzikai,
studijuoti pasirinko teisę.
Nė iš vieno augintinio ar globotinio nėra tekę išgirsti, kad K.
Venclauskis kada būtų šiurkštesnį žodį pasakęs. Tačiau, kaip papasakojo
Gražbylė Venclauskaitė, jis buvo mamos prašęs, kad prie stalo daugiau kaip
30 vaikų nesėdėtų. Ir vis dėlto ne vienais metais būta taip, kad Venclauskių
namuose kurį laiką gyveno „kontrabandinis“ augintinis.
Taip atsitiko ir su Kazimiera Bačianaite, čia patekusia keturiolikos
metų, tuo metu, kai „laisvų vietų“ nebuvo. Tačiau advokatas netruko sode
pamatyti naują žmogutį, kažkodėl bėgantį nuo jo. „Kur tu, vaike? – paklausė.
– Sėsk ir toliau skaityk knygą...“. Tai sužinojusi, mama nutarė, kad laikas
atskleisti „paslaptį“ ir pasakyti tėvui, jog prisiėmė naują vaiką ir nuo šiol
mergaitė gyvens pas juos.
Tokios „kontrabandos“ būta nemažai. Naują burną savo namuose K.
Venclauskis sutikdavo be priekaištų.
Dailininkės Julijos Paltarokaitės-Šalkauskienės liudijimu, savo
didžiąją šeimą K. Venclauskis neretai vadindavo „šimše“. „Mano šimšei
reikia“, - sakydavo, jei buvo numatomos kokios didelės išlaidos. Ir rėmė
šeimą visokeriopai – ir dvasiškai, ir materialiai.
Kaip šių eilučių autoriui yra pasakojęs žinomas agronomas Marijonas
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Žilevičius, į Venclauskių namus su reikalais jis dažniausiai užsukdavęs pas
advokatą. Jį labai žavėjęs Venclauskių humanizmas. Tuometinėje Lietuvoje
ne vienas turtingas žmogus padėdavo našlaičiams, tačiau tų taurių žmonių
šeimose augo tik vienas kitas svetimas vaikas, arba buvo padedama išeiti
mokslus tik vienam kitam gabiam jaunuoliui. O tokio pavyzdžio Lietuva
dar nebuvo girdėjusi. Tačiau pradėjus šneką apie tai, K. Venclauskis jos tęsti
nepanoro, tik pasakė, jog „taip ir turi būti“.
Kad Venclauskių dukros, augintiniai bei globotiniai išaugo
„nestandartiniais“ žmonėmis, dideli ne tik mamos, bet ir tėvo nuopelnai.
Bene taikliausiai K. Venclauskį jo mirties 15-ųjų metinių proga 1955
m. kovo 2 d. laikraštyje Keleivis ( JAV) apibūdino J. Vanagas ( J. SondosSondeckio slapyvardis): „Tai buvo gražių asmens savybių ir aukštos kultūros
žmogus, kupinas sąmojo. Jis buvo malonus ir įdomus kiekvienoje draugijoje.
Jo ramumas kiekvieną stebino ir savotiškai veikė. Jis susivokdavo visokiose
sąlygose, jis, kaip tikras karo vadas, mokėjo ir sunkiausiomis valandomis
šaltai laikytis ir galvos nepamesti. Jis savo įsitikinimais neprekiavo, savo
pažiūras visais laikais ir visiems aiškiai pareiškė ir jas gynė, teisybę visiems
į akis sakė, bet visa tai darė dideliu taktu, todėl buvo ne tik draugų, bet ir
priešų gerbiamas“.
Per kelis dešimtmečius asmeniškos pažinties su šios nepaprastos
šeimos nariais ir atžalomis įsitikinau, kad Venclauskių šeimoje tėvo
autoritetas buvo milžiniškas. Nors su vaikais bendravo tik epizodiškai
(išskyrus atostogas pajūryje ir didžiąsias šventes), K. Venclauskis buvo
didžiuliu pavyzdžiu savo darbštumu, santūrumu, žemaitišku charakteriu.
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
Publikaciją rėmė (dalinai):
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„VARPŲ“ SVETAINĖ

GYVENIMAS BUVO
DOSNUS SUSITIKIMAIS SU
ASMENYBĖMIS
„Varpų“ svečias –
menotyrininkas, teatrologas, humanitarinių mokslų daktaras
Markas PETUCHAUSKAS

Nors „Varpai“ respublikinis leidinys, patys brangiausi mūsų
pokalbininkai vienaip ar kitaip susiję su Šiauliais – miestu, kuriame
literatūros almanachas gimė ir atgimė. Džiaugiuosi turėdamas progą
pabendrauti su tarpukario ilgamečio viceburmistro, Gedimino ordino
kavalieriaus Samuelio Petuchausko sūnumi. Nors nemažai apie šią
garbingą, įdomią asmenybę esu girdėjęs, rinkdamas medžiagą apie
Venclauskius, Sondeckius, iš Jūsų tikiuosi daugiausia. Koks tėvo
paveikslas išlikęs sūnaus atmintyje? Kokios jo gyvenimiškos pamokos
pačios svarbiausios? Ką apie tėvą, kaip žmogų ir valdininką pavyko
sužinoti iš jį pažinojusių po to, kai jo jau nebebuvo?
Kai trys aukšti, gražiai nuaugę, elegantiškais kostiumais vyrai iš Vilniaus saugumo policijos (iš tos pačios, kuriai vadovavo ir nepriklausomybės
metais liūdnai išgarsėjęs A. Lileikis) atėjo suimti tėvo, motina ašarodama
atsinešė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordiną. Ji manė įtikinsianti lietuvius nacius, kad tėvas nesąs joks komunistas. Priešingai, jis žinomas Lietuvos patriotas, per visą Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį
nuolatos renkamas Šiaulių viceburmistru. 1938 m. Prezidento Smetonos
apdovanotas Gedimino ordinu už nuopelnus Lietuvai... Koks naivumas!
Tie trys patriotai tik nusijuokė, nė nežvilgtelėję į apdovanojimą, nustūmė
motiną ir išsivedė tėvą. Šis įvykis visam gyvenimui įsirėžė į mano, tuomet
devynerių metų vaiko, sąmonę. Ligi šiol skausmingai jaučiu ypatingą tėvo
plaukų kvapą, kurį tarsi visam gyvenimui įkvėpiau mūsų bute Algirdo gat
vėje 6, Vilniuje, iš kur jį išvedė 1941 m. vasarą, ir jis niekados nebegrįžo.
Mes su mama, jau atsidūrę gete, dar ilgai vylėmės, kad tėvas gyvas,
galgi uždarytas kokiame kalėjime. Motina kreipėsi į Jokūbą Gensą, geto
komendantą, prašydama kaip nors išsiaiškinti tėvo likimą. Po kiek laiko
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Šiaulių miesto savivaldybės
valdybos nariai (iš kairės):
viceburmistras Samuelis
Petuchauskas, burmistras
Jackus Sondeckis, Juozas
Naujalis.

Gensas pranešė, kad iš Murerio, gestapininko, geto kuratoriaus sužinojęs,
jog tėvas nužudytas Paneriuose.
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, sužinojome, kad mes, kaip
viceburmistro šeima, buvome įtraukti į sovietinių birželio vežimų sąrašą.
Tačiau sovietai nespėjo mūsų išvežti, ir sąrašai NKVD rūmuose pateko jau
į kitas – nacistinio Vilniaus saugumo policijos rankas. Tad štai kodėl taip
lengvai surado tėvą. Simboliška. Ką nespėjo vieni, užbaigė kiti.
Tėvas – žmogus prin
cipingas, tvirtai laikėsi savo nuomonės. Jo
įsitikinimų tvirtumas, sąžiningumas juos įgyvendinant buvo plačiai žinomi
Šiauliuose ir pelnė jam populiarumą tiek tarp žydų, tiek ir tarp lietuvių.
Labai gerbė tuos, kurie jį išrinko. Motinos liudijimu, netgi tuo atveju,
kai atėjusiam prašytojui neturėdavo nė menkiausios galimybės padėti,
taip nuoširdžiai paaiškindavo, patardavo, kad šis išeidavo nepažemintas,
neįsižeidęs, draugiškai nusiteikęs. Bendrauti žmogiškai, jautriai, pagarbiai
su žmonėmis turbūt irgi talentas. Tėvas jį turėjo. Tik visų tautybių miesto
gyventojų balsai lemdavo nuolatinį jo perrinkimą į savivaldybę per visą
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Keitėsi burmistrai, socialdemokratą
keitė tautininkas, o Samue
lis Petuchauskas vis buvo išrenkamas
viceburmistru. Ir taip - dvidešimt metų, kol sovietai panaikino savivaldybes.
Šiaulietis Leiba Lipšicas, atkurtos miesto žydų bendruomenės
pirmininkas laiške man, parašytame vos Lietuvai atgavus nepriklausomybę,
prisiminė: „Mūsų tėvai gana artimai bendravo. Gana gerai prisimenu tavo
tėvą. Matau jį visuomet susikaupusį, korektišką, konkretų ir mažakalbį [...]
Visuomet su peteliške ir pensnė plonuose auksiniuose rėmeliuose...“.
Iš periodikos aiškėja tėvo, kaip savivaldybininko, visuomenės veikėjo
platus interesų ratas. Pradedant kariuomenės gynybinės galios stiprinimu ir
baigiant kultūra, spauda. 1938 m. balandyje Šiaulių pirklių ir pramonininkų
pasitarime nutarta parengti dovaną Šiaulių įgulai Kariuomenės ir
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Samuelio
Petuchausko
draugiškas šaržas.
Autorius – dail.
Juozas Olinardas
Penčyla. 1938.

visuomenės suartėjimo dienai. Laikraščio korespondentas aprašė šventę,
pavirtusią „įspūdinga manifestacija žydų patriotiškumo“, kurios metu visų
aukotojų vardu kalbą pasakė Samuelis Petuchauskas. Korespondentas net
suskaičiavęs, kad Šiaulių kariams buvo perduoti 6 kulkosvaidžiai, iš jų 4
sunkūs, 2 minosvaidžiai, šautuvai ir kt. amunicija. Tėvo pavardė nuolat
šmėžuoja spau
doje, informuojant miestelėnus apie svar
biausius darbus
Šiau
liuose.Ar tai muziejaus-bibliotekos rūmų statyba, ar vadovavimas
vidaus pasų išdavimui, ar vandentiekio gerinimo darbai...
Jau pirmaisiais nepriklausomybės metais tėvas suvokė savivaldybinin
kų tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Pirmiausia, su jaunų kaimyninių
respublikų – Latvijos ir Estijos savivaldybininkais. Jis surengia Šiauliuose
susitikimą su Tartu miesto atstovais. 1927 m. gegužės pabaigoje drauge su
burmistru Jackumi Sondeckiu vyksta į pirmąją Lietuvos, Latvijos ir Estijos
miestų sąjungos konferenciją Rygoje. To meto nuotraukos liudija, kad
joje dalyvavo ir aukščiausieji Latvijos bei Estijos valstybių vadovai. Tėvo
įsitikinimu, kaimyninių valstybių savivaldybių glaudus bendradarbiavimas
– demokratines vertybes išpažįstančių tautų savitarpio supratimo bei
santarvės garantas. Anuomet apie Europos Sąjungą juk dar niekas net
nesapnavo...
Kokius tarpukario Šiaulius prisimenate?
Prisimenu mūsų šeimos buveinę Dariaus ir Girėno gatvėje, kur tėvai
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nuomojo butą virš kino teatro „Kapitol“. O virš mūsų, trečiajame aukšte,
gyveno muzikos pedagogas, kaip jį visi vadindavo, profesorius Kravecas.
Tad vos ne nuo gimimo buvau įspraustas tarp menų. Po manimi skambėjo
kino filmų, o virš galvos – muzikos garsai. Tuomet nežinojau, kad „Kapitol“
patalpose savo veiklą pradėjo ir Šiaulių teatras. Tik dvi savaitės prieš man
nudžiuginant pasaulį savo atėjimu gimė ir pirmoji šio teatro premjera.
1931 m. rugsėjo 23 d. Valstybės teatro Šiaulių skyrius parodė Carlo Gozzi
„Princesę Turandot“. Na, iš tikro, argi tai ne lemtis?
Menu Milšteino kavinę, nuostabiai skanius pyragaičius. Jais tėvas
nusivedęs mane pavaišindavo, kai būdavau to vertas. Be stebuklingų
pyragaičių mane traukte traukė dar vienas „stebuklas“: staiga iš požemio
lyg iš šulinio iškildavo kavinės lankytojams skirti patiekalai. Juos iš viršaus
užsakydavo per specialiai įrengtą „vamzdelį“. Ta gudragalvio kavinės
savininko sumanyta konstrukcija masino į ją ir kitus šiauliečius.
Prisimenu įspūdingą kelionę su tėvu į skautų šventę prie laužo miške.
Ceremonijoje dalyvavo daug uniformuotų, antpečiuotų svečių. Jaučiau
pasididžiavimą, kai pirmąkart įsėdau į naujutėlaitį savivaldybės limuziną
ir greta vairuotojo su žalia uniforma ir žalia formine kepure pervažiavau
pagrindinėmis miesto gatvėmis. Menu mamos pasakojimą apie Prezidentą
Antaną Smetoną. Surengtame Šiauliuose Prezidento garbei priėmime
Smetona pakvietė mamą šokiui. Ji išgirdo komplimentų, kad puikiai šokanti,
kad esanti gražiausia Šiaulių dama. Negalėčiau paneigti: Prezidentas turėjo
gerą skonį. Motina išties buvo labai graži, taisyklingų, dvasingų veido
bruožų madona, spindinti ypatingų, didelių mėlynų akių šviesa. Vyrai
atsisukdavo, kai ji eidavo Šiaulių gatvėmis.
Atminty iškyla erdvi garsaus venerologo daktaro Semiono Volperto
svetainė, blizgantis juodas fortepijonas, kuriuo paprastai skambindavo
ponia Raisa. Stiklinės durys, atsiveriančios į žiemos sodą. Vasarą, pravėrus
verandos duris, atsidurdavai sode, kurį puoselėjo Volpertai. Namą Šiauliuose
suprojektavo pasaulinio garso žydų kilmės vokiečių architektas Erich‘as
Mendelsohn‘as, su kuriuo Volpertas susipažino studijuodamas Berlyne.
Nedideliame, elegantiškos architektūros name lankiausi su motina ir po
karo, kai Volpertams per stebuklą pavyko sugrįžti iš tokių, anot Balio
Sruogos, „kurortų“, kaip Osvencimas ir Dachau. Vos atgavo porą kambarių
savo pačių name, nacionalizuotame sovietų. Pokariu Volpertas dirbo savo
išpuoselėto odos ir veneros ligų dispanserio vadovu.
Su skausmu prisimenu du artimiausius vaikų darželio ir pirmų
mokslo metų hebrajų gimnazijoje draugus – Vigelę Lemcheną, žinomo
lituanisto, kalbininko žodynininko Chackelio Lemcheno sūnų, ir kūno
kultūros mokytojo sūnų Lionią Tendlerį. Jie abu nužudyti nacių okupacijos
metais. Dabar man 88-eri. Vigi ir Lioniai būtų tiek pat. Ar istorija turi
tariamąją nuosaką?
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Marko Petuchausko
(dešinėje) gelbėtojai buvę
šiauliečiai Stasė ir Jonas
Ruzgiai.

Ypatinga Jūsų biografijos eilutė – 1941-1943 metais kalėjo Vilniaus
gete. Dešimties-trylikos metų berniukui tai nepaprastai baisi patirtis.
Kokie tų dienų atsiminimai patys skaudžiausi?
Dveji metai Vilniaus gete – tai ištisa epopėja. Vaiko atmintyje
išliko šiurpūs mirties, bado, pažeminimo ir heroizmo vaizdai. Gyvenimas
pusbadžiu prasidėjo nuo pirmųjų dienų. Prisimenu, pirmaisiais mėnesiais
mes su mama mitome iš prairusio pustuščio maišo, kuriame buvo
papelijusių morkų ir pavytusių kopūstų galvų. Ligi šiol pamenu tą bjaurų
šleikštulį burnoje, kramtėm tas morkas tiesiai iš maišo, negalėdami išsivirti.
Negalėčiau dabar pasakyti, iš kur mamai pavyko gauti tą maišą. Patekti į
virtuvę ar vienintelį tualetą buvo įmanoma tik išstovėjus ilgoje eilėje. Į ankštą
kambarėlį buvo sugrūsta daugiau kaip dvidešimt žmonių, miegodavom
dviem eilėm ant grindų, galvomis į vidų, kojomis į sieną. Smarkiai buto
gyventojus praretino 1941 m. rudenį prasidėjusios akcijos. Spalio mėnesį,
likvidavus antrąjį getą, į kurį buvo suvaryta daugiausia senyvo amžiaus
nedarbingų žmonių, naciai ėmėsi mūsų. Sumanę likviduoti „nedarbingą“
Vilniaus žydų dalį, jie paskirstė dirbantiesiems vienokius „šainus“, t. y.
darbo pažymėjimus, o nedirbantiems – kitokius. Mama dirbo ir gavo darbo
pažymėjimą, tuo apsaugodama ir mane. Tai buvo teisė gyventi. Laikina.
Neužmiršiu siaubingos egzekucijos prie geto vartų, kuomet kiekviena
šeima turėjo praeiti pro vartus. Susigrūdę persigandę žmonės, verkiančios
moterys, klykiantys vaikai. Visi, lyg skęstantys griebdamiesi už paskutinio
šiaudo, stengėsi prasmukti pas laiminguosius – anapus vartų. Kareiviai
juos talžė šautuvų buožėmis, stumdė, vaikus lyg kamuoliukus mėtė atgal.
Mačiusiam tai, matyt, nesunku būtų įsivaizduoti, kaip atrodytų pasaulio
tvanas. Tie žmonės buvo pasmerkti. Po kelių dienų trukusio policijos ir
kareivių siautėjimo, kratant kiekvieną kambarį, užkaborį, likviduojant
surastas slėptuves, mus vėl grąžino į nuniokotus namus. Mūsų kambarys
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Po Justino Marcinkevičiaus
„Mažvydo“ premjeros
Vilniaus scenoje. Sėdi
(iš kairės): spektaklio
režisierius Henrikas
Vancevičius, Alė
ŽalinkevičaitėPetrauskienė, Justinas
Marcinkevičius. Stovi
(iš kairės): aktorius
Regimantas Adomaitis,
Markas Petuchauskas,
aktorius Laimonas Noreika.

dvelkė mirtimi. Kiekvienam išlikusiam mūsų „geradariai“ „padidino“
gyvenamąjį plotą. Mamai kažkaip pavyko rasti kambarį pirmajame aukšte,
kuriame kitados, regis, buvo arbatinė. Čia aš pro lentomis užkaltus langų
tarpus galėjau įžiūrėti Visų Šventųjų bažnyčios bokštus.
Lankiau žydų mokyklą. Pirmieji meno blyksniai mano sąmonėje
siejasi su knygomis, kurias ryte rijau geto bibliotekoje. Knygos, meninės
fantazijos pasaulis padėdavo užmiršti šiurpią realybę, be perstojo kankinantį
alkį, šaltį, baimę. Pirmą gyvenime spektaklį pamačiau Vilniaus geto teatre.
Užsikrėčiau šia „bacila“ ir ji manyje gyvena iki šiol. Mačiau beveik visus geto
teatro spektaklius, visam gyvenimui įsiminė jų kūrėjai – įžymūs Lietuvos
Jeruzalės menininkai.
Jei neklystu, išėjus iš geto, Jumis rūpinosi buvusio tarpukario
burmistro Jackaus Sondeckio tėvas. Kokiomis aplinkybėmis atsidūrėte
Sondeckių namuose? Kokius juos prisimenate? Kokį pėdsaką jie paliko
Jums, augančiai, bręstančiai asmenybei?
Sunkią valandą, kai jau pasidarė aišku, kad Vilniaus geto dienos
suskaičiuotos, netikėtai mums pagalbos ranką pratiesė Jono ir Stasės
Ruzgių šeima. Tiesa, kaip vėliau paaiškėjo, jie – šiauliečiai, nemažai girdėję
apie tėvą, jo veiklą. Atsidūrėme jų bute Žvėryne. Ruzgiai visus hitlerinės
okupacijos metus jau slėpė žydę su mažamete dukrele. Todėl ilgiau ten
mums pasilikti nebuvo įmanoma. Tuomet ir iškilo Jackaus Sondeckio
pavardė. Šiaulių burmistras Sondeckis ilgus metus dirbo su tėvu miesto
savivaldybėje. Mūsų šeimos bendravo ir iki karo. Esu ne kartą svečiavęsis
su tėveliais Sondeckių name Dvaro gatvėje.
Tėvo gerumo aura ir po jo žūties saugojo mus. Atsidūrus gete ne
vienas žinomas lietuvių intelektualas pratiesė pagalbos ranką. Žinomas
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teisininkas profesorius Kazimieras Šalkauskis, senas pažįstamas iš Šiaulių,
dažnai kviesdavosi motiną, išėjusią priverstiniams darbams mieste, į butą
Žygimantų gatvėje. Pavalgydindavo ir dar duodavo maisto, kad nuneštų
sūnui. Profesorius atvirai piktinosi hitlerininkų ir lietuvių žydšaudžių
veikla, sielodamasis kartodavo motinai, kad ši juoda dėmė ilgai lydės
lietuvių tautą. Prityręs teisininkas advokatas, jis suprato, kad keliauti į
Šiaulius ir apsigyventi prie Žemaičių Kalvarijos miestelio Sondeckių
ūkyje, kuriame dirbo ir samdomi darbininkai, galima bus tik viešai – su
legaliais dokumentais. Vargais negalais Šalkauskiui, nepaisant didelės
rizikos, pavyko gauti juos. Kelionėn į Šiaulius drauge su Stase Ruzgiene
išsiruošė Marija Petrauskienė ir aš – Jonas Petrauskas. Suspėjome pačiu
laiku: po poros mėnesių Vilniaus getas buvo likviduotas. Ūkyje Šašaičiuose
šeimininkavo Jackaus Sondeckio sesuo Eugenija su vyru Juozu Kazlausku.
Taip aš tapau piemeniu Joniu, greitu laiku jau kalbėjau žemaitiškai, ganiau
šešiolikos melžiamų karvių bandą, girdžiau arklius Varduvoje. Dieve, ko tik
aš neišmokau. Pjauti žolę, aparinėti bulves, grėbti ir krauti šieną. Melstis ir
giedoti per atlaidus einant keliais garsiąsias Žemaičių Kalvarijos stacijas!
Jackus Sondeckis okupacijos metais daug padėjo Šiaulių getui, jo
gyventojams. Humanistas, plačių pažiūrų žmogus, vienas žymiausių
Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų, kooperacijos idėjų šalininkas
ir propaguotojas, artėjant frontui pasitraukė iš Lietuvos. Ir staiga, praėjus
beveik penkeriems išsiskyrimo dešimtmečiams, Sąjūdžio mitinge, skirtame
geto aukoms atminti, prie buvusio Geto teatro (koks sutapimas!) netikėtai
pamačiau mielą Jackaus veidą. Prasiskverbęs pro minią, paklausiau: „Jūs
Sondeckis?“ Jackus dar spėjo aplankyti ir mano mamą.
Jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1993 m. Vilniuje
iškilmingai buvo minimos Jackaus Sondeckio 100-sios gimimo metinės.
Buvau paprašytas tarti keletą žodžių. Kalbėdamas apie J. Sondeckio
didžiadvasiškumą, humanizmą, prajuokinau susirinkusiuosius tiksliai
suskaičiavęs, kad Sondeckių ūkyje buvo 16 melžiamų karvių, bulius, 40
juodagalvių avių.
Mano knygoje „Santarvės kaina“ yra skyrius: „Žemaitija, meilė mano“.
Čia gi neįmanoma papasakoti visų jaudinančių, įsirėžusių atmintin faktų,
detalių apie šviesius žemaičius valstiečius. Nebodami mirties pavojaus, jie
rizikavo savo ir savo vaikų gyvybe, kad išgelbėtų mus, iki tol nepažįstamus
žmones.
Bičiulystės „stažą“ su profesoriumi Sauliumi Sondeckiu galima būtų
skaičiuoti nuo 1943-ųjų. Mes – žmonės, skirtingų charakterių, profesijų,
likimų. Skirtingai klostėsi ir mūsų santykiai, bet jie niekados nenutrūko.
Mus jungė požiūris į fundamentalias žmogiškąsias dvasines ir meno
vertybes. Mūsų tėvus jungė bendras darbas vadovaujant Šiaulių savivaldai
pirmosios nepriklausomybės metais. Mus sujungė bendri kūrybiniai
darbai, mano rengiami tarptautiniai meno projektai jau nepriklausomoje
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Lietuvoje. Tais metais mes labai susidraugavome, tapome labai artimi. Apie
tuos metus reikėtų atskiros knygos.
O kas vis dėlto „nudirigavo“ į teatro studijas? Atsitiktinumas ar
labai konkretūs dalykai?
Kaip jau minėjau, užsikrėčiau teatro „bacila“ dar Vilniaus geto
teatre. 1944 m. rudenį, grįžę į Vilnių po dvejų slapstymosi odisėjos metų
Žemaitijoje, mudu su mama apsigyvenome savo gelbėtojų Ruzgių bute.
Trylikamečio-šešiolikmečio vaikinuko gyvenime itin svarbią vietą užėmė
didžiulė literato Jono Ruzgio biblioteka. Pats išėjęs gyvenimo universitetus,
savamokslis Ruzgys buvo didelis knygos garbintojas, kolekcionavo jas,
buvo sukaupęs įspūdingus pasaulio literatūros klasikų ir filosofų darbų
rinkinius. Mano literatūrinio, estetinio išsilavinimo pradžia – tai šis knygų
lobynas. Anuomet mane ypač sujaudino Antono Čechovo dramaturgija,
trauka išliko visam gyvenimui. Stengiausi perskaityti viską, ką galėjau
rasti apie rašytoją, jo gyvenimą, šeimą, kūrybą, meilės istorijas, kūrybos
tyrinėtojų darbus. Tad galima įsivaizduoti, kokiu nepagydomu teatro,
kaip dabar pasakytume, fanu tapau jau pirmaisiais pokario metais. Kaip
ir gete, stengiausi nepraleisti nė vieno spektaklio. Teatras tapo mano
antraisiais namais. Dabar jau neprisimenu, kiek kartų mačiau Dauguviečio
„Vyšnių sodą“, Čechovo vodevilius, režisuotus Juknevičiaus, Kymantaitės
„Žaldokynę“ ir „Marčią“. Baigęs mokyklą, ryžausi nueiti pas anuometinį
meno reikalų valdybos viršininką, kad gaučiau siuntimą į Maskvos teatro
meno institutą. Jis nužvelgė mane ir paklausė: „O, jūs, jaunuoli, laikraščius
skaitote?“ – „Skaitau“, - sumišęs atsakiau. – „Na, tai suprantate?“ – „Mm...
suprantu“, - suvokiau po pauzės. O laikraščiai mirgėte mirgėjo straipsniais
apie meno kritikus, keliaklupsčiaujančius Vakarams, jų pavadinimai
įspūdingi: „Išrausime iš pašaknų teatro kritikus kosmopolitus“, „Galutinai
sutriuškinti antipatriotinę teatro ir literatūros kritikų grupę“ ir pan. Buvo
vardijami plačiai žinomi meno žmonės, o skliaustuose įrašomos pavardės,
aiškiai nurodančios jų žydišką kilmę. Tai, kas liko tik svajonė 1949-aisiais,
išsipildė tik po Stalino mirties: po dešimtmečio įstojau į Maskvos teatro
meno instituto (GITIS) aspirantūrą.
Tačiau mano likimo vingiuose ir ruda, ir raudona gija driekėsi
įvairiausi nemalonumai, priklausomai nuo to, kuris režimas valdė Lietuvą.
Tie požiūriai kartais stebėtinai suartėdavo, vienas kitą papildydami,
skaudžiai žeisdami. Išpuoliai dėl žydo, drįsusio vertinti lietuvių teatrą,
„išsišokėlio“, užsimojusio kurti pirmą Lietuvoje mokslinį menotyros centrą,
neretai persipindavo su smerktinu „viceburmistro sūnelio“ įvaizdžiu.
Pirmoji Jūsų disertacija skirta Kauno dramos teatrui. Laikotarpis,
kurį nagrinėjote – 1940-1960 metai. Ją rengiant, be abejo, teko bendrauti
ir su vyriausiais teatro menininkais, dar menančiais ir tarpukario sceną.
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Marko Petuchausko
surengtame vakare,
skirtame Hiršo
Ošerovičiaus
80-mečiui. Iš
kairės: poetai Judita
Vaičiūnaitė, Vytautas
Bložė, Algimantas
Baltakis, Markas
Petuchauskas ir
kritikas Dovydas
Judelevičius, poetas
Eduardas Mieželaitis.

Turbūt nemažai iš to, ką išgirdote, liko neužrašyta, nes dar buvo ne
laikas? Ką įdomesnio išsaugojo atmintis?
Man teko laimė susipažinti ir bendrauti su daugeliu mūsų
profesionalaus teatro pradininkų, kūrėjų. Įvairiu metu klausydamasis
Antano Sutkaus, Antaninos Vainiūnaitės, Petro Kubertavičiaus, Juozo
Stanulio, Potencijos Pinkauskaitės, Juozo Lauciaus, Viktoro Dineikos,
Kazio Jurašūno, Antano Mackevičiaus ir kitų scenos veteranų prisiminimų,
vis ryškiau ėmiau suvokti sąlygas, kuriomis kūrėsi lietuvių teatras, apčiuopti
anuomet gimusių spektaklių atmosferą, vaidybos ir režisūros ypatumus.
Scenos veteranai mane tiesiog užhipnotizavo savo atsidavimu menui, taip
natūraliai apglėbusiam ištisas tris epochas – lietuviškus vakarus, mėgėjų
ir profesionalų teatrą. Jie padėjo pajusti tą entuziazmą ir darbą, kuris
lietuviškų vakarų ir mėgėjiškų vaidinimų gadynę sugebėjo paversti ne vien
profesionaliu teatru, bet ir tautos nacionalinio atgimimo dalimi, svarbiu
tautos valstybingumo idėjos skleidėju.
Rinkdamas medžiagą apie Valstybės teatrą, atvažiuodavau ir ilgesnį
laiką gyvendavau Kaune. Dažnai susitikdavau su Antanina Vainiūnaite.
Ji stebino atmintimi, smulkiai pasakojo apie Juozą Vaičkų, jo repeticijas,
Skrajojamojo teatro vaidinimus Vilniuje, atvykimą į Kauną ir pirmuosius
spektaklius Laikinojoje sostinėje. Man, dar vakar nepažįstamam, patikėjo
savo dienoraščius, rašytus dar nuo pat teatro mokslų carinėje Rusijoje. Iki
šiol saugau kaip relikviją juos, mano ranka kruopščiai perrašytus sėdint
vakarais viešbutyje. Nebuvo nei diktofonų, nei kopijavimo aparatų...Buvau
tarsi tas metraštininkas iš Justino Marcinkevičiaus „Mindaugo“. Darbo
kabinete saugau rietuves, nebijau naudoti šio žodžio, bloknotų su senųjų
vaidilų pasakojimais.
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Kai susipažinau su vienu iš pirmųjų mūsų profesionalių aktorių ir
režisierių Antanu Sutkumi, jis atsargiai, net įtariai nužvelgė mane. Anuomet
jau kiek archaišką kreipinį „Tamista“ ištarė pabrėžtinai intonuodamas.
Suprask, esame skirtingi. Po to tokia pačia intonacija pasiteiravo, ar mes,
jaunieji, nežadame „nubraukti“ senojo lietuvių teatro. Sutkus stebino savo
enciklopedinėmis žiniomis ir originaliomis pažiūromis į scenos meną.
Pasakodamas apie „Vilkolakį“, jis visą laiką išliko santūrus, kalbėjo rimtai,
netgi oriai, pasverdamas kiekvieną žodį, tarsi diktuotų savo knygą, kuri dar
nebuvo pasirodžiusi.
Nuoširdūs buvo jau pirmieji pokalbiai su Petru Kubertavičiumi.
Draugiški, tarsi mūsų nebūtų skyrusi ištisa epocha. Užrašinėjau jo
pasakojimus apie Vaičkų, Konstantiną Glinskį, Borisą Dauguvietį, Andrių
Oleką-Žilinską, genialųjį Michailą Čechovą. Aktorius lyg magnetas traukė
į save žmones, nenustygstąs vietoje, jis ir kitam neleisdavo liūdėti, nuleisti
rankų. Ypač globojo jaunuosius, visuomet būdavo pasiruošęs jiems padėti.
Niekada nesidomėjau, koks buvo bendras Kubertavičiaus ir jo
pirmosios žmonos Antaninos Vainiūnaitės šeimyninis gyvenimas, tačiau
galiu tvirtai pasakyti, kad vienas bruožas juos siejo visą gyvenimą. Abu buvo
atviri ir geranoriški. Pasakodami apie spektaklius, vaidmenis, net kritiškai
vertindami vieno ar kito aktoriaus vaidybą, jie visados išlikdavo tikrais tų
scenos kūrėjų kolegomis. Jokio pavydo, jokių piktdžiugiškų gaidelių. Jie
paliko mūsų scenai neužmirštamą riterystės pamoką. 1952 m. rugsėjo 6
d. A. Vainiūnaitė savo dienoraštyje įrašė: [...] Naujas teatro istorijos lapas
atsivertė mūsų ilgame gyvenime... Sulaksčiau gėlių, parašiau kiekvienai iš
mergaičių pasveikinimą, pridėjau po keletą astrų – rudens gėlių ir padėjau
kiekvienai ant staliuko“. Tarp mergaičių, radusių ant savo grimo staliuko
astrų, buvo ir būsimoji Šiaulių dramos teatro režisierė Aurelija Ragauskaitė...
Ruošdamasis mūsų pokalbiui prisiminiau ir Šiaulių teatro senuosius
vaidilas: Potenciją Pinkauskaitę, Eleną Bindokaitę, Stasį Paską, Kazimierą
Tumkevičių. Prieš akis iškilo įvairūs šio teatro kūrybos etapai.
Susipažinus su Jūsų knygomis, akivaizdu, kad vienas iš privalumų
– taikli, kartais aštri plunksna. Šešios knygos, skirtos teatrų premjeroms,
scenos meistrams, teatro kasdienybei ir problemoms – nemažas turtas,
sukauptas dar sovietmečiu. Didelio dėmesio susilaukė Jūsų jau šiais, vėl
nepriklausomos Lietuvos laikais išleista dienoraščių knyga „Santarvės
kaina“. Ar visi sovietinių metų leidiniai išlaikė laiko išbandymą?
Į šį klausimą norėčiau atsakyti klausimu: ar atsisakytumėte savo
knygų? Juk tai Jūsų kūryba. Suprantama, teatrologo, panirusio ne vien
į istoriją, bet užsimojusio kritiko veiklai gyvenimas sovietmečiu buvo
gana sudėtingas. Ideologijos, spaudos reikalavimai vertė menininkus
spektakliuose kalbėti užuominomis, pagimdė įvairialypę ir pakankamai
teatre ištobulintą Ezopo kalbą. Lietuvos žiūrovai, savo ruožtu, tą kalbą
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neblogai buvo perpratę. Perėmė ją ir dauguma kritikų, kurie sielojosi dėl
mūsų teatro meno pažangos, dvasinių vertybių, jo humanistinių tradicijų
gyvasties. Tačiau atsiranda ir tokių kritikų, kurie sovietmečiu teigiamai
vertinę kai kurių režisierių pažangius, meniškai ryškius pastatymus, kėlusius
visuomenės nacionalinę savimonę, staiga „apsivertė“, vertindami juos kaip
sovietinės ideologijos adeptus. Bolševikinis įprotis ieškoti „kaltųjų“ buvo
gėdingai perkeltas į demokratinius laikus.
Didžiuojuosi ir kartu apgailestauju, kad esu vienintelis Lietuvoje
monografijos apie didį aktorių Donatą Banionį autorius. Išleisti du šios
knygos tiražai (antrasis – 30 000 egz.).
Prieš dešimtmetį išleista „Santarvės kaina“ susilaukė plataus
visuomenės rezonanso. Ji tapo man lyg ir „generalinė repeticija“, paskatinusi
parengti naują knygą anglų kalba „Price of Concord“ (2015). Pastaroji
iš esmės naujai parašyta, joje iškyla menininkų portretai, atskleidžiamos
plačios kultūrų tarpusavio sąveikos galimybės ir prasmė. Knyga pagrįsta
anksčiau neskelbta medžiaga ir naujomis mano įžvalgomis, kuriomis geto
kalinio prisiminimai tęsiami naujais mano tyrinėjimais. Ypač daug vietos
skiriu Lietuvos Jeruzalės tragedijai, jos iškiliems menininkams, žuvusiems
Holokausto ugnyje. Greta iškyla ir talentingų menininkų litvakų – Pasaulio
didžiųjų portretai.
Knyga susilaukė netikėtai didelio susidomėjimo visame pasaulyje.
Stambiausių bibliotekų, Holokausto istorikų susidomėjimo, universitetų
profesūros teigiamų atsiliepimų. Knyga „apsigyveno“ beveik visų Europos
ir kitų kontinentų šalių Nacionalinėse, viešosiose, didžiųjų, prestižinių
universitetų, muziejų bibliotekose. 2019 m. pavasarį Tarptautinėje Leipcigo
knygų mugėje, o vėliau ir mūsų šalies ambasadoje Berlyne sėkmingai buvo
pristatyta knyga vokiečių kalba „Der Preis der Eintracht“. Turėtų pasirodyti
ir mano knygos vertimai į kitas kalbas.
Jei neklystu, bendravimo su žmonėmis talentą paveldėjote iš tėvo?
Kaip teatrologui, teatro kritikui neretai tekdavo pabūti ir diplomatu,
tiesa?
Kritikas gali daug metų draugauti su dramaturgu, režisieriumi ar
aktoriumi. Bet pakanka kritiško žodžio kurio nors vaidmens, spektaklio
ar pjesės adresu ir – draugystės tarytum nebuvę. Visos tavo pastangos
per daugybę metų paremti tūlą kūrėją tarsi dingsta vienu akimirksniu.
Nedažnas teatro menininkas geba daugiau ar mažiau ramiai vertinti,
analizuoti kritišką žodį. Žinoma, jeigu tas žodis pamatuotas, objektyvus,
sąžiningas. Teatro žmonės subjektyvūs, neretai vyrauja įsitikinimas, kad
geriausias teatras – tai jų, geriausias spektaklis – irgi. Nieko nepadarysi,
juk ir raganosiui gražiausia moteris – raganosė... Sunku teatrologui dirbti,
jeigu jis nepajaučia atgalinio ryšio. Jeigu gatvėje ar teatro fojė susitikęs
aktorių ar režisierių, netgi už vaišių stalo, paprastai girdi tą patį banalų
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Prancūzijos ambasadoriaus J.
B. Harto surengtame priėmime
tarptautinių smuiko dienų
garbei. Iš kairės: Markas
Petuchauskas, Pierre‘as
Amoyalis, Sofija Petuchauskienė
ir Saulius Sondeckis.

klausimą ir užslėptą priekaištą: „Kodėl tylite, kodėl nerašote apie mane?“.
Ir laimė nusišypso, pajunti kūrybinį pasitenkinimą, kai sužinai, jog tavo
samprotavimai pasirodė kam nors įdomūs, reikalingi. Teatro kritikui labai
sudėtinga būti diplomatu. O dar mano charakterio „spygliai“, - nemėgstu
savo požiūrio „vynioti į vatą“. O kartais tai net padeda atlaikyti kai kurių
aktorių, režisierių nepamatuotas ambicijas ir net vaikiškus kaprizus.
Atminty išliko paskutinis „susirėmimas“ su Panevėžio teatro režisieriumi
Juozu Miltiniu. Nespėjus pasilabinti, Miltinis piktai rėžė: „Girdėjau, kad
pats negražiai kalbi apie mūsų teatrą...“. „Ką reiškia, negražiai?- supykęs
paklausiau. „Taip aš girdėjau...“ – nieko nepaaiškindamas atšovė Miltinis.
Čia aš neištvėriau: „O aš maniau, kad jūsų klausos aparatas įtaisytas prie
smegenų, kurios turėtų filtruoti, ką girdi“. Aplink sekundę įsivyravo nejauki
tyla, paskui pasigirdo aplinkinių juokas. Supykęs ištraukiau iš portfelio
parengtą spaudai akademinio teatro istorijos tomo skyriaus apie Panevėžio
teatrą rankraštį, sulaužydamas savo nuostatą – niekados neduoti skaityti
nepublikuoto teksto, ir pratiesiau Miltiniui: “Štai paskaitykite, kuo aš iš
tikro užsiimu...“. Apsisukau ir išėjau. Na, o kitą dieną Miltinis buvo it
šilkinis, spaudė ranką, šypsojosi, švytėjo gerumu.
Iš arti bendravote su daugybe žymiausių Lietuvos, Sovietų
sąjungos, ir užsienio žymiausių aktorių bei režisierių. Kurie iš jų ir kodėl
yra palikę ypatingus atsiminimus?
Gyvenimas man buvo dosnus įdomiais susitikimais su ypatingo
talento, išskirtinėmis teatro pasaulio asmenybėmis.
„Teatras viską gali“, taip esu pavadinęs straipsnį apie lenkų
režisieriaus Adam‘o Hanuszkiewicz vadovaujamo teatro „Powszechny“
gastroles Vilniuje 1965 m. pavasarį. Tikras teatras, kurio ieško ir kurį kuria
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šis režisierius. Po poros metų Prahos teatro kvadrienalėje jau susitikom kaip
seni bičiuliai. Net konferencijos dalyvius, senus teatro vilkus, atrodo, niekuo
nenustebinsi, bet Hanuszkiewicz privertė suklusti. Teatro istorija, karštai
teigė jis, vis traktuojama kaip Shakespeare, Moliere, kaip dramaturgų
istorija. Tai iš principo neteisinga. Teatras – tai visų pirma Gordon Creig,
Aleksandro Tairovo, Vsevolodo Mejerholdo ir kitų režisūros milžinų
istorija. Dramos teatro afišoje, anot Hanuszkiewicz, pirmiausia turi būti
režisieriaus, aktorių, dailininko pavardės, o žemiau – Shakespeare...
Kai susipažinau su režisieriumi Karelu Irdu, Tartu „Vanemuinės“
vyriausiuoju režisieriumi, viena įdomiausių, savičiausių estų meninės
padangės asmenybių, keistokai mieli ir kiek padriki nebejauno žmogaus
judesiai, blizgančios akys, įtartinai atlaidus pašnekovui žvilgsnis, - neaišku
– rimtai jis kalba ar juokauja. Žmogus, sulaukęs pripažinimo, aukščiausių
garbės vardų, atšventęs ne vieną jubiliejų, retai išsaugo tokį tolerantišką būdą,
betarpiškumą. Kai po vieno Irdo režisuoto spektaklio susitikome teatro
kieme, jis įdėmiai žvilgtelėjęs tepasakė: „Nekokie reikalai estų teatre, trūksta
režisūros...“. Aš atsakiau: „Na, nevertėtų iš vieno nepavykusio pastatymo
daryti tokių plačių apibendrinimų“. Pasakiau ir vos nenusikandau liežuvio,
bet buvo vėlu. Atvažiuoji į svečius pas puikų žmogų – ir šitaip tėkšti... Bet
jis neįsižeidė, nusijuokė, kaip paprastai, nepiktai, viską supratęs. Paskui
kvatojom jau abudu. Kai pasakiau jam, kad nežinau kito režisieriaus, kuris
taip polemizuotų ir kartu taip tėviškai gintų, kartais net aukotų savo kūrybos
planus jaunųjų režisierių labui, net tokių, kurių ieškojimai skiriasi nuo tų,
kuriais vadovaujasi vyr. režisierius, Irdas šyptelėjo: „Ką darysi, juk ir aš buvau
jaunas. O ir „Vanemuinei“ po manęs dar reikės gyventi... Dažnai statau tai,
ko reikia teatrui, o jiems leidžiu režisuoti, ką nori. Bet taip turbūt reikia,
nieko nepadarysi“. O tais sovietinio sąstingio laikais reikėdavo privalomųjų
jubiliejų „šventinės“ produkcijos. Kai nuvykome į senąsias Tartu kapines
pagerbti įžymaus estų teatro veikėjo Karlo Meningo, Karelas Irdas baigė
savo puikią kalbą plačiomis estų kultūros ir tautos istorijos paralelėmis.
„Estams visuomet trūkdavo vyrų, užtat ir jų istorija, kad ir didelė, turtinga,
bet kažkokia bevardė. Kitas dalykas Lietuvos istorija – kiek ten vyrų, kiek
vardų – Mindaugas, Vytautas, Herkus Mantas...“, - šelmiškai žvilgtelėjęs į
mus, rimtai aiškino Irdas.
Nuoširdus bendravimas ilgus metus tęsėsi su rusų teatro korifėjais
Anatolijumi Efrosu, Jurijumi Liubimovu, Georgijumi Tovstonogovu. Visi
skirtingi, ryžtingai ginantys savo „teatrines tiesas“.
Daugiametė pažintis su Jurijumi Liubimovu paliko gilius pėdsakus
mano gyvenime. Iš jo buvo galima pasimokyti nepalaužiamo, valingo meno
tikslų siekimo. Kiekvienas naujas spektaklis – netikėtas, nepanašus į matytą,
tačiau juos visus jungė būdingas tik Tagankos teatrui liubimoviškas braižas.
Netgi perdėm vienpusiškos, kategoriškos nuomonės apie kitus teatrus buvo
neįprastai įdomios, originalios, verčiančios galvoti apie komplikuotus mūsų
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laikų scenos meno kelius. Žavėjo Liubimovo nuoširdumas, paprastumas,
žmogiškumas sugyvenantys šiame didžiame režisieriuje su aštriais
nesugyvenamo „kaktusinio“ charakterio spygliais.
O kiek dar tokių kongenialių kūrėjų teko man sutikti...
Atkreipiau dėmesį į vieną Jūsų teiginį, išspausdintą dienoraščių
knygoje: „Aktorius išlieka mano atmintyje kokio nors savo personažo
pavidalu“. Įdomu. Pratęskite, prašom, šią mintį.
Per daugelį metų pastebėjau tokį dalyką. Gal ir keistoką. Aktorius
išlieka mano atmintyje kokio nors savo personažo pavidalu. Išlieka lygia
greta su pačiu aktoriumi – tik jau be grimo, kasdienėje aplinkoje. Taip nutiko
su senosios plejados teatro didžiavyriu – aktoriumi Petru Kubertavičiumi.
Jis man čechoviškas daktaras Čebutykinas, kuris sunkiai, dramatiškai
išgyvena pasišlykštėjimą aplinka ir savimi pačiu. Prisiminkim neaukšto
ūgio Napoleoną Naką, lankstų, savitų ryškių veido bruožų, neužmirštamą
lietuvių humoro Napoleoną. Net ir garbiame amžiuje aktorė Nelė Vosyliūtė
išsaugodavo savo karališką stotą, valdingą mostą. Ji visuomet buvo karalienė
– Marija Stiuart. Valdoviška eisena, valdoviškas žingsnis. Neretai – ir
„valdoviškas“ kategoriškumas, vertinant kitus meno kūrėjus.
Apie Rūtos Staliliūnaitės vaidmenis visad nelengva rašyti. Baisu, kad
neapsunktų, nesugrubtų jos ažūriniai, nepakartojamos gracijos kūriniai.
Henriko Ibseno Nora ar Blanša iš Tennessee Williams „Geismų tramvajaus“
jau nebeatskiriamos nuo aktorės. Trapių linijų figūra, plastiškos, turinčios
itin skvarbią dramatinę išraišką rankos. Savo plazdančiais jausmo virpesiais,
ypatingu pažeidžiamumu primena man didžiąją italę Gulietta Masina.
Bendraudamas su Donatu Banioniu ir Regimantu Adomaičiu,
išgirdau, kad žymiuosius meistrus netenkina šiandieninis teatras. Anot
šviesios atminties D. Banionio, ištveriąs, prasidėjus spektakliui, tik
pirmąsias kelias minutes. Taip jis teigė prieš trylika metų. Dėl įvairių
šiuolaikinių „naujovių“ vis daugiau buvusių teatro gerbėjų pamiršta
kelią į teatrą. Ne geresni atsiliepimai ir apie šiuolaikinius televizijos
serialus. Vienas jų visai šviežias. Pavyzdžiui, R. Adomaitis atkreipia
dėmesį į žemą jų meninį lygį, siaubingą nuokrytį. Kaip Jums atrodo, kas
atsitiko? O gal Jūsų nuomonė, Jūsų vertinimai visiškai priešingi?
Aš labai atsargiai vertinčiau mūsų teatro grandų pastebėjimus. Žinant,
kaip minėjau, teatro žmonių subjektyvią nuostatą, kad geriausios sceninės
traktuotės buvo jų laikais. Todėl kitaip vaidinti Moliere ar Čechovą tiesiog
šventvagiška. Nors, berods, įtariu, ką jie turi galvoje. Jeigu pastatymus, iš
kurių dingsta aktorius, žmogaus paveikslas, tai čia pilnai pritarčiau mano
bičiuliams Banioniui ir Adomaičiui. Neseniai parašiau straipsnį „Kultūros
barams“ apie Eimunto Nekrošiaus kūrybą. Ten prisimenu, kaip Nekrošius
pasakojo man apie savo studijų Maskvoje vadovą Andrejų Gončiarovą, kuris
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Marko Petuchausko vadovaujamo Lietuvos žydų kultūros klubo dešimtmečio proga į Vilniaus rotušę
sukviestų bičiulių susibūrimas, kurį jo organizatorius pavadino „Pasakyk, kas tavo draugai...“. Iš kairės:
diplomatė Halina Kobeckaitė, skulptorius Gediminas Jokūbonis, Nacionalinės premijos laureatas,
poetas ir dailėtyrininkas Alfonsas Andriuškevičius, Markas Petuchauskas, visuomenės veikėjas Antanas
Terleckas, aktorė Inga Burneikaitė, Nacionalinės premijos laureatas kompozitorius Faustas Latėnas,
smuikininkas Jonas Urba, skulptorius Konstantinas Bogdanas.

