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DU SONETAI

MICHELANGELO

***
Leisk, Viešpatie, Tave visur regėti,
Ir savo ugnimi mane uždeki;
Man niekas šilimos negal žadėti,
Kaip Tavo žodžiai, man širdin patekę.

Tavęs šaukiuos, Tavęs tiktai šaukiuos,
Nes kai gal veltui kovą šią kovoju,
Sumažink kančią gailesčiu manuoju,
Kai nugalėti jį vargiai tikiuos.

Keli Tu sielą, dievišku pradu
Sukūręs ją šitam inde trapiajam,
Ir vesdamas link jos tikslų skirtų.

Tu jai suteiki maisto, paspirties;
Ir kas gi, Viešpatie, varge sunkiajam
Suteiktų be Tavęs jėgų, vilties?

FRANCESCO PETRARCA

***
Kaip greit artėja ta diena lemtinga,
Kai išbaigtas bus skirto skausmo saikas;
Ak, kaipgi greit, atrodo, lekia laikas
Ir kaip, ko vyliausi iš jo, niekinga.

Tariu aš protui: visa baigt turėsim,
Nebekalbėsim apie meilę nieko,
Ir žemės jungo nebeliks kaip sniego,
Taip sunkiai nešę, pailsėt galėsim.

Nes reiks su ja prarast ir tąją viltį,
Kuria ilgai taip siela suvedžiota,
O taipgi juoką,verksmą, baimę, pyktį.

Nes paaiškės, kur buvo mūs klajota,
Prie nelemtų daiktų bandyta kilti
Ir taip dažnai kentėt ir apsirikti.

Vertė Alfonsas TYRUOLIS
Varpai-1943
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LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS

IR POLITIKAS, 
IR KULTŪROS ŽMOGUS, 

IR DIDELĖS ŠEIMOS TĖVAS

PATRICIJA DROBLYTĖ

Į TIKRUMĄ PER VIDINĖS  
LAISVĖS PLĖTOTĘ

Tikrumas yra procesas, kuriame veriasi ir gilėja prasmė,
todėl nė vieną savo gyvenimo akimirką negalime jo laikyti užbaigtu.

Nesutaikomi prieštaravimai

Kartais nutinka taip, kad visos prasmės, kurias siekiame realizuoti 
savo gyvenimo pasirinkimais, ima ir apsiverčia. Prieštaravimai, kurių 
sprendimą manėme žiną, vėl iškyla savo pirmaprade forma, o  pati tikrovė 
tampa abejinga. Kasdienė, materialiais santykiais grįsta tikrovė pasirodo 
esanti visiškai abejinga mūsų vidujybei, nes turi savas (tikrumo) formas, 
kurioms negalioja mūsų vidujybės kriterijai. Tai yra iššūkis, tačiau ne visada 
iš karto jį atpažįstame. Tipiška mūsų reakcija į taip susiklosčiusią dalykų 
padėtį: nepriėmimas, maištavimas, pyktis, liūdesys, abejonė, neviltis. Kai 
pasiekiame nevilties dugną, suvokiame atsidūrę aklavietėje, nes nebegalime 
žengti senuoju keliu. Vienintelis kelias – pradėti kurti save ir savo pasaulio 
viziją iš naujo. Tai labai svarbi akimirka, ji reikalauja visiško sąžiningumo su 
savimi pačiais. Būti visiškai sąžiningu nereiškia būti visažiniu. Veikiau tai 
reiškia pripažinti, kad mūsų dalykų suvokimas turi savo „teisybes“ ir ribas. 

Aplinkybių „sąmokslas“  – į paviršių išnyrantys prieštaravimai  – 
siūlo mums dvi galimybes: patikrinti ištikimybę sau ir savo suvokimo 
ribas. Tikrovė mus nuolat bando ir provokuoja patobulinti ar sutvirtinti 
savo perspektyvą. Ji surežisuoja mums patikros scenarijus tuomet, kai 
būname labiausiai pažeidžiami, ir tai galbūt gerai, nes pažeidžiamumas ir 
neturėjimas stabilios atramos neleidžia  pasislėpti nei nuo jos, nei nuo savęs 
pačių ir iškelia į mūsų sąmonės šviesą visus jausmus bei mintis, susijusius 
su prieštaravimu. Jei tokią akimirką turėtume į ką neva stabilaus atsiremti 
savyje ar už savęs, dalies jausmų negalėtume patirti, dalis minčių neateitų 
į galvą, todėl tikrovė taptų iškraipyta. Mūsų išvados apie save ir pasaulį 
būtų neteisingos. Kartkartėmis išnyrantys prieštaravimai, kurių sprendimą 

ESĖ
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tarėmės radę anksčiau, siūlo galimybę atnaujinti objektų, su kuriais esame 
prieštaringuose santykiuose, suvokimą, o sykiu pagilinti ar išplėtoti 
suvokimą asmeninių prasmių, atsiveriančių santykiuose su jais. Kita vertus, 
jie moko pasitikėti savo pasaulėjauta ir tikrumu prasmės, vadovaujančios 
mūsų pasirinkimams. Tačiau taip pat rodo, kad tikrumas nėra stabilus 
dydis, pasiekiamas kartą ir visiems laikams. Tikrumas  – procesas, 
kuriame veriasi ir gilėja prasmė, todėl nė vieną savo gyvenimo akimirką 
negalime laikyti  užbaigtu. Tikrumas – santykinis dydis. Esama didesnio 
ir mažesnio tikrumo. Prieštaravimai kyla tuomet, kai asmeninė prasmė, 
išreiškianti mūsų vidinį tikrumą, susiremia su išorinio pasaulio tikrumo 
formomis, kriterijais, reikalavimais bei jų prasmėmis, kurias uoliai sergsti kiti 
asmenys. Prieštaravimai, į kuriuos esame įtraukti, teikia galimybę pasverti 
visas šias tikrumo formas, nustatant jų santykinę vertę. Tokioje situacijoje  
sakome, kad tie kiti „mūsų nesupranta“ arba laiko mus savo pripažįstamų 
tikrumo formų nelaisvėje, iš kurios sunkiai ir ilgai vaduojamės. Galų gale 
jie pateikia tikėjimo Dievu išbandymą.

Niekada negali tiksliai žinoti, kieno ranka rikiuoja tavo vidujybei 
abejingų įvykių seką bei iškelia prieštaravimus, kuriuos jau manei išsprendęs 
ar buvai nukišęs į tolimą sąmonės kamputį. Tuomet jautiesi tarsi kažkokio 
neperprantamo plano įgyvendinimo įrankis. Plano, kurio negali apibūdinti 
kitaip nei makabriškai suregztų aplinkybių prievartos.      

Iš kokio šaltinio kyla ši prievarta ir ar čia apskritai esama prievartos, 
paremtos kieno nors slaptomis užmačiomis? Į šį klausimą neįmanoma 
sąžiningai atsakyti, gvildenant jį vien tik „iš paukščio skrydžio“. Negali 
pakilti viršum aplinkybių iki Dievo sosto, jei pakilimą įsivaizduoji kaip 
keliavimą erdvėje  – iš vienos vietos į kitą, viršum žmogiškojo patyrimo 
sferos – ir žvilgtelėti į jį žemyn lyg nuo debesėlio. Nėra tokios transporto 
priemonės, kuria galėtumei nukakti į „priežasčių viešpatiją“ ir patikrinti 
savo gyvenimo „kaip ir kodėl“ kaip faktų. 

Aukščiau savęs nepakilsi. Žinoma, tam, kas nėra savęs atradęs, sunku 
įsivaizduoti „pakilimą virš“ kitaip nei keliavimą erdvėje: iš pasaulio purvyno – į 
Dievo karalystę. Tarytum iš kokios trečiojo pasaulio šalies į klestinčią Ameriką.  

Transcendencija neįsileidžia neprašytų įsibrovėlių. Į tą sferą, iš kurios 
tikiesi gauti prasmingų atsakymų, neįsibrausi, kol – galbūt, galbūt – neateis 
laikas ir ji pati nenusileis prie tavęs, kad išvaduotų tave iš kankinančių 
klausimų. Negali „jėga“ paimti „Dangaus karalystės“, nes tai ne žmogaus 
valios reikalas... Dvasios vėjas pučia kur nori.             

Nėra taip, kad negalėtumei gauti atsakymų į egzistencinius klausimus. 
Patirtis rodo, jog sfera, iš kurios gali tikėtis atsakymų ir buvimo žmogumi 
naštos palengvinimo, nėra nepasiekiama. Tačiau ji pasiekiama kitaip, nei 
sufleruoja fantastinė tarpgalaktinio keliavimo metafora. Jei būtų tik taip, tai 
„dvasinio augimo“ sąvoka neturėtų prasmės. 

PATRICIJA DROBLYTĖ
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*     *    *
„Dvasinis augimas“? Kai kam tai ne daugiau nei žodžių junginys. 

Nieko stebėtina: jei negali apčiuopti savo dvasinės esybės, nežinai, iš ko ji 
[turėtų būti?] sudaryta. Iš viso to, ką esi patyręs, aukščiausią žmogiškosios 
esybės dvasinę funkciją gali įsivaizduoti kaip sąvokinį mąstymą, o dvasinį 
augimą – kaip  informacijos kaupimo funkciją, tarkime, savišvietos forma. 
Savaime suprantama,  skaitymas lavina, tačiau naivu tikėtis, kad laisvalaikio 
skaitiniai patys savaime atves į tokią vietą, kurioje nebeliks naštos, vien tik 
akinančio aiškumo skaidruma. Nors niekas netrukdo svajoti apie lengvesnį 
kelią... 

Kai apraizgo ir ima smaugti aplinkybių pinklės,  – ypač tada, kai  
nuolankiai nusiteikta gyvenimo atžvilgiu, kai nieko sau per daug nereikalauji, 
su atsidavimu vykdai kasdienius uždavinius ir kai pasirengta daug ką iškęsti 
savęs atsižadant, – užsiplieski kerštu ir kaltinimais makabriškųjų aplinkybių 
režisieriui. Kodėl gi tam vaidmeniui mes paprastai pasirenkame Dievą? 
Gal dėl to kaltas baudžiančio Dievo vaizdinys, kurį nešiojamės galvoje nuo 
vaikystės? Nežinia kodėl ilgainiui ima atrodyti, kad visos mūsų gyvenimo 
laimės ir nelaimės – tų pačių rankų darbas. Ypač jei jos nutinka nepaisant 
to, kaip elgiamės, kaip jaučiamės ir kuo gyvename.  

Kada nors ateityje, galimas daiktas, kiti kentės nuo tavęs – taip pat, 
kaip ir tu kentėjai nuo tų, kurie kadaise ėmė kerštauti pasauliui kaip 
abstrakcijai, o keršto ugnį nukreipė į tave – konkretų žmogų. Juk, šiaip ar 
taip, jokios mūsų likimo peripetijos nėra atsietos nuo kitų žmonių. Net jei 
į savo gyvenimo kelią žvelgiame kaip į kažkokio nematomo režisieriaus 
sumanymą, fatališkas kliūtis, su kuriomis susiduriame, mums paprastai 
sukuria konkretūs kiti. Negali teigti, kad kiti – tik už virvučių tampomos 
marionetės. Tiems kitiems režisūrinės dramos dalyviams, atliekantiems 
savo vaidmenis, jų elgesys yra visiškai natūralus, kaip ir tau tavasis.  

Gyvenimo kelią galima įsivaizduoti kaip vientisą audinį, kuriame 
vyrauja tam tikras „audimo principas“ – tam tikra tendencija. Iš viso to, ką 
pastebi, – žinoma, jei atidžiai stebi, kaip ryškėja ir skleidžiasi tavo gyvenimo 
kelio piešinys, ir kokio „ornamento“ formą jis įgauna, – gali daryti kelias 
išvadas. Pirma, kad esi žmogus su likimu [žinoma, ne kiekvienas turi tokį 
„fatalistinį“ gyvenimo jausmą, bet šįkart kalba apie tuos, kurie turi]. Antra, 
kad tavo likimo scenarijus skleidžiasi per susidūrimus su kitais žmonėmis, 
kurių elgesiui vadovauja savarankiški motyvai. 

Pasilikti prie tikrumo

Žmogus neprivalo būti tobulas, bet likti sąžiningas su savimi privalo. 
Vidinis tikrumas – tavo žvakelė, kuria pasišviesdamas gali oriai keliauti savo 

Į TIKRUMĄ PER VIDINĖS LAISVĖS PLĖTOTĘ
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gyvenimo keliu. Kad ir koks keistas, neįprastas jis būtų, negalima jo paleisti, 
privalu pasilikti su juo, nes kitaip rizikuoji prarasti žmogiškąjį orumą.  

Tyrinėjant materialaus pasaulio įvykių raidą, – nesvarbu, kiek lemties 
[gal Dievo ar visatos] ženklų joje įžvelgi ir net nesvarbu, kad tavo įžvalgos 
teisingos [juk jos, šiaip ar taip, padeda tau suvokti dalykus, subtiliai 
parodydamos, kas yra tikra ir teisinga, o kas ne], – niekuomet negali visiškai 
tiksliai savo likimo prognozuoti, negali absoliučiai jo pajungti savo valiai. 
Jei tai būtų įmanoma, – tikėjimas netektų prasmės.   

Tikėti gerais dalykais [„savo asmenine legenda“, „auksinėmis 
svajonėmis“], ko gero, verta, nes tikėjimas įkvepia ir pakylėja mūsų sielas, 
suteikia gyvenimui kryptį ir prasmę, sutaurina  egzistenciją. Tačiau 
negalima tikėtis, kad dvasinės priežastys ir išoriniai įvykiai tobulai sutaps. 
Galime tikėtis, kad mūsų įkvėpimas pakreips įvykių seką mūsų aistros ar 
sumanymų išsipildymo linkme. Galingas troškimas turi didžiulį energinį 
potencialą ir, be abejo, padeda keisti pasaulį trokštama linkme, tačiau ko 
nors trokšdami negalime žinoti, ką iš tikrųjų gausime, o taip pat negalime 
būti tikri dėl nieko kito, išskyrus pačius save, nes šiame pasaulyje įvykius 
lemia įvairios priežastingumo formos, o Dvasios pirmumas jame [kol kas?] 
nėra realizuotas, nors ir labai to norėtųsi.  

Jei troškimo objektas yra koks nors asmuo, negali žinoti, kas, kokia 
jo esybės dalis vadovauja jo valiai. Troškimas gali būti abipusis, tačiau 
negali žinoti, kokios jo esybės dalys įsiterps į vadovavimą jo troškimui, o jei 
troškimas nugalės – į vadovavimą jūsų santykiui. Jei troškimo objektas kokia 
nors galimybė, gali paaiškėti, kad tą troškimą išprovokavo tos galimybės 
pavadinimas, tačiau jos turinys neatitinka tavo troškimo, nes užgožia 
prasmes, prie kurių, galimas daiktas, nesąmoningai veržeisi. Trokštamas 
objektas gali nesirealizuoti fiziškai arba gali realizuotis, bet be to turinio, 
kurio iš jo tikėjaisi. 

Aktyviai trokšdami galime priartinti prie savęs aplinkybę ar asmenį, 
bet niekada nežinome ir negalime iš anksto žinoti, ko iš jų sulauksime. Mes 
nukreipiame į juos tam tikrus lūkesčius, tačiau niekuomet negalime tiksliai 
žinoti visų juose slypinčių galimybių. Jei ko nors stipriai trokštame, savo 
trokštamą dalyką suvokiame kaip savo laimingumo sąlygą. Pastarųjų gali 
būti įvairių, tačiau vaizduotėje jas suaudžiame į vientisą „svajonių gyvenimo“ 
piešinį. Mums atrodo, kad trokštamas dalykas padarys mus laimingesnius. 
Tačiau nesuvokdami trokštamo dalyko – asmens ar aplinkybės – pamato, 
galime smarkiai apsirikti.

Be abejo, visi mūsų pastangų verti tikslai galų gale turėtų padaryti 
mus laimingesnius, jei nuoširdžiai jų siekiame. Tačiau tai nėra tiesioginis 
laimingumas. Ne objekto pasiekiamumas mus daro laimingesnius, o 
pasipriešinimo sąlygų, glūdinčių objekte, mums iš pradžių nematomų, 
įveika. Laimingumas, kurio siekiame per trokštamą objektą, visuomet yra 

PATRICIJA DROBLYTĖ
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atidėtas labiau, nei mums to norėtųsi, nors iš pradžių – ypač jei objektas 
pasiekiamas  – atrodo, kad prieinamumas pats savaime laiduoja laimę. 
Išorinių kliūčių, trukdančių mums pasiekti trokštamą objektą, įveika tėra 
pirmas žingsnis siekiant to, kas padarytų mus laimingus.

Kodėl mums atrodo, kad prieinamumas pats savaime laiduoja laimę? 
Galbūt todėl, kad trokštamam objektui priskiriame savo troškimo 
ypatybes: grynumą ir vienareikšmiškumą, kuriuos išgyvename jį patirdami, 
o tiksliau – kai objektą sutapatiname su jausmu, kurį jam jaučiame ar su 
dvasine būsena, kurią jis mums sukelia. Visa, ką svarbaus galėtume įžvelgti 
trokštamame objekte kitu atveju, tampa nereikšminga. 

Kita vertus, kartais galingas jausmas padeda atverti ypatingą tikrumo 
regioną, kuriame įsišaknijusi mūsų būtis. Galbūt be jo būtume pusakliai 
tikrovės atžvilgiu? Galingas jausmas išdegina visa, kas mažiau nei tikra, kol 
lieka tik jis pats ir tik tai, kas jį atitinka.          

Interpretuoti ar būti interpretuojamam?

Gvildendami tikrumo bei žmogaus pasiryžimo ginti savąją tikrumo 
formą klausimus, turime tarti keletą žodžių apie žmogaus prigimtį. 

Pradėkime nuo to, kad žmogus baigtinė būtybė: jį riboja įkūnytumo 
bei aplinkos, kurioje jis veikia, sąlygos, todėl jo patirtis bei suvokimas negali 
aprėpti visų žmogiškųjų galimybių. Kita vertus, jis turi begalinį tobulėjimo 
potencialą. Jį išskleisdamas pamažu įveikia ribotumą, į kurį yra įspraustas 
šių sąlygų. Žingsnis po žingsnio išskleisdamas savo vidinį potencialą, sykiu 
įgyvendina svarbiausią gyvenimo uždavinį – realizuoja savąjį žmogiškumą. 
Tačiau savirealizacija anaiptol nėra paprastas dalykas, bent jau tuomet, 
kai žmogui tenka skintis kelią prie tų savo vidujybės sluoksnių, kurie ją 
įgalina. Šiame kelyje tenka nuolat patirti konfliktinius ir netgi „smurtinius“ 
susidūrimus tarp savo esybės dalių: tarp tos, kuri jame iki tol vyravo, ir tos, 
kurią šioji dengė. Kiekviena dalis turi savą realizacijos programą. Kai kelias 
praskinamas ir žmoguje atsidengia kuris nors naujas jo esybės sluoksnis, 
tuomet tarytum nukrenta jo raišką ribojusios sienos ir gyvenimas tampa 
nauju kūrybos visomis prasmėmis tarpsniu. 

Žmogiškumas – ne duotybė, o veikiau didelių pastangų reikalaujantis 
uždavinys, todėl negali būti tapatinamas su „pradinėmis patyrimo 
sąlygomis“ – aplinkybėmis, kurių žmogus, ateidamas į šį pasaulį, negali 
laisvai pasirinkti. Žmogiškosios tikrovės „tikrumas“ negali būti suvestas 
į „pradines patyrimo sąlygas“.

Žinoma, negalima sakyti, kad šios sąlygos yra kažkas netikra – juk, šiaip 
ar taip, per santykį su jomis, per jų įvaldymą, per jų traukos ir apribojimų 
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įveiką ugdomas žmogiškumas. Jos, be abejo, yra tikros „apčiuopiamumo“ 
prasme. Tai yra pradiniai žmogaus savivokos orientyrai. Žmogaus kaip 
žmogaus tapsmas prasideda nuo jų įsisąmoninimo. Būtent todėl jų tikrumas 
yra pradinis. Pradinis tikrumas nėra „netikras“ subtilesnių ar gilesnių 
tikrumo formų atžvilgiu, tiesiog jo ontologinis statusas – statusas tikrovės 
hierarchijoje –  kitas. Tikrumo formų hierarchizavimas  dvelkia kūno ir 
dvasios priešprieša. Nereikia tų dalykų priešinti. Pakanka pasakyti, kad 
pradinės patyrimo sąlygos žymi ne žmogaus galimybių ribą, o galimybių 
pradžios atskaitos tašką.  

 Atskleisdamas ir įsisąmonindamas vis gilesnius tikrovės sluoksnius jis 
išsiveržia iš pasyvaus santykio su tikrove, į kurį buvo įspraustas pradinių 
patyrimo sąlygų kaip tikrovės [tikrumo] galimybių riboženklių. Išsiveržęs iš 
jų, žmogus tampa tikrovės kūrėju – interpretatoriumi, – nes šioms pradinėms 
sąlygoms gali suteikti naują, savitą prasmę. Būti interpretatoriumi reiškia 
aktyviai, kūrybiškai dalyvauti tikrovėje, naudojantis savo žmogiškosiomis 
galiomis, o šias gali realizuoti tiek, kiek esi išplėtojęs savąją vidujybę. Savo 
ruožtu interpretacijos objektas yra tas, kuriam pradinės patyrimo sąlygos 
atstoja tikrovės pamatą, o pati tikrovė ir jis pats kaip jos dalis jam jau yra 
„suinterpretuotos“ duotumo prasme. Tikrovės atžvilgiu toks žmogus yra 
interpretacijos objektas, nes pasikliauja pirmaprade jos duotumo forma 
kaip viso tikrumo šaltiniu. Interpretacijos objekto santykis su tikrove 
pasyvus: tikrovė jam yra savaime aiškus dalykas, o ne kažkas, ką reikėtų 
atverti [interpretuojant]. Buvimo forma – aiškinimo būdas, kuriam nereikia 
jo aktyvumo.

Žmoguje interpretatorius visada yra aukščiau už interpretacijos objektą. 
Šio pasakymo nereikia suprasti taip, kad interpretatoriaus statusas žmogui 
teikia automatišką pranašumą kito žmogaus kaip interpretacijos objekto 
atžvilgiu [jei tas kitas nėra atskleidęs savyje interpretatoriaus laisvės]. 
Tai reikštų, jog pirmasis yra „tikresnis“ žmogus už antrąjį. Ne žmonės 
yra „tikresni“ vieni už kitus, o tikrovės reiškimosi formos. Kadangi 
visų tikrumo formų pamatas žmogaus vidujybė, geriau būtų sakyti, 
kad įvairūs žmonės yra nevienodai išplėtoję savąją vidujybę, o todėl 
ir nevienodai atskleidę ar realizavę tikrumą, nors tikrumas  – visomis 
prasmėmis – iš esmės prieinamas kiekvienam. 

Pradinės patyrimo sąlygos nustato išorinius žmogaus tapatumo 
parametrus ir apibrėžia jo savivokos horizontą. Kol veikia pagal tapatumo 
sąlygas, kurių pats nesirinko ir kol su jomis kaip su vienintele objektyvia 
tikrove „bendrininkauja“, tol pasaulio atžvilgiu jis tėra interpretacijos 
objektas. Kai ima justi susvetimėjimą su sąlygomis, kurių laisvai nesirinko, 
bet jaučiasi nepajėgus prieš jas maištauti, nes jų objektyvumas jam rodosi 
besąlygiškai svaresnis už jo asmeninę valią, jis vis dar pasilieka interpretacijos 
objektu. Kol neišsiugdys ir neįsisąmonins poreikio išsilaisvinti iš jam 
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primestų apibrėžtumų, tol nesužinos, kad gilesniu lygmeniu jis pats esti 
interpretatorius.

Vis dėlto susvetimėjimo jausmo atsiradimas žymi svarbų pasikeitimo 
momentą. Jį galima pavadinti teisės būti „savo paties autoriumi“ 
susigrąžinimo pradžios momentu.  

Be abejo, žmogus nesukuria savęs fiziškai, todėl ir negali būti savo 
paties autoriumi šia prasme. Tačiau jis gali tapti savo paties autoriumi kita 
prasme – per savo tapatumo įsisąmoninimą bei įprasminimą. Klausimas, kas 
sudaro žmogaus tapatumo esmę, taigi, kas jame pamatiškiau – fizinė būtis 
ar savivoka  – yra vienas iš esmingiausių klausimų apie žmogų apskritai. 
Galima sakyti, kad žmogus yra diskursyvi – prasmes kurianti būtybė. Tai 
yra viena iš tų žmogaus egzistencijos sąlygų, kurioje veikimo būdas ir 
buvimo forma sutampa, o tiksliau,  – veikimo būdas ir yra buvimo forma. 
Šiuo atžvilgiu žmogaus  buvimas yra  a k t y v u s. Tuo tarpu kaip fizinė 
būtybė žmogus jau yra duotas pats sau. Kad b ū t ų fiziškai, jam nereikia 
stengtis ir dėti kokių nors pastangų – jis tiesiog e s t i. Taigi, jo santykis su 
savo fizine būtimi yra p a s y v u s. Tačiau tokiame pasyviame santykyje 
su savuoju tapatumu nėra nieko specifiškai žmogiška, nes fiziškai esti visa 
kūrinija, taip pat ir nežmogiška. Todėl žmogus kaip žmogus save realizuoja 
stengdamasis save suvokti ir kaip nors įprasminti. Šiuo atžvilgiu jis tampa 
savo paties autoriumi. 

„Būti savo paties autoriumi“ skamba radikaliau, nei „būti savo paties 
interpretatoriumi“, nes diskursyvią veiklą mes esame įpratę skirti nuo 
buvimo ir sieti juos vieną su kitu kaip bazę su antstatu [kai bazė ar pamatas 
žymi buvimą grynai fizine prasme, o antstatas – “diskursyvią veiklą”]. Tačiau 
jei gebėjimas interpretuoti nusako specifiškai žmogišką buvimo būdą, tai iš 
to plaukia, kad interpretuodamas  – stengdamasis suvokti bei įprasminti 
pasaulį ir patį save  – žmogus juos ir perkuria, taigi, tam tikru atžvilgiu 
tampa ir savo paties autoriumi.                          

Autorystės susigrąžinimo pradžios akimirką žymi susvetimėjimo 
jausmo pasireiškimas, tačiau užtrunka nemažai laiko, kol sąmonė šį jausmą 
apdoroja ir paverčia susivokimo pamatu. Žmogaus susvetimėjimo su savo 
„objektiškumo“ sąlygomis jausmas vaidina svarbų vaidmenį, nes tai yra naujos 
savimonės formavimosi akstinas. Susvetimėjimo jausmas nevienalypis – jis 
aprėpia visą išgyvenimų paletę. Susvetimėjimas – jausmas, kad savo paties 
atžvilgiu esi statistas, vaidinantis ne savo režisuojamą spektaklį; kad tavyje 
nėra vietos, iš kurios galėtum kalbėti sava kalba; jausmas, kad tavyje apskritai 
nėra vietos, iš kurios galėtum kalbėti jausdamas savo esybės vientisumą – 
sąryšį tarp „tribūnos“, iš kurios kalbi, ir žodžių, skirtų perteikti prasmę ar 
užmegzti ryšį. Tačiau kelias iki savęs kaip interpretatoriaus [ar „savo paties 
autoriaus“] suvokimo, iš esmės prilygstantis vidiniam išsilaisvinimui, yra 
ilgas ir nelengvas. Mes ateiname į pasaulį tam, kad įsisąmonintume ir 
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realizuotume savo vidinę laisvę, tačiau ši nėra duotybė. Ją reikia išsikovoti – 
t. y. susikurti. Šios kovos arena  – ne gyvenamasis pasaulis ar konkretūs 
kiti asmenys; jos arena yra mūsų pačių vidujybė. Kad kova  įsipliekstų, 
reikalingi apribojimai  – sąlygos, į kurias būtume įsprausti nelaisva valia. 
Šią funkciją, viena vertus, atlieka prigimtinės sąlygos, nustatančios mūsų 
kūniškąjį tapatumą; tai yra mūsų savimonės formavimosi atskaitos taškai. 
Antra vertus,  – socialinės sąlygos, kurios nubrėžia tolesnę savimonės 
plėtotės trajektoriją. Gali nutikti taip, kad pamatinės mūsų egzistencijos 
sąlygos, kadaise buvusios visiškai neutralios, vieną dieną virs gniuždančiais 
apribojimais. Tuomet būsime priversti stoti su jais į kovą, jei norėsime 
apginti savo vidinę laisvę – laisvę būti savimi.   

Kovą už vidinę laisvę galima laikyti laimėta ne tuomet, kai ką nors kam 
nors įrodome ar tariamės įrodę nutildydami kitus, o tuomet, kai nelieka 
abejonių dėl to, kas mes esame, nepriklausomai nuo to, ką apie tai mano 
išorinių mūsų tapatumo sąlygų sergėtojai. 

Vidinė laisvė svarbi, nes joje glūdi tam tikras, individualiai juntamas 
tikrumas. Vidinio tikrumo jausmas gali neturėti analogų išorėje, tačiau jis 
gali būti toks stiprus, kad, atskyrus jį nuo savęs, pats subyrėtum į gabaliukus. 

Neverta abejoti vidinio tikrumo „tikrumu“ vien dėl to, kad aplinkui 
nerandi jo patvirtinimų. Žmogiškoji tikrumo prasmė  – neužbaigtas 
ir neužbaigiamas dalykas. Tačiau kiekvienas naujas laimėtas mūšis 
dėl vidinės laisvės ją papildo. Kas žino, galbūt šiandien mano iškovotas 
tikrumo gabalėlis prasmingai papildys platesnį tikrumo piešinį?..