negailestingai atmesdavo jo paruoštas veikalų ištraukas: „Ne ta mokykla, ne
ta maniera, ne tuo keliu einate...“. Taip atsitiko, kad spektaklis „Dėdė Vania“
sukėlė anuomet didžiulę kaltinimų audrą Nekrošiui, kaip „besiverčiančiam
per galvą“ režisieriui. Prisimenu, to spektaklio metu greta manęs sėdėjusi
Monika Mironaitė, vos pakilus uždangai, ėmė piktintis baisia „saviveikla“.
Išraiškingai padejuodama, vis ketindavo išeiti, bet aš, stipriai spausdamas
jos ranką prie kėdės atlošo, pusbalsiu įtikinėjau, kad neskubėtų, juk ir jinai
drąsiai eksperimentuodavusi scenoje. O juk E. Nekrošiaus pastatyti Antono
Čechovo „Dėdė Vania“ ir „Ivanovas“ – tai unikalus indėlis į naujosios
epochos teatro atsinaujinimą.
1994-aisiais įkūrėte Lietuvos žydų kultūros klubą. Kokia jo
paskirtis? Ką jau pavyko nuveikti, kokie artimiausi planai?
Vos atgavus Lietuvai nepriklausomybę, nejučiomis gimė mintis
atgaivinti dviejų tautų intelektualų bendravimą. Pagrindu jam, dingojosi
man, galėtų būti meniniai projektai, kurie į bendrą kūrybą pastūmėtų
lietuvių ir žydų menininkus. Įsivaizdavau, kad tai savotiška santarvės aikštė,
kur turi susitikti įvairių tautybių Lietuvos piliečiai. Šita idee fixe gyveno
manyje ir per visus dešimtmečius sovietmetyje. Beveik visą gyvenimą
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gyvenęs lietuvių teatru, nemačiau jokios prasmės kurti siaurų nacionalinių
interesų instituciją. Įsteigiau savarankišką, nepriklausomą visuomeninę
organizaciją, žydų meninės atminties gaivinimo ir Lietuvos multimeninės
raidos instituciją – Lietuvos žydų kultūros klubą. Mano įsivaizduojamam
klubui buvo nepriimtinas parapinis ribotumas, dvasinio geto uždarumas
(Gete aš jau buvau!). Tik maksimalus atvirumas, pagarba visų tautinių menų
tradicijoms, savitumui leistų tiesti tiltus į tautinių kultūrų bendravimą,
į toleranciją, didesnį žmonių tarpusavio supratimą, į platesnę lietuvių ir
žydų santykių erdvę, kurios taip trūksta. Podraug siekiau atgaivinti litvakų
meninę atmintį. Pabandyti iškelti į šiandienykščio gyvenimo tėkmę
negailestingai naikintą, nugramzdintą į užmarštį šimtametį litvakų meną,
pradžioje – bent vieną kitą jo salelę.
Išgyvenęs nacistinį lagerį, nuolatinius sovietinio ir posovietinio
antisemitizmo gūsius, nuolatos susidurdavęs su tautine neapykanta,
įtarumu, negalėjau pasielgti kitaip. Tad tokią įsivaizdavau kultūrų santarvės
kainą. Aukštą. Nelengvai pakeliamą. Žinojau: tik meninių programų sėkmė
tegalėjo būti argumentu „už“.
Per 15 klubo veiklos metų surengiau daugiau kaip 140 kultūros ir
meno programų (koncertų, parodų, literatūros vakarų, pokalbių diskusijų,
spektaklių ir kino filmų premjerų), prikeliančių iš užmaršties daugelį
litvakų kultūros reiškinių ir vardų, supažindinančių su lietuvių, žydų ir kitų
Lietuvoje gyvenančių tautų kultūra.
Bendradarbiaudamas su kitomis Lietuvos ir užsienio kultūros
institucijomis, esu įgyvendinęs didelius tarptautinius meno projektus:
Josifo Brodskio poezijos dienos (1996); Vilniaus smuiko dienos, skirtos
Jaschai Heifetzui (2001); Tarptautinės meno dienos, skirtos Vilniaus geto
teatrui atminti (1997;2002); Kultūros dienos, skirtos litvakui filosofui
Emmanueliui Levinui (2006). Tarptautinėse dienose dalyvavo garsūs
Prancūzijos,Vokietijos,Lenkijos,Čekijos,JAV,Izraelio ir kt.šalių menininkai.
Didžiuojuosi, kad mano programose dalyvavo: Nobelio premijos laureatas
poetas Česlovas Milošas; Claude Lanzmann – filosofas, žurnalistas, JeanPaul Sartro bičiulis, pasaulinę šlovę pelniusio filmo „Shoah“ režisierius;
Pierre Amoyal, mylimiausias genialaus XX a. smuikininko litvako Jascha
Heifetz mokinys. Ilgametė draugystė susiejo mane su „geto teatro vaikais“,
kaip juos pavadinau – kompozitoriumi Aleksandru Tamiru iš Izraelio ir
pasaulinio garso dailininku Samueliu Baku.
Klubo ištvermės, jėgos šaltinis buvo kultūros, mokslo, meno žmonių
tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse supratimas ir parama. Tai žmonės, kurie be
jokio arba už simbolinį atlygį dalyvavo klubo programose. Jeigu pradėčiau
vardyti čia pavardes, reikėtų tam paaukoti keletą Jūsų almanacho puslapių.
O iš buvusių šiauliečių galėčiau suburti „orkestrą“... (Saulius Sondeckis,
Virgilijus Noreika, Eugenijus Paulauskas, Regimantas Adomaitis, Jonas
Urba, Artūras Anusauskas, Vytautas Cinauskas, Nijolė Miliauskaitė, Mina
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Babenskienė-Levitan ir etc.).
Nepamirštate ir gimtųjų Šiaulių. 2016-aisiais prie miesto
savivaldybės pastato kartu su vokiečių menininku Giunteriu Demnigu
atidengėte tėvui skirtą „Atminimo akmenį“. Kokie dar ryšiai sieja su
Šiauliais?
„Atminimo akmuo“, manau, gal ne visai tikslus vokiškojo žodžio
„Stolperstein“ vertinys ir įprasminimas tos emocinės jėgos, kurią savo
kūrinyje įkūnijo Giunteris Demnigas. Tai – suklupimo akmenys, už kurių
žmogus nenoromis užkliūva ir nors akimirkai sustoja ties vieno žmogaus –
Holokausto aukos istorija. Atminimo lentelės grindinyje pakeičia gatvių ir
miestų žemėlapius, rašo istoriją, suteikia gatvei atmintį ir verčia susimąstyti.
Būtent sukeliamos emocijos ir yra tai, ko siekia menininkas – susieti
dabartį su praeitimi, vietą su laiku ir įvykiais. Emociškai suklupti tuomet,
kai to visai nesitiki, kai tavo diena eina iš anksto numatytu ritmu, susidurti
su genocidu einant pietauti ar perkant gėles, pagalvoti apie žmogų, kurio
nepažinojai, bėgant šaligatviu.
Kaip Šiauliuose man sakė pats G. Demnigas: „Šių šaligatvio
plokštelių atsiradimo istorija nėra tokia, dėl kurios galima būtų džiaugtis,
bet man svarbiausia yra jaunų žmonių dėmesys ir supratimas. Kai vaikai
vadovėliuose perskaito, jog žydų aukų buvo 6 milijonai, jiems tai abstraktus
skaičius, tačiau kai jie įsigilina ir pradeda domėtis to vieno žmogaus istorija,
kas jam nutiko... Tai nėra paminklas kapinėse“. Tai – didžiausias memorialas
po atviru dangum Europoje, išsibarstęs per 25 valstybes ir šimtus miestų,
skirtas atminti tūkstančiams žmonių, kurie dirbo ir kūrė daugelyje miestų,
bet per Holokaustą buvo sunaikinti ir tarsi ištrinti iš tų miestų žemėlapių.
Didelį įspūdį man paliko pokalbiai su Demnigu. Nepalaužiama
jo tvirtybė įgyvendinat savo projektus, jaudinantys samprotavimai apie
žmogaus atmintį ir atsakomybę. Pajutau didelę simpatiją ir pagarbą šiam
originaliam menininkui stipriomis mūrininko rankomis ir mąstytojo
profiliu.
2020 m. gegužė
Kalbėjosi
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
Publikaciją rėmė (dalinai):
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VIZIJOS
Dravenis rašė ir braukė, plėšė bloknoto lapus, nervingai ieškodamas savito
stiliaus. Pavojinga ieškoti smogiančio originalumo, bėgti nuo tikrų jausmų: varnos
lengvai perskaito poetų mintis ir medžių viršūnėse deklamuoja dar neparašytas
eiles. Poezija bevertė, nes ji nei brangsta, nei pinga, kas kita būtiniausių prekių
išpardavimas. Reklama kasdien galanda vis aštresnius dantis. Ryškiai apšviesti
stendai sijoja išradingą žvirgždą. It sausi žirniai ant prekystalių byra nuvalkioti
žodžiai. Akis daužo trenktos frazės. Dravenis prakeikė tą akimirką, kai,
užsižiopsojęs į reklaminius stendus, nuklydo prie lentynų. „70 nuošimčių nuolaida
visiems lauko dažams“, - rėkė didžiulės raudonos raidės.
Pasprukęs nuo poetinių ieškojimų, Dravenis beveik mėnesį dažė nušiurusį
medinį namuką. Solidžia, žalsvai ruda spalva aprengtos sienos atrodė kaip naujos,
bet jau kitą dieną medinis namas pakeitė spalvą. Pastatas buvo it musmirė raudonas
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ir, be abejo, su baltais taškiukais. Dravenis pagalvojo, kad pateko į itin madingą
paralelinę erdvę, todėl nubėgo pas kaimynę Onutę. Ta pati, tikrai nepakeista ir
jos namas neužburtas. Kaimynė, matyt, kitaip supratusi Dravenio žvilgsnį, piktai
pridūrė: „Nugalabys tave degtinė... Buvai žmogus, metus negėrei!“
Dravenis it girtas nusvirduliavo prie senutėlio Chrysler’io. Kelionė link
prekybos centro šiek tiek apramino, ir jis nutarė nesiplūsti, kalbėti mandagiai.
Jį kaip seną draugą džiugiai priėmė simpatiška vadybininkė. „Atleiskite, įvyko
nesusipratimas... Žinote, nano technologijos, genetiškai modifikuoti dažai, todėl
remonto rezultatą kartais sunku nuspėti. Bet klaida bus ištaisyta. Už valandos
išvyks mobili brigada ir jūsų namelį perdažys.“
Netrukus atvyko didžiulis sunkvežimio ir autobuso hibridas, ir namelį per
kelias minutes nudažė tamsiai ruda spalva. Brigadininkas Draveniui iškilmingai
įteikė vadybininkės dovaną – šiltą, vilnonę, raudoną baltais žirneliais nusėtą
pižamą.
Modifikuotas namas ir pižama sukrėtė Dravenio gyvenimą: lyg magnetas
vėl traukė alaus barai. Žavėjo lažybų akrobatika. Bare lengva laimėti menkavertį
prizą ar šokoladinį medalį. Apsvaigęs Dravenis nejuto, kad jo kūrybą griauna
aštrūs gėrimo rekordai. Alaus taurė – ne gralis. O sunkios pagirios – niūrus siaubo
filmukas.
Tik išmestas iš baro Dravenis atsitokėjo ir vėl panoro rašyti eiles.
- Tikras menininkas vengia bohemos ir keliauja į savo vidinę visatą, suskambo švelnus moteriškas balsas.
- Pasaulis – tik vienas, - paprieštaravo poetas.
- Ir taip, ir ne... Kai žiūri pro mersedeso langą, esi šviesioje planetoje, o kai
pro vyno stiklą – prieblandos zonoje. Ypač keistas yra šou pasaulis. Čia sunku
būti atviram, blaiviam, teisingam, čia klesti vidutinybės, apgavikai ir balagano
artistai. Tu nori būti įvertintas ir pagerbtas, kad už poeziją būtų dosniai sumokėta
– miesto džiunglėse to nebus... Išmok gyventi savo pasaulyje, užteks gerti ir bėgti
nuo kūrybos. Jei nenori būti poetu, eik dirbti suvirintoju, - barėsi kažkur matyta
mergina.
- Ar aš jus pažįstu?
- Galbūt. Aš tavo Mūza. Kelkis, poete, užteks voliotis.
Sukaupęs paskutines jėgas, Dravenis pakilo nuo grindinio. Mergina
kažkur dingo. Reikia surasti nepažįstamą geradarę, bet linko kojos, galvoje sukosi
nualintos mintys, o baloje snaudė pavargęs lietus. Kelias buvo tuščias it beribis
dangus, troškino, bet ten, aukštai, viršuje baro nėra, todėl sunku bus girtam surasti
Mūzą. Begeriant kartų minčių kokteilį, nelauktai iš vidaus atėjo ramybė. Jis
privalo parašyti daug kietų eilių ir su kaupu grąžinti Mūzai skolą. „Greičiau namo!
Miegoti!“ Net nenusirengęs Dravenis krito į lovą ir užsnūdo.
Pabudo dar pusgirtis. Graužė sąžinė. Galvą varstė aštrūs pagirių žeberklai.
„Kodėl neįmanoma paprastai numirti? Nebūti, išnykti, išgaruoti...“ Kai Dravenis
pakilo iš lovos, subraškėjo skeletas, tarsi lūžo kaklas ir bevertė galva nuriedėjo į
tuščią kampą. Dravenis ne juokais pašiurpo: „Užteks lėbauti, pakaks haliucinacijų
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ir kliedesių.“
Lėtai aušo šviesūs kūrybos horizontai. Kai esi pamirštas, nepripažintas,
tik patvoriai atveria vaidybai laisvę ir be suflerio pagalbos išmokstama kalbėti
aiškiai, paprastai, surandami klausytojai, žiūrovai. Išgėrus truputį alaus, suskamba
eilės, ir jau netrokštama numirti, išgaruoti be pėdsako. Dravenis atrado tariamus
gerbėjus ir netinkamą draugiją. Bet idilija greitai nusibaigė. Valkatos išgirsdavo
miesto naujienas ne iš papirktos žiniasklaidos, o iš kolegų, kadais dirbusių įvairius,
atsakingus darbus. Buvęs policininkas Redas (atleistas už girtavimą ir pravaikštas)
pranešė Draveniui, kad licenzija jo asmenybės medžioklei jau parduota, ir
pralobęs verslininkas jau užtaisė legendinį vinčesterį... Kokia baisi nesąmonė, o gal
tai tiesa? Tikrovė kartais pranoksta drąsiausias fantazijas. Šiurpu... Neapsaugos,
neapgins alaus skardinė, nuorūkos torpeda, paklusnus kioskas. Agresyviai apvalėjo
troleibuso ratai, subliūško išgąsdintas lietaus vamzdis, įskilo keistais ornamentais
išterliota siena, it žudiko durklas į balą įsmigo nefiltruotas mėnulio varveklis.
Ore tvyrojo mirtis ir nerimas. Be jokio garso sugirgždėjo likimo vartų spyruoklė,
pasirengusi veidrodiniam smūgiui į barzdotą Dravenio veidą. Atgal kelio nebėra.
Tegul ant asfalto krenta nugalabyti nevykėliai, o atlapos vitrinų šviesos aprauda
valkatų mirtį. „Reikia nusiskusti barzdą ir nusikirpti plikai. Atrodysiu kietas,
nepriklausomas. Redas siūlo nemokamą plastinę operaciją. Tiksliai apskaičiuoti
smūgiai neatpažįstamai deformuos mano veidą, pakeis nosį, žandikaulius. Net
mamytė nepažins! – svarstė Dravenis. - Užteks žaisti, palieku valkatų pasaulį, čia
nėra nei įkvėpimo, nei šlovės... Nuo šiol kvėpuosiu tik aukšta poezija.“
Skurdi poeto laisvė. Nesuradus darbo reikia grįžti namo, ir tik mažoje
asfalto duobėje vis dar slepiasi viltingas debesų vingis, laimingas kelionės taškas,
bet sustoti draudžiama: poeto batai krenta tik į dangų. Garavo kvapi arbata, o
baltame popieriaus lape siautėjo lyrinės vėtros. Sulankstytame bloknote it saldus
vynas burbuliavo, brendo poezija, laukdama nekalto kūrybos svaigulio, bet
abejonių kirminas vėl graužė širdį: nė viena jo parašyta eilutė ar skambi metafora
liks neperskaityta, neišgirsta. Neišgelbės net kukli savo lėšomis išleista autorinė
knyga. Nepakartojami eilėraščiai nugrims į tamsą, į glitų makulatūros dumblą.
„Gal tik bepročiai ir naivuoliai neria į klaidžias lyrinio vandenyno gelmes
ieškoti poezijos perlų?“ Kaip niekad aštriai Dravenis pajuto situacijos tragizmą:
net ir skandalai ar nusikaltimai bejėgiai išplėsti poezijos diapazoną kiek toliau už
kriminalinės kronikos ribų.
Liūdna, kai apkarsta kūryba. Kartais Dravenis užsnūsdavo prie stalo ir
sapnuodavo gilius koridorius, užtrenktus langus, slidų parketą. Jis bėgdavo laiptais
žemyn ir krisdavo, ieškodavo durų, kurių niekur nerasdavo. Bet šį kartą tikrovė
pranoko net sapno košmarą.
Išsekintas poezijos ir bergždžių apmąstymų, Dravenis pažvelgė pro langą
ir pamatė oranžinę katę. Neįtikėtina, bet, kai atsigręžė atgal, išvydo dar keistesnį
vaizdą. Paslaptingai dingo baldai, liko tik senas fotelis ir stalas. Dravenis nė kiek
nenusiminė: bus daugiau erdvės kūrybai... Kaip gera svajoti, užmetus sunkius
batus ant tvirtos lakuotos stalo plokštumos. Už lango pagarbiai nutilo pušys.
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Nurimo protas, prabilo širdis: lyriniu žarijų taku bėgo basos eilės. Akyse tvenkėsi
posmų debesys. Žaibavo sunkios lubos. Staiga it sena molinė vaza sprogo tyla ir
ant grindų pabiro daugybė spalvotų šukių. Dravenis išvydo autobusų stotelę.
Kelią į tolimą priemiestį nušvietė nežinios tamsa. Po senu tiltu plaukė
nusekusi upė. Dravenis skubėjo tarsi laukdamas viesulo ar žemės drebėjimo.
„Vartai jau atverti! Jau tuoj įžengsiu į staigmenų šventovę!“ Tarsi nematomo
dirigento paragintas, nemelodingai sušvilpė vėjas, ignoruodama harmonijos
taisykles, pritariančiai sugirgždėjo medinė tvora. Keistai sustingo gatvė, pro šalį
nepraskriejo nė vienas automobilis. Temo. Priemiestį jau rijo alkana naktis.
Tai kas, kad nuvažiavo paskutinis autobusas. Dravenis kaustytu batu spyrė
į aprūdijusį pakelės stulpą. „Mano kūryba niekam nereikalinga... Tegul aukšti
žibintai šneka šešėlių kontūrais, asfalto dėmėmis ir duobėmis!“ Sugėdintas stulpas
susigūžė, susitraukė, tarsi jo visai neliko. Dravenis rūsčiai pažvelgė į metalinį
konteinerį:
- Prieš pavadindamas tave idiotu, aš kukliai priminsiu, kad esu nepripažintas
poetas. Prabilk, šiukšle!
- Atleiskite, tik norėčiau sužinoti, kur yra stalas su užkandžiais ir gėrimais?
- pasiteiravo konteineris.
- Čia ne smuklė, ne tvartas!
Net neatsisveikinęs konteineris užtrenkė dangtį. Pokalbis baigtas. Tolumoje
suspindėjo kuklus prožektoriaus spindulėlis. Greitai artėjo dviratis. Atvyko Mūza.
- Draveni, tu vis dar inkšti ir gaili savęs, plauki pasroviui, eini nevykėlių
pramintais takais... Žinau, nori paklausti, kodėl taip atsitinka? Deja, esi trenktas ir
visiškai nesupranti, ignoruoji tai, kas vyksta tavo unikaliame pasaulyje. Štai kodėl
vėl ir vėl atvykstu tavęs gelbėti... Eik miško taku, kol prieisi raudonų plytų namą.
Net neatsisveikinusi mergina skubiai nuvažiavo, o Dravenis nuėjo miško
keliuku, neskaičiuodamas medžių, neskirstydamas jų į spygliuočius ar lapuočius.
Medžiai yra tik medžiai, jų galima nepaisyti, kas kita mintys. Psichinės sferos
negali pasiekti net ir aštrus chirurgo skalpelis, todėl vidiniame teatre siautėjo
nematomas režisierius. „Kas jis? Tik ne aš. Kur slepiasi liūdesio židinys, minčių
viesulo epicentras, bet kaukolėje nėra oro, atmosferos, tik teka kraujo upės? Iš kur
gali atsirasti vėjas?“
Pagaliau miškas pasibaigė, ir Dravenis išvydo apleistą, į pilį panašų namą.
Stipri vaiduoklių trauka, ypač namų, pamirštų, niekam nereikalingų. Virš kiauro
čerpių stogo saugiai plaukė mėnuo. Dravenis abejingai pažvelgė į beviltišką
dangų. Visos pastangos bevertės: žvilgsniu negalima pastumti debesų, nes dangus
priklauso kažkam kitam, tik ne jam.
Žole brido aksominė tamsa. Nuodingu dilgėlių kvapu alsavo sena tvora,
pavojingai blizgėjo aštri šukė. Dravenis prislinko prie metalinių vartelių. Takas
buvo atviras, ir aukštos tujos rodė kelią. Pro šalį pralėkė kažkoks paukštis: gal
pelėda ar apuokas. Sumedžiota dar viena naktis, bet trauktis jau vėlu. Kankinamas
prieštaringiausių jausmų, Dravenis skubiai atvėrė pilies duris ir įėjo į vidų.
Koridoriuje buvo šviesu, nors nešvietė elektros lemputės ir nedegė žvakės.
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Ant laiptų tupėjo oranžinė katė. Štai kur ji gyvena. Dabar jau neverta trauktis iš
kelio, žaisti slėpynių.
- Kas tu esi?
- Nejaugi nepažinai? Užteks kalbų, reikia skubėti, tuoj prasidės koncertas.
Katė atvirto į merginą, kurią buvo sutikęs prekybos centre, prie alaus baro
ir autobusų stotelėje. „Taip, tai Mūza. Neįtikėtina, šios nakties (ir ne tik!) miražai
pilni sintetinio vandens, kuris niekada nenumalšina troškulio? O gal aš vis dar
miegu, kojas užmetęs ant stalo?“ Apstulbęs Dravenis tarsi atsitrenkė į aklą absurdo
sieną. Užuot piktai nusikeikęs, nusijuokė ir iš nuostabos šlubuodamas nusekė iš
paskos. „Gal Mūza raganaitė? Reikia besąlygiškai paklusti, antraip pavers katinu
ar dar kažkuo.“ Ir beveik neapsiriko: likimas jam paruošė staigmeną. Šaltu žaibu
blykstelėjo įskilęs rojalio dangtis. Ant išblukusių sienų susvyravo kreivi paveikslai.
- Moki skambinti? – pasiteiravo Mūza.
- Nesu net klavišų palietęs. Aš ne muzikantas, aš – poetas...
- Tau pasisekė. Pirmyn, Maestro!
Tik dabar Dravenis suprato: paslaptingoji Mūza sukūrė kitą tikrovę,
paskatino nauju žvilgsniu pažvelgti į negandas. Dravenio galvoje siautė aksominė
minčių audra: jau neįmanoma grįžti atgal į bevertį savigraužos lygį. Skruostu
nuriedėjo metalinė ašara, gal nuo šalčio, bet tik ne iš baimės. Neįveikiama kūrybos
gravitacija pakėlė rojalio dangtį, atgijo sustingę pirštai. Sakoma, kad poezija – tai
muzika. Tik dabar Dravenis įsitikino šio teiginio tiesa. Tai kas, kad rojalio klavišai
pakeisti krokodilo dantimis: tarp akordų dūžių slypėjo švarus garsas, vedantis link
svajonių aido. Poetas skambino savo eiles. Pasigirdo kurtinantys plojimai, šūksniai:
„Bravo, valio, jėga!..“ Salė buvo pilna keisčiausių būtybių.
- Sveikinu, tu jau turi daug gerbėjų. Tikrasis pripažinimas ateina tik po
mirties, bet išeitis yra. O kol esi gyvas, tave gali pripažinti tik dvasios, vaiduokliai
ir šmėklos, - paaiškino Mūza.
- Gyvą poetą gali pagerbti tik numirėliai? – šiurpo Dravenis.
- Dėkingi numirėliai, - patikslino Mūza.
- Nejaugi poetų pasaulis – tai chimerų šalis?
- Ne, tai stebuklingas vizijų pasaulis.
--Pavargęs nuo lėtai augančių medžių, vėjas supo senas tvoras. Parke
degė abstrakčiai nutapyta žolė, o po senais tiltais plaukė išblukusi upė. Tik
užasfaltuotuose šuliniuose vis dar tekėjo gaivus vanduo. Geso metaforų laužai.
Drumzlinose balose skendo aukšta kūrybos laisvė. Dravenis žvelgė į baltas debesų
sienas ir piešė auksines saules. Jis tarsi nematė atgrasaus pasaulio ir stebėjo tik
savo mintis.
Poezija – tai atbulinė beprotybės gravitacija, uždelsto sprogimo laimė,
paskutinis uostas, juoda skylė ant kiauro šventyklos stogo, kurioje pranyksta ne tik
nusidėjėliai, bet ir teisuoliai. Poetų mintys yra gyvos, todėl eiles deklamuoja ne tik
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žmonės, bet ir sparnuočiai. Deja, šis fenomenas nepakankamai ištirtas. Paukščių
kalba vis dar laukia atidesnio lingvistų dėmesio.
Eidamas turgaus aikšte, Dravenis laukė vidinio šuolio, skrydžio, sparnų.
Pagaliau atėjo reikiamas momentas: sprogo nematoma siena, ir Dravenis kaip
alkanas ryklys nėrė į palaimingą transo erdvę. Išbluko ant melsvo, dangiško
fono primityviai nupiešta saulė. Už debesų tvoros pasislėpė išsigandęs mėnulis.
Tolima laime sublizgėjo dangoraižių langai, dinamito spalva nušvito oras. It ilgas
metalinis laužtuvas smogė skardus posmas, kurio, deja, neišgirdo aklos, bejausmės
miesto dulkės.
Džiūgavo turgus. Stikliniai kioskeliai šienavo arbūzus. Musės atšipusiais
voratinklių kirviais kirto agurkams galvas. Karieso išvarpytais dantimis neturtėliai
graužė saldžius obuolius. Atgijo vitaminai, šviežios braškės sveikuoliams jau
kasė saldžias duobes. Poezija dar kartą, iš naujo, meniškai sukalė prekybos stalus.
Purpuru nušvito šiukšlini šaligatviai. Poezija atvėrė ne tik apytuštes pinigines, bet
ir apsnūdusias pirkėjų akis.
Šio keisto įvykio neaprašė joks bulvarinis dienraštis, nepastebėjo kameros
objektyvas, bet niūri kasdienybė įjungė atbulinę pavarą: artėjo violetiniai
girtuokliai. Sunku pabėgti iš miesto: minia išorėje ir viduje (gatvėje – balaganas,
galvoje – teatro scena), todėl Dravenis skubiai paliko agresyvų turgelio šurmulį
ir ugniagesių kopėčiomis užlipo ant stogo. Tik tada saugu, kai esi nepasiekiamas.
Ant tolimo grindinio nukrito šalta nelaimėlio kaukė. Kaip stiklas trapi laisvė:
varnos lengvai aneksuoja stogus, bet poetai – stiprūs žmonės; Dravenis lyg titanas
įkvėpė didžiulį kiekį ozono. Dabar net alkanas dangus nepagrobs baltų kaip
debesys eilių. Šalia kamino stovėjo jauna mergina. Taip, tai Mūza, Dravenis ją
pažino ir nepaprastai nudžiugo.
- Esu sužavėta. Gal nori šokti į apačią?
- Ne, aš jau nukritau iš kiauros debesų kepurės.
Kai pasieki besnieges aukštumas, gali keliauti bet kur, bet dangus – tarsi
pabodusia lektūra užgriozdinta biblioteka, todėl ieškotojus vilioja požemio
aksomas ir violetinė prieblanda. Jaunuoliai nusileido laiptais į apačią ir pateko į rūsį,
tiksliau – į didelį garažą. Patalpa buvo užgriozdinta keisčiausiais daiktais – baldais,
garso kolonėlėmis, senais stiprintuvais, akustiniais pultais, muzikos instrumentais,
statybininkų įrankiais. Stulbinantis dizainas! Staiga Dravenis vėl pajuto artėjančią
įkvėpimo bangą ir nė kiek nesudvejojęs nėrė į pilkas betono sienas. Sudrebėjo
garažas. Mūza kažkur dingo. Dravenis ištrupėjusiais laiptais spruko iš rūsio, bet
jį greitai pavijo kamuolinis žaibas. Sunkus paslapties kvietimas. Poetas pažvelgė į
šviesos kamuolį: taip, tai buvo Mūza. Iš laimės ištirpo nuoskaudų ledas: Dravenį
sušildė Gabija, gyva žaibo ugnis. Kūrybai neliko jokių kliūčių.
--Dar neužgesus žvaigždėms Dravenis skendo sienų migloje, ir, laukdamas
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ryto, stebėjo, kaip temsta ką tik parašytos eilės ir arbatoje skęsta beviltiški posmai.
Ore kabojo batai, sklandė striukė, švelniai bangavo lubos, dusliai švietė elektros
lemputės, paversdamos knygas šešėliais. Tolumoje griaudėjo. Užkimę debesys
kosėjo žaibais. Aštrūs, ilgi stogai galando dantis. Ant stogo blaškėsi išgąsdintos
čerpės. Neišvengiamai artėjo audra. Tik prieš aušrą nurimo vėjas ir iš sutemų
išnyro pušys. Staiga atsidarė balkono durys ir į kambarį įskrido zylė, apskriejo
stalą ratu ir dingo: poetiniam skrydžiui reikia laisvos erdvės.
Užgeso gatvių žibintai: aušo bespalvė prieblanda. Kai iš medžioklės sugrįžo
uždusęs mėnuo, Dravenis nuslinko į virtuvę. Svetainėje kaip ir danguje nebeliko
tikslų – tik pilki debesys ir dar pilkesnės lubos. Ant stalelio garavo karti arbata:
pakaks sudžiūvusios bandelės ir vieno gurkšnio. „Kur dingo Mūza? Gal tai buvo
zylė? Taip, Mūza ragina palikti betono sienas ir keliauti į gamtą.“
Ežero pakrantę užpustė geltonas smėlis. Gaivus vėjas plukdė miško ošimą,
o įkaušę kirai gėrė pušų juoką. Miško aikštelėje šoko gulbės ir šernai. Neįtikėtina,
bet gera... Peršokęs asfalto duobę, Dravenis nenuskrido, tik lipdamas mediniais
piliakalnio laipteliais atrado lengvus žingsnius. Atviri toliai skaidria rūko siena
nepašvęstiems smalsuoliams užtveria kelius: čia klaidžioja tik snieguoti kalnai, ir
nepakeliami akmenys verkia lietumi. Žiūrėdamas į slėnį, Dravenis sutaupė dar
vieną dieną, skirtą atrakinti miglos duris, kai keisis erdvė ir neliks nieko, kas buvo
iki šiol.
Pušimi suskambo nukritusi šaka, metas pabelsti į pasakų duris. Dravenis
bloknote pieštuku išraitė beveik taisyklingą apskritimą ir pašiurpęs riktelėjo,
išvydęs liūdną merginos veidą. „Mūza! Tavo veidą nutapė nežinomas, priešistorinis
dailininkas. Esi amžina, kaip ir poezija.“ Nugalėjęs baimę Dravenis dar kartą
pažvelgė į bloknotą. Neliko Mūzos veido, tik atsivėrė baltos debesų durys. Dabar
jau galima tapyti šviesą.
Ūgtelėjusi žolė paslėpė ne tik kelmus, samanotus akmenis, bet ir lyrines
abejones, todėl Dravenis pasijuto kūrybingas, nenugalimas... Ir kai drąsūs posmai
nudažė ežerą žaliai, danguje išdygo šviesi debesų pilis. Poetas sustaugė geležinio
vilko balsu. Jau surastas keistas, bet itin originalus poetinis stilius, dabar galima
saugiai, be juodų akinių stebėti akinantį drugelių šokį, atsigręžti į pageltusius žolės
stiebus, žvilgsniu pastumti sunkius riedulius. Jei esi tikras poetas, gali nutikti bet
kas: nespėsi užsimerkti, kaip pienių gausa sužydės pieva ir ant nukritusių lapų vėl
ataugs miškas.
- Nuostabu! – sušuko Dravenis. - Esu užburtas. Kai kerai išsisklaidys, slėnio
aidas dar kelis kartus pakartos mano eiles.
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KALEIDOSKOPAS
Gyvenimo erdvę formuoja akimirkos. Turime daug akimirkų ir visos – ne
mūsų. Tai kam tada priklauso įvykių erdvė? Šiuo atveju – Aksominiam duobkasiui,
ateiviui iš tolimos, neagresyvios, bet itin keistos planetos.
Aksominis duobkasys it visagalis režisierius iš neapčiuopiamų akimirkų
audžia lemtingas juostas ir džiaugsmu bei kančiomis pagerbia išrinktuosius.
Nereikia nusiminti, jei nesutikote Aksominio duobkasio – jo sukurtos akimirkos
yra bekūnės, bematės, panašios į miražą, trunka neilgai ir nepalieka jokio pėdsako.
Iliuzinė laimės akimirka, tarsi kibirkštis, nepastebimai užgęsta prisiminimų
lauže. Belieka tik pasiguosti, kad ateivių sukurtos vizijos yra laisvos, nepavaldžios
logikai ir tuščios it seni, įskilę ąsočiai. Miražas – tai saugūs laiptai į kitą laiko pusę,
todėl atsiranda galimybė pakelti praeities šydą ir pakviesti skaitytojus į tariamą
gimtadienį. Tokiu atveju gyvenimo spektaklis yra nepastebima dovana, kurios
negalima atsisakyti ar ignoruoti. Skoningai supakuotos ir įtaigiai išpakuotos
vizijos į gyvenimo sceną plukdo abu upės krantus, pakelia seno rojalio dangtį,
suranda pamestą Pegaso pasagą, uždega visas visų šviesoforų žaliąsias lemputes.
Sankryžose sustoja visi automobiliai ir tik tada visu grožiu nušvinta Pasviręs
pasaulis.
Taigi aplink Žemę sukosi nepastebimas, tobulai užmaskuotas erdvėlaivis.
Svetimi menininkai atvyko iš tolimos galaktikos nekeldami jokio pavojaus Žemės
planetai.
– Prasideda Didysis veiksmas, – tarė Aksominis duobkasys, – aš iš užmaršties
prikelsiu Pasvirusį pasaulį ir jo veikėjus.
– Kas tas Pasviręs pasaulis? Paralelinė erdvė, kita nematoma planetos pusė?
– pasiteiravo Orų spėjikas.
– Ne, Pasviręs pasaulis – tai unikalus Lietuvos istorinis laikotarpis, prasidėjęs
pertvarkos metais, kai subyrėjo didžiulė imperija, kai „brandus“ socializmas pavirto
laukiniu kapitalizmu, kai atsivėrė neribotos „prichvatizacijos“ galimybės, kai
antrąjį kvėpavimą pajuto menininkai, keistuoliai ir Rytų piligrimai. Atėjo laisvė ir
tarsi neribotos materialios bei dvasinės galimybės. Tai buvo euforijos, apsvaigimo
laikas, kai beveik niekas negalvojo apie pasekmes ir sunkias pagirias. Aišku, laimėjo
materialistai, ir tik tie, kurie buvo prie valdžios vairo. Paprasti žmonės nuskurdo,
o veržliausi menininkai prarado svajas. Liko tik vizijos, tolimos ir nepasiekiamos.
– Pristatykite spektaklio veikėjus, – tarė Legiruotas lunatikas.
– Visų pirma, Magas – Pasvirusio pasaulio legenda, itin sudėtinga ir
prieštaringa asmenybė. Jo gyvenimas yra aprašytas R. Kundroto ir A. Lyvos
knygose „Pasviręs pasaulis“, „ Oro pilis“ ir „Magas“ bei kitose šių autorių knygose,
galbūt todėl jo neišvysime scenoje. Taip pat nebus ir Staugirdo, aristokrato, Rytų
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piligrimo, muzikanto.
– Kodėl? – sunerimo Veidrodinė lapė.
– Todėl, kad kūrybai reikia daugiau erdvės, nenoriu personažų minios...
– Niekada neabejojau, kad esate tobulas režisierius. Ar tai viskas, ką mums
reikia žinoti? – šiek tiek ironiškai pastebėjo Veidrodinė lapė.
– Tikrai ne, spektaklio pagrindas – tai trys meilės linijos: Gotautė ir
Svirbutas, Kunigunda ir Dravenis bei Eirimė ir Karminas.
– Detalizuokite... – sunerimo Legiruotas lunatikas.
– Manyčiau, tai nebūtina, nes jie visu grožiu atsiskleis mano spektaklyje,
taip bus žymiai įdomiau...
– Ir vis dėlto mums bent šiek tiek reikia pažinti artistus, – įsiterpė Oranžinė
katė.
– Gerai, manau, ši informacija nepakenks mano spektakliui. Svajotojas ir
poetas Dravenis ilgą laiką dirbo Mago banke „Melomanas“ asmens sargybiniu ir
viceprezidentu, saugojo ne tik Magą, bet ir jo meilužę žurnalistę Gudrę. Atminkite,
Dravenis beveik ne žmogus. Kai jį Galiganto nurodymu nušovė Laisvūnas,
Dravenis nenumirė, bet pavirto Nakties lordu, baltuoju vampyru, mintančiu ne
krauju, bet blogiečių energija.
– Nuostabus žmogus, – nudžiugo Veidrodinė lapė, – o kas tas Galigantas?
– Galigantas – tai tipiškas nevykėlis, nesugebėjęs atsikąsti „prichvatizacijos“
pyrago kąsnio, nepadaręs politinės karjeros ir pakilęs tik iki Kultūros ministro
referento posto. Persunktas maniakinės neapykantos kultūrai, menininkams
susidėjo su nusikalstamo pasaulio veikėjais, nes troško bet kuria kaina pralobti
ir atkeršyti tariamiems priešams, sugriovusiems jo karjerą. Yra dar du blogiečiai:
gaujos vadas Laisvūnas ir gangsteris Kriukelis, pravarde Kablys.
– Kokios tai meilės linijos? – pasiteiravo Geltonoji pelytė.
– Gotiška ir šiek tiek naivi Dravenio ir Kunigundos meilės istorija, dvi
kitos ne tokios romantiškos ir pakylėtos: tapytojas Svirbutas ir Gotautė beviltiškai
ieškojo Mago lobių ir atrado tik vienas kitą, na, o trečioji – tragiška... Karminas,
palikęs Eirimę, išvyko į Ameriką. Iš nevilties Eirimė tapo narkomane ir įsikūrė
kapitono Vadulio angare.
– Liūdna pabaiga... – sunerimo Oranžinė katė.
– Tai tik pradžia. Aš ištaisysiu personažų klaidas. Oranžinė katė bus
Kunigunda, Geltonoji pelytė – Gotautė, o Veidrodinė lapė – Gudrė. Orų spėjikas
ir Legiruotas lunatikas vaidins patys save, na, o aš, kaip erdvėlaivio kapitonas,
būsiu spektaklio režisierius. Visi bus laimingi, ir, jeigu mums pasiseks, Žemės
rutuliukas pavirs didžiule scena. Noriu, kad Lietuva taptų mano naujuoju teatru,
kuriame aš įgyvendinsiu itin originalias kūrybines užmačias.
Ekipažo nariai susimąstę tylėjo, matyt, priblokšti grandiozinių Aksominio
duobkasio planų.
– Ar bus klausimų?
– Išvydę mane žmonės išprotėja... Nenorėčiau pakenkti tavo spektakliui, –
įspėjo Veidrodinė lapė.
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– Ne visi, todėl man bus įdomu sužinoti, kam nenuvažiuos stogas. Tavo
ypatingi gebėjimai tik praturtins spektaklį ir niekam neatneš žalos.
– O kas apie mus parašys kosminę knygą? – paklausė Geltonoji pelytė.
– Aš mėgstu knygas, ypač tas, kurių nėra, nes jos dar neparašytos. Pavyzdžiui,
Dravenio poezijos rinktinę, kurios neišleido jokia leidykla, nes iki poezijos
aukštumų pritrūko tik vieno kvadratinio viskio laiptelio. O štai tapytojas Svirbutas
sustingo kasdienybėje, ieško nežinia ko, blaškosi, kvailioja, bet nepajuda iš vietos,
nors turi ryškų talentą.
– Puiku, suraskime tapytoją Svirbutą, jis bus pirmasis atskaitos taškas, kuris
išjudins įvykių lokomotyvą, – pritarė Geltonoji pelytė, – ir tada visu grožiu nušvis
Pasviręs pasaulis.
– Nušvis ne tik planeta, bet ir žmonių protai, deja, tik ne visų... – atsiduso
Aksominis duobkasys.
*
Lyg ilgas metalinis laužtuvas dinamito spalva nušvito Mėnulis. Svirbutas
pabudo nesavas, o gal iš lovos išlipo ne ta koja. Deja, priežastis buvo kita. It
vakarykštis pyragas džiūvo neatriektas liežuvis, gerklėje dygo alaus kamšteliai,
kalėsi vilko iltys. Keista jėga, tiksliau, ateivių aktyvuotas autopilotas Svirbutą
stūmė į prekybos centrą.
– Įgriso tapyba, namai, noriu gyventi gatvėje, prišnerkštoje laiptinėje
melioruoti kaukolinį pilstuką, lakti skystą tekilos asfaltą ir graužti spragėsius, kol
sprogs kukurūzo galva. Noriu su žiurkėmis šokti tvistą, šlifuoti batus nakvynei
griovyje.
Svirbutas tiesiai iš gurklio išgėrė beveik visą viskio butelį. Svyravo girta
palangė, spindėjo dar neiškulto lango šukės. Šėlo išprotėjusi diena, žaizdota auklė,
globojanti džiazą. Garsiai skambėjo radijas, Meksikos radijas.
Gotautė surado Svirbutą be sąmonės gulintį ant grindų ir iškvietė greitąją
pagalbą. Pabudo Svirbutas keistoje ligoninėje, tiksliau, milžiniškoje palatoje,
įrengtoje rūmų salėje. Šalia gulėjo sužeisti kariškiai, skambėjo vokiečių ir vengrų
kalba. Prie Svirbuto lovos priėjo gailestingoji seselė. O siaube, tai buvo Geltonoji
pelytė, vilkinti baltą chalatą. Ji ištraukė adatą iš Svirbuto rankos ir patraukė lašelinę
į šalį.
– Leitenante, jūsų lėktuvą numušė priešai ir jums labai pasisekė, kad likote
gyvas.
– Karas, koks dar karas? Ir kodėl mane slaugo pelė?
Geltonoji pelytė rūpestingai apklojo Svirbutą kariška miline ir išėjo. Štai ir
balti arkliai, haliucinacijos! Svirbutas nutarė sprukti iš ligoninės, kol jo neišvežė į
Bastiliją, paprastai tariant, į beprotnamį.
Žaibai draskė debesis, plėšė Svirbuto pižamą. Pliekė šaltas lietus, tarsi be
ratų pro šalį švilpė sunkūs automobiliai ir dar sunkesnės mintys:
– Tik viena akimirka gali gyvenimą apversti aukštyn kojom. Gaila savęs,
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atriekto per pusę. Siekiau tapybos, ramios šeimyninės laimės, bet neišvengiau
smūgio į tuščią galvą. Bijau rytojaus, nes širdies skausmo nepaslėps alaus puta ir
kur jo dabar gauti? Aš basas ir šlapias. Negaliu užlopyti kiauro dangaus. Aplinkelio
pakraštyje purvinas griovys. Baisu gyventi Žemėje. Tarsi užstrigau mirties taške,
negaliu nei atgal, nei pirmyn pasukti smėlio laikrodžio rodyklių. Mane pribaigs ši
naktis. Šalin realybe virtusį sapną! Velniop košmarą!
Šalikelėje Aksominis duobkasys ir Legiruotas lunatikas stebėjo Svirbuto
pabėgimą.
– Nuostabi scena! Aš sužavėtas!
– Gera pradžia – pusė darbo, kaip mėgsta sakyti žemiečiai, – pritarė
Aksominis duobkasys.
– Gal sumokėkime honorarą? – pasiūlė Legiruotas lunatikas.
– Kiek vėliau artistas gaus milijoną litų, o dabar verčiau nuvežkime jį namo.
Šalia Svirbuto sustojo policijos automobilis.
– Aš ne nusikaltėlis, aš tapytojas...
– Lipkite į vidų, – paragino Aksominis duobkasys.
Neįmanoma pabėgti nuo savęs, pamiršti, kad esi jau gimęs. Greitkelis lyg
kiaura bedugnės plokštuma paneigė Žemės apvalumą. Svirbutas tarsi iš karo
sugrįžo namo. Žalsvo rūko tvorelė paslėpė nesubombarduotą miestą ir palėpėje
džiugiai užsiplieskė visos elektros lemputės. Svaigino paauksuotas parketo kvapas.
Užmūryta minčių galia skleidė ypatingą šviesą, todėl Svirbutas nesuprato šio
nuotykio giluminės prasmės.
Kai liūdi, neskamba ryškios gyvenimo spalvos. Tik sulūžę molbertai gali
išlaisvinti rankas, kūrybai pažadinti apsnūdusias drobes.
*
Na, o dabar sugrįžkime į erdvėlaivį. Deja, ten neišvysime nei kompiuterių,
nei valdymo pultų, nei mirksinčių lempučių. Visai nieko, tik žalsvą rūką.
– Vaidinsime tragikomediją, farsą, įprasmintą nesąmonę, paryškinsime
ambicijas, didybės maniją ir susireikšminimą, – tarė Aksominis duobkasys, –
ir jokio įtaigaus dvasingumo, aukštesnių siekių. Peržengę sąlyginę proto ribą
pakilsime iki pat bedugnės.
Talentingas režisierius dirba ir scenos darbininku, jam nereikia
nekvalifikuotos pagalbos, ypač jei jis yra ateivis. Aksominis duobkasys į tuščią
stiklinę bėrė sausą žolę, tirpią, bespalvę naktį, kad liktų daug laisvos vietos ne tik
arbatai, bet ir karčiam vizijų cukrui. Režisierius skubėjo tarsi laukdamas, kada
troleibusai pagrobs gatves, pažadins bemieges sienas ir miestą paslėps žalsvas
rūkas.
Stulbinantys įvykiai keičia mąstymą, gal todėl jų bijoma ir vengiama,
nes niekas nenori tapti nevykėliu ar svajotoju. Pastebėjus vaiduoklį, suradus
nepaaiškinamą artefaktą ar išgyvenus kontaktą su aukštesnėmis jėgomis, protingai
nutylima, nuslepiama tiesa. Saugantys nepriekaištingą reputaciją žengia dar toliau:
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vengia skardaus, atviro juoko (galima tik atsaini šypsena), (ne)lauktai susidūrę su
menu, slepia estetinius išgyvenimus, taip pat ir atjautą, pagarbą bei dėkingumą. Jų
neturi būti!
Svirbutas jau negalėjo nei gyventi, nei tapyti kaip anksčiau. Nematoma jėga
jį stūmė į nežinią, todėl jis mesdavo teptukus į šalį ir be jokio tikslo klaidžiojo
gatvėmis – ėjo nežinia kur, ieškojo nežinia ko. Slampinėdamas pasieniais Svirbutas
stebėjo, kaip Mėnulis renka šaligatvio nuorūkas, kaip ruduo skina medžių lapus.
Suvirpėjo oras. Nuo stogo nukrito čerpė – sunkus ir pavojingas debesų paltas.
Baloje sumirksėjo išgąsdinta varnos akis. Nefiltruotu alumi aptaškydamas tvorą
praskriejo lentomis sulopytas troleibusas. Nusviro galva ir Svirbutas užsimerkė,
nes į akis krito praeivių batai, žemais žingsneliais įslaptindami dangoraižių aukštį.
Neverta skubėti, jau greitai pražįs snaigės, smagiai mirksės lemputės ir
tvistą šoks elektros stulpai. Stogų antenos daugybos lentelėmis papuoš mobilius
prospektus ir minčių atabradais atkeliaus beribis internetas. Beverčių žinių tamsoje
paskęs išpuikęs miestas.
Ties sankryža sustojo taksi. Svirbutas iš nuostabos net žagtelėjo: vairavo
gangsteris Kablys, šalia sėdėjo Gotautė ir abu juokėsi. Nepanašu, kad mergina
pagrobta! Bet kur jie važiuoja? Užsidegė žalia šviesoforo akis ir automobilis
nuriedėjo. Svirbutas dar ilgai bėgo iš paskos ir garsiai rėkė:
– Sustokite! Tai aš!
– Neskubėkite, jaunuoli, jūs regėjote tai, kas dar gali įvykti, – paaiškino
nežinia iš kur išdygęs Aksominis duobkasys.
– Aš atsidūriau ateityje?
– Ne, ji ateis lėtai ir užtikrintai, todėl linkiu turiningos pasvirusios ateities, –
patikslino Aksominis duobkasys, – pamirškite puikybę – šlovė nuodinga ir bevertė
it priešo atkąstas saldainis.
– Nė kiek nesididžiuoju, kad galiu keliauti laiku. Verčiau paaiškinkite, kas
ta Geltonoji pelytė?
– Negi nežinote, tai jūsų mergina Gotautė.
– Tokiu atveju aš Paprastasis švilpikas.
– Tik nereikia ironijos. Nepamirškite, kad keliaujate į Pasvirusį pasaulį,
todėl turite kantriai pakelti ekspedicijos sunkumus ir įveikti visas trasos kliūtis.
Dabar jūs matote žymiai plačiau, jaučiate giliau ir tai, kas nuo kitų paslėpta, jums
tikra ir akivaizdu.
– Gal taip, o gal ir ne. Jūsų mintys abejotinos, tarsi įmantrūs filosofų
išvedžiojimai.
– Ar norite sutikti senus draugus: Dravenį, Karminą, Kapitoną Vadulį,
Eirimę, Kunigundą, Gudrę, Skomantą ir kitus?
– To ir siekiu...
Aksominis duobkasys manieringai nusilenkė ir dingo tamsioje tarpuvartėje.
Į nenuspėjamą ateitį šliaužė asfalto praminti takai nepalikdami pėdsakų sugrįžti.
Klevo lapai paslėpė praeities klaidas ir ant minkšto žolės kilimo pabėrė snieguotus
sapnus – neverta samprotauti, verčiau stebėti lengvą snaigių baletą.
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Sugrįžęs į palėpę Svirbutas nutapė tamsią gatvę, spindintį automobilį, šalia
kurio stovėjo autorius ir jo mergina Gotautė. Kai tik dažai išdžiūvo, automobilis
pavirto Pirmojo pasaulinio karo lėktuvu, šalia kurio stovėjo Austrijos ir Vengrijos
imperijos lakūnas Svirbutas ir Geltonoji pelytė.
– Gal šis darbas ir nėra šedevras, bet tapytojai pranašesni, todėl nebėgsiu
lyrinio maratono. Neįveikę metaforų ruožo besparniai lyrikai išmoksta tik plūstis
ir spardyti tuščias skardines. Dar tūbelėse nesustingo dažai, verčiau palauksiu
ryškesnių potėpių, ir kai ant molberto užaugs tikra žolė, apsivilksiu lakūno
uniformą, apsaugosiu akį stikliniu monokliu, paimsiu geležinę lazdą ir keliausiu į
galeriją žiūrėti dar nenupieštų paveikslų.
Skeldėjo sienų tinkas, atverdamas naujas erdves. Vos pastebimai bangavo
išnirusios plytos, išdegto molio upe plaukė neįvertintos spalvos. Saugu. Dar
duobėmis neužderėjo gatvės: galima bėgti pametus galvą. Atostogavo stogai.
Čerpės buvo žalios, neprinokusios, alko suodini kaminai ir tik medinės tvoros
skynė prinokusias dilgėles.
Metas nepastebimai padėti teptuką ir dingti iš akvarelinio peizažo. Reikia
paskubėti, kol dar neuždrausta žiūrėti į dangų ir laukti žvaigždžių lietaus.
*
Svirbutas pabudo angaro griuvėsiuose. Oro uostas jau buvo subombarduotas,
bet jis vis dar vilkėjo Austrijos ir Vengrijos imperijos karo lakūno uniformą.
Nespėjęs atsitokėti tariamas, o gal ir tikras oreivis pastebėjo senyvą džentelmeną,
vilkintį aksominį fraką. Aksominis duobkasys garsiai sušvilpė. Netrukus pasirodė
Geltonoji pelytė.
– Leitenante, ar jūs pasiruošęs? – paklausė Geltonoji pelytė.
– Aš visada pasiruošęs, tik dar nežinau kam.
– Metas ruoštis vestuvių pokyliui kape. Aš jau iškasiau duobę, – iškilmingai
pranešė Aksominis duobkasys.
– Gal metas liautis? Užteks kvailysčių! Aš pageidauju skristi tik į Pasvirusį
pasaulį.
– Visi lėktuvai susprogdinti, – paaiškino Geltonoji pelytė.
– Kas nuotaka? Geltonoji pelytė ar Gotautė?
– Ne tau spręsti, ne tau rinktis, – atkirto Aksominis duobkasys, – galiu
pasakyti tik tiek: Geltonoji pelytė – tai Gotautė.
Degė horizontas. Karo atšvaistai pjovė akis. Svirbutas užsimerkė.
– O kas tuomet aš esu? Lakūnas be lėktuvo? Pašautas pilotas? Netrokštu
pomirtinio apdovanojimo. Žinau, po velėna daug vietos skirta kritusioms
žvaigždėms, bet aš nesiekiu istorinės šlovės.
– Leitenante, neverta šakotis! Gyvenimo prasmė jau išsemta iki pat dugno.
Metas ruoštis violetinės prieblandos banketui, – iškilmingai paragino Aksominis
duobkasys.
Iš būsimo didvyrio kapo tiesiai į pomirtinį dangų skverbėsi aštri žaibolaidžio
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šaknis.
– Regiu aklavietę. Durys į Pasvirusį pasaulį užpiltos biriu karjero žvyru.
Reikia ištrūkti iš prieblandos zonos.
Šalia Svirbuto nukrito sunki bomba, bet nesprogo. Į sunaikinto oro uosto
grindinį įsmigo pašauto lėktuvo sparnai. Pravirko sužeista žolė. Balose paskendo
neparašyti lakūnų laiškai.
– Karas pralaimėtas. Baigėsi laimės naktis, ir man kapą jau iškasė mirtis,
kurios niekada nebuvo, – nuliūdo Svirbutas.
– Leitenante, paskubėk, jau Mėnulis prinoko kaip obuolių pyragas, – ragino
Aksominis duobkasys.
Bematė nežinia. Tarsi priešistorinis akmuo sviro galva: šalti minčių čiulptuvai
siurbė šviesias svajones. Kaukolės sarkofage liko tik rašalo dėmė, smegduobės
cirkas, nulaužtu pieštuku nupiešta praraja.
– Paskubėk, po velėna smagu ir šilta. Niekada nesibaigia pokylis kape.
Skamba sunkusis metalas. Lūžta valgiais ir gėrimais apkrauti stalai. Į puotą skrenda
pamušti lėktuvai, šoka linksmi pakaruokliai, ritmiškai mirksi haliucinogeniniai
grybai, – ragino Aksominis duobkasys.
– O gal neverta skubėti? – abejojo Svirbutas.
– Leitenante, nedelsk, atsigėrę beržų sulos, kapo scenoje šoka dėkingi
skeletai. Po žeme – estrada, aikštelė, diskoteka. Stiebiasi pakasynų gėles, į pokylį
skrenda krankliai.
Svirbutas nubėgo į ežero pakrantę. Ant bangų suposi hidroplanas. Lengvai
užsivedė variklis. Pakrantėje liūdėjo Aksominis duobkasys ir Geltonoji pelytė.
– Jei išskrisi, nebūsi Austrijos ir Vengrijos karo lakūnas, niekada nebūsi
laimingas... Apsigalvok, dar nevėlu, – gundė Aksominis duobkasys.
– Nepaliki manęs... – beveik maldavo Geltonoji pelytė.
– Geltonoji pelyte, aš ieškau ne tavęs, noriu Pasvirusiame pasaulyje surasti
Gotautę. Manęs nedžiugina leitenanto antpečiai nei karas. Aiškėja skrydžio
kryptis: meilė – tai paskutinis oro uostas.
– Idiote, tu jau esi Pasvirusiame pasaulyje, – tyliai sušnabždėjo Aksominis
duobkasys.
Visa laimė, Svirbutas neišgirdo šių žodžių. Metas kilti. Į šiaurę skriejo
hidroplano sparnų šešėliai. Pagaliau Svirbutas išvydo ilgą koridorių.
*
– Žmonėms gera, lengva ir patogu tikėti, kad viskas realu, kad gyvenimas
yra tikras ir nesuklastotas ir kad gyvena tik vieną kartą. Puiku! Tai palengvina man
kurti iliuzijas, – tarė Aksominis duobkasys.
– Mesire, regis, mes pamiršome Svirbutą, – sunerimo Geltonoji pelytė.
– Prisiminei savo kavalierių? Gal liūdna be jo?
– Ir ką jis dabar veikia?
– Jį persekioja keistas nerimo jausmas...
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– Gal jis liūdi be manęs?..
– Neišdegs mane sugraudinti, pasvirusi situacija yra spontaniška ir
nevaldoma, čia laikas praranda prasmę ir vizijos gali prasidėti ir pasibaigti bet
kada.
– Svirbutui reikia tvirto pagrindo, atramos, – pastebėjo Geltonoji pelytė.
– Dangoraižio stogas bus patikima atrama, – pritarė Aksominis duobkasys,
– sunku pakilti virš balos, kai neturi sparnų.
– O jei balose skaidrus vanduo?
– Dvasios skrydžiui reikia ne pirštinių ir net ne sparnų. Dirvonuoja varnų
išarti pakilimo takai ir tik aš galiu sudeginti medines tvoras, pašalinti visus barjerus.
– Gal verta pabandyti?
– Neprieštarauju, bet pirmiausia tegul Svirbutas įsitikina savo bejėgiškumu
ir pribręsta transformacijai.
Neteisinga būtų teigti, kad Aksominis duobkasys ir Geltonoji pelytė
pasišalino, ir scena liko tuščia. Nei temo, nei švito, tik slėpdamas ateivių šešėlius
blyškią šviesą rideno Mėnulis.
Atsitrenkusios į sieną, į tvorą, į lango stiklą geso snaigės, bet palėpėje vis dar
degė elektros lemputės, garavo karšta arbata. Troškimo medžio rėmais apribotame
kūne plakė drobinė tapytojo širdis. Nepastebimai lubomis slydo (ne)nupieštos
sienos, betonas skverbėsi į smegenis. Arbatinuke putojo porcelianinės mintys, o
aksominės varnos vežė picą.
Nereikia skubėti, nes už palėpės sienų, laiptinėje, minios fantomų. Jie
laukia, kada prasivers durys ir žalias, neprinokęs ateivis atneš krepšelį rojaus
obuolių. Už lubų stogas, kaminai, oro pilys. Nepramintais debesų laiptais kopia
basi melomanai, nes bijo rauplėto asfalto. Miesto gatvėmis rieda nemuzikalūs
automobiliai ir traiško muzikos (visų stilių ir pakraipų) atsižadėjusius žmones.
Pagelto čerpės. Oras jau sklidinas iš toli (gal šiaurės?) artėjančio rudens.
Apdairūs stogdengiai jau semia pernykštį sniegą – reikia skubėti, greitai pradės
tirpti žmonės. Ir kodėl vasarą neprailgsta stebėti snaigių, baltos amžinybės
mozaikos? Į Svirbuto širdį brido apsnigta Saulė. Aukštai nėra jokių krypčių.
Dangaus erdvė – tai švari tapyba. Staiga pabiros Svirbuto mintys sugulė į tvarkingą
dėlionę. Dabar jis jau žinojo, ką turi daryti. Reikia pasiekti dangoraižį ir laiptais
kopti aukštyn. Tik aukštyn.
Akino aukšta tamsa ir plokščias dangoraižio stogas. Kažkur apačioje
knibždėjo miestas, pilnas gyvų būtybių, bet tikrąją gyvenimo prasmę žinojo
tik istorinis oreivis, Pirmojo pasaulinio karo lakūnas – tikras, autentiškas,
nesuklastotas. Visu grožiu atsiskleidė debesuota esatis. Trūko kvapo, svaigo galva,
truputį virpėjo keliai. Ne iš silpnumo, jokiu būdu, tik iš energijos pertekliaus.
– Kviečiu save į dvasios puotą! Kur mano pasekėjai? Jų nėra! Esu vienas,
vienui vienas begaliniame kosmose!
– Ne, tu ne vienas! Aš su tavimi! Svirbutai, nesiremk į turėklus, nes apsvaigs
galva ir tu nukrisi! – riktelėjo Gotautė. – Kokia laimė, kad aš pamačiau tave lipantį
laiptais aukštyn...
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– Krenta tik silpni ir niekingi, nes jiems lemta degraduoti! Negalintys skristi
turi priprasti prie dulkių ir purvo!
Svirbutas pažvelgė į apačią.
– Stogo lubos – tai dangus. Bet tai dar ne riba, o tik juoda kaminų pašvaistė,
stiklinė kaukolės tamsa. Nepažinę dangaus dangoraižiai brenda į kitą miesto pusę,
nes stogai nekuria naujo, laimingo pasaulio, tik imituoja dvasios didybę ir aukštį!
Gotautė apkabino Svirbutą.
– Maniau, tu šoksi... – išsigando mergina.
– Taip! Mes šoksime kartu.
Sušvilpė vėjas. Suskambo dangoraižio antenos. Įsimylėjėliai paskendo
aistringo šokio bangose. Danguje jie skynė žaibų gėles. Žuvėdrų vynu patvino
upė, džiūgavo debesys, kaminai ir dūmai. Įsimylėjėliai paniro į gaivų miražą,
išlaisvindami dykumas nuo smėlio. Šešėlių dugne pasislėpė naktis: laisvam
skrydžiui neprireiks apsauginių turėklų, tvirtų laiptų į svajas. Iš nuostabos prakiuro
dangus, o pastelinis lietus nutapė akvarelinį peizažą.
Staiga iš žalsvo debesio išniro geltonas sraigtasparnis ir nutūpė ant plokščio
banko stogo.
								2018-2019 m.
Algimantas LYVA
Publikaciją rėmė:
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Dail. Adolfo Vaičaičio (Australija) draugiškas šaržas