                                                                                    
Patricija DROBLYTĖ
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IŠLAIKYTI 

TRADICIJAS, 
KULTŪRĄ, PADĖTI 

IŠMOKTI KALBĄ
„Varpų“ viešnia – dr. Karina FIRKAVIČIŪTĖ

Pradžiai  – trumpas įžanginis žodis, kas yra kalbų ekologija, kodėl šiuo 
metu ji ypač svarbi Lietuvai ir pasauliui. 

Ekоlogija (graikiškai οίκος – namas, būstas + λόγος – mokslas, žodis) – 
mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka, įskaitant 
tokius fizinius veiksnius (faktorius) kaip klimatas, geografinės sąlygos, gyvosios 
ir negyvosios gamtos sąveika. Pagal šią analogiją sukurta ir kalbų ekologija 
(arba lingvistinė ekologija, angl. language / linguistic ecology), kuri tiria, kaip 
kalbos sąveikauja vienos su kitomis ir kaip išsaugoti nykstančias kalbas. 

Terminas „kalbų ekologija“ pirmąsyk paminėtas „kalbų situacijai“ Arizonoje 
( JAV) skirtoje knygoje   1967 m. (C.F. Voegelin, F. M. Voegelin and Noel W. 
Schutz, Jr. The language situation in Arizona as part of the Southwest culture 
area“ in Studies in Southwestern Ethnolinguistics: Meaning and history in the 
languages of the American Southwest, ed. by Dell Hymes and William E. Bittle, 
403–51, 1967. The Hague: Mouton) .
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Minėtą terminą išpopuliarino norvegų kilmės JAV lingvistas Einaras 
Ingvaldas Haugenas (1906–1994), vadinamas amerikiečių sociolingvistikos 
pionieriumi. Jo knyga „Kalbos ekologija“ (The Ecology of Language: Language 
Science and National Development, 1972) tapo kertiniu veikalu šioje lingvistikos 
srityje. 

Nuo „Kalbos ekologijos“ pasirodymo praėjo beveik pusšimtis metų, per 
kuriuos kai kurios kalbos pradėtos gaivinti, kai kurios galutinai mirė (pvz., 
keltiška meniečių kalba 1974 m.). 

Bloga naujiena: kalbos nyksta, miršta, yra draudžiamos, niveliuojamos, jų 
vartotojai nenoriai jas vartoja. 

Gera naujiena: kalbos gaivinamos, daugėja entuziastų, kurie mokosi itin 
retų ir nepopuliarių kalbų (pvz., Australijos aborigenų, papuasų, Okeanijos 
gyventojų, nedidelių Azijos, Amazonės ir Europos tautelių ir kt.). Daug gero 
į kalbų gaivinimą įneša vis galingesnis internetas, socialiniai tinklai. Dabar 
daugelį kalbų norintiems išmokti paprastai nebūtina vykti į tolimas džiungles, 
salas ar kalnus (nebent norint pagilinti žinias): dažniausiai visiškai pakanka 
interneto, bibliotekų ir bendravimo socialiniuose tinkluose. 

E. I. Haugenas kalbų ekologiją apibrėžė kaip „bet kurios kalbos ir jos aplinkos 
sąveikos tyrimą“. „Tai buvo reakcija į abstrakčią Naomo Chomsky propaguojamą 
kalbos kaip monolitinės, dekontekstualizuotos, statiškos esybės sampratą, ir ji 
buvo suprasta kaip plati ir tarpdisciplininė sistema. Naudodamas „ekologiją“ 
kaip biologijos metaforą kalbotyroje, E. I. Haugenas suformulavo dešimt 
klausimų, kurie kartu išsamiai nagrinėja veiksnius, susijusius su kalbų padėtimi 
jų aplinkoje. Kiekvienas iš jų yra susijęs su tradicine kalbos studijų sritimi, 
apimančia istorinę kalbotyrą, kalbinę demografiją, sociolingvistiką, kontaktus, 
variacijas, filologiją, planavimą ir politiką, kalbos politiką, etnolingvistiką ir 
tipologiją, - ir kiekviena iš jų susikerta su vienu ar keliais kitais pogrupiais. 
Kartu atsakymas į kai kuriuos ar visus šiuos klausimus yra kalbos ekologijos 
dalis. Nuo to laiko ekologijos sąvoka kalbotyroje plėtojosi, kad būtų galima spręsti 
socialinio, švietimo, istorinio ir vystymosi klausimus. Plėtojantis ekologijai kaip 
ypatingai biologijos šakai ir iškylant XXI ir XXI a. problemoms, tokioms kaip 
migracija, hibridiškumas ir marginalizacija, kalbos ekologijos sąvoka vaidina 
svarbų vaidmenį sprendžiant plačius kalbos ir visuomenės pokyčių klausimus.“ 

Kalbų ekologijai ypač svarbu  – tai labai svarbu ir Lietuvai  – mažų, 
nykstančių kalbų santykis su dominuojančiomis kalbomis. Lietuvoje tarp 
gausybės kalbų egzistuoja jau seniai čia gyvenančios bendruomenės – karaimų – 
kalba, kuri laikoma esanti kritiškos situacijos (apie tai plačiau –  pokalbyje su 
dr. Karina Firkavičiūte). 

Kiekvienas galime kažką padaryti, kad Žemė būtų žalesnė, lygiai taip 
pat galime pasistengti, kad greta egzistuojančios mažumų kalbos neišnyktų. 
Kažkas galbūt imsis jų mokytis, kažkas naudos kitus metodus, padėsiančius 
šioms kalboms išnykti. Kalbų ekologija turi užsiimti tiek kiekvienas žmogus, 

MINDAUGAS PELECKIS
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tiek valstybė vyriausybiniu lygmeniu. 
Jei kiekvienas žmogus, susidomėjęs kalbomis, greta tų, kurios populiarios, 

naudingos, globalios, ims mokytis bent vieną retą kalbą, pasaulio kalboms 
išnykimas nebegrės. Susimąstykime apie tai. 

Mindaugas PELECKIS. Karaimų kalba pagal nykstančių kalbų 
registrą (http://www.endangeredlanguages.com/lang/2366) laikoma 
„critically endangered“, t. y. esanti prie visiško išnykimo ribos. Tačiau 
Lietuvos karaimų bendruomenė neseniai išleido keletą knygų karaimų 
kalba. Kokia tikroji situacija Lietuvoje ir pasaulyje? Kiek, Jūsų 
duomenimis, šia kalba yra kalbančiųjų? Tiek, kaip pirmąja, gimtąja, 
kalba ar tiek, kaip antrąja?

Karina FIRKAVIČIŪTĖ. Taip, karaimų kalba priskiriama nykstančių 
kalbų grupei, tačiau tai nereiškia, kad šia kalba nebegali būti kuriama. Tebėra 
kuriama, o „Mažasis Princas“, jei tai turite omeny, buvo specialiai išverstas 
į karaimų kalbą su intencija užfiksuoti esamą situaciją ir pamėginti kalbą 
įveiklinti ne tik kaip šnekamąją ar religinę, bet ir kaip galinčią pilnai būti 
grožine kalba. Leidykla, išleidusi „Mažąjį Princą“ karaimiškai („Tintenfass“, 
leidykla Vokietijoje) specializuojasi šios ir kelių kitų pasaulinių literatūros 
šedevrų leidime mažomis kalbomis. Džiaugiamės, kad galėjome sėkmingai 
įgyvendinti šį projektą.

Lietuva šiuo metu – vienintelė vieta pasaulyje, kurioje dar kalbama 
karaimų kalba. Keli žmonės, kelios šeimos, gyvenančios Lenkijoje ir 
kalbančios karaimiškai, yra išeiviai iš Lietuvos. Bendra statistika per abi 
valstybes nurodo, kad yra 30 karaimiškai kalbančių žmonių. Daugiau 
niekur pasaulyje šia kalba nebekalbama. Tai pirmąja, gimtąja kalba, 
šnekantys žmonės. Yra žmonių besimokančių kalbėti, tačiau jie dar 
negali savęs priskirti gebančių kalbėti karaimiškai. Tokia grupė dar tik 
formuojasi.

To paties norėčiau paklausti ir apie Lietuvos karaimų bendruomenę, 
turinčią gilias tradicijas Lietuvos istorijoje. Kiek mūsų šalyje karaimų? 
Kokia bendruomenės veikla? Ar veikia kenesos Trakuose ir Vilniuje? Ar 
rengiami renginiai, švenčiamos šventės ir t. t.?

Lietuvos karaimų bendruomenę šiuo metu sudaro apie 250 žmonių. 
Tai daugiau vyresnio amžiaus žmonės, tačiau yra ir nemaža, aktyvi jaunimo 
grupė.

Bendruomenė turi dvi organizacijas, kurios pasiskirsto veiklos barais, 
tačiau visi Lietuvos karaimai yra abiejų organizacijų nariai, dalyviai. 
Abi Lietuvos karaimų bendruomenės organizacijos dalinasi veikla bei 
atsakomybe, palaikant bendruomenės gyvenimą ir veiklą.

KARAIMŲ BENDRUOMENĖ STENGIASI IŠLAIKYTI 
TRADICIJAS, KULTŪRĄ, PADĖTI IŠMOKTI KALBĄ
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Lietuvos karaimų kultūros bendrija (LKKB) – viena iš dviejų karaimų 
bendruomenės Lietuvoje organizacijų, savo veikla siekianti prisidėti 
išsaugant ir puoselėjant karaimų tautiškumą, tapatybę, tradicijas, apeigas, 
palaikant gimtosios karaimų kalbos funkcionavimą ir jos mokymąsi. 
Kitą svarbią šios organizacijos veiklos dalį sudaro karaimų kultūros 
populiarinimas ir pristatymas Lietuvoje bei užsienyje. LKKB rūpinasi ir 
vidiniu bendruomenės kultūriniu gyvenimu.

LKKB kasmet rengia tarptautines karaimų kalbos ir kultūros stovyklas 
vaikams bei suaugusiems, kurių programą sudaro kalbos pamokos, 
pažintiniai seminarai apie karaimus, kūrybinės dirbtuvės, amatų laikas, 
įvairios meninės veiklos, aktualizuojančios karaimų kultūrą. LKKB taip pat 
rengia ir leidžia knygas, leidinius apie karaimų kultūrą bei paveldą Lietuvoje 
Naujausias leidinys – “Karaimų kenesos Lietuvoje” lietuvių, anglų, vokiečių, 

Nuotraukose: akimirkos iš 2019 metų tarptautinės karaimų kalbos ir kultūros stovyklos 
uždarymo. 
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rusų ir lenkų kalbomis. Taip pat rengiami edukaciniai, moksliniai, karaimų 
kultūrą pristatantys, populiarinantys renginiai bei projektai. Vėliausias  – 
kultūrinis maršrutas “Vilnius ir karaimai”. LKKB skatina ir palaiko 
karaimų jaunimo folkloro ansamblį “Birlik” („Vienybė“), tarpininkaudama 
gaunant finansinę paramą, pristatydama ansamblį dalyvauti Lietuvos ir 
tarptautiniuose renginiuose, įvairiai populiarindama jo veiklą ir kitais 
būdais. 

Karaimų bendruomenė sulaukia nemažai dėmesio iš Lietuvos 
bei užsienio žurnalistų, studentų, kitų bendruomenių ar institucijų, 
mokslininkų, besidominčių karaimų kultūros aspektais. LKKB (kartu 
su Lietuvos karaimų religine bendruomene) siekia palaikyti dėmesio 
karaimams iniciatyvas ir kiek galėdama padeda besidomintiems rasti 
reikiamus atsakymus, informaciją ar kontaktus.

2018 metais LKKB šventė savo trisdešimtmetį. Buvo atidaryta 
memorialinė pirmojo karaimų susirinkimo 1988-aisiais lentelė (ant namo 
Trakuose, Karaimų g.29), parengta jubiliejui skirta paroda (http://www.
karaim.eu/index.php?id=83&lang=), prisiminimų seminaras ir koncertas. 

Lietuvos karaimų religinė bendruomenė (LKRB)  – viena iš dviejų 
karaimų bendruomenės Lietuvoje organizacijų. Ji perėmė ir tęsia nuo XIV 
a. pabaigos Lietuvoje gyvenančios karaimų bendruomenės, kaip juridinio 
vieneto,  liniją. Bendruomenė yra savarankiška ir nepriklausanti nuo 
kitų šalių dvasinės ir pasaulietinės valdžios. Šiuo metu Lietuvos karaimų 
religinė bendruomenė neturi pilnai pareigas einančio dvasininko. Šią veiklą 
savanoriškai dalinasi LKRB valdybos nariai.

Karaimų religija, kaip svarbus Lietuvos karaimų bendruomenę 
vienijantis veiksnys, yra svarbiausias LKRB darbo baras. Jį sudaro sielovada, 
bendruomenės religinis gyvenimas, bet taip pat rūpestis bendruomenei 
priklausančiais ryškiais karaimų architektūros paminklais, šventovėmis 
(http://www.karaim.eu/index.php?id=23&lang= kenesomis Trakuose ir Vilniuje), 
bendruomeniniais namais (http://www.karaimai.lt/lt, Karaimų g. 13 Trakuose), 
mokyklos pastatu (Karaimų g. 28 Trakuose), kitais objektais Trakuose, 
Vilniuje ir Panevėžyje, priklausančiais bendruomenei (karaimų kapinės, 
Trakų istorijos muziejaus dalis ir kt.).

LKRB pagal galimybes iš dalies remia svarbias Bendruomenės 
iniciatyvas (ansamblio „Birlik“ veiklą, tarptautinių karaimų kalbos ir 
kultūros stovyklų rengimą, leidinius), taip pat aktyviai dalyvauja pristatant 
Lietuvos karaimų paveldą, tikėjimą, tradicijas bendraujant su Lietuvos ir 
užsienio žmonėmis ar institucijomis. 

Abi Trakų ir Vilniaus kenesos (http://www.kpd.lt/index.php?mact=News, 
cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4457&cntnt01returnid=213) yra veikiančios. 
Bendruomenė švenčia savo religines šventes, rengiamos pamaldos, kai 
kurios  apeigų dalys švenčiamos namie. Vyksta ir vieši įvairaus pobūdžio 

KARAIMŲ BENDRUOMENĖ STENGIASI IŠLAIKYTI 
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renginiai. Vienas iš jų  – tradicinis, tai  –  tarptautinė karaimų kalbos ir 
kultūros stovykla  – Lietuvos karaimų bendruomenės renginys Trakuose, 
vykstantis nuo 2002  m. Jo programą sudaro karaimų kalbos pamokos, 
pažintiniai seminarai apie karaimus, išvykos, įvairios meninės veiklos, 
aktualizuojančios karaimų kultūrą. Stovykla trunka apie savaitę, jos 
dalyviai  – vaikai, jaunimas, suaugusieji. Į šią stovyklą suvažiuoja ir daug 
karaimų, gyvenančių kitose šalyse, - Lenkijoje, Ukrainoje, Rusijoje, 
Prancūzijoje, Kanadoje. Stovykla tapo svariu bendruomenės ir jos išeivių 
susitikimo renginiu, tai visada suteikia papildomo emocinio krūvio. 

Kaip jau minėjau, bendruomenė turi ir veikiantį jaunimo kolektyvą – 
karaimų ansamblį „Birlik“. Jis susibūrė 2010  m. Trakuose. Tuo metu jį  
sudarė aštuonerių-dešimties metų mergaitės ir berniukai iš karaimų šeimų. 
Laikui bėgant prie jų prisijungė ir daugiau įvairaus amžiaus jaunimo. 
„Birlik“  išaugo į darnų kolektyvą, kuris džiugina žiūrovus originaliais 
pasirodymais. Pagrindinis kolektyvo tikslas buvo ir yra vienyti karaimų 
vaikus ir jaunimą, siekiant išsaugoti protėvių kultūrą ir ją skleisti. Per 
dešimt gyvavimo metų ansamblis surengė pasirodymus ne tik Lietuvoje, 
bet ir įvairiuose renginiuose Lenkijoje, Ukrainoje, Turkijoje.

Internete teko matyti knygų karaimų vaikams. Kaip noriai vaikai 
mokosi karaimų kalbos? 

Kai vyksta tradicinė kasmetinė karaimų kalbos stovykla, joje dalyvauja 
ir karaimų kalbos mokosi įvairaus amžiaus žmonės, o vaikai sudaro 
atskirą grupę. Kalbai išmokti, žinoma, savaitės per metus neužtenka. Kitu 
metu rengiami kalbos kursai internetu. Kai kurie tėvai moko savo vaikus 
namuose, samdo pedagogus. Tai jau daugiau privačios iniciatyvos, tačiau 
bendruomenės lygiu labai džiaugiamės, kad jos tokios yra. Labai daug 
priklauso nuo šeimos, nuo tėvų nuostatų namuose. Jos įtakoja dažnai ir 
vaikų norus ar tendencijas.

Su kokiais karaimų kalbos vadovėliais, žodynais, gramatikomis 
galima būtų susipažinti norint mokytis šios kalbos?

Be tradicinių klasikinių karaimų kalbai skirtų leidinių (žr. http://www.
karaim.eu puslapyje  – http://www.karaim.eu/index.php?id=16&lang), naujesniais 
laikais pasirodė ir daugiau iniciatyvių bendruomenės narių leidinių, žodynų, 
pasikalbėjimų, kuriais galima naudotis, norint mokytis kalbos (http://www.
karaim.eu/index.php?id=87&lang). 

Svarbi naujos kartos mokomoji priemonė buvo parengta CD 
pavidalu – kompaktinė plokštelė su tekstais, jų vertimais, žodynu, dainomis, 
pasakojimais ir naudingomis nuorodomis. Projekto pristatymą galima 
matyti čia – http://www.aa.tufs.ac.jp/~djn/karaim/kCDpeople.htm). 

MINDAUGAS PELECKIS, KARINA FIRKAVIČIŪTĖ
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Karaimų bendruomenė unikali ir tuo, kad išpažįsta unikalų 
tikėjimą – karaizmą. Kiek aktyviai jis praktikuojamas bendruomenėje?

Karaimų tikėjimas  – integrali bendruomenės gyvenimo dalis, jis 
praktikuojamas, vyksta pamaldos, o kiekviena šeima turi savo individualius 
namų ritualus. Eiti į kenesą, dalyvauti pamaldose yra giliai įsišaknijusi 
tradicija, kuria sekama. 

Kalbant apie kalbų gaivinimo strategijas, dažniausiai remiamasi 
bene sėkmingiausiu pavyzdžiu  – hebrajų kalba, kuri buvo prikelta 
iš mirusiųjų, o dabar puikiai gyvuoja ne tik Izraelyje, bet ir visame 
pasaulyje. Taip pat teko skaityti apie įvairias strategijas, taikomas 
Australijos, Himalajų, Pakistano ir kitų šalių, regionų kalboms. Ar 
karaimai turi kokią nors strategiją,  padedančią sudominti daugiau 
žmonių savo kalba, kultūra, istorija, tradicijomis, galiausiai – tikėjimu?

Tiek bendruomenė, tiek kalbančiųjų karaimiškai skaičius labai 
nedidelis. Pati bendruomenė pagal savo išgales stengiasi visaip mėginti 
išlaikyti tradicijas, kultūrą, padėti norintiems išmokti kalbos. Rengiami 
renginiai, siekiama pristatyti karaimų kultūrą ir plačiai Lietuvos bei užsienio 
visuomenei. Tikslinė strategija gal jau būtų kitas žingsnis.

Kalbėjosi Mindaugas PELECKIS
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DARIUS REKIS

PENKIOS ISTORIJOS

Tavo

Laikas, kuris, kol tu negimei, nė neegzistavo, žvarbų rytą katinu 
įsirango kojūgalyje ir ragindamas keltis lyg su siūlų kamuoliu tingiai ima 
žaisti tavo sąžine. Po antklode šilta ir jauku, o lauke lyja. Girdi kaip lietaus 
lašai čaižo skardinę palangę. Žadintuvas jau skambėjo dusyk, bet katinas 
pernelyg vangus ir neseniai apkarpytais nagais. Mintyse gvildenamos 
sapnų nuotrupos kiek atitraukia dėmesį nuo neprašyto svečio, tačiau šis 
nė neketina atstoti, o netrukus įsitaiso ant krūtinės ir, prislėgęs visu savo 
svoriu, ima meiliai murkti. Tai tavo katinas, tavo laikas. Kas rytą jis kitoks, 
bet visada tik tavo. Net tuomet, kai jį glosto, maitina ar net spardo kiti – jis 
yra tavo ir nuo tavęs priklauso kiek ir kas jį kankins ar mylės.

Ryto laikas tau labiausiai patinka, nes dažniausiai tuomet galite 
pabūti dviese. Kas rytą jis stengiasi nustebinti. Kartais, kaip dabar, įsirango 

PROZA
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katinu, o kartais atšliauždavo gyvate ar pasiutusiu šunimi, neleisdamas 
nė pagalvoti, kad gali bent sekundę su juo pasivartyti lovoje. Tuomet 
akimirksniu nusimesdavai antklodę ir šokdavai iš šilto guolio. Skubėdavai 
vonion nekreipdamas dėmesio į tai, koks oras už lango. Kartu su savo laiku 
bėgote, kažkur lėkėte galvotrūkčiais, dažnai nė neatrasdami akimirkos 
stabtelėti puodeliui kavos. Paprastai į darbą, bet būdavo ir kitokių 
progų. Savo vestuvių rytą taip skubėjote, kad nė nepastebėjai, jog duše 
nusiprausei dukart. Tik tavo laikas tavęs niekada nepaliko, nors buvo, kad 
apgaudavo ar net išduodavo. Tu neprisimeni dienų be laiko, tik dienas, 
kai laiko nepastebėdavai. Prireikė nemažai, kol supratai, kad jį iš viso turi. 
Būdavo – nejausdavai jo ar net pamiršdavai, tačiau dabar žinai – jis yra. 
Staiga pagalvoji, jog per daug iššvaistei, bet čia katinu murkiantis draugas 
suskumba nuraminti. Beprasmiška pergyventi dėl to, ko negali pakeisti.

Šiandien niekur nereikia bėgti, tačiau tau vis tiek gaila laiko ir kiek 
pasirąžęs galiausiai atsikeli. Už tuos kartus, kai skubėdavai, užsikaiti 
didžiulį puodelį kavos. Įsitaisai virtuvėje prie lango, kur šilčiausias 
radiatorius ir įmerki žvilgsnį į šlapias, belapes sodo obels šakas. Laikas 
akimirkai išgaruoja, virsdamas jaukia chalato šiluma, o kai sugrįžta, pastebi, 
kad kava beveik atvėsusi. Tu beprotiškai užsinori nusigauti į rūsį, kad iš 
ten pasiimtum vieną tos senos obels vaisių, kuriuos kruopščiai nuskynei ir 
atidėjai žiemai. Vos pagalvoji apie rūsio vėsą ir už lango pliaupiantį lietų, 
tuoj obuolį pakeiti torto gabaliuku, kuris liko po vakarykščio gimtadienio. 
Kai tik įsidedi gabalėlį torto į burną ir gurkšteli kavos, pajunti, kad tavo 
laikas plačiai šypsosi, nes tik jis žino, jog laikaisi beprasmės dietos. Tave 
tai suerzina, bet ne taip, kaip vakar, kai laikas vėl priminė, kiek jo iššvaistei. 
Kartais jis išties būna žiaurus, bet visada teisingas. Jis nejaučia taip, kaip tu, 
todėl ir neklysta. Gyvenimo klaidos ir jausmai yra tik tavo privilegija, bet 
tu stengiesi ja pasidalinti su šiuo bendražygiu, kad galėtum papriekaištauti 
ne tik sau. Tavo laikas už tai niekada nepyksta. Negali pykti, kaip ir negali 
džiaugtis, bet tu tiki, kad jis išklauso ir kartais, kaip kad dabar, nusišypso.

„Ką šiandien veiksime?“ – klausiamai pažvelgi į laikrodį.
Vakar tiek susidėliojai planų, kad net baugu apie juos dabar galvoti. 

Norisi viską atidėti, net jei ir žinai, kad tavo laikas yra ribotas. Diagnozė 
Vėžys ir ligos gydymas tiek atėmė, tiek davė. Sustabdė nuo beprotiško 
bėgimo į niekur. Begalė planų, o viskas, ko išties norisi – tiesiog pabūti su 
savo laiku. Pagaliau žinai, ko trokšti, bet vis tiek planuoji, vis tiek apsimeti, 
kad laikaisi dietos, nes jau kitaip nemoki. Supranti, jog visada gali išmokti 
kažko naujo, tačiau visiškai užmiršti tai, ką buvai išmokęs, taip pat nepavyks. 
Tu to ir nenori.

Staiga suskamba telefonas ir šiandienos katiniškas tavo laikas, pašiaušęs 
nugarą, ima šnypšti. Nieko nesakai, tik nusišypsai ir, delnu perbraukęs jo 
pasišiaušusį kailį, pakeli ragelį. Laikas strykteli tau ant galvos ir apsimeta 
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nuo chemoterapijos nuslinkusiais plaukais. Iš Londono, kur pastaruosius 
penketą metų gyvena, skambina duktė atsiprašyti, kad nepavyko vakar 
sugrįžti tavo gimtadieniui. Kažkas nutiko darbe, todėl pavėlavo į suplanuotą 
skrydį. Pažada dovanas atsiųsti paštu. Nepyksti. Nieko jai nesakai, išskyrus 
tai, kad beprotiškai myli ir nori, kad ji nešvaistytų savojo laiko vien darbui. 
Dar spėji atsisveikinti, kol balsas nepradėjo lūžinėti ir, padėjęs ragelį, 
nubrauki sunkią ašarą.

Tu niekam taip ir neprasitarei, kad, gydytojų teigimu, vakar šventei 
paskutinį gimtadienį.

Kitoks

Keistuoliai, gyvenantys tarp mūsų ar net su mumis, tačiau ištrūkę iš 
visuomenės bendrosios sąmonės standarto rėmų, yra tiek keisti, kiek laisvi 
priimti vienišiaus gyvenimą. Laisvi gyventi, todėl ir kitokie. Kiekvienas tiek 
įdomus, kiek jis yra keistas. Nesinori net bandyti aprašyti tokį žmogų, tik 
susipažinti-pažinti, kiek leidžia tavo standartizuota sąmonė ir ją lydinti 
baimė pačiam išsiskirti, ištrūkti iš pilkos masės. Kažin ar įmanoma aprašyti 
laisvą žmogų, stebint jį per siaurą, grotomis įrėmintą plyšį? Tai lyg bandymas 
uždaryti laukinę katę namuose, teisinant save, jog tu ją gelbėji. Vietoje to, 
kad pats išbėgtum į lauką su ja ir imtum gyventi, tu surasi šimtus tūkstančių 
pasiteisinimų, jog tai neracionalu, neprotinga ir ekonomiškai nepagrįsta. Tu 
surasi, o gal tai už tave padarys tau įdiegta programa, „padedanti“ neišklysti 
iš kelio: reprodukuoti, gaminti, vartoti, vartoti, vartoti... Tokia tavo matrica. 
Socialinis eksperimentas. O gal tu tik nori tuo tikėti, kad nereikėtų galvoti, 
priimti sprendimų, prisiimti atsakomybės. Svajoji apie laisvę tik todėl, jog 
bijai būti laisvas, nes laisvam teks gyventi, kaip tai laukinei katei. Gyventi 
už rėmų. Savarankiškai, kasdien priimant sprendimus ir savo kailiu jaučiant 
jų pasekmes.

„Gyventi yra sunku“, - asmeninio teisėjo plaktuku stukteli mintis ir 
nutrūksta.

Kolegų tarškinamos kompiuterių klaviatūros susilieja į vieną vientisą 
triukšmą, užgoždamos akimirką, kai instinktyviai bandei ištrūkti iš matricos. 
Galvoje ima zvimbti, o organizmo programa išskiria dozę adrenalino dar iki 
tol, kol sugeneruoja mintį, kad vėluoji atlikti darbą. Klaviatūrų kakofonija, 
atsiradusi dėl tavo skubėjimo, nieko nesutrikdo. Vos tik pakabinto ant 
sienos laikrodžio ciferblatas praneša darbo pabaigą, šį triukšmą pakeičia 
skubančių namo kolegų bruzdesys. Tu – vienintelis, negali liautis įnirtingai 
pirštais daužyti klavišų ir, nė nepakeldamas akių nuo kompiuterio, jauti 
bendradarbių smerkiamus žvilgsnius, kurie metaliniais nagais braižo 
tavo pakaušį tarsi bandytų prasiskverbti į smegenis ir išjungti sugedusią 
programą. Nori sustoti, bet negali.

DARIUS REKIS
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Netikėtai mintyse gimsta rožinio dramblio vaiduoklis, kuris, išlindęs 
per tavo kompiuterio ekraną, vis didėja, pučiasi lyg balionas užgoždamas 
viską aplinkui, prispausdamas tave prie darbo kėdės ir nebeleisdamas 
nė pajudėti, nė įkvėpti. Kelios sekundės panikos ir dramblys, garsiai 
sutrimitavęs straubliais, sprogsta, panardindamas tave į absoliučią tylą, kuri 
ausyse spengia lyg didžiausias triukšmas. 

Kai atsipeikėji, supranti, kad darbe nieko daugiau nėra. Lyg niekur 
nieko susitvarkai darbo vietą, išjungi kompiuterį ir išskubi į septintos 
valandos susitikimą su savo psichologu, kuris vėl turės viską sustyguoti taip, 
kad rytoj galėtum ateiti į darbą.

Vienatvė

Jau seniai rūpinuosi tavimi, nors kiekvieną dieną darosi vis sunkiau 
suprasti, kodėl...

Kodėl kas rytą, gerdamas kavą, drauge žvelgiu į horizontą už lango, o 
tada išeinu palikęs tave laukti, kada saulė įdienojus pasisuks ir ims šildyti 
butą? Išeinu, kad galėčiau sugrįžti, todėl dirbu be išeiginių. Visada nubudęs 
tikiuosi mūsų tylaus pokalbio ir smulkių netikėtumų. Kartais nudžiugina 
lango rėmų apribotame peizaže  pasirodanti vaivorykštė, bet tuomet, 
išeidamas į darbą, pamirštu pasiimti skėtį, tad tenka sušlapti. Tu tyčia 
niekada neprimeni...

Kodėl kas vakarą skubu namo, sugrįžtu, kad ir vėlai, ir jausdamas 
kaltę, iš karto pasisveikinu? Iš kur šis nemalonus jausmas, neapibrėžta 
kaltė prieš tave? Nežinau, bet visada ją jaučiu, lyg tai būtų priedas prie to, 
kad tave turiu. Tarsi naujų rūbų etiketė, kurios nedrįstu nuplėšti, nes bijau 
sugadinti, o gal paslapčia vis dar tikiuosi juos grąžinti į parduotuvę. Ryto 
ir vakaro subtilios emocijos, mūsų pasikalbėjimai įprasmina nuobodaus 
darbo rutinoje nuskendusią dieną. Tik niekada nežinau, ar išties manęs 
tu lauki...

Esi tyli, kaip naktis apleistame mieste, kuriame niekam iš mudviejų 
neteko lankytis ir už tai man patinki. Leidi suvokti, kad žodžiai 
nereikalingi, jog vienas kitą suprastumėme, tačiau aš kalbu. Tu visada 
išklausai ir niekad nepertraukinėji, įterpdama kokią pastabą. Tiesiog 
klausaisi mano rūpesčių, drauge žvelgdama į horizontą už lango. Visada 
tokia rami, įsiklausanti į kiekvieną smulkmeną, tarsi pagalvėlė adatoms 
tyliai, be jokių emocijų priimanti badymą, lyg tai tau nieko nereikštų. Ne, 
nesumenkindama to, ką tau pasakoju. Tiesiog viską sugerdama savo tyla. 
Matydamas tai suprantu, kokios niekingos tos problemos, dėl kurių taip 
guodžiuosi. Man palengvėja...

Ypatingai vertinu tas akimirkas, kai tu imi žydėti. Atrodai tokia 
nuostabi, nepakartojama. Nors niekada tau neprisipažinau, tačiau tuomet 
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žvelgiu į tave kitaip. Taip noriu tikėti, kad išskleidi žiedus dėl manęs, jog aš 
prie to kažkuo prisidedu. Tarytum būčiau tavo gyvenime pavasaris, laikas, 
kai tu esi gražiausia ar esi gražiausia dėl šio laiko. Tavo aromatas, kaip 
pakili nuotaika į namus visuomet atneša bruzdesio, nors niekas čia nejuda 
kažkaip kitaip nei anksčiau, tačiau viduje jaučiu malonų šurmulį. Tuomet 
nejučia pradedu planuoti atostogas. Gaila tik, kad planuoti smagiau nei 
atostogauti...

Negaliu išvažiuoti kur ilgiau, o likti visai dienai namie su tavimi 
pernelyg sunku, pernelyg daug tylos net man, todėl visai nebeatostogauju. 
Viršininkui tai turėtų patikti, jei tik jis žinotų, kad aš egzistuoju, bet man 
tai nerūpi. Tiesiog negaliu, nenoriu sugriauti mūsų dienos ritmo. Jau žinau, 
kodėl tavimi taip rūpinuosi, mano Billbergia...

Išvalyti palėpę

Beverčių kapeikų sauja, kurią surinko Rapolas kraustydamas tėvų 
namo palėpę, netikėtai užgulė vaikystės prisiminimais. Dulkėmis ir 
pelėsiu praskiestas oras užėmė kvapą. Nevalingai atgniaužęs pirštus ir 
akimirkai sustingęs, jis nejudėdamas klausėsi byrančių monetų skambesio. 
Chaoso muzika bei praeities vaizdiniai galvoje sugulė į vienkartinį, 
kaip popierinis puodelis ar servetėlė, dainos vaizdo klipą. Pasinaudojai 
ir išmetei... Tik ką? Prisiminimus, akimirkos emociją ar dalį savęs? Ta 
dalis, kurios Rapolas nenorėjo turėti, nenorėjo pripažinti, į penktą 
dešimtį įkopusiam vyrui dabar priekaištavo, išpildama jį šaltu prakaitu. 
Silpnumo akimirkai praėjus, pliktelėjęs vyriškis atgalia ranka nuo kaktos 
nusibraukė sūrius lašus ir atidarė visus stoglangius, norėdamas įkvėpti 
gaivaus oro. Su vėjo gūsiu į palėpę iš karto įsiveržė Vilniaus senamiesčio 
šurmulys. Tai, kas kitam galėjo priminti tik miesto triukšmą, Rapolui kėlė 
nostalgiją. „Dvidešimt metų darbo viename iš Londono fabrikų suteikė 
sotų gyvenimą, kurio visada norėjau. Galėjau keliauti, pamatyti pasaulio“, 
- mintyse teisinosi vyras, stengdamasis neprisiminti, kad emigruodamas 
Lietuvoje paliko ligotą motiną ir jauną žmoną. Svajonėms reikėjo pinigų, 
o darbo, už kurį mokėtų padorų atlygį gimtoje šalyje, nepavyko rasti. „Tai 
tik trumpam, kol atsistosime ant kojų“, - pats sau išvykdamas kartojo jis, 
tuomet dar kupinas optimizmo, nors juodas darbas diplomuoto lietuvių 
kalbos mokytojo ir nežavėjo. Guodė tik atlygis, kurio didžiąją dalį siuntė 
mamos gydymui ir paskolai už butą. Ne viskas sekėsi taip, kaip planavo. 
Kol įsitvirtino fabrike, grįžti pavykdavo tik atostogoms. Kartą ar dusyk 
per metus. Žmonai nepavykus pastoti, į Rapolą skriejo kaltinimų kruša 
ir santuoka netrukus subyrėjo. Nuoskaudos gyvatė įsirengė guolį vyro 
sielos užkaboriuose, neleidusi jam kovoti dėl tos, kurią mylėjo, tad daug 
nesvarstęs jis pasirašė skyrybų dokumentus, palikdamas sutuoktinei 
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beveik išmokėtą paskolą ir butą, į kurį taip niekada daugiau ir negrįžo. 
Jo daiktus Eliza atvežė į mamos namus, pas kurią neretai užsukdavo net 
ir po skyrybų  – kartais ją slaugė ar, esant reikalui, kitaip pagelbėdavo. 
Neįprasta moterų draugystė vedė Rapolą iš proto, o mirus motinai, kaltė 
užsmaugė, atimdama bet kokią galimybę džiaugtis gyvenimu.

„Reikia išvalyti palėpę. Jau rytoj užsuks pirmieji potencialūs pirkėjai. 
Viską teks išmesti. Vis tiek neturiu kur tų senienų laikyti...“, - stebėdamas 
gatvės balose žaidžiančius vaikus, svarstė Rapolas. Trijų kambarių butas su 
palėpe, kurioje leisdavo laiką vaikystėje, jam dabar neatrodė reikalingas. 
„Reikia, reikia, reikia...“, - aidu nuskambėjo galvoje iš jo pasąmonės. „O ar 
noriu? Ko noriu? Grįžti nebėra pas ką. Išvažiuoti nebėra dėl ko“. Skausmas 
pagaliau pramušė ledą ir, išsiveržęs sūria, drėgna ašara, nubėgo skruostu.

Netikėtai suskambusi linksma telefono skambučio melodija sugrąžino 
vyriškį iš meditacinės būsenos.

– Klausau, - skubiai atsiliepė skambinančiajam.
– Labas vakaras. Trukdau dėl rytdienos susitikimo. Gal būtų galima 

kiek anksčiau užsukti apžiūrėti butą? - ragelyje pasigirdo nepažįstamo 
vyriškio balsas.

– Žinoma, kai tik baigsiu valyti palėpę, - tarstelėjo ir kiek pagalvojo 
padarydamas pauzę Rapolas. – Galite, kad ir dabar. Jei laiko turit?

– Puiku! Matot, skubu. Nenumatyti reikalai. Verslas spaudžia.
– Tuomet judu tvarkytis. Kada galiu tikėtis vizito?
– Laukite mūsų už geros valandėlės. Jei kas keisis, perskambinsiu, - dar 

pridūrė nepažįstamasis ir neatsisveikinęs padėjo ragelį.
Rapolas suskubo krauti daiktus, kuriuos ketino išnešti į kieme stovintį 

konteinerį. Saulė leidosi, o ilgėjantys besisupančių voratinkliuose vorų 
šešėliai tarytum priekaištavo dėl švaistomos šilumos ir keliamos sumaišties 
jų palėpėje bei ragino suktis greičiau. Staiga, bekilnojant senus rakandus, 
Rapolo žvilgsnis užkliuvo už nuotraukų albumo. Nubraukęs nemenką 
dulkių sluoksnį, jis ėmė jį vartyti, drauge mintimis grįždamas į nuotraukose 
užfiksuotas akimirkas. Su kiekvienu puslapiu darėsi vis sunkiau, nes kaltės 
jausmas, kurį vyras laikė nukišęs sąmonės užkaboriuose, veržėsi lauk, 
užpildydamas metų metus augusią tuštumą. Rapolas galėjo išvalyti namus, 
išnešti daiktus, tačiau sielos palėpėje padaryti tvarką ne taip paprasta. 
Nuoskaudų, nusivylimų, pykčio perpildytas užkampis kėlė Rapolo stogą 
ir judino sienas. Dar kiek ir laužydamas įsivaizduojamas gegnes bei 
trupindamas čerpes visas šis nukištas „turtas“ būtų išsiveržęs. Rapolą nuo 
nevaldomos, viduje laikomo skausmo, iškrovos išgelbėjo durų skambutis, 
pačiu laiku ėmęs čaižiai čirkšti. Vyras greitai pašoko ant kojų ir, nusileidęs 
laiptais, vienu judesiu plačiai atidarė neužrakintas duris. Iš laiptinės 
į jį žvelgė net šešios akys, kurių dvi jis labai gerai pažinojo. Maždaug jo 
amžiaus vyriškį ir penkiolikmetę mergaitę Rapolas matė pirmą sykį, tačiau 
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Elizą atpažino iškart, nors ir nebuvo jos sutikęs jau daugiau kaip penkiolika 
metų.

– Sveiki, tai mes jums skambinome dėl buto, - tiesdamas dešinę kreipėsi 
į jį nepažįstamasis.

Mergaitė, nelaukusi kvietimo, įsmuko vidun ir smalsiai ėmė žvalgytis, 
vertindama patalpas.

– Rasa, taip nemandagu, - sudrausmino dukterį Eliza, žengdama 
paskui. – Juk buto šeimininkas nepakvietė užeiti.

Atsargiai prasisprausdama tarp durų ir Rapolo moteris sugavo šio 
žvilgsnį, tačiau nieko daugiau nepridūrė, palikdama už savęs nustebusius 
buvusį ir esamą vyrus tartis dėl sandorio.

– Atsiprašau už savo damas, aš – Benas, o jūs, kaip suprantu, Rapolas, 
buto šeimininkas? - jau patraukęs taip ir nepaspaustą ranką prisistatė 
svečias ir, nelaukdamas atsakymo, ėmė derėtis. – Priminkit, kiek norite už 
butą? Šiaip, manau, jūs jį gerokai pervertinote, bet žmona kažkodėl įsigeidė 
būtent šio, tai lyg ir galėtumėm sutarti. Jums pasisekė, aš skubu. Jeigu 
sutariam, rytoj mano advokatas atvažiuotų sutvarkyti popierių. Visą sumą 
pervestumėme iš karto be jokių bankinių įsipareigojimų ar paskolų.

Rapolas negirdėjo, ką jam kalba nepažįstamas vyriškis. Jis gana 
nemandagiai spoksojo į buvusią žmoną, kuri, nekreipdama dėmesio, rodė 
butą dukrai.

– Tai kaip, ar sutariam? - draugiškai stuktelėdamas delnu į Rapolo petį, 
paklausė pirkėjas.

– Ką? - kiek pasimetė vyriškis ir tik dabar atitokęs suprato, kas vyksta. – 
Ne... Butas dabar neparduodamas.

– Ką?! Kodėl? - pasimetė ir kiek pyktelėjo dabartinis Elizos vyras. – Jei 
kas pasiūlė daugiau, tai sakykit? Visada galim susitarti.

– Ne, ne dėl to. Tiesiog dar turiu išvalyti palėpę, - daugiau sau nei 
pašnekovui tarstelėjo Rapolas, vis dar žiūrėdamas į buvusią žmoną.

– Nereikia, imam ir taip, - neatlyžo svečias.
Eliza supratingai suskubo raminti beįsikarščiuojanti sutuoktinį ir, 

vesdama dukrą už rankos, žengė iš buto pavymui pridurdama:
– Atsiprašome, jog sutrukdėm. Maniau, kad tau jau nebesvarbu...
Tai buvo ženklas ir jos vyrui daugiau nebevystyti temos ir palikti Rapolą 

ramybėje, tačiau šis, negalėdamas suprasti ir susitaikyti su tokia situacija, vis 
tiek nueidamas dar suriko žmonai taip, kad ir keistasis buto savininkas jį 
išgirstų:

– Aš laiko neturiu tokiems žaidimams! Palėpę matai reikia išvalyti!
– Ne tą palėpę. Savo! - lyg po ilgo laiko gelmėse būtų išniręs į paviršių 

ir, vėl įkvėpęs oro, jiems pavymui džiaugsmingai sušuko Rapolas ir uždarė 
savo namų duris.
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Laiškas butelyje

Nesuprantu, kodėl kasmet, artėjant verslo susintetintai ir supakuotai 
į blizgantį popierių tarptautinei meilės dienai, įninku tarsi nuotraukų 
albumą vartyti senus prisiminimus. Lyg ten visada kažko ieškočiau, nors 
išties gerai žinau nuotrauką, kurios man reikia, bet kažkodėl bijau iš karto 
atversti seniai pažymėtą puslapį. Apgaudinėju save, kad pratęsčiau malonų 
laukimą ir sukurčiau taip trokštamą atradimo emociją bei galėčiau nustebęs 
sušukti: „Štai tas, ilgai ieškotas prisiminimas!”. Deja, niekada taip apsigauti 
nepavyksta, tačiau vis tiek kasmet laikausi šio ritualo. Lyg negalėčiau 
be jo, kaip be puodelio kavos ir cigaretės kas rytą. Net nežinau, kada tai 
tapo įpročiu, nuo kurio tapau taip priklausomas. Ir man vis tiek, kad ir ką 
besakytų sveikos gyvensenos specialistai. Mano priklausomybės yra mano 
gyvenimo ostija, kuri išlaisvina ir leidžia kas rytą pakilti iš lovos, kad neščiau 
tai, ko niekam jau niekada nebegalėsiu atiduoti... Šiuo laišku nesitikiu 
pasidalinti našta, nes kas aš be jos, tik tuščias nenaudojamas indas. Rašau, 
kad dar labiau pripildyčiau jį, lyg šaukdamas kalnuose ir besidžiaugdamas 
aido kvietimu būti ir pokalbiu su kalnais... Rašau, nes tokio svarbaus 
prisiminimo nuotrauka jau ėmė blukti, o aš nenoriu, negaliu atsisakyti nė 
lašo iš savo indo, todėl niekada ir neverkiu.

Kaip vakar prisimenu nepaprastąją Barseloną  – miestą, kurį verta 
aplankyti dar ir dar kartą, bet, kai patikėjau, kad nieko nėra ir negali 
būti nuostabesnio  – Barselona visam laikui liko tik fonas. Tą akimirką, 
kaip ir daugelis turistų, užvertęs galvą sukau ratą aplink Sagrada Família 
(Šv. Šeimynos bažnyčią). Žioplinėdamas galėjau rimtai prisivirti košės, 
bet kartais net košė, ypač mamos gaminta vaikystėje, kai jau nebėra nė 
vaikystės, nė mamos, būna tokia skani ir išsiilgta, jog ją kabini šaukštais ir 
valgai čepsėdamas. Taip ir tą sykį svajinga meilė miestui tapo pasiteisinimu, 
kuris pakišo koją, kad pargriūčiau atsitrenkdamas į tave. Išties užkliuvau 
už plytelės, o gal už svajonės, jau nesvarbu, nes, bandydamas išsilaikyti ant 
kojų, tau iš rankų išmušiau brangų fotoaparatą. Paprastą, seną, juostinį, 
tačiau brangų. Brangų prisiminimais, kurie tą kartą vieninteliai ir išliko 
sveiki. Pamenu pasimetimą ir išgąstį, kai, supratęs, ką padariau, puoliau 
rinkti pažirusias detales, o tu stovėjai tokia rami ir šiek tiek palinkusi it 
Pizos bokštas, neapsispręsdama, ar griūti paskui taip brangų daiktą. Kai 
pakėliau akis, laikydamas rankose fotoaparato likučius ir pirmą kartą 
pažvelgiau į tave, vos galėjai sutramdyti juoką. Nežinau, gal iš baimės, 
atėjusios netikėtai pažadinti mane, o gal dėl viduje kunkuliuojančių emocijų 
žavintis Barselona,  sustingau grožėdamasis akimirka, kuri pati sustojo, kad 
spėčiau ją užfiksuoti. Atsimenu, jog staiga, sutirštėjus orui, pasijutau lyg 
plastikinis žmogeliukas šalia bažnyčios suvenyriniame burbule su vandeniu 
ir putplasčio snaigėmis. Jei vidurvasarį dar būtų ėmę snigti, išties patikėčiau, 
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kad esame tik plastikiniai, kad viskas, ką gyvenime veikiau, vedė į akimirką, 
padėjusią man tai suprasti. Tai ši akimirka, dėl kurios rašau laišką, kurios 
negaliu  ir nenoriu pamiršti, nuo kurios likau priklausomas, kaip niekada 
šaukia mane sugrįžti, tik aš bijau dabar labiau nei tąsyk, kai susitikome. 
Bijau, kad atvažiuosiu į Barseloną ir, atėjus prie bažnyčios, ims snigti, o ten 
nebus tavęs.

Keisto atsitiktinumo, o gal likimo dėka mes susipažinome. Nusivedžiau 
tave kavos, kad bent kiek atpirkčiau fotoaparato netektį. Bendravome laužyta 
anglų kalba, mat nė vienas dorai jos nemokėjome, tačiau daug žodžių mums 
ir nereikėjo. Nepasakojome savo autobiografijų, kas ką dirba, ką veikia, kaip 
dažnai pasitaiko pirmo pasimatymo metu. Net tavo vardo nežinau. Tiesiog 
lūpomis kalbėjome kažką nereikšmingo, o bendravome akimis. Viskas tuo 
metu buvo taip aišku ir suprantama. Pasaulis tapo paprastas, skaidrus ir 
nebekėlė klausimų, bent jau iki ryto, kai pabudau viešbučio lovoje ir tavęs 
šalia jau neradau. Tas rytas tapo nesibaigiančiomis pagiriomis. Sprogimas 
galvoje. Tūkstančiai klausimų, iš kurių svarbiausias iki šiol – kodėl?

Rašydamas tau šį laišką, norėjau jį susukti ir, įkišęs į butelį, išmesti 
jūroje, bet draugai patikino, kad taip jis niekada nepasieks tavęs, todėl 
siunčiu jį Barselonos dienraščiams su viltimi, jog kuris nors išspausdins. 
Kitą vasarą tuo pačiu metu atvažiuosiu į Barseloną. Prašau, nepalik manęs 
vieno suvenyriniame Sagrada Família burbule.

                                                                         
Darius REKIS

                                               

PENKIOS ISTORIJOS



29

Varpai 2021 (44-45)

SAULIUS KANIŠAUSKAS

SAPNUOTI  
GYVENIMO PRASMĘ

   

Be abejo, aš sapnavau. Bet sapnas buvo toks tikroviškas, kad iki šiol 
abejoju, ar išties tik sapnas tai buvo. 

Išgirdau balsus, truputį pramerkiau akis. Įėjusieji į palatą to nepastebėjo, 
kalbėjo tyliai, manė, kad vis dar miegu. Baltu chalatu vilkinti  moteris 
pasilenkė prie gretimos lovos, peržvelgė pakabintoje lentelėje įrašytus 
skaičius, atsigręžė į dar jauną vyriškį, pasakė:

– Būklė kol kas stabili, bet laimės indeksas artimas kritiškam, šimtui.
– O šitas? – vyriškis pirštu begėdiškai bakstelėjo į mano lovą.
– Su juo, profesoriau, ne ką geriau. Tiesa, laimės indeksas žemas, 

vakar nė penkiasdešimt šešių nepasiekė, bet jis nepaliauja kartoti, kad ir 
nelaimingo žmogaus gyvenimas gali būti prasmingas.



30

Varpai 2021 (44-45)

– Nesąmonė! Ir daug čia pas jus tokių?
– Laimei, kol kas tiktai du. Kur kas daugiau bandžiusių nusižudyti, o 

maniakialine depresija sergančius net suskaičiuoti sunku.
– Nesuprantu, kodėl jų neatsikratote. Bipoliškumas – normali žmogaus 

būsena. Vakar žudytis rengėsi, šiandien – kvatoja ir kalnus nuverst pasiryžęs, 
o rytoj vėl panirs į depresiją.

– Jūs teisus, bet ir mums reikia gyventi. Finansavimas nuo ligonių 
skaičiaus priklauso.

– Mano pasiūlytą metodą jau išbandėte? 
 - Taip. Vos tik atvežė šviežią savižudį, jį išsyk į šią palatą paguldėme. 

Jis  – garsus aktorius, vilą ištaigią nusipirkti suspėjo, dvi dukros, ištikima 
gražuolė žmona... Atrodo, mėgaukis sočiu ir laimingu gyvenimu, šlovės 
spinduliuose maudykis, o ėmė ir susipjaustė venas. 

– Puiku! Šalia šių bepročių paguldžius tokį savižudį, jų besaikis 
optimizmas bematant išblės. 

– Bijau, profesoriau, kad jūs klystate. Ne tie du, o suicidu sergantis 
sveikti pradėjo. Teko jį kuo skubiau į kitą palatą iškelti. 

– Negali būti! Kažką ne taip padarėte. 
– Patikėkite, visus jūsų nurodymus vykdėme tiksliai. Bet savižudis 

nesugebėjo tuos bepročius įtikinti, kad jokios prasmės gyventi nėra. 
Atvirkščiai – tai jie jį beveik įkalbėjo, kad net nelaimėliui gyvenimas vertas 
to, kad gyventum. 

– Taip, prasmingumo memas labai pavojingas,  – profesoriumi 
vadinamas vyras priėjo prie grotuoto lango, ilgai žiūrėjo pro jį, tylėjo. Tylėjo 
ir moteris. Pagaliau ji neiškentė:

– Matyt, Zigmundas Froidas vargu ar buvo teisus sakydamas, kad, 
jeigu subrendęs žmogus vis dar kalba apie gyvenimo prasmę, jį būtina kuo 
skubiau guldyti į psichiatrinę. Aiškėja, kad ir čia juos išgydyt sunku, gal net 
neįmanoma. 

– Klystate, jis buvo teisus. Bet daugiau kaip šimtmečio prireikė, kad 
pagaliau tą suprastume, pabandytume vargšams bepročiams padėti. Pernelyg 
ilgai delsėme. Prasmingumo memosporos taip plačiai spėjo paplisti, kad tas 
bjaurus užkratas tuoj virs pandemija. To leisti negalima.

– Iš ministerijos raštas mus jau pasiekė. Gydytojus ir ligonius 
aptarnaujantį personalą jau patikrinome, užkratui jie atsparūs. Be to, 
griežčiausias karantinas... 

– Karantinas vargu ar padės. Patologiniai memai – ne kūno, o proto 
infekcija, mentaliniai virusai. Nuo jų apsiginti kur kas sunkiau nei nuo 
medžiagiškų virusų. Memetikos pradininkas Ričardas Dokinsas tą puikiai 
parodė. 

– Tai ką tada mums daryti? Eksperimentinis projektas gali sužlugti.
– Jeigu man leistų, panaudočiau radikalias priemones. Neprisimenu, 
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kas pasakė, bet pasakė teisingai: nėra žmogaus  – nėra problemos. Deja, 
tas humanizmas!.. Jis mus visus pražudys. Transhumanizmu laikas jį keisti. 
Tada nė minties apie gyvenimo prasmę neliktų.

– Biorobotų visuomene?.. Skaičiau šiek tiek, kaip ir apie memus. Bet 
mums, medikams, tos teorijos rūpi menkai. Prisipažinsiu, profesoriau, kad 
susipažinau su jomis tiktai todėl, kad jūs reikalavote. Projektas finansuojamas 
puikiai, beveik visa ligoninė iš jo išgyvent gali. Bet ką daryti su šiais dviem 
bepročiais? 

– Aš dar pagalvosiu. Kol kas naudokite chemioterapiją.
– Jų sąmonės slopinti negalima, taip numatyta projekte. O kiti vaistai 

nepadeda. 
– Pasitarsiu su projektą finansuojančios organizacijos ekspertais. Vėl 

užsuksiu po dienos ar kitos. Darbuokitės. 

*

    Prisiminiau tą sapną eidamas į auditoriją. Universiteto koridoriai 
buvo virtę studentų knibždėlynu. Jie skubėjo iš vienos auditorijos į kitą, 
vieni rimti, susikaupę, kiti pokštavo ir draugiškai stumdėsi, kalbėjosi 
mobiliais telefonais. Nemačiau nė vieno rūškano veido. Jeigu kas nors gebėtų 
išmatuoti jų laimės indeksus, susapnuotas profesorius labai susirūpintų. To, 
ką išgyveno Hamletas – būti jam ar nebūti – jie nepatyrė. Jiems dar neatėjo 
akimirka, kai tenka rinktis tik „arba – arba“, ir jokio viduriuko nėra. 

Seminaras, egzistencinė filosofija, gyvenimo prasmės problema... 
Matyt, net sapne tam seminarui rengiausi. Tuoj atrakinsiu auditorijos duris, 
pro jas sugužės būrelis jaunimo, ims šiugždėti knygų puslapiais, kai kurie 
įsijungs ir kompiuterius. Įdomu, ar studentai tam seminarui pasiruošė? 
Ar bent pavartė  Albero Kamiu veikalą „Sizifo mitas“? Ar pritars Žako 
Mariteno  minčiai, kad Dievas kuria tik egzistuojančius subjektus, todėl 
egzistencija glūdi pačioje būtyje, o gyvenimą grindžia tikėjimas buvimu 
Dievo? O gal jiems artimesnis Martyno Haidegerio  požiūris, kad teologinė 
ir egzistencinė tiesos yra nesuderinamos, todėl gyvenimo prasmės ieškoti 
įmanoma tik pasaulyje, kuriame esame čia ir dabar? Beje, Aristotelio irgi 
pamiršti negalima, būtent jis tvirtino, kad tik veikla suteikia žmogiškai 
prigimčiai prasmę ir jos struktūras. Bet veikla neatsiejama nuo su tobulumu 
siejamo tikslo ar tikslų aibės, todėl tik tokia veikla, kuria siekiama tikslo, 
suteikia žmogui gyvenimo prasmę. Bet gal Aristotelis klydo? Gal teisesnis 
buvo Alberas Kamiu, kuris manė, jog Aristotelio išgarbinta tikslinga veikla 
nepaprastai primena Sizifo beprasmišką triūsą? O štai garsus dvidešimtojo 
amžiaus sociologas Niklas Lumanas buvo įsitikinęs, kad visos šnekos apie 
gyvenimo beprasmiškumą atsiranda tiktai todėl, kad beprasmybės jausmas 
neabejotinai kyla iš prasmės buvimo ir jos suvokimo. Juk nekalbėtume 
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apie beprasmybę, jeigu pats žodis prasmė neturėtų prasmės. Tačiau ką iš 
tiesų reiškia šis žodis? Ar bent menkiausią prasmę jis turi? Mokslo raidą 
nepaprastai įtakoję loginiai pozityvistai atsakytų, kad ne. Jie reikalavo 
vengti bet kokių spekuliacijų ir nubrėžė ribą tarp to, kas yra prasminga 
ir kas neturi prasmės. Pasak jų, prasmingos, tuo pačiu vartotinos moksle, 
yra tik tokios sąvokos, kurios turi ar bent gali turėti atitikmenis jusliškai 
patiriamoje tikrovėje. Tuo tarpu žodžio prasmė nei pauostysi, nei pačiupinėsi 
ar pamatysi, nei pajusi jo skonio. Tad žodis prasmė esąs beprasmis, kaip ir 
žodžiai siela arba Dievas, laimė arba tikėjimas. Net filosofai tokių žodžių 
vartoti neturi. Tikrą žinojimą teikia tik mokslas, jo paskirtis  – padėti 
žmogui prisitaikyti prie gamtos ir ją panaudoti savo poreikiams, o ne 
svarstyti pseudomokslines gyvenimo prasmės problemas. Laimei, ne visi 
šitaip galvoja. Tiesa, pozityvistines pažiūras perėmę analitiniai filosofai iki 
šiol egzistencinės filosofijos nelaiko „tikra“ filosofija, bet savo tekstuose 
žodžio prasmė jie jau nevengia. Tik nepaaiškina, ką iš tiesų jis reiškia, kai 
kalbama ne apie logines struktūras, o apie kasdienį žmogaus gyvenimą. 

Tad kuo pradėti šį seminarą? Ar paklausti, kaip gyvenimo prasmę 
suprato garsūs filosofai, kaip ją supranta patys studentai, o gal jiems savo 
sapną papasakot? Gal pacituoti Albero Kamiu žodžius, jog yra tik viena 
rimta filosofinė problema – savižudybės problema, o visa kita – ar pasaulis 
trimatis, ar esama devynių, o gal dvylikos proto kategorijų, – esą tik tušti 
proto žaidimai? Gal reikia paklausti, ar tas iškilus mąstytojas teisus buvo 
sakydamas, jog erdvių ar proto kategorijų skaičius mums neturėtų rūpėti? 
O gal klausti reikia tik to, ko Kamiu nuolat klausinėjo savo romanuose: ar 
verta žmogui gyventi šiame absurdiškame, kupiname kančių ir skausmo 
pasaulyje? 