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS

TRYS NOVELĖS

KELI A LA P I S Į
BEP ROT NAM Į
Tvarkant archyvą iš voko iškrito keliolika atvirukų, kurių antrosios pusės
pasirodė primargintos nuo viršaus iki apačios. Perskaityti smulkų šriftą apsunkino
ir labai menki tarpai tarp eilučių, kurių iš tikrųjų kaip ir nebuvo. Užrašas ant voko
teigė, kad čia turėtų būti aktoriaus Vinco L. laiškai. O siųsti tie atvirlaiškiai iš
Rokiškio, beveik ant visų pašto ženklų tas žodis.
Gytis – iš tų, kurie nėra išmetę nė vieno laiško. Nuo mažumės buvo
įpratintas gerbti tą, kuris tau skiria didesnį ar mažesnį dėmesį. Apsidžiaugė visai
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atsitiktinai sugrąžintas į tolimos jaunystės laikus.
- Ateisiu-u-u-u, kai saulutė nusileis... – pro laiko rūką vėl lyg ir pasigirsta
daina, su kuria dažniausiai peržengdavo slenkstį Vincas, iš pirmo žvilgsnio niekuo
neišsiskiriantis jaunuolis, bent jau tikrai nepanašus į aktorių.
Tačiau tas džiaugsmas buvo trumpas. Bandymas perskaityti nors vieną iš
tų gal poros dešimčių atvirlaiškių užsibaigė niekuo. Tai, kas ten buvo užrašyta,
panešėjo nebent į postmodernistinį eilėraštį, kokį šiais laikais galima išvysti
viename iš literatūrinių žurnalų.
Na taip, prisiminė Gytis, juk ir anuomet nepavyko jų perskaityti. Ko norėt
– tai buvo jau ne tas Vincas, kuriuo mėgavosi jam išėjus į sceną ar su kuriuo iki
išnaktų kalbėdavo apie gyvenimo prasmę. Dabar ir nebepamena, kas pasakė, iš
kokių namų tie laiškai atkeliauja, o gal ir pats suprato iš jų turinio. Ė, ne, taigi
viename jų tas bjaurus vardas juodu ant balto įrašytas – psichiatrijos ligoninė.
Tačiau visos tiesos, kaip Vincas ten pateko ir koks jo likimas, Gyčiui
nepavyko sužinoti net dabar, kai lyg ir galima kalbėti apie viską. Kai gatvėje
susitiko pažįstamą aktorių, kuris bene tais pačiais metais atvažiavo į miesto
dramos teatrą, klausimas „Ar prisimeni Vincą L.?“ žmogelį taip sujaudino, kad,
kažką panosėj burbtelėjęs, paskubėjo ištiesti ranką. O juk dar ne taip seniai
susitikęs vis kvietė išgerti alaus, vos nuo jo išsisukdavo. Atostogaudamas Palangoje
apsidžiaugė viešbučio budinčiuoju administratoriumi – tai buvo ne kas kitas, o
dar vienas pažįstamas aktorius, dabar pensininkas ir iškeitęs profesiją. Jam Gyčio
susidomėjimas Vincu L. pasirodė kažkuo įtartinas, buvo akivaizdu, jog apsimeta,
kad tokio niekada nepažinojęs.
„Nejaugi ir jūs prisidėjot prie Vinco nelaimės?“ – pirma į galvą atėjusi
mintis. O ar nors vienas buvęs kolega pasakytų ką nors daugiau? Ko gero, ne.
Kodėl?
Toji mįslė vis nedavė ramybės. Prabėgo keli dešimtmečiai, daug kas
užsimiršo. Tačiau toli gražu ne viskas. Kur ir kaip susipažino su Vincu, Gytis
nebepamena. Užtat prisiminė ne vieną kartu praleistą akimirką. Juk net piršliu
giminaitės vestuvėse Vincas buvo. O kai nelaimingai vedė, vis užsukdavo
pasiguosti. O juk prieš tai reikėjo ateiti pasitarti, nereikėjo stačia galva pulti į glėbį
žmogui, kurio gerai nepažįsti. Nors kartais atrodydavo, jog tai, ką jis kalba, netiesa,
tiesiog improvizuotas spektakliukas, ir tiek. Gal taip ir buvo, dabar sunku pasakyti.
Kita pokalbių tema buvo susijusi su teatru. Vincui tekdavo vis nedideli
vaidmenys. Ne, ne epizodiniai, tačiau ir ne tokie, kurie teiktų pasitenkinimą. Kartu
su juo į teatrą atvažiavę kurso draugai vienas po kito lenkė Vincą, o šis kuo toliau,
tuo labiau tilo, darėsi lyg ne savas. Tiesa, kartą, būdamas gerokai įkaušęs, prasitarė,
kad gal taip yra, jog per daug šnekąs ko nereikia. Jei ir toliau politikuosiąs, atseit,
išvis iš teatro išgrūs. Lyg ir artimų žmonių rate kažką apie Kremlių leptelėjo,
pasigyrė, kad Solženicyną skaitąs. Matyt, kažkas iš kolegų velniui dūšią pardavęs.
Kartais ir pats tokiu jaučiasi – dar studentu būdamas į partiją įstojo. Kvailių
kvailys! Ir apie tai išgėręs arba laikraštyje perskaitęs apie mylimą Leonidą Iljičių,
pajuokaująs.
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Gerokai pasikeitė į teatrą atėjus naujam režisieriui. Tarsi būtų ne tas pats
žmogus. O jau kai pradėjo repetuoti spektaklį, kuriame jam paskyrė pagrindinį
vaidmenį, rodės, šalia jo pats dangus nusileido. Jaunasis režisierius patikėjo Vincu
L. ir neapsigavo. Premjera praėjo įspūdingai. Scenoje ant suoliuko Vincas ir verkė,
ir juokėsi, ir filosofavo, ir viskas buvo taip tikra, nesuvaidinta, kad turbūt ne vienas
žiūrovas pagalvojo, kur tas aktorius buvo iki šiol.
O tai, kas prasidėjo po premjeros, ne taip paprasta suvokti. Nors į antrąjį
spektaklį jau buvo išpirkti bilietai, jį pakeitė ankstesniu pastatymu. Nepasikeitė
situacija ir po savaitės, net po mėnesio.
Kai vieną vakarą į Gyčio namus užsuko ne taip seniai sublizgėjęs bičiulis,
sunku buvo jį atpažinti. Tai buvo visomis prasmėmis sužlugdytas žmogus, gal net
kokiu dešimtmečiu pasenęs. Apsiverkė šito visai nesigėdydamas. Ir papasakojo tai,
apie ką buvo įsipareigojęs niekam neprasitarti.
Pasirodo, prieš paskiriant pagrindinį vaidmenį į partijos komitetą nunešęs
raudonąjį bilietą. Pasakė, kad daugiau nenorįs vadintis komunistu. O naujasis
režisierius šitos naujienos dar nežinojo. Nepasidalijo ja su kolegomis ir Vincas.
Kaip miesto komunistų vadai pražiopsojo premjerą su Vincu L. pagrindiniame
vaidmenyje, tik jie žino. Užtat po premjeros buvo sukrusta kaip reikiant. Tikriausiai
ir iš tarnybos kažkas išlėkė. O Vinco reikalai persikėlė į saugumo komiteto būstinę.
„Taip, ir grasino, ir mušė“, - neslėpė Vincas. Ir kad jam teatre vietos daugiau nėra,
pasakė. Ir kad galės nebent statybose plytas nešioti.
Šiais laikais užaugę gal net nėra girdėję, kad sovietmečiu išmestas iš partijos
prilygo nuliui. Na, o pačiam padėti partinį bilietą buvo tolygu savižudybei. Vincas
L., be abejo, nujautė, jog toks jo žingsnis nieko gero nežada.
Pasirodo, neiškart tą bilietą nunešė. Iš vakaro pasiryžęs visą naktį žygį
į raudonuosius rūmus repetuodavo. Su visomis smulkmenomis – kaip įeis,
kokį atsilankymo tikslą budinčiajam pasakys (pameluos, be abejo, kad viskas
neužsibaigtų ant slenksčio), ką bilietą sugrąžindamas tars. O rytą drąsa kažkur
dingdavo. Ir taip gal trejetą mėnesių...
- Žinojau, kad tai mano paskutinis spektaklis, - atsisveikindamas pasakė.
Tai buvo paskutinis jų susitikimas. Kaip Vincas pateko į Rokiškio
beprotnamį, Gytis tik nujaučia. Kagėbistai savo darbą išmanė. Po kurio laiko
atsiųstuose laiškuose Vincas kažką bandė papasakoti, tačiau tai, ką rašė, suvokė tik
jis pats. Stebuklas, kad tie atvirlaiškiai išvis pasiekė Gytį. Tikriausiai koks geras
žmogus padėjo juos išsiųsti. O gal tiesiog tie, kurie jį uždarė, perskaitę suprato,
kad tokie laiškai – tik patvirtinimas, jog žmogus išprotėjo. Nesgi sveikas būdamas
negalėjo padėti partinio bilieto.
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DIDŽIOJI KSAVERO
MEDŽIAUŠIO PASLAPTIS
Kai langų gamybos ceche atsirado dar vienas kontrolierius – žilas, tačiau
nepersenęs vyras, niekam jis nepasirodė svarbus. Tik paskutinėm mėnesio dienom
staliams ir jų viršininkams kontrolierių prireikdavo – kai, skubėdami įvykdyti
planą, varžtus nesusukdavo į medį, o įkaldavo ir kai išbrokuotų langų išgąstingai
daugėdavo. Ar Ksaveras Medžiaušis bus toks pat nesukalbamas, kaip kažkada
Benius ir Zenonas, kol kas niekas nesuko galvos – buvo tik ketvirčio pradžia.
Visoje naujoko povyzoje buvo kažkas tokio, kas išskiria žmogų iš kitų.
Aplinkai, kuri čia supo, jis atrodė pernelyg inteligentiškas. Iš tikrųjų apie
Ksaverą niekas nieko nežinojo. Gal jis koks buvęs mokytojas, kuriam įkyrėjo vis
aikštingesnis jaunimas? O gal buhalteris, kuriam nusibodo nuo ryto iki vakaro
bobelių kompanijoje tarškinti skaitytuvu ar aritmometru? Sunku pasakyt. Pirmas
įspūdis neprastas – žmogus kaip žmogus. Mandagus, tačiau neperdėtai, ir šypsena
gera, ne veidmainiška. Kiekvieną langą iščiupinėja iki smulkmenų, tarsi stengtųsi
trūks plyš įrodyti, jog jis čia neatsitiktinis ir jam patikėtos pareigos labai svarbios.
Įdomu, ką jis pagiedos, kai valdžia lieps priimti iki plano trūkstamus, tačiau
išbrokuotus langus? Kai porą pamainų per naktį ceche bus tokia skuba, kaip
greitkelyje?
Į cechą užsukusiam konstruktoriui Mykolui Korsakui tokie klausimai,
stebint iš šono naująjį kontrolierių, kyla neatsitiktinai, jis žino, kad anksčiau ar
vėliau jie pasivys ir naujoką. O kol kas viskas yra taip, kaip turi būti.
*
Savaitgalį Mykolas užsuka pas uošvį, kurio namų sodelyje pamato ir svečią
– tą patį kontrolierių, kurį atidžiai tyrinėjo prieš keletą dienų ceche. Plika akimi
matosi, kad jiedu seni pažįstami ir turi apie ką pakalbėti. Tuo labiau, kad ir konjako
butelis šalia, regis, svečio atsineštas. Mykolas ne iš gurkšnojančių, todėl po kelių
mandagumo frazių atsisveikina.
Užtat kitą šeštadienį iš uošvio išgirsta romano vertą pasakojimą. Pasirodo, iš
tikrųjų jie nuo tarpukario laikų pažįstami. Medžiaušis iš profesijos – žurnalistas. Jo
rašiniai buvo labai populiarūs, smagią plunksną valdė. O laikraštis, kurį redagavo,
net kelis kartus keitė pavadinimą. Pašiepęs kokį aukštą valdininką, spaudžiamas
cenzoriaus, būdavo priverstas ieškoti išeities. O išeitis anuomet buvusi gan
paprasta – pakakdavo laikraščio pavadinime pakeisti vieną žodį ar skaičių pridėti,
ir vėl galėjai darbuotis. Be to, Ksaveras ir neblogai eiliuodavo.
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Rytą kava,
Rytą kava,
Vakare zacirka.
Nuo tokio maisto
Nebestovi bi... –
netikėtai uošvis prisiminė vieną balabaiką iš anuometinės spaudos, kuri
archyvuose ne kiekvienam tarybiniam žmogui prieinama ir dabar vadinama
geltonąja. Padeklamuoja ir susigėsta, susinepatogina.
- Pats save į kampą įvarė. Porą bjaurių klaidų padarė. Ruskiams atėjus,
sutiko bendradarbiauti jų pradėtam leisti laikraštyje. O kai vokiečiai pasirodė, jų
laikraščiui rašė. Susipainiojo Ksaveras galutinai.
O susitiko su Medžiaušiu net po dvidešimt penkerių metų. Galvojo, jog
seniai jo nebėra. Vieni kalbėjo, kad į Ameriką išvažiavęs, kiti – kad miške pražuvęs.
Susitikęs jo žmoną kartą bandė kalbinti, tačiau toji kaip įkirpta numojo ranka ir
nuėjo.
- Iš lagerio sugrįžo?
- Ne. Baisiau... O gal ir nebaisiau... – nelabai užtikrintas dėl tų nesimatymo
metų uošvis.
- ?!
- Tuos metus Ksaveras prasėdėjo savo namų rūsyje.
Apie tai anądien du seni pažįstami ir kalbėjo. Baugu buvo ir tam, kuris
klausėsi, ir tam, kuris pasakojo. Medžiaušis sakė, jog, nors išdrįso išeiti iš požemio,
vis vien kas naktį tie patys košmarai kankina. Taip, naktimis žmona nukeldavo
dangtį, kad jis galėtų pavalgyti, arbatos išgerti, bet net šviesos uždegti nedrįsdavo,
kad kas nors ko nors neįtartų. Kai po karo tokius, kaip jis, vežė, nutarė verčiau
slapstytis. Ieškojo, ne sykį saugumiečiai į namus buvo užvirtę, tačiau nepagalvojo,
kad jis po lentomis palįs. O paskui paieškos pritilo. Sekliai nusiramino, matyt,
įsitikino, kad į Medžiaušio namus niekas neužeina, gal iš tikrųjų kažkur be žinios
žmogus dingo, nutarė.
Tačiau Ksaverui, o ir jo antrajai pusei nuo to lengviau nepasidarė. Mirė
Stalinas, keitėsi valdžios, o Medžiaušis vis tebelindėjo po grindimis. Sužinojęs, kad
vienas ar kitas kaimynas iš Sibiro sugrįžo, vis dažniau pagalvodavo: verčiau būčiau
į mišką išėjęs ar būtų išvežę, žmogumi jausčiausi. O dabar... Ryžosi pasiduoti tik
septyniasdešimtaisiais, jau prie Brežnevo, kai pačiam šešios dešimtys stuktelėjo.
Saugume pasakė: „Durnius. Pats save nubaudei. Ir ką laimėjai?“
Kas vyksta pasaulyje, Medžiaušis žinojo ne tik iš žmonos užsakomų
laikraščių, bet ir iš užsienio radijo balsų, kuriuos, kad ir sunkiai, pavykdavo išgirsti.
Tik kas iš to žinojimo? Patys gražiausi gyvenimo metai prabėgo pro šalį.
*
Netrukus po to Ksaveras susirado Mykolo kabinetą trečiajame to paties
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pastato, kuriame įsikūręs cechas, aukšte. Atėjus pietų pertraukai, naujasis
pažįstamas kartkartėm vis užsukdavo. Prieš tai labai kultūringai paklausęs, ar
netrukdysiąs.
Mykolui toks pašnekovas buvo ne tik įdomus, bet ir, ko gero, svarbesnis
nei jis Ksaverui. Norėjosi daug ko paklausti, sužinoti, pasitikslinti. Juk apie tai, ką
išgirdo iš uošvio, niekada nebuvo girdėjęs. O ir išvis tarpukario metai jų kartai buvo
tabu. Tarybinė spauda Smetonos laikus vaizdavo viena spalva. Net didžiausiam
naujų laikų patriotui buvo akivaizdu, jog iki tikrosios tiesos kaip iki mėnulio.
Na taip, uošvis kartas nuo karto vis ką nors atsargiai papasakodavo. Bet
Ksaveras Medžiaušis anuos metus kaip buvęs laikraštininkas turėjo galimybę
prisiminti kur kas įdomiau ir tikriau.
Tačiau pirmasis klausimą uždavė Ksaveras. Matyt, uošvis jį buvo įtikinęs,
kad Mykolu galima pasitikėti, jei paklausė šiaip jau geroje kompanijoje nelabai
minimų dalykų:
- Ar cecho viršininku galima pasitikėt?
Mykolas pasijuto nei šiaip, nei taip. Jis pats niekada su niekuo neatviravo, nes
dar studijų metais dėl šito buvo gerokai nudegęs. Nejučia prisiminė kažkada cecho
viršininko ištartus žodžius: „Jūs labai oficialus“. Iš tikrųjų su visais bendradarbiais
stengdavosi būti tiesiog normaliu žmogum, į asmeniškumus niekada nesileido.
Kaip jam elgtis šiuo atveju? Pasitikėti, nes, uošvio manymu, Ksaveras turėjo ilgą
progą tapti žmogumi, kuriuo galima pasitikėti? O jei senasis klysta?
- O apie kokį pasitikėjimą eina kalba?
- Na... Jis jau kelintą sykį bando išklausti, ką veikiau iki šiol. Vis išsisuku.
Nežinau nė ką atsakyt...
- Pasistenkit ir nežinot. Tiesiog sugalvokit ką nors, kas nesukeltų jokių
įtarimų. Taip bus geriau.
- Ačiū. Ir aš manau, kad tai protingiausia išeitis.
Dabar Mykolo eilė:
- Ar sunku buvo atpažint savo gatvę, miestą po tiek metų?
Medžiaušis nieko neatsako. Tylai užsitęsus ilgiau nei padoru, Mykolas
pasijunta ne nuo to galo pradėjęs. Kai jau ruošiasi ištarti ne tokius tiesmukiškus
žodžius, išgirsta:
- Reikia tai patirti, kad pajustum... Neduok, Dieve, tokią patirtį...
Ksaveras pasisako, kad tūkstančius kartų troško tos akimirkos. Ją ne tik
sapnuodavo, ne sykį buvo pasiryžęs kurią nors labai tamsią naktį ar kai pūga žemę
su dangum maišys, imti ir išeiti, bent keliolikai minučių, į šalia esantį pasaulį.
Mintyse ir prisiminimuose jis buvo toks gražus, tas pasaulis, net pasakiškas, nors,
kai pasiryžo gyventi po grindimis, iš miesto buvo likę griuvėsiai. Tiesa, jų gatvės
namai buvo beveik nenukentėję. Pats nežino kodėl, bet visus tuos nelaimingus
metus prieš akis stovėjo tarpukario gatvės, aikštės, namai, na ir, žinoma, žmonės,
su kuriais augo, bendravo, dirbo.
Gaila buvo ne tik savęs, bet ir žmonos, kuriai teko tokia dalia. Julija buvo
ne tik vienintelis pašnekovas, dažniausiai prie žvakės šviesos arba tamsoje, bet
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ir žmogus, kurio uždirbtą duoną teko valgyti, jo liūdna buitimi rūpintis. Kas ir
kada už tai jai atlygins? Buvusios draugės ir šeimos draugai Juliją laikė pusiau
pamišusia, nes po Ksavero pasitraukimo į niekur stengėsi, kad niekas nelįstų į akis,
kad neatsitiktų dar didesnė bėda. O juk kažkada buvo tokia smagi, atlapaširdė,
net kompanijos siela. „Kas tau, Julija?“ – klausinėjo seni pažįstami, o ji neturėjo
teisės atsakyti. Perklausę dar kartą, o paskui ir dar sykį, susitaikė su tuo ir paliko
ramybėje. Nelengvai, bet paliko. Nutarę, jog vyro pradingimas moteriai sumaišė
protą.
Po karo Julija dirbo paprasta darbininke, nors ir buvo baigusi Kauno
universitetą, todėl, sekliams užmiršus jų namus, daugiau niekas nebesuko galvos...
O šiandien Ksaveras vėl Mykolo draugėje ir jo prašymu sugrįžta į tuos
laikus, kai Medžiaušio parašytų tekstų labai laukdavo skaitytojai.
- Dabar mieste leidžiamas tik vienas laikraštis. Ar tiesa, kad anuomet buvo
keli?
- Ne visai taip. Iki dvidešimt šeštųjų, o gal dvidešimt aštuntųjų, kai dar
gimnazistas buvau, buvo keturiasdešimt ar net daugiau. Tačiau jų gyvenimas buvo
kaip drugelių – išeidavo vos keli numeriai. Neišsilaikydavo, o kitus uždarydavo.
Pavyzdžiui, „Naujienos“ pavadinimą keitė gal trisdešimt kartų.
- O kodėl nebuvo vieno pagrindinio?
- Tai kad ir vienos organizacijos, kuri pajėgtų leisti visiems aktualų, nebuvo.
- Jūs „Įdomiam mūsų momentui“ rašėt?
- Taip. Tačiau ir jis kelis kartus persikrikštijo. Dvidešimt aštuntųjų pabaigoje
prisistatė kaip „Momentas“, o trisdešimtųjų pradžioje buvo uždarytas. Nežinau,
dėl kokių priežasčių, aš tuomet dar nedirbau. Tačiau tais pat metais, gal už poros
mėnesių, vėl atgimė, jau kaip „Mūsų momentas“. O kai po metų vėl buvo uždarytas,
pradėtas leisti kaip „Įdomus mūsų momentas“. Ir nuo trisdešimt šeštųjų buvo likęs
vieninteliu miesto laikraščiu. Kaune baigęs studijas, jame ir pradėjau dirbti.
Medžiaušis į Mykolo klausimus atsakinėja daug negalvodamas. Į jo atmintį
tos datos ir skaičiai įsirašę kaip svarbiausi gyvenimo įvykiai. Ksaveras prisipažįsta,
kad buvo įsimylėjęs savo profesiją. Tačiau rašomi tekstai gerokai skyrėsi nuo
šiandien laikraščiuose spausdinamų. Būtinai turėjo būti įdomu, netikėta. O jau
kaip visa tai atrasti ir pateikti, tavo biznis.
- Skučnovščina *, - kažkodėl rusišku žodžiu Ksaveras įvertina tarybinę
spaudą.
Na taip, ne visi geru žodžiu atsiliepdavo ir apie tarpukario laikraštininkus.
Juk įkyrus žmogus ne pats laukiamiausias. Tačiau tarp tų, kurie ir pripažino, ir
vertino, buvo daug pačių įdomiausių miesto žmonių. Medžiaušis pamini knygyno
savininką ir leidėją Liudviką Jakavičių-Lietuvanį, išspausdinusį „Karalienės
Mikaldos pranašystes“ ir net šimtui metų skirtą kalendorių. Iš kolegų pats
įdomiausias buvęs Bronius Buišas, be kita ko, fantastinių apsakymų kūrėjas.
Talentingas, drąsus žmogus. Gal ir jo iniciatyva buvo paskelbtas konkursas šūkiui,
kuris geriausiai propaguotų periodiką. Konkursą laimėjęs šūkis „Laukinis žmogus
1

*

Nuobodybė (rus.).
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spaudos neskaito“ vėliau paplito visoje Lietuvoje. Tiesa, Kaune dažniausiai
naudotas kiek kitoks šūkis: „Tik laukiniai žmonės laikraščių neskaito“. Taip, ir
Jovaras talkindavęs. Vieną posmą Ksaveras ir šiandien prisimenąs – apie Juškaus
siuvyklą: Žėdnas ieško laimės tako. // Ne visiems vienodai sekas // Tenkint savo norus.
// Ne kiekvienas tiesą žino, // Ne visi vilkėt mėgino // Drabužius padorius...
- O kokią didžiausią sensaciją pavyko sužvejot?
- Kad savininkas prapylė kortom savo fabriką. Tai buvo jau prieš pat
okupaciją...
Kai po kurio laiko vėl į kabinetą užsuko Ksaveras, Mykolas prisiminė, ką
buvo sakęs uošvis ir paklausė, ar tikrai, keturiasdešimtaisiais uždarius „Įdomų
mūsų momentą“ ir įkūrus „Raudonąją vėliavą“, dirbo tame laikraštyje.
- Deja, taip, - liūdnai atsakė Medžiaušis. Matėsi, jog jam labai nepatiko tas
klausimas. O paskui pridėjo:
- Tie aštuoni numeriai, kurie išėjo iki karo pradžios, tai, kas baisiausia
nutiko mano gyvenime. Jei ne jie, būtų išvežę pas baltas meškas. Toks grasinimas
buvo. O paskui daug metų teko gailėtis, kad neišvežė.
- O vokiečiai nepriekaištavo, kad Stalino saulę garbinot?
- Senas pažįstamas kolega Simas Miglinas pakvietė. Jis ir vokiečiams
paaiškino, kad priverstas buvau. „Tėvynėj“, kurią paskui pervadino į „Tėviškę“,
nors dalinai savo kaltę išpirkau. Tačiau didelės laimės ir tuomet nebuvo – raudoną
okupantą pakeitė rudasis, ir tiek.
*
Šiandien Mykolas ceche vėl susitiko Ksaverą. Kažkodėl pas jį nebeužsuka.
Žvilgterėjęs į jį nepasakytum, kad už šito žmogaus nugaros dvidešimt penkeri
nelaisvės nuosavuose namuose metai, pagalvojo. Miesto spaudoje vis dažniau
pasirodo jo straipsneliai apie socialistinio lenktyniavimo pirmūnus. Tai reiškia,
kad tarybų valdžia jam atleido? Už ką toks dosnumas?
Kai kūrėsi Sąjūdis, Medžiaušis vis dar dirbo, bandė užsitarnauti pavėluotą
pensiją. Kažkokiu būdu, tikrai ne Mykolo dėka, išaiškėjo jo didžioji paslaptis. Buvo
paprašytas viešai pasisakyti apie tai, kokią dramą jam teko išgyventi. Daugelio
nuostabai Ksaveras atsisakė. Tarsi vėl kažko bijodamas, dėl kažko neužtikrintas.
Visai neseniai paaiškėjo, kad tą ketvirtį amžiaus ne dykai Ksaveras
Medžiaušis po grindimis pratupėjo. Prieš mirtį patikimam žmogui įteikė nemažos
apimties rankraštį. Lyg ir romaną, lyg ir dienoraštį. Regis, dar turėsime progą
susipažinti su ypatinga išpažintimi.
Galgi nepaaiškės, kad, išėjęs iš rūsio, buvo parsidavęs velniui?
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ROBINZONĖ IR
KETVIRTADIENIS,
arba
TIESIOG KETVIRTADIENIS
Ketvirtą dieną Dievas nusprendė danguje sutverti šviesulius, kurie atskirtų
dieną nuo nakties. Taip Jis sukūrė Saulę, Mėnulį ir žvaigždes.
Dievas tarė: „Tebūna šviesuliai dangaus skliaute dienai nuo nakties atskirti!
Teženklina jie šventes, dienas ir metus, tebūna jie šviesuliai dangaus skliaute žemei
apšviesti!“ Taip ir įvyko. Dievas padarė du didžiulius šviesulius: didesnįjį – dienai,
mažesnįjį – nakčiai valdyti ir žvaigždes. Dievas sudėjo juos į dangaus skliautą šviesti
žemei, valdyti dienai bei nakčiai ir šviesai nuo tamsos. Atėjo vakaras ir išaušo rytas,
ketvirtoji diena“ (Pr. 1, 14-19).
Mūsų miestelyje jis atsirado apie šešiasdešimt ketvirtuosius, o gal
šešiasdešimt penktaisiais praėjusio amžiaus metais. Naujasis partijos komiteto
instruktorius buvo ne tik jaunas ir gražus, bet ir kažkiek moteriškas, labiau panašus
į kunigėlį, ne į komunistą. Kai pirmą sykį buvo išplatintas skelbimas, kviečiantis
į ateistinį ketvirtadienį, jau buvo pasigirdusios šnekos, kad šis jaunuolis dar visai
neseniai studijavo Kunigų seminarijoje, o ir kilęs iš šventų vietų – iš Šiluvos. Kodėl
taip apsivertė jo gyvenimas, be spėlionių daugiau niekas nieko ir nežinojo. O į
pirmąjį vakarą kultūros namuose be tų, kuriems buvo privalu ateiti, smalsumo
vedinos atėjo tik kelios bobelės. Tačiau pakako ir jų, kad miestelyje būtų paskleista
žinia – buvo įdomu.
Buvęs seminaristas neatsitiktinai tokiems suėjimams pasirinko ketvirtadienį.
Taip gudriai susiejo savo tikslus su Biblijoje aprašyta ketvirtąja diena, kad daugeliui
tapo visiškai neaišku, kur yra pakviesti – į ateistų susirinkimą ar į Šventojo Rašto
studijas. Užtat pravardė prilipo iškart – nuo tol tapo Ketvirtadieniu. Vardo ir
pavardės tarsi nebūta.
Tiek profesorių miestelis dar nebuvo regėjęs. Net po porą kartais iš Vilniaus
atvažiuodavo. Kai kunigystės išsižadėjęs Ragauskas savo tiesas dėstė, abejonių
nebuvo, - bedievis, kad jį kur velniai. Bet kai chemijos profesorius Daukšas savo
sodriu bosu aiškino ne visai su Dievuliu susijusius reikalus, buvo įdomu. Taip
nejučia čia pradėjo lankytis ir sekmadienio Šv. Mišių bažnyčioje nepraleidžiantys,
bent jau todėl, kad viešai turėtų galimybę užduoti tokius klausimus, į kuriuos ir
profesoriams ne taip paprasta atsakyti. Kol Ketvirtadienis vieną gražų ketvirtadienį
pasakė: „Prašom netrukdyti svečiui“. Ir po to kitokių nuomonių neliko.
Tiesa, kai kartą į tribūną buvo pakviestas vienakojis, pristatytas kaip buvęs
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buržuazinis nacionalistas, ne tik supratęs savo kaltę, bet ir nebetikintis Dievu,
salėje kilo nemažas triukšmas. „Išdavikas!“, „Kiek partizanų pražudei?“, „Išgama!“
– atrodė, kad šitokius ir panašius žodžius tariantys miestelio žmonės ne tik nebeleis
jam kalbėti, bet ir iš salės išeiti neleis. Ketvirtadienis bandė tildyti ir gražiuoju, ir
piktuoju, tačiau situacija tik blogėjo. Baigėsi tuo, kad buvo iškviesta milicija, ir
nemielą svečią išlydėjo per užpakalines duris.
*
Ateistiniai ketvirtadieniai darėsi vis retesni, kai jų organizatorius tapo
miestelio laikraščio redaktorium. Senasis prasigėrė, kartais net darbo kabinete už
stalo užsnūsdavo, ir partija nutarė, kad atėjo laikas permainoms.
Pirmieji krito trys seniausi darbuotojai. Porą priglaudė muziejus, trečiasis
nutarė išbandyti laimę Kaune. Pastarasis vėliau vis sakydavo, kad Ketvirtadieniui
kada nors būtinai pastatys gerą butelį, nes, jei nebūtų išvaręs, taip ir nebūtų
nieko pasiekęs. O pirmieji du taipogi nesiskundė gyvenimu – muziejuje saugotos
senovinės monetos, vieną kitą pardavus, leido visai neblogai praleisti laiką.
Nors jau prieš atvykdamas į miestelį Ketvirtadienis buvo vedęs, savo
žmonos viešumoje nerodė. Gal todėl, kad buvo gerokai vyresnė? O gal pati bijojo
rodytis, kad pirštais neužbadytų už seminaristo suviliojimą? Buvo tokių spėlionių.
Redakcijos vyrai kartais patraukdavo per dantį koleges, kurioms labai jau keistą
dėmesį rodė jų naujasis šefas: tai į Vilnių kartu išvažiuodavo, tai sugrįžtančios
kurios nors vykdavo pasitikti. Tiesa, kai redakcijoje pasirodė naujas veidas – iš
„Žinijos“ draugijos perviliota labai simpatiška atsakingoji sekretorė, tokių tradicijų
neliko. Užtat redaktorius, pasibaigus darbo dienai, naująją kolegę vis stengdavosi
palydėti per parką iki namų. Jauna, nesugadinta mergina tokią globą, nieko blogo
neįtardama, labai vertino, tuo labiau, kad buvo kalbama tik apie darbą. Situacija
pasikeitė, kai pranešė apie būsimas vestuves. Ne tik išskirtinio dėmesio neliko,
bet ir rašiniai pradėjo keliauti į šiukšlių dėžę. Ketvirtadienis darėsi vis rūstesnis,
kol per gamybinį pasitarimą pažadėjo ją ir pastoviai išgėrinėjantį skyriaus vedėją
atleisti. Vedėjas, išgirdęs tokią naujieną, kažkur valandai dingo, o sugrįžęs pasakė:
“Tegu pabando“. „Saugume buvo“, - tyliai šnibžtelėjo bendradarbė, kuri toje
įstaigoje taipogi turėjo artimų draugų. Ir pridėjo: „Jei nežadi duot Ketvirtadieniui,
geriau išeik, nes tikrai suės“.
Toji jauna mergina, pavadinkime ją Svajokle, nuo mokyklos suolo kliedėjo
žurnalistika. Universitete studijavo lituanistiką, nes tais metais, kai stojo, nebuvo
renkamas žurnalistų kursas. O įpusėjus mokslus, dekanas neleido pereiti į kitą
specialybę. „Pabaigsi, daryk, ką panorėsi“, - sakė, ir jis buvo tūkstantį kartų teisus. Į
redakciją, pakviesta Ketvirtadienio, nuėjo pilna šviesiausių svajonių, nors tiesioginis
vadovas įspėjo: „Oi, verksi. Nežinai, į kokias žabangas eini“. Teisus jis buvo.
Atrodė, kad žemė po kojom išsprūdo, kai viena iš Ketvirtadienio favoričių
atsisveikinant įteikė žvakę, atseit, kad kūrybinė ugnelė neužgestų. Tik po daugelio
metų, tuomet, kai laikraščiai jau neberašė nei apie socialistinį lenktyniavimą, nei
apie šviesią komunistinę ateitį, suprato, į kokią aplinką buvo patekusi. Tačiau iki
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šiol pergyvena, kad taip ir nepavyko išvykti į Leningradą studijuoti menotyros.
„Ė, ne, - pasakė jai švietimo skyriuje, porą metų atidirbus mokykloje. – Be
rekomendacijos iš saugumo komiteto – jokių šansų. Ar eisi prašyt?“ Nebandė, nes
neabejojo, kad tuose bauginančiuose rūmuose paklaus: „Kodėl iš redakcijos išėjai?“
Na ir, be abejo, susisieks su Ketvirtadieniu. O ką šis pasakys, maždaug buvo aišku,
nes, kai įsidarbino mokykloje, jau bandė apkalbėti, visa laimė, kad vedėjas pasirodė
esąs žmogus.
*
Sovietmečiu laikraščio redaktorius buvo maždaug miestelio caras ir dievas.
Panašiai kaip šiandien, nors dabar kai kuriais atvejais stipriau. Nes anų laikų
cariukas buvo labai priklausomas nuo partijos, kuri viską matė ir žinojo.
Ir kai Ketvirtadienis užtaisė vaiką tik ką Vilniaus universitetą baigusiai
Natalijai, irgi pamatė. Na, gal ir nebūtų pamačiusi, jeigu toji energinga jaunoji
specialistė ne pati būtų nuėjusi į partijos komitetą ir papasakojusi, kaip ant
laikraščių komplektų redaktorius išdulkino, o paskui apsimetė, jog jis ne tik nė
prie ko, bet dar ir nevaisingas. Tiesa, nors tokią pažymą komunistų partijos bosams
pateikė, tai neišgelbėjo – partija nepatikėjo, kad ne jis būsimojo vaiko tėvas.
Redaktorius netikėtai atsidūrė psichiatrinėje, o Nataliją, kurios vieningai
pradėjo bijoti (maža ką, su tokia nepajuokausi!), praminė Robinzone. Kai pilvas
jai jau lipo ant nosies, Ketvirtadienį išleido iš ligoninės, tačiau į redakciją jis
nebeužsuko. Redaktoriaus pareigos atiteko pavaduotojui.
*
Nuo tol Ketvirtadienį miestelyje yra matę vos keletą kartų. Ar iš tikrųjų
jam su galva tapo negerai, sunku pasakyti, bet tai buvo jau ne tas žmogus. Jei
kas bandė sveikintis, nepastebėdavo. Ėjo kažkaip keistai kraipydamas galvą ir taip
žiūrėdamas priekin, tarsi matytų kiaurai. Žmonės kalbėjo, kad dabar Ketvirtadienis
– tautodailininkas. Žmona, kurios niekam nerodė, jau seniai garsėjo kaip gintaro
meistrė. Matyt, tokia išeitis buvo geriausia. Tačiau neteko girdėti, kad kam nors
būtų pavykę praverti tos jų gintaro dirbtuvės duris.
O Robinzonės dukra tapo tikru tėvo paveikslu. Ne tik iš išvaizdos, bet ir
savo charakteriu. Plius dar motinos charakteris prisidėjo. Mokykloje ne kiekvienas
išdrįsdavo ryže pavadinti. Tik Ketvirtadienis taip ir anapus iškeliavo, nepripažinęs
jos, net nesusitikęs. Prakeiktas už ateistinius ketvirtadienius, gal į senatvę ir
susitaikė su Dievu, sunku pasakyti, nes labai jau keistas buvo jo priešmirtinis
prašymas – pelenus išbarstyti Baltijos jūroje. Gal bijojo, kad žemė nepriims ar kad
paminklas bus niekinamas? Dabar jau nepaklausi.
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS
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JULIJA ALMANIS

D evyni eilėraščiai
NUODĖMĖS ILGESYS
Lyg lietaus nuodėmės pasiilgau,
pasiilgau savęs dar jaunos.
Lekia debesys. Šauksiu, prišauksiu
tikrą audrą – pagonišką jausmą
užkerėti gražiausią, nebuvusį
ir nueisiu į girią. Miegosim
papartynų svaigių apsupti.
Pasiversim giriniais, gyvensim
šimtą metų, tik mano šaly.

Vis jaunėsiu, jaunėsiu, jaunėsiu,
atsigėrusi uždrausto vyno
iš slapčiausių, iš mano versmių.
Dieną naktį degs laužas. Žinosiu,
ko nežino anapus miškų.
Kaip žolė, kaip žydėjimo metas
būsiu visko, o visko pilna.
Tik namo nebegrįšiu. Nugrimzdo
mano kelias – akivarų šitiek,
tiek ženklų, vis ne tų, netikrų.
Lyg lietaus nuodėmės pasiilgau,
pasiilgau savęs dar jaunos.
Šauksiu audrą, tikrai prisišauksiu,
juk ne veltui lig šiol tik tyliu.
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PER LAIKO VANDENYNĄ

PRIEDAINIS

Mergaitė skina ramunes
ir verkdama vainiką pina.
Nupynusi į Nemuną įmes
ir peržegnos tėvynę
vargais, darbais ir atmintim.
Po milijono metų
kas nors vainiką pasiims
lyg šventą talismaną,
per vandenynus atplukdytą
ir išmestą ant kranto.
Dabar, rytoj iš laiko kito
kas nors vis atsiranda.

Pakviesiu saulę į svečius,
tegul tiktai keliai pradžius.
Pakviesiu vėją – teišpūs
per žiemą užneštus takus.
Pakviesiu žemę į svečius,
tegul gera, rami pabus,
kol dar gegužis įžūlus
neišviliojo į laukus.
Oi, oi, jau sukasi galva.
Nieks neatėjo. Aš viena
už stalo su girta daina.

Ir paimi, žmogau, ką radęs,
apsidžiaugi ir saugai.
Dabar toks laikas – saulės ratas
į žemę ir į dangų.
Kas buvo, kas yra, dar bus –
į vieną laiko kodą.
Ir vėl mergaitė pina vainikus.
Kiek daug žemelei duota.

KELIONĖ

NAKTIES ATĖJIMAS
Vienam lange dar vakaras gyvena,
pro kitą – naktis, melsvas rankas sudėjus,
truputį smalsiai žvilgčioja į mus.
Liūdnų akių tylioji karalaite,
dar leiski vakarui pasiganyt po pievą
rausvais saulėlydžio žirgais.
Tegu balti senoliai dar pasėdi
lauke ant suolo prie šiltų namų.
Dar ne visi sugrįžę iš kelionių,
labai ilgų, klaidžių. Dar ne visi.
O tu, melsvas rankas sudėjus,
be jokio jausmo žvilgčioji į mus.
Jau paskutiniai saulės blyksniai blaškos
ant debesų, kuriuos lieti tamsa.
Abi rankas virš vakaro iškėlus,
tu padarai tą patį, tą kažką,
nuo ko pasaulis, tyliai atsidusęs,
pamiršta viską, ką diena pasėjo.
Ir taip lig ryto tavo valanda.
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Kad keliausiu, tai keliausiu,
Žemaitijoj atsidursiu,
atsisėsiu ant kalvos
ir į jūrą vis žiūrėsiu
tris dienas ir tris naktis.
Plauks laivai už horizonto,
tols nuo Klaipėdos krantų,
nežinos, kad aš iš tolo
juos palaiminu žvilgsniu.
Kad keliausiu, tai keliausiu,
visą Lietuvą apeisiu –
daugiatarmę, greitakalbę –
tarp kalvų ir lygumų.
Kad mylėsiu, tai mylėsiu
nuo rytų lig vakarų.
ŽALIAS GYVENIMO TAKAS
Per visą dangų žalias takas.
O tako pakrašty – trapus ir laikinas,
bet amžinybės palytėtas – žydi.
Graudu ir gera. Atsisėski
to žalio tako vidury
ir tau po kojom visas kraštas
su gotiškom bažnyčiomis,
su debesylais,
su driežo akimi vidudieny šiltam
ir su viskuo,
be ko tu būtumei

DEVYNI EILĖRAŠČIAI
tiktai nykus keleivis
iš ten į ten.
Ant žalio tako
Dievulio boružę padėjau,
padėjau žiogą,
gėlė
pati užaugs.
Dangus virš tako
debesim raštuotas
ir persiūtas labai
žaibais.
Ak, žalias takas,
kalną apkabinęs,
gražiai ištirpsta
miglose,
o baltos dienos
ilgesį talpina
ir dar kažką, be ko
tu būtumei
brūkšnelis mažas
žemės gelmėse.
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KAIMO KRONIKA
Į šiaurę galva,
o kojomis į slenkstį.
Kas rytą, šitaip paguldytas,
aš su jumis kalbu.
Kalbėjimas per tylų lauką bėga –
kažkam lengviau.
Paauga mano kaimas
kaimynais ir draugais.
Mergaitės saulę pakabina
švariuos languos.
Teisybės rūbais apsivilkęs,
tėvukas ratlankį į gluosnį kelia
sargybiniam gandram.
Į šiaurę galva, kai pavargsiu,
o kojomis į kaimo pusę.
Bus viskas paprasta ir šventa –
gyvenimas, kalbėjimas, tyla.

GRAIKAS ZORBA

KURŠIŲ KELIONĖ

Sušokęs kartą amžiną sirtakį,
tu išėjai labai ilgam, toli.
Kai lyja lietūs ir kai gelia širdį,
paguodos ieškau tavo išminty.

Tylūs kuršiai per dangų keliauja
su krepšiais, ryšulėliais, tinklais.
Marių vėjas, žvaigždes įsiūbavęs,
plukdo debesis. Tiesia tinklus
tylūs kuršiai. Toli už ribos
žiburiai ir ugnelės. O laužas –
pakrašty mėlynos dykumos.

Jei niekada nei gero, anei tikro nebebūtų,
vis tiek tikėčiau tavo artumu.
Žmogau, atėjęs iš vaikystės mūsų,
iš seno kino filmo, knygos,
jau visados ant jūros kranto šoksi,
nors vieną dieną, bet visiem laikam.
Jei kada nors ko nors labai neteksiu,
ir man padėti niekas negalės,
toks negražus, toks geras gal ateisi
nuo Graikų jūros?
Man labai reikės.

Beduinai ateina ir būna
prie ugnies. Gęsta žvaigždės,
išblunka laužai danguje.
Tylūs kuršiai, tinklus susirinkę,
pasilieka tik mano sapne.
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KŪRYBA IR GYVENIMAS

PRISIMINIMAI APIE
PAULIŲ ŠIRVĮ (1920-1979)
Paulius Širvys – vienas iš tų laimingųjų poetų, kuris ir po mirties
praėjus daugeliui metų, prisimenamas, pasiilgstamas ne tik kaip poetas,
bet ir kaip žmogus, kaip unikali, legendinė asmenybė.
Minime P. Širvio šimtmetį. Net nesitiki, kad visas amžius praėjo nuo
tos dienos, kai Padustėlyje (Zarasų r.) gimė šviesiaplaukis berniukas, tapęs
mūsų lietuviškos meilės lyrikos žymiausiu kūrėju. O talentinga kūryba, atminimas – ilgam, anot paties poeto, - „kol Nemunas bus“. Savo broliui
Leonui Paulius yra sakęs: „Jūs mirsit – nieko neliks, o aš mirsiu – viskas
pasiliks. Ir ilgam“.
Ir iš tiesų P. Širvys kaip poetas atlaikė visus laiko išbandymus. Jis
skaitomas, įvairių leidyklų rengiamos ir leidžiamos jo kūrybos rinktinės,
atsiminimų apie jį knygos, organizuojami jo poezijos skaitymai, kuriami vis
nauji spektakliai – iš poeto gyvenimo ir pagal jo eilėraščius.
Dusetų krašte, Pauliaus tėviškėje – daugybė baltuojančių beržynų.
Beržų alėja pasitinka lankytojus ir pačiame P. Širvio parke, jo gilumoje
traukia akį išmoninga skulptoriaus Ipolito Užkurnio medinė skulptūra, kurioje poetas pavaizduotas lyg beržas. Neatsitiktinai – P. Širvio eilėraštis
„Aš – beržas“ tapo tikruoju ir labai natūraliu jo asmenybės ženklu.
Daugybė žmonių – jo kraštiečių, vaikystės draugų, įvairių laikraščių ir
žurnalų bendradarbių, rašytojų ir kitų jo gyvenimo kelyje sutiktų – parašė
atsiminimus apie poetą P. Širvį. Legendinė asmenybė jiems paliko neišdildomą įspūdį, todėl tie atsiminimai, kurių fragmentai pateikiami šioje publikacijoje, tokie nuoširdūs, paprasti, o kartais net intriguojantys.
ALFAS PAKĖNAS

Varpai 2020 (43)