Ne, to išsyk klausti negalima. Juk visi ginčai ir nesutarimai ne tik 
filosofijoje, o ir kasdieniame gyvenime kyla vien tik dėl to, kad net tuos 
pačius žodžius mes dažnai suprantame skirtingai. Tad pirmiausia reikia 
susitarti, ką iš tiesų gyvenimo prasmės sąvoka reiškia. Reikia susitarti ir to 
susitarimo laikytis. Apie gyvenimo prasmę tik tada bus prasminga kalbėtis, 
jeigu visi gyvenimo prasmę suprasime bent panašiai. Beje, tartis gal net 
nereikės. Gal pakaks pripažinti, kad aiškiausiai gyvenimo prasmės sąvoką 
apibrėžė stoikų filosofai. Būtent jie (gal Seneka, gal Markas Aurelijus, o 
gal Ciceronas) žmogaus gyvenimo prasmę siejo su vidine gyvenimo logika, 
su siekiu paaiškinti ir pagrįsti žmogaus gyvenimo reikšmingumą, jo vertę. 
Būtent stoikai pirmieji suprato, jog, kai klausiama, ar žmogaus gyvenimas 
yra prasmingas, tai klausiama, ar jis turi kokią nors vertę, ar žmogus išties 
gyvena ne be reikalo, ar jo gyvenimas yra turiningas, tikslingas. Ši gyvenimo 
prasmės samprata iki šiol nepaseno, ir būtent ji gali padėti suprasti, ar iš 
tiesų verta gyventi absurdo pasaulyje, ir ar mano absurdiškas sapnas turi 
bent menkiausią prasmę. 
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– Dėstytojau, - išgirstu,  – mes diskusijai jau pasiruošę. Ar galime 
pradėti? 

– Prieš pradedant diskusiją, perskaitykite pirmąją užduotį, - sakau ir 
staiga suprantu, kad šiandieną seminaro metu aš kartosiu bepročio žodžius, 
kad net nelaimingo žmogaus gyvenimas gali būti prasmingas, ir jais 
netikėsiu. Tai ko aš čia atėjau? Ko man čia reikia? 

Ak, seminaras... Po jo – paskaita, po to į biblioteką eisiu, o vakare – 
jau namo, bet eiti namo nesinori, nes būtent ten vakar vėlai vakare 
mano laimės indeksas vos ne neigiamu tapo, o tai, ką stoikai gyvenimo 
prasme pavadino, apsigaubė juodžiausia migla. Trijuose įprastuose mums 
erdvėlaikiuose jos įžvelgti nepajėgiau, net atklydo mintis tos prasmės 
paieškoti šeštoje dimensijoje, tylioje transcendencijoje, kurią mes mirtimi 
dažniausiai vadiname, bet išgelbėjo miegas. O ankstų rytą vėl tos pačios 
mintys apniko.

Ir dar tas sapnas... Gal ir dabar aš sapnuoju? Gal teisus buvo Džordžas 
Berklis sakydamas, kad pasaulis yra tik mūsų sąmonės vaizdinys? Jis 
tvirtino, kad egzistuoti – tai būti suvoktam. Kol aš suvokiu, kad šviesių akių 
ilgaplaukis studentas maigo kompiuterio klaviatūrą, ieško seminarui teiktos 
užduoties, tol jis man egzistuoja. Kai vėl panirsiu į savo juodas mintis, man 
jo neliks. Kol suvokiu, kad gyvenimo prasmė egzistuoja, ji man yra. Kai 
nesuvoksiu, man jos neliks. Viskas nuo suvokimo priklauso. Taip tvirtino 
Berklis. Tik neaišku, nuo ko pats suvokimas priklauso... 

O Viešpatie, vėl panirau į minčių klampią pelkę! Klausykis, ką kalba 
studentai! Bandyk juos suvokti. Tada jie tau egzistuos. O jie bandys suvokti, 
ko tu iš jų nori, ir tada pasijusi reikšmingu, suprasi, kad gyveni ne be reikalo, 
gyvenimo prasmę atrasi. Beje, ar ją rado į smėlio duobę įviliotas mokytojas? 
Į šį klausimą turi atsakyti studentai. Pasiūliau jiems perskaityti Kobo Abės  
romaną „Moteris smėlynuose“. Nesitikėdamas, kad visi jį perskaitys, net 
romano turinį perteikiau. Be abejo, labai trumpai, nepaminėdamas kai 
kurių reikšmingų detalių. 

Tokijuje gyvenantis mokytojas kolekcionuoja vabzdžius. Jį nepaprastai 
domina itin retas vabzdys, kuris gyvena smėlyje, ir atostogų metu išvyksta to 
vabzdžio ieškoti. Prie jūros aptinka smėlio beveik užpustytą kaimą. Dauguma 
namų stovi giliose duobėse, į juos patekti galima tik virvinėmis kopėčiomis. 
Mokytojas apgaule įviliojamas į duobę su namu, kuriame gyvena našlė  – jos 
vyrą ir vaiką sutraiškė smėlio griūtis. Kasdien reikia iškasti namą užgriūnantį 
smėlį, o be vyro likusiai moteriai tą daryti labai sunku. Todėl mokytojo iš duobės 
neišleidžia, kopėčių jam nenuleidžia, priverčia kasti smėlį. Jis tampa belaisviu 
vergu. Darbas beprasmis, kiek bekastum tą smėlį, jis byra ir byra, šliaužia ant 
namo. Mokytojas sugeba pabėgti, bet jį sugauna ir vėl nuleidžia į duobę. O 
neužilgo jau nėščia moteris pasijunta blogai, kraujuoja. Leisgyvę ją išveža į 
ligoninę, ir nežinia, ar ji išgyvens. Štai tada smėlio užpustomo kaimo žmonės 
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mokytojui leidžia eiti kur nori. Mokytojas išlipa iš duobės, pavaikšto, pamąsto 
ir ... grįžta į duobę.

Ar toks pasirinkimas prasmingas? – štai klausimas. Ar ne beprasmis 
gyvenimas tų, kurie didžią gyvenimo dalį paskyrė beviltiškam darbui  – 
smėlio kasimui? Kas paskatino mokytoją grįžti į duobę ir vėl kasti smėlį, 
jeigu jis puikiai regėjo absurdiško darbo beprasmiškumą? 

*

Ak, ta romantiška jaunystė! Taip ir žinojau, kad mokytojo grįžimą į 
duobę studentės bematant ims aiškinti tuo, kad jis smėlynuose gyvenančią 
moterį be galo pamilo, todėl smėlio užpustomo namo, kur užgimė meilė ir 
laukiamas kūdikis, palikti nepajėgė. 

Deja, deja... Apie meilę moteriai romane nė žodžio nėra. Tiesa, 
mokytojas fiziškai su ja suartėjo, bet tai – dar ne meilė, ne gilus prieraišumas. 
Tik moteris savo nenorą smėlio duobę palikti aiškino meile čia žuvusiems 
vaikui ir vyrui, bet mokytojas ir tuo norėjo tikėti. Spėlionės, kad smėlio 
kasimas spėjo tapti mokytojui įpročiu, irgi laužtos iš piršto. Išgirstu dar 
vieną jau kiek artimesnį tiesai spėjimą  –  mokytojas galop suprato, kad 
jis reikalingas kaimo bendruomenei, kad jai reikia padėti. Bet ir tai – tik 
spėjimas, tarsi paslėpto daikto ieškojimas. Jau „šilta“, bet tiktai „šilta“, o ne 
surastas daiktas. Nes tik moteris kaimui buvo sava, tik ja teko rūpintis, o 
mokytojas – visiškai svetimas. Kai paaiškėjo, kad moteris vargu ar išgyvens, 
nei namas, nei vergu tapęs mokytojas kaimui tapo nereikalingi. Todėl jį 
paleido. Deja, studentai romano neskaitė... Tenka pasakoti tai, ko jiems 
teiktoje užduotyje aš nerašiau. 

Praėjus savaitei po patekimo į duobę, mokytojas pareikalavo laikraščių. Jis – 
miesto žmogus, jam rūpi, kas vyksta pasaulyje. Jeigu laikraščių jam neatneš, jis 
greičiau mirs, bet smėlio nekas. Bet iš tiesų ne pasaulio reikalai mokytojui rūpėjo. 
Jam rūpėjo sužinoti, ar jau paskelbta jo paieška. Jeigu taip, tada jis ras būdą, 
kaip duoti ženklą, pranešti apie savo buvimo vietą.

Laikraščius jam ėmė nešti vos ne kasdien. Bet praėjo savaitė, mėnuo, 
antras mėnuo, o apie jo dingimą nebuvo nė žodžio. Mokytojas suprato, kad 
tame milžiniškame Tokijo vardu pavadintame žmonių skruzdėlyne jis niekam 
nerūpėjo. Jo nepasigedo nei kolegos mokytojai, nei mokyklos direktorius, kuriam 
mokytojo dingimas tikrai turėjo rūpėti, jo net žmona nebandė ieškoti. Tiesa, 
galop jis prisiminė, kad jai prieš išvykdamas paliko laišką, iš kurio galima buvo 
suprasti, kad namo grįžti neketina, bet argi tai rimta priežastis atsisakyti ieškoti 
dingusio vyro?

– Dėstytojau, - vėl išgirstu. – Mokytojas į smėlio duobę grįžo todėl, 
kad suprato, jog civilizuotam pasauliui jis tapo svetimu, nereikalingu. 

Vakar vakare aš irgi tapau svetimu, nereikalingu. Išgirdau, kad pasaulyje 
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blogesnio žmogaus už mane nėra. Išgirdau daug karčių žodžių. Žinojau, 
kad namų be dūmų nėra, bet kai ima griūti savieji namai, tai ir dangus ima 
griūti. Be abejo, dangus nesugriuvo, bet apie gyvenimo prasmę šįryt man 
kalbėti sunku. Jei net artimiausiam žmogui tampi nereikalingu ir svetimu, 
gyventi tampa skaudu. Pagaliau nežinia, ar ir studentams esu reikalingas. 
Tikriausiai Berklis buvo teisus – tik tol, kol jie mane regi ir girdi, aš jiems 
egzistuoju. Bet netrukus jie pasklis po universiteto koridorius, aš jiems jau 
nerūpėsiu. Bent savaitei jiems tapsiu nereikalingu. O kai nereikalingais 
tampame, gyventi tampa sunku. Kai daugelį metų dirbusį žmogų išlydi į 
pensiją, jis ima senti greičiau nei iki tol seno, ima sirgti dažniau nei iki tol 
sirgo. Jis dar nenori tikėti, kad tapo nereikalingu, jis gatvėje pamato buvusį 
bendradarbį, pripuola, teiraujasi, kas naujo darbe, o tam bendradarbiui 
nėra laiko šnekėtis, jam savi reikalai rūpi. Pensininkas nereikalingu tampa 
ir šeimai – nei ką nors reikšmingo atliks, nei aprengs, išmaitins ją. Nors į 
gūdų mišką tokį jau nieko nevertą žmogų rogėmis vežk, kaip tose pasakose. 
Nebent jis dar sau reikalingas, bet ar galima būti sau reikalingu, jeigu nesi 
reikalingas kitiems? 

– Taip, tai svarbu, - neišsyk, bet atsiliepiu. Nesvarbu, ar reikalingas esu 
aš studentams, ar ne, seminarą vis vien reikia tęsti. Jeigu algą už tai man dar 
moka, gal ir esu reikalingas. – Bet ką tik sakiau, kad ir kaimui mokytojas 
tapo nereikalingu. Antraip jo nebūtų paleidę. 

– Tada tas mokytojas yra absurdo herojus, - vėl išgirstu balsą merginos, 
kuri manė, kad moterį smėlynuose mokytojas be galo pamilo. – Toks pats, 
kaip ir absurdo herojus Sizifas. 

Pagaliau diskusija pasuko reikalinga vaga! Taip, Alberas Kamiu Sizifą 
pavadino absurdo herojumi. Taip, vis byrančio smėlio kasimas primena 
triūsą Sizifo, siekiančio milžinišką uolą užridenti į aukšto kalno tarsi adata 
smailią viršūnę. Net jeigu jam ir pavyktų tą padaryti, pakaktų menkiausio 
vėjo dvelktelėjimo, pakaktų Sizifui neatsargiai nusičiaudėti, ir uola vėl 
nudardėtų žemyn. Jau senovės graikai suprato, kad baisesnės bausmės už 
beprasmišką darbą nėra. Pasak Homero, Olimpo dievai už jų įžeidimą ir 
nedorą gyvenimą pusdievį Korinto valdovą nubaudė būtent tokia bausme. 
Sizifui bus dovanota tiktai tada, kai uolą jis užridens į kalno viršūnę ir ten 
ją paliks. Bet užduotis neįvykdoma. Kiek besistengtum, uola vis nudarda 
žemyn. Absurdo herojus! Absurdo teatras! Labai panašus į rusų dvasininko 
Sergejaus Bulgakovo nupieštą. Matyt, susipykęs su pasauliu ir savimi, jis 
rašė, kad gyvenimas yra ne kas kita, kaip teatro scena. 

Išeina į tą sceną mažas žmogeliukas su mažyčiu būgneliu, tą būgnelį 
daužo. Ir nueina. Tada išeina kitas žmogeliukas su mažu būgneliu, jį irgi 
padaužo, irgi nueina. Jūs laukiate ko nors kito? Kito nebus. Į sceną išeis trečias, 
dešimtas, tūkstantasis žmogeliukas, visi su savo būgneliais, visi juos patrankys, 
gal net parėkaus, norėdami atkreipti į save dėmesį, ir visi iš gyvenimo scenos 
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nueis užmarštin. Kas juos prisimena ar prisimins? Ar kam nors bent truputį 
svarbu, ką jie jautė, ką mylėjo ar nekentė, ko jie troško, ką mąstė?

Nežinau, ar Sergejus Bulgakovas šito paklausė. Bet nujaučiu, kad, jei 
būtų paklausęs, į šį klausimą būdamas dvasininku atsakytų taip, kaip tą 
padarė prancūzas Maritenas: gyvenimą grindžia tikėjimas Dievo buvimu. 
Tik Dievui viskas svarbu. Net Berkliui galop teko tą pripažinti – pasaulis 
esąs ne tik mūsų, o ir Dievo sąmonės vaizdinys. Egzistuojame mes tik 
todėl, kad esame Jo suvokti. Mes suvokiame vienas kitą kaip žmogelius, 
kurie gyvenimo scenoje savus būgnelius muša ir tik sau esame svarbūs. Bet 
yra ir viską bei visus suvokiantis Dievas, ir visai nesvarbu, ar aš suvokiu save 
bei kitus žmones, ar mane jie suvokia. Mes visi esame suvokti Dievo, todėl 
visi egzistuojame – su savais rūpesčiais, džiaugsmais, su savomis mintimis, 
siekiais, jausmais. Dievui nesame būgnelius mušantys maži žmogeliukai, o 
ir Sizifai nesame. Tiesa, Alberas Kamiu mąstė kitaip. Gyvenimo prasmės 
jis ieškojo čia ir dabar. Bet ar rado jis ją? Ar ir jam absurdo herojaus Sizifo 
lemtis atrodė beprasmiška esanti?

Matyt, to aš paklausiau. Nes akių nuo kompiuterio neatitraukiantis 
studentas skubiai subarškino klavišais, kurį laiką įdėmiai žvelgė į ekraną, 
pagaliau patenkintas tarė:

– Pasakojimą apie Sizifą Alberas Kamiu baigė tokiais žodžiais: „Reikia 
įsivaizduoti Sizifą laimingą“. 

– Jeigu tik dabar internete susiradote Kamiu veikalą, tai perskaitykite 
ne tik paskutinį sakinį, o ir visą pastraipą, - neiškenčiu. -  Tada gal ir 
suprasime, kodėl Sizifas buvo laimingas. 

Paaiškėjo, kad ilgaplaukis studentas turi aktoriaus talentą. Tekstą jis 
skaito išraiškiai, vaizdingai:

„Aš palieku Sizifą kalno apačioje! Nuo savo naštos nepabėgsi. Tačiau Sizifas 
moko aukščiausios ištikimybės, neigiančios dievus ir pakeliančios akmenis. Jis 
irgi pripažįsta, kad viskas – gerai. Dabar šitas pasaulis, likęs be valdovo, jam 
neatrodo nei bergždžias, nei beprasmis. Kiekviena šito akmens kruopelytė, 
kiekvienas mineralo žybtelėjimas šitame nakties apgaubtame kalne jau pats 
savaime – ištisas pasaulis. Jau vien sunkaus kopimo į viršūnes pakanka žmogaus 
širdžiai užpildyti. Reikia įsivaizduoti Sizifą laimingą“. 

Perskaito, žiūri į mane, pagaliau klausia:
– Na ir kas?.. Kodėl reikia manyti, kad jis buvo laimingas, kad jo darbas 

beprasmiu nebuvo? 
– Nežinau, - atsakau jau nuoširdžiai. - Bet gal padės tą suprasti kitas 

rašytojas  – Vsevolodas Ivanovas. Jo apsakymas „Sizifas, Eolo sūnus“ 
išverstas ir į lietuvių kalbą. Jį perskaityti jums nepasiūliau – nėra lengva 
rasti beveik keturiasdešimties metų senumo literatūros žurnalą. Todėl tik 
trumpai perteiksiu apsakymo turinį. 

Pasakoju ir suprantu, kad pasakoju ne visai tai, ką ir kaip rašė tas 
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keistas rusų rašytojas, kuris jaunystėje užsimanė pėsčias nukeliauti į 
Indiją, bet pasiklydo kruvinose pilietinio karo džiunglėse, savo apysakose 
ir apsakymuose šlovino bolševikų valdžią, kuria vėliau nusivylė, o galop 
nuklydo į filosofinę mistiką. Pasakoju ir suprantu, kad Vsevolodo Ivanovo 
tekstą nevalingai papildau ne tik ką tik girdėtomis Albero Kamiu mintimis, 
bet ir savo vaizduote. 

Iš tolimų Aleksandro Makedoniečio užkariautų kraštų į tėviškę 
grįžta pavargęs kareivis. Štai jau ir Graikija, gan netoli ir gimtasis miestas 
Korintas. Nors pakelyje sutikti kaimiečiai kareivį įspėja, kad į Korintą geriau 
eiti tolimesniu keliu, nes tiesesnis pavojingas, kareivis Poliandras nekantrauja 
kuo greičiau atsidurti gimtinėje, kaimiečių nepaklauso ir pasiklysta. Išgirsta 
neįprastus šioms kalnų vietoms garsus  – lyg mesto disko švilpesį, lyg jūros 
šniokštimą, lyg  perkūno griausmą. Sukaupęs drąsos likučius, eina tolyn ir 
neužilgo pamato kailiais apsirėdžiusį milžiną, kuris į kalną ritina didžiulę 
uolą. Ritina, paslysta, uola ištrūksta iš jo rankų ir nudarda į kalno papėdę. 
Štai iš kur tas griausmas, tas švilpesys, tas uolą palydinčių akmenų ir žvirgždo 
šniokšimas! Kareivis supranta, kad kaimiečiai jį įspėjo ne be reikalo, kad jis 
regi dievų nubaustą Sizifą. O Sizifas pamato gyvą žmogų ir nepaprastai 
apsidžiaugia, pakviečia kareivį į savo lūšną, vaišina. Jis medžioja ir turi mėsos, 
jis melžia pagautas ir prijaukintas ožkas, tad turi pieno, sviesto ir sūrio. Jis 
augina vynuoges ir turi nuostabaus vyno. Nepaprastai seniai nematęs gyvo 
žmogaus, Sizifas girdo kareivį vynu ir pats geria. Prisipažįsta, kad jis yra vėjų 
dievo Eolo sūnus, kad iki Homero laikų valdė Korintą. Prisipažįsta, jog, kai 
šiandien pats Dzeusas pasakė, kad nuo rytdienos jam jau nereikės uolos ridenti į 
kalną, kad jam jo kaltė dovanojama, nenorėjo tuo patikėti. Bet į jo lūšną atėjęs 
gyvas žmogus –  ženklas, kad Dzeusas jo neapgavo. Jau stipriai įgėręs kareivis 
siūlo Sizifui rytoj iš pat ankstaus ryto keliauti kartu su juo į Korintą. 

– Ir tu vėl būsi Korinto karaliumi! Mes plėšikausim, žudysim, prievartausime 
ir rinksime lobius! 

    - Br-ravo! – riaumoja Sizifas, kvatoja ir svirdiniuoja iš džiaugsmo. Taip 
jie ir sutaria – rytoj keliaus į Korintą. O rytą kareivį pažadina žemės virpėjimas 
ir dundesys. Nuo išgerto vyno gausos skauda galvą, kojos netvirtos, bet Poliandras 
sugeba atverti į lauką duris ir pamato, kad nuo kalno pasistrykčiodama rieda 
uola, o paskui ją žemyn lipa sulinkęs, pavargęs Sizifas. 

– Prisiekiu šunimi ir žąsimi, aš netikiu savo akimis! – surinka kareivis, - 
Ar tai tu, Sizifai?! Argi Dzeusas tau nebuvo atleidęs? Nejaugi jis tave apgavo?!

– Ne, - atsako Sizifas.  – Atleido man Dzeusas. Aš laisvas, kareivi. Bet 
mano strėnos, blauzdos ir padai seni. Jau nespėsiu eiti kartu su veržliu graikų 
jaunimu. Pagaliau čia man gerai. Už nuolankų ir sąžiningą triūsą iš niūraus 
Hado mane Olimpo dievai perkėlė į kvapnų orą ir šviesią saulę. Kai nulipu 
nuo kalno žemyn, manęs laukia medžioklė ir vynuogienojai. Aš turiu pupų, 
spąstus laukinėms ožkoms, virš galvos stogą, retkarčiais išgeriu vyno. O kai 
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ridenu uolą aukštyn, po ja paspiriu akmenį, šluostausi prakaitą, gėriuosi 
saulės žybsniais akmenyse ir debesų įvairove, sklandančiais paukščiais ir 
pakalnę nuklojusia kvapnia žaluma. Apsidairau ir pamatau, kaip tą uolą 
aukštyn paridenti mažiau eikvojant jėgų. Žinau, kad viršūnėn jos neužkelsiu, 
bet įdomu, ar šiandien pavyks man ją užridenti aukščiau negu vakar, o rytoj – 
dar aukščiau. Tad eik, kareivi, į savo Korintą, o aš savo akmenį ridensiu į kalną! 

Tad eik, žmogau, į šį pasaulį siekti turtų, valdžios ir šlovės, o aš kasiu 
savo smėlį ir rūpinsiuos 

prakiurusiu stogu, duonos kąsniu ir gurkšniu vandens! Siek, žmogau, 
iš esmės nepasiekiamo, o aš džiaugsiuos poilsio akimirka ir menkų, bet 
atradimų džiaugsmu! 

Susigriebiu, kad vos nepasakiau to balsu. Pasakyčiau  – ir  diskusija 
apie gyvenimo prasmę iš duobėto, bet išvažinėto kelio bematant nuklystų į 
bekraštes lankas. Seminaro tikslas taptų  nepasiekiamas, jam neliktų jokios 
prasmės. 

Bet ar tik tikslo siekimas suteikia gyvenimui prasmę? Vsevolodo 
Ivanovo aprašytas Sizifas tikslo pasiekti negalėjo iš principo, bet uolos 
ridenime jis prasmę atrado. Beprasmiame smėlio kasime prasmę atrado 
ir Kobo Abės aprašytas vyriškis. Kaip ir Sizifas, jis irgi žinojo, kad tikslas 
yra nepasiekiamas, bet pagaliau irgi suprato, kad gyvenimo prasmę atrasti 
įmanoma ne patį gyvenimą perkeičiant, o jo suvokimą. 

Sizifas prasmę atrado pačiame buvime, saulės blyksniuose, akmenų 
briaunose, atradimų džiaugsme. Tegul ir menkų atradimų – kaip po uola koja 
pastumti akmenį, kaip  rasti įdubą, kurioje ta uola bent truputį sustingtų, 
ir tada jis galėtų nusišluostyti prakaitą, - bet atradimų. Sizifas atrado, kad 
pats buvimas gyvųjų pasaulyje yra savitikslis tikslas. Hade būdamas Sizifas 
mirties nebijojo, nes Hadas – mirties karalystė. Mirties karalijoje gyvenimo 
prasmės verčiau neieškoti. Tik Orfėjui pavyko ištrūkti iš Hado, bet, deja, 
mylimos Euridikės iš ten neišsivedė. Vsevolodas Ivanovas sumanė iš mirties 
viešpatijos išvesti Sizifą – už ten parodytą nuolankumą dievams, kuriems 
savo žemiškame gyvenime anaiptol nuolankus jis nebuvo. Ir tik gyvųjų 
pasaulyje Sizifas atrado, kad net neturint vilties tikslą pasiekti, jau vien 
tikslo siekimas yra vertas to, kad jo nepaliaujamai siektum, kad mąstytum, 
kaip savąją likimo uolą rytoj paridenti į kalną bent truputį aukščiau nei 
pavyko padaryti tą vakar ar užvakar. Jau pats tegul ir menkų atradimų 
džiaugsmas Sizifą vertė jaustis laimingu! 

Tad argi verta stebėtis, kad Kobo Abės aprašytas mokytojas  – joks 
pusdievis, o paprasčiausias žmogus! – grįžo į duobę tęsti savo ieškojimų? 
Taip, taip! Visą gyvenimą besidomėjęs smėliu, kuriame įsikūrę rečiausi 
vabzdžiai, mokytojas savo akimis stebi smėlį. Koks jis įvairus, vos ne kas 
valandą keičiantis spalvą, savybes! Koks jis keistas ir nenuspėjamas!  O 
ir kasti tą smėlį reikia išmokti. Kasti prieš vėją sunku, bet tada jis ilgiau 
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nenubyra. Pavėjui kasant pats vėjas padeda, bet neilgam. Bet dar svarbiau, 
kad iš senų atliekų sukonstravus varnoms gaudyti gan išmanius spąstus 
(jeigu bent vieną sugaus, tai pririš prie jos kojos raštelį, kuriame praneš, 
kad yra pagrobtas, ir kur jo ieškoti!), mokytojas spąstų statinės dugne rado 
vandens, kurio ten nebuvo ir būti net negalėjo. Juk dvi savaites nebuvo 
lietaus, smėlis  – sausas sausiausias. Tai iš kur tas vanduo? Kaip spąstai 
varnoms virto spąstais vandeniui?   

Mokytojas į smėlio duobę grįžta kurti, ieškoti. Jis jau atrado, bet reikia 
tuo įsitikinti. Reikia įsitikinti ir tuo, kad drauge su vandeniu jis savyje 
atrado ir visiškai naują žmogų, gebantį džiaugtis net menkais atradimais. 
Pagaliau vandens išgavimo iš smėlio įrenginį būtinai reikia patobulinti. Ir 
jeigu jam tai pavyks padaryti, dėkingesnių žmonių už kaimo gyventojus jis 
niekur neras. Jis vėl taps žmonėms reikalingu.

Be abejo, mokytojas klydo manydamas, kad milžiniškame žmonių 
skruzdėlyne jis niekam nėra reikalingas, kad jo niekas neieško. Jis klydo 
manydamas, kad gyvam žmogui nereikia gyvo žmogaus. Bet jis nesuklydo 
manydamas, kad verta gyventi bent jau dėl to, kad gebi ką nors naujo atrasti. 
Net menkiausios paieškos suteikia prasmę gyvenimui – ar mąstytum, kaip 
bent akimirkai paremti žemyn ketinančią nudardėti uolą, ar byrantį smėlį 
stebėtum, ar bandytum suprasti, kaip tiesiau vagą išarti, išrauti žemėn 
įsikibusį kelmą, ar taisytum sugedusį laikrodį, nors jis nepataisomas. 
Net grožėjimasis pražydusia tulpe suteikia prasmę gyvenimui, nes pats 
gyvenimas sau yra tikslas - taip tuo gyvenimu labai nusivylęs romane „Visi 
žmonės priešai“ rašė Ričardas Oldingtonas. 

*

O Viešpatie, vėl savo beprasmiuose sapnuose klaidžioju! 
– Kas iš jūsų galėtų tai, ką jau aptarėme, trumpai apibendrinti?  – 

klausiu ir suprantu, kad jokie apibendrinimai man pačiam nepadės. Tegul 
ką nori aiškina Alberas Kamiu  ar Vsevolodas Ivanovas, Kobo Abė ar 
Žakas Maritenas, Martynas Haidegeris ar Fiodoras Dostojevskis, pagaliau 
labai seniai amžinybėn iškeliavę stoikai, o mane graužia tik mano bėda1 
Tik aš pats turiu susivokti, kodėl stengiuosi studentus įtikinti, kad gyventi 
prasminga, o  pačiam norisi lįsti į žemę gyvam. Kiekvienas žmogus savojo 
gyvenimo prasmę supranta bent truputį kitaip, vieningo supratimo nėra, 
o ir kinta tas supratimas. Būtent todėl Viktoras Franklis tvirtino, jog 
gyvenimo prasmė yra unikali, kad ją gali rasti arba prarasti tik žmogus su 
konkrečiomis savo problemomis, siekiais, troškimais, o ne kas nors kitas. 
Kai man skauda, kitas mano skausmo pajusti negali. Kai mirties prieangyje 
atsiduria kitas, aš tik suvokti galiu, kad jam be galo blogai, bet jo nevilties 
patirti neišgaliu. Galiu tik užjausti, bandyti padėti, bet tapti kitu būnant 

SAPNUOTI GYVENIMO PRASMĘ



40

Varpai 2021 (44-45)

ir savimi dar nesugebėjo nė vienas žmogus. To nesugebėjo ir Viktoras 
Franklis, žmogus, kuris gyvenimo prasmę atrado net pragare žemėje.