PRISIMINIMAI APIE PAULIŲ ŠIRVĮ (1920-1979) 61

Arūnas SAKALAUSKAS. Paulius Širvys. Bronza.
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***
Vadinsiu jį Povilu – pradėta vardyti Paulium vėliau – literatūriniuose
sluoksniuose. Dirbdamas redakcijose Rokiškyje ir Pandėlyje, jau po karo, pats sykiais
ėmė pasirašinėti Pauliumi, tačiau šiaip visiems seniems pažįstamiems jis – tik Povilas.
Anot žmonių, taip krikštytas ir į metrikas įrašyta. Kas paakstino jį kiek pakeisti vardą?
Manau, kai buvo išvežtas į Vokietiją darbams: ten jį mergaitė šaukdavo Paulium.
(Povilas – neištarė, taip man po karo prisipažino). Jam patiko, nes girdėjo iš mylimos
mergaitės lūpų. Draugą neblogai pažinau – buvo protingas, bet kartu ir romantiškas
naivuolis.
Alfonsas Krasauskas,
jaunystės bičiulis
***
Tėvų metų skirtumas buvo didžiulis – gal dvidešimt metų. Motinos beveik
neprisimenu. Prisimenu tik tiek, kad ir tėvas, ir motina labiau mylėjo Paulių. Mama
sakydavo: „Čia užaugs mano poetas“. Paulius buvo gyvas, išdykęs vaikas, mėgdavo
krėsti „zbitkas“. Po tėvų mirties likome vieni. Paulius visą sodybą atidavė renton. Iš
tos rentos ir Salų žemės ūkio mokykloje mokėsi. Vėliau vasarom gyvendavo vienas
tėviškės troboje, nes aš piemenaudavau. Čia ir merginų atsivesdavo. Jaunystėje
Paulius beveik negėrė – kaip ir mūsų tėvas. Stipriau gerti pradėjo po karo, dirbdamas
redakcijose. Prieš karą du metus draugavo su Onute Girčyte. Buvo sutarę ženytis, jos
tėvas ir žemės buvo paskyręs, bet viskam sutrukdė karas.
Paulius vedė, kai Pandėly dirbo laikraščio redaktorium. Žmona Birutė buvo
mokytoja. Jis buvo geras žmogus kitiems, bet sau – blogas. Kitam galėjo viską
atiduoti. Visą gyvenimą buvo nepraktiškas. Materialinė gerovė Pauliaus nedomino.
Jis mėgdavo sakyti: „Jūs numirsta, ir viskas dings, o aš numirsiu – viskas liks“.
Garbės netroško, bet mėgo, kai kviesdavo jį į poezijos vakarus, kai žmonės
prašydavo autografų. Kai dirbo Kaune „Nemuno“ redakcijoje, daugiausia draugavo su
Mykolu Karčiausku ir Marija Macijauskiene. Nakvoti pas mane neidavo, nakvodavo
pas bičiulius arba pačioje redakcijoje. Daugiausia draugų turėjo Vilniuje. Pas jį
lankydavosi rašytojai Vladas Dautartas, Pranas Raščius, Martynas Vainilaitis. Paulius
ypač vertino draugystę su Antanu Jonynu, kartu važiuodavo į poezijos vakarus,
sėdėdavo Vilniaus kavinėse. Aš taip pat nuvažiuodavau pas Paulių. Kartais išbūdavau
visą savaitę. Kai pasiskųsdavau, kad sunku dirbti prekyboje, Paulius sakydavo: „Ne
velnias tave laiko prekyboj“. Vienąkart padariau pravaikštą ir bijojau, kad neatleistų
iš darbo. Paprašiau, kad Paulius užrašytų autografą viršininkui ant kokios nors savo
eilėraščių knygos. Užrašė. Taip ir išsisukau.
Leonas Širvys,
brolis
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***
Povilą prisimenu iš vaikystės: nediduką, kresną, nuolat besišypsantį
geltonplaukį. Toks jis pasiliko man ir visą gyvenimą. Kiekvienas susitikimas su juo
buvo malonus, nes jo nuoširdumas, optimizmas ir rūpestis kitais išsklaidydavo kad ir
blogiausią nuotaiką. Vaikystėje jis labai mėgo skaityti knygas, o ypač garsiai, kai kiti
klausydavo. Stengėsi kiek sugebėjo skaityti raiškiai. Dažniausiai jam tai pavykdavo,
kai pats graudulingu balsu skaitydavo tas jaudinančias knygos vietas. Tas balsas, man
atrodo, išliko ir vėliau, kai jis, jau žinomas poetas, skaitydavo savo eilėraščius.
Dažnai užeidavau pas jį, kai pokario metais gyveno Rokiškyje Respublikos
gatvėje pas savo vaikystės draugą Alfonsą Krasauską. Kamaraitėje, taip Povilas
vadindavo savo kambarėlį, jis niūniuodavo kokios nors dainos melodiją ir rašė
eilėraščius. Užsiminus apie eilėdarą, nesigilindamas atsakydavo: „Poezija – tai viskas
kartu: ir tvarka, ir skambesys, ir jausmas“. Ir iš tikro – iš jo posmų sklido toks
paprastumas, kurį visi suprato, kuris dažnai traukė džiaugsmo ir liūdesio ašaras.
Daug kartų teko jį stebėti literatūros vakarų metu. Didelio įspūdžio
nepadarydavo jo išvaizda, manieros, įžanginė kalba, tačiau viską lemdavo virpančiu
balsu skaitomi eilėraščiai.
Juozas Pranckūnas,
žurnalistas
***
Ak, ežerai ežerėliai! Dangiškai tyros akys, skambūs kaip P. Širvio posmas jų
sėliški – lietuviški vardai. Kiek jų supa gimtąjį poeto sodžių! Keležeris, Degutis,
Miškinėlis, Javydis, Pailgis, Kumpuolis, Eglinėlis, Žirnajys, Ilginėlis, Dervinis,
Dirdų, Trumponių... Pagaliau Sartai – ilgūnėliai Sartai, savo nuostabiu grožiu
užgavusieji pačią gimstančio poeto širdies opumą ir vėliau su meile jo apdainuoti.
Šitas ilgužis žydras kaspinas, sakytum pasakų laumyčios kaprizingai numesta juosta,
nutįsęs nuvingiavęs per keliolika kilometrų, – viename jo gale, Padustėlio kaime,
Povilą motina pagimdė (ten apie porą metų gyveno). Kitame gale – Degučiai, jo
tėvo, senelių prakaitu ilgąmet laistyta žemė, kur ir patsai poetas užaugo, suvyriškėjo ir
iš kur išėjo pasaulin. Čia šilai šileliai, gojai ir alksnytės, pušynėliai ir beržynai, begalė
kitokių pakriaušių krūmų, alkų ir miškelių – Degučių šilalis, ramioji Ratyla, aidingieji
Aukštarai, Ratuokliai, Kūdros, Karvelynė, Sokiškės, Naujadarai, Būdakalnis,
Karvelbalos... Iš jų, būdavo, su rasotomis aušromis, skaidriais saulėtekiais plūste
plūsta paukščių lalesys, žaismingai gražios meilės giesmių variacijos. O vakarais su
ta nuostabia gamtos gaida melodingumu jau rungiasi galinga kaimo bernų ilgesio
daina.
Alfonsas Krasauskas,
jaunystės draugas
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***
Tadas Pranckūnas, Povilo senelis, turėjo tris žmonas. Pirmoji buvo Urbonaitė
Marcelė. Vaikai: Kazys, Pranciškus ir Barbora, poeto motina. Antroji žmona buvo
Marijona Liesytė. Susilaukė dukters Marytės. Trečioji – Pranė Guntulytė. Užaugino
sūnų Albiną.
Tai ir gyveno trijų žmonų vaikai. Barborai tarnauti nusibodo, o Širvys buvo
ūkininkas – turėjo apie 10 hektarų. Laikė arklį, karvę. Nors pats jau buvo pagyvenęs
ir lėto būdo. Urbonai ir pripiršo.
Padustėly gyveno du broliai Urbonai – Ignas ir Petras. Tai Barboros
Pranckūnaitės pusbroliai. Viename gryčios gale gyveno vienas brolis, o kitam – kitas.
Gal kokius dvejus metus Širviai buvo susimainę ūkiais su Ignu Urbonu. Mat
Barborą labai traukė gimtinė – Padustėlis. O Urbonienė, Ignasiaus žmona, buvo iš
Degučių. Ją čia labai traukdavo.
Tačiau Širviams Padustėly nepatiko. Tiek gero buvo, kad čia gimė Paulius,
būsimasis poetas. O šiaip tai šiame kieme nebuvo ramybės. Petras Urbonas, kuris
gyveno antrame gryčios gale, buvo jaunas, neseniai vedęs, tai darydavo vakaruškas.
Susirinkdavo daugybė jaunimo ir visokių šposų seniems prikrėsdavo.
Mirus Pauliaus ir Leono tėvams, Pranciškus Pranckūnas nuėjo gyventi
į Degučius, kad galėtų globoti vaikus. Vėliau juos ir į Padustėlį buvo atsivežęs.
Pranckūnas turėjo du sūnus – Juozą ir Miką. Mikas draugavo su Pauliumi, buvo už
jį vyresnis aštuoneriais metais (gimęs 1912 m.). Abu jie norėjo mokytis, nors buvo
biedni. Paulius dar ir į mokyklą Padustėlyje ėjo. Mokykla buvo Ošvydžio namuose.
Mokė du mokytojai – Vladas Bražys ir Jodenytė. Kitam miesto gale pastatė naują
mokyklą – tai mokė per dvi vietas. Mokytojas Mozūra buvo vedėjas ant abiejų
mokyklų. Jis mokė vyresniuosius mokinius. Pats buvo labai griežtas, net mokytojai
su juo nesutikdavo. Kartais užvirdavo karas tarp abiejų mokyklų.
Pranckūnai buvo labai biedni. Todėl ir išėjo Paulius su Leonu iš jų.
Izidorius Stankevičius,
Padustėlio gyventojas
***
Paulius (pagal metrikus – Povilas) Širvys gimė 1920 m. rugsėjo 6 d.
Padustėlyje, nors augo ir tėvai ūkį turėjo Degučiuose. Mat kuriam laikui tėvai ūkius
buvo susikeitę su Juozu Urbonu, poeto dėde, manydami, kad naujoj vietoj geriau
seksis ūkininkauti. Po metų kitų žemes atsikeitę Širviai vėl grįžo į Degučius.
Įvairiuose leidiniuose bei dokumentuose poeto gimimo metai (1922.X.17)
nurodomi neteisingai. Tais metais gimė jo brolis Leonas. Tik paskutiniaisiais metais
P. Širvys vienam kitam užsiminė, kad pasijaunino 1940 m. stodamas į Vilniaus karo
pėstininkų mokyklą, į kurią vyresnių nepriimdavo. Ir vėliau dokumentuose poetas
šios datos neatitaisė, dviem metais vėluodamas šventė ir savo penkiasdešimtmetį.
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Vaikystėje jį vadindavę pagal tėvą – Prancisiaus Poviliuku. Tuo vardu pasirašytas
ir pats pirmasis eilėraštis 1939 m. vasario 6 d., paskelbtas „Jaunajame ūkininke“.
Gyvenime ir literatūroje prigijo kitas vardas – Paulius, vis kaip nors maloninamas ar
meiliai tariamas draugų.
Abu broliai neteko tėvų nė dešimties neturėdami – apie trisdešimtuosius
metus. To krašto vyresni žmonės Širvius dar gerai atsimena. Poeto motina Barbora
Širvienė, mergystėj Pranckūnaitė, buvo kilusi iš Padustėlio, gerokai jaunesnė už savo
vyrą Pranciškų. Jis prisimenamas kaip silpnos sveikatos, nepajėgiantis nei įdirbti
žemės, nei išgalintis ką nors pasisamdyti. Rugius išeidavęs pjauti su mažamečiais
sūnumis: jis kerta, jie renka. Paskutiniais metais, kai jau visai galai su galais nesueidavo,
motina ėmusi tarnauti Rokiškio „Londono“ viešbuty. Ji buvusi gyvo būdo, balsinga
ir „pagraži moteris“, kaip ją pavadino tų apylinkių gyventoja B. Striungienė. Paulius
esąs į ją ir būdu, ir linksmumu, ir pomėgiu dainuoti, nenusiminti. Ji buvusi raštinga,
mėgo knygas, veikė kažkokiam kaimo moterų rately. Balsingas buvęs ir Pranciškus.
Širviai turėjo apie 10 ha nenašios žemės. Gyvenamasis namas, kaip prisimena
kaimynai, buvęs dviem galais, su kamara ir kamaraite. Buvusi nemaža daržinė,
kūdra. Karo metais, atrodo, testovėjo tik troba. Sako, kai Paulius grįžo, tai pro vieną
langą įlindo, o pro kitą išlindo. Dar norėjęs išsaugoti tėviškę, stengęsis, kad joje kas
apsigyventų, atstatytų ūkinius pastatus. Iš to nieko neišėję, tėviškė po pagalį buvo
išnešiota. Dabar toje vietoje pasodinta medelių, gėlių, kurias prižiūri Aleksandravėlės
mokiniai.
Marcelijus Martinaitis,
poetas, kritikas
***
P. Širvio tėvai gyveno Degučiuose. Dvejus metus jie buvo susimainę žeme su
Urbonu iš Padustėlio. Po to jie vėl atsikėlė ir gyveno Degučiuose.
Leonas ir Povilas Širviai buvo labai judrūs berniokai. Pridarydavo visokių
„zbitkų“. Bet visumoj buvo geraširdžiai. Prisimenu, kaip Poviliukas, dar vaikas
būdamas, paklydo pievoje. Vyrai pjovė šieną. Žiūri – atbrenda kažkoks bamblys.
Klausia: kieno tu? Nežino. Vėl klausimas: kur tavo namai? Vaikas atsako: „Už
beržynėlio. Mama graži, o krikšto mama – negraži.“
P. Širvio dėdienę – Stanislovo Širvio žmoną – suvažinėjo motociklu, kai grįžo
iš Obelių, kur buvo atlaiduos. Stanislovas buvo laisvamanis ir laidojo ją be bažnyčios.
„Vietoj litanijos pagros maršą ir pakavos“, – kalbėjo jis. O patį Stanislovą laidojo su
bažnyčia. Kunigas davė paskutinį patepimą ir įtikino.
P. Širvio tėvus laidojo irgi su kunigu.
Balys Šeikus,
kaimynas
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***
Tai buvo 1967 m., kai Aleksandravėlėje vyko poezijos pavasario šventė. Savo
pasisakymą P. Širvys pradėjo paprastais žodžiais: „Aš labai jaudinuosi. Visus norėčiau
apkabinti ir išbučiuoti“. Jis skaitė savo eilėraščius „Aš – beržas“, „Nemunas“ ir kitus,
ne taip žinomus. Prisipažino, kad Degučiai, degutiečiai jam visados bus brangūs.
„Gavau aš du kvietimus į literatūrinius susitikimus, vienas iš jų kvietė į tėviškę, tai ir
atvažiavau čia“. Jam visada buvo geriau, kai viskas vykdavo kuo paprasčiau: be didelių
ceremonijų ir kalbų. Didžiausią dėmesį kreipdavo į draugus, senus pažįstamus.
Jautėsi, kad pasiilgęs. Apsikabindavo, paplodavo per nugarą. Apsikabino ir mane, o
aš jam sakau: „Oho, kaip tu paaugai“. Mat Paulius visada už mane buvo žemesnis.
Subedėm abu nugaras ir pasimatavom. Buvome seniai besimatę.
1974 m. P. Širvys vėl atvažiavo į Aleksandravėlę. Buvo užbėgęs ir pas mus. Mano
motina sėdėjo prie tvartelio įsauly. Paulius pribėgo prie jos, ėmė kalbinti, pabučiavo.
Pakalba truputėlį ir sako: „Apeisiu gryčią, pažiūrėsiu, kaip Pranas gyvena“. Tada
tame vakare Aleksandavėlėje viešėjo ir geras Pauliaus bičiulis Feliksas Jakubauskas.
Po susitikimo buvo suruošta vakarienė. P. Širvį moterys pasodino garbingiausioje
vietoje, tačiau Paulius ten ilgai nusėdėti negalėjo – jį traukė prie tėviškės žmonių
būrelio, prie dainos...
Pranas Jurevičius,
jaunystės draugas
***
„Pakariauti“ Širvio Poviliokui buvo tarsi prigimties gaivalingas šauksmas,
jis, regėjos, pasijusdavo savo natūralioje stichijoje. Jo vikrumas, išradingumas,
nesenkantis gyvybingumas ir, nepaisant kai kurių nesėkmių, visada giedra, linksma
nuotaika, kitų akivaizdoje pranokdavo tikrovę. Aš nemačiau, bent neprisimenu,
jo ašarų. Svarbiausia turbūt – drąsa, ryžtas ir narsumas; net išdaigos, bet be pikto
prado. Tokį būdo bruožų derinį, manau, nelengva užtikti. Kitiems ligi jo toli šaukia.
Geras pramaniūgas, taip, siaustas, kur ne, dargi kvadratu pakėlus, – tik ne piktanoris
padauža.
Poviliokas visada vienas pirmųjų, nors daugelis aistrių žaidynių ar peštynių
dalyvių už jį ir vyresni, ir tvirtesni; visuomet puola su priešakiniais, traukiasi su
paskutiniais, ūpais net pakomanduoja, nors apskritai šito nemėgo; niekaip ir niekad
jis neprisipažins sau pralaimėjimo ir niekam neperleis pergalės. Berniukas visa savo
esme, būdavo, pasineria mūšio, kovos ar aistringo veikimo sūkury, kada nė viena jo
sielos dalelė, fizinė skaidula, jėgos bei aktyvumo spyruoklė nelieka neįjungta.
Alfonsas Krasauskas,
jaunystės draugas
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***
P. Širvį prisimenu dar nuo mokyklos laikų. Buvo gabus berniokas, bet mokėsi
nelabai gerai. Būdavo, per kunigo Šimašiaus pamokas rašydavo mergaitėms laiškelius.
Kunigas ne kartą įspėjo: „Širvy, nekibink mergaičių“. Visi juokėsi, o mergaitės būdavo
net raudonos.
Mokykloje sėdėjo viename suole su Kazimieru Nevelskiu. Jie abu iš mažų
dienų rūkydavo. Rūkė gal nuo 11-12 metų. Taboką kartais Nevelskiukas iš tėvo
nudžiaudavo. Nors jos netrūkdavo – tuomet žmonės ją augindavo.
Kartą mokinius paleido atostogų. Atsitiko taip, kad vieno kaimo jaunimas,
su kuriais degutiečiai nesutardavo, užgavo mano panelę Anelę Krapickaitę. Mes,
degutiečiai, sumanėm atkeršyti. Kadangi sniego dar buvo mažai, tai iš tvorų
išsilaužėm pagalius. Karas buvo rimtas, o pirmas jame buvo Paulius. Kažkas pranešė
į mokyklą. Po atostogų mušeikų laukė bausmė. Paulius nesitvėrė savam kaily,
norėdamas prisipažinti, kad jis vienas mušėsi. Todėl ir nubaudė tik du – jį ir mane,
nors mušėsi ir daugiau. Už bausmę turėjom klūpėti iškėlę rankas aukštyn, laikydami
puodelį vandens.
Grįždami iš mokyklos žiemą dažnai apsimėtydavome sniego gniūžtėm.
Būdavo, berniokai padaro kietą gniūžtę ir meta į mergaites. Paulius dažniausiai
taikydavosi į Bronę Vaitonytę. Tai jo pirmoji meilė, meilė nuo vaikystės. Bronė taip
pat buvo našlaitė. Jo eilės buvo skirtos tai vienišai mergaitei. Vėliau tai prisipažino
pats Paulius.
Leonas Juškevičius,
kraštietis
***
Pauliaus motina buvo stambi, graži moteris, Povilo veido. Visi ja grožėjosi.
Jaunystėje ji tarnavo Kaune. Kartą grįžo iš Kauno traukiniu iki Obelių. Ėjo į namus,
o sutemus užsuko ir paprašė nakvynės pas Pranciškų Širvį. Pranciškus ir pasidabojo –
po kurio laiko atlėkė į Padustėlį ir išsivežė ją į Degučius. O buvo už ją vyresnis gal 20
metų. Šeimoje buvo gimusios dvi mergaitės, bet jos mirė mažos. Širviukai – Povilas
ir Leonas – mokėsi Aleksandravėlėje. Mokykla buvo įsikūrusi Bakšių namuose –
antrame gale. Paulius dar vaikas būdamas visokias daineles sudėdavo.
Po tėvų mirties Širvių namuose laikinai apsigyveno Pranckūnai. Pranckūnas
buvo Povilo motinos brolis. Šie labai skriaudė brolius našlaičius. Gyveno su jais ir
Pranckūnų sūnus Juozas – Povilo metų, bet buvo nedraugiškas savo pusbroliams.
Keletą vasarų abu broliai piemenavo pas ūkininkus. Taip ir užaugo – vargo
Povilas, nieko gero jaunystėje nematė, bet jis tarsi nejautė to vargo. Jam tik dainuot
ir šokt. Jaunystėje Povilas buvo mane įsižiūrėjęs – kelis kartus lydėjo iš šokių. Vasaros
naktis trumpa – sėdėdavom abu ant ežios krašto iki paryčių. Prie manęs būdavo
nedrąsus, lyg ir varžydavosi.
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Iš karo mokyklos papuolė į frontą. Po kelių dienų pateko į vokiečių nelaisvę.
Pabėgo ir grįžo į tėviškę. Jį išdavė apylinkės seniūnas Navickas. Povilas tuo metu
gyveno pas Marijoną ir Joną Širvius. Navickas mergindavo Širvienę, todėl ir norėjo
Povilą pašalinti, nes šis žinojo jų santykius. Povilas yra pasakojęs, kaip Navickas ir
policininkas Jočys suėmę jį vežė į Rokiškį. Navickas sako Jočiui: „Nušaukim mes jį“.
O Jočys: „Ai, savi žmonės, nereikia“.
Paskutinį kartą pas mus P. Širvys apsilankė 1977 m. Buvo pasenęs. Nusistebėjo
manimi: „O tavo akys kaip buvo mėlynos, taip ir tebėr. O aš tai labai pasikeitęs.
Sveikata pašlijus“. Pasakiau jam: „Mažiau arielkos gerk“. „Visko būna“, - atsakė
Paulius. Išėjom į kiemą. Lauko virtuvėje po stalu pamatė gulintį paršioką, ir kalba
jam: „Tu kiaulė, ir aš kiaulė. Mes abu kiaulės. O kas skanu lovy – tai mūsų pasaulis“.
Pasijuokėme abu.
Bronė Striungienė,
Širvių giminaitė
***
Jaunystėje draugavau su P. Širvio motina. Barbora Širvienė dažnai kalbėdavo
apie savo gimtąjį Padustėlį. Ji ten išsimokino, veikė kažkokiame būrelyje, kurio nariai
kritikuodavo valdžią, piešdavo karikatūras. Jų šūkis buvo „Pekla dega!“. Kartą, vieno
jų susibūrimo metu, tą namą, kur buvo visi susirinkę, apsupo policija. Vyrai iššoko
pro langą, o moterys liko. Jas ir suėmė, išvežė į daboklę. Barborą išgelbėjo kunigas. Po
to ji kurį laiką gyveno klebonijoje, bažnyčioje mokė vaikus prie Pirmos Komunijos.
Vėliau Barbora pradėjo tarnauti pas giminaičius Pranckūnus. Kartą ten
apsilankė Pranciškus Širvys, pamatė ją. Labai jam patiko. Po kiek laiko ir išsivežė
Barborą į Degučius. Keturi broliai Širviai buvo pasidalinę pusvalakį. Dar truputėlį
nuomavo žemės iš žydelio Elkos Degučių dvare. Tokia ir buvo jaunavedžių gyvenimo
pradžia.
Kone visi degutiečiai buvo komunistai. Susikūrė Mičiūnų-Degučių kuopelė.
Jai vadovavo Vincas Žuklys. Jos nariai buvo Tumėnas, Kašpanai, Griškevičius,
Stašelis, Vyt. Bagdonas, P. Mekšėnas, Stelemėkas, Juza ir Petras Žukliai. Susirinkdavo
Mykolo Nevelskio namuose, per Gegužės 1-ją iškeldavo vėliavą ant telefono stulpo ir
ant Aleksandravėlės „majako“.
Barbora Pranckūnaitė-Širvienė dažnai ateidavo pas mane. Atnešdavo grybų ir
obuolių. O aš jai duodavau lašinių. Net drabužiais pasidalindavome.
Degučiuose dažnai būdavo baliai. Žmonės eidavo vieni pas kitus svečiuotis.
Abu Širviai – ir Barbora, ir Pranciškus buvo nepamainomi dainininkai tuose baliuose,
o taip pat geri giedoriai atlaiduose, o kai prireikdavo – ir budynėse.
Kartą Barbora Širvienė mums padėjo rugiapjūtėj. Vyrai kirto rugius, o mes
rišome pėdus ir statėme į gubas. Atbėga Paulius raudodamas – šuo įkando. Pamatė jį
Paulius ėdant grietinę, norėjo nuginti, šis ir užpuolė. Uždėjome jam ant žaizdos pupų
žiedų. Vieną kartą, kitą – ir užgijo.
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Kamaroj pas Širvius buvo sumūryta krosnis ir padaryta pirtis. Kaimynai ten
nueidavo praustis ir pasivanoti.
Kai vienas po kito mirė Pauliaus tėvai, į jų namus atsikėlė gyventi giminaičiai
iš motinos pusės Pranckūnai. Jie dirbo žemę ir prižiūrėjo vaikus. Po karo, kada grįžo
Paulius iš fronto, tai jau gryčia buvo „išpartalinta“. Paulius pro vieną langą įšoko, pro
kitą iššoko. Tėviškėje nebegyveno. Vėliau, kai atvažiuodavo iš Vilniaus į Degučius,
visada pas mus užeidavo.
Cecilija Bagdonienė,
Širvių kaimynė
***
Sunkiai gyveno Paulius po tėvų mirties (tėvas mirė 1930 m., o motina po
metų), bet vaikai buvo linksmi. Dažnai iškišdavo galvą pro šiaudinį gryčiukės
stogą ir kukuoja. Mūsų namuos Paulius išgyveno du metus (1942-1943 m.). Tuo
metu niekas jo nepriėmė gyventi – bijojo. Kartą Paulius nuėjo pas pusbrolį Bronių
išsiplakti dalgio, bet šis jį išvarė. Paulių prisimenu kaip labai geros dūšios žmogų.
Kai kalbėdavo apie savo priešus, sakydavo: „Ai, dievai jų nematė, dovanoju“. Buvo
linksmas žmogus. Būdavo, guli ant pečiaus ir dainuoja:
Pilnos pievos gėlių raudonųjų,
Bet aš jų nusiskint negaliu...
Aš turėjau skripką ir kartais išsitraukdavau ją iš skrynios. Užgrodavau, o
Paulius su mano seserimi Ligija kad šoka, kad šoka, net asla dulka.
1942 m. žiemą buvo mano žmonos sesers vestuvės. Paulius su Galvonaite
buvo pajaunių pora. Ten Paulius buvo visų veselninkų slapta pripažintas gražiausiu
kavalierium. Tuomet jau buvo atsigavęs po pabėgimo iš vokiečių nelaisvės – labai
guvus ir energingas, nenustygdavo vietoje. Per tas vestuves, prisimenu, pasivijo
veselninkų važį ir apvertė į sniegą. Paskui atvertė atgal. O jau dainininkas buvo!
Apskritai, visi Širviai dainininkai. Pauliaus tėvas rožančių giedodavo, jo balsas
skambėdavo baliuose. Paulius niekada nesikeikė, niekada žmonių neapkalbėdavo.
Degučių seniūnas Navickas buvo Paulių suėmęs. Nuvežė iki Aleksandravėlės.
Policininkas Jočys pasiūlė Paulių ant rytojaus nuvežti į Obelius. Tai tuokart paleido.
Negalėjo Paulius sėdėti be darbo. Buvo baigęs Salų žemės ūkio mokyklą.
Norėjo įsidarbinti Dusetose asistentu. Mano žmona perspėjo, kad gali nepriimti jo į
darbą. Išvažiavo ir negrįžo. Po to iš žmonių išgirdom, kad išvežė Rokiškin, o iš ten – į
Vokietiją.
Kai jau gyveno Vilniuje, visiems draugams degutiečiams kuo nors padėdavo.
Sakydavo: „Atrašykit man laišką, jei kas skriaudžia jus“. Pats prašė kolūkio pirmininko
Repšio, kad „nevarytų Jono Širvio darban“.
Paulius mėgdavo sakyti: „Nereikia išpuikėti“. Jis nekentė visokių išpuikikų ir
tokiu pats niekada nebuvo.
Dabar P.Širvio sodybos vietoje prisodinta berželių, stovi didžiulis akmuo. Beje,
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vieta pažymėta truputėlį netiksliai – Širvių namas buvo aukštėliau, ant kalvelės. Tik
ten nebėra nei baltų, nei mėlynų alyvų, nei senųjų obelų, nei didžiojo Pauliaus klevo.
Jonas Širvys, poeto pusbrolis,
Degučių kaimas
***
Anas atėjo pas mumis pabėgęs iš lagerio. Gal 1941 m. lapkrity. Buvo apiplyšęs
visas. Iškart nesisakė, kur buvo, bet paskui sužinojom. Pamačiau – sublogęs, išbadėjęs,
apdriskęs. Tai tuos rūbus numetė. Jam daviau kitus. Tai ir nebėjo nuo mūsų. Gyveno
ir gyveno tada – kurgi anas dėsis, nabagas? Neturėjo nei namų – nieko, nei valgyt iš
ko.
Kai anas atėjo, tai niekas jo nepriėmė. Nuėjo pas Bronių, tikrą savo pusbrolį,
dalgės išsiplakt, ir tai nedavė. Bijojo duot, matai. O mes nebijojom nieko. Šidijo,
šidijo visi, kad politruką laikom. Ale nebijojom. Niekas manęs ir nedūkeno – nei
valdžia, nei kas.
Gi Navickas, seniūnas, ir tas Andrius Jočys – anas buvo policininkas – paėmė
jį. Mislino, kad jau čia bus blogai, areštuos, aš jau valgyt jam įdėjau, drapanų kokių.
Liepė mum vežt Obeliuos. Mes atavežėm ligi kelio, Navickas parėjo namon, o antras
sako: „Ką jūs čia naktį važinėsitės, rytoj nuvešit“. Ryto sulaukėm, ir nuvežė mano
senis. Vakare žiūriu – įeina gryčion Povilas linksmas. Niekam nieko nepadaręs – tai
kam gi jį suturės? Ir vėl pas mum gyveno.
Paskiau išvažiavo anas Dusetos. Jau išgirdau – nebėr, sako, jūsų Povilo, jau
suėmė, išvarė Vokietijon, sako, vakar matėm. Kas čia man pasakė, nebeatamenu –
senas laikas. Na, sakau, matai, nabagas – kam jam reikė buvo važiuot Dusetos nuo
mūsų, galėjo čia gyvent. Po karo atvažiuoja, pabuvo čia pas mus kelias dienas – savas,
tai kaipgi! Geras buvo žmogus, reta kur tokių yr. Anas niekam nenusidėjo. Ot buvo
laimingas! Laimingas žmogus. Pas mus buvo gal dvejus metus – būdavo, neša pašarą
karvėm, peni, girdo... Nigdi mes nesusibardavom, nigdi. Giedojo gražiai, gerą gerklę
turėjo. Ant pečiaus užlipęs guli ir gieda, būdavo, giesmę... Buvo sesuo dar gyva mano
senio, Ligija. Tai šoka vakare anys tenai po gryčią linksmi abudu. O anas grajina,
moka gi mano senis grot ant skripkos. Bešokant ir dvilykėj nakties atėjo suimt
Navickas su šituo. Nieko nekreipė anas galvon. Juokdamasis išvažiavo. Juk niekam
nieko nepadaręs... Gyveno ir niekas jo nerušijo, tiktai šitie sumislijo, savi va, paėmė
ir išvarė Vokietijon. Bet anas ir ten neprapuolė.
Marijona Širvienė,
pusbrolio Jono žmona, Degučių kaimas
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***
Mielas kaimyne!
Šiandieną mes puolame. Iki puolimo liko dar truputis laiko, tai ir noriu
parašyti keletą žodžių Tamstai.
Aš jau daug laiškų rašiau – beveik visiems degutiečiams. Klausiau, kas nauja, ar
sugrįžo Alfonsas su Pranu, bet jokio laiško dar negaunu. Atsitiktinai iš vieno kareivio
sužinojau, kad Alfonsas su Pranu yra gyvi, todėl prašau Tamstą, kaipo tėvą mano
geriausių draugų, perduoti jiems nuo manęs širdingiausius linkėjimus. Parašykite
man jų adresus ir pasakykite, kad jie parašytų man laišką.
Aš esu gyvas ir sveikas. Jei žūsiu nuo fašistų kulkos, atsiminkite mane, kad
paaukojau savo jaunystę mūsų laisvei ir gražesniam gyvenimui. Šiuo ir baigiu.
Perduokite nuo manęs linkėjimus mano kaimynams ir visiems jau sugrįžusiems iš
fronto.
Povilas Širvys,
1944 m. spalio 8 d.
(Laiškas rašytas Aleksui Krasauskui, Alfonso Krasausko tėvui)
***
P. Širvį prisimena visi kaip gerą dainininką. Degutiečiai, užgirdę jį dainuojant,
sakydavo: gegutė kukuoja ir Paulius dainuoja.
Paulius dažnai nueidavo į vakaruškas Žirnajuose ar Lygalaukiuose. Būdavo
ten kad ir futbolą sužaisdavo. Futbolo kamuolį pasidarydavo patys vaikai – guminį
sviedinį apsiūdavo skūra ar kailiu.
Paulius nebuvo mušeika, tik nemėgdavo įžeistas nusileisti. Vakaruškose net
kitus sudrausdavo, kad nesimuštų. Sakydavo: svečius iš kito kaimo reikia priimti.
Mink po kojom, kas negerai, o svečius mušti negražu.
Aš labai anksti, gal kokių penkiolikos metų, tapau gaspadoriumi. Mat tėvas
jaunas mirė. Sunku buvo. Todėl dažnai Paulių pasikviesdavau padėti kokį nors darbą
padaryti. Prašydavau per šienapjūtę, o paskui, kai reikėdavo kirsti rugius. Dalgius
išplakdavo seniokas Mykolas Krasauskas, o jaunimas, būdavo, pjaunam. Išvarius
vieną kitą pradalgę, susėsdavom poilsio. Paulius atsigeria iš pavėnės ištraukto vandens
ir tuoj dainą ar kokį punktą dainuoja.
Ignas Krasauskas,
Keležerio kaimas
***
P. Širvys buvo mano vaikystės draugas. Abu mokėmės Aleksandravėlės
keturklasėje. Einant namo iš mokyklos turėdavom praeiti pro parduotuvę „Žydų
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škala“. Paulius negalėdavo praeiti pro ją ko nors neiškrėtęs. Kartą jis prislinko prie
lango ir ėmė šaukti: „Us, us...“ (taip žmonės kiaules varydavo). Žydai dėl to turėdavo
net maldą iš naujo pradėti. Kitą kartą, žiūrėk, žydams pro langą parodo švarko
skverną, suėmęs taip, kad šis būtų panašus į kiaulės ausį.
Po tėvų mirties Paulius gyveno pas dėdę Justiną Širvį. Šis buvo netikintis.
Justino žmoną užmušė Obeliuose motociklu važiavęs Aleksandravėlės vargonininkas
Bojaras. Žuvusiąją gal pačią pirmą Aleksandravėlės krašte laidojo be kunigo.
Grojo smuikas, buvo mušamas būgnas. Laidojo ją Degučių kapinėse, vadinamose
laisvamanių kapinėmis. Tose laidotuvėse dalyvavo ir P. Širvys. Žmonės tuomet
priešiškai žiūrėjo į tokias laidotuves. Aleksandravėlės vaikai stebėjo jas iš krūmų, nes
eiti į kapus buvo uždraudę tėvai.
P. Širvys labai mėgo vakaruškas. Eidavo pasišokti į Lygalaukius, Jovydžius,
Kraštus. Pats gražiai dainavo, kūrė dainas. Merginų galėjo turėti kaip reikia, nes jos
Paulių mylėjo už tai, kad gražiai dainuoja. Bet savos merginos neturėjo. Visi jam
draugai ir draugės. Vakaruškose jis jau žino, kas gražiai dainuoja – tuoj organizuoja
kompaniją. O kai uždainuoja kokie trys keturi vyrai – tai net laukai žvanga. O jeigu
gryčioje – tai lempos gęsta.
Vakaruškose būdavo, kad ir susimuša. Bet nepiktai – muštynės vykdavo
savotiška pasilinksminimo forma. Nebūdavo jokio keršto ar piktumo. Čia, žiūrėk,
mušasi, čia – geriausi draugai. Štai Antazavės krašto berniokai nukonkuravo degutiečių
merginas. Degutiečiai būtinai turi juos nubausti. O vieną sykį degutiečius išvarė iš
vakaruškos, girdi, nenori prasidėti su komunistais. Paulius sugalvojo atkeršyti: iš
suvažiavusių vežimų surinko visą užkandą ir samagoną. Grobį su draugais nusinešė
pas Lukošiūną ir linksminosi iki paryčių.
Pauliui visi buvo draugai – jauni ir seni. Jei kalba apie arklius – ir jis apie
arklius, jei kalba apie plūgus – ir jis apie plūgus, jei apie mergas – ir jis apie mergas.
Prie temos lengvai prisitaikydavo. Geriausi jo draugai buvo Alfonsas ir Pranas
Krasauskai, Antanas Obarius, broliai Žukliai.
Pabėgusį iš vokiečių nelaisvės ir grįžusį tėviškėn Paulių norėjo suimti kaip
komunistą. Sumanė jį suimti namie, sutemus. Kad Paulius neišbėgtų, dieną turėjo
saugoti policininkas Andrius Jočys. Šis nuėjo tiesiog pas Paulių ir jį perspėjo: „Tu
nešk kudašių, nes vakare tave suims“. Paulius pasiėmė maisto, su visais atsisveikino
ir išėjo. Jočys visą dieną „saugojo“, kad „komunistas“ nepabėgtų. Vakare atėjo jo
ieškoti, o Širvio nėra. Ir Jočys poste. Viskas gerai. Tyčia išvertė namus, bet buvo per
vėlu. Vėliau, kai Vilniuje buvo teisiamas policininkas Jočys, P. Širvys stojo už jį. Atėjo
pasikabinęs visus ordinus ir medalius jo teisinti. Jočį nuteisė šešiems metams Sibiro.
1946 m. Širvys grįžo į Degučius iš fronto. Buvo toks pat paprastas, kaip visada,
kaip ir prieš karą. Susitinka kaimyną, tas klausia: „Gal, Pauliau, po 100 gramų?“.
Arba kitas susitikęs užklausdavo: „Pauliau, kaip gyveni?“. Šis visada atsakydavo: „Vo!
Atlično!“. Ir visa kalba.
Nebuvo jam blogų dienų, nebuvo blogo oro. Pareina, būdavo, pametęs
marškinius, batus – neverkia. Gyveno tik šia diena. Nežinojo, nei kur nakvos, nei ką
valgys. Būdavo, nunešioja marškinius, kampe numeta ir ima kitus.
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Poeto autografas ant pirmojo eilėraščių rinkinio (1954).

1967 m. per Poezijos pavasarį atvažiavo į Aleksandravėlę. Grojo orkestras,
svečius pasitiko su duona ir druska. Paulius praėjo pro sutinkančiuosius, priėjo prie
muzikantų, sveikinasi, bučiuojasi: „Nustokit grot, menki ministrai čia suvažiavo“.
Viena maža mergytė deklamavo jo eilėraštį. Tai Paulius tą mergytę glėbin ir
nusinešė į prezidiumą.
Povilas Žuklys,
jaunystės draugas
***
Pauliaus tėvas buvo senyvas ir nelabai kokios sveikatos. Darbuotis ūkyje
nelabai mėgo, tačiau knygas, laikraščius tik duok. Dažnai jas skolindavosi iš mūsų
namų. Mat turėjome bibliotekėlę. Pauliaus motina buvo labai šviesi, meniškos sielos,
gražiaveidė. Kilusi iš Padustėlio. Ir Paulius gimęs Padustėly, gyveno ten porą metų, o
vėliau visą laiką augo Degučiuose.
Mokykloje Paulius nepasižymėjo puikiu mokymusi, nors gabumų turėjo.
Mat buvo padykęs ir neklaužada. Kartą kovo mėnesį degutiečiai moksleiviai grįžta iš
mokyklos. Prie vieškelio telkšo didelė potvynio bala. Aš pajuokavau: „Kas perbris –
atiduosiu kortas“. Paulius ilgai nelaukė. Tuoj per balą – ir parėjo šlapias namo. Užtat
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gavo kortas.
Kartą Velykų rytą, kai eidavom šventos ugnies, ir Paulių pasiuntė parnešti
šventų anglių. Tai Paulius šventoriuj čiupo visą nuodėgulį ir ėmė aplink save suktis
kartu su žiežirbų spiečium.
Mūsų mokytojai buvo Juozas Mačys, Juozas Miškinis, Jonas Statulionis. Ypač
mėgome J. Miškinį – jis buvo pats seniausias mokytojas. Gerai išaiškindavo pamoką,
bet buvo labai griežtas, tvarkingas. Jį galima būtų pavadinti ultrapatriotu. O Paulius
buvo kairių pažiūrų, bet mokytojas už tai jo neteisė.
Mirus Pauliaus tėvams, į jų sodybą atsikėlė Pranckūnai iš Padustėlio. Tai –
motinos brolio šeima. Gyveno kokius trejus metus. Vėliau Paulius ir jo brolis Leonas
išėjo tarnauti pas ūkininkus. Abu berniukus vaikystėje vadindavo Prancisiukais (tai
nuo tėvo vardo). Ši pravardė buvo ne iš blogos valios – taip jau priimta mūsų kraštuos.
Kai Paulius pabėgo iš Minsko lagerio ir gyveno tėviškėje, Velykas šventė
pas Mekšėnus. O Mekšėnas buvo seniūno Navicko pavaduotojas. Jį vietiniai
pravardžiuodavo Šarka. Tuo metu Navicko ūkyje dirbo belaisvis, rusų kareivis. Jis
kažko pradėjo triukšmauti. Gal išgėrė per daug. Tai labai supykino seniūną Navicką:
„Ko čia tas komunistas triukšmauja?“. O Paulius iš karto sukūrė ketureilį:
Pons seniūne, daryk tvarką,Tarė narsus vyras Šarka.
Sustabdyki šitą jautį,
Gali mus visus išpjauti.
Jau tada patyriau, kad Paulius labai mėgo skaityti knygas. Skaitė naktimis.
Mažai jam reikėjo miego, nes buvo fiziškai labai stiprus. Visa tokia Širvių giminė
stipri. Nedideli, kresni, bet gyvybingi.
Gyvendamas Vilniuje Paulius niekada nepamiršdavo savo kraštiečių. Man yra
dovanojęs beveik visas savo poezijos knygas. Vienoje iš jų taip įrašė: „Degutiečiui,
kaimynui skulptoriui Vladui Žukliui – nuo Povilo Širvio“. Beje, visiems degutiečiams
draugams jis liko Povilu.
1967 m. įkūrus „Nemuną“, Paulius kurį laiką dirbo redakcijoje ir atvažinėdavo
į Kauną. Pačiame pirmajame numeryje buvo įdėti jo eilėraščiai su nuotrauka. Tame
pačiame žurnale buvo rašinys apie mane, irgi su nuotrauka. Tuo metu kūriau rašytojo
Antano Vienuolio skulptūrą. Susitikęs Paulių sakau: „Kaip čia dabar išeina, kad apie
degutiečius rašo pirmajame numeryje?“. O Paulius ir sako: „Taip ir turi būti, kad
degutiečiai būtų pirmame numeryje“.
Vladas Žuklys,
skulptorius
***
Paulius – mano vaikystės draugas. Mokykloje abu viename suole sėdėjome.
Jis mokėsi gerai – beveik penketais, gal vienas kitas ketvertukas. Man labai nesisekė
lietuvių kalba. Net ir nuo knygų nusirašęs gaudavau dvejetą. Buvo lietuvių kalbos
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egzaminas. Vaikštau ir niekur sau vietos nerandu – kaip reikės išlaikyti?
Paulius mane nuramino ir pamokė: „Tu sėsk už manęs ir viską nuo manęs
nusirašysi“. Per egzaminą Paulius atsisėdo kažkaip kreivai – taip, kad aš galėjau kuo
puikiausiai matyti, ką jis rašo. Egzaminą abu išlaikėm vienodai – padarėm po porą
klaidų ir gavom po ketvertą.
Degučių kaimas nuo seno buvo laikomas komunistiniu. O Krapiškių –
atvirkščiai – juos vadino davatkomis. Gal todėl taip dažnai tarp šių kaimų kildavo
muštynės. Paulius jau tada pasižymėjo drąsa – nesitrauks iki paskutiniųjų.
Po karo P. Širvys pasimaišydavo Aleksandravėlėje ir vėl dingdavo. Kai gyveno
Rokišky, tai kiekvieną sekmadienį atvažiuodavo dviračiu pas draugus.
Liudas Kepenis,
jaunystės draugas
***
Po karo Paulius apsistojo pas gimines – savo gryčios neberado. Ji buvo nuversta
1947 m. Degučiuose Paulius jau nieko nedirbo ir išėjo į miestą. Tačiau prisimenu,
kaip jis kartą svečiavosi pas vieną kaimyną. Buvo ir jo brolis Leonas, porą metų už
jį vyresnis. Buvo geriama, o Leonas visiems pilstė arielką. Jis turėjo ir spirito. Visi
svečiai žinojo, kad reikės gerti spiritą ir jį gėrė kaip spiritą, tik Paulius šito nežinojo.
Jis visą stiklinę užsivertė ir užduso. Kai atsipeikėjo, sušėrė broliui į ausį – kam šis jo
neperspėjęs.

***

Jonas Surgautas,
Degučių kaimas

Povilas už mane buvo šiek tiek vyresnis. Vakaruškose jis baisus dainininkas
buvo. Jau kur jis – ten ir jo brolis būdavo, o visi kalba: „Širviai atėjo, tai dabar šviesos
nuo dainos ges“.
Kai kolūkiai susitvėrė, mane pasiuntė į brigadininkų kursus, o jis buvo
„Tarybinio Rokiškio“ korespondentas. Tada ir susitikdavom. Taip mums susiėjo,
kad visą mėnesį gyvenom kartu – pas Alfonsą Krasauską. Ateina, būdavo, karišku
šinielium apsirengęs, o kai miegot reikia – pasideda po galva pundą laikraščių, tuo
šinieliu apsikloja. Dar iš karo nebuvo nusivilkęs to drabužio. O po karo nebuvo
kuo apsirengti. Šeimininkai – tie irgi nieko gero neturėjo. Duona buvo su kortelėm,
viskas buvo su kortelėm.
Petras Ramanauskas,
jaunystės draugas
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***
Poetą P. Širvį pažinojau nuo 1949 m., kai jis dirbo Rokiškyje. Kartu su mano
broliu Petru atvažiuodavo pas mus į tėviškę – Aleksandravėlę. Tada buvo jaunas kaip
laukų vėjas berniokas, besišypsantis, su kareiviška apranga. Jau žymiai vėliau, gal 1974
m., atvažiavo į susitikimą su kraštiečiais kultūros namuose. Buvo labai susijaudinęs,
kalbėjo su tėviškės žmonėmis, visus bučiavo, glamonėjo. Sakė, kad jaučiasi lyg kitame
pasaulyje. Ir visą laiką jo akyse žvilgėjo ašaros.
Išvažiuodamas jaunystės draugui eiguliui Nevelskiui pasakė: „Nekirsk,
Kazimierai, beržų“.
Valerija Ramanauskaitė-Gaudzienė
***
Pažinau Paulių nuo pat vaikystės, kadangi mes augome viename kaime –
Degučiuose. Gimė Paulius prie Dusetų – Padustėlio kaime, kur jo tėvas buvo susikeitęs
ūkiais su broliu Urbonu, bet po kelių metų atsikeitė atgal, ir Paulius užaugo savo
tėvų gimtajame Degučių kaime. Pačioje vaikystėje Širviokus ištiko didelė nelaimė
– mirė jų tėvai. Povilas su jaunesniu broliu Levonu liko visiški našlaičiai. Labai
vargo, parsisamdydavo už menką algą piemenauti. Vėliau bernavo, lenkė nugarą prie
sunkiausių darbų. Tačiau Paulius visą laiką troško mokslo. Bet kaip jam, vargšui, to
pasiekti? Galų gale jam pavyko įstoti į Salų žemės ūkio mokyklą. Vienas iš studentų
pastebėjo, kad Paulius per pietus graužia duonos plutą ir neina į valgyklą valgyti,
nes neturi kuo užsimokėti. Tuomet draugai susitarė ir užmokėjo valgyklai, kad jis
galėtų maitintis kartu su kitais. Vėliau Paulius, siekdamas aukštesnio mokslo, išvyko
į Vilniaus karo mokyklą. Pradžiai paprašė manęs paskolinti pinigų. Daviau 25 litus
ir pasakiau: „Mokinkis laimingai, nereikia jokio grąžinimo“. Bet čia mokslą nutraukė
užėjęs karas ir mano ryšiai su Povilu nutrūko.
Antanas Siniauskas,
jaunystės draugas
***
Prisimenu pirmą mudviejų susitikimą Kurše, laikrodžiui mušant paskutines
karo valandas. Mūsų kuopa, ką tik atitraukta iš pirmųjų linijų, stovėjo išdegusiame
miške, iš kur priešo kontratakos atveju turėjo atremti puolimą. Pasirodė pulko
žvalgybos būrys, kurį vedė į mūšį šviesiaplaukis atviro veido vaikinas. Kol vyko
artilerinis paruošimas, turėjome kokį pusvalandį laiko pabendrauti su žvalgais. Tada
aš ir susipažinau su tuo šviesiaplaukiu, kurio, pasirodė, besama Pauliaus Širvio.
Po trumpo ir nesėkmingo mūšio tuo pačiu keliu žvalgai grįžo atgal. Kas
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savomis kojomis, žemėtas, apsmilkęs parako dūmais, o ką nešė sužeistą ar užmuštą
neštuvais. Vėliau, susitikę su Pauliumi, dažnai prisimindavom šį dramatišką epizodą,
kuris sukeldavo nemažai minčių pasamprotauti apie žmogaus likimą. Iš tiesų, kas gali
būti skaudžiau, kaip kareiviui, praėjusiam ilgą žūtbūtinės kovos kelią, žūti paskutinę
karo valandą? O Paulius matė ne vieną tokią mirtį, kuri netilstančiu aidu atsiliepė jo
jautrioj širdy. Tačiau pats vargu ar pagalvodavo, kad reikia dėkoti atsitiktinei kulkai, tą
paskutinį karo vidurdienį aplenkusiai poetą, kurio galėjo neturėti lietuvių literatūra.
Nebeprisimenu, apie ką mudu tada kalbėjomės, netoliese sproginėjant
minosvaidžių sviediniams, tačiau sąmonėje giliai įstrigo Pauliaus žodžiai, kad,
pasibaigus karui, parašysiąs „tikrų“ eilių. Aš savo ruožtu „pažadėjau“ apysaką, nes
tuo metu jau kristalizavosi būsimo kūrinio užuomazga, iš kurios daugiau kaip po
dvidešimt metų išsivystė romanas „Sodybų tuštėjimo metas“.
Jonas Avyžius,
rašytojas
***
Širviukas buvo itin jautrus užgaulei, pažeminimui, abejingumui ar neatidumui
iš šalies, iš kitų (vaikų ar suaugusiųjų) pusės. Tuomet jis darėsi uždaras, tylus. Nieku
būdu nesistengs, būdavo, aniems prisigerinti ar pataikauti, bet kokia kaina pelnyti
kieno dėmesį. Kad ir kaip nukentėjęs, nesiekia, nebando ieškoti kitų užuojautos,
užtarimo. Ir atvirkščiai – pačiam užjausti kitus, kam nors padėti, pagelbėti draugui
ir bet kam bėdoje, kai tik pajus, kas benukentėtų, kas neteisingai būtų vertinamas
ar smerkiamas,- vėl Širvioko būdingas charakterio bruožas. Apskritai, drąsesnio
bernioko, vėliau ir vyro, aš gyvenimo kelyje iš kraštiečių nesutikau.
Žinoma, aš nenoriu pasakyti jį buvus be ydų, nelyginant Botičelio angeliukas.
Anaiptol. Prorečiais, būdavo, pasitaikys iš jo pusės neteisingų psichologinių ar
jausminių reakcijų, nepagrįstų supykimų, neteisaus elgesio kitų atžvilgiu, smerktinų
paauglystės išdaigų (kaip sodų aplankymas ar panašiai), bet tai liko greičiau nežymūs
išimtinumai, sąlygojami beglobiškumo ir brendimo amžiaus, jo tikrai žmogiškam,
nors ir keistokam būdui. Niekur Širviokas neįsivels tyčia į muštynes, bet užkliudytas
niekad, būdavo, be grąžos ir nepaleis (kas jį pažino – pats vengė, ir pamatuotai!), už
teisybę eis iki galo – niekas jo nesulaikys, kol kruta gyvas. Net ir gerokai pyktelėjęs,
jis niekad niekam nelaikys, kaip mūsų žmonės gražiai išsireiškia, - pykčio. Nenešios
akmens užantyje.
Kada beprisiminčiau mūsų paauglystę – man prieš akis kaip gyvas iškyla ir
stovi, lyg ką tiktai susitikus, Širviukas. Neaukštas bernaitis padėvėtu rūbeliu; įdėmiai
žvelgia žydralinės akys, sakytum du giedrųjų ežerų lašai, dažniausiai jos vos vos
primerktos dėl vidinio susijausminimo ar džiugesio, pasitenkinimo esama valandėle
ar dėl to, kad berdavo nekaltos pašaipėlės žiburiukus – pašaipėles tiek savo paties,
tiek ir kitų, visos aplinkos, atžvilgiu; pašiauštas kaip baltas linas plaukų kuokštas;
akimirkai tarytum sustingusi nerūpestinga veido išraiška, arba plati, šilta, atvira
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šypsena. Ji paprastai geranoriška, bet su niekuo nepalyginama, - žodžiu, priešais tave
tikras saulabruvis pasakų vaikinukas. Reta, kad jo veidą prie žmonių užeitų liūdesio
rūkana, rimties tingulys, rūpesčio šešėliai, bet rečiausiai – kad iškreiptų pykčio kaukė,
netgi peštynėse (šiuo atveju jis atrodė tik rimtas, susikaupęs). Žymiu mastu minėti
bruožai išliko būdingi jam ir jaunystėje, ir vėliau.
Peržiem Povilas, būdavo, gyvena namie, prie nuomininko. Širvio trobelėje
buvo tokia nedicka kamara, su įėjimu iš priemenės, kur jis, galima sakyti, įsiviešpatavo
vienvaldiškai (paaugęs patsai jau tvarkė savo ir brolioko likimą, kaip ir santykius su
naujuoju nuomininku Norba Mekšėnu). Ten mudu praleisdavom ištisas valandas.
Pirmiausia pasipasakojam, ką katras aptikęs, sužinojęs, kokią spaudą bei knygas
skaitęs. Poviliokas troško mokytis toliau; būdavo, apgailestauja, kremtasi, kad nėra
tam sąlygų. Vis dėlto nebus perdėta pasakius, kad Širviokas visą žiemos pusmetį
nesiskirdavo su spausdintu žodžiu (dėl to turbūt ir neištvirko, nors be globos).
Tik kada ne kada, dažniau šventvakariais ir sekmadieniais, jis, būdavo, pasirodys
kaimynuose, pas draugus. Jo lavinimasis vis labiau krypo literatūrinėn pusėn.
Tuomet ir paskum, jau brendimo metais, rūpėjo mums bet kokiomis sąlygomis
likti gerais patriotais – išradingais, atkakliais, pasiaukojančiais, kaip lietuvių knygnešiai,
pasišventusiais pareigai ir tautai, kaip kunigaikštis Margiris, Zubrys, Mantas, Alfas;
norėjome būti skriaudžiamųjų gynėjais – kaip Spartakas, Pugačiovas, Blinda; vylėmės
nepalūšią, ištikus negandai. Tuomet gimė taip pat mūsų pasiryžimas bet kokioje
situacijoje – negandų dienomis ar kasdieninėje veikloje – likti ištikimiems tiesai,
gėriui, meilei ir žmogiškumui, sekant Sokrato, Žano Valžano ir tam tikra prasme net
Don Kichoto pavyzdžiu. Tie teigiami pradai bei bruožai išliko jo viduje visą laiką,
bent jau kaip mielas, geidžiamas, tegul kiek nutolęs ilgesio žiburėlis. Tiesą sakant,
Povilas širdies giluma išliko jaunas – idealistas ir tiesus, romantikas ir užsispyrėlis,
svajotojas ir naivuolis, šlovinantis gėrį ir drąsus pramuštgalvis, visuomet sklidinas
dvasios nerimo,- žodžiu, išsiskiriantis, nepakartojamas būdas, savita asmenybė.
Ar įžvelgiau draugo sieloje disharmonijos momentus, ar pastebėjau neigiamų
jo būdo bruožų? Taip, be abejo. Tačiau nė vienu jo gyvenimo tarpsniu, kol buvo
mūsų padangėje (iki 1953 m.), tie bruožai neišlįsdavo aštriais spygliais į paviršių tiek,
kad trukdytų bendrauti, kad suardytų mūsų bičiulystę – jie, trumpam prasikalę, tuoj
pat būdavo nusmelkiami kilnesnių jausmų ir poelgių.
Apie Povilo pasikaprizijimus, o retais atvejais dar nepastovumą, nevalingumą
liudija kad ir toks iš pažiūros nereikšmingas atsitikimėlis. Šeimininkė, pas kurią
gyveno, iškėlė jam mintį susitaupyti valiutos, kad ir padedant po truputį į taupomąją
kasą,- galės nusipirkti padoresnį kostiumą. Teturėjo tokį žalsvą treningėlį. Vaikinas
su užsidegimu įsipareigoja sau nebeišleisti visos algos – vengs pirkeliotis niekniekius,
atsisakys dažnesnės taurelės. Užtat paskum nusipirks ką geresnio apsitaisyti. Pinigų
apskaičiuotą likutį po kiekvieno atlyginimo pasidėsiąs pas šeimininkę: neduok, sako,
net jei ir prisispyręs prašysiu, tuo labiau išgėręs...
Vieną sykį herojus susilaikė nepaprašęs, kitą... O trečią, ketvirtą neiškentęs
jau paprašė. Negavo, suprantama. Ir štai vieną gražią dieną jau truputį užmynęs
buteliuko kamštį, pareikalauja iš šeimininkės kelių červoncų, ir ne juokais – su teisių
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Poeto laiško faksimilė.