Pragaras žemėje  – tai Hitlerio įsteigtos koncentracijos stovyklos, 
kuriose beveik tris metus teko kentėti ir jam. Šis Austrijos sostinės 
neurologas, psichiatras ir psichologas „kaltas“ buvo tik tuo, kad jis – žydas. 
Jo tėvai, jo jaunutė žmona iš koncentracijos stovyklų negrįžo. Toje mirties 
karalijoje tik jam pavyko išlikti gyvam. Ir tik todėl, kad jau pirmąją dieną 
tame pragare žemėje Viktorui Frankliui iškilo didysis klausimas, kuris lėmė 
jo išlikimą, o netrukus jį ištiko didysis stebuklas.

Taip, būtent didysis klausimas! Kitaip to pavadinti nesugebu. Pats 
Franklis šių žodžių nepavartojo. Jis tik papasakojo apie aukštą, liekną, 
išpuoselėta uniforma apsirėdžiusį elegantišką gestapininką, kuris įdėmiai 
stebėjo pro jį varomus į koncentracijos stovyklą  atvežtus kalinius ir pirštu 
nežymiai nukreipdavo juos tai į kairę, tai į dešinę. Kairėn nukreiptiems 
kaliniams tai buvo mirties nuosprendis – mirties, kuri ištiks juos čia pat 
ir dabar. Čia pat juos sušaudys, čia pat sumes jų kūnus į krūvą, o netrukus 
sudegins krematoriume. 

Kodėl ne mane sušaudė, o vyrą, kuris ėjo greta ir buvo kur kas aukštesnis, 
stuomeningesnis, tvirtesnis nei aš? Juk kaliniai reikalingi tik tam, kad atliktų 
pačius sunkiausius darbus – kastų tunelius, tiestų kelius, sausintų pelkes, 
tampytų nepakeliamus krovinius, gamyklose juodžiausius darbus atliktų. 
Tam reikia jėgos, tam reikia sveikatos. Tai kodėl gestapininkas mirčiai 
pasmerkė fiziškai tvirtą kalinį, o ne fiziškai silpną mane?!. 

Štai tas didysis klausimas, kuris ėmė kankinti Viktorą Franklį! Į šį 
klausimą atsaką rado tik praėjus daug laiko, kai jau buvo išsekintas kančių 
ir ligų. O stiprybės iškęsti pragarą žemėje jam suteikė didysis stebuklas.  

   Vežamas į Aušvico koncentracijos stovyklą, Viktoras Franklis 
apsiauste slėpė konfiskuoto savo mokslinio darbo rankraštį. Deja, prarado 
ir jį. Jo apsiaustą atėmė, jam teko persirengti ką tik dujų kameroje nužudyto 
žmogaus skarmalais. Nevilčiai nebuvo ribų. Jam dingojosi, kad artėjančios 
mirties akivaizdoje jo gyvenimas prasmę prarado  – juk neužilgo jis žus, jo 
proto vaisiaus irgi neliko. Ir štai tą pirmą bemiegę nevilties kupiną naktį 
gautuose skarmaluose kažkas sušiugždėjo, Viktoras Franklis užčiuopė 
stebuklu užsilikusį popieriaus lapą, o prašvitus pamatė išplėštą iš hebrajiškos 
maldaknygės puslapį, kuriame buvo išspausdinta svarbiausia žydų malda. 
Šį atradimą Viktoras Franklis palaikė esant stebuklu – paties Dievo atsiųstu 
ženklu, kad ne viskas dar prarasta, kad jis privalo suprasti ir paaiškint kitiems, 
kokia prasmė žmogui gyventi net pragare žemėje. „Nė kiek neabejoju, jog 
didysis troškimas iš naujo perrašyti šį [prarastą] rankraštį man padėjo 
ištverti baisias stovyklose patirtas kančias“, - vėliau rašė V.  Franklis. O 
atsakymą į „didįjį klausimą“ jam padiktavo pati patirtis. Vaizdžiai sakant, 
tas išpuoselėta uniforma vilkintis elegantiškasis gestapininkas buvo tarsi 
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mirtį užuodžiantis šuo. Iš išvaizdos kalinys atrodo stiprus, sunkiausius 
darbus galintis dirbti, o iš tiesų – jau palūžęs, praradęs gyvenimo prasmę 
„gyvas lavonas“. Tokius „gyvus lavonus“ regėjo ir V. Franklis. Vieną dieną 
kalinys tiesiog lieka gulėti barake, ir niekas nepriverčia jį keltis, apsirengti, 
eiti praustis, gerti, valgyti, po to eiti rikiuotėn ir dirbti – net grasinimai, 
smūgiai, peilio ar adatos dūriai. „Guli savo išmatose, ir niekas daugiau jam 
nerūpi“, - prisiminimais dalinosi V. Franklis. Žmogus, kuris jau neįstengia 
tikėti ateitimi, mylėti ir būti mylimas ar bent jau nekęsti skriaudėjų, kuris 
abejingu tampa gyvenimui, jau yra žuvęs. Jis dar gyvas, bet jo jau nėra. 
Vėliau, daug vėliau, jau grįžęs iš koncentracijos stovyklos ir įsteigęs savąją 
kliniką, Viktoras Franklis suprato, jog tai, ką medikai vadina depresija, 
didžia dalimi yra ne kas kita, kaip gyvenimo prasmės praradimas. Tiesa, 
pasak V. Franklio, jos prarast neįmanoma, ji egzistuoja bet kuriuo atveju, 
bet prarandamas jos suvokimas. Jo paties ir kitų psichologų tyrimai parodė, 
kad apie devyniasdešimt procentų sunkiu alkoholizmu sergančių asmenų 
ir visi narkomanai žmogaus gyvenimo prasmės suvokti nepajėgia. Vargu 
ar ją suvokti pajėgia ir savižudžiai. Bet kuriuo atveju savižudybė yra 
nepateisinama, - rašė V. Franklis, -  o gydytojas, kuris „padeda“ žmogui 
palikti gyvenimą, nepagalvoja, kad, jeigu lemtis tokiam žmogui pasiūlytų 
mirtį, tai jis ir be gydytojo pagalbos numirtų. Bet jeigu lemtis žmogų verčia 
gyventi, tai priešintis jai nevalia. 

Tuo, kad lemtis egzistuoja, Viktoras Franklis įsitikino nesyk ir 
asmeniškai. Kai ligoninės vyriausiasis gydytojas jam slapčia pasiūlė 
keliauti į taip vadinamus „globos namus“, kur buvo šiokia tokia viltis išlikti 
gyvam, Franklis pasirinko „netrukdyti likimui tekėti savo vaga“ ir liko su 
sergančiaisiais dėmėtąja šiltine. O neužilgo sužinojo, kad tie, kurie bandė 
savo likimo išvengti, tuose „globos namuose“ buvo sušaudyti. Viktoras 
Franklis labai pyko, kai jau girdint išvaduotojų patrankų šūvius jis nepateko 
į tą išrinktųjų grupę, kuriai buvo žadėta greitesnė laisvė, bet pyko be 
reikalo - „išrinktuosius“ paprasčiausiai apgavo, sušaudė vos juos išvežus už 
spygliuotų vielų. V. Franklio bičiulis, garsus kompozitorius, susapnavo, jog 
karas jam baigsis 1945 metų kovo 30 dieną. Taip ir ištiko, kompozitoriui 
karas baigėsi būtent tą dieną. Jis mirė nuo dėmėtosios šiltinės. 

Dievo siunčiamus ženklus žmogus dažnai supranta klaidingai. Bet 
nuo to jų esmė nesikeičia. Viktorą Franklį išgelbėjo tai, ką jis palaikė esant 
Dievo pasiųstu ženklu, stebuklu. Tiesa, vietoje žodžio Dievas savo tekstuose 
dažniau jis vartojo transcendencijos sąvoką, bet tuo, kad ligoniui nepaprastai 
padeda jo religinis tikėjimas, jis nesyk įsitikino savo – neurologo, psichiatro, 
psichologo  – praktikoje. „Argi psalmėse neparašyta, kad Dievas saugo 
visas jūsų ašaras?“ – kartą jam teko paklausti vaikus praradusio rabino. Šie 
žodžiai gyvenimu nusivylusį dvasininką išgelbėjo nuo savižudybės. Net 
visiško invalido gyvenimas pilnas prasmės, - tvirtino Viktoras Franklis, 
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ir papasakojo apie iš prigimties nevaldantį kojų ir rankų, sunkiai kalbėti 
gebantį vyrą, kuris galop tapo Paryžiaus salonų „liūtu“. O kartą į jo 
ligoninę pateko moteris, kuri po kūdikio mirties ketino nusižudyti kartu 
su suparalyžiuotu vyresniuoju sūnumi. Bet sūnus nusižudyt atsisakė, net 
ir kamuojamas skausmų jis, skirtingai nei jo motina, troško gyventi. Ar 
šis jo troškimas bent menkiausią prasmę turėjo? Ar iš tiesų absoliutiems 
invalidams gyvenimo prasmę suteikia tik tai, kad jie yra užuojautos, 
rūpesčio, globos, meilės objektai?  Štai klausimas, į kurį atsakyti turiu kartu 
su studentais. 

*

Ak, mano mintys vėl skrajoja padangėmis! Ką tik studentų prašiau 
apibendrinti tai, kas jau išsakyta, jie žvalgosi vienas į kitą, o aš vėl tarsi 
sapnuoju. Pagaliau išdrįsta ta pati apskritaveidė mergaitė, kuri įsitikinusi, 
kad tik meilė gyvenimui suteikia prasmę. 

– Mes jau lyg ir sutarėme, - sako ji, - kad žmogui gyvenimo prasmę ir 
laimę suteikia tikslų pasiekimas ir pats jų siekimas, pagaliau suvokimas, kad 
esi kam nors reikalingas, o ir kūrybinis džiaugsmas. Mano manymu, dar ir 
meilė, apie kurią filosofai nežinia kodėl neužsimena. 

Taip, ji teisi. Nes jeigu mylėti nesugebi, jei nesi mylimas, jeigu 
niekam nereikalingas esi,  gilioje neviltyje ima blankti net jau pasiektos 
aukštumos, išblėsta net kūrybinis džiaugsmas. Be reikalo tas mano 
susapnuotas nelaimėlis tvirtino, kad ir nelaimingo žmogaus gyvenimas 
gali būti prasmingas. Juk jeigu taip būtų, tai ar žudytųsi tie, kurie pasiekė 
savo išsvajotus tikslus, žmonijos istorijoje paliko neišdildomus pėdsakus, 
kurių neįtarsi, kad jų gyvenimas buvo beprasmis, nekūrybingas? Štai kad 
ir Džekas Londonas. Įdomesnis, audringesnis nei jo gyvenimas vargu 
ar įmanomas. Jūreivis, avantiūristas aukso ieškotojas, reporteris, galop ir 
rašytojas. Maudėsi turtuose, milijonus iššvaistė. Šlovė, garbė, pripažinimas. 
Jo puikūs romanai skaitomi ir iki šiol. Deja, gyvenimą baigė išgėręs nuodų. 
Šlovės viršūnėse nusižudė garsūs rusų poetai Sergejus Jeseninas, Vladimiras 
Majakovskis, Marina Cvetajeva. Tokių nepaprastai garsių rašytojų, kaip 
Ernestas Hemingvėjus, Stefanas Cveigas, Fiodoras Dostojevskis, Aleksejus 
Tolstojus, gyvenimo neprasmingu pavadint neįmanoma. Kopime į meno 
viršūnes jie pasiekė neregėtas aukštumas. Bet ir jie savo noru šį pasaulį paliko. 
Prisiminiau tik juos, o praturtinusių žmonijos kultūrą ir nusižudžiusių 
talentų nesuskaičiuosi. Argi būtų jie žudęsi, jeigu būtų buvę laimingi? Ar 
būtų skandinę alkoholyje savo depresiją, jei būtų jautę gyvenimo prasmę? 
Pagaliau ar žino ir ar gali žinoti kas nors, ką iš tiesų jie jautė, mąstė, kuo jie 
gyveno? Ar kas nors gali suprasti, ką jaučiu, kuo gyvenu aš? Žmogus pats 
savęs dažnai suprasti nepajėgia, o ką jau kalbėti apie kitus! Juk visa tai, ką 
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apie save rašė tie genijai, talentai, ką apie juos rašė jų priešai, draugai, yra tik 
viršūnė vandenų gelmėse plaukiančio ledkalnio, o ir ji – ne visa. Nė vienas 
žmogus niekada negebės iki galo patirti kito žmogaus kančios, nevilties, 
o ir džiaugsmų. Nė vienas žmogus negali tapti kitu. Tad kas iš to, kad 
kūrybingas buvai, kad buvai žmonėms reikalingas, palikai ryškų pėdsaką 
žmonijos istorijoje, jeigu visa tai, kas tave tavimi darė, jau nebėra ir nebus?! 

Bet apie tai studentams kalbėti nereikia. Apie amžinybę ir mirtį dar 
jie nemąsto. Seminarui skirtas laikas jau eina į pabaigą, o dar vis neaišku, 
kuris buvo teisesnis  – romėnų poetas Decimas Junijus Juvenalis, kuris 
teigė, kad sveikame kūne sveika ir siela, ar mūsiškis Vydūnas, kuris manė, 
kad tik esant sielai sveikai išliks sveikas ir kūnas? Viktoras Franklis apie 
Vydūną girdėjęs nebuvo, bet jam būtų pritaręs. Jo pasiūlytas gydymo 
metodas logoterapija – tai sielos, proto gydymas. Tiesą sakant, graikiško 
žodžio logos pirmapradė prasmė yra svarus žodis, svarus kalbėjimas, bet 
Herakleito dėka jis įgavo subtiliosios ugnies kaip kosminio proto sampratą, 
o vėliau ir su mokslu imtas tapatinti. Viktoras Franklis žodį logos susiejo ir 
su prasme, kuri neatsiejama nuo žmogiško proto. Tad siekiant „pagydyti“ 
protą, kuris savo ruožtu gydys ir kūną, pirmiausia būtina, kad žmogus 
suvoktų savojo gyvenimo prasmę. Beje, Viktoras Franklis buvo įsitikinęs, 
jog turi prasmę net absoliutaus invalido, kuris gal ir mąstyti nesugeba, 
gyvenimas. Bet ar iš tiesų prasmę turi iš prigimties kurčnebylio ir aklo, 
suparalyžiuoto žmogaus gyvenimas?

– Be abejo, turi, - išgirstu. Matyt, savo mintis balsu išsakiau. Nesuprantu, 
ar vis dar sapnuoju, 

ar atlieku savo pareigą įtikint studentus, jog verta gyventi jau vien dėl 
to, kad dar gyveni. – Mano teta slaugos namuose dirba. Kai kurie invalidai 
net pavalgyti patys nesugeba, bet jų žvilgsnis toks iškalbus, jog teta kartais 
apsiverkia. 

– O jeigu jie ne tik nejuda, bet ir akli bei kurti? - klausiu.  – Ar ir 
tokių žmonių gyvenimą prasmingu laikyti galima? Juk stoikai tvirtino, kad 
gyvenimas prasmę įgyja tiktai tada, jei žmogus siekia kokio nors tikslo, jei 
gyvena jis ne be reikalo, yra kam nors reikalingas. O visiški invalidai nieko 
siekti negali, niekam jie nenaudingi. 

– Netiesa, - išgirstu. – Jie reikalingi kitiems – gydytojams, slaugytojams, 
virėjams, elektrikams, kurie slaugos namus aptarnauja. Jau vien savo 
buvimu tokie žmonės kitiems žmonėms suteikia galimybę būti reikalingais, 
naudingais, pagaliau galimybę išmaitint savo šeimą. 

– Jūs teisus, - sutinku, bet tuoj pat priduriu: - O pačiam invalidui ar nuo 
šito geriau? Ar jį bent truputį paguodžia mintis, kad jo gyvenimo prasmė – 
gyvenimo prasmę suteikti kitiems? Ir ar žmogus, kuris iš prigimties aklas 
bei kurčias, net pajudėti negali, dar geba mąstyti  apie gyvenimo prasmę? 
Juk dažnai tokį žmogų įžeidžiamai vadina daržove. 
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– Bet ir jis kažką junta bei jaučia! – nenurimsta reginti meilėje gyvenimo 
prasmę studentė. 

– O iš kur jūs tai žinote? Argi bent vienas berankis aklas kurčnebylys 
apie savo pojūčius ir jausmus kam nors gebėjo papasakot? O gal savo mintis 
jis užrašė? Ne, to padaryti jis negalėjo.

– Mes visi ką nors juntame, jaučiame. Kai kas tvirtina, kad net augalai 
turi jausmus, tik mes į juos nekreipiam dėmesio. 

 Vėl prisimenu senokai skaitytus Viktoro Franklio žodžius. Net ne 
jo žodžius, o jo mažametės dukros. „Tai gal tokie žmonės su dievuliu 
kalbasi?“  – paklausė ji tėvo. Dukrai V.  Franklis nesiėmė pasakot apie 
erdvėlaikio šeštuosius matavimus ir transcendenciją. „Gal ir taip“, - 
atsakė jis paprastai. Tačiau, skirtingai nei Alberas Kamiu, jis nemanė, 
kad klausimas, ar tik trys, o gal net devyni erdvėlaikio matavimai lemia 
žmogiško proto ribas, mums neturėtų rūpėti. Juk nežinia, iš kur ir kaip 
ryškią pojūčių stoką patiriantis žmogus įgyja keisčiausius gebėjimus. Į tokią 
būklę patenka ne tik astronautai, bet ir speleologai, ir uždarose mažose 
patalpose Antarktidos ledynuose mėnesius skaičiuojantys mokslininkai, 
pagaliau atsiskyrėliai krikščionių vienuoliai, kalnuose medituojantys jogai. 
Jie patiria keisčiausius dalykus, kuriuos patirti įprastomis sąlygomis beveik 
neįmanoma. Tai patiria ir visiški invalidai. 

– Jūs sakote, kad mes visi ką nors juntame, jaučiame, - atsiliepiu į 
studentės žodžius.  – Bet absoliutaus invalido galimybės ką nors pajusti 
yra nepaprastai menkos. Jis miega tarsi letargo miegu. Tad ar jo smegenys 
„veikia“, ar jis gali jausti, mąstyti? 

 Atsakymo į šitą klausimą nesitikėjau. Vargu ar studentai susipažinę su 
kognityvinių mokslų laimėjimais. Žinojau, kad vėl teks pasakot, aiškinti. 
Bet prieš tai jų paklausiau:

– Kaip jūs manote, kada žmogaus smegenys dirba intensyviausiai?
Žinoma, studentai suklydo. Jie, kaip ir dauguma mūsų, buvo įsitikinę, kad 

žmogaus smegenys yra aktyviausios tada, kai joms tenka spręsti sudėtingus 
intelektualius uždavinius, ne mažiau sudėtingas gyvenimiškas problemas. 
Deja, deja... Jau paaiškėjo, kad mūsų smegenyse, vaizdžiai tariant, siaučia 
elektrinės audros būtent tada, kai nuo išorės dirgiklių „atsijungiame“, net 
kai giliai miegame, ypač taip vadinamo alfa fazės miego metu. Būtent 
tada, pasak sinergetikos „tėvo“ Iljos Prigožino, mūsų smegenyse įsivyrauja 
„determinuotas chaosas“, o pasak neuromokslininkų Vadimo Rotenbergo ir 
Gregorio Petersono, žmogus patiria tai, ką patiria tik giliai medituodamas 
dzenbudistas arba indų jogas, krikščionių mistikas. Jie tarsi „prisijungia“ 
prie „kosminės sąmonės“, prie to, ką Nobelio premijos laureatas fizikas 
Deividas Bomas  pavadino kosmine holograma, ką jėzuitų vienuolis ir garsus 
paleontologas Pjeras Tejaras de Šardenas vadino noosfera ir jos aukščiausiu 
lygiu Dievu. „Prisijungia“, ir jų mintys, jausmai jau niekur nedingsta, nei 
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mirtis, nei užmarštis nesunaikina jau atliktų jų darbų. Taip vyksta kas 
naktį, gilaus miego metu, o gal net ir dieną, tomis retomis akimirkomis, 
kai netikėtai žmogus tarsi pabunda iš materialaus sapno ir ima manyti, 
jog pasaulis yra jo minčių vaizdinys. Tiesą sakant, pasak holografinės 
paradigmos plėtotojo amerikiečio Roberto Andersono, „prisijungti“ prie 
tos kosminės hologramos, kurią jis drąsiai vadino ir kosmine sąmone, 
įmanoma tik „asmeninių rezonansų“ dėka, bet apie tai  studentams geriau 
nesakyti, geriau jų negąsdinti... 

– Tai išeitų, kad jau ir mokslas įrodė, jog net absoliutaus invalido 
gyvenimas ne mažiau prasmingas, nei sveiko darbingo, kūrybingo 
žmogaus? – išgirstu klausimą. 

– Taip, bet turite žinoti, jog tai, ką jums pasakiau, yra tiktai hipotezė. 
Dauguma mokslininkų nenori ja patikėti. Nes jei patikėtų, tektų atsisakyti 
to, kas jiems buvo kalama į galvą nuo mažumės, kas vadinama mokslo 
realistiniu pamatu. Tektų pripažinti, kad garsusis mokslo filosofas Karlas 
Poperis buvo teisus, kad absoliučiai visos teorijos yra tiktai hipotezės, kitaip 
sakant, žmogaus proto spėliojimai.

–  Bet tada ir visos kalbos apie gyvenimo prasmę yra tik spėliojimai. 
– Tebūnie taip, - sutinku.  – Bet argi neįdomu paspėlioti, kodėl net 

beviltiškas darbas to Kobo Abės aprašyto žmogaus, o ir Sizifo, yra šio to 
vertas? Ar nenuostabu, kad išvis žmogus geba spėlioti? Ir ar  neverta klausti, 
kodėl nė vienas iš tų garsių mąstytojų, kurie neigė gyvenimo prasmę, 
nenusižudė? Kodėl jie nepasinaudojo savo logika taip, kad to gyvenimo 
išsižadėtų? Beje, to klausė ir Alberas Kamiu.

– Dėstytojau, - vėl išgirstu, - seminaro laikas jau baigėsi...
– Taip, taip, - susizgrimbu, metu žvilgsnį į laikrodį.– Atsiprašau... 

Reikėjo anksčiau mane įspėti...
– Nieko tokio, - kilniaširdiškai sako akių nuo kompiuterio neatitraukęs 

studentas. Įdomu, ar jis išgirdo ką nors, apie ką mes kalbėjome? Ar suprato 
kas nors iš čia esančių, kokia šio seminaro prasmė? Pagaliau ar aš pats 
supratau, ko siekiau, ką pasakyti norėjau? 

 Ak, tas prakeiktas sapnas! Jis tęsėsi net ir seminaro metu. Kalbėjau tai, 
ką privalėjau kalbėti, o sapnavau save gulintį  palatoje su baltomis sienomis. 
Kalbėjau ir sapnavau, sapnavau ir kalbėjau. Ir nežinia, ar studentams 
kalbėjau, ar greta gulinčiam pamišėliui, kuris jautėsi esąs be galo laimingas. 

*

– Ar tą profesorių nevertėtų paguldyt šalia mūsų?  – paklausė jis 
manęs. – Nors jis ir pasakė, jog nežino, kodėl dar gyvena, bet nusižudyti 
nesirengia. Kaip ir jūs, kaip ir aš.  

– Jam rūpi jo projektai, jų finansavimas. Jis tikisi savo tikslą pasiekti. 
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Jis tikisi įrodyti, kad gyvenimo prasmės ieškoti neverta, ir būtent tai jo 
gyvenimą daro prasmingu. 

– Ar nemanote, kolega, kad pasakėte abrakadabrą? Kitaip sakant, 
nesąmonę. Juk prasmė neprasminga būti negali, kaip ir beprasmybė negali 
būti prasminga. 

– Jūs taip įdomiai kalbate... Jūs –  filosofas?.. 
– Neduok Dieve filosofu būti! Nelaimingesnio žmogaus už tokį rast 

neįmanoma. Jis save vadina mylinčiu išmintį, bet jeigu mylėtų ją iš tiesų, tai 
nesikankintų ieškodamas to, ko nėra. Išmintis žmogui neduota, duotas tik 
viską skaičiuojantis protas.

– Dabar jau jūs pats sau prieštaraujate. Tik išmintingas žmogus apie 
išmintį gali taip pasakyti, o jūs išmintį neigiate. 

– Ak, nesivarginkime tuščiomis kalbomis! Man labiau rūpi, ką su mumis 
tas profesorius ketina daryti. Gal kokią nors mikroschemą implantuos 
mums į smegenis? Tada vėl normaliu žmogum tapsiu  – ims kankinti 
įtarumas, godumas, pavydas, nerimas, baimės, net ir puikybė prisiminus, 
kad toks nebuvau.  

    - Bet tada neliksite svetimas tarp svetimų. Tapsite toks, kaip visi. 
Tapsite savas, visiems reikalingas, gal net ir mylimas. Tai irgi gyvenimą 
daro prasmingu. 

– Savo studentams šitaip šnekėkite! O manęs neapgausite. Aš iš 
kosminės sąmonės imu tik šviesiausius jausmus, manoji sąmonė tik su jais 
rezonuoja, ir nelaimingu tapti nenoriu. 

– Tai ir jūs apie asmeninius rezonansus girdėjote? O gal skaitote mano 
mintis? 

– O kas apie tai negirdėjo?! Gal tik fizikinio žargono suprasti 
nepajėgia, o šiaip – viskas paprasta. Dar mano senelis sakydavo: „Toks tokį 
sutiko ir ant alaus pavadino“. Kitokio alų kartu gerti tikrai nepakvies, su 
kitokiu pasistengs prasilenkti. Tik panašūs vienas kitam patrauklūs yra, tik 
panašios mintys, panašūs jausmai vienas kitą pritraukia, sustiprina. Iš žinių 
ir jausmų okeano, kurį aš vadinu kosmine sąmone, tiktai tai, kas mums 
artima, semiamės, o kitko suprasti nepa-jėgiam.

– Taip, jūs tų „asmeninių rezonansų“ esmę perteikėte vaizdžiai ir 
paprastai. Galiu pridurti, kad Renesanso laikais tai imta vadinti antruoju 
Hermio Trismegisto dėsniu: vienodos kokybės traukia, o priešingos  – 
stumia. Bet jeigu šis dėsnis, pasak minėtojo Andersono, turi net kosminį 
matmenį, tai jis tik patvirtina gyvenimo prasmės totalumą. 

– Aš suprantu, ko jūs siekiate. Norite įrodyti, kad prasmę turi net 
ir visiškai neveiksnaus žmogaus gyvenimas, nes ir toks žmogus prie tos 
„kosminės sąmonės“ yra „prisijungęs“, ir gal net labiau negu aš arba jūs. Jūs 
trokštate studentus, o gal ir pats save, įtikinti, kad niekur niekas nedingsta, 
kad nei mirtis, nei žmogiška užmarštis nesunaikina net menkiausio jausmo, 
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net menkiausios minties ar vilties, nekalbant apie beviltišką smėlio kasimą 
ar kur kas prasmingesnį medžio sodinimą. Viskas keliauja į kosminę 
sąmonę ar transcendenciją („Dievas saugo visas jūsų ašaras“ – studentams 
citavote Franklį) ir anksčiau ar vėliau grįžta atgal, grįžta ir keičia pasaulį. 
Tad iš tiesų nėra nė vieno žmogaus, kurio gyvenimas nebūtų prasmingas. 
Bet jūs veidmainiaujate, atseit, saugote studentų psichinę sveikatą, o iš 
tiesų išsijuosęs meluojat pats sau. Prisiminkite – juk vos neprisipažinote 
studentams, kad šiandien jums nesinori gyventi, neregite gyvenimui jokios 
prasmės. O priežastis itin banali – vėl susibarėte su savo žmona. Pagaliau 
nutylėjote, kad jau gimdamas kiekvienas žmogus į šį pasaulį atsineša tai, ką 
Rene Dekartas  pavadino įgimtomis idėjomis, o dabar vadinama genetiniu 
ir socialiniu kodais. Man pasisekė, aš „atsinešiau“ iš protėvių paveldėtą 
šviesą, ramybę, jos dar nespėjau užteršti, todėl laimingas esu. O ką daryti 
tiems visiškiems invalidams, kurie į šį gyvenimą „atsinešė“ nuoskaudas, 
pyktį, godumą, nerimą, baimes ir kerštingumą? Jeigu tikėti fantastine 
Ivanovo teorija, Sizifas savo kaltes bent iš dalies gebėjo išpirkti, o absoliučiai 
neįgaliam žmogui ir šito neduota. Sveikas žmogus savo lemtį gali šiek tiek 
koreguoti, gali pabloginti ją arba reikšmingai pagerinti, o visiškai  neįgalus 
net to padaryti negali. Jo sąžinė, jeigu ji nešvari, – dabar pavartosiu jūsų 
mėgstamus terminus, – rezonuoja su tik blogiausiais kosminėje hologramoje 
susikaupusiais jausmais, mintimis. Jis gyvena pragaro ratuose, kuriuos taip 
vaizdingai Dantė aprašė, ir iš jų ištrūkti nėra pajėgus. Jis kenčia siaubingai, 
ir niekas jam padėti negali. Tad kas iš to, kad ir jis gyvena prasmingai, 
nes jo kančios niekur nedingsta, vėl grįžta į kosminę sąmonę?!  Kas iš to 
prasmingo gyvenimo, jeigu jis nelaimingas?! 

– O, regiu, kad vienas iš jų jau baigia pasveikti! – išgirstu profesoriaus 
balsą. Nė nepastebėjau, kaip jis į palatą įėjo. Šalia jo  – vis ta pati baltu 
chalatu moteris. 

– Nemanau, - sako ji.  – Filosofija pasaulio pakeisti nepajėgė. Jie, 
profesoriau, tik filosofuoja tuščiai. Vis dar sapnuoja savo studentus, 
savas meditacijas šalia seno ąžuolo. Anamnezė teisinga, manau, kad jie 
nepagydomi.  

– Pagydyti būtina. Tie, kurie pernelyg dažnai mąsto apie gyvenimo 
prasmę, žmonijos ateičiai yra pavojingi. Jie anksčiau ar vėliau užsikrečia 
religiniais memais – tuo kvailu kultūriniu paveldu, kurio žmonija atsikratyti 
vis dar nepajėgia. O atsikratyti jau seniai laikas pribrendo. Pakanka tų 
transcendencijų, kosminių sąmonių ir sufantazuotų dievų! Mes patys 
dievais, antžmogiais turime tapti! 

– Ar teisingai jus supratau  – svajojate apie nanotechnologijomis 
grindžiamą transhumanizmo epochą? 

 - Ne svajoju, o ją jau kuriu. Ir ne aš vienas. Tiesa, projektas kol kas 
dar įslaptintas, bet jo finansavimo niekas nutraukt neketina, pinigų bus. 

SAPNUOTI GYVENIMO PRASMĘ
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Ekspertai patarė nedelsti, šituos du durnius kuo skubiau užmigdyti. 
Implantuosime jiems į smegenis po nanoschemą, kuri panaši į molekulę, ir 
jie to net nepajus. O pabudę ims mąstyti ir jausti kitaip. Taip, kaip ateities 
visuomenei reikia. 

– Jie taps Frydricho Nyčės aprašytais antžmogiais? 
– Tas išprotėjęs  svajotojas gyvenimo prasmę regėjo žmogaus tapsme 

bent jau antikiniais dievais. Savuosius antžmogius jis įsivaizdavo esant 
nepaprastos galios ir intelekto vaikais, kurie laisvės ir laimės pilnatvėje 
šoka, dainuoja, ūbauja, krykštauja, džiaugiasi gyvenimu. Ne, mums tokių 
nereikia! Ne džiaugtis reikia pasauliu, o jį perkeisti, tikrajai valiai pajungti. 

– Kokiai valiai, kieno valiai? 
– Nežinau. Ekspertai žino. Gal net ir ne jie. Manau, kad kosminėje 

hologramoje susiformavo itin pažangus memų kompleksas, kuris jau ima 
skverbtis į žmonių sąmones. Atvirai sakant, kolege, prie to komplekso 
aš jau prisijungiau. Jau supratau, kad žmogui tikrąją laimę ir gyvenimo 
prasmę suteikia tik valdžia, neribota valdžia. O ją mums padės įgyti 
nanotechnologiniai mokslai.

– Bet... Nežinau... Jeigu ne pinigai, jei ne ta didžiulė parama mūsų 
ligoninei... 

– Ne, ne, nekalbėkite! Suprantu, ką pasakyti norite. Vis dar abejojate 
žmonijos šviesia ateitim. Tačiau bent trumpam pabandykite įsivaizduoti, 
kaip nuostabiai pasikeis ir jūsų gyvenimas. To, kas vadinama sąžine, neliks 
visiškai, neliks ir jos tuščių priekaištų. Nereikės prakaitą lieti siekiant 
sufantazuotų tikslų. Neliks troškimų ir norų, neliks nė menkiausios minties, 
dėl ko mes gyvename. Gyvensite taip, kaip gyvena žolė, kaip gyvena sliekas 
arba bakterija. O jie be galo laimingi, nes jie net žinoti negali, kas yra laimė, 
prasmė, džiaugsmas ar liūdesys. 

– Siaubinga!  – baltu chalatu vilkinti moteris net nusipurtė. - Bet 
po manęs – tegul nors ir tvanas! Svarbu, kad dabar gyvename saugiai ir 
sočiai. Tuos bepročius, profesoriau, jau dabar užmigdyti, ar galima palaukti 
rytojaus? 

– Tik ne dabar!  – surikau. Ir pabudau, pabudau šlapias, karštame 
prakaite. Šalia manęs tyliai šnopavo žmona, ant uosio šakos už lango 
kuitėsi žvirblis. Matyt, sapnuoti gyvenimo prasmę sunkiau nei prasmingai 
gyventi...

Saulius KANIŠAUSKAS

SAPNUOTI GYVENIMO PRASMĘ
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VIKTORAS RUDŽIANSKAS

ANT NEPAŽĮSTAMO ŽIEDO

***

dėsnis: prieš naktį dingsta sargyba. ginkis kaip nori. 
kliaukis Dievu ar bite. pasaulio reginius 
paslėpk giliai dilgėlyne – bitė išsergės, 
jei Dievas – liepsnojantį krūmą surask.
neaimanuok. esi iš anksto įspėtas: tavo kišenėje  
raktas nuo visko pasaulyje. be galo paprasta: laisvei 
nereikia sargybinių. taip, kaip nereikia kelio, 
vedančio iš dykumos.
kelionės krepšį palik namuose. jei prireiks – 
jį tau sapne atneš mylimoji – prabudęs  
nepatikėsi: tu stovi ant slenksčio.  
sugrįžęs iš bitės ir Dievo neužrakinamos dykumos.

MŪZOS
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*** 

stebiu ir tikrai nežinau, ar dangus reikalingas:
             ant palangės dulkes lesioja kiek raiša,  
             mirtimi pasivertusi varna-senutė, savo šviesų  
             karkimą įslaptinus tarsi hegzametrą,  
kiek lengvesnė už orą, išmintingesnė už tylą. 

jos klausaus, ją stebiu ir jaučiu, kad galėčiau atplėšti  
             pusantros debesų Karalystės kol miega Karalius,  
             tačiau rankos nekyla, o nugarą spaudžia  
             krepšelis su paukščių šešėliais, kurie žiūri
į varną-senutę, ir nieko nemato.

***

šis eilėraštis tau pakilusiai  
iš nepažįstamo miesto  
kur dūlančių bokštų skeletai  
kvėpuoja smogu  
kur daugiaaukščių laiptinėse  
nuo sniego slepiasi  
pražilusios sielos 
ir skaito ant sienų mokyklines 
meilės istorijas – – – – – 
                          
                          pražiūrėtom akim 
                          skaičiuoja  
                          juoduosius gandrus                            
                          numirusios motinos 
                          o baltųjų  
net tu neatsimeni

VIKTORAS RUDŽIANSKAS
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***

jei vynas jei ledo vynas
aromatizuoja vėją nuo simferopolio –
kur paslėpti šio vakaro mintis –
servetėlėje 
ar prisiminimuose apie tai
ko nebuvo prieš n metų
o dabar – jau 

oficiantė aksominiu balsu klausia –

kelintų metų derliaus akimirką jums
ar vieną

***

nepažinaus pasaulio ar ugnikalnio 
kaprizingos virpančios gelmės  
vaginališkai pulsuodamos  
užveržė  
drugelio kojytę  
kuria atsispyręs jis troško 
išskrieti iš pilko kokono 
su vyšniom išsprogti 

ugnies retorika

mano tėvas 
ir mano Tėvas 
šiandien vėjuoti 
 
taip nukrenta dangus 
o smėlis  
iki debesų užauga  
 

blaškausi 
sūkuryje 
tarp Tėvo ir tėvo 

ar juos abu viena ir 
                 ta pati  
degina?

***

vyšnių spalvos saulėlydžiai
alaus ir cigarečių reklama
ataidi iš praeities plakatų 

su

girgždančiu ledų kioskeliu
netoli bažnyčios
ir madonos šypsenos

gyvačiuke 

***

gimtadienio voras – 
baigia akmenėti.
nereaguoja į tamsą.

nieko nežino apie nirvaną,
jis – ten.

nuzimezgęs šilkinį tinklą 
medžioja šikšnosparnį su pele 
snape.
pelė – su musės kiaušinėliu 
ausyje. 

ANT NEPAŽĮSTAMO ŽIEDO
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***

ant nepažįstamo žiedo – (poezijos
laikinumas) – nepažinus vabzdys –

o kas ta poezija? –
vabzdžio sinusoidė ar žiedo švytuoklė –

iš Dievo 
šis nežinojimas, iš nieko.

o kas – laikinumas? –
nepailstantis pasikartojimas – 

iš mirusios motinos
žiūrėjimo pro langą į tolį, man į akis –

kol pastebiu vabzdį ant žiedo

įkalina žaibo kvapas
išlaisvina šerkšnas ant arklio snukio –

***

vakarėja 
o jūra įtraukia
laivų drugelius iki
sparnelių viršaus ir

meta 
drėgnas kriaukles
į pilnatį

Pusiaukelė

prieky –

vaivorykštė 
iš saulės minučių
ir sekundžių vandens –

laikas tiksi
atgal

Jolanta Sereikaitė. Iš ciklo „Mitologinė žemė“. Sp. medž. raiž. 52x49. 2006.

VIKTORAS RUDŽIANSKAS
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JUSTAS JASĖNAS

PRISILENKUS

***
Kai tėkmė priartės 
Nebijok lygumų vakaro
Kas apgins tas akis
Vėjui liečiant smilkstantį kadugį

***
Gyvasties jau neras
Netikėsim
Tik žolės kelią paženklins
Lietaus kūną nugludins žiūrėjimas
Šiam rudeniui sėsim
Gyvenimas buvo
Neartas tik žingsnių ilgiuos
Pasiliks atmintis
Negrįšim 
Ten mūsų upės į širdį tekės

***
Po vidurnakčio
Ryto belaukiant
Nebijojom
Artėdami tik žiūrėjom
Prakaitas mano
Prakaitas tavo ir mūsų
Tik kvėpuosim
Tylėsim geliant
Tikrumui
Taip arti dar nebuvom
Sužeidėm tai ką atradom
Ramu po audros kai praradom
Ir slidu kūdikiui verkiant
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***
Ir jau gana
Gyvenimo
Ir jau gana mirties
Gana sakau įsižiūrėjimo
Tylos gana
Dabar reikės
Tik atsimerkti 
Krentant

***
Užklups
Jau nebejausim
Kažkur girdėjau 
Žodis mūsų verkė

***
Per ūkaną 
Jaučiu Tave
Kai nekalbi Jaučiu
Kad tirpstam tam Lauke
Ir jau užgriuvo mus
Kažkur iš Ten
Žinia

***
Surink mus iš pakraščių
Pavargusius
Prie vienintelio stalo
Susėsti
Laukiu kai nurims valanda
Neskaudės
Nebereiks mums kalbėtis
Tylėsim gyvenimą liesdami

***
Verkei ir verkiau
Aną sykį tylėjom
Taip geriau
Gyvenimas laša kaip kraujas

***
 Gyvenimą švęsim
Prie apaštalų kojų
Nebeskaudės
Būsim išėję
Iš arti
Per anksti
Gelia

***
Mūsų veidai 
Svetimame lange
Sudužo
Snaigės lytėjimas

***
Išlaisvint save
Nuo snaigių
Krentančių ant širdies
Liūdesio puotoje
Smilkstančiai žvakei
Merkiantis

***
Artumu kvepia
Žiūrėjimas
Kvepia Tavimi
Sėdėjimas

JUSTAS JASĖNAS
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***
Kraujas iš mūsų
Gyvasties kibirkštėlė
Paslėpta Mums
Pienas iš krūties
Nebeatsimenam
Ragavom Sykį

***
Namelis
Bėgių bildesio apkabintas
Dūsauja
Išeiti švieson
Takelis
Susitikimo tiltų properšos
Priliesti
Viltingąjį krantą
Šiapus saulės laidos
Šiapus minties
Susitiksim
Kai nevažiuos ir
Niekas nepalydės
Mūsų skausmo 
Tuščio lauko tiesoje
Kviečio daigo užuominos
Vanduo žydi
Katedros pamaldos tylios

***
Sėdėjimas priešais Tave
Stiklo kaltė
Bangos paviršiuje
Kankindamasi sklaidos
Nyra gelmėn
Saugu prie raidės

Nepalikus gyvenimo dulkių 
Akmuo tebelaukia
Penktadienio žvilgsnio 
Už save ir už tuos
Kurie jau priglausti

***
Vanduo sruvendamas 
Dilgčioja
Akmenis palies
Nekaltas samanas
Gal ir mane
Bent netyčia

***
Tik pražuvusio pavasario
Sapno svetimoje sodyboje
Obels senatvės ilgiuosi
Regiu žmones žiede
Iš praėjusio vakaro
Neprabylančius
Po nelaukto lietaus rimsta
Užkluptos mūsų vienatvės
Nešioja ežerus nepažįstami
Sutiktųjų žvilgsniai iš ežerų 
Pareisim takų artumą jusdami
Sugrįžę iš Ten Nekalbėsim

***
Kas mus supras
Vėlų vakarą
Jau nebeaušta
Tik graudumas
Gyvenimo pakraštyje
Baranausko žvilgsnis

PRISILENKUS
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Klemenso seserų ašaros
Karolinos baigtis
Išblukę taškai Sudužo
Duženos sielas paliečia
Vėju Sapnų nerimas
Lūpų vingyje
Kraujo tiesa  Pakartota 

***
Vaižgantui prisėdus 
Lesa paukštyčiai fasadų tinką
Atšlepsėjau Kauko pavedžioti
Per dideli mano misijai
Teofiliaus batai

***
Po žole
Sutartas laikas
Mes ryte be žvilgsnių
Tik rankos

Vaiko riksmas
Lygumų pakraščio dar nepažįsta
Anapus smėlio takų
Palei širdį

Jo dalia
Nuspręsta sapne
Aplankys
Sužeistas žvilgsnis

Rytoj
Prieš žydinčią aušrą
Po žole po žole
Mūsų lauks Tik kartą

***
Jono Meko terbelė
Su kamera ir saldainiais
VDU salėje ant kėdės
Šnekėjimas žmogaus
Palei krantą brūkšnys
Kažkas yra už jo
Atsikrenkštimas ir juokas
Laisvė gyvenimui
Ir kūrybai
Be jokių linijų
Laikas padiktuoja
Būti šią akimirką
Tiesiai stovėti
Biržų ilgesys 
Lietuvos sapnas gal
Oras geresnis
Kai lyja
Sutemų rūkai
Susitiksim
Nebus videografuota 
Liks paraštėse
Terbelėje ant kėdės Sakymai
Tikiu kas yra
Lygumose subliuško Žmogus 
Ir jo kapas be užrašo

***
Iškrito vaikelis
Iš kruvinų įsčių 
Tiesiai ant žemės
Kelias sunkus jam iki mirties

***
Senojo Kauno fotografijos
Užkalbina iki svaigaus verksmo

JUSTAS JASĖNAS
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Kaip priartėti Tiesoje
Gyva lyg būčiau gyvenęs
Ne dabar
Su vandeniu
Upių susitikime
Prasidėjau ir pasibaigsiu 
Rytoj
Kai vaikščios ir mirs
Žolę apsikabinę
Jau nebeatsimins vakarykščių 
nuotraukų
Antikvariate su nuolaida

***
Moteris miega kažkur laukuose
Jos plaukai su žolėm 
Lūpos su žeme
Arti kūdikio arti gyvenimo
Sapnas beldžias ir beldžias į širdį

***
Atsiveria labiau
Jau ne iš baimės akys
Tik vis giliau giliau
Nudiegia artuma
Čia atvira ir sava Tau
Ne tik dabar
Jau visados sakau

*** 
Siekti krūties
Iki pilnatvės dusulio liesti
Gimsta oro kalba
Gėlė mėlyna atminimui prabyla

***
Vaikelis krebžda
Tavo akių
Panašus kaip dangus
Debesėlis
Žemiškų pėdų
Artėjantis laukimas

***
Į Tave 
Taip nedrąsiai artėju
Paimki mane iki trupinio
Apsėki save iki saulės
Ir būk kaip krantai ir kaip dugnas
Kaip šiandien

***
Apsaugoti trokštu Tave
Kad neįkristum akivaran
Spanguoliaudama
Apsaugoti trokštu Tave
Skylant takui
Taurei sudužus
Kely
Vienuolyno stogams suirus
Mums dar verkiant reikia išbūti
Kristaus veidas
Betono trupiniai
Nuskilęs
Raidės Tik
Tau ir man atsikvėpti

*** 
Ant Tavo veido
Paliksiu žymes
Kad kvepėtų 

PRISILENKUS
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Artumu kad skaudėtų
Kai lauksi 
Kai lauksiu
Žemės
Vilties

***
Mėnesienoje tyli grūdai
Tyli laukiantis vakaras
Kol ateis priartės ir palies
Iš aukštybių artėjantis

***
Paukščio pėdelės dylančios
Vaiko aky
Vėjyje tirpsta
Valties yriai
Šermukšnio uoga
Nuoga vieniša
Merkiasi
Rudens pabučiavimui
Neištartam Dar

***
Ašara liko
Ant svetimėjančio skruosto
Tik tiek
Susitikimo dulkės

***
Šituose namuose seniai nesimyli
Negimdo vaikų
Nebelaukia svečių 
Tik mes netikėtai užklystam
Renkam obuolius
Sodą apvaikštom apžiūrim laukus

Ant prieklėčio sėdim 
Visa nutikę Jau

*** 
Apkabinki mane Tyloje
Kai tik virpam
Kai tyli lūpų kampučiai
Mūsų dar laukia
Ežeras laukia
Mėlynos akys graudžios
Dar tebelaukia
Kai tarsim TAIP
Ir keliausim

*** 
Jazmino žiede
Radau Tave
Abu skleidėmės

***
Nejutau 
Gal just ir nereikėjo 
Birželis mano
Žolės lapeliai
Dar lietus nelietė
Dar gyvenimas neprilenkė
Negi  taip ir nukris
Spaliui ant tako 
Be jokių
Gilių įbrėžimų

***
Į nuogą žiūriu Tave
Vidurnakčio mėnesienoje
Spindi lūpos žydi krūtys Miegi
Gydo alsavimo kvapas

JUSTAS JASĖNAS



59

Varpai 2021 (44-45)

ANTANAS LIUTKUS 
(1906-1970)

TRYS EILĖRAŠČIAI

LITERATŪRINIS PALIKIMAS

Vaiduokliai
Žiūriu kaip aras sužeistais sparnais,
Netikras savimi aklon bedugnėn
Ir slopinu širdy troškimų ugnį,
Sutyškančią bejėgiais vandenais.

O vandenys kaip žydi mėlynai,
Primindami akių malonų drungnį – 
Neaprėpiamą, platų ir bedugnį,
Rusenantį po laiko pelenais.

Ir nežinau, kuriuo vardu vadinti...
Tartum vaiduokliai grįžta žodžiai, mintys
Ir gąsdindami pinasi, kartojas.

O miela, prieteliau, svajone, sese.
Kaip visa tai be jausmo ir išgęsę
Bedugnėn veriasi po mano kojom.

Villefranche, 1941.VII.24

Žiemos naktis Žemaitijoje
Miškuos paskendęs mūsų kraštas –
Žiemos naktim jis taip rūstus.
Tiktai žvaigždžių slaptingas raštas
Aiškus atrodo ir skaistus.

Ir aš iš jo gelmių slaptingų
Skaitau, ką lemia ateitis.
Po tiek sunkių dienų karingų 
Tamsi išnyko praeitis.

Nušvis staiga graži aušrelė,
Praskleis juoduosius ji rūkus,
Pakils skaisti, skaisti saulelė,
Šypsos pasaulis tau puikus.

Slaptingas tolis begalinis –
Aprėpt negali jo akis, -
Vien šerkšnas žiba sidabrinis...
Graži žvaigždėtoji naktis!

    ***
Kur tu dingai, šviesi žvaigždele,
Kuri lopšelin man švietei,
Kuri aukštybėn per naktelę
Mane viliojai ir kvietei?

Sušvisk dar kartą iš gilybių,
Nužerk sidabro spinduliais.
Mūs Žemėje juk tiek kartybių...
Nuveski mus žvaigždžių keliais.

Apie autorių – 150-164 psl.



60

Varpai 2021 (44-45)

ARVYDAS JUOZAITIS

LIETUVIŲ VALDŽIA,  
ARBA SUSITIKIMAS KALĖJIME

Veikėjai
VYDŪNAS 
MARTYNAS JANKUS
KAPSUKAS
IEVA SIMONAITYTĖ
ŽEMAITĖ
KALĖJIMO SARGAS

I paveikslas

Kalėjimo kamera. Vydūnas ir Jankus. Už sienų siaučia pūga.

JANKUS.  Pasiutimas, vėl baisingai įsisiautė.
VYDŪNAS (pabunda tarsi iš miego). Kur pasiutimas? Kas pasiutimas?
JANKUS.  Visai pasiuto gamtos valdžia! Įkišo į cypę kiauromis sienomis. O kaip pusto. Ir 

šaltis spaudžia.

ISTORINĖ FANTAZIJA
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VYDŪNAS.  Gamtos valdžia? (Eina prie grotuoto langelio, žiūri į pūgą) Mylista Martynai, kai 
Tilžėje toji valdžia paspaudžia, stogai šokinėja. O čia? Dar galima pakęsti. 

JANKUS.  Pakęsti? Šokinėja Tilžėje? Kam šiapus Nemuno reikia, kad mes kęstume ir 
šokinėtume? Numarins mus tylinčius. Tamsta jau kiek tyli? Kai įkišo. 

VYDŪNAS.  Už teisybę ir patylėti galima.
JANKUS.  Jūsų, pilosopų, nesuprasi. Už teisybę žmogus danguje sėdi. O žemėje triukšmauti 

reikia.
VYDŪNAS.  Įsivaizduok, mylista, kad jau esi danguje.
JANKUS.  Tai kodėl kaulai iš šalčio gelia?
VYDŪNAS.  Kieno kaulai mėsa apaugę, to ir gelia.
JANKUS.  O tai tamstos kaulai šventa dvasia apaugę?! 
VYDŪNAS.  Kai žvėrienos į burną neimi, žvėrimi netampi.
JANKUS.  Ajajai, dantų nebėra?  Užjaučiu.
VYDŪNAS.  Valdžia dantis turi, to užtenka.
JANKUS.  O mano boba sako, kad, kai vyras mėsos į burną neima, jam ir bobos nereikia. 

Mano pačios dantys kaip vilko, lediniai.
VYDŪNAS.  Tai gal mylistą čia pati ir įkišo?
JANKUS.  Pilosope. Laikyki savo pilosopiją toliau nuo manęs.  
VYDŪNAS.  Aš visur laikausi.
JANKUS.  Kad ne itin laikaisi. Pastumsiu ir nulūši kaip varveklis. (Apeina Vydūną) Klausyk, 

ar nepakratysi čia kojų?
VYDŪNAS.  Mylista Martynai, mudu čia abu viename karste. Ir nėra dabar žemėje mudviem 

artimesnio žmogaus už vienas kitą.
JANKUS.  Aš jau kaip nors be tamstos artumo apsieisiu.

Vėjo gūsiai stiprėja.

JANKUS.  Herr Vilhelm Storosta – artistas be dantų. Net mirdamas vaidina.
VYDŪNAS.  “Her”? O kas tas “her”?
JANKUS.  Pilosopas... Pilosopai – dideli artistai. 
VYDŪNAS.  Matau, tamstos sąžinė suledijo. Aš – Gyvatos ambasadorius žemėje. Mirties nėra.
JANKUS (juokiasi). Ak, nėra? Ar pas ją buvai? Linkėjimų atnešei?(Rūsčiai) Durnių ambasadorius 

atsirado. O  dar knygeles rašo. Ir aš jas spausdinu. Po galais.
VYDŪNAS.  “Noblės obliž”, taip sakoma. Kilmė įpareigoja. Kartu pas Gyvatą, į Anapilį keliausime.
JANKUS (patyčių tonu). Kilmė įpareigoja? “Noblės obliž”? Jei  turėčiau pistoletą, už tokias kalbas 

tamstą čia pat ir pakločiau.
VYDŪNAS.  Ak, lietuvys. Gyvata pistoleto nedavė. O duotų, bijotum pakelti. 
JANKUS.  Užtat patranką davė. (Visai įsiutęs) Velniop! Mane per tamstelę į šį ledą ir įkišo.
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VYDÜNAS.  Spausdinimo mašina, sakai, tai patranka? Martynai Jankau. Taip ir užrašys ant 
tamstos spaustuvės sienos: “Čia stovėjo didžiausia lietuvių patranka».

JANKUS.  Per daug tamstos knygų prispausdinau. Kaltas. (Žiūri į akis) Kuo atsilyginsi, am-
basadoriau? Velnias tu!

VYDŪNAS.  Tamstos akys prastos: aš ne velnias.
JANKUS.  Mėsos neėda, akys žiba kaip velnio. Pppppilosopppas! 
VYDŪNAS.  Aš –  lietuvys.
JANKUS.  Ne lietuvys, o pagalys.
VYDŪNAS.  Ir tamsta lietuvys.
JANKUS.  Vadink kad ir vokiečiu, vis vien į tamstelę nesu panašus. 
VYDŪNAS.  Tamsta nei prūsas, nei rusas, nei vokietys. Tie daug patrankų turi.
JANKUS.  Į tamstelę žiūrėdamas, supratau: lietuvys – tai banditas.
VYDŪNAS.  Ne. Ne. Ne. (Purto galvą, po to linguoja galva) Kodėl tie lietuviai tokie: nesuprasi, 

kas jie. Susitariame, o paskui – banditas.
JANKUS.  Vėl pilosopija. Plepalai. O po tuo plepėjimu velnias tupi, valdžios geidžia.
VYDŪNAS.  Kokia baisi neteisybė. Nereikia man valdžios.
JANKUS.  Valdžia ir yra neteisybė. O lietuvys negali nenorėti valdžios. Kiekvienas vergas 

nori. Tik štai tamstelė durnių ieškai. Durnių, kurie tavo knygeles spausdintų ir 
dar skaitytų.

VYDŪNAS.  Kokia baisi neteisybė!
JANKUS.  Ir valdžios nori pilosopas. 
VYDŪNAS.  Kam ji, toji valdžia? 
JANKUS.  Kad savo pilosopija apkrėstų visą pasaulį. O pilosopas lietuvys, gavęs valdžią, 

baisesnis už banditą.
VYDŪNAS.  Kaip gyvas tokių niekų negirdėjau.
JANKUS.  Tamsta, vadinasi, gyvas nė nebuvai. O lietuvys viską gali. Valdžia tapęs viską sau 

leidžia. Tautos vardu. 
VYDŪNAS.  Tai kam tamstą tą patranką pasigaminai? Lietuviams padėti? 
JANKUS.  Taip. Taip! (Šaukia) Labai dabar gailiuosi, kad tą velnių spausdinimo mašiną kaip 

kulkosvaidį pasigaminau. Lietuviškomis knygomis prisišaudžiau. O nauda kokia? 
Abu sėdime, štai ir nauda.  

Suūžia pūga.

JANKUS.  Kieno kalėjime mes sėdime, pilosope?
VYDŪNAS.  Visas pasaulis dabar kalėjimas.
JANKUS.  Kacete. Vokiškoje pekloje. Prūsijoje. O saugo mus kas? Nei prūsas, nei vokietis. 

Rusas? Kitas lietuvys. Jau su valdžia.
VYDŪNAS.  Jis nelaimėlis lietuvys. Vingių Jonas. Vergas.
JANKUS.  Banditas, vadinasi. Geriausia lietuvo forma. Visų valdžių tarnas. Ir mus banditais vadina.
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VYDŪNAS.  Vadink mane kad ir velniu. Velniu netapsiu. 
JANKUS.  Taigi tamistelė jau šventasis? 
 
Subilda kameros durys. Įeina Sargas.

KALĖJIMO SARGAS. Kaip mūsų kaizerio priešai sėdi? Kaip mūsų caro priešai šąla?
JANKUS.  Laukiame, kada išgirsime teismo nuosprendį.
VYDŪNAS.   Ar teismas mums tą baisią pūgą paskyrė? Sienos kaip rėtis. 
KALĖJIMO  SARGAS. Kaip pragaro kankliais groja, ar ne, pilosope? ( Juokiasi) Gamta val-

džiai visuomet pritaria.
VYDŪNAS.  Vargas laukia tokios valdžios, jeigu gamta stipresnė. 
KALĖJIMO  SARGAS. Kad man prieš valdžią nė žodžio!   
VYDŪNAS.  Leiskite nesutikti, mylista. Gyvatos valdžia aukštesnė.
KALĖJIMO SARGAS Tamsta jau kone be tos gyvatos sėdi.
JANKUS.  Mes visai nežinia už ką sėdime.  
KALĖJIMO SARGAS. Prieš kaizerį šiaušiatės, banditai! Prieš carą!
JANKUS.  Tai tokie silpni tie tavo kaizeriai ir carai, mūsų knygyčių išsigando.
KALĖJIMO SARGAS. Dvigubi banditai, kurie savo eibes knygytėse aprašo. Ir dviem 

valstybėm kenkia. ( Juokiasi) Abi valstybės tave pakabins ant šakos ir papurtys!   
Ir klipatėlę pakabins. Argi šakos gaila?

VYDŪNAS. JANKUS. Tai kas? Tai kaip? Kur šaka? Per Nemuną permes?
KALĖJIMO SARGAS. Štai jums ta šaka. (Stato ant stalo puodą su koše) Kol kas šis puodas.
JANKUS (puola prie puodo, uosto). Košė šalta kaip ledas.
KALĖJIMO SARGAS. Atsisėsk ant to puodo, pasišildyk.
JANKUS.  Vadinasi, mes jums nebereikalingi gyvi?
KALĖJIMO SARGAS. Banditai, ko jie verti? 
VYDŪNAS.  Lietuviai mes.
KALĖJIMO SARGAS. Ką jūs sakote?! (Į valias juokiasi) Kas pirmas košę užpakaliu pasišildys, 

tas ir bus geresnis lietuvys.
VYDŪNAS.  O kodėl tamistelė lietuviškai su mumis kalbi?
KALĖJIMO SARGAS. Aš tau! (Eina prie Vydūno) 
VYDŪNAS. Matau: lietuvys, nes žodžio išsigando. Tokia ir valdžia.

Kalėjimo sargas griebia puodą su koše, trenkia  į sieną.