išguldymu gan grubiai, įžeidžiančiai. Aišku, po visa ko vyrutis iš širdies apgailestavo,
bet per vėlai...
Alfonsas Krasauskas
***
Pokaris. Rokiškis. Gimnazijos salė pilnutėlė žingeidžių moksleivių. Išėjo jis
– jaunas, šviesiaplaukis, pasižiūrėjo į salės tolį ir graudoku, bet jaunatvišku balsu
pradėjo:
Guliu po rudenio dangum žvaigždėtu,
Krūtinę žaizdos degina ugnim.
Greit pasaka melsvų akių mylėtų
Išblės kaip trumpas sapnas su manim.
Tuos posmus įsiminiau visam gyvenimui. Ką skaitė kiti – neįstrigo, o P.
Širvio... Net pati ėmiau rašinėti... Jis dirbo redakcijoj, aš buvau gimnazistė. Artimai
nebendravom. Tik nusifotografavom kartą visi literatai, pasisodinę Paulių vidury.
Ir tiek. Gal 1955 m. atvažiavau į Vilnių – į kažkokį jaunimo festivalį. Sužinojau,
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kad Rašytojų sąjungoj bus literatūrinis vakaras. Nuėjau pavėlavus. Slinkau artyn
prezidiumo, ieškodama vietos atsisėsti. Paulius sėdėjo gal kokioj ketvirtoj eilėj. Ir štai,
pamatęs mane, pakilo iš vietos. Pertraukęs kalbėtoją, ėmė visai salei mane pristatinėti,
kvietė sėstis šalia jo.
- Rokiškietė atvažiavo! - mojuodamas rankom džiaugėsi garsiai visiems.
Susigėdau garbingos publikos akivaizdoje.
1964 m. liepos mėnesį su būsimu vyru dailininku Eriku Varnu ėjom susirašyti
į metrikacijos biurą. Netoli Petro Cvirkos paminklo matome – ateina Paulius su
puokšte rudų gvazdikų. Ir laukia. Kad jis sveikins mus, net į galvą neatėjo. Visi
sėdėjom kas sau tyliai... O po to jau gatvėje pasiūlė eiti į restoraną, bet ir mūsų, ir
liudininkų, ir Pauliaus kišenėj nebuvo nė kapeikos.
Vėliau poetą dažnai sutikdavau gatvėj, pasikalbėdavome.
- Tas gėles vestuvėms priskyniau miesto klomboj,- pasisakė Paulius.
Vienąkart man namuose kažko pasidarė vieniša ir liūdna. Dar buvo žiema,
užklojusi visą Vilnių giliu sniegu. Iš Žvėryno išėjau į Muziejaus gatvę pasiguosti jam
– Pauliui. Pasibeldžiau, įėjau ir išsigandau. Sienos buvo aprūkusios, visur nubyrėjęs
tinkas. Lovoj raitėsi serganti Pauliaus pažįstama, vėliau žinoma poetė. Tikra landynė...
Bet mes susėdome kalbėtis. Paklausė, ar turiu pinigų. Paprašė vyno. Nupirkau du
pigaus vyno butelius. Vieną paslėpiau už nespėjusių sudegti knygų, o kitą atsidarėm.
Aš gėriau iš mažytės taurelės, o poetas įsipylė į stiklinę. Ir kalbėjomės per visą dieną,
kol sutemo. Per tą laiką spėjo išsimiegoti viešnia, spėjo ateiti Rašytojų sąjungos
komisija pažiūrėti gaisro padarinių ir atvažiuoti poeto dukra Dangė. Ji paskaičiavo
tėvo skolas ir apsibarė: „Vis žmonės ir žmonės...“. Visi išvažinėjo, o Paulius vis
pasakojo. Labiausiai apgailestavo, kad dingo daug jo rankraščių, knygų, kad niekur
nebėra E. Varno piešto portreto. Išėjau temstant. Palydėjo, išbučiavo vis kartodamas:
„Tau turbūt dabar kažko labai sunku“.
Iš tikrųjų buvo sunku, bet pabuvus toj sudegusioj „skylėj“, geriant ir nė vienam
nepasigeriant, iš širdies pasikalbėjus apie viską, palengvėjo ilgam.
Paskutinį kartą matėmės Raudonojo Kryžiaus ligoninės kieme. Buvo pats
obelų žydėjimas. Erikas vėliau dar lankėsi pas jį, ruošėsi lipdyti medalį, bandė atkurti
piešinį. Atėjo ruduo ir žiema. Nebeteko susitikti. O pavasarį išgirdom apie poeto
mirtį.
Aldona Laguckaitė-Varnienė
***
Dirbdamas Pandėly kaip žurnalistas, Paulius atvažiavo į vieną kaimą. Užėjo
į seną apleistą fermą, kur dirbo vien seni žmonės. Žiūri – tarp jų viena jauna
šėrikė. Paulius į ją įsistebeilijo. Paklausiau jo, ar jis tik neįsimylėjo merginos. O jis,
daužydamas ranka į gardą, ėmė deklamuoti:
Vai, ne rūtas mėtas laisto –
Kiaules šeria mergina.
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Jei žodelį tarus leistų,
Pabučiuočiau, ir gana...
Kitą kartą ėjome trise lauku. Priėjom upelį, kuris pavasarį buvo ištvinęs. Teko
šokti per jį su kartim. Aš bijojau, bet Paulius vis drąsino. Ir peršokau.
Irena Daudžvardytė
***
P. Širvys buvo išskirtinis žmogus, todėl visi jį prisimena. Jo gyvenimo būdas
buvo labai artimas kaimo žmogui. Apranga, maistas ir visa kita. Būdavo, apsikabina
rūgštaus pieno puodynę, duonos riekė – ir pusryčiauja. Paulių visados erzino
pasipūtimas, savo jėgos demonstravimas, kieno nors paniekinantis požiūris į moterį.
Gyvendamas Vilniuje, retokai atvažiuodavo į Aleksandravėlę. Tačiau atvažiavęs
elgdavosi taip, lyg tik vakar būtų išvykęs. Prisiminimams nebūdavo galo: kaip ten
mušėsi, kaip dainavo...
Berods, 1967 m. pavasarį į Aleksandravėlę sugužėjo daug svečių: poetai
Alfonsas Maldonis, Algimantas Baltakis, Sigitas Geda, Teofilis Tilvytis ir mūsų P.
Širvys. Jis gražiausiai iš visų paskaitė savo eiles. Skaitė jas su vidine egzaltacija – tarsi
užmiršęs, kad prieš jį žmonės, skaitė lyg sau, pusiau dainuodamas. Aleksandravėlės
moksleivės deklamavo jo eilėraščius. Paulius, prieš pradėdamas savo pasirodymą
pasakė: „Mergaitės, atleiskit, aš taip neperskaitysiu, kaip jūs. Bet ir aš noriu kažką
paskaityti“.
1974 m. vasario 23 d. Aleksandravėlėj vyko susitikimas su kraštiečiu P.
Širviu. Poetas skaitė savo eilėraščius, nuoširdžiai kalbėjosi su tėviškės žmonėmis,
o savo poezijos rinktinėje „Ilgesys – ta giesmė“, kurią padovanojo Aleksandravėlės
mokyklai, įrašė:
Brangiems Aleksandravėlės vaikams
Ant lingės –
Lingu lingu –
Palinkusi galva.
Gyvuoki nemirtinga
Motule Lietuva.
Paulius Širvys
Liucija Komkaitė-Kučinskienė,
Aleksandravėlės mokyklos mokytoja
***
Buvo pranešta, kad savo eiles skaitys Paulius Širvys. Salėje jauną, dar kariška
palaidine tebedėvintį poetą sutiko plojimais. Poetas kiek jaudinosi, bet skaitė aiškiai,
dainingu tonu. Tai štai koks tas Paulius Širvys, galvojau, klausydamas jo eilėraščių,
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įsiminusių savo nuoširdumu ir melodingumu, taip būdingu vėlyvesnei jo kūrybai.
Jau tada supratau, kad esu prie didelio poeto kūrybos ištakų. Neužilgo, lankydamasis
Rokiškio laikraščio redakcijoje, susipažinau su Paulium, o suartėjome su juo pobūvyje
pas tuometinį kraštotyros muziejaus direktorių Alfonsą Krasauską. Linksmas, atviro
žvilgsnio ir veido, kuriame frontas paliko žymę – ryškų randą, mūsų nedideliame
būrelyje Paulius buvo dėmesio centre. Mokėjo pasakoti, o dainavo sodriu baritonu.
Mokėjo daugybę dainų. Vėliau pastebėjau, kad Paulius dainuodamas improvizuodavo.
Paulius mokėjo dėmesingai klausytis pašnekovo. Buvo labai švelnios sielos žmogus.
Amžinai skubėdamas, jis rasdavo laiko stabtelėti valandėlei ir pabendrauti, o kartais
užsukdavo ir ilgesniam pokalbiui, kaip jis sakydavo „atsimušti nuo darbų“.
Bronius Kondrotas,
jaunystės bičiulis
***
Porą metų teko su P. Širviu dirbti „Moksleivio“ žurnalo redakcijoje, kurioje jis
ėjo literatūros skyriaus redaktoriaus pareigas. Paulius buvo labai rūpestingas ir atidus
kiekvienam tikram talentui, kartais net griežtokai pasisakydavo prieš vidutinybę,
nemėgo įvairaus plauko grafomanų, lengvos duonos literatūroje ieškotojų. Poezijai
Paulius kėlė pačius aukščiausius reikalavimus, savo mintis labai lakoniškai ir paprastai
nusakydamas: „Poezija turi paliesti žmogaus širdį...“.
Paulius nemėgo kategoriškų sprendimų, vengė jų, tačiau jo žodis būdavo kietas,
kai kalba paliesdavo jam šventus dalykus. Apie žmones jis atsiliepdavo trumpai: „Tas
– tai žmogus!“. O jeigu kurį pasmerkdavo, galėjai žinoti, kad tas tikrai netikęs ir savo
kelyje jo nenorėk sutikti. Tokių Pauliaus sprendimų apie kitus išgirsdavome labai
retai. Gana kritiškai jis atsiliepdavo apie pačius kritikus. Tačiau ir tais atvejais jis
surasdavo neužgaulų, širvišką žodį: duoneliautojai.
Dirbdamas „Moksleivyje“, redaguodamas jaunųjų kūrybą, Paulius ir pats
rašė. Parašęs skaitydavo draugams ir dažniausiai žurnalo vyriausiam redaktoriui, savo
geram bičiuliui Antanui Jonynui. Užsidarydavo jo kabinete ir skaitydavo. Vieną
kartą jie tame kabinete ilgai užtruko. Mes girdėjome abiejų pakeltus balsus, ginčą.
Galų gale viskas nutilo, atsilapojo kabineto durys ir abu poetai išėjo į koridorių.
Ginčo esmė greitai paaiškėjo – pasirodo, kad Paulius bičiuliui perskaitė savo poemą.
- Labai gera, širviškai atvira ir stipri, labai aktuali, bet reikia kai ką pataisyti,kalbėjo A. Jonynas. Ir prasidėjo... Jonynas – taisyti, Paulius – ne ir ne. Galų gale
poema spaustuvėje buvo surinkta, mes visi susižavėję skaitėme skiltis, bet, deja,
žurnale nebuvo išspausdinta.
Vladas Dautartas,
rašytojas
***
Aš – beržas...
Tai skamba kaip šaukinys mūšio metu, kai norima įsitikinti, ar kareivis dar
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tebeturi ryšį su ginklo draugais. P. Širvio gyvenime šis šaukinys buvo nuolatinis ryšio
su gimtąja žeme ir jos žmonėmis patikrinimas. O kad jis jautė šį ryšį ligi paskutinės
savo gyvenimo akimirkos, patvirtina jo eilėraščiai, kurie užgimė iš jo neramios širdies,
kurie gyveno ir kurie dar ilgai gyvens žmonėse.
Prisiminimai dažnai būna skaudūs. Todėl taip sunkiai gula eilutės ant popieriaus
lapo. Juo artimesnis žmogus, tuo sunkiau kalbėti apie jį kaip jau nebesantį, nes kol
tu pats esi gyvas, jis visada yra su tavimi. Su manimi Paulius nuo 1948-ųjų metų.
Visados kariškai pasitempęs, drovus ir švelnus, dažnai su gyvenimo naštos prigesintu
žvilgsniu, kartais su keiksmais lūpose ir netvirta eisena. Ir vis dėlto tai tikrasis Paulius.
Paulius, kuriuo galima buvo pasitikėti bet kur ir bet kada.
Gyvenimas jį laužė negailestingai. Jį puolė ne tik priešai – išduodavo net
draugai. Juk buvo kaltinamas ne tik nesuderinamu elgesiu su „aukštu“ rašytojo vardu,
bet ir „buržuaziniu nacionalizmu“. Ir ne vienas draugas peržengdavo tą ribą, už kurios
prasideda išdavystė. Vėliau atgaline data kai kurie įsibruko į jo draugų tarpą ir rašė
apie poeto kelią iš vienos smuklės į kitą. Nėra didesnio nusikaltimo, kaip sumenkinti
žmogaus tragediją. Ji per daug didelė, kad tilptų į bohemiškos pseudotikrovės rėmus.
Pagaliau tai ir nebuvo bohema, o Pauliaus kelias į žlugimą. Ir ėjo jis tuo keliu ne
pasyviai, o atkakliai kovodamas su atsiveriančiu liūnu, stengdamasis išsaugoti savo
garbę ir orumą. Jam visada buvo koktu gerti už svetimus pinigus, jis visada užleisdavo
savo lovą labiau pavargusiam už save, pats atsiguldamas ant grindų arba vonioje. Jis
visada atverdavo duris nelaimingesniam už save, tą naktį neturinčiam užuovėjos.
Ir eina metai – kaip jo eilėraščiuose. Jis vis prisimenamas, neužmirštamas, o jau
tiek laiko nebėra tarp mūsų. Aš nežinau, ar užgesdamas P. Širvys matė danguje savo
žvaigždelę, bet aš žinau, kad tą akimirką paliko žemę žmogus, kuris, pats būdamas ne
kartą išduotas, išduoti nemokėjo. Nei savęs, nei kitų.
Juozas Macevičius,
poetas.
Iš rankraščio, 1995 09 06
***
Kur vyko tas poezijos vakaras, neprisimenu. O auditoriją matau tarsi šiandien
– priekinėse eilėse sėdi močiutė su anūkais, toliau – pagyvenę žmonės, merginos
ir galiorkoje – kelios eilės sveikų, stiprių paauglių ir jaunuolių. Buvome bene
keturiese, tad vakaro pabaigai palikome P. Širvį, galvodami, kad finalui geriausiai
tiks žinomiausias ir mėgstamiausias poetas. Salėje buvo vėsoka ir Paulius kelis kartus
išeidavo pasišildyti – patraukti dūmo. Būtent tokiu metu atėjo jo eilė papasakoti
apie save ir paskaityti eilėraščių. Pristačiau. Paulius labai įkvėptai padeklamavo „Aš
– beržas“. Pavartęs knygelę ir retkarčiais į ją žvilgterėdamas, pradėjo deklamuoti
„Žvaigždelę“. Salėje pasigirdo šurmulys, kai kur – prislopintas juokas. Atsitiko kažkas
nesuprantamo – įdvasintas eilėraštis, nepriekaištingai skaitomas paties autoriaus
ir... triukšmas, juokas... Pažvelgiau į Paulių ir iškart pasidarė aišku – iš jo kišenės
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kamuoliais virto dūmai. Atvertęs švarko atlapą, delnais pradėjo gesinti. Ant žemės
krito rūkstantys pamušalo gabalėliai, sklaidėsi paskutiniai dūmai, nešdami aitrų
svylančios medžiagos kvapą. Salė atvirai ir nuoširdžiai kvatojo. Man beliko tik išduoti
vieną Pauliaus silpnybę: nuo sunkių karo ir pokario laikų tapusią įpročiu – pirštais
gesinti nuorūką ir ją įsidėti į kišenę. Šį kartą nuorūka įsiliepsnojo.
Po to žiūrovai Pauliaus eilių klausėsi, kaip mums atrodė, dar atidžiau, o jų akys
spindėjo atvira meile ir gerumu poetui.
Feliksas Jakubauskas,
dailininkas, literatas
***
Kažkodėl daugelis linkę šnekėti apie tą Širvio gyvenimo laikotarpį, kai jis nieko
jau neberašė, tik važinėjo po vakarus ir, žinoma, gėrė. O man Paulių teko matyti ir
su knyga, visai negeriantį, dalyvaujantį visuomeninėje veikloje, besirūpinantį šeima.
Gaila, kad žmonėse sklando dar vienas mitas – kad Širvys buvo menko
išsilavinimo. O juk yra kelios sritys, kur Pauliaus žinios buvo fundamentalios.
Pirmiausia – jis puikiai išmanė žemės ūkį: pats piemenavo, bernavo, ir ne tik Lietuvoje,
bet ir Latvijoje, o būdamas karo belaisviu – Rytprūsiuose. Buvo baigęs Salų žemės ūkio
mokyklą. Antra sritis – karyba, nes Paulius mokėsi Vilniaus pėstininkų mokykloje, iš
čia su kitais kursantais pateko į karo sūkurį. Jis savo kailiu pažino, kas yra traukimasis
ir nelaisvė. Iš nelaisvės pabėgęs antrą sykį, jis kariavo, kai tarybinė armija jau triuškino
fašistus. Buvo sunkiai sužeistas, kontūzytas, ne kartą apdovanotas už drąsą. Paulius
iš karo taip ir negrįžo... Trečia sritis, kurią neblogai išmanė Paulius – jūreivystė. Jis
keletą metų dirbo Klaipėdos žvejų laivyno tolimojo plaukiojimo laivo vairininku. Jį
čia atvedė ne tik meilė jūrai, romantika, bet ir noras pabėgti nuo gyvenimo rutinos,
nuo girtuoklystės. Iš jūros jis parsivežė gražiausią eilėraščių rinkinį „Ir nusinešė saulę
miškai“. Pagaliau Širvio filologinis išprusimas taip pat ne toks jau menkas. Jis kalbėjo
vokiškai, rusiškai, lenkiškai, mokėjo latviškai, net žydiškai. O svarbiausia, turėjo
tvirtus gintosios kalbos pagrindus. Dvejus metus mokėsi Maskvoje, kur baigė M.
Gorkio literatūrinio instituto aukštuosius kursus.
Algimantas Baltakis,
poetas, kritikas
***
Kartą, besibaigiant darbo valandoms, atsakingasis „Jaunimo gretų“ sekretorius
Elijošius Zeifas atnešė Juozo Grikienio nuotraukos skaidrę ir pasakė: „Sukurk parašą,
čia bus spalvotas atverstinis“. Kažkur jau žadėjau dingti, o čia – sukurk. Tai buvo
vasaros peizažas su beržais. O čia atsiveria durys ir pasirodo P. Širvys.
- Na štai, esi beržų specialistas, sukurk parašą,- įbrukau jam skaidrę, ir žmogui
nieko kita neliko, kaip ją apžiūrėti.
- Gražu, čia galima ir eilėraštį sukurti, ne tik parašą,- vaizdas Pauliui aiškiai
patiko.
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- Rašyk, įdėsim per du puslapius sykiu su šia nuotrauka...
Sutariam taip: reikia, kad būtų ant stalo du pakeliai cigarečių ir užrakintos
durys. Pastaroji aplinkybė reiškia tik tiek, kad duris užrakinus niekas nesutrukdys, o
norint išeiti bereikės pastumti lango rėmą ir iššokti į kiemelį.
Tiesą sakant, nelabai buvo tikėtasi, jog ta pastarąja aplinkybe laisvanoriškas
kalinys nepasinaudos. Tačiau kitą rytą atėjus į darbą, Paulius gulėjo ant sofos ir garsiai
knarkė. Kabinete mėlynavo dūmai, abu „Jūratės“ pakeliai buvo tušti, o ant stalo
draikėsi popieriaus lapai, perdėm išrašyti ir subraukyti. Iš tų juodraščių ir surinkom
sudėliojom eilėraštį, kurį autorius perrašė į vieną švarų lapą.
- Pavadinimą pats sugalvok, aš išeinu,- Paulius numojo ranka ir iš tikrųjų
kažkur išėjo – nei apsiprausęs, nei pasišukavęs.
Ilgai nesvarstęs, pavadinimu padariau pirmą eilėraščio eilutę, įdėjęs per vidurį
brūkšnį: „Aš – beržas“.
Šiaip ar taip, išspausdinus taip rengtą spalvotą atverstinį, P. Širvio – kaip beržų
dainiaus – autoritetas dar labiau pakilo. Skaitytojai atsiuntė pluoštelį laiškų, kuriuos
autorius ant tos pačios sofos ilgai skaitė, o paskui be ceremonijų susikišo užantin.
Romas Sadauskas,
prozininkas, poetas
***
Ne sykį stebėjausi, kaip darniai jame jėga ir narsa jungiasi su švelnumu,
santūrumu. Jo eilės emocionalios, tačiau suvaldytos – ritminiai kirčiai „raumeningi“,
pauzės, nutylėjimai, minties posūkiai – gerai paruošti, motyvuoti. Nėra čia lyrinės
maišaties, nervų virpinimo, riksmų. Veržli, tyra, krištolinė versmė. Kaip liaudies
daina. Gal todėl ji tokia magnetizuojanti, magiška.
Laiške iš redakcijos buvo rašoma: „Skaičiau pluoštelį tavo eilėraščių, kai
kuriuos pasiūliau išspausdinti. – Paulius Širvys.“ Vaikščiojau tarsi ant sparnų. Ne
todėl, kad mano eilėraščius spausdins, bet kad juos skaitė būtent jis, kad jis pasiūlė
juos spausdinti. Ir dar pakvietė užeiti. Redakcijoje jo neradau. Ant stalo gulėjo krūva
rankraščių, stovėjo pilna nuorūkų peleninė. Ant kėdės atlošo kabojo švarkas.
- Palaukit, jis čia pat, - pasakė redakcijos darbuotoja.
Atsisėdau ant lankytojams skirtos kėdės, ant pat jos kraštelio. Netrukus su
draugais (irgi turbūt rašytojai, pamaniau) įėjo Paulius. Atlapoti marškiniai, atraitotos
rankovės. Neaukšto ūgio. Raumeningi, platūs pečiai. Kairiajame skruoste – ryškus
randas. Ištiesė stambią plaštaką. Kol rausėsi po rankraščius, apžvelgiau jo kresną figūrą.
Ji priminė kietai sukaltą keturkampį. Valingas smakras, stiprus sprandas. Netgi kakta
ir visas veidas šiek tiek keturkampiai. Pagaliau jis surado mano eilėraščius, nubraukė
į šoną rugiaspalvių plaukų kuokštą ir atsigręžė. Akys mėlynos, o jų kampučiuose
kažkoks liūdesys...
Alfonsas Bukontas,
poetas
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***
Paprastai sakoma: turi praeiti mažiausiai ketvirtis amžiaus nuo poeto mirties,
kad pradėtų ryškėti tikroji jo kūrybos vertė, nes be minėtos intelektualinės ir laiko
distancijos pro ideologinę ir estetinę konjunktūrą paprasčiausiai nematyti teksto. Ir
išties: mirė puikus poetas Albinas Žukauskas, bet, kol nepraėjo minėtasis amžiaus
ketvirtis, niekas nedrįsta prisiliesti nei prie jo kūrybos, nei prie jo asmenybės, o
prisilietimai prie ne taip seniai mirusio “poezijos vulkano” Eduardo Mieželaičio
kūrybos primena veikiau ne šio kūrėjo poezijos tąsą “gyvajame gyvenime”, o
kasdieninį bandymą vis iš naujo paliudyti, kad šis poetas tikrai mirė: iš dešimčių tomų
jo kūrybinės produkcijos taip ir nepavyksta “išspausti” šio kūrėjo poetinės esencijos,
ir paties jo įsitikinimas, kad “viską atsirinks laikas”, deja, nepasitvirtina. Laikas tik dar
labiau sujaukia tai, ką pats poetas, gyvas būdamas, sąmoningai ar nesąmoningai vėlė,
painiojo, o poezija, šiaip ar taip, pačia bendriausia prasme yra harmonijos, sutapimo
su pasauliu, ištirpimo tame pasaulyje menas, ir laimingu atveju ne ją kas nors iš kur
nors renkasi, o ji pati nusprendžia, ką įsileisti į savo uždarą estetinę teritoriją, o ko
ne. P. Širvys pats gyvas būdamas ne kartą atrinkinėjo ir perrinkinėjo savo eilėraščius
(galbūt todėl jo palikimą ir tesudaro maždaug aštuoniasdešimt eilėraščių; tiksliau
nusakyti būtų sunku, nes kai kurie variantai traktuotini kaip visiškai savarankiški
kūriniai), taigi atliko juodą laiko darbą, ir turbūt todėl jo kūrybą bus ištikęs toks
laimingas likimas: per trisdešimt metų, praėjusių nuo jo mirties, nebuvo nė vienų,
kuriuos galėtume pavadinti tylos metais: kasmet rodėsi skirtingos atsiminimų apie
poetą knygos, buvo sudarinėjamos vis naujos didesnės ar mažesnės jo kūrybos
rinktinės, tarsi iš nežinios vis radosi ir radosi niekam nežinomi jo rankraščiai (o po
mirties atrodė, kad neliko nieko: viskas išmėtyta, išvogta). Negana to, parašytos
net kelios dokumentinės apysakos apie P. Širvio gyvenimą. Įvyko neįtikėtinas
dalykas: labiausiai išbaigtą, pačią save susisteminusią ir į visumą suveržusią kūrybą
(apie kurią sakoma: pasirašyta gyvenimu) nesibaigiančios interpretacijos, faktiniai
ir metodologiniai papildymai (vėlgi paradoksas: skaidriausią, visų tarsi savaime
permatomą lyriką pamėgo sudėtingiausių, komplikuočiausių metodologijų
taikytojai) pavertė atviriausia poetine teritorija visame šiandienos poezijos lauke. Juk
tikrai šiandien nėra poeto, kurį vienodai pagarbiai minėtų ir klasikas Algimantas
Baltakis, ir avangardistas Benediktas Januševičius, ties kurio kūryba vienodai
pagarbiai susikauptų ir pozityvistinių, sociologinių nuostatų persmelktas Vitas
Areška, ir struktūralistas Kęstutis Nastopka. Tuoj po poeto mirties Marcelijus
Martinaitis rašė neįsivaizduojąs monografijos apie P. Širvį, nes aprašyti tokią skaidrią,
tokią pirmapradę poeziją tiesiog neįmanoma, ji negali ir nenori paklusti jokiai
terminologijai; dabar gi atrodo, kad parašyti monografiją apie šį poetą neįmanoma
todėl, kad ji jau seniai parašyta atsiminimų knygose, eilėraščio muzikinis garsiaraštis
“iššifruotas” be jokių muzikologų pagalbos, o visa interpretacijų įvairovė yra atmintis
tos gausybės žmonių, kurie P. Širvį vis dar tebemoka atmintinai. Ar yra kitas toks
poetas Lietuvoje?
Valdas Kukulas,
poetas, kritikas
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***
Gerbiamas redaktoriau! Perskaičiau Rimanto Šavelio knygą apie P. Širvį –
„Geriu žalią tylą“. Mane sudomino ir nustebino citata iš Igno Pikturnos atsiminimų
apie poetą knygoje „Kol Nemunas bus“. Labai nuliūdino netiesa apie P. Širvio mirtį.
Pirma, Paulius niekada nemėtė ir nedaužė kieme butelių. Tuo labiau, kad
taros supirktuvė buvo tame pačiame name, tad Paulius galėjo sėkmingai naudotis
jos paslaugomis.
Antra, Paulius iš lovos nebuvo iškritęs, nes gulėjo ant grindų visai ne prie
lovos, buvo su kostiumu ir batais. Gulėjo ant nugaros, atmetęs dešinę ranką virš
galvos. Jo kūno padėtis priminė pozą, kai jis deklamuodavo eilėraštį „Aš – beržas“...
Šeštadienio rytą, tai yra kovo dvidešimt ketvirtąją, mane iškvietė į darbą
(dirbau Elektrografijos institute). Einant per kiemą kaimynas Petras pasakė, kad
mano kaimynui (gyvenau tame pačiame name, kaip ir Širvys; jo buto numeris buvo
ketvirtas, mano trečias) kažkas ne visai gerai. Grįžau namo, tačiau kadangi labai
skubėjau, paprašiau sūnaus Sauliaus, kad iškviestų miliciją, nes neaišku, kas atsitiko
P. Širviui. O jo buto durys užrakintos. Išbėgau į darbą. Grįžau maždaug po pusantros
dviejų valandų. Prie namo sutikau moterį ir vyrą, ieškančius įėjimo į laiptinę.
Sužinojęs, kad jie iš prokuratūros dėl P. Širvio, įvedžiau juos į namą, bet Širvio buto
durys buvo užrakintos. Savo bute ant telefono aparato radau Širvio buto raktą, kurį
buvo palikę milicininkai; jie ir iškvietė prokuratūros darbuotojus. Mane ir kaimyną
iš buto nr. 5 Viktorą Čelnakovą prokurorai paprašė būti liudininkais-kviestiniais
apžiūros metu. Po apžiūros buvo surašytas aktas, kurį mudu su V. Čelnakovu taip
pat pasirašėme. Tad prokuratūros atstovė iš mano buto telefonu iškvietė tarnautojus,
kad išvežtų P. Širvį. Šie gana greitai atvažiavo ir išvežė Širvio palaikus.
Prokurorai užrakino butą, užantspaudavo duris. Tai buvo pirmąją šeštadienio
dienos pusę, maždaug iki 11 valandos.
Kad Paulius nemėtė butelių, sakau tai ir todėl, jog kieme nebuvo jokių šukių,
o bute per apžiūrą matėme virtuvėje keletą butelių nuo alaus.
Tai tiek norėjau pasakyti, patikslindamas šio liūdno fakto aplinkybes. Ar aš
teisus, ar ne, galite pasitikslinti archyvuose. Tikriausiai tokie dokumentai, kurie
liudija žmogaus mirtį, saugomi.
Būkite geras, sustabdykite šitą melą, šmeižiantį P. Širvį. Jis tikrai tokios
neteisybės nenusipelnė.
Juozapas Martinonis,
iš laiško „Literatūros ir meno“ redaktoriui. 2005 m. gruodžio 12 d.
***
1979 kovo 28 diena, trečiadienis
Pauliaus laidotuvės. Žmonių susirinko didžiulė minia, o tik keturi autobusai,
visi perpildyti, o minia nesumažėjo. Gal ne visi būtų važiavę, tačiau pasirūpinta
transportu nebuvo. Gal nesitikėjo, kad tiek daug ateis, suvažiuos?
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Atvažiavom į Antakalnio kapines, o čia jau prie kapo duobės stovėjo daugybė
Pauliaus gerbėjų. Pradėjau pirmas skaityti Pauliaus eilėraštį „Ir nusinešė saulę miškai“.
Dvi dienas jaudinausi, galvojau, kad tik nesijaudinčiau skaitydamas, ir turbūt
perdegiau... Skaičiau taip šventvagiškai ramiai, kad net nejauku, lyg čia svetimą,
pašalinį žmogų laidotume. Keista! Po to kalbėjo Vytautas Bubnys, Mykolas Sluckis,
Antanas Raguotis ir Algimantas Baltakis.
Laimonas Noreika, aktorius
***
1979-03-28. Palaidojom Paulių Širvį. Buvo šalta ir graudu. Vargu, ar kurį kitą
poetą palaidos tokia minia.
Po Kazio Binkio jau niekas nebuvo iš poetų sukūręs legendos, o jis sukūrė. Ir
be jokių pastangų. Jam išėjo natūraliai. Jis mokėjo gyventi kaip poetas, kaip poetas
romantinės laisvės, polėkio. Literatūra jam nebuvo profesija, pragyvenimo būdas,
karjeros laiptai. Jis, regis, visai nė nesirūpino, ar išeis jo knygelės, ar ne. Jis gyveno
tokį vėjų išblaškytą gyvenimą, be pinigų, be automašinos ir iš savo sujaukto gyvenimo
mokėjo padaryti nuostabiai tyrus eilėraščius.<...>
Tikrai, taip atiduoti visą save literatūrai kaip jis, mažai kas galėtų. Nors iš tiesų
jis tarsi ir nesirūpino ta literatūra. Aš ją skaitau nuo ryto iki vakaro. Bet esu toliau
nuo literatūros negu buvo Širvys. Dar kartą buvo prabilęs nemokytas, negudraujantis
liaudies talentas – kaip ir Vienažindžio laikais. Ir mes nemokėjom to laiku suprasti
ir įvertinti.
Vytautas Kubilius,
literatūrologas, profesorius
***
...Vėlinių vakarą vaikščiojau Antakalnio karių kapinėse. Lankiau išėjusius.
Ten jau daug artimų žmonių: rašytojų, buvusių profesorių, bendraamžių ir
bendramokslių. Visoje erdvėje išsiskyrė tasai mūsų Šviesuolių kalnelis. Ir lankytojų
gausa, ir šiltai plevenančių ugnelių virpėjimu.
Daugiausia jų plieskė ant Pauliaus Širvio ir monsinjoro Kazimiero Vasiliausko
kapų. Tai gal nepamiršome, Pauliau?
Laima Abraitytė, lietuvių literatūros mokytoja, literatė
Publikaciją parengė Alfas PAKĖNAS
Publikaciją rėmė:
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IŠ KUNIGAIKŠČIŲ MIESTO
Dabar sunku atsekti, kada pirmąsyk išgirdau apie Eduardą, kada ir kur
pirmą kartą susitikome, susipažinome. Tai buvo seniai. Manau, kažkuriais aštuntojo
dešimtmečio metais. Dabar sunku atsekti, kiek kartų jis buvo atvykęs Lietuvon.
– Reikalas rimtas, – pasakytų dabar Eduardas Cinzas, – mano menkystės
raštus vėl leidžia Lietuvoj.
Pakeltų galvą, įkvėptų oro, išpūstų krūtinę, išsitiestų, – toks išdidus, taurių,
gražių veido bruožų, nelabai būdingų šio Žemaitijos krašto žmonių genčiai.
Dabar štai galėtum pamanyti, kad jis iš tikro yra „mėlyno“ kunigaikščių
kraujo palikuonis, gimęs gražiausiame pasaulyje kunigaikščių mieste. Ak, kaip jis
mėgdavo gražiai pažaisti savo „kunigaikštiška“ kilme. Kas čia gilinsis, ar Eduardas
gimė kunigaikščių Oginskių rūmuose, ar Rietavo Vatušių priemiestyje.
Suprantama, nepaprastą įvykį – naują knygos išleidimą – suvilgytume chemine
rūgštele (Eduardo sugalvotas terminas), po antros trečios gerokai praskaidrėtų
mintys, ir kunigaikštis Eduardas Cinzas taptų kuo yra: koks aš velnio kunigaikštis,
esu žemaičių mužikėlis Adis Čiužas. Nors ką gali žinoti, gal gražiai vyniodami
kunigaikščių istoriją nuvyniotume ligi Peterburgo ar Paryžiaus galingųjų dvarų.
Jis buvo aristokratas. Dvasios aristokratas. Išdidus, inteligentiškas, orus, žinantis
savo vertę, aštraus proto, lankstaus liežuvio, – neduokdie tapti Eduardo taikiniu. Į
lipnius jo žodžių kerus greitai pakliūdavo pasikėlę į padebesius mandrapypkiai.
Senokai nebėra kunigaikščių miesto mužikėlio Eduardo Čiužo.
Paskutinė jo žinia mane pasiekė 1995 m. pabaigoje. Atvirlaiškyje, kurio vienoje
pusėje ilsėjosi katytė (mieliausias Eduardui Pondievo sutvėrimas), bičiulis parašė:
Mielas Stasy. Skaidrių švenčių. Sėkmės geriausios. Rašau lyg ir paskubos
žodžius. Reikalas toks, kad mane operuos (aneurizmas) gruodžio 8 d. Vadinasi,
Stasy, žaidimas rimtas. Jeigu išspirsiu klumpes, mano knygas, archyvą ir
rankraščius paglobos Žiuljeta. Iki atsiras proga perduoti rietaviškiams. Pats
pamatysi, kam ir kur. Jeigu operacija pavyks, 3–4 savaitės ligoninėje. Tada
parašysiu. Apkabinu tvirtai. Eduardas.
Nebeapsikabinome...
Operavo gruodžio 12 dieną.
1996 m. sausio 20 d. Eduardas paliko šiuos ašarų, džiaugsmų ir pagundų
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Kairėje – būsimasis rašytojas jaunystėje, dešinėje – toks, kokį teko pažinti. Jo Prakilnybė Adis Čiužas –
ne iš Rietavo kunigaikščių, o iš mužikėlių.
Tik po tos ir dar „veinos“ galėdavo moterims pamuilinti smegenis, girdi, esąs iš kunigaikščių... Pypkė
buvo jo neatskiriamas draugas. Rūkstanti ar tuščia. Negyveno turtingai, bet visuomet stengėsi elgtis,
rengtis, bendrauti kaip koks aristokratas. Dvasios aristokratas. Neduokdie, pakliūdavo koks mandrapypkis
Eduardui ant liežuvio, sumaldavo tokį į miltelius, kaip Alsėdžių malūno girnos. Ateidavo momentai,
kai Eduardas išsiverkdavo man ant peties savo džiaugsmus ir nelaimes. Būdavo sunku, kai, smarkiai
pasivaišinus, reikėdavo Eduardą pargabenti namo... Dirbtinės kojelės išsinerdavo, o vyras buvo didelis,
stambus.

slėnius. Tautiečiai Briuselyje, žmona Jullieta vėliau pasakojo, kad po operacijos taip
ir nebuvo atgavęs sąmonės.
Lygiai po dvejų metų Prancūzijoje mirė ir Eduardo angelas Jullieta.
Pažliugusio sausio pabaigoje teko karstą parskraidinti Lietuvon, geranoriškai
padedant lietuvių aviatoriams. Į kapines iš bažnyčios lydėjo visas Rietavas. Vėliau
pastatėme telšiškio tautodailininko, mudviejų mielo bičiulio Vytauto Savickio ąžuolo
paminklą.
Paskui pavyko pargabenti gimtinėn jo palikimą – baldelius, rankraščius,
laiškus, knygas. Atidaviau Maironio muziejui Kaune, Rietavo muziejui, Rašytojų
sąjungai.
Liūdnai pradėjau pasakojimą apie Eduardą Cinzą.
Kitaip, ko gero, negaliu, nes jo gyvenimas nebuvo linksmas. Netgi tragiškas.
Tik jis retai guosdavosi.
Jis gyveno ir rašė:
Būdamas dvidešimt trejų metų, išėjau į pasimatymą prie kino ir, dėl mano
kvailumo, paprasčiausio šoktelėjimo per traukinio pervažos barjerą pakliuvau
po visiškai žemaitiškos stiprybės ir narsos nepaisančiais ratais. Kelias sekundes
netekau sąmonės, paskui atsitokėjęs bandžiau pakilti, bet kairės kojos vietoje
buvo tuštuma, dešinės pėda sumalta. Tikriausiai iš išgąsčio vėl netekau sąmonės.
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Atsibudau ligoninėje. Jau amputuotas. Po valandos bandžiau pasikarti. Nelabai
jau smarkiai, nes nepavyko. Perkėlė į bendrą palatą. Po savaitės bandžiau
persipjauti gyslas skutimosi peiliuku. Visą naktelę varčiau peiliuką, bet
neįsidrąsinau. Po tokio, sakykim, katarsio, reikėjo gyventi. Vienam, be kojų.
Svetimame krašte, be giminių. Artimiausi „draugai“ atėjo aplankyti į ligoninę
tik po dviejų mėnesių, o gyveno tik už poros kilometrų. Paskui ir jie užmiršo.
Gyvenau, reikėjo gyventi. Dievas ar likimas atsiuntė angelą: „belogvardeicų“
kunigaikštijos Tanią. Jos vyras, irgi rusas, dirbo mano kasykloje inžinieriumi. Ta
moteris lankė mane kelis kartus savaitėje, mokė prancūzų kalbos, vienu žodžiu,
parėmė šiltu pečiu. Ligoninėje išbuvau dešimt mėnesių, paskui davė protezus ir
paleido: eik kur nori, gyvenk kaip išmanai. Visaip buvo, gyvenau angliakasių
barakuose, mansardose. Ligonių kasa mokėjo tiek, kad galėjau išgyventi dvi
savaites. Jokios pensijos negavau, nes nelaimė įvyko dėl mano kaltės: šokau per
nuleistą barjerą. Angliakasiai, kaip ir visur pasaulyje, smarkiai geria. Gėrė ir
barakuose – vienintelė paguoda, pakilus iš pragaro. Gėriau ir aš. Ir tai man
buvo vienintelė paguoda. Taip iki penkiasdešimtųjų metų, kol išvykau į Lježą.
Apsigyvenau lietuvės ir ruso šeimoje. Mokiausi elektrotechnikos institute.
Kalba gana skysta, dirbau su prancūzišku–vokišku žodynu. Niekas nerėmė,
reikėjo gyventi pusbadžiu. Paskui Amerikos šalpos fondas (BALF) pradėjo
siųsti neturtingų studentų pašalpą. Pasidarė geriau. Minėtas rusas dirbo vaikų
Lietuvoje Eduardas buvo visų mylimas: kviesdavo jį namų užstalėn Bubniai, Kašauskai, Juozas
Baltušis, Vacys Reimeris ir kiti. Eduardui atsirišdavo liežuvis... Kiek kalbų, kiek pasakojimų –
pasakorius jis buvo nuostabus. Namuose
būdavo patogiausias būdas pabendrauti, dėl
negalios jis negalėdavo smarkiai judėti. Labai
apsiskaitęs, išprusęs, lakios vaizduotės, puikios
atminties. Pamenu, važiavome Žemaitijon,
gale sėdėjo nemažo kalibro nacionalinės
literatūros kritikas. Nesmagu buvo girdėti,
kaip Eduardas „maustė“ bendrakeleivį kalbant
apie pasaulio literatūrą, Bibliją ir apskritai
apie kultūrą.
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Šalia Rainių turėjau sodybą. Būdavo malonu atvažiuoti su Eduardu. Susirinkdavo draugai iš Telšių,
užsukdavo bičiuliai, važiuojantys iš Vilniaus į Palangą. Nusiveždavau Eduardą į Rainių koplyčią, kur
įrašyta tarp kankinių ir jo brolelio pavardė. Eduardas dalyvavo ir atidarant koplyčią 1991 metais.
Šįkart smagiai, žemaitiškai „rokoujamės“ mano sodybos kieme. Kairėje – Stasys Kasperavičius, lakūnas,
Žemaičių kultūros draugijos prezidentas. Lazdą, kurią laiko Stasys, Eduardas man buvo užrašęs kaip
palikimą, deja, kažkas pasisavino... Rietavo muziejuje prie jo rašomojo stalo padėta lazda yra meistro,
mūsų draugo Vytauto Savickio padaryta ir padovanota muziejui.

žaislų fabrikėlyje, jis parnešdavo man nuvalyti gipsinius daiktelius. Šitaip
dirbinėdamas, gaudamas pašalpą, sudurdavau galus. Ligonių kasa, perėjus
į „nepagydomą invalidumą“, mokėjo tiek, kad galėjau nusipirkti du pakelius
cigarečių per dieną. (Dabar kitaip, socialinė pažanga visus geriau aprūpina,
bet anais laikais reikalai buvo liūdni.) Išmetė iš instituto. Už didelį „snukį“,
nepagarbą profesoriams ir amžinus ginčus su diktatorišku vyriausiuoju. Brūžinau
vaikų žaislus, dažiau pensininkų lubas, klijavau sienas, apskaičiuodavau
krautuvėlių mokesčius, pildžiau emigruoti pakilusių tautiečių anketas. Taigi
gyvenau. Kartais pusbadžiu, kartais sočiai. Mokiausi. Plėčiau žinių akiračius.
Nueidavau į universitetą, sociologijos, psichologijos paskaitas. Gilinau prancūzų
kalbą. Vienu momentu, o tai užtruko net ilgus metus, buvau profesionaliu
lošėju kortomis (bene geriausias amatas, tuomet ir gyvenau turtingiausiai.)
Penkiasdešimt aštuntaisiais vėl įstojau į elektrotechnikos institutą. Baigiau
šešiasdešimtaisiais. Dirbau vienur, dirbau kitur, bet rimtai neprisėsdavau,
rūpėjo rašymas. Londone [„Europos lietuvyje“ – S. K.] išspausdino kelias noveles
ir paragino rimčiau atsidėti kūrybai. Paleido į bedarbius. Apsidžiaugiau:
galėsiu rašyti. Rašiau. Sau. Paskui įsidrąsinau rašyti romaną. Rašinėjau išeivių
spaudoje. Redagavau Belgijos lietuvių laikraštuką. Ir vis mokiausi, vis geidžiau
plačiau, giliau. Žinoma, kartais naktį ir apsiverkdavau: kada išsibudinsiu, kada
pasibaigs tas košmaro sapnas? O tikrovė savo pasakojo. Sonė [Eduardo sesuo
Sonė Gelžinienė, gyvenusi JAV – S. K.] atsiųsdavo po kelis dolerius ir jausdavosi
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Žiūrėkit, kaip jis rašė laiške: „Dėl manęs Julė atsisakė
direktorystės Poilsio institute. /.../ Julės pensija kiek
didesnė už mano. Puikus žmogus ta mano Julė, bet
prancūziškai išdidi. Dirbdama viešbutyje gavo
didžiulę algą, bet per eilę metų nesutaupė nė cento:
kelionės, restoranai, prašmatnūs rūbai ir t. t. Dabar
priversti gyventi taupiai, bet vis tiek neužtenka.
Užsimanė naujos mašinos. Skola banke. /..../ Tik už
metų baigiame mokėti skolą bankui. Aš tyliu. Man
nedaug reikia: popieriaus, tabako (dabar cigaretes
suku pats) ir ramybės prie mašinėlės“.
Nusipirko Jullete mašinėlę, nedidelį wolksvageną,
atvažiavo abu Lietuvon. Mylėjo jis tą savo Juliją.
Julljete kai kada vadindavo. Kaip Marcelijus
Martinaitis – būdamas geros nuotaikos, savo katytę
vadindavo Emilija, o supykęs – Liegute.
O iš patikimų žmonių Briuselyje esu girdėjęs, kad
Eduardas turi du sūnus. Su lietuve. Sūnūs gyvena
Vokietijoje.

rami. Paskui pasikvietė (po tiekos metų!) Amerikon. Siūlė „pasiimti“ pas save.
Vaižganto Mykoliuku, to ir neslėpė. Gal ir būčiau sutikęs, bet jau gyvenau
su Jule. Julė atsisakė direktorystės sanatorijoje ir susirado kitą direktorystę,
viešbutyje. Sonė spaudė: laukė antrojo vaiko. Taigi, reikėjo chalujaus namuose.
Atsisakiau ir grįžau Europon. Julė kalbino vedyboms, o aš jų bijojau. Gal todėl,
kad tėvukų nesantaika įspaudė psichinę traumą, o gal vengiau prarasti laisvę.
Neprotinga, žinoma, bet protingu niekada nebuvau, nesu ir dabar. Julė darė
abortą. Komplikavosi. Reikėjo išimti gimdą. Tada ir vedžiau, nebegalėjau
kitaip: kaltas. Vis bedarbystėje, bet laimingas, kad galiu rašyti. Parašiau „Brolio
Mykolo gatvę“. Premija. Gyriausi spaudoje, Amerikoje ant rankų nešiojo. Ir
taip įsibėgėjau į rašliavą. Pradėjau gauti pensiją. Belgijoje taip: ar esi dirbęs,
ar buvęs bedarbiu, vis tiek gauni pašalpą. Pensija nedidelė, bet visiškai pakaktų
viengungiui... jeigu jis gyventų provincijos miestelyje. Julės pensija didesnė
vienu trečdaliu už mano. Puikus žmogus ta mano Julė, bet prancūziškai išlaidi.
Dirbdama viešbutyje gavo didžiulę algą, bet per keletą metų nesusitaupė nė
cento: kelionės, restoranai, prašmatnūs rūbai ir t. t. Dabar esame priversti
gyventi taupiai, bet vis tiek neužtenka. Užsimanė naujos mašinos. Skola banke.
Nebebuvo išeities, išėjo dirbti... kambarių valytoja. Sunku jai: nuo direktorystės
iki valytojos, šeimoje smarkus kritimas. Tik po metų baigsis skola bankui. Aš
tyliu, bet man nedaug tereikia: popieriaus, tabako (dabar cigaretes suku pats) ir
ramybės prie mašinėlės. [...] Pasakysiu tai, ko Sonė nesuprato: esu laimingesnis,
negu būčiau su kojomis kur nors Amerikoje, kaip ir tūkstančiai skruzdėlių. Man
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Kol buvome jauni, su bičiuliu Albinu Januška, signataru, mėgome bastytis po pasaulį – buvome
Australijoje, Karibuose ir kitur. Keliaudami po Europą, Briuselyje aplankėme Eduardą jo namuose . Iš
kairės – Indraja Kašauskaitė, Jūsų nuolankus tarnas, Eduardas, Albino draugė Birutė, Albinas Januška.
Gražiai gyveno Briuselyje, - dideliam bute, beveik miesto centre. Gerokai ten pasėdėjome, ne taip dažnai
Eduardas sulaukdavo svečių iš Lietuvos. Kažkur šalia Julė, aga, ji fotografavo. Ir Julija turėjo sūnų,
jau suaugusį, gyveno Prancūzijoje. Bronė Gailiūtė-Spies, gyvenusi Olandijoje, šalia Belgijos sienos, yra
sakiusi, kad nė viena lietuvė moteris neliko Eduardo nepamylėta...

atrodo, kad taip ir reikėjo, kitaip nebūčiau tapęs rašytoju, taigi, lyg ir naudingu
Lietuvai, jos kultūrai, literatūrai.
Saugau dešimtis Eduardo laiškų.
Jaučiu būtinybę paskelbti šį, kurį man atidavė Eduardo pusseserė Genutė
Petravičienė. Tai rašytojo biografija, kurią Eduardas parašė sunkiai sergančiam
Genutės vyrui, mano kaimynui 1988 m. balandyje.
Nė vieno jų nebėra...
Dar šiek tiek istorijos.
Būdamas žemaitiško ąžuolo stiprybės, katile įkaitinto garo veržlumo
dvidešimtmetis vyrukas negalėjo trinti kelnių DP stovyklose Vokietijoje. („Dipukų“
kalvarijas ir žaidimus aprašė romane „Sutemose“.) Jis ir dar du tokio paties
smarkumo žemaičiai, berods, „Blondis“ ir Romas, nutarė mauti į Belgijos anglių
kasyklas – begalinė laisvė, pinigai, kurie atvers trims muškietininkams viso pasaulio
vartus ir džiaugsmus. Angliakasių gyvenimas pavaizduotas knygose „Brolio Mykolo
gatvė“ (1972 m.), „Spąstai“ (1981 m.),“Švento Petro šunynas“ (1984 m.). Romanas,
novelės.
Pirmąsyk Eduardas Lietuvon atvyko 1975-aisiais. Vyko flirtas: sovietinės
valdžios „rabinai“ (taip Eduardas vadindavo viršininkus) triuškino buržuazinę išeiviją
ir visokį nacionalizmą. Eduardas buvo parankus ginklas: talentingas menininkas,
nesusidėjęs su „vaduotojais“, gyvena čia pat Europoje. Pasiūlė išleisti romaną „Brolio
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Paskutinis Eduardo atvirlaiškis.

Mykolo gatvė“. Bet kažkas užkliuvo cenzūrai. Po kelerių metų vis dėlto išleido
novelių rinkinį „Spąstai“.
Eduardas atsidūrė tarp dviejų frontų: dešinieji „rabinai“ užpyko, sovietiniai
šoko kazačioką, džiaugdamiesi, kad pavyko įkalti dar vieną vinį į išeivijos karstą.
Tarybų Lietuva liaupsino savuosius socialistinio realizmo dirvonų artojus:
dalino butus, premijas, narpliojo jų kūrinius spaudoje. Kaip istorija parodė, nesisekė
Lietuvos valdžiai sutramdyti mūsų menininkų jokiais apynasriais. Nežinia, kodėl
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Tada dar buvo „Lietuvos avialinijos“. Pavyko su lakūnais susitarti, kad karstą su Eduardo palaikais
lėktuvu pargabentų į Vilnių. Pašarvotas buvo Rašytojų sąjungoje. Lankytojų, atėjusių atsisveikinti, buvo
daug. Aš globojau Juliją. Iš Rašytojų sąjungos su gausia palyda Eduardas išlydėtas į kunigaikščių miestą
Rietavą.

didelio talento rašytojas Eduardas Cinzas tautinėje padangės spaudoje liko lyg ir
nepastebėtas. Gal tai brolių raštininkų nenoras įsileisti talentingesnį už save, gal
pavydas, gal negalėjimas suvokti Vakarų kultūros, gyvenimo būdo ar dar kas nors. E.
Cinzo kūrybą stipriai veikė perskaityta prancūzų, vokiečių literatūra – ji turėjo įtakos
kompozicijai, psichoanalizei, korektiškai, be smaguriavimo ar davatkiško drovumo
erotikai. Jis buvo modernus Vakarų rašytojas, kūręs lietuviškai, lietuviams.
Eduardas atvirumo valandą būdavo tikslus ir griežtas: broliai Lietuvos
raštininkai persiplepa. Matyt, už puslapių skaičių jiems moka.
Laiškuose, rašytuose man, yra aštrių žodžių tiems broliams „raštininkams“
šioje, o ir anoje Atlanto pusėje. Ir negaliu pasakyti, kad tie žodžiai neteisingi. Tik
būdami ramūs kaip avelės ir mandagūs kaip kiaulės bijome juos ištarti garsiai.
„Eduardo socialinis teisingumas buvo be priekaištų tiek Belgijos visuomenėje, tiek
globalioje politikoje. Didelė Eduardo inteligencija ir jo raštuose.“ (Iš laiško kunigo J.
Dėdino, daug metų gynusio tautiškas aveles Belgijoje nuo nelabojo pinklių. Laiškas
rašytas 2008 m. rugsėjį.)
Visi nesutarimai ir įtarimai baigėsi Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę.
Sovietinės Lietuvos politikos „rabinai“ nulipo nuo scenos, todėl Eduardo niekas
nebekvietė, nebevežiojo, nebevaišino degtinės gorčiais.
Ką mes bekalbėtume, yra labai gerai: didelio talento lietuvių rašytojas visiems
laikams sugrįžo Lietuvon. Reikia manyti, kad atgajų jo knygose ras ir jaunoji Lietuvos
karta, jei nepamirš skaityti. Beje, Eduardo Cinzo knygose labai realus Vakarų
pasaulis, į kurį dabar zvimbiame lyg bimbalai į užpakalius įvertomis smilgomis. Ir
kaip tas Cinzas nepamiršo lietuvių kalbos ir gyvenimo būdo, ir kaip jis priešinosi
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Žymus Žemaitijos medžio meistras Vytautas Savickis, pas kurį su Eduardu visada užsukdavome pasėdėti
po sena obelimi, padarė nuostabų antkapinį paminklą. Pats ir pastatė su rietaviškių pagalba. Paminkle
gražiai įmontavo žmonos perduotą antkapinę lentelę. Kapą prižiūri šalia gyvenanti kapų tvarkytoja.
Kažkurią vasarą mudu su V. Savickiu nusifotografavome prie Eduardo, jo tėvų ir brolio Antano, Rainių
kankinio, kapo.

svetimybėms! Netgi savo knygose vartojo naujadarus: tolvaizdis - televizorius,
autovežis - automobilis ir t. t.
Jo raštai ypatingi.
Kokia kalba, koks mąstymas, kokia patirtis, koks žaismingumas!
Nesu kritikos ir literatūros mokslų raizginių pynėjas, todėl nesileisiu į Eduardo
kūrybos analizę. Teatranda savyje kritiko ir visus kitus džiaugsmus kiekvienas, kas
perskaitys jo romanus.
Vėl bandau prisiminti, kada mes pirmąsyk susitikome. Matyt, galėjo būti
1981-ieji, trečiosios jo kelionės į Lietuvą metai.
Paskui buvo daugybė nuostabių susitikimų. Taip pat ir Briuselyje.
Lietuvon jis dundėdavo traukiniu iki Minsko. Gal nuo 1984 m. važiuodavau
jo parsivežti. Traukinys Briuselis–Leningradas į Minską atvykdavo auštant. Minske
keleivių išlipdavo nedaug, vagonai sustodavo tolimame perone, todėl mudu su
Eduardu ropšte ropšdavomės per bėgius prie mano „žiguliuko“.
1987 m. gegužę, kai KGB dar tebekrutino savo nagus ir ragus, mudu išsiruošėm
trijų dienų kelionėn po šventąją Žemaitiją. Žinoma, slapčia, nes užsienio lietuviams
buvo leidžiama būti tik Vilniuje. Tiesa, gerokai vėliau sužinojau, kad nacionaliniai
šerlokai informavo centrą, kur mudu lankėmės, ką kalbėjome, ką gėrėme ir valgėme...
Ak, anot Vaižganto, tie „padliecai broliai lietuviai“.
Taigi Šiauliuose, pažįstamų sode priskyniau milžinišką glėbį geltonų narcizų.
Pasiekus Telšius, sustojau prie miesto kapinių vartų, einam, sakau, Eduardai, padėk
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broleliui gėlių. Padėjo, parymojome prie
Rainių kankinių kapo. Grįžęs mašinon,
Eduardas ėmė kraupiai verkti. Kai vyras
šitaip verkia, vadinasi, jam baisiai skauda.
O juk nedaug trūko, kad ir jis būtų čia
atgulęs kartu su broliu Antanėliu.
Paskui, važiuojant toliau, jis man
pasakojo:
– Kai pirmąsyk atvažiavau
Lietuvon, į mano mieliausiąjį Rietavą vežė
broliai kagėbistai. Lyg netyčia pasukome
pro Rainių miškelį, sako, spaudžia vyrišką
trejybę, išlipkime nusilengvinti. Pasilikau
mašinoje, sustingau...
O Eduardo ir dvejais metais
jaunesnio Antano istorija tokia.
Abu čiužiukai mokėsi Telšių
amatų mokykloje. Leonas Vilutis,
brolių bendramokslis, pokario metais
tapęs garsiu Rytų Lietuvos partizanų
Bronės Gailiūtės-Spies laiškas.
vadu, vėliau prisimins, kad dalis Amatų
mokyklos moksleivių, 1940-aisiais atėjus
sovietiniams okupantams, įsijungė į pogrindį ir aktyviai veikė, ginklavosi. Lapkritį
suėmė keletą moksleivių, tarp jų ir Antaną Čiužą, neturtingą Rietavo batsiuvio
sūnų. Eduardas, matyt, nebuvo įskųstas ir išsisuko. Iki pat Rainių skerdynių dienos
iš Rietavo dviračiu vežė broleliui maisto į Telšių kalėjimą. Tai man yra pasakojęs
Eduardas.
(Taip likimo buvo lemta, kad man vėliau teks aktyviai prisidėti prie Rainių
tragedijos viešo paskelbimo, skerdynių organizatoriaus Petro Raslano kamantinėjimo,
kankinių bylų peržiūrėjimo, prie Koplyčios statybos. Į Rainių memorialo pašventinimą
1991 m. birželį atvežiau ir Eduardą. Mano gimtinė šalia Rainių.)
Vėliau mes daugsyk keliavome po Žemaitiją, bet pirmoji 1984 m. pavasario
kelionė bene įsimintiniausia. Buvo trys pasakiškos pavasariško džiaugsmo dienos!
Vienas Eduardo romanų, beje, vadinasi „Trys liūdesio dienos“. Rietave radome, ką
gali žinoti, gal ir jo pirmąją meilę Julelę. Ji stalą nukrovė valgiais ir degtine, sukvietė
kaimynus. Ak, Julele, kokia tu buvai graži, traukei mane kaip musę prie medaus, ir
kodėl mudu nesumetėm krūvon skudurų... Ak, Adi, koks buvai šaunus, koks aukštas,
koks tvirtas, koks meilus buvai...
Nebeatlaikė Julelės vyro girta širdis:
– Jei ta mona boba tau tap patink, po šimts velnių, vežkis veltui į ton savą
Bulgariją.
(Nukrypdamas į šoną noriu pasakyti, kad Eduardas valdė magiją, kuria
užburiamos moterys. Koks žvilgsnis, kokia šypsena, kokie žodžiai: zuikeli mėlynomis
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ausytėmis, katinėli švelniausiai glostomas ir t. t. Liudininkai pasakoja, kad nebuvo
Belgijoje moters, kuri nepaslystų Eduardo jausmais suvilgytame take... Mačiau,
kaip gražiai skaitytojos siekė bendravimo su Eduardu literatūriniuose susitikimuose
Žemaitijoje, o išėjus knygai „Raudonojo arklio vasara“, sako, skaitytojai bibliotekose
rašydavosi eilėn.)
Toks Jonis Ruibys, jaunystės draugas, karo mokslų mokovas Rietavo mokyklos
vaikams, pirmojo pokario jaunųjų literatų suvažiavimo Vilniuje delegatas, rodė
nuotrauką, be perstojo kišo fotografiją, kur jis būryje greta būsimų genijų. Taigi tas
Jonis, besėdint jo karo kabinete tarp visokių buvusių tikrų bombų ir šautuvų, ėmė
rimtai Eduardą remti prie sienos:
– Velne, Adi, sakyk, dėl ko tu iš Čiužo pasidarei Cinzu? Aš Joniu Ruibiu
gimiau, Joniu Ruibiu ir mirsiu.
– Matai, Joni, tie varlių valgytojai neištardavo mano žemaitiškos, karališkai
gražios pavardės, todėl perkrikštijo Cinzu.
– Mon rodos, – sako Jonis, – važiuok, Adeli, numej. Pastatysem tau trobelę, aš
išeisiu į pensiją, tu irgi pensininkas, rašysim tiems velnio amerikonams ir prancūzams
teisingai apie mumis. Tap, kap buva, ir kap yr. Ak, tavoji prancūzė... Palik, manoji
irgi pabėgo su kitu.
Cheminė rūgštelė senka. Sunku jos pakirstam laikytis ant kojų. O ką jau
kalbėti apie Eduardą, kuris kojų neturi...
O jo laiškai!
Todėl, Stasy, su gilia padėka lenkiuosi, bet vis tiek savo seną klerką
imsiu Lietuvon ir šventos mūsų Žemaitijos poilsio darbams. Klerka vadinasi
„Remington“, pirkta ant išsimokėjimo gražuolės laisvės laikais, kai dar nebuvau
sutikęs Julliete Wilems-Brandlet, kuri su niekingo mero pagalba užnėrė virvę
man ant kaklo, nusivedė ir pririšo ant amžių amžinųjų dviejų tragikomedijos
žaidimams, vadinasi, su ta klerka parašiau bene penkias knygas, tūkstančius
laiškų, straipsnelių. Neremontuota, nevalyta, trankyta kelionėse tebedirba kaip
jauniklė.
Iš 1992 04 01 laiško:
Jullieta laukė manęs Pietų stotyje, o aš, mulkis, išlipau Šiaurinėje... Didelė
ta mano Jullieta, dažnai fiureriu dedasi, bet širdis mažytė. Pasiilgau, girdi, reikės
tavo čigoniškus sparnus apkarpyti. Taip ir reikia, sakiau, kai nebūnu troboje,
kai nykuma užgula, tik tada supranti, kokį aukselį dievai tau paskyrė. Kelias
dienas pasakojau apie viešnagę šventojoje Žemaitijoje ir lietuvių parapijose.
Atrodo, kad prikalbinau vykti sekantį pavasarį.
Iš 1990 07 25 laiško. Apie vieną Lietuvos rašytoją:
(...) jis jau išleido kitą, trisdešimt tris kartus smarkiau dvokiančią knygą.
Apie dvasinės užtvankos proveržį, kūrybinę laisvę atgavus, apie vidinį pasaulį (...).
Man atrodo, kad, norint pasigarsinti, galima išeiti nuogam gatvėn, ar, sakykime,
futbolo žaidynių aikštėn, ne vienas pasijuoks ir alaus pastatys, o literatūra yra
šventas daiktas, jos negalima bjauroti dvasinės ar psichopatinės trydos dvokalais.
Gal ir stipriai baksnoju mašinėlės raides, gal persūdau retoriką, tačiau pamatų
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nekeičiu. Juos kiekvienas mūrija pagal savo išmonę, moralę ir grožio sąvoką.
Taigi, kūrybos laisvė, kaip ir kiekviena laisvė – savo vietoje. Nepririšta, gink nuo
visokių saitų, bet ir ne palaida bala. Prieštarauju, ką pasakiau? Gal ne, reikia
gi surasti sveikiausią takelį, kuris išvingiuotų, vadinasi, pervestų per šokiravimo
pagundų liūną (...).
Menininkė Bronė Gailiūtė-Spies keturiasdešimt metų pažinojo Eduardą
Belgijoje, artimai bendravo kaip brolis ir sesuo, jiedu buvo giminiškų sielų žmonės.
Šauni ta Bronė: sulaukusi aštuoniasdešimties parašė vieną nuostabiausių mūsų
literatūroje „moteriškų“ knygų apie savo gyvenimą. Ji prisimena (iš 1994 03 03
laiško): „Eduardas mylėjo moteris. Moterys jį taip pat, nors dažnai nusiskųsdavo jo
neištikimybe. Jis mėgo Oskarą Milašių, kurį dažnai cituodavo.
Vyrai Eduardui pavydėjo elegancijos, patrauklumo. Jo lūpos nuolat šelmiškai
šypsodavosi. Jis buvo labai linksmas, bet nedaugelis sugebėdavo jo akyse pamatyti
neapsakomą liūdesį. Vienatvė buvo jo kančia...
Jo žvilgsnio vengdavau. Man jis buvo skaudus.“
(Gražiai draugavau su Brone, padėjau jai Vilniuje išleisti graudžią jos gyvenimo
knygą – S. K.)
1994 m. vasarą mirė Belgijos karalius. Eduardas parašė:
Le Roi est mort – vive le Roi. Numirė mūsų karalius. Atostogaudamas
Ispanijoje. Istorinės didybės ir menkystės tėvynėje. Beje, ir amžinai liūdnu
Mirusio karaliaus gaspadinės Fabiolos veidu. Pondievas jai buvo dovanojęs
labai liūdną burną. Nieko nepadarysi, tuokėsi mėlynakraujai.
Staiga visi belgai prisiminė karaliaus dorybes, kilnius darbus tautai ir
pasauliui, skaidriai malonų būdą ir dar krūvą kitų deimantų. Visada juk taip,
Stasy: gyvam esant apspjaudo nugarą, o numirus aukštybėn kelia. Tačiau tikrai
yra jį gerbusių ir mylėjusių žmonių. Ir mano Jullieta nelaiminga: geras žmogus
buvo, mielas kaimynas, kasdienių skausmelių bendrakankinys. Mat jam, kaip
ir Jullietai, nugarkaulį operavo tas pats mėsininkas švento Jono ligoninėje (...).
Gyveno ir rašė Eduardas netoli Karalių rūmų Briuselyje, mirė toje pačioje
ligoninėje, kur gydėsi belgų Karalius ir Eduardo mylima žmona.
Man Eduardas yra literatūros karalius.
Nežinau, kaip kitiems.
Stasys KAŠAUSKAS
Publikacija rėmė:

Kitame „Varpų“ numeryje –
Eduardo CINZO laiškai
Stasiui KAŠAUSKUI.
Epistolinis palikimas
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JUOZAS MILTINIS:
„SVARBIAUSIA TAI, KĄ MENAS
PALIEKA ŽMOGAUS SIELOJE“
Susitikimai su Juozu Miltiniu
Vieną 1973 m. gegužės popietę pasikvietė mane Bosas [taip mes,
oficiozo darbuotojai, vadinome redaktorių Albertą Laurinčiuką] ir paliepė
rytoj iš pat ryto vykti į Panevėžį pas Juozą Miltinį, - šis manęs po repeticijos,
14 valandą lauks teatre. Režisierius ką tik grįžęs iš Drezdeno, dalyvavo ten
vykusioje tarptautinėje Šekspyrui skirtoje konferencijoje.
Daugumą J. Miltinio spektaklių buvau mačiusi. Neišdildomą įspūdį
paliko dar senajame teatre rodytas Šekspyro „Makbetas“ su nepamirštamu, bet
dabar, deja, primirštu talentinguoju Stasiu Petronaičiu ir didžia aktore-tragike
Eugenija Šulgaite ledi Makbet vaidmenyje. Spektaklis padarė sukrečiantį
įspūdį. Nepamenu detalių, išliko bendras reginys – pritemdytoje scenoje
prožektoriaus apšviesti tik išraiškingi aktorių veidai, jų žvilgsnių aštrumas ir
gelmė, ledi Makbet iškalbingos plaunamos nenusiplaunančios rankos, gražaus,
jauno Makbeto, draskomo vidinio konflikto su savimi, žodžiai: „Žmogus
visada yra kažkas daugiau, negu pats apie save žino“. Miltinis didelį dėmesį
skyrė scenovaizdžiui, scenos apšvietimui, kažkokiais keliais jam pavyko įsigyti
tam metui modernią užsieninę apšvietimo aparatūrą, kurios neturėjo kiti
teatrai.
Nuo „Makbeto“ prasidėjo Panevėžio teatro ir Miltinio legenda.
Panevėžio teatras tapo traukos centru – savaitgaliais prie teatro nusidriekdavo
autobusų eilės, žmonės, kaip į atlaidus važiuodavo iš „visos Lietuvos“. O
paskui autoritetinga teatro kritikė Natalija Krymova prestižiniame, solidžiame
Maskvos žurnale „Teatr“ išspausdino pilną susižavėjimo straipsnį, kuriame
negalėjo atsistebėti, kad „nedideliame provincijos mieste, kurio pagrindine
gatve vaikšto žąsys, yra toks aukšto pasaulinio profesinio lygio TEATRAS!“
Žąsų Panevėžyje niekada nemačiau, bet vaizdingas garsios maskvietės kritikės
lakus posakis išgarsino Panevėžio teatrą visoje Sovietų sąjungoje. Žiūrovai,
ne tik teatralai, važiavo iš tolimiausių jos kampelių. Dabar turbūt tai sunku
suvokti.
Taigi važiuoju susitikti su Legenda. Nejaučiu didelio entuziazmo, mat
apie Miltinį sklandė kalbos, kad jis ūmaus, nepakantaus būdo, nenuspėjamo
elgesio, būna šiurkštokas. Nebe pirmus metus dirbau redakcijoje kultūros sky
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riaus korespondente, teko bendrauti, imti interviu, rašyti apie ne vieną to meto
garsią, įvairaus rango meno asmenybę. Iš prigimties būdama komunikabili,
neturėdavau bendravimo problemų, bet Miltinio majestotiška didybė, tikros
ar pramanytos legendos, pasakojimai apie arogantišką jo bendravimo su žur
nalistais manierą, trikdė. Tad iš vakaro pasiskambinau jau gerai pažįstamam
Donatui Banioniui ir paprašiau, kad mane „dėl drąsos“ palydėtų pas Miltinį.
Ateiname prie kabineto durų, pabeldžiu, bet... Donatą tiek ir temačiau.
Galutinai sutrikdė pasigirdęs šuns lojimas. O šunų nuo vaikystės paniškai
bijojau, mat buvo stipriai įkandęs. Anapus durų girdžiu nepatenkintą balsą:
„Kas ten?“ Lemenu: “Korespondentė“. Sako: “Įeikit“. Sakau: „Šuns bijau“.
Miltinis: „Jis geras. Korespondenčių nevalgo“. Abipus durų vyksta absurdiškas
dialogas. Jausdama situacijos tragikomiškumą, noriu skradžiai prasmegti,
sprukti įkandin Donato. Įslenku. Juodas, kresnas, nedidukas škotų terjeras
abejingai žvelgia, Miltinis irgi nepakelia akių nuo rašomojo stalo. Trumpai
žvilgterėjęs, karališku mostu parodo kur sėstis ir nepatenkintu balsu klausia:
„Tai apie ką mudu kalbėsimės?“ Tarytum pats nebūtų skambinęs redaktoriui,
nesigyręs, kad grįžo iš tarptautinės Šekspyro konferencijos, į kurią buvo
pakviestas kaip „Makbeto“ statytojas, mat apie spektaklį liaupsės pasiekusios
ir Vokietijos demokratinę respubliką. Pats pageidavo atsiųsti korespondentę
Litvinaitę, nes jam patikęs laikraštyje išspausdintas mano pokalbis su
Banioniu. Tad sakau: „Apie Šekspyrą“. Teiraujuosi, ar nesiruošia statyti dar
kurį jo veikalą. „O kurį, jūsų nuomone, turėčiau statyti?“ - atremia ir abejingai
sukiojasi savo sukamoje kėdėje į mane nežiūrėdamas. Sulaukus netikėto
klausimo, man kažkaip išsprūdo: „Otelą“. Miltinis suirzo: „O kas ten įdomaus?
Mauras iš pavydo pasmaugė žmoną“. „Ne, ne iš pavydo, - karštai jaunatviškai
užprotestavau, - o dėl apgauto pasitikėjimo!“ Miltinis nustojo su kėde sukiotis,
pirmą kartą įdėmiai pažvelgė į mane. Ir netgi lipšniai pradėjo pasakoti apie
kelionę po pavasariškai žydinčią Saksoniją: kokia tai likimo dovana jo amžiuje
patirti du pavasarius – Lietuvoje dar tik skleidėsi sodų žiedai. Nelaukdamas
klausimų, užsidegęs pasakojo įspūdžius iš konferencijos, susitikimus su
teatralais, dalijosi, kaip dabar mėgstama sakyti, savo „įžvalgomis“. Pirmiausia
apie aplankytus Elbės krantinėje garsiuosius barokinius Cvingerio rūmus,
tą barbariškai amerikiečių subombarduotą meno šventovę, kurią vokiečiai,
patys likę su sugriautais namais, vieningai nutarė pirmiausia atstatyti.
„Ilgai gėrėdamasis vaikščiojau, norėdamas visam laikui įsiminti Rafaelio,
Rembranto, Rubenso, Ticiano, Muriljo, Diurerio ir kitų meistrų šedevrus,
negalėdamas atitraukti akių nuo liūdno Siksto Madonos veido, jos žvilgsnio,
lydinčio per visas galerijos sales“. Labiausiai tame festivalyje jį domino, kuo
gyvena vokiečių teatras, kiekvieną vakarą lankė teatrų spektaklius. Pasakojo,
kad Drezdene susipažino su įdomiu žmogumi, teatro istoriku Henrichu
Braulihu, kuris padovanojo savo monografiją apie garsųjį vokiečių tarpukario
teatro režisierių Maksą Reinhartą. „Prieš karą, - pasakojo J. Miltinis, daug skaičiau apie šį scenos meno reformatorių, mačiau ne vieną filmą su
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jo aktoriais. Jie savo vaidybos
natūralumu, gilumu taip mane
pakerėjo, jog vieno tetroškau –
pasisemti teatro meno paslapčių
pas šį nuostabų teatro burtininką.
Tad parašiau jam laišką. M.
Reinhartas pakvietė mane atvykti
į jo studiją prie Berlyno Vokiečių
teatro. Tačiau Vokietijoje atėjus į
valdžią Hitleriui, M. Reinhartas
išvyko Amerikon“. Taip suiro
Miltinio planai mokytis pas šį
didįjį teatro magą, o svajonė jį
pavadino į Paryžių, kur įstojo į
Šarlio Diuleno studiją. „Kai M.
Reinhartas Paryžiuje, Monmartre,
tame menų verpete, - pasakojo
toliau Miltinis,- pastatė J.
Štrauso operetę „Šikšnosparnis“,
tuometinę pasaulinio teatro
sensaciją, nuostabų meno ir
technikos lydinį – mes, Š. Diuleno
mokiniai, veržėmės pamatyti tą Juozas Miltinis su Arieliu.
teatrinio meno stebuklą. Patekau
net į premjerą. Išvydau tai, ko
mus mokė Š. Diulenas – absoliutų meninį vieningumą. Fantazija, spalvos,
muzika, judesys čia susiliejo į nuostabų vientisą reginį. Vieningumo įvairovėje,
meninės sintezės siekiu ir savo pastatymuose“. Paklaustas apie vokiečių
publiką, sakė, kad jam visur visad įdomu ją stebėti. Vokiečių teatras, kiek jam
teko susipažinti per tą „Šekspyro savaitę“ Drezdene, įdomus, bet linkęs kiek
į pabrėžtiną racionalumą. O publika – santūri, labai įdėmi, jaučiasi lyg joje
vyktų savotiškas intelektualinis procesas. „Pilna žiūrovų salė – dar ne viskas.
Svarbiausia užmegzti su ja dialogą, spektaklio metu neprarasti žiūrovo –
nebylaus „pašnekovo“, reiklaus, kritiško. Kaip sudrumsti jų kartais mandagų
tylėjimą, kaip suprasti, ką jie galvoja, jaučia, kaip sujaukti jų sielos ramybę,
suteikti impulsą mąstyti, parodyti jame pačiame slypintį prieštaringumą,
kiekvieną dieną aš apie tai galvoju. Ne taip paprasta palaikyti kontaktą su
publika, patraukti ją. Puiku, kai salė juokiasi, verkia, tačiau labiau vertinu
salės tylą, kai žiūrovų nervai įtempti taip pat, kaip ir aktorių. Tą gali pasiekti
tik didelis, tikras menas – užvaldyti žmogaus jausmus ir protą. Retai tai
įvyksta, bet dėl to verta gyventi – gyventi teatru“. Panevėžio teatre, pasibaigus
spektakliui, niekada nepakildavo uždanga ir aktoriai neišeidavo reveransams,
nesilankstydavo publikai, - kad neišsklaidytų jų ką tik sukurtos prasmingesnio,
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tauresnio gyvenimo iliuzijos.
Mano žurnalistinio darbo laikais vieninteliai mūsų „darbo įrankiai“
buvo rašiklis ir bloknotas. Neturėjome diktofonų, tekdavo pasikliauti
atmintimi ir bendru išprusimu, juk „nepaguglinsi“, nepasitikrinsi pavardžių,
pavadinimų, faktų, etc. Sėkmė priklausė nuo žurnalisto išsilavinimo, sukaupto
žinių bagažo. Kur tik gaudavau, pirkdavau mane dominančias knygas apie
teatro, kino meną, dailę; pagelbėdavo Vilniuje, dabartiniame Gedimino
prospekte veikęs labai populiarus lenkų knygynas „Draugystė“, kuriame
galėdavai užtikti lenkų kalba įdomių lenkų ir užsienio autorių knygų. Daugelis
turėjome „Vagos“ išleistą Anri Periušo populiarių monografijų apie prancūzų
dailininkus impresionistus seriją. Prenumeruodavau rusų kalba ėjusius
žurnalus „Inostrannaja literatūra“, Teatr“, „Muzykalnaja žiznj“, „Iskusstvo
kino“, lenkų – „Kultura“, „Film“, „Ekran“, „Przekroj“, „Kobieta ir zycie“ ir
pan. O dar – namuose, „už nugaros“ tuometei literatūrai sekcijoje sustatytos
tėvų „smetoniškos bibliotekos“ knygos, kurių tarpe ne tik daugumos turėta A.
Šapokos „ Lietuvos istorija“, bet ir JAV išleisti P. Jurgėlos „Sparnuoti lietuviai“
apie Darių ir Girėną, F. Nyčės „Taip kalbėjo Zaratustra“, pasaulio literatūros
klasikos „Panteono“ serijos tomai. Jeigu domėdavaisi, buvai žingeidus, tai
ir tais „gūdžiais sovietiniais laikais“ turėdavai nors fragmentišką kultūrinio
peizažo, esančio anapus mūsų sienų, vaizdą, nebuvai, „kaip tik ką iš medžio
išlipęs“.
Miltinis maloniai atsisveikino ir paliepė kitą rytą, prieš repeticiją atnešti
parodyti tekstą. Kaip išguldyti ant popieriaus tokią tiesiog griūvančią ant manęs
jo minčių vingrybių, paradoksalių išsireiškimų laviną ir įsprausti į limituotą
laikraštyje skirtą plotą? Ranka vos ne dailyraščiu perrašiau „Nevėžio“ viešbutyje
per naktį sutvertą tekstą ir pateikiau. Liepė pačiai skaityti ir klausydamasis vis
sukiojosi toje savo kėdėje. Jaučiausi kaip universitete per Antikinės literatūros
egzaminą pas rūstųjį, reiklųjį docentą J. Dumčių, pas kurį iš pirmo karto
gauti įskaitą būdavo didžiausia sėkmė. Kai perskaičiau, Miltinis nusišypsojo,
santūriai pagyrė, tik, sako, mane labai sušvelninai, aš labiau pašėlęs esu.
“Dabar statysiu spektaklį apie jį“, - mostelėjo į ramiai snaudžiantį, nebe baisų
Arielį. Šekspyro „Audrą“. [Arielis – vienas šios dramos personažų – I. L.-A.].
Daugiau Miltinis niekada nėra reikalavęs prieš spausdinant parodyti
tekstą. Kviesdavo į premjeras, kartą net suteikė išskirtinę malonę – pakvietė
į repeticiją. „Tik ne spaudai“, - perspėjo. Atsisėdau neapšviestos žiūrovų
salės pačiame gale. Šalia Miltinio ant kėdės tupėjo Arielis. Buvo „Šiaudinės
skrybėlaitės“ repeticija. Grakštus, žaismingas spektaklis. Beje, jam elegantišką
scenografiją sukūrė talentingas, anksti išėjęs Amžinybėn grafikas Rimtautas
Gibavičius, palikęs mums subtilias Vilniaus graviūras, o Vilniaus universiteto
Filologijos fakulteto sienas papuošęs grafitais „Devynios mūzos“. Miltinis
spektaklio scenovaizdžiui kurti dažniausiai kviesdavosi ne profesionalius
scenografus, o grafikus, be minėto R. Gibavičiaus – dar Vytautą Kalinauską,
interjero dizainerį Eugenijų Gūzą, skulptorius, architektus. Miltinio repeticija
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Irenos Litvinaitės-Avyžienės komentaras: Nuo pirmojo Panevėžio teatro pastatymo (1941 m.) –
B. Džonsono komedijos „Sukčiaus testamentas“ Juozas Miltinis trisdešimt šešerius metus jame pats
įspūdingai vaidino Volponę – suktą klastūną, mokantį gudriai pasinaudoti žmonių silpnybėmis. Bet
teatro atidarymo dieną nebuvo leista suvaidinti šią Renesanso laikų satyrą. Teko rinktis N. Pogodino
„Sidabrinį slėnį“. 1976 m., sužinojęs, kad ištekėjau už Jono Avyžiaus, ant man dovanotos nuotraukos
– scenos iš spektaklio (su taure rankoje) užrašė: Mieloji Irena, išgerkite už mane, kaip aš geriu už Jus.
Nuolankiai J. Miltinis.

– tai ne vien konkretaus spektaklio kūrimas, atskirų scenų šlifavimas. Tai
– meistriškumo pamoka su asociatyviais nukrypimais, netikėtų minčių
proveržiais, su nuklydimais į kitą epochą, tuomečius papročius, meną ir t. t.
Tai – nuolatinis mokymasis. Todėl net neužimti spektaklyje aktoriai turėdavo
dalyvauti repeticijose. Ir pats nuolatos mokėsi.
Jau senatvėje [nors taip netiko jam šis žodis, iškart prisimenu viename
interviu man pasakytus žodžius: „Siutas ima, kad žmogaus amžius toks
negailestingai trumpas, tad negalime dalytis į jaunus ir senus“] rodė originalo
kalba Sofoklio tragediją „Edipas karalius“, kurią ruošėsi statyti, žodyną – mokėsi
graikų kalbos, kad galėtų jį perskaityti. Paryžiuje laisvo klausytojo statusu
vakarais Sorbonos universitete klausėsi meno istorijos, filosofijos paskaitų,
glūdino prancūzų kalbą. Prisimenu, kaip sukritikavo mano neakivaizdines
anglų kalbos studijas Estijoje, Tartu universitete, kurį baigiau 1970 m.,
prieš tai baigusi žurnalistikos mokslus Vilniaus universitete, mat jame, kai
aš studijavau, užsienio kalba tebuvo fakultatyvas. Sakė, kad jis, norėdamas
išmokti anglų kalbą, metus praleido Londone, vaikščiojo į teatrus, klausėsi
aktorių taisyklingos British English tarties. Reikia girdėti, dėstė, kaip kalba
vietiniai, kurių anglų kalba gimtoji. Bet tada Lietuva buvo nepriklausoma!
Miltinio aktoriai jokių oficialių aukštųjų mokslų nebaigę – tik jo studiją. Pats
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mokė juos ne tik aktoriaus meistriškumo, pasaulio teatro istorijos, bet ir meno
istorijos, prancūzų kalbos, elgesio kultūros, etiketo, etc. Baigę studiją, jokių
oficialių diplomų negaudavo – tik galimybę dirbti teatre. Kai prireikdavo,
tekdavo ir dekoracijas tampyti. Jokių rangų, jokios gradacijos. Nepripažino
aktoriaus amplua. Jis juos ne tik mokė, bet kaip tėvas auklėjo – Miltinio teatre
nebuvo “lygesnių už lygius“. Reikliai sekė, kad aktorius „nesužvaigždėtų“.
Pamenu, kaip 1976 m. rudenį prieš teatro gastroles Leningrade [dabartiniame
Sankt Peterburge] pasakė, kad Banioniui, vaidinusiam pagrindinį vaidmenį
A. Strindbergo „Mirties šokyje“, kitame scenos veikale gastrolių metu „leisiąs
su alebarda pastovėti“.
Grįžęs iš Paryžiaus ir Londono į Kauną, Miltinis nerado teatro, kuriame
galėtų savo novatoriškus siekius įgyvendinti. Tad 1938 m. ėmėsi vadovauti
Darbo rūmų „mėgėjų būrelio“ vaidybos studijai. Ją lankė daugiausia amatų
mokyklų auklėtiniai, net gimnazijos nebaigę įmonių darbuotojai – Vaclovas
Blėdis, Bronius Babkauskas, Jonas Alekna, Kazys Vitkus, vėliau prisijungę
D. Banionis, Steponas Kosmauskas. Jie sudarė pagrindinį 1940 m. įkurto
Panevėžio teatro aktorių branduolį. Kaip yra pasakojęs D.Banionis, jie
degė entuziazmu, įtikėję savo Mokytoju, pakerėti jo iš Paryžiaus atsivežtos
kūrybinės laisvos dvasios. Su jais Miltinis kūrė realų, savo išsvajotą teatrą, kuris
nebebuvo vien trapi iliuzija. Iš jų Miltinis išugdė mąstančius, intelektualius
aktorius, aktorius – asmenybes.
Tuo metu jis taip pat intensyviai bendradarbiavo kultūros ir meno
žurnale „Naujoji Romuva“, kurį redagavo Juozas Keliuotis, telkęs vienytis
įvairių pažiūrų intelektualus, rašytojus, menininkus, diegęs Europos kultūros
vertybes. Mano tėvai buvo išsaugoję kai kuriuos šio žurnalo numerius. Miltinis
jame publikavo aistringus straipsnius, nukreiptus prieš Laikinosios sostinės
miesčionišką „elitą“, sarkastiškai išjuokdamas jų pretenzingus įpročius,
gyvenimo būdą, lėkštą mąstymą; negailestingai, su erudicijos jėga recenzavo
naujus dramos teatro pastatymus, suniekindamas eklektišką režisūrą,
pozuojančią vaidybą, suprantama, iššaukdamas įtūžį į save. Jau pačiame
pirmajame Šiauliuose 1943 m. pradėto leisti, lingvisto A. J. Greimo sumanyto,
rašytojo Kazio Jankausko redaguojamo literatūros almanacho „Varpai“
numeryje, - įspūdingas J. Miltinio straipsnis „Butaforinė pantera su devyniom
iltim“. Negali atsigėrėti jo minčių žiežirbom, išsireiškimų vaizdingumu,
argumentų logika, aistringa polemika, su kuria jis gina „Naujosios Romuvos“
redaktorių J. Keliuotį ir dailininką J. Vienožinskį nuo „linčo visuomenės
atstovų“, [kurią jis pašaipiai vadina „būriuomene“], pasirašiusių Peticiją prieš
novatoriško meno kūrėjus. Skaičiau jį perspausdintą rašytojo Leono PeleckioKaktavičiaus atnaujintuose „Varpuose“ [2007 m.].
Miltinio teatrui būdingas teatrališkumo atsisakymas, vaidybos
natūralumas, todėl jo aktorius kviesdavo vaidinti kino studijos. Ir ne tik
Lietuvos. Ne vienas tapo kino žvaigžde. Ne kartą teko dalyvauti sąjunginiuose
kino festivaliuose, kurie kasmet vykdavo vis kitos sovietinės respublikos sostinėje
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– Baku, Tbilisyje, Frunzėje, Minske ir t. t., malonu būdavo pabendrauti su
Gediminu Karka, Algimantu Masiuliu, D. Banioniu, S. Petronaičiu. Kai kitų
teatrų kai kurie aktoriai dažnai laisvą nuo susitikimų su žiūrovais laiką leisdavo
smagiai ir nerūpestingai su buteliuku, šie mano gerai pažinoti aktoriai eidavo į
muziejus, lankydavosi knygynuose, pirkdavo meno albumus, knygas. Įdomu
būdavo su jais vaikštinėti po senamiesčius, apžiūrinėti architektūrą. Maloniai
nuteikdavo jų kultūrinių interesų platumas, apsiskaitymas, etika – už akių
nekritikuoti, neapkalbėti kolegų. Juokais vadindavau juos „made by Miltinis“
– tokie jau buvo disciplinuoti.
O repeticija tąsyk paliko slogų jausmą. Nejaukiai nuteikė Miltinio
kandžios, negailestingos pastabos aktoriams, įžeidūs komentarai, mano
požiūriu, netgi žeminančios replikos. Kai Arielis iš nuobodulio amtelėdavo,
jo šeimininkas mestelėdavo: „Matai, net Arieliui nepatinka“. Aktoriai tylėjo,
nes Miltinis reikalavo besąlygiško paklusnumo. Jie juo tikėjo ir pasitikėjo, jam
jautė pagarbią baimę. Aš taip pat. Įsiminė, kaip vienoje spaudos konferencijoje
jaunas, pasitikintis savimi kolega „šauniai“ paklausė režisieriaus, koks jo hobis.
Miltinis užsiplieskė: „Kas tas hobis? Pomėgis turbūt. Nežinau tokio. Neturiu
jokių. Man teatras yra viskas! Išeikite, jeigu neišmanote, kas yra teatras“.
Keli aktoriai, negalėdami susitaikyti su jo despotiškumu, orumo
žeminimu, paliko teatrą. Patys talentingiausieji. Pirmasis – su didžiule
širdgėla maištingasis S. Petronaitis, vėliau A. Masiulis, sėkmingai tęsęs karjerą
Kauno dramos teatre, tragiškai pasitraukė šiltas, jautrus, žavingas aktorius B.
Babkauskas... Neištvėriau ir Miltiniui po repeticijos pasakiau, ar ne pernelyg
žiauriai jis elgiasi. Nesupyko, bet griežtai pasakė: „Jeigu būsiu geras, nebus
meno. Aktoriai, kaip dirigentui simfoniniame orkestre muzikantai, turi
paklusti režisieriui. Spektaklio dirigentas gali būti tik vienas, kitaip bus
kakofonija. Niekada nesu buvęs nė vieno savo aktoriaus namuose, nė vieno
pas save nekviečiau – tarp režisieriaus ir trupės turi būti distancija. Nevalia
sufamiliarėti“. Ir lyg užantspaudavo tuo jam būdingu: „O!“.
1974 m. birželį Panevėžį sujudino netikėtas įvykis: SSRS-Prancūzijos
draugijos kvietimu atvyko devyni įvairių Prancūzijos teatrų režisieriai.
Beprecedentis atvejis, nes užsieniečiams sovietmečiu buvo leidžiama lankytis
tik Vilniuje ir Trakuose. Net pas giminaičius apsilankyti neleisdavo. Miltinio
teatro šlovė taip toli visoje sąjungoje buvo paplitusi, pasiekusi Vakarus, kad
Maskva negalėjo nesiskaityti su tokia galinga meno jėga, kurią skleidė Miltinio
talentas ir jo išugdyti aktoriai, dar labiau teatrą išgarsinę, vaidindami Sovietų
sąjungos ir užsienio [demokratinių šalių] filmuose, rodytuose tarptautiniuose
kino festivaliuose. Patys prancūzai, kurių tarpe buvo ir Miltinio studijų metų
Paryžiuje bendramokslių, pageidavo apsilankyti Miltinio teatre, susitikti
su juo. Tad prancūzai pirmiausia atvyko porai dienų į Panevėžį, tik vėliau
– į Maskvą. Nuvykti į Panevėžį leidimą davė pati SSRS kultūros ministrė
J. Furceva. Tokį laimingą, švytintį, pajaunėjusį Miltinį tą vienintelį kartą
temačiau: kaip jis susijaudinęs lengvai, kone skrajodamas sukiojosi, vaikštinėjo
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prie teatro pastato, laukdamas autobuso su svečiais. O prieš tai „Nevėžio“
restorane, kuriame jie turėjo pietauti, kur buvo ruošiamos vaišės, Miltinis
landžiojo į virtuvę, kilnojo puodų dangčius, davinėjo nurodymus, komandavo,
pats sudarė meniu – nuo aperityvo iki deserto, kada ir kokius sūrius, kokius
vynus patiekti. Kai iš už posūkio išniro autobusas su svečiais ir pirmasis iš jo
išlipo neaukštas, žilaplaukis, judrus Žanas Merkiuras, jie iškart pažino vienas
kitą, susijaudinę ilgai glėbesčiavosi.“Miltinis visiškai nepasikeitęs, visiškai
toks pat – energingas, linksmas, vitališkas, kaip kadaise Paryžiaus gatvėse, vėliau man sakė Ž.Merkiuras. – Rodės, subyrėjo mus skyręs tas trisdešimt
aštuonerių metų ilgio lieptas. Sujaudino, kad Miltinis, kaip brangią relikviją
išsaugojo spektaklio, kuriame mes drauge vaidinome, programą“. Ilgai tą
vakarą jiedu žiūrinėjo spektaklių, kino filmų nuotraukas, palydėdami jas
tuo tokiu jaudinančiu, praeitin grąžinančiu „Ar prisimeni?..“ Visi pokalbiai
vyko tik prancūzų kalba. Miltinis, atrodė, tiesiog mėgavosi galėdamas vėl ja
kalbėti su bendraminčiais. Svečius lydėjo du maskviečiai vertėjai, bet man
pasisekė betarpiškai su kai kuriais svečiais pasikalbėti dėka pažinotos, deja,
anksti išėjusios panevėžietės vertėjos Laimos Rapšytės, pirmosios išvertusios
į lietuvių kalbą Fransuazos Sagan romanus. Susimąsčiusi, pritilusi Paryžiaus
vaikų teatro režisierė Katrin Dastė klausėsi Miltinio pasakojimo apie jos tėvų
jaunystę. Apie savo senelį – prancūzų teatro Stanislavskį – Žaną Kopo, kurio
pastatytoje V. Šekspyro komedijoje „Daug triukšmo dėl nieko“ J. Miltinis
vaidino drauge su jos tėvu, savo artimu bičiuliu Žanu Dastė, vadovaujančiu
Sen Etjeno teatrui. O su teatro korifėjaus Žano Kopo dukra Madlena,
Katrin motina, ne kartą Miltinis dalyvavo Šarlio Diuleno teatro „Ateljė“
pastatymuose. Miltinis teiravosi Ž. Merkiuro apie Žaną Luji Baro, su kuriuo
gyveno viename bute Paryžiuje, Augustinų palėpėje. Prieš porą metų [1972]
jiedu buvo susitikę Maskvoje, tarptautiniame teatrų kongrese. Tąsyk Ž. L.
Baro jam pasakojo Paryžiuje, didžiulėje Monmartro sporto arenoje, kur ringas
tapo scena, pastatęs „Rablė“, persmelktą Renesanso laisvės idėjomis; dalijosi
su jaunystės bičiuliu, kaip kadais, svajone – Paryžiaus Nacijų teatre statyti su
įvairių tautybių aktoriais internacionalinius veikalus, kurių premjeros įvyktų
didžiausiose pasaulio sostinėse. Ž. Merkiuras pasakojo, kad amžinai jaunas,
nerimstantis, nepailstantis Ž. L. Baro vėl ieško, klysta, eksperimentuoja. Paliko
prašmatnų miesto teatrą ir vienoje Paryžiaus geležinkelio stočių, senoviškame
mediniame pastate parodė spektaklį gausiai demokratinei auditorijai,
ištikimas savo jaunystės misijai – artinti plačiausių visuomenės sluoksnių
žmones prie klasikinės literatūros grožio ir harmonijos. „O kaip mudviejų
bičiulis Žanas Vilaras?“ – domėjosi Miltinis. Su juo jam teko laimė susitikti
1971 m. pavasarį Vilniuje, kai šis su didžiule ekspresija Filharmonijoje skaitė
Balzaką ir Hugo, Šanforą ir Renarą. Prisimenu tą jo žemą, persmelkiantį
balsą. Tai jis reorganizavo Nacionalinį liaudies teatrą, ruošdavo vadinamąsias
„Reno naktis“, į kurias susirinkdavo 2700 RENO automobilių gamyklos
darbininkų pažiūrėti Kornelio „Sido“ su neužmirštamu Žeraru Filipu. Tai jis
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Prancūzų teatralų viešnagė Panevėžyje 1974 m. birželyje. Juozas Miltinis (kairėje) rodo išsaugotas
nuotraukas bei programėles spektaklių, kuriuose Paryžiuje vaidino su Šarlio Diuleno studijos
bendramoksliu Žanu Merkiuru (viduryje), ir Paryžiaus vaikų teatro režisierė Katrin Dastė, su kurios
tėvu, savo studijų metų bičiuliu Žanu Dastė vaidino jos senelio, Prancūzijos teatro korifėjaus Žano Kopo
pastatytoje V. Šekspyro komedijoje „Daug triukšmo dėl nieko“.

sumanė iki šiol vidurvasarį tebevykstančius garsiuosius Avinjono festivalius
– nuostabias tarptautines teatro šventes. Nepriklausomybė suteikė galimybę
Lietuvos teatrams jose dalyvauti, apie ką Miltinis tegalėjo tik svajoti. Šiame
prestižiškiausiame Europos teatrų festivalyje Lietuvos Nacionalinis teatras
susilaukė sėkmės, parodydamas „Didvyrių aikštę“ [režisierius – Kristianas
Lupa], Oskaro Koršunovo „Meistrą ir Margaritą“, „Įstabiąją ir graudžiąją
Romeo ir Džiuljetos istoriją“. Moljero tėvynėje užpernai vasarą Avinjono
festivalyje tikrą triumfą patyrė Lietuvos Nacionalinio dramos teatro scenoje
O. Koršunovo pastatytas šio didžiojo dramaturgo „Tartiufas“.
Tomis „prancūzų dienomis“ Miltinis tarsi sugrįžo į savo jaunystę, kai
1932 m. jį, Žemaitijos sodžiaus bernelį, užvaldžiusi drąsi svajonė – dirbti
teatre – atviliojo į Paryžių, į tą senų meninių tradicijų miestą. Penketą
metų drauge su būsimais prancūzų teatro korifėjais Žanu Vilaru, Žanu Luji
Baro, Žanu Dastė, Žanu Merkiuru ir kitais sėmėsi teatro meno paslapčių
pas Šarlį Diuleną, komerciniam, bulvariniam teatrui priešpastačiusį aukštų
humanistinių idealų meną, veržliai scenon nešusį tikrą gyvenimą. „Visi mes
svajojome, - prisiminė tada J.Miltinis, - dirbti su savo išugdytais aktoriais,
suburti juos į vienminčių trupę , turėti savo teatrą – gyvenimo poezijos,
gyvenimo meilės, gyvenimo tiesos teatrą. Teatras mums nebuvo vien tik
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profesija, o visas gyvenimas. Ten, Augustinų palėpėje, į mudviejų su Baro
mansardą, buvusią senoviniame, romantiškame, Renesanso laikų pastate,
trečiadieniais rinkdavosi to meto Paryžiaus meninio jaunimo avangardas –
poetai Žakas Preveras ir Polis Eliuaras, mimas Etjenas Dekru, rašytojai Andrė
Židas, Andrė Bretonas, Luji Aragonas. Kartais apsilankydavo ir Augustinų
palėpės pirmajame aukšte ateljė įsirengęs dailininkas Pablas Pikasas. Visi tokie
skirtingi, įvairių pažiūrų ir meninių skonių. Iki išnaktų svarstydavome meno
vietą visuomenės struktūroje, diskutuodavome apie teatro paskirtį – socialinę,
poetinę, psichologinę savo meto visuomenės analizę, jo humanistinę misiją, kad padėtų žmogui gyventi ir siekti laimės, dvasiškai tobulintų žmogų, padėtų
jam pačiam giliau pažinti save. Toje nuomonių maišalynėje prie vyno taurės
brendo mūsų drąsios svajonės, brendo mūsų asmenybės, ieškojome savo
vietos gyvenime ir mene. Gyvenome pilnakraujį gyvenimą. Visi mes buvome
savo meto vaikai, visus mus lietė karštas istorijos alsavimas. Ž. Preveras mums
skaitydavo savo kančios ir protesto sklidinas eiles; tada gimė ir P. Pikaso
tragiškoji „Gernika“. Apsilankydavo žavioji Madlena Reno, vėliau tapusi Ž.
L. Baro žmona“. Miltinis rodė nuotraukas iš filmų, kuriuose jis su Madlena
buvo partneriai.
Kai šių metų sausį Vilniuje vyko prancūzų kino festivalis „Žiemos
ekranas“ ir programoje pamačiau M. Reno pavardę 1943 m. romantinėje
dramoje „Vasaros šviesa“ pagal Miltinio bičiulio, poeto Ž. Prevero scenarijų,
nuskubėjau į „Skalviją“. Žiūrėdama į ekraną visą laiką jaučiau Miltinį greta.
Prisiminiau, kai 1975 m. pabaigoje, grįžęs po „atsakomojo vizito“ į Paryžių,
interviu man pasakojo apie susitikimus su viešėjusiais Panevėžyje režisieriais, o
svarbiausia pasimatė su Ž. L. Baro. „Tas nenuorama Baro – toks pat energingas,
išradingas, tikintis kilnia teatro misija. Nepaprastai turtinga, imli ir dosni
asmenybė. Jau tuomet, jaunystėje, jis labai iš visų skyrėsi – kaip magnetas
traukdavo prie savęs žmones. Be galo dėkingas jam, - sakė Miltinis, - tai jis
šalia Šarlio Diuleno studijų plėtė mano žinių ir siekių akiračius, suvedė mane
su įdomiausiais to meto Paryžiaus žmonėmis, neeilinėmis asmenybėmis“.
Dalijosi įspūdžiais apie kas vakarą matytus teatrų spektaklius – Žano Vilaro,
Robero Oseino, Piterio Bruko pastatymus. „Su nerimu, jaudindamasis ėjau
žiūrėti „Odeono“ teatre Baro pastatytos D. Higinso pjesės „Haroldas ir
Modė“ – variacijos nevilties, susvetimėjimo, vienišumo tema, - tąsyk pasakojo
Miltinis. - Joje vėl išvydau amžinai jauną, kaip ir tikrasis menas, nuostabaus
subtilumo, grakštumo ir plastikos aktorę Madleną Reno. O jai buvo arti
aštuoniasdešimt! Kokia išmintinga ir šarminga buvo jos Modė, vidine šviesa
nešdama viltį, sielų bendrystę“. Prisiminiau tą J.Miltiniui palikusį įspūdį, kai
po dešimties metų Jaunimo teatre režisierė Dalia Tamulevičiūtė pastatė šią
pjesę su nepamirštamąja Nijole Gelžinyte – Mode. M. Reno vaidino beveik
savo amžininkę, o Nijolė buvo perpus jaunesnė. Tai buvo, sakyčiau, Nijolės
likiminis vaidmuo – žiūrovų atmintyje ši puiki aktorė išliko visų pirma kaip
Modė.
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Po prancūzų režisierių viešnagės Panevėžyje, Maskvoje vyko trys
teatrinės popietės – pokalbiai, kuriuose dalyvavo Maskvos Mažojo teatro,
Dailės teatro, „Sovremenniko“, Tagankos bei Malaja Bronnaja vyriausieji
režisieriai ir Panevėžio teatro vyriausiasis režisierius J. Miltinis. Išvakarėse
priėmimą Kremliuje visiems jiems suruošė SSRS Kultūros ministrė J.
Furceva. Tose popietėse man teko dalyvauti, „nušvietinėti spaudai“, kaip mes
sakydavome. Miltinis kalbėjo tik prancūziškai, bet, kai paskutinėje popietėje
liko tik rusų režisieriai, staiga „užmiršo“ rusų kalbą ir pradėjo kalbėti
lietuviškai. Valdingai, tartum aš būčiau jo asmeninė sekretorė, o ne oficiozo
atkomandiruota korespondentė, pasakė: „Versk“. Atsikalbinėju, kad jo gilių
minčių pasažų nesugebėsiu tobulai išversti, o jis ramina: „Perduok tik esmę,
juk išmanai“. Nors viduje pasišiaušiau, beliko priimti jo primestas žaidimo
taisykles – nesugriauti jo susikurto įvaizdžio. O čia dar man vis-a-vis sėdintis
tada dar jaunas Olegas Tabakovas flirtuojančiai klausia, ar aš „aktrisočka“.
Griežtai atrėžiu – korespondentė. Tas nerimsta ir kviečia mane vakare į savo
„Sovremenniko“ teatrą [į kurį maskviečiai verždavosi pakliūti], lauksiąs prie
įėjimo. Miltinis, „nesuprantantis“ rusiškai, šnypščia man, kad sutikčiau,
bet nenueičiau: „Tegu vaikštinėja apie teatrą re-ži-sie-rius“, ir patenkintas
išdykėliškai šypsosi. Kitos dienos vakare turėjome namo išvykti traukiniu,
tad kone visa diena laisva. Miltinis, mano nuomonės neklausdamas, sudarė
programą: „Rytoj devintą valandą ateini pas mane, eisime pusryčiauti į „
Prahos“ kavinę, po to apžiūrėsime belgų gobelenų parodą“. Kaip ir dauguma
komandiruotų lietuvių, buvome apsigyvenę Miltinio vadintuose Jurgio
Baltrušaičio namuose Arbate, V. Vorovskio gatvėje, kur buvo Lietuvos SSR
atstovybė ir viešbutukas. Netoliese ir „Prahos“ restoranas su kavine. Vartau
meniu, o jame tik sosiskos (dešrelės) ir jaičnica [kiaušinienė]. Prieina padavėja,
įtartino švarumo pašluoste brūkštelėjusi mūsų staliuką, atsainiai klausia: „Nu,
što vybrali?“ [Na, ką išsirinkote?]. Užsisakau dešrelių. Miltinis pertraukia ir
man sako, kad nepatartina damai iš ryto sočiai valgyti bei perima vadovavimą,
taisyklinga rusų kalba impozantiškai sako: „Madam budet kušatj apelsinovyj
sok, syr šveicarskyj i čiornyj kofė. Mnie tože samoje, što i madam“. [Damai –
apelsinų sulčių, šveicariško sūrio ir juodą kavą. Man tą patį, ką ir damai].
Padavėja burbteli: “Nietu takovo syra“ [Nėra tokio sūrio]. Miltinis nusileidžia
iki „olandiško“.
Šioje kavinėje galėdavai sutikti pusryčiaujantį ne vieną lietuvį, atvykusį
komandiruotėn. Tad ir prie mūsų prieina žurnalistas Algimantas Čekuolis.
Mandagiai pasisveikinęs, klausia: „Maestro, ar galėčiau prie jūsų prisėsti?“
Mačiau, kad Miltinis nepatenkintas netikėto svečio pasirodymu, tad netrukus
užsirūstino: „Žinot, ką reiškia maestro ? Mo-ky-to-jas! Aš ne tamstos mokytojas
ir prašau į mane taip nesikreipti. Aš čia su korespondente Litvinaite kalbuosi,
prašome netrukdyti“. Buvo nejauku, bet ir juokas ėmė, – artistas. Įsidėmėjau.
Niekada, kaip ir anksčiau, daugelio taip mėgstamu, tinka ar netinka vartoti
žodžiu maestro, Miltinio nevadinau.
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Po įspūdingo apsilankymo tuo metu veikusioje belgų gobelenų parodoje,
kuris būtų vertas atskiro pasakojimo, kur Miltinis pažėrė man žinių gausybę
apie flamandų meną, vaizdingai komentavo Antverpeno, Briugės meistrų
gobelenus, išaustus pagal Rubenso ir kitų dailininkų eskizus, pakvietė pietauti
į Teatro sąjungos restoraną. Kiekvienos kūrybinės sąjungos – Dailininkų,
Kompozitorių, Rašytojų, Žurnalistų – būstinėje buvo ir uždari, tik sąjungos
nariams ir jų svečiams skirti restoranai. Įeiname į pilnutėlį Maskvos teatrų
įžymybių restoraną, suprantama, jokio dokumento, kaip pas mus šiais laikais
nutinka, jo neklausia, atpažįsta menininkus „iš veido“. Pasitinka paslaugus
administratorius. Miltinis oriai, nesidairydamas į nuo staliukų jį žvilgsniu
lydinčius pagarbius, smalsius žvilgsnius, - čia beveik visi Lietuvos teatro
garsenybę atpažįsta, - praeina. Prieina pasitempęs padavėjas ir prasideda
mažutis „spektaklis“: „Madam budet kušatj bifšteks nuturalnyj [pasako manęs net
neatsiklausęs, o aš tos „kruvinos“ jautienos pakęsti negaliu], mnie tože samoje,
što i madam; vyno krasnyj [raudoną vyną]. Ir suglumusiam oficiantui pažeria
negirdėtus prancūziškų burgundiškų bei bordo vynų pavadinimus. Pagaliau
maloningai nusileidžia iki bulgariško „Byčja krovj“ [„Jaučio kraujas“]. O man
sako: „Būkim žaismingi“. Man belieka palaikyti šio įtaigaus improvizatoriaus
prisiimtą amplua, juolab labai smagu. Nugara jaučiu smalsius aplinkinių
staliukų žvilgsnius. Ta proga išklausau „paskaitą“ apie prancūziškus vynus
– kokios rūšies prie kokio patiekalo gerti. Paskui pereina prie garderobo,
kiek prisimenu, vyriškame yra svarbiausios trys detalės – būtinai tamsesnės
už kelnes vienspalvės kojinės, prie marškinių priderintas, madingai užrištas
kaklaraištis ir stilingai užsidėta beretė. Smalsauju, o damų? „Biusthalteris,
brangioji, biusthalteris“. Užsako po nedidelius puodelius „dvigubos“ juodos
kavos, suprantama, be cukraus, o man dar ir ledų. Toliau einame į Gorkio
gatvėje esančią firminę sūrių parduotuvę, kurios asortimentas tais laikais buvo
nemažas. Vėliau, būdama Maskvoje, visada joje apsilankydavau. Nusiperka
visą „galvą“ „Rokforo“ sūrio. Miltinio dėka aš jį irgi labai pamėgau. „Dabar, sako, - eisime į „Maskvos“ viešbučio suvenyrų parduotuvėlę pirkti prancūziškų
kvepalų. Vilniaus univermage kartais „išmesdavo“ prancūziškų „Miss Dior“ ar
„Dioressence“ kvepalų, o kartą net „Chanel N. 5“ – tris mažutėlaičius buteliukus
viename dėkle – pavyko užtikti. Gerai prisimenu – kainavo 60 rublių, nes
tuo metu toks buvo mano atlyginimas. Buvo toks besiburiuojančių prie
parduotuvių pagiringų vyriškių posakis – „Soobrazim na troich“ [maždaug –
susimeskime trise], vyrai laukdavo kompaniono nusipirkti degtinės buteliuką
trims. Mama sakydavo, kad kvepalai yra prabangos dalykas ir, jeigu neturi
gerų, verčiau muilas. Tad mes, trys draugės, „susimetėm“ ir pasidalijom po
buteliuką. Praeiname pro šveicorių, kuris tokios vakarietiškos, orios išvaizdos
Miltinio leidimo net neklausia. O mane pradeda kamuoti dilema – mamos
buvau taip auklėta, kad iš kavalierių griežtai jokių dovanų nepriimčiau, tik
gėlių, na, dar plytelę šokolado. Bet Miltinis – man ne kavalierius, kankinuosi,
kaip pasielgti, kad neįžeisčiau. Ir kartu bandau „sublizgėti“, kaip šį tą išmananti
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Popietė-pokalbis su prancūzų režisieriais. Iš dešinės: Žozė Valverdi, Gabrielis Goranas, Irena Litvinaitė
ir maskvietis vertėjas.

apie kvepalus, nes mama savo paslaptingame „smetoniškame“ ridikiulyje tarp
savo jauno mirusio sužieduotinio laiškų buvo išsaugojusi prancūziškų „Coty“
kvepalų buteliuką. [Tebeturiu tą a. a. Mamos ridikiulį su laiškais ir tą, išlaikiusį
romantiškų prisiminimų aromatą, buteliuką]. Kol aš kankinausi spręsdama
moralinę dilemą, Miltinis ilgai žiūrinėjo, uostinėjo ir išsirinko. Perniek mano
kančios. Sau pirko!
Septynerius metus [1973-1980] su J.Miltiniu teko epizodiškai
bendrauti. Tai būdavo daugiausia „proginiai“ interviu teatro gastrolių
Maskvoje, Leningrade ar Vilniuje progomis [visur žmonės verždavosi į
panevėžiečių spektaklius], taip pat teatrui pastačius premjerą ar pradėjus naują
teatro sezoną. Jis mėgo publicity. Pats paskambindavo redaktoriui, prašydavo
atsiųsti Litvinaitę, o būdamas Vilniuje, „užnešdavo vizitą“ redaktoriui, netgi
užkopdavo vingriais laiptais į trečiąjį aukštą pas mane, į kultūros skyrių, lydimas
V. Blėdžio ir Arielio. Tuomečio dienraščio keturių [tik šeštadieniais – šešių]
puslapių plotas neleisdavo plačiau išdėstyti jo vertingų minčių kaskadų, nors J.
Miltiniui skirdavo kone visą puslapį. Mūsiškis redaktorius buvo pasišovęs tapti
dramaturgu, tad stengėsi įsiteikti didžiajam režisieriui. Miltinis diplomatiškai
išsisukdavo, pavesdamas jo pjeses statyti V. Blėdžiui, reto korektiškumo,
lipšnumo žmogui, kuris stengdavosi užglaistyti Miltinio šiurkštumus, kartais
nesilaikymą bon tono. Juolab, kaip minėjau, tais laikais mes neturėjome
diktofonų. Išspausdintuose tekstuose, deja, tik tų pokalbių fragmentai,
visa kita liko šykščiuose bloknoto užrašuose ir emocinėje atmintyje. Antai,
paklaustas, kame glūdi Panevėžio teatro patrauklumas, kad į jo spektaklius
žiūrovai plūsta iš visos plačiosios Sovietų sąjungos, net tolimosios Jakutijos,
o panevėžiečiai juokauja, kad jie dažnai lieka „lauke, už durų“, atsakė: „ Aš
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ir pats kartais galvoju, kas žmones, negaunančius jokios utilitarinės naudos,
traukia į teatrą. Nemanau, kad tai tik vien mūsų nuopelnas. Tai – žmogaus
dvasinis poreikis. Svarbiausia tai, ką menas palieka žmogaus sieloje. Reikia
surasti bendrą kalbą su žiūrovu, nes teatras – visada dialogas su žiūrovu. Teatro
menas, kaip ir visa kūryba, yra nuolatinis gyvenimo studijavimas. Mūsiškis
teatras – probleminis, psichologinis , o kartu mūsų spektakliai nevargina, nes
vengiame pseudo psichologinių pauzių, dirbtinio ištęstumo, siekiame išlaikyti
veiksmo dinamiką ir ritmą. Vertindami šiuolaikinio žmogaus kultūrinį
lygį, informacijos krūvį, stengiamės ugdyti jo meninį skonį, gilinti meno
suvokimą. Scenoje man reikia filosofuojančio žmogaus, ieškančio atsakymo į
klausimą, kas yra žmogus, kur prasideda ir baigiasi žmogiškumo riba. O tai,
tikiu, jaudina ir žiūrovus, į tai jie ieško atsakymo teatre. Bet teatras – tai ne
receptų „kaip gyventi“ rinkinys. Tai reiklus, žmogų keičiantis menas. Jis neturi
būti pramogos ir poilsio teikėjas, o drumsti žmogaus sielos ramybę, žadinti ją
iš stagnacijos, kad suprastų, jog žmogus tėra tik gamtos laikina dalelė, kad
matydamas vienų kitiems sukurtus baisumus – karus, terorą, pajustų viso to
beprotystę, vedančią į pačių susinaikinimą. Repertuarą visada rinkausi tokį,
kuriam svetima didaktika, ir kurio psichologinis realizmas leidžia prisikasti
iki žmogaus pasąmonės klodų, suteikti impulsą mąstymui, kad jis spektaklio
metu galėtų save tartum išanalizuoti, suvokti savo egzistencijos prasmę.
Kai 1937 metais mes, mokiniai Šarlio Diuleno, kuris mus mokė branginti,
saugoti teatre tiesos, tyrumo, absoliutaus meninio vieningumo atmosferą,
išsiskirstėme iš Paryžiaus, kupini drąsių svajonių ir sumanymų – turėti savo
suformuotą trupę, savą teatrą, jau tvirtai tada žinojau savo būsimo teatro
principus, veiklos kryptį, repertuarą. Ką buvau užsimojęs, šį tą įgyvendinau –
pastačiau Pirandelo „Henriką IV“, Čechovo „Ivanovą“, Šekspyro „Makbetą“,
Ibseno „Hedą Gabler“, savo išsvajotą Strindbergo „Mirties šokį“. Laikas
atnešė naujų sumanymų – pastačiau Milerio „Komivojažerio mirtį“, Borherto
„Lauke, už durų‘, Diurenmato „Fizikus“ ir „Franką V“, stačiau įvairiausių
žanrų draminius pasaulio ir lietuvių autorių veikalus, nuo tragedijos iki farso.
Svajoju apie dar ne vieną Šekspyro kūrinį, nes jo metaforų grožis, jausmų
tikrumas, aistrų stiprumas, minčių gilumas ir begalinis žmogiškumas,
harmoninga poezijos ir filosofijos darna padarė jo kūrybą nemarią“. Kitąkart
man užsiminė, kad tiek dar daug jo nepaliestų pasaulinės dramaturgijos lobių,
galvojantis apie Gėtės „Faustą“. „Galva svaigsta, - prisipažino, - nuo svajonių,
sumanymų. Tiesiog siutas ima, kad žmogaus amžius toks neteisingai trumpas!
Man gyvenimo visad buvo per maža“.
Miltinio teatre vaidino tik jo paties išugdyti aktoriai. Nepripažino
akademinės aktorių ruošimo metodikos tuometinėje Vilniaus konservatorijoje.
„Teatre svarbiausias yra aktorius, - kalbėjo gastrolių Maskvoje 1974 m. rugsėjį
išvakarėse. - Režisieriaus teatras yra tiek režisieriaus, kiek jis sugeba išugdyti
aktorių ir iš jo sukurti scenoje personažą, aplenkiantį jį patį. Spektaklis trunka
tik porą valandų, o tuo metu praeina ištisi žmonių gyvenimai, jų likimai.
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Panevėžio „Seklyčioje“ Juozas Miltinis su žurnaliste Irena Litvinaite. 1975 m.