KALĖJIMO SARGAS. Neliesti šventos kaizerio valdžios! Neliesti šventos caro valdžios! Čia 
pasienis, ne šuns papas! Čia dvi valstybės susitarė. Ir kalbėti banditų kalba pagal 
statutą galima. Kad greičiau jus sugaudytume ir nuteistume.
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JANKUS.  O pats, matyt, su motina lietuviškai kalbėjai? Ir be valdžios leidimo.  
KALĖJIMO SARGAS. Skalsu kalbos. (Nusisuka, eina prie durų) Banditas ant bandito. Ką su 

jumis kalbėti.
VYDŪNAS.  Teisybės dėlei, mylista: ar laisvė dar bus?
KALĖJIMO SARGAS. Man laisvė jau dabar. O jums? Kam jums laisvė, ppoteisybei? Laisvei jūs 

pavojingi.
JANKUS (visas nušvitęs, šaukia). O be mūsų laisvė jums pavojinga!
KALĖJIMO SARGAS. Dar ko?
JANKUS.  Laisvėje mes mokesčius jums mokame, tave, tamstele, maitiname. O dabar -- piš, 

tuščia. Tu mus maitini. 
KALĖJIMO SARGAS. Košę nuo sienos graibykite, štai ir visas maitinimas. Dar diena kita, ir 

baigsitės. Ferflichten donner veter! Da nu vas k čiortu!
VYDŪNAS (juokiasi). Toks balsas į dangų neina. Dievai nesupras.
KALĖJIMO SARGAS (galutinai įsiutęs). Stot! 

Abu kaliniai, kad ir stovėję, įsitempia. 

KALĖJIMO SARGAS. Visi pasaulio valdovai -- dievai. Visi viršininkai -- dievai! Aš –  kalinių 
dievas! Dievas! Jūsų dievas! 

VYDŪNAS.  Mylista, mes už tave nesimelsime. Atleiski.
JANKUS (vartydamas tuščią dubenį). Mes bado streiką skelbiame.
KALĖJIMO SARGAS. Neteisėta. Negalima! 
JANKUS.  Antai, pilosopas jau paskelbė.  Tą pačią dieną paskelbė, kai čia jį pasodinote. 
KALĖJIMO SARGAS. Negalima! (Pagriebęs švilpuką, švilpia) Banditai! K čiortu, komunistai! 

Ferflikten donner veter!
VYDŪNAS.  Vingių Jonas. Lietuvys. Ar aš nesakiau?  

Gęsta šviesos.
--------------------------------------------------------------------------------------

II paveikslas

Ta pati kamera. Šalia dviejų atsiradęs ir trečias – Kapsukas.

JANKUS.  Tai tau – prisišaukėme nelaimę bado metu, trečią.
VYDŪNAS.  Galgi bent jis nebus banditas?
JANKUS.  Tik jau. Komunistinės Gyvatos banditas.  
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VYDŪNAS.  Ar jis nelaimingas? Iš veido pasakyčiau -- kankinys.
JANKUS.  Pažinau. Kapsukas. Kai užpakalį prišals, gal ir bus kankinys. Nors ką čia! (Pašoka 

ant kojų) Jo užsakymus vykdžiau, dėl jo dabar čia ir sėdžiu!
VYDŪNAS.  Vadinasi, ne dėl manęs? Dėkui dievams. Gyvata teisinga! 
JANKUS (eina prie Kapsuko). Sveikas gyvas, komuniste-pilosope. Ar gyvas?

Kapsukas palengva keliasi nuo grindų.

KAPSUKAS.  Jeigu sakote, kad gyvas, vadinasi, gyvas. Sveiki, vyrai. Ar kaltai sėdite? 
JANKUS.  O pats, kaip visuomet, nekaltas gavai  cypės?
KAPSUKAS.  Martynas Jankus? O, tai aišku.
JANKUS.  Banditas, sako. Ir tamstos dėka.
 KAPSUKAS.  Taigi, bendras reikalas. (Sutrikęs) Aš juk sumokėjau. 
JANKUS.  Sumokėjai, draugas Kapsukai, o laiku knygelių nepaėmei. Jas ir rado žandarai. Kad 

nors būčiau supratęs, ką spausdinau. Kažkokį komunistų manifestą. Kas jame buvo?  
KAPSUKAS.  Ne aš rašiau, gudresni už mane.
VYDŪNAS.   Gyvata rašė?  
KAPSUKAS.  Ir jus pažinau. Juk abu, va, pas jį, pas Jankų, spausdinamės. Broliai.
VYDŪNAS.  Iš akių matau, kad tamsta mus nelaikai sau lygiais. 
KAPSUKAS.  Nereikia blogai matyti, Vilhelmai Storosta.
JANKUS.   Vydūnas jis. Man ne priešas. Atsiima viską, ką atsispausdina. Nors ne visada 

užsimoka. O jūs man priešai. Nors ir užsimokate, prekės neatsiimat. 
KAPSUKAS.  Mes -- vienos nelaimės broliai. Dvi imperijos mus užslėgusios. O ir vienoje iš jų 

žmogui neina gyventi. 
JANKUS.  O tavo imperija? Kokia bus? 
VYDŪNAS.  Nejaugi lietuvių? 
JANKUS.  Iš lietuvių šnipštas -- per mažai mūsų. Komunistų manifestas kalba apie skėrių 

mases, kažkokį plo-re-tariatą.
VYDŪNAS.  Matai. O sakei, kad neskaitei to manifesto. 
JANKUS.  Tik antraštę. Pakako, kad suprasčiau, kas tie velniai.
KAPSUKAS.  Proletariatas lietuvių kančių neužmirš.
JANKUS.  O kaip man patikrinti, kad neužmirš? Štai prekių nepasiima ir mane žandarai į 

cypę įkiša.
VYDŪNAS.  Tai ne aš tave įkišau? 
JANKUS.  Jis. Jo labai daug. (Smagiai juokiasi) Amžinai alkanas. 
KAPSUKAS.  Jūsų būsimas ponas nebus alkanas.

LIETUVIŲ VALDŽIA, ARBA SUSITIKIMAS KALĖJIME



66

Varpai 2021 (44-45)

JANKUS.  Ponas? Banditas! (Blaškosi po kamerą) Matai, jau prisipažįsta. Neapkenčiu ir carų, 
ir kaizerių, ir jų košės, ir velnių!

KAPSUKAS.  Mes vienoje barikadų pusėje.
JANKUS.  Laižyk nuo sienos košę, drauge plore-tari-ate. Tai būsi savo pusėje!  
VYDŪNAS.  Broliai. Mes kartu keliaujame pas Gyvatą. 
JANKUS.  Velniop Prūsiją, velniop ir Rusiją! Kaip čia prakeiktai šalta.

Jankus puola Kapsuką, partrenkia ant grindų. 
Vydūnas, kad ir nestiprus, ryžtingai perskiria susiėmusius vyrus –  įkanda vienam, įkanda kitam.

JANKUS (sunkiai alsuodamas). Sukandžiojo koją. O sako dantų neturi. 
VYDŪNAS.  Tai jūs pats sakėte, ne aš.
KAPSUKAS.  Proletaras būtų nukandęs koją.

Abu glostosi sukandžiotas kojas.
 
JANKUS.  Ak, Kapsų Vinciuk. Kam aš tą tavo “Manifestą” atspausdinau? Rankas reikėjo 

nusikandžioti. O čia kojas.
KAPSUKAS.  Ir rankos, ir kojos reikalingos. 
JANKUS.  Kam? 
KAPSUKAS.  Lietuvai.
JANKUS.  Ko reikia Prūsijai – žinau. Ko reikia Rusijai – žinau. O ko reikia Lietuvai? Tapti 

imperijų šiukšlių dėže?
KAPSUKAS.  Na ir tamstų... draugų galvelės. Du proletarai, nieko neturi, o ir nieko nemato. 

Šmėkla keliauja per Europą. Nebus nei imperijų, nei tautų. Kapai buržujams. Ir 
nacionalistams! 

JANKUS.  Be valstybės? 
VYDŪNAS.  Vadinasi, štai tokia mūsų kompanija.
KAPSUKAS. J udu vargdieniai, aš – vargdienis. O imperijos, carai, kaizeriai? Reikia baigti su tuo 

jovalu.
JANKUS.  Banditas. Jam tik valdžios.
VYDŪNAS.  Mylista Martynai. Teisybę proletaras kalba. Mes – sermėgiai, mes –  vargdieniai. 

Tas “Manifestas” taip ir kalba? 
KAPSUKAS (traukia iš kišenės). Paskaitykite. 
JANKUS (prišoka, išplėšia “Manifestą”, plėšo jį, isteriškai juokiasi). Pakabins visus sermėgius, nustos 

kaulai šalę.
KAPSUKAS.  Štai ir susitarėme. Bet jūsų nekabinsime.
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VYDŪNAS.  Vyrai, Gyvata ne tai sako.
JANKUS. Pilosope, pagiedok, matai: jis pats pasakė, kas laukia.

Vydūnas užgieda.
Gęsta šviesos,

III paveikslas

Už sienų tebeūžia pūga. Kameroje tie patys.

VYDŪNAS.  Dabar viskas.
JANKUS.  Viskas aišku.
VYDŪNAS.  Visai kitaip būtų daina skambėjusi, jeigu su arfa. 
KAPSUKAS.  Proletariatas padovanos jums arfą.
JANKUS.  Per prievartą? Lakštingala narvelyje negieda.
KAPSUKAS.  Gal dainius pats atsakys? Aišku.  (Pagriebia dubenį. Ima juo daužyti sienas) Štai 

kaip proletariatui sąžinę skauda už judu abu. Išlaisvinsime! “Manifiestas” sukels 
audrą. 

Subilda kameros durys. Įeina Kalėjimo sargas.

KALĖJIMO SARGAS. Tai ar banditai pasirengę? (Niūri, gaudžianti tyla) Gatavi?
JANKUS.  Kam? 
KALĖJIMO SARGAS. Savo kaltę pripažinti. (Apeina ratu, žiūri kiekvienam į akis) Viršininkas 

policmeisteris laukia. Pažadėjo išleisti dar iki vidurnakčio.
VYDŪNAS.  Gyvata išgirdo. Mano maldos išgirstos. 
KAPSUKAS. Išleis? Negali būti.
KALĖJIMO SARGAS. Jeigu išpažinsite kaltes. Kiekvienas savo kaltę. ( Juokiasi, žiūri pro lan-

gą) Nukasite sniegą aplink kalėjimą – pusė kaltės išgaruos. Pasiutusiai pripustė. 
Vadovybės laukiame kiekvieną dieną. Gal caras pravažiuos? Gal kaizeris?

KAPSUKAS.  Netikiu.
JANKUS.  Kur jau. Kaip banditai pravažiuos?
KALĖJIMO SARGAS (ryžtingai). Gerai jau, pasakysiu. Bobos kaltos.
VYDŪNAS.  Moterys? Mylistos! 
KALĖJIMO SARGAS. Kol jūs čia sėdite, jos valdžią apžavėjo. Galima sakyti, paėmė.  
JANKUS.  Tai dyvai. Liežuviu paėmė?
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KAPSUKAS.  Per menkas ginklas.
VYDŪNAS.  Galva neišneša.
KAPSUKAS.  Valdžia nuo galvos imama: paštas, bankai.
JANKUS.  Proletariatas viską ima nuo uodegos. 
KALĖJIMO SARGAS. Ramiau. Tai ne proletariatas. Jos priėjo prie vachmistro ir –  Ferfliuchten 

donner veter. K čiortu. Aš galiu netekti vietos.
KAPSUKAS, JANKUS, VYDŪNAS. Bravo. Bravo. Bravo?
KALĖJIMO SARGAS. Ar jūs bobų nepažįstat? Joms tik leisk balsuoti arba plepėti –  galas 

tvarkai. 
JANKUS.  Užpakalis ant puodo ir košė šilta.
KAPSUKAS.  Užpakalis? Moters?
VYDŪNAS.  Moteris yra viskas. Gyvata. 
KALĖJIMO SARGAS. Gyvatės. Viena su skarele, ne mūsiška, kita su lazda, prūsų vachmistro. 

Abi užgulė vargšą policmeisterį, tas per kelias minutes pasidavė. Gyvatės... 
VYDŪNAS.  Tai Gyvata.
KALĖJIMO SARGAS. Jos jau dabar valdžia. Galva neišneša.

IV paveikslas

Pasigirsta moterų balsai. Ant slenksčio pasirodo Simonaitytė ir Žemaitė.

SIMONAITYTĖ. Dievuliau, jūs gyvi! 
ŽEMAITĖ.  O mes jau visko prisigalvojome. Vyrai, vyrai, o jūs gyvi.
VYDŪNAS.  Julija? Evė?
SIMONAITYTĖ. O manėme, kad sušaudyti esate.
ŽEMAITĖ.  Kad pakarti. 
SIMONAITYTĖ. Ir kad net užkasti.
ŽEMAITĖ.  Ir kirminų suėsti. O mes jus iškasime!
SIMONAITYTĖ. Ir gyvybės įpūsime.
VYDŪNAS.  Gyvata.

Visi ima juoktis. Žemaitė išeina į priekį, visi atsitraukia.

ŽEMAITĖ.  Vingių Jonai. Tu gerai pasistengei. Dėkui.
KALĖJIMO SARGAS.  Stengiausi, mano karaliene.
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ŽEMAITĖ.  Slunki, kiek tau kartoti: ne karalienė. Aš tau ministrė prezidentė. 
KALĖJIMO SARGAS. Ministre. Man per sunku suprasti. O kokia dar prezidente?
ŽEMAITĖ.  O kaip pristatei mano ministrę administratorę?
KALĖJIMO SARGAS. Ką? Atleiskite? 
ŽEMAITĖ.  Ką reiškia “atleiskite”? Dabar moterų valdžia – mes visur.
KALĖJIMO SARGAS. Tiesą sakant, matau. Ir nežinau ką sakyti. Vachmistro lazda – ir ta jūsų. 

Sakau… 
ŽEMAITĖ.  Nieko nereikia sakyti. Vingių Jonas yra Vingių Jonas. 
SIMONAITYTĖ. Galvoje vėjas, ant liežuvio skersvėjis.
KALĖJIMO SARGAS. Prašyčiau manęs ne taip labai... nekankinti manęs, mylistos, prašau.
ŽEMAITĖ.  Kiek čia mūsų, vyrų, stovi, ką? Nevidone, čia ledaunė.
KALĖJIMO SARGAS. Jau visai manęs žmogumi nelaikote.
ŽEMAITĖ.  O tu ir nesi žmogus –  tu bobos kūrinys! Vergas, galima sakyti.
KALĖJIMO SARGAS. Labai persiprašau!
ŽEMAITĖ.  Persiprašo, net ašaroja!?
SIMONAITYTĖ. Gal pasigailėkime jo, Julija? Visgi jis savo atliko. 
ŽEMAITĖ.  Kol nepasakys mums, kaip čia atsidūrė, kaip tarnybą gavo ir kaip visokiai valdžiai 

padus laižo, tol nepaleisime. Mūsiškius įkišo.

Vydūnas, Jankus ir Kapsukas, atokiau stovėdami, nerimauja.

KALĖJIMO SARGAS. Aš štai šiuos maištininkus saugau.
ŽEMAITĖ.  Velnio panti, nuo ko saugai?
KALĖJIMO SARGAS. Nuo pagundos maištauti prieš valdžią. 
SIMONAITYTĖ. Dar nuo ko?
KALĖJIMO SARGAS. Nuo jų pačių, kad sprando nenusisuktų. 
ŽEMAITĖ.  Ir kad jie tavęs nepakabintų ant šakos? 
KALĖJIMO SARGAS. Persiprašau. Nesuprantu.
ŽEMAITĖ.  Nesupranta jis! Persiprašo! Vos orą gaudo, kaip žuvis ant kranto. O juk supranta, 

kad jam galas.
KALĖJIMO SARGAS. Aš visuomet gerai tarnauju. Taip, taip. Gyventi reikia, šeimą išlaikyti.
ŽEMAITĖ.  Taigi, arčiau teisybės, nevidone. Kodėl čia esi?
KALĖJIMO SARGAS. Kaip dievą myliu. Aš iš visos dūšios. Jūs ir... jūsų prietelka man  šią vietą 

parūpinot.
ŽEMAITĖ.  Prietelka, pamanyk. Evė – ramstis mūsų prūsuose.
KALĖJIMO SARGAS. Prūsuose...  Rusuose… Man galva ratais eina, nebesigaudau, kas valdžia.

LIETUVIŲ VALDŽIA, ARBA SUSITIKIMAS KALĖJIME
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ŽEMAITĖ.  Prasta galva prastai meluoja.
SIMONAITYTĖ. Ir dirba prieš mūsų brolius. Lietuvininkus.
KALĖJIMO SARGAS. Gal baikime, mylistos. Aš vos gyvas. O ir kaliniai skersvėjyje šąla.
KAPSUKAS.  Proletaras neturi ko prarasti, tik savo grandines.
JANKUS.  Patylėk, tamsta komuniste, bent prie moteriškių. Ar nematai, kieno dabar val-

džia?
VYDŪNAS.  Kur moterų valdžia, ten Gyvatos valdžia.
KAPSUKAS.  Kas? Niekas?
JANKUS.  Palaida bala ir pinigas.
ŽEMAITĖ.  Visi vyrai mulkiai. Pasakyk jiems, Ieva. Eve, netylėk.
SIMONAITYTĖ. Kam turi būti dėkingas vyras? Na, kam?
KALĖJIMO SARGAS. Savo motinai gimdytojai.
ŽEMAITĖ.  Pusė atsakymo. O dar, Vingių Jonai? 
KALĖJIMO SARGAS. Aš ne pilosopas.
ŽEMAITĖ.  Kas antroji motina gimdytoja? Juk žinai.
KALĖJIMO SARGAS. Valdžia. 
VYDŪNAS.  Tai tau ir pasakė. 
KALĖJIMO SARGAS. Mylistos, jūs man... jūs man valdžia. Dabar ir per amžius. 
ŽEMAITĖ.  Ir tai gražu? Sakyk, kad gražu. 
KALĖJIMO SARGAS. O kas gali būti gražiau? 
ŽEMAITĖ.  Finansų ministrė. Arba ministrė administratorė. Bankas. Girdi, nedėkingasai?!
SIMONAITYTĖ. Paskutinė kūnelio kelionė. Ko reikia išsižadėti?
KALĖJIMO SARGAS. Tėvynės išsižadėjau, bet nesuprantu.
ŽEMAITĖ.  Vingių galva, klausyk: aš – valdžios kūnas, Evė -- valdžios dvasia, vadinasi, pinigai. 
KALĖJIMO SARGAS. Vadinasi, abi. Abi mano kapas.
VYDŪNAS.  Kokie baisūs laikai. Mylistos, aš maniau, kad judvi tik rašytojos mūsų šviesiausios. 

O judvi –  biznis? Valdžia? Nauda?
ŽEMAITĖ.  O kaipgi kitaip? Jūs mūsų negerbtumėte, jeigu to nebūtų. 
JANKUS.  Viena iš prūsiokių, vokiečių apsėstų, kita iš žemaičių, Rusijos apsėstų. 
KALĖJIMO SARGAS. O aš – Vingių Jonas. Judviejų apsėstas. (Lenkiasi) 
ŽEMAITĖ, SIMONAITYTĖ. Štai ir surišome skarelės mazgus, vyrai – mūsų. 
KAPSUKAS.  Vadinasi, lietuvį ne nacionalistai-buržujai ir ne carai-kaizeriai paguldė ant 

menčių. Lietuvį bobos verge padarė. Teisybę užtaisė.
SIMONAITYTĖ, ŽEMAITĖ. Mes tau tuoj užtaisysime teisybę!

Keistas gaudesys pūgoje. Ima gausti metalas, triūbos, sprogimai.

ARVYDAS JUOZAITIS
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VYDŪNAS.  Gyvata prabilo. Nejaugi vėl karas? 
JANKUS.  Ir vėl?! 
KALĖJIMO SARGAS.  Ferflichten donner veter! Da nu vas k čiortu! Atsibodo!! Visi – lauk iš 

kaceto! Lauk, visi lauk!!!  Karas!
ŽEMAITĖ.  Kelmas pabudo! Kaipgis. Mes nepripažįstame.
SIMONAITYTĖ. Julija! Tavasis mužikas tuoj žvėrimi virs!
KAPSUKAS.  Banką! Pinigus klokite. 
VYDŪNAS.  Žmonėms, Gyvatai! Pabėgėliams!
JANKUS.  Tautai! Tautai reikia pinigo, gyvatės!
ŽEMAITĖ.  Špygos taukuotos, ne pinigo!
SIMONAITYTĖ. Lietuvos dar nesukūrė, o jiems jau pinigo duok? Aš –  ministrė, iš manęs – 

špyga! 
VYDŪNAS.  Broliai ir sesės! Gyvata. Lietuva daugiau negu mes visi čia kartu sudėjus.
KAPSUKAS.  Po bobų Gyvatos valstybės nebelieka. Ir proletariato. Tik nauda sėdi valdžioje.
VYDŪNAS.  Finita la komedija.
JANKUS.  Daugiau pasėdėtume, daugiau būtų buvę naudos. Kankiniais būtume tapę. O 

dabar? Palikuonys banditais mus vadins. 
VYDŪNAS.  Tataigi. Tuščia visa. Naudą kalėjime išsėdėjome? Ne, lietuvių valdžios kalėjime 

nesukūrėme. Naudos neišsėdėjome.
JANKUS.  O jis, štai, jis (rodo į Kalėjimo sargą) naudą išsėdės. Ir karaliumi liks!
KALĖJIMO SARGAS. Ir liksiu labiausiai nukentėjęs? Jums pabėgus? Ne, vyručiai, nesėdėsiu! 
KAPSUKAS.  Sėdėsi kaip agurkėlis. 
JANKUS.  O jeigu nesėdėsi, mano patranka sušaudysim! 

Visi kartu ir po vieną ima šaukti, rėkti: „Sušaudys... Komunistai... Bolševikai... Bankininkai... Kara-
liai... Prūsai...Carai... Rusai...”   

 
VYDŪNAS.  Ak, lietuviai, lietuviai...

2020-11-16/12-28

Arvydas JUOZAITIS
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IŠLIKO PAPRASTA,  
NE PROfESORIŠKA MOTERIS 

Šiaulietė mokytoja Sigita Būdvytienė  – senosios Europos ir visos 
civilizacijos tyrinėtojos, archeologės, profesorės Marijos Gimbutienės 
paskutinių gyvenimo metų liudininkė, jos padėjėja. Topangoje, 
kalnuose, aštuonios mylios nuo Santa Monikos, prie pat Ramiojo 
vandenyno šalia profesorės ji buvo nuo 1992-ųjų gruodžio iki 1993 m. 
lapkričio 22 d. 

Šeima Bostone 1956 m.  
Jurgis ir Marija Gimbutai, 
dukrelės Danutė (kairėje),  
Raselė (ant kelių), Živilė.

2021-IEJI – PROFESORĖS MARIJOS GIMBUTIENĖS ATMINIMO METAI
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Topangoje mieliausia – gamta 

Kai S. Būdvytienė atskrido į tolimąją Kaliforniją, M. Gimbutienės 
vardas jai beveik nieko nesakė. Buvusi rusų kalbos mokytoja norėjo 
pramokti anglų kalbos, kad vėliau jos galėtų pati mokyti Lietuvoje, be to, 
šiek tiek užsidirbti. Los Angeles priemiestyje Santa Monikoje gyvena jos 
sesuo su šeima. Sesuo ir padėjo gauti rekomendaciją tapti M. Gimbutienės 
pagalbininke. Profesorė tuo metu gyveno Topangoje. Dabar tai jau turtingas 
rajonas, sako S. Būdvytienė. O kai profesorė pirko žemę ir namelius, buvo 
pigu. 

Tai buvo maždaug prieš trisdešimt metų. Aplinką profesorė susikūrė 
pati, ją vis patobulindama, daugiausia dėmesio kreipdama į sodą. Pasodino 
abrikosų, persikų, slyvų, gervuogių, apelsinmedį. Namai – trys, du nuomojo, 
o trečiame gyveno. Pastarasis  – paprastas vienaukštis asbestinis namelis. 
Jį padidino, pristatydama iš medžio ir stiklo darbo kambarį, kuris drauge 
buvo ir miegamasis. Pora rašomųjų stalų, pakeliama lova-spinta, stiklinės 
sienos, kad visada būtų galima matyti gamtą. 

M. Gimbutienė savo pagalbininkei yra sakiusi, jog visko gali būti, kad 
tas namelis buvo ir jos ligos priežastis. Anksčiau namai iš asbesto plokščių 
Amerikoje buvo labai populiarūs, o vėliau – uždrausti. 

Profesorė pati įrengė ir cementuotą kiemą su stogu. „Tačiau mieliausia 
čia gamta, kuri Gimbutienei buvo svarbiausia. Pinigus turėtum mokėti jau 
vien už tai, kad ten gali būti“, - sako, prisimindama Topangą, S. Būdvytienė. 

Jos didžiausias draugas buvo darbas 

Taip į klausimą, kas buvo M. Gimbutienės draugai, atsakė S. Būdvytienė. 
Todėl ganėtinai dažnai ir jų šneka sukdavosi apie ekspedicijas, tyrinėjimus, 
kuriuos labiausiai primindavo namuose saugoti radinių maketai. Kartais 
atvažiuodavo kolegė, kuri anksčiau vykdavo drauge į ekspedicijas. 

Mokslininkė pasakojo, kad disertacijos „Laidosena Lietuvoje 
priešistoriniais laikais“ paskatino imtis tėvo mirtis. Nuo šito ir prasidėjo. 
Pasinėrimas į dingusį pasaulį tapo ir iššūkis tradicinėms pažiūroms į 
priešistores bendruomenes. Los Angeles Kalifor- nijos universiteto Europos 
archeologijos profesorė buvo ir šio universiteto kultūros istorijos muziejaus 
Senojo pasaulio archeologijos skyriaus organizatorė, daugelio tarptautinių 
suvažiavimų, simpoziumų priešistorės, religijos ir kitais klausimais dalyvė. 
Po ekspedicijų Europoje – Graikijos Makedonijoje ir Tesalijoje, Pietryčių 
Italijoje ir kitur rašė veikalus, žinomus visame pasaulyje, jų apie dvidešimt: 
„Deivės civilizacija“, „Senosios Europos deivės ir dievai“, „Deivės kalba“ ir 
kiti. 

IŠLIKO PAPRASTA, NE PROFESORIŠKA MOTERIS



74

Varpai 2021 (44-45)

Visos tos knygos parašytos moksline kalba, kaip ir dera, žinoma, 
tokio lygio tyrinėtojai. O paskutiniais M. Gimbutienės gyvenimo metais 
Harterio leidykla profesorei pasiūlė parengti knygą, skirtą plačiajai 
visuomenei. Paskyrė į pagalbą redaktorių, kuris norėjo, kad knyga būtų 
kuo populiaresnė, o profesorė stengėsi, kad joje būtų kuo daugiau 
mokslinės informacijos. Dėl šito su redaktorium net pykosi. Sigita padėjo 
profesorei  maketuoti tą knygą, tačiau ar ji tikrai pasiekė skaitytoją, ji taip 
ir nesužinojo.

Šypseną sukeliantis taupumas ir... azartas 

Iš labiausiai įsiminusių mokslininkės darbo ir gyvenimo įpročių  – 
šeštą valandą ryto geriama kava. M. Gimbutienė buvo „rytinis paukštis“. 
Ji mėgdavo ir pasportuoti, pašokinėti ant kieme stovėjusio ištempto tinklo. 
Paskui apeidavo sodą, pauostydavo gėles, pašnekėdavo su savo šuniukais, 
kurių turėjo bent tris, paskutinį parsivežė iš dykumos jau drauge su padėjėja 
iš Lietu- vos. 

Daugiausia mėgdavo darbuotis prie rašomojo stalo. Paskutiniais 
gyvenimo metais tai neretai darydavo ir lovoje. 

S. Būdvytienė pasakoja, kad profesorė labai saugojo knygas, rankraščius. 
Neduok Dieve paliesti kokį popierėliu užkištą reikalingą puslapį. 

Labai mėgo tuos, kurie domėjosi jos darbais. Sigita pasakojo apie trejetą 
dienų Santa Barbaroje vykusią konferenciją, skirtą Senajai Europai. Ten 
buvo ir M. Gimbutienės knygų ekspozicija: „Profesorė jautėsi nepaprastai 
blogai, tačiau sakė: „Aš turiu važiuoti. Jeigu matau, kad žmonės manim 

Namuose Bostone 
1957 m. Pirmoje 

eilėje iš kairės: Marija 
Gimbutienė, svečias 

prof. Stepas Kolupaila, 
Jurgis Gimbutas; 

antroje eilėje iš 
kairės – bostoniečiai 
inžinierius Vytautas 

Izbickas, dr. Vytautas 
Čepas, architektas 

Jurgis Okunis.
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domisi, bet kuriuo atveju tą padarysiu“. Ji net gerai sėdėti negalėjo, mašinoje 
pusiau gulom sėdėjo, tačiau važiavo.“ 

M. Gimbutienė iš kitų išsiskyrė temperamentingumu, emocionalumu. 
Tas gyvumas traukė daugelį. Buvo be galo veikli ir nemėgo tų, kurie 
verkšlena. Jei nors kiek galėdavo, iš paskutiniųjų atsistodavo. Kartais būdavo 
skaudu matyti. Labai nemėgdavo kalbėti telefonu. „Trukdo“, - sakydavo. 