Charakterio atskleidimo procesas ir yra vaidybos menas. Aktorius privalo
ieškoti atitikmenų gyvenime, bet išeidamas iš kasdienio, buitinio mąstymo
ribų, skverbtis gilyn į save. Ieškojimai yra žmoguje, pačiame aktoriuje, jo
gelmėje. Turi pulsuoti aktyvi mintis, pats rasti tinkamiausią intonaciją, aš
nesufleruoju, kaip ištarti vieną ar kitą frazę. Jeigu nėra dvasinės dinamikos
– tai ne kūryba, o lekcijos skaitymas nuo scenos. Mūzos ir įkvėpimas –
nesąmonės, svaičiojimai. Šventoji Dvasia neįkvėps, jeigu aktorius nebus
vidujai turtingas, labai išsilavinęs“. Kitąkart, 1975 m. gruodį jam grįžus iš
Paryžiaus, į kur drauge su aštuoniais Maskvos teatrų režisieriais buvo išvykęs
„atsakomojo vizito“ po Prancūzijos režisierių viešnagės Sovietų sąjungoje, lyg
pratęsdamas tą pokalbį, sakė, kad „aktoriui nebepakanka pasikliauti vien savo
talentu ir intuicija. Jis turi būti filosofas ir poetas, akrobatas ir mimas, tobulai
valdantis savo balsą ir kūną – savotiškas intelekto ir jausmo lydinys: vaizduotė
žadina jo intelektą, o intelektas uždega vaizduotę. Tačiau ir puikiausiai įvaldęs
savo amatą aktorius nepajėgs po savo „meistryste“ paslėpti minčių skurdumo,
jausmų drungnumo, dvasinės tuštumos. Nes žiūrovui aktorius visų pirma
yra įdomus kaip žmogus, kaip asmenybė. Baisiausia, kai aktorius užsikrečia
vergystės daiktams, vaikymosi pigaus populiarumo, efemeriškos šlovės virusu,
kas galop nuvertina jame žmogų, sunaikina jame menininką“.
1980 m. spalio pabaigoje paskambino man į redakciją Miltinis: „Jeigu
gali, atvažiuok, gausi interviu“, - nekomentuodamas tepasakė. Girdėjau
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Juozas Miltinis, sugrįžęs iš turistinės
kelionės po Ispaniją, kitoje dovanotos
nuotraukos pusėje užrašė: „Mano
brangiajai Irenai. Iš Sevilijos.
1975.V.19.“

sujaudinusią mane žinią, kad Miltinis visai neseniai buvo išprašytas iš teatro
į pensiją. Miltinis – pensijoje?! Nesuderinama! Susitikome tuščiame teatre,
tuščioje antrojo aukšto fojė, prie bufeto, prisėdome prie staliuko su puodeliu
kavos, kurią tokią gardžią, kvepiančią, „tikrą“ tik Panevėžio teatro bufetininkės
teruošdavo. Miltiniui prisipažinau, kad išeinu iš redakcijos, kad interviu su
juo – mano paskutinė užduotis. Jis kažkodėl apsidžiaugė. O man visiškai
nebuvo linksma, psichologiškai buvo sunku ir sudėtinga „pačiame žydėjime“
palikti žurnalistinį darbą ir išvykti su vyru rašytoju, po kelerių metų atkaklių jo
įkalbinėjimų, į sodybą Prūdiškio kaime, Švenčionių rajone. Prisiminiau, kaip
Miltinis, vaikštinėjant mudviem tąsyk Maskvoje, su širdgėla pasakojo, kad
skaudžiausia tragedija jo gyvenime buvo, kai jis penkeriems metams 1954ųjų vasarį kultūros ministro A.Gudaičio-Guzevičiaus įsakymu buvo „išgrūstas
iš teatro“ – už formalistinę režisūrą, už „netinkamą vadovavimą teatrui“, su
ypatingu įspėjimu, kad „neleidžiama buvusiam režisieriui J. Miltiniui teatre
lankytis repeticijų metu“. O jis tada papasakojo, kaip 1931 m. Kaune baigęs
Vaidybos mokyklą prie Valstybės teatro ir gavęs paskyrimą aktoriumi į jo filialą
– steigiamą Šiaulių dramos teatrą, negalėjo pakęsti ten vyravusios rutinos,
vaidybos dirbtinumo, primityvaus patoso, atgyvenusių štampų, negalėjo
susitaikyti su mąstymo paviršutiniškumu ir inercija, ir ištvėrė ten tik metus.
Lyg Martynas Liuteris, protestuodamas prieš visa tai, prilipdė ant teatro durų
dešimt tezių apie savą teatro sampratą Ir buvo išvarytas iš teatro. Dabar vėl.
Tik šįsyk jis antrąkart neteko savo sukurto teatro.
V. Blėdis vėliau man pasakojo, kad, kai atvykęs kultūros ministras
J. Bielinis salėje susirinkusiam kolektyvui sakė Miltiniui skirtą iškilmingą
„išleistuvinę prakalbą“, ir buvo pasiruošęs įteikti ta proga kažkokį Padėkos
raštą, Miltinis, neišklausęs jos iki galo, atsistojo ir nuščiuvusioje tyloje
tvirtais žingsniais išėjo. Bet apie tai Miltinis nekalbėjo. Tik erzino jį, kad jam
priekaištaujama, jog jis neparuošė, nepaliko sau pamainos. Piktinosi tokiu
suprantamu dalyku, kad režisierius pats sukuria savo teatrą, antraip bus tik
epigonizmas, nekūrybiškas mėgdžiojimas. Sakė: „Meną kuria asmenybės, o
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asmenybė – individuali, nepakartojama. Ateis kitas režisierius ir bus kitoks
teatras, jo teatras. Grįžęs iš Paryžiaus, aš turėjau savo aiškų meninį credo,
savo būsimo teatro viziją, kryptį, tvirtus jo principus – teatre visų pirma
ieškojau žmogiškumo – pažadinti žmoguje gėrio ir grožio ilgesį. Mano teatras
– kamerinis, psichologinis, minties ir jausmo, gilių žmogiškų išgyvenimų.
Teatras man – tai žmogus su savo liūdesiu ir laime, savo sielvartu ir džiaugsmu,
savo gyvenimu ir mirtim. Tokį teatrą pasirinkau jaunystėje, tokį stengiausi
kurti iki šiol“.
Nemaniau, kad dar susitiksime. Netikėtai po kelerių metų paskambino
jo bičiulis režisierius V. Blėdis ir pasakė, kad Miltinis Vilniuje, ligoninėje.
Pasiėmusi apelsinų sulčių ir jo mėgstamą geltoną rožę, nuėjau į dabartinę
Vilniaus universitetinę ligoninę, tąsyk liaudies vadinamą „spec. ligonine“.
Kaip ir prieš dešimt metų, kai pirmąkart ėjau pas jį dėl interviu, būkštavau,
kaip Miltinis, nuotaikos žmogus, mano vizitą priims, nes Blėdis neužsiminė,
jog būtų prašęs jį aplankyti. Nedrąsiai pabeldžiau į palatos duris ir išgirdusi
kimų „įeikite“, įslinkau. Miltinis atsisėdo lovoje, padėjo į šalį skaitomą knygą,
teatrališkai išskėtė rankas, suplojo delnais ir, juos suglaudęs lyg maldai,
iškilmingai ištarė: „Avyžienė atėjo!“ Kai 1976 m. ištekėjau už rašytojo Jono
Avyžiaus, Miltinis didžiam mano nepasitenkinimui, manęs nebevadino vardu,
o tik šitaip, bet jam nedrįsdavau prieštarauti. O jam patiko mano graikiškas
vardas. Mačiau, kad nuoširdžiai apsidžiaugė. Atsisėdo ant lovos krašto, susiėmė
už galvos: „Žinai, Arielis mirė...“. Ir lingavo susiėmęs rankomis galvą. Tokio
sumenkusio, prislėgto, nelaimingo jo nebuvau mačiusi. „Ar tebeturi tą savo
didžiulį niūfaundlendą?“- paklausė. Man linktelėjus galvą, lėtai, skausmingai
pasakė: „Žmogus išduos, o šuo – niekados“. Liejo širdgėlą dėl prarasto teatro,
tebeniršo ant kultūros ministro J. Bielinio, nors šis buvo tik kompartijos
centro komiteto sekretoriaus ideologijai L. Šepečio, „šio ideologinio kultūros
administratoriaus, mėgstančio žarijas svetimomis rankomis žarstyti“, pasak J.
Avyžiaus, nurodymo vykdytojas. Įžeidu ir nenuoširdu būtų jį, nepaguodžiamą,
guosti. Tik tyliai klausiausi. O taip norėjosi jam pasakyti, kokia didžiulė dovana
man buvo galimybė bendrauti su juo, kaip praturtino mane tie nepamirštami
susitikimai. Daug ką pasakyti. Bet tai būtų buvę tik banalūs žodžiai.
Tai buvo mano paskutinis susitikimas su šia maištinga, daugiabriaune,
plačios ir gilios erudicijos, magiškos improvizacijos ir kūrybiškumo, be galo
talentinga Asmenybe, didžiu Teatro Korifėjumi. Po dešimties metų – 1994 m.
liepos 13 -ąją - Juozas Miltinis išėjo Amžinybėn.
Irena LITVINAITĖ-AVYŽIENĖ
Publikaciją rėmė (dalinai):
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LIETUVA PRIEŠ MIRTINĄ
PAVOJŲ
PREZIDENTO ANTANO SMETONOS ATSIMINIMAI

Šie atsiminimai Šiaulius pasiekė rašant monografiją apie Vytautą Alantą. Juos
rašytojo archyve rado kūrėjo našlė Irena. Atspausdinti „Margutyje“ ( JAV) 1954 m.
rugsėjyje (nr.9), tai rašytojo ranka pažymėta iškarpų iš visuomenės, kultūros ir politikos
žurnalo, Amerikos lietuvių leisto 1928-1965 m. Čikagoje, viršuje.
Kaip valstybės laikraščio „Lietuvos aidas“ vyriausiasis redaktorius, V. Alantas
beveik kasdien susitikdavo su Lietuvos Respublikos Prezidentu. Valstybės vadovo
likimui ir jo vardo įamžinimui nebuvo abejingas ir išeivijoje. Pavyzdžiui, Čikagos
Marijos aukštesniosios mokyklos salėje 1974 m. spalio 6 d. minint A. Smetonos 100-ąsias
gimimo metines, programos pagrindinis akcentas buvo V. Alanto paskaita.
Čia perspausdinami A. Smetonos atsiminimai užrašyti paties Prezidento
ranka 1940 m. liepos 1-25 d. Šveicarijoje, tik ką atvykus iš Lietuvos. Juose – Lietuva
prieš mirtiną pavojų, betarpiškas liudijimas, kokios buvo paskutinės Lietuvos
nepriklausomybės valandos.
Leonas Peleckis-Kaktavičius

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos medalis, išleistas
1919 m. Čikagoje. Projekto autorius – prof. Albert L. van den Berghen.
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Jau prie generolo Černiaus, kaip ministro pirmininko, Gynimo Taryba
svarstė klausimą, kas daryti, jei ateitų rimtas pavojus Lietuvos laisvei. Taryba visa
pasisakė, jog tuomet reiktų visomis priemonėmis, taigi ir ginklu, pasipriešinti, nors
ir nebūtų vilties laimėti. Tegu užpuolikas, ji samprotavo, smarkiai nuniokotų mūsų
kraštą, jam ginantis, nekaip nesiginant, tačiau tas įvykis paliktų atsimušęs lietuvių
sąmonėje, jog tauta, kiek įmanydama, gynė savo garbę. Vadinasi, gynimasis
svertų ir ateičiai. Ta prasme viešai pasisakydavo juk mūsų vadai, kariai ir ne
kariai, kalbėdami į kariuomenę, organizacijas ir visuomenę. Ginklu susidūrus su
užpuoliku, krašto vadovybė, Tarybos manymu, turėtų saugotis, kad nepakliūtų į jo
rankas. Be to, reiktų paslėpti aukso ir valiutos atsargą. Tam tikslui buvo ketinama
pakeisti ir Lietuvos Banko statutą.
Ministru pirmininku tapus A. Merkiui, tas klausimas vėl iškilo Gynybos
Taryboje ir Ministrų Taryboje. Jis taip pat buvo sprendžiamas, kaip ir prie
generolo Černiaus: gera valia niekam neužleisti Lietuvos suverenumo ir ginklu
smurtui priešintis.
Tačiau nė ministrų pirmininkų, nė kariuomenės vadų nebuvo patiekta plano,
kaip gintis; nebuvo tam paruoštas ir valstybės aparatas, nors aš, kaip Respublikos
Prezidentas, dažnai juos dėl to akindavau. Kodėl nebuvo? Visokie einamieji
reikalai, labai ir nelabai svarbūs, nustelbdavo šį pagrindinį valstybės dalyką. Jis
tada vis būdavo atidėliojamas rytdienai, nes vis rodydavosi, jog dar suspėsime.
Klausimą priešintis ar nesipriešinti svetimai invazijai, paskutiniu metu, sako,
ėmusios svarstyti kavinės ir restoranai – svarstyti savotiškai, būtent: po katrais
geriau patekti? Po vokiečiais ar po rusais? Kai stiprios savos propagandos nebuvo,
kai mūsų politinės srovės per daug ėmė savivaliauti, tai lengva buvo pasiduoti
svetimai propagandai. Atsiminkime: vieningos valdžios idėja buvo sužalota srovių
konsolidacijos, kitų vadinamos koalicija.
Kas toliau? Buvo daug simptomų, jog Sovietų Sąjunga ruošiasi didžiam
smurtui prieš Lietuvą. Sujudo subjuro, kaip niekuomet, požemio komunistų
spauda prieš mūsų vyriausybę, ypač prieš ministrą pirmininką Merkį ir vidaus
reikalų ministrą Skučą, pranašaudama greitą fašistinės „smetoninės valdžios“
galą ir laimingą Lietuvos įsijungimą Sovietų Sąjungon. Šit ir TASS‘o telegramų
agentūra paskelbė nebūtų dalykų, jog mūsų vyriausybės organai landžioją ir
ardą raudonosios armijos įgulas. Kas daryti? Pasiųsti Maskvon užsienio reikalų
ministrą Urbšį, kad patirtų, iš kur tokie neteisingi kaltinimai? Va, atvyko Kaunan
ir įgaliotasis ministras Natkevičius, ir atvykęs nušvietė staigią Sovietų ūpo atmainą
Lietuvai. Pirma jis buvo draugingas, o nuo ar ne gegužės 10 d. ūmai virtęs priešingas.
Ar ne geriau, sako, būtų pas Molotovą nuvykus ministrui pirmininkui Merkiui,
o ne ministrui Urbšiui. Molotovas viename pasikalbėjime rūsčiai įsižeidęs, jog
tai, kas Lietuvoje darąsi, liečią daugiau vidaus, nekaip užsienio reikalus. Ministrų
Taryba nutarė pasiųsti Maskvon vis dėlto ministrą Urbšį, juk Lietuvos vidus yra,
kaip ir sutartyje numatyta, mūsų vyriausybės žinioje. Ministras Urbšys teiraujasi
pas Pozdniakovą, ar jo atvykimas Maskvoje būtų pageidaujamas. Teiraujasi, bet
atsakymo negauna. Grįžus Natkevičiui savo postan, gauta žinia iš Maskvos, jog
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Molotovas norįs matyti ministrą pirmininką Merkį ir su juo kalbėti. Merkys
pasiskubino važiuoti. Iš Maskvos jis praneša, jog gerai būtų, kad Prezidentas
parašytų lojalumo laišką Kalininui (mūsiškai būtų – Sovietų Prezidentui).
Paabejojau, ar verta tokį žygį daryti. Bet ministro pirmininko pavaduotojas
Bizauskas, ministras Urbšys, ministras Musteikis ir, jei neklystu, ministras Skučas
įrodinėjo, jog toks laiškas būtų naudingas. Sutikau. Laiško turinys maždaug toks:
Lietuvos santykiai su Sovietais visą laiką buvo labai geri ir draugingi. Lietuva
laikėsi, laikosi ir laikysis visų sutarčių, su jais sudarytų, ir nesitars su jokia trečia
valstybe, priešinga Sovietams. Šis laiškas buvo įduotas ministrui Urbšiui, kuris
ministro pirmininko Merkio prašomas važiavo Maskvon. Pirmininkas, mat, norėjo
greitai patirti, kas darosi Lietuvoje ir kas vyriausybės paruošta prieš prasimanytus
Molotovo jai kaltinimus.
Birželio mėn. 12 d. apie 15.30 val. grįžo iš Maskvos ministras pirmininkas
ir atvyko Prezidentūron tarp 16-17 val. Grįžo labai nuvargintas, nukamuotas.
Netrukus atėjo ir ministras Skučas. Trumpai drūtai papasakojo pirmininkas apie
savo nemaloniausią vizitą pas Molotovą.
Apie 19 val. vakare atvyko manęs pasveikinti (mano vardadienio išvakarėse)
Šaulių ir Skautų sąjungos. O apie 20 val. teko važiuoti teatran, kai jaunalietuviai
mano garbei turėjo paruošę koncertą. Be manęs teatre buvo ir keli ministrai su
ministru pirmininku ir valstybės kontrolierius Šakenis. Nebuvo linksma, nes
Lietuvos sielvartas graužė visus.
Tik sugrįžus iš teatro, apie 22 val. Prezidentūroje susirinko Ministrų Taryba
ir karo vadovybė (generolas Vitkauskas ir generolas Pundzevičius) išklausyti
ministro pirmininko pranešimo. Pranešta maždaug šitaip: Molotovas kaltina
Lietuvos vyriausybę, jog per savo organus provokuojanti raudonosios armijos
karius, klastingai juos viliojanti į užkampius, kankinimais kvočianti, norėdama iš
jų išgauti armijos paslapčių. Tai rodą Butajevo, Šaudinco ir dar kurio ten kareivio
pasisakymai. Lietuvos vyriausybė tai žinanti labai gerai, tik nenorinti prisipažinti
kalta. Įkarštyje Molotovas apsimetęs nustebusiu, kad lig šiol vidaus reikalų
ministras generolas Skučas ir saugumo departamento direktorius Povilaitis
tebesą savo vietose. Juk abu esą tiek nusikaltę, kad jau seniai vertėjo juodu atiduoti
teismui ir nubausti. Molotovo kalba buvusi labai nekultūringa. Žvėriškai žiauri.
Kalbėdamas svaidęs visokius grasinimus Lietuvai. Sovietai, girdi, darą lietuvišką,
o Lietuva antisovietišką politiką. Ji neparodžiusi jokio džiaugsmo, jokios padėkos
už Vilniaus grąžinimą. Sovietams kariaujant su Suomija, lietuviai, ypatingai jų
spauda, reiškę simpatijas suomiams. Generolas Raštikis buvęs vienintelis aukštasis
pareigūnas, kuris nuoširdžiai palankus Sovietams, bet dėl to palankumo šis esąs
paleistas iš kariuomenės vado pareigų atsargon. Pirmininkas Merkys kelis kartus
buvęs Molotovo kviečiamas pas save, buvo baramas ir koneveikiamas, tačiau
negavęs iš jo jokių suformuotų reikalavimų Lietuvai.
Kaip pasielgti Respublikos Prezidentui, kai ministras pirmininkas Merkys,
generolas Raštikis, kandidatas į ministro pirmininko pareigas, ir esamasis
kariuomenės vadas generolas Vitkauskas visais reikalavimais nusileidžia Maskvos
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smurtui? Skirti jų vieton naujus? Nebėra laiko, nes tuojau reikia duoti atsakymą
į jų ultimatumą. Ir ką skirti? Iš ko pasirinkti? Taip esant Prezidentui teko ryžtis:
vis dėlto laikytis savo skirtingos nuomonės. Jis pavedė generolui Raštikiui
sudaryti naują vyriausybę ir pareiškė kitų dviejų Maskvos reikalavimų svarstyme
nebedalyvausiąs, nors posėdyje pasiliksiąs, kaip jam Konstitucija leidžia, ir arba
atsistatydinsiąs, arba pavesiąs savo pareigas laikinai eiti ministrui pirmininkui.
Toks jo nusistatymas turįs būti įrašytas posėdžio protokolan. Visi posėdžio
dalyviai pasisakė už tai, kad Prezidentas neatsistatydintų, o tik kurį laiką atostogų
paimtų. Prezidento atostogomis, rodės, buvo labai patenkinti ministrai Bizauskas
ir Audėnas.
Šia proga ne pro šalį būtų mažas ekskursas. Krikščionių demokratų tarpe
būta žmonių, kaip tekdavo nugirsti, kurie laikę tautininkus pavojingesniais už
bolševikus. Kai, paleidžiant generolo Černiaus ir darant p. Merkio Tarybą, į
finansų ministrus buvo kalbinamas prof. Jurgutis, profesorius išsižadėjo: Merkys
neturi gero vardo, dėl to neitų jo Tarybon, nes ji išsilaikytų tik vieną kitą savaitę. Ją
nuverstų liaudininkų, krikščionių demokratų ir bolševikų (komunistų) opozicija.
Panašiai tuomet pasisakė ir kariuomenės vadas generolas Raštikis. Jo nuomone
(Prezidentui pasakyta), Ministrų Tarybon reikią būtinai įsileisti liaudininkus ir
krikščionis demokratus, nes, jų neįsileidus, dargi krikščionys demokratai nevengtų
talkos su komunistais prieš vyriausybę. Ar taip tikrai būtų buvę, - nesiimu spręsti.
Viena buvo žinoma – Tautininkų Sąjungos šefas, Respublikos Prezidentas, buvo
labai nemėgstamas krikščionių demokratų. Taigi dabar, išėjus jam atostogų, galbūt
švytėjo Ašiai viltis, kad jos politinė linija ims viršų vyriausybėje.
Kodėl Prezidentas ryžosi pasišalinti, bus dar plačiau paaiškinta. Dabar apie
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tai, kaip buvo diskutuojamas atsakymas Maskvos ultimatumui. Maža laiko, reikėjo
skubėti, nes jau tarp 5-6 valandos. Kariuomenės vadas generolas Vitkauskas
karščiavosi, nes jam, esą, tarp 8-9 val. reikia įspėti generalinį štabą, kad kariuomenės
dalys neimtų automatiškai veikti, priešintis. Nebeatsimenu gerai, kuris ministras
(rodos, apsaugos, generolas Musteikis) siūlė maždaug šitokį atsakymą: Lietuvos
vyriausybė protestuoja prieš Sovietų reikalavimus, kaip visai nesuderinamus su
sutartimis, bet, nematydama kitos išeities, jiems nusileidžia. Sutikimo šalininkai,
pabūgę tokio stataus teksto, siūlė išbraukti protestą. Tuomet kitas kas pasiūlė daug
švelnesnę formą: nors Sovietų reikalavimai priešingi sutarčiai, Lietuvos vyriausybė
tačiau, neturėdama kitos išeities, su jais sutinka. Ar šitoks, ar kitoks atsakymas
pasiųstas Maskvai, - kas žino? *
Prezidentas, ministras pirmininkas Merkys, kai kurie ministrai tarėsi su
generolu Raštikiu, kaip naujuoju ministru pirmininku, dėl naujos, ketinamos
Ministrų Tarybos, narių. Dar pasikalbėjus apie susidariusią būklę, Prezidentas
pasirašė aktą esamam ministrui pirmininkui paleisti ir naujam paskirti. Apie
12 valandą ** atėjo žinia, jog Maskva nesutinkanti, kad generolas Raštikis būtų
ministru pirmininku. Caly kawal djabli wzieli! – pasakytų lenkas. Visos optimistų
viltys sugriuvo. Labiausiai buvo nemaloniai nustebintas ministras Bizauskas,
tikėjęsis Maskvos reikalavimų sušvelninimo.
Teko eiti toliau. Katras imsis laikinai eiti Prezidento pareigas: Merkys
ar generolas Raštikis? Šiai nemaloniai naštai kantriai spyrėsi vienas ir antras,
teisindamiesi neturį Maskvos pasitikėjimo. Generolas Raštikis, be to, argumentavo
– bolševikai manysią jį esant vokiškos orientacijos, kaip išėjusį aukštąją Vokietijos
karinę mokyklą. Agi va ir dabar Maskva užprotestavusi prieš jo kandidatūrą
ministru pirmininku. Tada Prezidentas įsikišo judviejų ginčan ir išaiškino,
jog bet katras gali eiti Prezidento pareigas, nes ministras pirmininkas šiuo
atsitikimu, senasis ar naujasis, reikalingas, kaip Konstitucijos numatyta, vien mūsų
Respublikos Prezidento pasitikėjimo. Generolas Raštikis nepasidavė. Prezidentą
pavaduoti teko Merkiui. Jam ir buvo įteiktas įgaliojimas raštu.
Gerai ar negerai padarė Prezidentas, nesutikęs su Maskvos reikalavimais?
Atsiminkime, jis yra prisiekęs saugoti Lietuvos suverenumą. Jei sutiktų vis tiek
kuriomis sąlygomis ar aplinkybėmis jį kam perleisti, tai būtų lygu savo krašto
išdavimui, savo asmenybės sunaikinimui ir negarbės užtraukimui savo tautai.
Palikęs savo pareigose, savųjų raginamas, jis būtų galėjęs daugiau nei kitas kas
pakenkti ir nusidėti Lietuvai. Turėdami jį savo valioje, Maskvos valdovai būtų
nukamuotą galėję panaudoti visokiems smurtams. Žinant bolševikų moralę ar ne
moralę, lengva įsivaizduoti, kaip jie būtų elgęsi. Visam pasauliui yra žinoma, kaip
Maskvos valdovai geba priversti savo nekaltus žmones, dargi aukštai pastatytus
ištikimoms pareigoms, kad viešai pasisakytų esą nuo pradžios ligi galo kalti. Pre
zidentas, kaip atsimename, parašė laišką, įkalbėtas ministro pirmininko ir kitų
ministrų, Kalininui, - laišką, kur buvo pareikštas visiškas lojalumas Sovietams.
1

2

*

P. Žilinskio, Ministrų Tarybos reikalų vedėjo, tvirtinimu, buvę tebegrafuota Maskvai be jokių pastabų: Vyriausybė sutinka.
**
P. Žilinskio, Ministrų Tarybos reikalų vedėjo, nuomone, tokia žinia atėjusi 10 val.
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Ir šit po tokio laiško brutalus, ciniškas jų ultimatumas mūsų vyriausybei,
reikalaująs iš jos atsižadėti Lietuvos nepriklausomybės! Jūs, Lietuva, reiškiate
ištikimumą sutarčiai su mumis, o mes jums atsakome: nusispjaut ant sutarties ir
jūsų ištikimumo. Argi po to neaišku, kad bolševikai, nebepripažindami Lietuvos
suverenumo, nebepripažino ir jos Prezidento. Taigi jo pasišalinimas buvo būtinas,
jo pasišalinimas buvo mažas protestas Maskvos smurtui, toks, koks buvo galimas
susidariusiomis aplinkybėmis. Su šitokia argumentacija sutiko visi, dargi tie, kurie
nusileido sovietų reikalavimams.
Vienas kitas gali manyti, jog Prezidentas vis dėlto norėdamas galėjo
įsakyti kariuomenės vadui priešintis ginklu Sovietų įguloms. Argi jis ne veltui
yra Vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas. Taip teisiškai, bet kitaip praktiškai.
Prezidento įsakymas turi būti gynimo metu pasirašytas min. pirmininko. Pasisakę
nesipriešinti, nė Merkys, nė generolas Raštikis nebūtų davę savo parašų. Žinoma,
dar būtų galima paskirti ministru pirmininku generolą Musteikį, pasisakiusį už
pasipriešinimą, ir iš jo gauti parašą įsakymui. Tada reikia ir naują kariuomenės vadą
turėti, generolas Vitkauskas negi būtų ėjęs prieš savo ištartą nuomonę. Tokiems
pakeitimams, jeigu ir būtų buvę įmanomi, kaip aukščiau minėta, nebebuvo laiko.
Tai reikėjo anksčiau daryti, ne valandomis, o dienomis skaičiuojant. Ar kariuomenė
kalbamajam pasipriešinimui buvo ruošiama, buvo paruošta? Tuo klausimu būdavo
kalbama, bet nebaigiama kalbėti. Ministras pirmininkas Merkys ir kariuomenės
vadas šiaip ir taip manydavo: gal teks, o gal neteks ginklu pasirodyti. Klausiami
abejodavo, ar būtų galima įvykdyti pasipriešinimą, kai raudonosios armijos tankai
ir aviacija visai arti Kauno. Gal tik vieną mūsų diviziją galima būtų, esą, paruošti
žygiui Žemaičių plentu, Raseinių linkui. Su tąja divizija trauktųsi vyriausybė ir,
kiek galėtų, valdininkai.
O kaip Kauno įgula pereitų Nemuną ir Nerį, jei raudonųjų tankai ir aviacija
pastotų tiltus ir juos apspistų, to nemokėdavo dorai paaiškinti. Kaip vyriausybė
suspėtų trauktis? Tai, sako, gal aeroplanais išskristų. Iš viso darėsi įspūdis, kad
mūsų kariuomenė nebuvo paruošta pasipriešinimui. Jam nebuvo palanki ir
vadinamoji Ašis, kaip jau teko įsitikinti. Jos įtaka buvo juntama ne tik Ministrų
Taryboje, bet ir kariuomenėje, ypač jos aukštojoje vadovybėje. Galiausiai ir
Vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado, Prezidento, autoritetas buvo Ašies nuolat
žeminamas kariuomenėje ir visuomenėje. Tai, žinoma, buvo didelė žala ginklo
galios pajėgumui. Kariuomenės vadovybės darbai nesiderino su žodžiais. Dar
tebebūdamas kariuomenės vadu, generolas Raštikis šią žiemą deklamavo paskutine
kalba šauliams, jog neatiduosime priešams nė vienos pėdos savo žemės, o savo
straipsniu „Karde“, jau įteikęs atsistatydinimo raportą, rekomendavo kariuomenei
ir vyriausybei (nė iš šio, nė iš to) laikytis nuoširdžiausiai su Sovietais, kai tie, įvedę
Lietuvon savo įgulas, klastingai, kaip mes kiti jutome, ruošėsi duoti jai smūgį. Ir kai
dabar jie pareikalavo iš mūsų ne vieno, ne kelių pėdų, bet visos žemės, tai generolas
Raštikis lakoniškai ir drąsiai tarė: „Sutikti su visais Maskvos reikalavimais!“ Jis
vadovavo kariuomenei penkerius metus, tai jo auklėjimo įtaka ten negalėjo palikti
be pėdsakų.
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Taigi, rodos, rizikinga būtų buvę Prezidentui duoti kariuomenei įsakymą
priešintis. Jeigu jis nebūtų buvęs įvykdytas, tai būtų nemažas smūgis visam kraštui.
Ruošti kariuomenę pasipriešinimui reikia ne paskutinę valandą, o daug anksčiau,
visą laiką ruošti, lygiuojantis į vyriausiąją krašto vadovybę, o ne vien į kariuomenės
vadą.
Vertas yra generolas Skučas, kad apie jį skyrium pakalbėtume. Kai Ministrų
Taryba buvo nusistačiusi dėl Maskvos reikalavimų, Prezidentas jį išsikvietė ir
trumpai išdėjo visą bylą, taip skaudžiai jį palietusią. Supratęs, kaip ir kas atsitiko,
baisiai nustebo. Akys jam kiek pasruvo ašaromis. Patylėjęs kiek pasakė: “Naktis
nemiegodavau, kad kiti, mano bendradarbiai, galėtų miegoti, o dabar mane išdavė.
Gal taip reikėjo?“ Iš kito kambario atėjo ministras pirmininkas Merkys ir ėmė
aiškinti, guosdamas generolą Skučą. Esą, mūsų prokuroras jį kaltinsiąs, mūsų
teismas teisiąs, tai nesą ko nusiminti. Generolas: „Žinai... Neturiu jokių iliuzijų.
Minios teismas kaltins, minia teis, kaip Maskva norės“. Tuos žodžius girdėjo
ministras Musteikis ir generolas Raštikis, kuris paskum irgi buvo atėjęs. Išėjus
kitiems, Prezidentas patarė generolui Skučui nieko nelaukiant bėgti iš Lietuvos su
šeima. Truputį pagalvojęs jis pasakė: „Nebėgsiu. Išbėgus man, kiti turės atsakyti.
Aš ir Povilaičiui pasakiau, kad nebėgtų. Kaip bus, taip bus, - palieku“. Prezidentas:
„Kitų neišgelbėsi. Būsi bergždžia auka“.
Kelionės ruoša. Į kur? Kai dar anksti rytą buvo linkstama priešintis
Maskvai, Prezidento kelionės linkmė buvo nurodyta į Smalininkus. Į ten buvau
sakęs ir savo žmonai skubintis iš Užugirio Kiemo. Dabar, virtus kitaip, pirmininkas
Merkys ir apsaugos ministras Musteikis tarė sukti į Marijampolę. Mat ten mūsų
kariuomenės įgula, 9 pulkas, ten geriau sustoti ir nakvoti, iš ten stebėti, kas bus
toliau. Ir iš viso, matė pirmininkas Merkys, nesą ko skubintis Prezidentui. Kol
bolševikai čia susidarysią, tai dar nemažai laiko praeis. Ar ne geriau būtų kelionę
į vakarą atidėti?
Man toks noras delsti nepatiko, dėl to raginau parūpinti pasus kam reikia
ir svetimos valiutos. Trumpu laiku buvo sunku visa, kas reikia, atlikti. Pirmininko
buvo įsakyta p. Žilinskiui susirūpinti pasais. Pasirodė ne taip lengvas reikalas:
vieniems trūko fotografijų, kitiems reikėjo įveikti įvairius formalumus. Taigi, nei
šoferis, nei saugumo žmonės, nei karininkai, lydėjusieji Prezidentą (pulkininkas
Žukaitis, majoras Jasiūnas, leitenantas Mikoliūnas) nespėjo gauti pasų, vyksta
be jų. Jų niekas ir neruošė. Vokiečių pasiuntinybė Prezidentui, kaip ir kitiems,
vizavo tik paprastą diplomatinį pasą. Dėl svetimos valiutos irgi nesklandumai.
Kai tekdavo seniau kalbėti apie Prezidento išvykimą pavojaus metu, pirmininkas
Merkys sutikdavo, jog reikalinga didesnė suma. Juk reikės užsienyje rūpintis
pabėgusiais valdininkais ir aukštais pareigūnais, kurių, be abejo, bus, teks ir šiaip
Prezidentui daug veikti, spiesti reikalingus žmones politikos darbui. Visam tam
reikia lėšų. Jau gerokai popiet, o valiutos kaip nėra, taip nėra. Pirmininkas tikina,
jog tuojau būsianti.
Prezidentūroje suirutė, skubotai renka, krauna daiktus kelionei, žmonės,
sielvarto varginami, bėgioja, slankioja šen ir ten. Ministras pirmininkas Merkys
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visai susimąstęs ir sukiužęs vaikščioja po kambarį ir kažin ką galvoja. Pakalba kiek
su kuo telefonu, pasisuka ir kalbina mane, kad nebevažiuočiau iš Lietuvos. Be
manęs būsią čia labai sunku. Maldaujančiu balsu man sako: „Nevažiuok. Palikus
bus geriau“. Labai nustebau tokia staigia atmaina, atpasakojau savo argumentaciją
už mano išvykimą. Su ja juk jis pats ir visa Taryba sutiko. Aš buvau, priminiau
jam, už tai, kad priešintis Maskvai, o pats su kitais, kad nesipriešinti. Tai kaip man
būtų paties rolę vaidinti, kurios nemokėčiau? Kaip galėčiau daryti, kas prieš mano
įsitikinimą? Taip kalbėdamas priminiau generolo Skučo bylą. Sakiau pirmininkui
Merkiui: „Generolo išdavimas bolševikams kris sunkia našta ant mūsų sąžinės“.
Tada pirmininkas: „Aš jį su Povilaičiu išsiunčiau automobiliu į Žygaičius. Juodu
lydi du pareigūnai. Pasienis arti. Lengva bus pabėgti“.
Pirmininkas man pasakė, kad su kažin kuo pasikalbėjęs, šiandien apie 16
val. lėktuvu atskrendąs iš Maskvos Kaunan Dekanozovas, Molotovo padėjėjas ar
pavaduotojas. Toji žinia įvarė baimės ir nerimo. O ko jam čia reikia? Vadinasi,
vykdė savo sumanymus Lietuvoje greitu spartumu. O kaip bus, jei tas nelauktas
svečias užtiks mane dar Kaune ir, išlipęs iš lėktuvo, įsimanys mane aplankyti? Tai
savo baimės nepaslėpiau ir pirmininkui. Juk aš tapčiau to svečio belaisviu? „Tai
niekis, - atsakė pirmininkas. – Ko jis čia eis?“ Dar yra laiko. Prašo neskubinti ir
palaukti vakaro Kaune.
Neįtikino mane pirmininkas. Nutariau nebedelsti. O čia vis dar valiutos
nėra. Šit pagaliau ateina Lietuvos Banko valdytojas p. Paknys vidutinio didumo
lagaminu nešinas, išbalęs, pageltęs. Lagaminas pridėtas svarų sterlingų, švedinių
kronų ir dolerių. Gavau doleriais ir tik kelintą dalį to, kas pirma mano buvo sutarta
su pirmininku. Bet ir ją gavęs džiaugiausi. Tiek to, kad tik nebedelsti. Skubotai
dedant daiktus, kaip paskum pasirodė, daug kas, ką reikėjo įsidėti, buvo pamiršta.
Atsisveikinau su visais, kurie buvo Prezidentūroje. Visi buvo sielvarto
prislėgti. Kelios mašinos paruoštos. Viena – sunkiasvorė – daiktams vežti,
parūpinta apsaugos ministro. Išvažiavome, vieni per Panemunės, kiti per A.
Vytauto tiltą. Sunkiasvorė su leitenantu Mikoliūnu paskum turėjo vykti. Buvo jau
4 val. popiet (16.40).
Nuo Kauno iki Kybartų. Sustoti ar nesustoti Marijampolėje? –
susimąstėme važiuodami. Jei Dekanozovas atskrenda Kaunan, tai „nesprosta“,
kaip rusai pasakytų. Sulaužę sutartį, mus apgavę, Maskvos valdovai čiups savo
nužiūrėtą auką greičiau nei kas iš mūsiškių, tingiai nusiteikusių, mano ir save
ramina. Kartą pasiryžę, jie staiga ardys visą Lietuvos tvarką. Pirmučiausia gal
užims radiją, telefonus, telegrafus ir geležinkelius, kad sparčiau galėtų paralyžiuoti
mūsų valstybės aparatą. Vadinasi, ne tik kelių dienų, ne tik vienos dienos, bet
nė kelių valandų nereikia likti Marijampolėje. Jei važiuoti, tai jau važiuoti ligi
pat pasienio ir ten, jei bus galima, stebėti Lietuvos įvykius. Nesustojome nė
Marijampolėje, nė Vilkaviškyje, o drožėme ligi Virbalio, o iš ten, pabuvę, arbatos
pagėrę stotyje, atsidūrėme Kybartuose. Valdininkai ir šiaip gyventojai buvo ramūs,
tik kiek nustebo, jog Prezidentas čia atsirado. Stotyje prie mūsų priėjo burmistras,
gimnazijos direktorius ir dar keli vietos inteligentai. Jiems trumpai nupasakojome,
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kas atsitiko Kaune, kam ir kur važiuojame. Mums buvo pranešta, jog prieš valandą
p. Turauskas niekur nesustodamas perėjęs sieną ir jau esąs Eitkūnuose. Ir saugai,
mus lydėjusieji, p. p. Adamavičius ir Čiuoderis, pasiklausę aplinkui, ką žmonės
kalba, įspėjo nieko nelaukiant važiuoti per sieną. Kaip matysime, jų atsargumo
būta ne tuščio. Kybartiškiai mus drąsino, jog nesą ko skubėti, siūlė pernakvoti
ir vakarienės pavalgyti gimnazijos rūmuose. O jau buvo tarp 20-21 val. Buvome
labai nuvargę ir susigundėme.
Ir sunkiasvorio vežimo su mūsų daiktais (jis atsirado tik apie 1 val.,
lydimas leitenanto Mikoliūno) nebuvo dar atvažiavusio. Ir mano žmonos kelionė
iš Užugirio Kiemo man labai rūpėjo. Juk galėjo kas ją kur nors sutrukdyti. Ir ji
atsirado apie 10 (22) val. Važiavusi per Kėdainius (ne per Ukmergę, kur galėjo
atsirioglinti raudonosios armijos dalinys; ne per Jonavą, kur šalia buvo raudonosios
armijos įgulos), sukusi į Nemuną, pro Vilkiją ir ties Jurbarku keltu persikėlusi per
Nemuną ir, Šakių apskrities viršininko lydima, mus prisivijusi. Buvome visi jau
krūvoje. Į tą laiką pataikė ir Musteikiai, generolas ir pulkininkas, ir teisingumo
ministras Tamošaitis, - visi trys su šeimomis, visi trys ruošėsi anapus sienos eiti.
Valgėme vakarienę gimnazijos rūmuose ir svarstėme klausimą, nakvoti
Kybartuose ar Eitkūnuose. Mat magėjo dar pabūti Kybartuose vieną dieną, kad
būtų galima gauti žinių, kas darosi Kaune, be to, norėjau išsiimti iš Lietuvos Banko
skyriaus pinigų. Su savimi turėjau pasiėmęs taupomųjų kasų knygelę savo sąskaitai
(kelios dešimtys tūkstančių litų). Pinigai buvo reikalingi apsipirkti: šoferiai ir
saugai neturėjo nė drabužių, nė baltinių pakeisti. Be to, Prezidentūros tarnautojai
paliko neaprūpinti, taigi ir jiems teks kiek pasiųsti.
Vakarienę valgėme tarp 9-10 (21-22) val.
Vis dar Kybartuose. Bevalgant vakarienę pirmininkas Merkys du kartus
kalbino mane telefonu iš Kauno. Dusliu, leisgyvio žmogaus balsu prašė, meldė
mane grįžti. Pasidarę labai neramu, nusiminę žmonės reikalauja, kad grįžčiau. Abu
kartus argumentuodamas atsakiau, kodėl man nedera grįžti. Vėl jam priminiau
Ministrų Tarybos nuomonę, tikinau, jog mano buvimas Lietuvoje tik pažeistų
jos garbę ir nieko gero jai neduotų. Nė aš, nė kas kitas dabar jau nebesustabdys
Maskvos pasukto rato. Pirmininko Merkio, rodos, neįtikinau. Jis vis tą pat kartojo
be logiško ryšio. Paklaustas, iš kur kalba, atsakė: iš savo buto. Man susidarė
įspūdis, kad jis pas save ne vienas, kad šalia būta kokio ragintojo. Gal klystu...
Tarp 22 1.2 ir 23 val. kažkas pakvietė prie telefono generolą Musteikį. Pasirodo,
Žilinskis (Ministrų Tarybos reikalų vedėjas) iš Kauno. Kalbėjęs irgi pritrikusiu
balsu, prašydamas, kad Prezidentas grįžtų. Baigęs pasikalbėjimą generolas pasakė,
jog nė minutės nereikia gaišti, tuojau pervažiuoti sieną. Mat kažkokia delegacija
vykstanti į Kybartus parsivežti Prezidento.
Per sieną. Automobiliais slinkome link tilto per Širvintos upelį. Aš važiavau
su generolu Musteikiu apsaugos ministerijos mašina. Kiti sekė užpakalyje. Nors
jau buvo truputį po 23 val., žmonių tačiau nemažai būriavosi pasienyje. Daugiausia
būta šaulių. Privažiavome tiltą, - uždaryta, neleidžia. Generolas išlipo iš mašinos
ir, priėjęs prie sargybos, pasakė: „Praleiskite Prezidentą“. O ši, atkišusi šautuvus,
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surikusi: „Stok!“ Sėdėdamas automobilyje matau švaistantis ginklais sargybą ir
nesuprantu, kas darosi. Tik paskum susivokiau, jog generolo Musteikio prasiveržta
anon pusėn. Tebesėdžiu savo vietoje ir stebiuosi, kam dvi žmogystos niurzgėdamos
laiko į mano pusę atkištus šautuvus. Išlipau, - abu šautuvus į mane pasuko. Kieno
tos žmogystos? Vokiečių ar lietuvių? Šautuvai į savo Prezidentą?! Labai klaiku
pasidarė... Ieškau savųjų, dairausi ir negaliu surasti. Žmonės būriuodamiesi kalba,
kažką aiškinasi. Šit ir Adamavičius su Čiuoderiu. Juodu patyrusiu va ką: vakar
ir šiandien buvo įsakyta iš aukščiau baro viršininkui Žemaičiui leisti laisvai per
sieną visus, kurie tik norės anon pusėn. O dabar, ar ne prieš pusvalandį, įsakyta
priešingai: nieko nebeleisti. Atsiminiau Ministrų Tarybos nuomonę, jog reikią
leisti iš savo krašto visus, kurie tik jaučia sau pavojų iš bolševikų. Dabar, matyt,
ūmai kieno kitaip pasukta. Dėl Prezidento uždaryta siena ir kitiems. Vadinasi,
Kaune valdžios aukštumoje nebesama atsparos bolševizmo galiai. Ministras
pirmininkas ir jo bendradarbiai, matyt, visai suglebę ir save pametę. O kokie jie
buvo optimistai, svarstant klausimą priešintis ar nesipriešinti! P. Bizauskas net
vylėsi, jog, sutikus su Maskvos reikalavimais, galima bus viską sušvelninti!
Einu aš pats ieškoti Žemaičio, kuris prieš valandą taip patogiai su mumis
kalbėjosi. Jo padėti surasti pasišovė vienas šaulys. Prieiname viršininko būstinę,
beldžia šaulys į duris, - niekas neatsiliepia. Ir pro langą nematyti žiburio. Tamsu...
Pasislėpta! Mano padėjėjas išnyko. Prieina vienas kitas šaulys, kažką pažada –
ir nebėra. Atrodė, lyg ir suklaidinti mane norėtų. Atsiminiau Žilinskio telefonu
pranešimą: delegacija važiuojanti parsivežti Prezidento, - ir pamaniau – man
trukdo, kad galėtų sučiupti. Reikia kitaip manytis, norint išvengti pasimatymo su
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delegacija.
Brendame per Širvintos upelį. Žmonės vaikščiojo patamsyje, pusbalsiai
kalbėjo ir kažko laukė. Šit ir mano sūnus, priėjęs pasakė radęs vieną jauną
policininką, kuris žadėjęs pervesti anon pusėn. Sūnus liko, grįžo į mūsų automobilį.
Juk svarbiausia, kad Prezidentas nebūtų sulaikytas, o kitiems gal pavyks paskum,
jei ne per tiltą, tai kitaip pereiti sieną.
Gerasis policininkas vedė mane, pulkininką Žukaitį, Adamavičių ir
Čiuoderį atgal nuo tilto viena gatve, paskum skersgatviais, pasuko vėl kaip ir
atgal, vedė palei visokius namus. Pagaliau šalia mūsų atsirado apysenis vyras
(rodos, p. Misiukevičius), buvęs vakarienės metu, jau vienmarškinis, besiruošęs
miegoti. Jis ėjo su mumis rodydamas taką, pro savo namus, kur gyveno. Priėjome
upelį. Atsisveikinę su savo geradariais, padėkojome jiems už tą didžią paslaugą,
nusiavėme kojas ir perbridome siaurą, negilų upelį. Apsiavę žingsniavome Eitkūnų
stoties linkui.
Eitkūnuose. Ėjome visi keturi upelio krantais, palei sieną ir tiltą. Juk tik keli
žingsniai teskyrė mus nuo paliktosios Lietuvos. Ką dabar veikia mūsiškiai? Pavyks
ar nepavyks jiems praeiti sieną? O gal jau ir ketintoji delegacija Kybartuose? Ką
rasime Eitkūnuose? Taip mąstydami dūlinome takais ir takeliais ir atsidūrėme
stotyje. Buvo jau po 12 nakties. Vadinasi, birželio 16 d. pradžia. Čia radome
besėdinčius generolą ir pulkininką Musteikius su žmonomis ir dukrelėmis. Ir jų,
mat, išskyrus generolą, pereita per žaliąją sieną. Viskas būtų gerai, tik jų daiktai
palikę Kybartuose. Kaip juos iš ten gauti?
Netrukus jaunas vokietis karininkas, rodos, vyr. leitenantas, mus pasitiko ir
pranešė, jog tuojau ateisiąs jo viršininkas ir pasakysiąs, kas mums žinotina. Kiek
palaukus, tikrai jis atėjo ir pasisakė esąs Doktor Greefe. Mandagiai prakalbinęs,
pareiškė negalįs, deja, dabar pasakyti, ar mums būsią leista pasilikti Vokietijoje.
Paklausiąs Berlyno vyriausybę ir duosiąs atsakymą tik rytmetį.
Labai nusiminėme tokią žinią gavę. Ką reikės daryti, jei Vokietijos
vyriausybė neleis mums gyventi savo žemėje? Kodėl abejoja mus priimti? Juk
yra mūsų (tegu ir ne visų) pasai, vieni vizuoti, kiti nevizuoti Kaune, Vokietijos
pasiuntinybėje? Truputį keista! Jei grįžtume Lietuvon, Maskvos valdovai, kurie
dabar ten šeimininkauja, tikrai mūsų, kaip pabėgėlių, nepasigailėtų. Sunku būtų
gauti mums leidimus ir į kurį nors neutralų kraštą patekti. Tokių ir kitokių minčių
buvome varginami.
Pasikalbėjimai su įgaliotuoju ministru Škirpa ir su delegacija. Mandagusis
karininkas pasiūlė mums kiek pamiegoti, kol ateis iš Berlyno atsakymas. Nuvedė
mus su pulkininku Žukaičiu į šiokį tokį viešbutį (geresnio nėra Eitkūnuose), kiek
toliau nuo stoties. Mums parodytame kambaryje atsiguliau lovon, o pulkininkas
ant kanapos. Nors labai norėjosi miego, nes kelias naktis iš eilės nemiegoję, tačiau
negalėjome užmigti, o tik vartėmės, kosėjome prisirūkę ir snaudėme. Rodos,
niekuomet gyvenime nėra buvę taip liūdna, kaip dabar. Šit mes pabėgėliai, palikę
savo kraštą, taip sparčiai žengusį vis didesnėn gerovėn! Dabar jį apspito grobuonys,
gal žudys... Ir ką iš jo padarys? Ar grįšime kada ir kokį jį rasime? O ir mūsų pačių
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likimas baisi mįslė. Kuo versimės, kuo gyvensime? Dar blogiau gal tiems, kurie
paliko. Išnaikins, išžudys mūsų priaugusią šviesuomenę, suvedžios, sugadins mūsų
jaunimą. Taip kamuojamiems sunku užmigti.
Jau išaušus, rodos, apie 4 val. pasibeldė į duris karininkas ir pranešė, jog
delegacija iš Kauno norinti matyti Prezidentą ir su juo kalbėti. Ar priimsiąs?
Sutikau. Vadinasi, jos neišvengiau. Tik čia jau kita kalba, čia nebus taip, kaip
buvo ant tilto. Pulkininkas Žukaitis pasakė, kad tegu delegacija palaukia. Dabar
Prezidentas turi bent kiek pasilsėti. Truputį lukterėjus, gal už 15 minučių, vėl
pranešė karininkas, jog iš Berlyno įgaliotasis ministras Škirpa norįs kalbėti su
Prezidentu. Išlindęs iš lovos, užsimetęs apsiaustą, skubinu prie telefono. Ministras
Škirpa kalbėjo lietuviškai. Jis tikino mane grįžti Kaunan. Man paaiškinus, jog
su ministro pirmininko ir Ministrų Tarybos žinia taip darau, kaip buvo sutarta,
Škirpa atsakė, jog teisės atžvilgiu mano ne viskas tvarkoje palikta, jog, rodos,
trūksta parašo po kai kuriais dokumentais. Aš, esą, nepasirašęs Ministrų Tarybos
posėdžio protokolo. Išsiaiškinome ir tą dalyką. Pridūriau: „Jei tik būtų reikalinga
man kur nors pasirašyti, kaip įstatymai reikalauja, tegu Kaunas atsiunčia tekstą, o
aš jau žinosiu, kur reikia ar nereikia pasirašyti. Ministrą pirmininką raštu įgaliojau
eiti prezidento pareigas, kaip Konstitucija reikalauja, taigi jis dabar mane Lietuvoje
atstovauja. Vadinasi, viskas tvarkoje“. Ar vienas kitą visiškai supratome, - negaliu
tvirtinti. Gal kai kur būsiu ir paklydęs, jo mintis perduodamas.
Pasikalbėjus pamaniau, ar nebus reikalingas mano parašas tiems trims
Maskvos reikalavimams, su kuriais nesutikau? Tegu juos pasirašo tie, kurie sutiko,
jei turi drąsos.
Apie 6 val. įsiprašė mudviejų su pulkininku Žukaičiu viešbučio kambarin
delegacija: ministras Galvanauskas, generolas Tallat-Kelpša ir juodu lydėjęs baro
viršininkas Žemaitis. Pasisakė atvykę prašyti manęs, kad grįžčiau Kaunan. Pradėjus
man dėstyti argumentaciją, jog niekuo negalėčiau padėti prieš Maskvos bolševikų
antplūdį, įėjo kambarin mano sūnus, jau perėjęs, pasirodo, per tiltą, ir kreipėsi
į mane, jog neverta, esą, kalbėti su žmonėmis, nenorėjusiais jo ir kitų (manųjų)
išleisti per sieną. Iš Kybartų neleidę nė automobilių, nė mūsų daiktų pervežti. Ir
kai pagaliau buvę leista, tai vis dėlto sulaikę automobilius ir iš sunkiasvorio išmetė
ant tilto mūsų daiktus. Tik gerieji žmonės padėję juos surinkti ir atgabenti į
Eitkūnus. Šauliai šiaip ir taip žeminę Prezidentą, o jų vadas pulkininkas Saladžius,
šalia stovėdamas, tylėjęs. Liūdna buvo klausytis tokio pasakojimo. Jokios pagarbos
Prezidentui nebelikę Kybartuose! Tai jau bolševikai. Sustabdžiau sūnų, kad
toliau nebesikarščiuotų ir vėl kalbėjausi su delegacija. Aiškinau jai, jog klysta tie,
kurie tikisi, kad Maskvos valdovai skaitysis su Lietuvos Prezidentu. Delegacija
mėgino mane tikinti, esą, mano sugrįžimas nuramintų visuomenę. Vieną kitą
valandą, sakiau, gal nuramintų, bet netrukus ji įsitikintų, jog Prezidentas bejėgis
prieš Maskvos smurtą. Bolševikai jį verste verstų rašytis po aktais, naikinančiais
Lietuvos nepriklausomybę ir daryti kitus žygius, priešingus mūsų Konstitucijai.
Paklaustas, kaip dabar Kaune, p. Galvanauskas atsakė, jog gyvenimas ten esąs visai
normalus. Jam pritarė ir generolas Tallat-Kelpša. Aš paabejojau, ar tikrai taip yra.
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Pabrėžtinai priminiau delegacijai, jog darau taip, kaip buvo sutarta su Ministrų
Taryba. Man sunku suprasti, kas tą susitarimą galėjo pakeisti. Aš buvau už tai,
kad ginklu priešintumės smurtui, bet savo nusistatymą negalėjau įvykdyti, dėl to
man nieko kito neliko, kaip pasišalinti iš Lietuvos. Taigi negaliu grįžti Kaunan.
Mačiau, jog tie žmonės, ypatingai generolas Tallat-Kelpša, negalėjo suprasti,
kodėl aš taip labai užsispyręs. Mat, kaip žinome, ministras Galvanauskas nebuvo,
nedalyvavo Ministrų Tarybos birželio 15 d. posėdyje, tai gal ir dėl to neįsivaizdavo,
jog Prezidentui nedera likti Lietuvoje, kada jai kertamas mirtinas smūgis. Kažkas
pasirodė neaišku per mano dialogą su delegacija. Man pasirodė, kad ji buvo atsiųsta
kai kam smarkiai spustelėjus ministrą pirmininką. Baigdamas jai pasakiau, jog
negrįšiu Kaunan. Labai nusiminę visi trys atsisveikinę išėjo. Man jų buvo gaila,
kad nesupranta susidariusios Lietuvoje būklės.
Beje, dar, va, kas įdomu. Pakilus eiti iš kambario generolui Tallat-Kelpšai ir
ministrui Galvanauskui, paklausiau baro viršininką Žemaitį, kodėl prieš vakarienę
Kybartuose sakė, jog tegul visi, kurie nori, eina per sieną, o paskui ją uždarė. Iš
kur tokia staigi atmaina? Uždarė sieną dargi Prezidentui, turinčiam vizuotą pa
są? Apsidairęs aplinkui, lyg bijodamas, kad jo žodžių kas neišgirstų, susijaudinęs
atsakė: „Ir aš pats nežinau, iš kur. Pirma buvo man sakyta leisti per sieną visus, o
šit vėlai vakare įsakyta nieko neleisti. Man buvo prigrasyta, jog galva atsakysiu, jei
to antrojo įsakymo nepaklausysiu. Taigi, atleiskite!“
Ir vėl ta pati delegacija prašosi pas mane tarp 8-9 val. Sutikau priimti. Dabar
kalbėjomės jau restorane, kur manieji, atvykę iš Kybartų, dalinasi savo įspūdžiais,
gautais jau man perbridus per upelį. Susėdus prie staliuko, delegacija vėl mėgi
na, beveik tais pačiais žodžiais, perkalbėti mane, kad grįžčiau Kaunan. Ta pati ir
mano argumentacija, kad man nėra ko grįžti. Pridūriau esąs tiek suvargęs, tiek
daug naktų nemiegojęs, kad esu visai paliegęs, beveik ligonis. Keturiolikti metai
nesu turėjęs atostogų. Man būtinai reikia poilsio. Tačiau nesiilsėčiau, jei galėčiau
toje didžioje Lietuvos nelaimėje ką padėti. Reikia manim tikėti, kaip esu pasakęs,
jog mano buvimas Lietuvoje dabar jai daugiau pakenktų, nekaip padėtų. Juk mane
leisgyvį naudotų negarbingiems dalykams. Užuot pasidavę išgąsčiui, pasikalbėki
te, kodėl Prezidentas išvyko atostogų. Dirbkite, kol galima, o kai nebebus galima,
tai žinokite patys, kas jums reikia daryti. Tallat-Kelpša vis dėlto, lyg prisispyręs,
lyg į širdį įgeltas, dar sykį paklausė, ar aš grįšiąs, ar ne. Atsakiau: „Ne!“ Matyt,
jokie mano argumentai jo nepaveikė. Galvanauskas man priminė, jog kalbama
apie naujo prezidento pastatymą, jei negrįžčiau. Atsakiau: „Ligi esamasis nėra
atsisakęs (o jis nėra atsisakęs, tai žino ir Ministrų Taryba), tol naujo statymas
būtų priešingas mūsų Konstitucijai“.
Taip ir baigėsi veltui Kauno delegacijos ryžtas parsivežti Prezidentą.
Palanki mums žinia iš Berlyno. Sielojomės, nerimome šiaip ir taip
spėliodami, laukėme žinios, ar bus mums leista gyventi Vokietijoje. Apie 12 val.
karininkas surašė iš mūsų žinias, kurios reikalingos pasams. Kurie turėjo pasus, iš
tų jie buvo jo paimti ir mums pranešta, jog sprendimą, kas mums lemta, pasakysiąs
jo viršininkas. Kiek palaukus, viršininkas, Doktor Greefe, pranešė, jog mums leista
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pasilikti Vokietijoje. „O dabar, - pridūrė, - prašau be palydovo nevaikščioti oran“.
Beje, surašius iš mūsų žinias, valdininkas fotografas paprašė mano ir generolo
Musteikio leidimo atvaizdams nuimti. Žinoma, linkterėję galvomis, sutikome.
Fotografavo mudu paskirai ir šalimais sėdinčius. Paklaustas, bene spaudai
fotografijos, valdininkas atsakė: „Ne, tik atsiminti“.
Karaliaučiun. Kas toliau? Važiuoti Karaliaučiun. Jau ir geriausiam
viešbutyje mums vieta numatyta. Džiaugėmės, jog teigiamai išspręstas taip
sunkiai mus varginęs klausimas. Doktor Greefe pakvietė mus iš restorano stotin.
Ten, esą, galima gauti geresnių pietų. Pavalgę leidžiamės kelionėn. Visiems
paruošti automobiliai, ir tik pulkininkui Musteikiui buvo skirta vykti traukiniu
su mūsų bagažu. Traukinys išeisiąs apie pavakarį. Kai automobiliai buvo paduoti
ir kai sėdome važiuoti, vėl mus fotografavo ar filmavo. Važiuojam! Mus lydi du
karininkai ir pats Doktor Greefe. Lygūs, puikūs, meksfaltuoti, nedulką Rytų Prūsų
keliai, greitai rieda mašinos Karaliaučiaus linkui. Mus gaivina gražių, gerai įdirbtų,
derlingų laukų reginiai. Siūbuoja, linguoja bebręstą rugiai, banguoja kviečiai ir
bežaliuojąs vasarojus. Tokia kelionė būtų poilsis, jei ne Lietuvos sielvartas.
Priešakiniam automobiliui, kuriuo važiavo karininkai, atsitiko avarija: padanga
sprogo. Sugaišome 15-20 minučių, kol buvo pataisyta. Šit jau ir Karaliaučius, ir
mums skirtasis viešbutis, kelionė truko dvi valandas su viršum.
Sustojus viešbutyje ir kiek apsitvarkius, Doktor Greefe mums pareiškė,
jog mūsų laisvė „vorläufig eigeschreankt“. Mes galį matytis tik su Generaliniu
konsulu Dimša, o su bet kuo kitu – ne. Ir miestan galime išeiti tik su palydovu, su
„Verbindunsoffizier“. Nevalia ir laiškų rašyti, nebent su kontrolės žinia. Žinia, ne
namie esame, ne Kaune. Bet ir Kaune kažin kaip dabar yra. Gal ir ten ministrai be
palydovų nevaikščioja?
Iš Karaliaučiaus į Mozūrų ežerus. Paklausti Doktor Greefe, kur
verčiau norėtume gyventi, mieste ar kaime, pasisakėme už kaimą. Taigi, išbuvę
Karaliaučiuje dvi dienas, nakvoję dvi naktis, birželio 18 d. tarp 3-4 val. (antradienį)
automobiliais važiuojame Mozūrų ežerų linkui. Pradžioje lygūs ir derlingi, toliau
– kalvoti, smėlingi, bet tvarkingai įdirbti laukai. Vis dideli ūkiai, mažų nematyti.
Važiavome apie dvi valandas ir apie 6 val. atsidūrėme Šventaičio (Schvenzait)
kurorte – Jägerhöhe, 4 km nuo Angenburgo miesto. Tylūs ir liūdni gyvename,
sielodamiesi savo Tėvynės būtimi.
Šventaičio ežero krantas.
*
Prezidento A. Smetonos atsiminimai, kaip jis pats vėliau yra pareiškęs,
buvo skirti tik atpasakoti įvykiams paskutinėmis Lietuvos nepriklausomybės
valandomis. Gilesnį Lietuvos nelaimės vertinimą yra palikęs kituose savo
rankraščiuose.
Publikaciją rėmė:
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KURIANTYS ŠIAULIAI
VYTENIS RIMKUS

SKULPTORIUS PROFESORIUS
ALOYZAS TOLEIKIS
Aloyzas Toleikis gimė 1931 m. balandžio 12 d. Šilalės rajone, Gvaldų kaime.
1955 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, 1963-aisiais – Vilniaus dailės
institutą (dabar – Dailės akademija). Atvykęs dirbti į Šiaulių pedagoginį institutą, čia
praėjo kelią nuo dėstytojo iki profesoriaus.
Iš pradžių A. Toleikiui daugiausiai teko dirbti su ikimokyklinio auklėjimo
specialybės studentais. Tai paskatino jį gilintis į vaikų kūrybą, ieškoti vaiko
piešinio vertinimo kriterijų. Meilė vaikų menui išliko visam laikui. Kaip tik tuo
metu Šiaulių institute buvo pradėti ruošti piešimo ir darbų mokytojai bendrojo

Profesorius Aloyzas Toleikis.

lavinimo mokykloms, kurių poreikis tapo akivaizdžia būtinybe. Susibūręs jaunų
dailininkų būrelis dėjo pagrindus sparčiai besiplėtojančiam Šiaulių dailės centrui,
aukštajam dailės mokymui: steigėsi Piešimo, Tapybos, Darbų (Taikomosios dailės ir
technologijų), Dizaino, Audiovizualinio meno katedros, Menų fakultetas.
A. Toleikis visada buvo įvykių sūkuryje, pasižymėjo kaip uolus visuomeninin
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muzikos festivaliui. Variuotas
aliuminis, ø 12. 1978.
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Medalis dailininkui Gerardui
Bagdonavičiui. Bronza, ø 50.
1965.

kas ir dailės gyvenimo organizatorius. Daug
pastangų reikėjo Parodų galerijai pastatyti, ji tapo
ir iki šiol išliko pagrindine dailės gyvenimo baze Jaunystė. Bronza, h 140. 1969.
mieste. Svarbią rolę suvaidino universiteto dailės
galerija, įkurta daugiausia jo pastangomis. Kuo tik nėra buvęs – Dailininkų sąjungos
Šiaulių miesto skyriaus pirmininku, Piešimo katedros vedėju, įvairių komisijų vadovu
ir nariu...
Ir vis dėlto pirmiausia A.Toleikis – kūrybingas ir labai darbštus dailininkas,
aprėpęs įvairias dailės sritis. Sukūrė monumentų ir memorialinių paminklų,
dekoratyvinių skulptūrų, reljefų interjerams, portretų, medalių, nuliejo akvarelių,
išraižė ekslibrisų.
Atvykęs į Šiaulius A. Toleikis iškart susidūrė su gana būdinga to laikotarpio
dailininkų veiklos problema – kolektyvinio darbo būtinybe. Tokį kūrybinį duetą A.
Toleikis sudarė su skulptoriumi Donatu Lukoševičiumi (1935-2015). Jie iš granito
iškalė paminklą Leninui, kuris pakeitė nugriautą Stalino paminklą. Šis žingsnis
atvėrė platesnius vartus lietuviškajai tematikai dailėje, prie dailės raidos Šiauliuose.
Atkūrus Nepriklausomybę ir šis paminklas buvo nugriautas, atsidūrė Kanadoje
ir eksponuojamas muziejuje. Jų bendras kūrinys – ir 1970 m. sukurtas metalinis
bareljefas „Ikaras“ ant naujai pastatytos autobusų stoties fasado. Anot to meto miesto
vyriausiojo dailininko Viliaus Purono, „bareljefas simbolizavo polėkį, veržlumą“.
Kūrinio neliko perstačius autobusų stotį. Keičiantis pastatų ir interjerų funkcijoms,
panašus likimas ištiko ir kitus dekoratyvinius darbus.
Kartu kūrė ir dekoratyvinę skulptūrą „Jaunystė“ vienam iš Šiaulių miesto
skverelių, nemažai reljefų įvairiems eksterjerams ir interjerams.
A. Toleikis yra dirbęs ir su dailininku Vitoliu Algimantu Trušiu (1936-2018).
Reikšmingesnis jų darbas – metalo pano „Sakmė“, puošianti „Vagos“ knygyną
Vilniuje.
Bedraautorystės probema ir praktiškai, ir teoriškai visada buvo paini. A.
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50-mečio dieną skulptorių sveikina kolega Donatas Lukoševičius (kairėje). 1981 m. balandžio 12 d.

Aloyzas Toleikis savo dirbtuvėje. 1972.
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Toleikio ir D. Lukoševičiaus bendrą
darbą lėmė ne tiek dailininkų
kūrybinių
siekių
bendrumas,
kiek pačių kūrinių įgyvendinimo
sunkumai. Jauni skulptoriai, gavę
stambaus masto užsakymų, iškart
susidūrė su nelengvai išsprendžiamais
materialiniais ir technologiniais
dalykais. Buvo aišku, kad periferijos
sąlygomis nuo pradžios iki galo
viską reikės pasidaryti patiems –
pradedant granito paieškomis, bent
laikinos dirbtuvės įrengimu ir kt.
O dviems visada lengviau. Kaip
teigia pats A. Toleikis, „kiekvienas
dailininkas turi savo „stiprią“ vietą,
bendradarbiaujant jos lyg sudedamos
draugėn“. Šis bendras darbas abiems
skulptoriams buvo puiki mokykla,
padėjusi pagrindus jų tolesnei
individualiai veiklai.
Daugiausia A. Toleikis yra
nuveikęs kaip portretistas. Gerai
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Motinystė. Betonas, varis, granitas, h 360. 1980.
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Skulptorius Donatas Lukoševičius. Terakota.
1980.

Aktorius Kazimieras Tumkevičius. Terakota.
1980.

įvaldęs lietuvių skulptūros mokyklos realistinius principus, jis sukūrė įspūdingą
portretų galeriją. Savo herojus dailininkas renkasi iš pačių paprasčiausių, kasdien
sutinkamų žmonių. Darbininkas ir studentė, inžinierius ir mokytoja, gydytojas
ir artistė... Pažinti žmogų, prasiskverbti į jo vidinį pasaulį, kasdienybėje surasti
kažką nekasdienišką, užčiuopti tik jam vienam būdingą stygą ir palikti ją, negarsiai
skambančią pro išorinius bruožus, pro prasišviečiančią marmuro faktūrą ar švelnius
vario paviršiaus atspindžius – tokį meninį uždavinį sau kėlė skulptorius. Tačiau šis
uždavinys nesiūlo dailininkui lengvo kelio ir greito pripažinimo – jo sprendimas
reikalauja įsitikinimo pasirinkto kūrybinio metodo teisingumu, nuoseklaus
meistriškumo ugdymo.
Jau pirmieji portretai („Artistė Potencija Pinkauskaitė“ „Boksininkas Jonas
Čepulis“) parodė dailininko dėmesį modeliui, žmogiškųjų savybių akcentavimą.
Jo skulptūrų galerijoje tie bruožai dar labiau sustiprėjo mokslininkų ir dailininkų
portretuose (prof. Prano Gražio biustas, dailininkų Gerardo Bagdonavičiaus, Joanos
Taujanskienės bareljefai). Šiuose kūriniuose ne tiek siekiama atkurti portretinį
panašumą, kiek pabrėžti asmens individualumą. Terakotiniuose liaudies meistro
puodžių puodžiaus Jono Paulausko portretuose (biustas ir bareljefas) pabrėžtinai
akivaizdžiai palikti pirštų ir įrankių pėdsakai, tarytum „apnuogintas“ molio paviršius
– ir tai susieja personažą su jo darbu ir veikla. Ši lyg ir tiesmukiška asociacija drauge
išsaugo romantizuoto simbolio prasmę. Beje, vėliau G. Bagdonavičiaus bareljefas
tapo jo šeimos antkapio sudėtine dalimi. P. Pinkauskaitės biustas ženklina jos buvusį
butą Vilniaus gatvėje.
Romantiškoji-intymioji portreto linija itin ryški moterų portretuose. Į
savo herojas dailininkas pirmiausia žiūri lyriko ir svajotojo akimis. Konkrečių
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Dr. Jono Šliūpo
biustas Palangoje.
2003.

žmonių portretus („Daržininkė Ona Žeigienė“, „Aktorė Virginija Kochanskytė“,
„Brigadininkė Irena Monstavičiūtė“) su apibendrintomis simbolinėmis skulptūromis
„Vėjas“, „Prisiminimai“, „Daina“ suartina giluminiai, įtempti jų vidinio gyvenimo
bruožai, kažkoks vos girdimas skambėjimas, jautrūs dvasinės būsenos niuansai.
Įdomu, kad A. Toleikis tvirtina nelaikąs savęs portretistu. „Bet taip jau išeina, žiūrėk,
vėl lipdau portretą, - sako skulptorius. – Daugiausia sukūriau moterų portretų,
tačiau kai kuriais iš jų esu nepatenkintas. Labai sunku galutinai realizuoti pirminį
sumanymą, atskleisti sudėtingą moters pasaulį, kuris, be to, nuolat keičiasi. Moterų
portretuose stengiuosi akcentuoti vieną kurį bruožą – susimąstymą, svajingumą,
polėkį. Pasirinkti modelį nėra paprasta, kartais atrodo, kad ir žmogus įdomus, ir jo
struktūra skulptūriška, o pradedi dirbti ir pamatai, kad prarandi kontaktą, nėra už
ko užsikabinti”.
Kiekvienas skulptorius turi savo mėgstamą medžiagą, kuri geriausiai atskleidžia
jo talentą ir pasaulėjautą. Vienam tai granitas, kitam – bronza, trečiam – medis. Ir
net jeigu skulptorius universalus, jeigu jis vienodai gerai valdo skirtingas medžiagas,
- vis tiek viena iš jų lieka artimiausia, mieliausia.
A. Toleikis naudoja įvairias medžiagas. Monumentai iškalti iš granito, nemažai
darbų nulieta iš gipso, vienas kitas sukurtas iš bronzos. Jautrūs, tapybiški terakotos
portretai. Stambesnieji darbai atlikti sudėtinga technika, tai – betonas, aptrauktas
kalinėtu ir suvirintu variu. Tačiau labiausiai menininkas mėgsta marmurą. Tas baltas,
vos prasišviečiantis akmuo, matyt, itin artimas dailininko pasaulėjautai, suteikia jam
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Daina. Marmuras, h 49. 1965.

Jaunoji mokytoja. Marmuras, h 40. 1969.
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Susimąsčiusi. Marmuras, h 70. 1975.

Mūza. Antkapinis paminklas poetui Jonui KrikščiūnuiJovarui. Granitas, h 160. 1973.
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Aloyzas Toleikis D. Lukoševičiaus parodoje šalia jį 1980 Ypatinga nuotaika – vėl atidaroma Šiaulių
metais įamžinusio kolegos kūrinio. 1998 m. spalio 22 d. universiteto Dailės galerija, 1999-aisiais
įsteigta Aloyzo Toleikio iniciatyva. 2012 m.
vasario 10 d.

galimybę vienuose darbuose prasiskverbti į personažo psichologiją, kituose, ypač
moterų portretuose, atskleisti modelio trapumą, sielos ir nuotaikos virpėjimą. Tokie
jam būdingi kūriniai, kaip „Daina“, „Jaunoji mokytoja“, „Aktorė“, geriausiai parodo
dailininko siekius ir idealą. Ypač sėkmingas apibendrintas „Dainos‘ vaizdas, kuriame
konkrečių žmonių savybės susilydo į simbolį – tarytum pats simbolis dainuoja.
Reikšmingą vietą A. Toleikio kūryboje užima memorialiniai paminklai.
Kupinas lyrizmo antkapis poetui Jonui Krikščiūnui-Jovarui. Nors kyla problemų
dėl jo poezijos vertingumo, bet spaudos draudimo laikotarpiu jis, bemokslis, vis
tik įsiliejo į lietuviškąją kultūrą. Jaunos susimąsčiusios moters simbolinis paveikslas
jautriai perteikia poeto liaudiškumą, jo kūrybos dainingumą. Ne veltui skulptūra
pavadinta „Mūza“. Tai – vienas lyriškiausių ir emocingiausių memorialinių paminklų
mūsų rašytojams. Tokiam paminklui sukurti reikėjo ne tik talento, bet ir drąsos.
Įspūdingas paminklas senosiose Šiaulių kapinėse žymiajam filosofui Stasiui
Šalkauskiui (bendraautoris – D. Lukoševičius).
Antkapiniai paminklai A. Bilevičiūtei ir V. Meškauskaitei turi portretiškumo
elementų, tačiau pagrindinis prasminis krūvis čia tenka figūrų kompozicijai, jų
kontūrams, grafiniam skulptūrų siluetui. Sėdinčios moters figūra (A. Bilevičiūtės
antkapis) sklidina vidinės dinamikos, dvasinės įtampos, o drauge dvelkia grauduliu
ir ilgesiu. A. Toleikio antkapiniai paminklai – tai paminklai moters grožiui, jos
vaidmeniui žmogaus gyvenime, tai tartum akivaizdi jungiamoji grandis tarp gyvybės
ir mirties. Jie, skirtingai nuo daugumos memorialinių skulptūrų, išreiškia ne tiek
netekties skausmą, kiek gyvenimo pilnatvę ir tęstinumą.
Dekoratyvinė skulptūra “Motinystė”, pastatyta Šiauliuose, Vilniaus gatvėjepėsčiųjų alėjoje, buvo brandinta daugelį metų, jos meninis vaizdas siejasi ir su
portretine, ir su monumentaliąja bei memorialine skulptoriaus kūryba. Beveik
nuoga sėdinti moteris su kūdikiu ant kelių – itin intymi scena, gyvenime paslėpta
nuo pašalinių akių. Skulptorius, suteikęs jai plastinę formą ir pastatęs judrioje
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vietoje, tartum sujungė interjerą su gatve, nutrynė skiriamąją jų ribą. Po 2009 m.
įvykdytos pėsčiųjų alėjos rekonstrukcijos priešingoje jos pusėje, prie Didždvario
gimnazijos buvo pastatyta jau anksčiau sukurta jaunystę simbolizuojanti “Mergaitė
su dūdelėmis”. Susiformavo vaizdingas, reprezentatyvus ansamblis, įjungęs į save dar
Birutės ir Kazio Kasperavičių marmurinius “Nykštukus” bei naująjį fontaną.
A. Toleikis yra sukūręs nemažai proginių medalių. Charakteringiausi iš jų
– medaliai ir plaketės Šiaulių senosios muzikos festivaliams. Šioms skulptūrinėms
miniatiūroms panaudoti moterų figūrų ir muzikos instrumentų motyvai. Medaliai
praplečia skulptoriaus kuriamą simbolinių vaizdų romantiškąjį pasaulį, suskambėdami
jame santūriais iškilmingais garsais.
Vienas paskutinių A. Toleikio kūrinių – drauge su skulptoriumi D.
Lukoševičiumi sukurtas paminklinis biustas dr. Jonui Šliūpui Palangoje ir to paties
paminklo variantas aušrininko gimtinėje Rakandžiuose Gruzdžių apylinkėje. Keletas
A. Toleikio skulptūrų eksponuojama Palangoje atviroje parko ekspozicijoje.
A. Toleikio kūrybos pamatas – tvirti profesiniai įgūdžiai ir liaudies meno
patirtis bei tradicijos. “Į liaudies meną remiasi visa lietuvių dailė, - sako skulptorius.
Kiekvienas dailininkas savaip perima liaudies meistrų kūrybą. Praėjo laikai, kai
liaudiškumu buvo laikomi pažodiniai liaudies meno elementai, ypač taikomojoje
dailėje. Žinoma, perimti išorinius elementus paprasčiau, negu pajausti liaudies meno
prigimties gilumą ir prasmę. Aš visada stengiuosi nepasiduoti liaudies meno išoriniam
efektui, o daugiau orientuojuosi į giluminius klodus, ypač simbolinio pobūdžio
darbuose, ieškau nuotaikos, judesio, silueto”. Ir štai, pasirodo, A.Toleikis yra parašęs
eilėraščių, savo mintimis ir vaizdais artimų jo romantiškojo klodo plastikai.
Reikšmingas A. Toleikio veiklos bruožas – pedagoginė veikla. Šiaulių
pedagoginiame institute (vėliau – Šiaulių universitete) 40 metų buvo ruošiami
piešimo, braižybos ir darbų mokytojai. Buvo ruošiamos studijų programos,
puoselėjamas naujas požiūris į kūrybinių disciplinų mokymą, pradedant vaikų
darželiais ir baigiant abitūra. Su V. Trušiu parengė ir išleido vaikų piešinių albumą –
savotišką piešimo vadovėlį. Kaip tik Šiauliuose pradėtos rengti viešos vaikų kūrybos
parodos, jų kūryba įtraukiama į bendrąją kultūros panoramą. Šiauliuose buvo
įrengta gatvės galerija, kurioje eksponuojama vaikų kūryba. Ši galerija tebeveikia
ir šiandien, ji vis dar vienintelė Lietuvoje. Nemažai universiteto auklėtinių tapo
įžymiais dailininkais, yra jau ir mokslo daktarų, ir profesorių, o A. Toleikis vis
prisimenamas kaip vienas reikliausių dėstytojų. Dailės pedagogika įsitvirtino kaip
dailininkų kūrybos reikšminga dalis.
Aloyzas Toleikis įaugo į Šiaulių ir respublikos kultūrinį gyvenimą, savo
kūriniais tvirtai įsiliejo į lietuvių skulptūros kūrėjų gretas. Jo kūriniai stovi ir stovės
dar ilgus metus.
Vytenis RIMKUS
Publikaciją rėmė (dalinai):

Varpai 2020 (43)

PASAULIO LIETUVIAI141

JONAS NEKRAŠIUS

Lietuviško ekslibriso tyrinėtojas ir
kolekcininkas
Vitolis Enrikas Vengris
Ką pasakoja lietuviškas knygos ženklas – ekslibrisas
Vitolis Enrikas Vengris gimė 1943 m. sausio 19 d. Dotnuvoje, Kėdainių
apskrityje, kur Žemės ūkio akademijoje dėstytojais dirbo jo tėvai. Po karo su motina
ir seserimi persikėlė gyventi į Kauną, o tėvas karo sumaištyje atsidūrė Vakaruose.
Baigęs Lietuvos veterinarijos akademiją, įgijo veterinarijos gydytojo specialybę ir
iki 1968-ųjų dirbo Jonavoje. Tais pat metais kartu su motina emigravo į JAV pas
savo tėvą prof. Joną Vengrį (1909-2004). Apie išsiskyrimo metus kruopščiai rašytų
dienoraščių pagrindu 1990 m. išleista J. Vengrio knyga „Mano kelias“ (M. Morkūno
spaustuvė, Chicago, IL), skirta giminėms ir artimiesiems.
1973 m. V. E. Vengris Ajovos valstijos universitete (Iowa State University)
gavo virusologijos mokslų daktaro laipsnį. Trejus metus dirbo mokslinį darbą Johnso
Hopkinso universiteto onkologijos centre Baltimorėje, o vėliau (ir iki šiol) Maisto
ir vaistų agentūroje (Food and Drug Administration) Vašingtone. V. E. Vengris
paskelbė straipsnių virusologijos, interferono, priešvirusinės terapijos klausimais,
skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose JAV, Kanadoje ir Europoje. Dažnai
lankosi Lietuvoje, paprastai apsistoja Vilniuje, kur turi butą. Bendrauja su savo srities
Lietuvos specialistais, mokslininkais, kultūrininkais, menininkais ir kolekcininkais.
JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos narys, 1992-2000 m. valdybos
vicepirmininkas mokslui.
V. E. Vengris – bibliofilas, kolekcininkas. Turi turtingą ekslibrisų ir grafikos miniatiūrų rinkinį, kuriame žymią vietą užima lietuvių knygos ženklai, senieji ir
šiuolaikiniai. Jis gali pasigirti ir gausia biblioteka, kurioje yra ir knygų bei periodikos
apie ekslibrisus bei jų kūrėjus. Pradedant 1973 m. surengė daugiau kaip dvidešimt
parodų JAV privačiose galerijose, universitetuose, bibliotekose, išeivijos lietuvių salėse. Daugelį šių parodų primena išleisti katalogai, plakatai, apie jas atsiliepta spau
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V. E. Vengrio knygos
apie lietuvių ekslibrisą
(1980) viršelis.

doje. V. E. Vengris ir pats daug rašė apie lietuvių knygos ženklus įvairioje spaudoje,
skaitė paskaitas, dalyvavo simpoziumuose ir kongresuose. Didelį ir prasmingą darbą
jis atlieka propaguodamas užsienyje, ypač JAV, lietuvių mažąją grafiką ir ekslibrisus.
V. E. Vengrio siekis – sukaupti reprezentacinį modernaus ekslibriso rinkinį.
Turi daug šiuolaikinių lietuvių dailininkų darbų. Lietuvių dailininkų ekslibrisus renka taip pat, kaip ir kitų dailininkų darbus, kurie jį žavi kaip grafikos kūriniai. Tokių
yra nemažai – iš viso pasaulio, pačių įvairiausių knygos ženklų.
V. E. Vengris yra pirmos knygos apie lietuvių ekslibrisą „Lithuanian bookplates
- Lietuvių ekslibriai“ (Lithuanian Library Press, Inc and Loyola University Press,
Chicago, Illinois 1980) autorius ir sudarytojas. Kita išleista jo knyga – „Vytautas O.
Virkau. 19 litografiske exlibris“ (Exlibristen, 1975, Frederikshavn, Danija). 1982 m.
lapkričio 24-28 d. St. Petersburge, Floridoje vykusiame Lietuvių katalikų mokslo
akademijos suvažiavime skaitė pranešimą „Iškilieji (istoriniai) Lietuvos ekslibriai
iki XX amžiaus“ (Atspaudas iš Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo
darbų. XII t. Roma, 1987). Iliustruotas straipsnis apie V. O. Virkau išspausdintas
Artur Mario da Mota Miranda (Portugalija) leidžiamoje limituoto tiražo aukščiausio
spaudos lygio knygų serijoje „Encyclopaedia Bio-Bibliographical of the Art of the
Contemporary Ex-libris“ (5 t., 1987).
V. E. Vengris rašė apie knygos ženklus „Metmenyse“, „Drauge“, „Akiračiuose“
ir įvairiuose specializuotose ekslibrisų žurnaluose, leidžiamuose JAV, Didžiojoje
Britanijoje ir kt. 1987 m. buvo tarptautinio ekslibrisų konkurso (Dickinsono koledžo
biblioteka) organizatorius ir žiuri narys.
V. E. Vengris ekslibrisu susidomėjo dar Lietuvoje, tačiau rimčiau juos pradėjo
rinkti ir studijuoti atvykęs į JAV. „Nuo pat vaikystės buvau kolekcionieriumi. Kaip
dažnas iš mūsų, pradėjau nuo pašto ženklų, medalių, senų monetų rinkimo. Visada
domėjausi knygomis, meno kūriniais, kitais retais daiktais. Ekslibriais aktyviau

Varpai 2020 (43)

Lietuviško ekslibriso tyrinėtojas ir kolekcininkas
Vitolis Enrikas Vengris

Vitolis Enrikas Vengris. 2014 m.

susidomėjau Amerikoje, ypač po susipažinimo su čikagiškių Gintauto Vėžio bei
Stasio Pilkos rinkiniais. Tiesa, iš Lietuvos atsivežiau keletą ekslibrių, bet rinkinį tikra
to žodžio prasme pradėjau kaupti tik prieš kokią dešimtį metų“, - pasakojo V. E.
Vengris „Akiračių“ mėnraščio žurnalistui („Akiračiai“, 1981, nr. 3 (127).
Tapęs mažosios grafikos miniatiūrų ir ekslibriso kolekcininku, V. E. Vengris
pradėjo gilintis į knygos ženklo istoriją, raidos dėsningumus ir savitumus, ypač
meninį ir pritaikomąjį aspektą, kūrėjus, parodas ir konkursus, kaupė literatūrą
ir sudarinėjo bibliografiją. Susirašinėja ir kitaip bendrauja su daugeliu Lietuvos
dailininkų ir kolekcininkų. Ypač intensyviai ir produktyviai bendravo su žinomu
lietuvių dailininku, ekslibrisų tyrinėtoju Vincu Kisarausku (1934-1988). Viename
savo laiškų šių eilučių autoriui V. E. Vengris rašė: „Prašote foto. Į voką įdedu vieną
iš 1988 m. Vinco Kisarausko kelionės. Daryta kokią savaitę prieš jo mirtį. Matote,
Vincas viešėjo pas mane ilgiau kaip savaitę, po to išvyko Niujorkan, kur po kelių
dienų mirė. Siunčiamoje nuotraukoje mudu Carlisle miestuke, Pensilvanijoje.
Nuvažiavome apžiūrėti Dickinson koledžo bibliotekoje esamą ekslibrių rinkinį. Su
velioniu mudu intensyviai bendravome, susirašinėjome nuo 1972 metų“.
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Vinco Kisarausko medalis,
skirtas P. Galaunei, V. E.
Vengriui, V. Kisarauskui.

Tuo metu užsienyje mažai buvo rašoma apie lietuvių ekslibrisą, jo istoriją,
nors šiuolaikiniai šios srities dailininkai aktyviai dalyvaudavo parodose Lietuvoje ir
užsienyje, būdavo apdovanojami tarptautiniuose ekslibriso konkursuose, parodose
ir kongresuose. Neperdedant galima tvirtinti, jog lietuvių ekslibriso menas gyveno
„aukso amžių“, o meniniu atžvilgiu bei įvairumu buvo vienas pirmaujančių pasaulyje.
Vienintelė iki tol išsamesnė studija lietuviškai tebuvo Pauliaus Galaunės „Ekslibrisas
Lietuvoje (XVI-XX šimtmečiai)“, išleista 1926 m. Kaune. V. E. Vengris užmezgė
korespondencinius ryšius su P. Galaune (1890-1988) ir susirašinėjo iki pat jo mirties.
Siekdamas populiarinti lietuvišką knygos ženklą, savo ištakomis siekiantį XVI
a. pradžią (seniausiam Lietuvoje knygos ženklui – Žygimanto Senojo superekslibrisui
– 500 metų!), V. E. Vengris 1973 m. parengė penkių lietuvių dailininkų V.
Antanavičiaus, G. Didelytės, S. Kisarauskienės, V. Kisarausko ir A. Kmieliausko
kilnojamąją (po septynių JAV universitetų bibliotekas) ekslibrisų parodą, išleido
katalogą. Aktyviai rašė straipsnius periodikoje apie ekslibrisus, jų aktualijas, parodas ir
dailininkus. Dalį sukauptos medžiagos panaudojo straipsniui „Apie knygos ženklą“,
išspausdintą 1974 m. „Metmenų“ žurnalo 27 numeryje. Tuo metu Čikagoje kitas
ekslibriso entuziastas, aktyvus A. Mackaus knygų leidimo fondo veikėjas ir turtingo
ekslibrisų rinkinio savininkas G. Vėžys (1926-2006) taip pat pradėjo organizuoti
parodas ir rašė spaudai apie ekslibriso meną. Bendraujant su Lietuvoje gimusiu
kanadiečių diplomatu ir plačių užmojų žmogumi Alfredu Pusarausku (Pusar‘u,
1932-2009?), tuo metu gyvenusiu Londone, kilo mintis lietuvių ekslibrisą parodyti
pasauliui, lietuvių ir anglų kalba išleidžiant knygą. G. Vėžys pritarė šiam sumanymui.
Šį darbą, pareikalavusį daug laiko, pastangų ir lėšų, po kelerių metų vainikavo knygaalbumas „Lithuanian bookplates-Lietuvių ekslibriai“, kuris pasirodė Čikagoje 1980
m. Šis albumas, kartu su V. Kisarausko parengtomis knygomis „Lietuvos knygos
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ženklai 1518-1918“ (Vilnius: „Mokslas“, 1984 m.) ir „Lietuvių ekslibrisas“ (Vilnius:
„Vaga“, 1991), sudaro rašytinį aukso fondą, skirtą lietuvių knygos ženklams.
Žodis apie lietuvių ekslibrisų kūrėjus
V. E. Vengris, dalyvaudamas IV Lietuvos ekslibrisininkų seminare, vykusiame
1990 m. spalio 13-14 d. Vilniuje, papasakojo apie savo knygos „Lithuanian bookplates
– Lietuvos ekslibriai“ gimimą, supažindino su savo knygos ženklų rinkiniu bei veikla
populiarinant lietuvių knygos ženklą ir jo kūrėjus užsienyje.
V. E. Vengris apie savo veiklą pasakojo: „Ekslibrių kolekcionavimas man davė
galimybę bendrauti su įdomiais žmonėmis. Išskirtinai prisimintinas susitikimas su
Adomu Varnu ir jo žmona jų svetinguose namuose Čikagoje. Dailininkas buvo beveik
šimtametis, bet šviesaus proto ir pilnas uždegančios energijos. Daug pasakojo apie
savo jaunystės dienas, įskaitant prisiminimus apie bendravimą su M. K. Čiurlioniu.
M. K. Čiurlionis mums klasikas, istorinė asmenybė, o šit sėdėjau ir gyvai klausiausi
amžininko, artimai bendravusio. A. Varnas sudainavo mėgstamą M. K. Čiurlionio
dainą apie šienpjovius, kurią, esą, dažnai šis dailininkas niūniuodavo. Graužiuosi, jog
neturėjau prie savęs magnetofono. Su A. Varnu tas pabendravimas buvo vienintelis,
atsisveikinant jis davė man keletą kopijų savo ekslibriso, ant jų pasirašė.
Neužmirštamas bendravimas su spalvinga asmenybe dailininku Viktoru
Petravičiumi (1906-1989) ir jo žmona Aldona. Ir tas bendravimas dažnai vykdavo
prie garsiosios ponios Aldonos naminės vyšninės, o ji padėdavo lengvai ir sklandžiai
išspręsti ir daugumą žemiškų, net visai su ekslibriais nesusietų problemų.
Spalvinga asmenybė, daugumai iš jūsų gal ir neteko girdėti, buvo iškilusis
grafikas Romas Viesulas (1918-1986), išsiskyręs iš kitų tarpo entuziazmu, noru dirbti,
skatinimu (savo studentams) kurti ir platinti ekslibrius. Savo draugų kompanijoje
buvo mėgėjas dainuoti švelniu baritonu. R. Viesulas seniau buvo padaręs vieną ar du
ekslibrius, o mano paskatintas, susidomėjo knygos ženklais ir sukūrė nemažai įdomių
darbų. Kai kurie jo ekslibriai vargu ar tinkantys naudojimui, pavyzdžiui, skirti
„Pavogtai knygai“, „Knygai, kurios niekas nenori skaityti“, „Negrąžintai knygai“ ir
kt.
Daug ir įdomiai ekslibriso žanre dirba čikagiškė Henrieta Vepštienė (g. 1933
Šiauliuose). Įdomūs ir tikrai „lapiški“ dailininko Prano Lapės (1921-2010) sukurti
knygos ženklai“.
Anot V. E. Vengrio, išeivijoje ekslibrisus yra kūrę dauguma lietuvių dailininkų.
Tai – A. Varnas (1879-1979), Viktoras Vizgirda (1904-1993), Paulius Augius
(Augustinavičius, 1909-1960), V. Petravičius, Antanas Tamošaitis (1906-2005),
Telesforas Valius (1914-1977), Algirdas Kurauskas (1923-1986), Vytautas Ignas
(Ignatavičius, 1924-2009), Vytautas K. Jonynas (1907-1997) ir kt. Pastarasis sukūrė
nemažai knygos ženklų dar tarpukario Lietuvoje ir pirmaisiais pokario metais, o
paskui visą ciklą po 1980-ųjų. Iš Lietuvos sovietmečiu emigravę Vladislovas Žilius
(1939-2012) ir Paulius Lantuchas (g. 1946) išeivijoje knygos ženklų, atrodo,
nebekūrė.
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Žymiausi ekslibrisų kūrėjai išeivijoje be konkurencijos buvo Paryžiuje gyvenęs
Žibuntas Mikšys (1923-2013) ir čikagiškis V. O. Virkau (1930-2017).
Apie ekslibrisų kolekcionavimą ir kolekcininkus
Aktorius, poetas S. Pilka (1898-1976) domėtis knygomis ir ekslibrisais
pradėjo dar nepriklausomoje Lietuvoje. Jis buvo aktyvus kultūrinio gyvenimo
dalyvis, bendravęs su P. Galaune, V. Cimkauskiu, daugeliu kitų dailininkų, turėjo
sukaupęs įdomų knygos ženklų rinkinį. Lietuvių dailininkai M. Dobužinskis (18751957), P. Augis (Augustinavičius), Gerardas Bagdonavičius (1901-1986), Antanas
Kučas (1909-1989) yra sukūrę jam skirtų ekslibrisų. Deja, tik nedidelę savo rinkinio
dalį pasiėmė pasitraukdamas iš Lietuvos 1944-aisiais. Anot S. Pilkos, jo ekslibrisų
rinkinys po karo atsiradęs Maskvoje ir Leningrade. S. Pilka išeivijoje nenustojo
domėtis ekslibrisais, rašė apie juos, tačiau jo rinkinys buvęs jau tik anksčiau turėto
šėšėlis. V. E. Vengris nupirko iš S. Pilkos jo ekslibrisų rinkinį bei laiškus, kuriuose
rašoma apie knygos ženklus.
Australijoje gyvenanti poetė Lidija Šimkutė-Pocienė (g. 1942) sukaupė
šiuolaikinių lietuviškų ekslibrisų rinkinį, suruošė keletą parodų.
Kanados lietuvis A. Pusarauskas, didelę gyvenimo dalį praleidęs Londone,
turėjo šiuolaikinių ekslibrisų rinkinį, tačiau jo likimas nežinomas. V. E. Vengris taip
apie šį kolekcininką pasakojo: „Alfredas Pusar‘as gimė Lietuvoje ir išliko pirmiau
lietuviu nei kanadiečiu. Išaugino visus keturis vaikus lietuviais. Pagal išsilavinimą
ekonomistas, dirbo Pasauliniame banke (World Bank), o vėliau didelę gyvenimo
dalį – diplomatu, atstovavo Kanadą. Jis buvo patriotas, svetingas, itin plačių užmojų
ir dosnus žmogus. Pareigų vejamas daug skraidė po pasaulį. Po Nepriklausomybės
atkūrimo daugiau kaip pusmetį praleido Lietuvoje, konsultavo Finansų ministeriją
ir finansininkus.“
Čikagiškis G. Vėžys, vienas iš lietuviškų knygos ženklų meno JAV
populiarinimo pradininkų, suruošęs keletą parodų, eksponavęs knygos ženklus
ir apie juos rašęs spaudoje, turėjo turtingą ekslibrisų rinkinį. Šis įdomus rinkinys
(beveik 5000 vienetų) nuo 2008 m. saugomas Čikagos Newberry bibliotekoje
(The Newberry Library of Chicago). Gintauto našlė Lakštuonė ir dukra Vaiva visą
kolekciją padovanojo šiai garsiai bibliotekai. Rinkinys sukataloguotas ir sutvarkytas.
Beje, iš Šiaulių kilęs dailininkas V. O. Virkau dalį savo archyvo taip pat perdavė šiai
bibliotekai.
Kokie ekslibrisai renkami?
Suprantama, tai priklauso nuo rinkėjo, jo pomėgio, interesų. Vieni
kolekcionuoja senuosius, kiti ribojasi heraldinėm, treti erotinėm ar kitom temom,
atskirų šalių ar dailininkų, o dar kiti įvairius knygos ženklus. V. E. Vengrį visada
domino senieji knygos ženklai. Praeityje koncentravosi į buvusios Rytų Europos
(politinis, o ne geografinis apibūdinimas) ekslibrisus, taip pat siekė surinkti viso
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pasaulio universitetų nors po vieną knygos ženklą. Dabar jį domina estetiškai
patrauklūs, nepriklausomai nuo to, kieno ir kur sukurti. Aišku, originalius, ypač
dailininko pasirašytus atspaudus itin vertina. Renka lietuvių dailininkų ekslibrisus ir
kitų kraštų dailininkų darbus, patraukiančius savo originalia grafikos technika. Tad
V. E. Vengrio ekslibrisų kolekcija gana eklektiška. Net apytikrio ekslibrisų skaičiaus
rinkinyje jis negali pasakyti, teigdamas jog jo rinkinys vis pasipildo naujais knygos
ženklais, o katalogavimas atsilieka, vėluoja ir vėluos. Trumpai tariant, turįs „daug
įdomių ir vertingų, įskaitant keletą retenybių“.
V. E. Vengris keletą tūkstančių ekslibrisų padovanojo Dickinson College
bibliotekai, kuri yra Carlisle miestelyje (Pensilvanijos valstija). Šiame koledže ilgus
metus profesoriavo žinomas sociologas Vytautas Kavolis (1930-1996). 1983 m.
Dickinson koledže buvo surengtas trijų dienų seminaras „The Art and Craft of the
Book: a Celebration“, kuriame kalbėta apie knygų iliustravimą, įrišimą, senąsias
knygas, spausdinimą, buvo surengtas aukcionas. V. E. Vengris šiame seminare skaitė
paskaitą „Knygos ženklai: praeitis, šiandiena ir rytdiena“ (Bookplates: Past, Present,
Future) ir suruošė reprezentacinę šiuolaikinių ekslibrisų parodą. Jo paskaita, kaip
ir keli kiti pranešimai, buvo atspausdinti universiteto periodiniame leidinyje „John
& Mary’s Journal” (1983, Nr.3). Po šio renginio koledžo biblioteka susidomėjo
ekslibrisais, įsigijo parodos ekspoziciją ir toliau bendrauja su V. E. Vengriu, kuris
kasmet dovanoja ekslibrisus, knygas bei periodiką jų bibliotekai. Koledžo specialių
rinkinių archyvaras kataloguoja ir, anot V. E. Vengrio, gražiai prižiūri šį augantį
ekslibrisų rinkinį.
V. E. Vengriui skirtų ekslibrisų yra sukūrę daugelis lietuvių dailininkų – A.
Alekna, V. Antanavičius, V. Burba, A. Čepauskas, G. Didelytė, S. Eidrigevičius, E.
Kriaučiūnaitė, S. Kisarauskienė, V. Kisarauskas, A. Kmieliauskas, V. V. Jucys, K.
Ramonas, P. Repšys, V. Valius bei išeivijoje gyvenantys autoriai V. Ignas, V. Jakutis,
A. Kurauskas, R. Viesulas, H. Vepštienė, V. O. Virkau ir kt. Du įdomius tušu pieštus
ekslibrisus sukūrė dailininkas V. K. Jonynas, vieną – dailininkas V. Petravičius.
Pastarojo dailininko ekslibrisas V. E. Vengriui buvo maloni staigmena 1981 m.
Kalėdų proga. Jis skiriasi nuo visų kitų V. Petravičiaus miniatiūrų ir detalėmis, ir
kompozicija, ir pagaliau dydžiu – raižytas tikriausiai skubotai, per daug nesivarginant
dėl detalių (Vytis ir tekstas atspaude atvirkštiniai), tai – unikalus knygos ženklas V.
E. Vengrio kolekcijoje. Šis darbas taip ir spinduliuoja dailininko V. Petravičiaus žaviu
nerūpestingumu, laisva dvasia ir gyvenimo džiaugsmu. Beje, G. Bagdonavičiaus
archyve yra keletas eskizų V. E. Vengrio ekslibrisui, tačiau knygos ženklo šiaulietis
dailininkas matomai taip ir neužbaigė.
V. E. Vengriui skirtų ekslibrisų sukūrė ir įvairių užsienio šalių dailininkai:
lenkai K. Dawski, Z. Dolatowski, vokietis E. Schmidt, rusas V. Vinogradov, italas
R. Wolf ir kt. Tik keletą šių autorių ekslibrisų jis pats užsisakė, dauguma – malonūs
dailininkų siurprizai, dovanos ir draugiškumo ženklas, dažnai ir atsilyginimas už
knygas, dažus, muzikos plokšteles ir kt.
JAV nėra labai populiarus ekslibrisas, jis populiaresnis Europoje. Čia
ekslibrisas dažniau vartojamas pagal savo tiesioginę paskirtį asmeninėse bibliotekose,
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daugelis dailininkų kuria jį, dažnai rengiamos parodos, konkursai, o tuo pačiu
ir kolekcininkų daug daugiau. Beveik kiekviename Europos krašte yra įvairaus
veiklumo ekslibrisininkų draugijos. Tiesa, yra tokia draugija ir Amerikoje – Amerikos
ekslibrisininkų ir dizainerių draugija (American Society of Bookplate Collectors
and Designers), kuri savo įstatais yra apsiribojusi 250-čia narių. Jos nariais, be V. E.
Vengrio, buvo J. Sodaitis, G. Vėžys, V. O Virkau ir kt. Ši draugija keturis kartus per
metus leidžia iliustruotą 12-18 puslapių „Newsletter“ ir vieną kartą – žymiai didesnį
leidinį „Year Book“.
Didelį, prasmingą darbą V. E. Vengris atlieka rinkdamas ir propaguodamas
Lietuvoje ir užsienyje, ypač JAV, lietuvių mažąją grafiką ir ekslibrisą. Ekslibrisai
pirmiausia jam teikia estetinį pasigėrėjimą ir daug kultūrinės informacijos apie
knygos savininką.
V. E. Vengris pasakojo, kad JAV ekslibrisas įeina į mažosios grafikos žanrą ir
jį gali pamatyti parodose. Kaip ir kiekvienas grafikos darbas jis gali būti autoriaus
pasirašytas, sunumeruotas. Amerikiečiai nelabai kaupia asmenines bibliotekas. Be to,
pagal statistiką, kas penkeri metai jie keičia gyvenamąją vietą. Nebūtinai iš miesto į
miestą, dažnai tame pačiame mieste – iš vieno buto į geresnį butą, iš mažesnio namo
į didesnį ir pan. Ir, suprantama, nelabai patogu kraustytis su knygomis.
Pasak V. E. Vengrio, nėra sunku populiarinti lietuvišką ekslibrisą, kadangi
jo kokybė labai aukšta, kaip geros grafikos. Jam teko organizuoti daugelį parodų.
Pamatę knygos ženklą, amerikiečiai labai nustemba, kad taikomasis ekslibrisas
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yra toks gražus. Paprastai daugelis žmonių, kurie turi bibliotekas, savo knygoms
ekslibrisą išspausdina spaustuvėje. Jie būna spausti tradiciniu tipografiniu būdu,
įvairiomis temomis, pvz., gamtos ar gyvūnijos. Juose būna paliekama vieta, kur tu
gali įsirašyti savo pavardę, kita pusė padengta klijų sluoksniu, tik belieka sudrėkinti,
prilipdyti prie knygos. V. E. Vengris ekslibrisais tebesidomi, tačiau neskiria daug laiko
rašymui ar parodų organizavimui. Ekslibrius kolekcionuoja kaip meno kūrinius, o
ne kaip knygos nuosavybės ženklus. Anot V. E. Vengrio, sovietinės okupacijos metais
išeivijos lietuviams svarbiausias kultūrinės ir politinės veiklos tikslas buvo stengtis,
jog Lietuvos vardas neišnyktų iš pasaulio atminties. Prie to prisidėjo ir prisideda ir
ekslibrisas.
Pirmojo albumo apie lietuvių ekslibrisą istorija
Anot V. E. Vengrio, pradėjus rinkti istorinę medžiagą, rašant straipsnius,
ruošiant ekslibriso parodas ir matant teigiamą reakciją, kilo mintis pristatyti lietuvių
ekslibrisą pasauliui, lietuvių ir anglų kalba išleidžiant knygą. Svarbus paskatinimas
ir pritarimas buvo gautas ir iš Lietuvos dailininkų. V. E. Vengris susirašinėjo, keitėsi
informacija ir žinojo, jog V. Kisarauskas dirba prie savo knygos, padėjo jam įsigyti
medžiagos iš Britų muziejaus Londone, Lenkijos ir Švedijos.
Rinkdamas medžiagą knygai „Lithuanian bookplates. Lietuvių ekslibrisai“,
savo rinkinį papildė knygos ženklais, kurių pavyzdžiai siekia net XVI amžių. Jie
perfotografuoti iš originalų, senų knygų ir įvairių leidinių. Ypač įdomūs iš Britų
muziejaus Londone bibliotekos fondų, kuriuose yra daugiau kaip ketvirtis milijono
ekslibrisų. Yra ten ir tokių retų lietuviškų ekslibrisų, kurie dar niekur iki šiol nebuvo
reprodukuoti. Britų muziejuje V. E. Vengris praleido gana daug laiko. Naudojosi
ir Kongreso bibliotekos (Vašingtone) fondais. Įdomių lietuviškų ekslibrisų yra
Upsalos universiteto bibliotekoje Švedijoje. Ypač turtingos lietuviško ekslibriso
kasyklos Lenkijos muziejuose ir bibliotekose, kur knygos ženklai nukeliavo su mūsų
nutautėjusių didikų bibliotekomis. Jų yra ir Rusijoje. Ekslibrisai, kaip ir kiti Lietuvos
turtai, buvo svetimųjų išgrobstyti per karus, okupacijas. Senuosius ekslibrisus
ypač sunku surinkti. Nepaisant to, Lietuvos ekslibrisų, ypač senųjų knygos ženklų
rinkinys, gausus.
Mintis išleisti knygą „Lithuanian Bookplates. Lietuvių ekslibrisai“ V. E.
Vengriui kilo bendraujant su ekslibriso kolekcionieriumi A. Pusarausku. Tiesa,
anksčiau apie tai kalbėjosi ir su G. Vėžiu, bet jis sunkiai sirgo ir dėl pablogėjusios
sveikatos negalėjo imtis šio sumanymo. A. Pusarauskas buvo knygos išleidimo
iniciatorius. V. E. Vengriui viešint pas jį Londone, abu sugalvojo leisti knygą apie
lietuvių ekslibrisus. Pradėjo ieškoti knygos leidėjų ir rėmėjų. Tačiau darbas ėjo
lėtai, kadangi A. Pusarauskas buvo labai užimtas, daug važinėjo po pasaulį. Jų
bendradarbiavimui kurį laiką nutrūkus, V. E. Vengris vienas tęsė šį darbą. Pasiūlė
knygą leisti A. Mackaus fondui, kurio leidyklos vadovas buvo G. Vėžys, tačiau
pastarasis nenorėjo būti „apkaltintas“ savo pomėgio propagavimu ir pasiūlė kitai
leidyklai imtis šio darbo. Taip šis leidinys atsirado fotografo Algimanto Kezio
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(1928-2015) įkurtoje „The Ethnic Encyclopedia of Lithuanian Culture in the USA“
„Lietuvių bibliotekos“ serijoje. Pats knygos parengimas ir išleidimas šioje leidykloje
nebuvo nei lengvas, nei greitas. Iš pradžių vienas iš knygos redaktorių buvo dr. K.
Girnius, tačiau jis po pusmečio išvažiavo į Vokietiją, tada redaktoriumi tapo prof.
J. Puzinas, kuris, darbui vos įsivažiavus, mirė. Po to šio darbo ėmėsi P. Aleksa, kuris
po truputį, po truputį stūmė šį leidinį. Knyga buvo leidžiama albumų tipo knygų
serijoje. Buvo limituotas tekstas, daugiausia sutelkiant dėmesį į iliustracijas. Dėl lėšų
stokos iliustracijos nespalvotos. Todėl kai kurių dailininkų (ypač A. Kmieliausko, V.
Kisarausko, S. Kisarauskienės, S. Chlebinsko, M. P. Vilučio) spalvoti darbai daug
prarado, nes nebuvo perteikta jų kokybė. Konstruktyviais patarimais padėjo V. O.
Virkau ir „negailestingasis“ Ž. Mikšys. Leidžiant knygą „Lietuvių ekslibriai“ V. E.
Vengriui savo informacija ir patarimais labai daug padėjo V. Kisarauskas. Jis žinodavo,
kur kokie ekslibrisai yra, kur juos galima rasti. Taip knyga stūmėsi į priekį. Beje, tuo
metu V. Kisarauskas ir Lietuvoje ruošė kapitalinį leidinį apie lietuvių ekslibrisą (V.
Kisarauskas. Lietuvos knygos ženklai 1518-1918. Vilnius: „Mokslas“, 1984). V. E.
Vengrio nuomone, ši V. Kisarausko knyga – viena geriausių ekslibriso srityje. Buvo
tikrai puikus bendradarbiavimas, jie keitėsi medžiaga, nes V. E. Vengris tuo metu
prieidavo prie Britų muziejaus, Lenkijos bibliotekų fondų. V. E. Vengrio nuomone, jo
išleista knyga palengvino išskirtinės V. Kisarausko knygos „Lietuvos knygos ženklai“,
neturinčios jokių analogų knygos ženklų studijų ir literatūros pasaulyje, išleidimą.
V. E. Vengris siekė, kad jo knygoje darbai būtų įvairūs, atskleidžiantys skirtingus
periodus, dailininkus, mokyklas ir stilius. Atranka ir buvo viena iš pačių sunkiausių
knygos sudarymo fazių. Norėta sudėti darbus, kurie geriausiai reprezentuotų, kuo
objektyviau atspindėtų turtingą ir margą lietuvių ekslibriso meną. Vertinant pagal
darbų kokybę, dailininkų sąrašas galėjo būti dar didesnis. Knygoje kiekvieną
dailininką reprezentuoja 5-8 darbai. V. E. Vengrio kolekcija buvo didžiulė, todėl
pasirinkti buvo iš ko.
O kad ekslibrisų menas šiandien daug populiaresnis Lietuvoje negu išeivijoje,
- faktas. Lietuvoje kasmet ruošiamos respublikinės, tarptautinės ir kitokios ekslibrisų
parodos ir konkursai. Daugelis dailininkų sėkmingai eksponuoja savo darbus
tarptautinėse parodose. Ekslibrisus kuria ne vien grafikai, bet ir tapytojai, net
skulptoriai. Šioje srityje kasmet atsiranda vis naujų vardų.
O iš emigracijoje gyvenusių mūsų dailininkų tarptautinėse parodose aktyviai
dalyvavo jau mirę V. O. Virkau ir Ž. Mikšys. Beje, kaip prisipažino V. E. Vengris,
G. Vėžio ir jo domėjimasis ekslibrisais ne vieną išeivijos lietuvių dailininką paskatino
juos kurti.
Susitikimai Vilniuje ir Šiauliuose
Su V. E. Vengriu ne kartą teko susitikti Vilniuje. Jis iš JAV į Lietuvą atvyksta
kelis kartus per metus. Aplanko parodas, kultūros renginius, susitinka su giminaičiais,
pažįstamais, kolegomis, gyvenančiais Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir kituose Lietuvos
miestuose. Beje, Kaune Petrašiūnų kapinėse palaidoti jo tėvai, kurių palaikai iš JAV
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perkelti prieš keletą metų.
Kai V. E. Vengris lankėsi Šiauliuose, „Laiptų galerijoje“ apžiūrėjo E.
Juchnevičiaus (1942-2011) grafikos parodą, pabuvojo Šiaulių apskrities P. Višinskio
viešojoje bibliotekoje, Amerikos skaitykloje, Meno ir muzikos skyriuje įsikūrusiame
G. Bagdonavičiaus ekslibrisų fonde, pasirašė svečių knygoje, paliko autografą
vienoje iš savo knygų „Lithuanian bookplates - Lietuvių ekslibriai“. Kolekcininkui
ir mokslininkui Šiauliai paliko gerą įspūdį – kaip gražus, tvarkingas, žalias, turintis
daug jaunimo, gyvas miestas. Planuoja V. E. Vengris apsilankyti Šiauliuose ir vėl,
susitikti su G. Bagdonavičiaus ekslibrisų fondo nariais.
V. E. Vengris pilnas kūrybinių sumanymų ir idėjų. Susitikimų metu papasakojo
apie savo gyvenimą, darbą. Aktyviai tebesidomi, kas vyksta kamieninių lastelių ir
regeneracinės medicinos srityje. Progresas šioje srityje didelis ir daug žadantis. Vitolis
apie išėjimą į pensiją dar nekalba, nes nori būti arčiau viso to progreso, jam rūpi kuo
daugiau sužinoti apie naujus mokslo tyrimus ir atradimus.
Jonas NEKRAŠIUS
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