Juokingiausias profesorės bruožas, pasak ponios Sigitos, taupumas. 
Dykumoje ji turėjo dešimt akrų žemės. Ten be galo brangus vanduo, 
todėl tokių sodų kaip M. Gimbutienės daugelis nelaikydavo. O jos viskas 
apsodinta. Kiekvieną medelį, krūmelį per vasaros karščius reikėdavo 
laistyti. Na, ir iš nuomininkų surinkti pinigai „ištirpdavo“. O „išplėšti“ iš 
nuomininkų tuos pinigus buvo labai sunku, nes dykumoje didelis nedarbas. 
Neretai šypseną sukeliantį taupumą lydėjo visiškai priešingas – azartiškas 
lošėjos įprotis. Kaip pasakoja Sigita, visi jos draugai lošdavo. Važiuodavo 
į Las Vegasą. Atvažiuoja kas nors iš bičiulių ir sako: „O, mes lošėm.“ 
„A, reikėtų ir man pabandyti, - sakydavo M. Gimbutienė. – Tai juk toks 
linksmas užsiėmimas.“ Tačiau maksimali riba buvusi tūkstantis dolerių. 
„Viskas, daugiau nelošiu. Matei – kitiems sekasi, o man ne“, - tokio įvykio 
liudininke buvusi ir Sigita. 

Profesorė per neparuoštą vakarienę prarado bičiulį Nobelio premijos 
laureatą 

Draugų M. Gimbutienės namuose netrūkdavo. Dažniausiai 
atvažiuodavo jos lygio profesoriai. Tačiau ypač čia buvo laukiamos „Deivių 

Jurgiui Gimbutui 
(kairėje) aplankius 
šeimą per 1980 m. 
Kalėdas. Iš kairės: 
Danutė Gimbutaitė, 
Marija Gimbutienė, 
Rasa Gimbutaitė, 
Živilė Gimbutaitė. 
Los Angeles, 
Kalifornija.



76

Varpai 2021 (44-45)

ir dievaičių“ sambūrio dalyvės. Iš visų Amerikos pakraščių dažnai atvykdavo 
apie penkiolika moterų, tarp jų net bedarbių. M. Gimbutienę jos vadindavo 
Motina Deive. Giedodavo, dainuodavo, kalbėdavosi, šalavijais smilkydavo. 
Lietuvių tarp jų daugiau nebuvo. Kartais sambūrietės rinkdavosi Malibu, 
ten vykdavo ir profesorė. Toje kompanijoje būdavo ir Joku Marle, rašiusi 
apie žymiąją mokslininkę biografinę knygą. 

Dėl jos kai kurių keistenybių, nesidomėjimo buitimi būta ir ne visai 
smagiai pasibaigusių draugysčių. Sigitai profesorė papasakojo apie lemtingą 
susitikimą su Česlovu Milošu, su kuriuo iki tol draugavo ir buvo gan artimi. 
Po naujos rašytojo knygos pristatymo į Topangą parvyko drauge. Tuo 
metu ten gyvenusios dukros Danutės buvo paprašiusi ką nors paruošti va-
karienei, tačiau toji ar buvo labai užsiėmusi, ar pamiršo. Profesorė nieko, 
išskyrus vienintelę picą šaldytuve, namuose neužtiko. Deja, ir tą pačią vos 
pašildžius ir padėjus ant stalo pagriebė šuo... Po to viskas nutrūko. „Man 
pasidarė nepatogu“, - sakė profesorė. 

Kuo gi maitindavosi pati mokslininkė, neretai kartojusi, jog „yra gerokai 
daugiau įdomesnių dalykų negu maistas ir virtuvė“? Jos valgis – daržovės, 
žuvis, kartais – koldūnai, sraigės. Ji nemėgo cepelinų, bulvių plokštainių, 
sakydavo, ką ta bulvė gali duoti. 

Kančia – apsivilkti geriausią suknelę ir kur nors eiti 

Savotiški buvo mokslininkės santykiai su šeima, kurią, S. Būdvytienės 
liudijimu, paskutiniais gyvenimo metais ji dažnai prisimin-davo. Nors ir 
išsiskyrę, su Jurgiu Gimbutu palaikė gražius santykius. Jis į Topangą buvo 

Po knygos „Deivių kalba“ 
pristatymo. Prof. dr. 
Marija Gimbutienė – 
centre. 
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atvažiavęs ir 1993-iaisiais, dažnai paskambindavo, ypač, kai pablogėjo 
Marijos sveikata. 

„Ji kalbėdavo, kad siekianti moters iškėlimo, atgaivinimo, nes tik per 
moterį galimas pasaulio vystymasis. Vyrai gi sukelia karus, žudynes“, - 
prisimena Sigita. Kodėl paliko Jurgį? Jis buvo mėgėjas eiti pasivaikščioti, 
pasirodyti su visa šeima, labai mėgo bendrauti. O Marija šito tiesiog 
negalėdavusi pakęsti. „Jau žinojau, kad artėja sekmadienis, kad vėl visai 
šeimai reikės pereiti Bostono gatve. O man tai nerūpi. Aš turiu minčių, 
turiu dirbti“, - pasakojo savo draugei iš Lietuvos M. Gimbutienė, kuriai 
tais sekmadieniais Bostone visai nesinorėjo vilktis savo geriausios suknelės 
ir kur nors eiti. Mokslininkė ne sykį sakė: „Aš nieko neturiu prieš Jurgį, 
jis geras žmogus, bet labai daug kalba.“ Ji pati prisipažino ir tai, kad dėl 
jos darbo gal kiek nukentėjo ir dukrų gyvenimas. „Aš labai gailiuosi, kad 
nebuvau gera mama, bet aš negalėjau suderinti...“  – kalbėjo profesorė 
atvirumo valandėlėmis. 

„Mane Lietuva išgydė“ 

Sigita ir dabar prisimena M. Gimbutienės kelionę į Lietuvą. Kad 
mirtinai serga, profesorė žinojo jau trylika metų. „Gydėsi tuo, anuo, labai 
daug vilčių dėjo į naują gydymą – kai iš augliuko, atsirandančio limfomos 
metu, imamas serumas, auginamas ir vėl leidžiamas į organizmą. Buvo 
viena iš pirmųjų sutikusi taip gydytis, deja, nesėkmingai. Tačiau priimdavo 
ligą kaip faktą, kad taip yra ir kitaip nebus.“ O prieš pat planuotą kelionę 
į Lietuvą pasidarė visai blogai – plaučiuose pradėjo rinktis vanduo, sutino 
kojos. Po chemoterapijos nuslinko plaukai. Nors buvo užsakyti bilietai, iki 

Svečiuose pas  
prof. Marijos Gimbutienės 

draugę dr. Justiną 
Žirgulis (kairėje) Topango 

dykumoje. Dešinėje – 
Sigita Būdvytienė. 
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paskutinės akimirkos profesorė gulėjo lovoje, vis buvo svarstoma: važiuot – 
nevažiuot. 

„Įsivaizduokit: po dviejų valandų lėktuvas išskrenda, o ji tebeguli lovoj, 
pasislėpusi po antklode ir klausia: „Tai man važiuot ar ne?“ – Nežinau nė 
ką pasakyt, kol apsisprendžiu, - „važiuokit“. Juk blogiau vis vien nebus. 
Tik... ko gero, nebeparvažiuos“, - pasakoja Sigita, prisimindama, kaip 
paskubomis uždeda peruką (drabužiai ir kitkas jau seniai buvo surūšiuoti), 
invalido vežimėliu nuveža iki mašinos, kurią vairuoja dukra Rasa, įsodina... 

Kai paskambina iš Visbadeno, kad jau grįžtanti, Sigita nepatiki savo 
ausimis. Iš automobilio išlipa visai ne ta M. Gimbutienė: žydinti, švytinti. 
Kažkas neįtikėtino. „Mane Lietuva išgydė“, - tai vieni pirmųjų jos žodžių 
sugrįžus. Per tris savaites tarsi kas pakeitė žmogų. 

O paskui visų vakarų pokalbių tema buvo viena: Lietuva, Lietuva, 
Lietuva. Prisiminė vakarą Kauno Vytauto Didžiojo universitete, kur buvo 
pagerbta kaip garbės daktarė, gyvenimą Palangoje su seserimi Meile, su 
kuria, sovietmečiu susitikus kokiame nors simpoziume Maskvoje, tekdavo 
kalbėtis pasislėpus už kolonų. „Kaip aš šokau, kaip aš šokau. Man trūko oro, 
bet vis vien šokau“, - pasakojo apie mugę pajūryje ir ten ją pakvietusį šokti 
dieduką. Ir į Birutės kalną įlipusi. „Aš negalėjau parodyt lietuviams, kad esu 
silpna“, - sakė. 

Žadėjo po metų vėl važiuoti. Gal net grįžti visam. „Ten tokia Lietuva 
dabar!..“ 

Į Lietuvą iš ligoninės buvo išleista su sąlyga, kad parvažiavusi iškart tęs 
chemoterapijos seansą. Tačiau sugrįžusi atsisakė. Ko gero, tai buvo didelė 
klaida. 

Išvažiavo Lietuvon S. Būdvytienė lapkričio 20-ąją. Profesorei buvo 
likę gyventi vos pora mėnesių. Mokslininkė jau nebesikėlė iš lovos. Davė 
Sigitai porą pavedimų dėl knygų. Dar sykį Sigita vogčiomis žvilgterėjo į 
ąsotėlį – Deivės figūrėlę su auskariuku ir dangteliu, dovanotą profesorei per 
vieną „Deivių“ sambūrį. Kartą, kai profesorei buvo ypač blogai, ji parodė 
tą ąsotėlį ir pa- prašė nepamiršti, kad į jį būtų supilti jos pelenai. Atrodo, 
jos pageidavimas buvo įvykdytas. O paskutinįsyk žvilgterėjusi į Topangą, 
susirado akimis vietą kalnuose, apie kurią M. Gimbutienė ne sykį minėjo: 
„Čia yra mano kapas.“ Ir iš tikrųjų: toks įspūdis tarsi ten Deivė gulėtų. Ypač 
mėgdavo su profesore į tą simbolinį kapą žiūrėti saulei leidžiantis. Tai kažkas 
didingo, nepa- prasto“, - sako, prisimindama savo įdomiausius gyvenimo 
metus šiaulietė pedagogė. Žymioji mokslininkė jos atmintyje išliko visiškai 
ne profesoriška. Tiesiog originalus, puikus žmogus. Ir pasiekusi pasaulinės 
šlovės, buvo paprasta ir prieinama, kiekviena proga paraginanti moteris 
„pakilti aukščiau“.

                                                                                                                                
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS 

IŠLIKO PAPRASTA, NE PROFESORIŠKA MOTERIS
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LAIŠKAI  

STASIUI KAŠAUSKUI
20 sausio 87,
Bruxelles

Garbusis Stanislovai,
ąžuolinės sveikatos ir skaidrios nuotaikos 87! Tamysta, Stanislovai, tikriausiai sveikata 
nesirūpini – gyvenimėlį pradėjai tada, kai aš jau buvau išgėręs tris bačkas samagono, at-
šokęs krūvą talkų ir primelavęs tris jaučio skūras prie kamarėlių durų – taigi ąžuoliniai 
linkėjimai ateičiai. Skaidrios nuotaikos, kaip išsirodei horoskopų žaisme, irgi netrūks-
ta, lieka tik išsilaikyti medum kvepiančioje plotmėje. Prisipažinsiu, kad pasipūčiau: nors 
kartą gyvenime ir mano menkystė rimtų vyrų būryje. Vienus horoskopus lyg ir perpra-
tau, kitus neperkandu. Gal ir nėra ko perprasti, gal visa tai tik jaukus pasišmaikščiavimas 
subtiliais sakiniais, betgi, Stanislovai, gyvename visokiausių dviprasmybių amžių, dažnai 
būname per daug jau rimti, ieškome prasmių ir suvokimų net ten, kur nuoširdus žmogus 
tik nusijuokia. Kaip anoj pasakoj: dėdė uždegė pypkę ir numetė degtuką, o anas baslį iš 
tvoros: a, žalty, pagalius svaidai! Miela, kad išteko kantrybės perskaityti mano knygelę. 
Žinoma, paslėptų turtų joje neradai, tačiau buvo šis tas šviežesnio, t. y. kito pasaulio kiti 
žmonės. Dabar baigiu „Itališkas noveles“ – apsakymus, kuriuos žadu atsivežti gegužyje. 
Gal balandyje tiksliai nesugebėsiu, bet viena tikra, kad sekančiame pavasaryje. Žinoma, 
jeigu broliai (sakalais skraidantys) bolševikai Vilniuje liks palankūs žemaičiui Belgijoje. 
Tada, mielas Stanislovai, suglausime alkūnes kurioje Vilniaus karčemoje ir pasišnekėsime 
apie rūpimus, linksmus ir rimtus.
Dėkoju už palankų horoskopą ir šiltus žodžius.

Širdingai Eduardas

EPISTOLINIS PALIKIMAS

........................................................................................
Stasio KAŠAUSKO komentaras. Šiame  ir kituose laiškuose netaisiau Eduardo rašto. Teišlie-
ka – tokia buvo jo kalba. Sodri, žemaitiška, nebūtinai telpanti į gražios kalbos rėmus.
Naujametinis „Gimtojo krašto“ 1987 m. numeris buvo užpildytas mano sugalvotais horoskopais, 
skirtais iškiliausiems išeivijos lietuviams. Jų tarpe ir Eduardui. Buvome su redakcija sutarę (red. 
Algimantas Čekuolis), kad reikia bandyti kitaip rašyti apie mūsų išeiviją, šilčiau, pritraukti prie 
Lietuvos. 
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9 vasario 89,
Bruxelles

Šviesiausias Mylista Stanislovai,
abu laiškus gavau, ačiū. Mėnesių tyloje nebežinojau ką ir begalvoti, ko negero, būsiu už-
rūstinęs Stanislovą, o gal mano laišką su nuotraukomis pagrobė pikta ranka... Taigi viso-
kiausios mintys, tuo labiau, kad dabartės esi smarkiai pasižymėjęs, prausi mūsų Lietuvėlės 
niekadėjus itin smarkiu šarmu, kas juk verčia spjaudytis ir, žinoma, gniaužti kumščius 
kišenėse. Ale viskas išsilygino, Tavo šilti laiškai nubraukė nerimastį, vėl suglaudė mudviejų 
alkūnes. Ir širdis.
Mieli Tavo laiškai, skaičiau keletą kartų. Nuotraukėles pasiunčiau seseriai Čikagoje, klau-
siu jos nuomonės apie vaikiną. Matai, Stanislovai, nuotraukėlėse nerandu brolio, nesude-
rinu atmintyje išlikusio, lyg tas, lyg kitas. Kaip ir aš, brolis buvo tamsaus gymio, rudomis 
akimis, o nuotraukėlėje šviesus, pilkomis akimis. Žinoma, kalėjimas greitai perdirba žmo-
gų, tačiau kažkas sako, kad ne brolis. Galiu ir klysti, tiek metų juk praėjo, prisiminimai 
užmaršties rūkuose. Pagaliau nuotraukėlių vaikinas per daug sveikai atrodo, nenukirptais 
plaukais, dar nesulaužytas, nesudaužytas kūne ir sieloje. Matysim ką pasakys sesuo, mo-
terų atmintis juk stipresnė.7
Tavo knygas perskaičiau. Reikėjo dar kartą, bet žemaitis nuo Veiviržėnų (L. Bružas – S. 
K.) išplėšė ir išsivežė į Liége miestą. Didžiai skaudžius dalykus pasakoji, gilaus liūdesio 
persunktus. Ypatingai mielas Tavo stilius, šita grakšti širdies balso kalba, kaimo vakaro 
pašnekesių jumoras ir  – nepalaikyk gyrium mandagumo  – žemdirbio skaidri išmintis. 
Kaip gi Tu, miesto paukštis, taip vykusiai, taip jautriai suvoki artojėlių sielą, jų kasdieny-
bę, darbus ir geismus raudonosios baudžiavos painiavose?! Neretai pasitaiko vienas kitas 
atvejis, kuris jau buvo minėtas. Bet tai, gaubiant prozos vaivorykšte, įsilieja spalvų žais-
man. Pasitaiko ir, sakykim, atsargiai, pirštų galais apeinamų vietelių; tradiciniai pakilno-
jant „ant šakės“ tikrus komunistus, tikrus leninistus. Gal taip reikia. (...) Nuklydau į lankas 
žalias... Sveikinu su nauja knyga! („Leisk, Viešpatie, numirti“ – S. K.). Taigi – sėkmės. Ir 
ištvermės, žinoma. 
Tikriausiai ir Lietuvoje žinoma, kad išeivija džiūgauja dėl skaidrėjančios mūsų tėvynės 
padangės, sveikų reformų, demokratinių laisvių ir žmogaus teisių apsaugos. Tačiau ir dre-
bame, kad tvirtus žingsnius ramstanti tvirta lazda neapsisuktų kitu galu. Juk ir praeity-
je buvo panašių bandymų, chruščiovinio pragiedrulio, o kaip nevykusiai viskas užkliuvo 
partinių bonzų akligatvyje. Turtingiausia pasaulyje senelių prieglauda – šitaip Vakaruose 
vadindavo Kremlių – lengva ranka neatiduos visokiausių privilegijų, vienpartystės ir im-
perinio kolonializmo, ji mielai savaip samprotauja ir, ko negero, tik lūkuriuoja patogios 
valandos. Kitoje pusėje – šaukštai po pietų, nebesulaikysi upės bėgimo, nori nenori reikia 
keisti žaidimo taisykles. Jeigu ne žmonių labui, tai nors imperijos gyvybei išlaikyti. Taip 
ir panašiai samprotaujama išeivijoje, apskritai, Vakaruose, o jums tėvynėje geriau viskas 
matosi.
Žemai lenkiuosi, Stanislovai, už Rainių iškėlimą istorijos ir žmonių teismui, koplyčios 
statymo idėją. Jeigu „bonzija“ nesuvetuos – kankinių mirtis sugrįš į mūsų tautos atmintį, 
stiprins ateities kartų ryžtą ir kovas dėl Lietuvos laisvės.
Mylimų Žemaičių draugijon ateinu su kepure rankoje, tik sakyk, kur ir kam rašyti pra-
šymą! Kadangi mano knygelė užspringo leidykloje, o jos honoraro dėka būčiau atpuolęs 
Lietuvon šį pavasarį, atvykimą reikėjo nukelti sekančiam. Rašai, kad ją išleis šį rudenį? 
Jeigu šitaip, gavęs honoraro „avansą“, rudenį ir atvykčiau. Matysma, kaip dogna dėsma.
Sveikinu su deputatyste! Vienoj pusėj – gerai, galėtum savo sveikomis mintimis, naujomis 
idėjomis tvirčiau paremti mūsų tautos atgimimą; kitoj – visokie priediniai darbai, suvažia-
vimai ir Co apkapos galimybes raštijoje, nebespėsi kūryboje.

EDUARDO CINZO (1924-1996) LAIŠKAI STASIUI KAŠAUSKUI
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Sakai, kad savo įspūdžiuose galėjau ir tvirčiau pasisakyti. Galėjau, bet tokio žanro proziu-
kėje visko nesuminėsi, o Lietuvos blogybes ir išeivijoje gerai žino. Pagaliau ir svečio taktas 
neleidžia, negali gi žmogus kandžioti tave glostančią ranką. Man atrodo, kad ir taip jau 
stipriai pastuksenau į kupras, o tai gal ir mano knygelę nutolino.
Atrodo, kad būsiu išsišnekėjęs, daugmaž atsakęs į Tavo mielo laiško mintis. Beje, prisiųsk 
šviesiausio Adolio adresą. Vis perduodu labas dienas, galėčiau ir laiškelį parašyti. Žinoma, 
jeigu šitai jo nevargintų.
Briuselyje jau pavasaris. Žiemos nematėm, dažnokai lijo, ale šalčių nėr. Kai kur jau žydi 
krūmai ir gėlės, dabartės saulelė kasdien. Vėliau, žinoma, užvirs darganos, visada šitaip, 
beveik visada vasaros perpuvusios. Švelnus jūrinis klimatas.
Rašau romaniuką. Vargingai, kažkaip be ūpo, bet vis tiek stumdau priekin. Sveikinu ir 
bučiuoju Tavo gražutę Ponią ir dukreles.
Apkabindamas tvirtai Eduardas
N. B. Sėkmės ir gėrio linkėjimai Raimondo šeimynai.

28 balandžio 89
Bruxelles

Mielas Bičiuli Stanislovai,
malonų laišką gavau, ačiū. Laukei skubaus atsakymo, o aš užtrukau, tik šiandien susiruo-
šiu. Matai, Stanislovai, laukiau žinelės iš sesers Amerike, o ji tyli. Tikriausiai nusprendė, 
kad mano kelionė Lietuvon neprapuls, nuvyksiu honorarą gavęs, taigi nėr ko plėšytis. Ir, 
žinoma, nevarginti Čikagos banko žmonių. Toks yra gyvenimas, šitoje vietoje ir padėsime 
tašką. Giliai dėkingas Tau, kad rūpinaisi mano galima atvyka, žinau – būtum šauniai pri-
globęs ir lepinęs, bet reikia atidėti, atvyksiu sekančiais metais. Beje, jeigu išmokės avansą 
vasaroje, atvyksiu rudenėjant. Juk ir rudenyje Lietuva graži.
„Lit. ir mene“ mačiau Tavo kilnų veidą. Išeina, kad pradedi ir deputatinę veiklą. Sveiki-
nu, linkiu sėkmės ir ištvermės. Gal, sakau, dabar ir deputatai bus rimti liaudies atstovai, 
kovos už jos reikalus, o anksčiau gi tik ukaziniai rankas kilnojo. Tik smarkiai gaila, kad 
knygą atidėjai, vėliau to laiko liks dar mažiau. O rašytojas Tu talentingas, plačia erudicija, 
gyvojo gyvenimo kalboje švytintis. Baisu, kad Lietuva, įsigijusi šaunų (ir drąsų!) deputatą, 
neprarastų rašytojo.
Skaitau Lietuvos periodiką. Džiaugiuosi sveikais posūkiais, kurie veda į protingesnę pusę, 
taigi artėjame prie demokratijos šaltinėlių. Žinoma, Romos irgi per dieną nepastatė, tačiau 
svarbu, kad stato, o su laiku tik gerės. Svarbiausia tai, kad leistų savaip galvoti ir gyventi, 
Lietuva prieškaryje jau įrodė esanti pajėgi ne vien bekonais ir sviestu, bet ir politinėje 
gaspadorystėje. Tarpe visokiausių pliuralizmų – kaip neišvengiamai būna tokioje sumaiš-
tyje – burbuliuoja ir pliurpalizmas. Man atrodo, kad laikas suskirstys, surubežiuos tiesias 
vagas ir kreivas. Senukai draskosi, šūkauja apie svieto pabaigą, bet nusiramins, mylistos 
Matulevičiaus (Maironio) žodžius kartojant: „... nebeužtvenksi upės bėgimo, nesulaikysi 
Tautos kilimo“. Iš mano burnos – Dievo ausin!
„Pergalėje“ šviesiausias A. Pocius trinktelėjo kitą teisybę apie pokario laikus. Sveika pra-
džia? Man atrodo, kad „inteligentiško stiliaus“ ir jis neišvengė, tačiau veikėjai gyvi. (...) 
Mane, Stanislovai, vis erzina tos partijos visvaldystė literatūroje. Tokie užrašai, kaip pa-
skutiniame (Nr. 16) „Lit. ir mene“: „...atviro partinio susirinkimo“, bado kakton. Kokio 
velnio reikia tai partijai brautis į kultūrines tautos institucijas? Aišku, išgyvenęs Vakaruose 
virš keturiasdešimt metų, prisisunkiau kitokios demokratijos raugelio, kitaip suvokiu ir 
literatūrą. Man rodos, kad iki partija nepasitrauks į jai skirtą vietą valstybės gyvenime, 
visos kultūrinės išraiškos eis lažą jos malonėje ar nemalonėje. Dabar gi – amžinas ratukas 



82

Varpai 2021 (44-45)

kalėjimo kieme, visi pašnabždom, visi apsidairydami, kad politrukas neišgirstų. Tačiau 
nepamirškime to, kas buvo, palyginkime ir matysime didžiulius pasikeitimus. O su jais – 
vaikštau ir gulu, vis galvoju, svarstau, lyginu. Tikriausiai visa išeivija šitaip, kiekvienas 
dabar grobsto žineles iš tėvynės, savaip džiaugiasi ar liūdi.
Mielas mano bičiulis Juza... ( Juozas Baltušis – S. K.) Gal, sakau, leninizmo (nihilizmo?) ar 
paprasto užsispyrimo verčiamas žingsniuoja kitoje griovio pusėje? Istorinis posūkis varto 
viską tvirčiausiai, įaugę chanato galiūnai svyra, nebesugraibo šaknų, o jis, mielas seneliu-
kas, pučiasi prieš audrą. Dievuli tolimas ir geras, juk visus sulaužė raudonasis teroras, visi 
buvo priversti rašyti absurdus, liaupsinti snukius daužantį kumštį, tai kodėl reiktų gėdytis, 
nepripažinti tiesos? Juk niekas neverčia atgailauti, klauptis ant kelių, pakanka atsidusti: 
je, žlugdė ir mane, visi buvom traiškomi, ir  – viskas. Nejaugi, Stanislovai, žmogus gali 
meluoti sau ir kitiems net tada, kai nebereikia? Linksmai nuteikė gražutės ponios N. Bu-
kelienės „asilo spyris“ (anot garbios atminties Ezopo) Juzai – dvesiančiam liūtui. Kažin ar 
jau linksmi juokai? Suprantama, panašiais atvejais reikia juodesnių už mane, bjauresnių, 
žemiau klūpojusių, o aš, jūs tik pagalvokit, rodau (perrašytomis datomis?) kūrinėlius, eilė-
raščius, taigi, vyrai, švaresnis, kilnesnis esu. Grįžtant prie rimtesnio žaidimo, džiaugiuosi 
Lietuvos rašytojų kilnia laikysena, vengimu puldinėti stalinizme pasižymėjusius kolegas. 
Gražu! Galvoju, kad dabar reikia vienytis, o ne bartis.
Pradeda spausdinti išeivijos kūrėjus. Miela ir jauku! „Lit. ir mene“ skaičiau amžinatilsio 
J. Keliuočio knygos ištraukas. Pagarba ir amžina atmintis vyrui, bet rašytojas jis gan ribo-
tas. Savaitinis pasitarnavo meška išeivijos literatūrai, Lietuvos skaitytojas gali pagalvoti, 
kad tokie „kūriniai“ ir visur Aisčio pasakojimas jau kita muzika! Kaip saldų pienelį žmo-
gus geri. Ir – baiminiesi, kad puodas neištuštėtų.
Lietuvoje sakiau, kad Raimondas (R. Kašauskas – S. K.) man primena anglų diplomatą. 
Perskaitęs jo straipsnį „G. Krašte“, supratau neklydęs. Apsidžiaugiau žinia, kad B. Braz-
džionis atvyksta svečiuosna tėvynėn (kurią apraudojo Kalifornijoje). Prisimenu, barėsi 
dėl mano kelionių Lietuvon, o dabar ir jis susiruošė. Ačiū Dievui! Beje, K. Bradūnas irgi 
atvyks. Linksmiausia tai, kad širdingai bendravome, o išleidus mano knygeles Lietuvoje, 
negražiai atvėso. Nu, tokia buvo mada, kitaip vyrams neišėjo. O aš vis tiek juos gerbiu ir 
myliu. Kaip kūrėjus,  žinoma.
Parašiau prašymą šventos mūsų Žemaitijos broliams „Alkoje“ (Telšių muziejuje; kad pri-
imtų į  Žemaičių draugiją – S. K.). Laukiu atsakymo. Gal ir priims, ką gali žmogus žinoti. 
Beje, Stanislovai, velnias kursto pabarstyti notrelių (dilgėlių – S. K.) dulkių Rašytojų są-
jungoje. Vis dažniau girdime, kad ir išeivijos (dabar nebebijoma vadinti ir juos tremtiniais 
ar egzilais) raštininkus reiktų laikyti lygiais tėvynės vaikais, priimti juos Draugijon. Rašiau 
apie tai Vytautui Kazakevičiui ir jis atsakė, kad užsimins. Atgarsio nesulaukiau. Reiktų 
kreiptis į Vyriausią prašymu? Vakaruose reikia dviejų kolegų siūlymo, poros jau išleistų 
knygų, ir viskas. Pagalvok.
„G. Krašte“ skaičiau Tavo straipsniuką Rainių koplyčios reikalu. Man rodos, kad reiktų 
statyti senojo brėžinio koplyčią. Ir Amerikos lietuviai neliktų abejingi mūsų kankinių 
koplyčiai, reiktų suorganizuoti kokią draugiją ar pan. Gal pasiūlyti iniciatyvą išeivijos Ra-
šytojų draugijai? O gal kuris iš Lietuvos aplankytų kolonijas Amerikoje ir surinktų aukas? 
Aš pabandysiu Belgijoje irgi, pasiūlysiu bendruomenės valdybai rinkti koplyčiai. Beje, 
šviesaus Adolio (Adolfo Kišono, žymaus Žemaitijos gėlininko, dendrologo ir tapytojo, 
tebegyvenančio Degaičiuose, šalia Telšių  – S. K.) adresą prisiuntei nepilną, patikslink. 
Ačiū iš kalno.
Bučiuoju Tavo mergaites, geros dienos Raimondo šeimynai, o Tave tvirtai apkabinu.

Eduardas

EDUARDO CINZO (1924-1996) LAIŠKAI STASIUI KAŠAUSKUI
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...................................................................................
Stasio KAŠAUSKO komentaras. Buvau išrinktas SSRS aukščiausiosios tarybos deputatu 
(nuo sąjūdžio).  Dabartinės Rainių koplyčios brėžinius, parengtus karo metais,  man atvežė  
architekto Jono Virako žmona. Nebeliko abejonių, kokį paminklą reikia statyti kankiniams. 
Aktyviai įsijungiau į statymo reikalus, lėšų rinkimą. Buvo patogu ir todėl, kad buvau deputa-
tas Maskvoje – jokie partijos veikėjai man nieko negalėjo padaryti. Beje, tuomet „ištardžiau“ 
pagrindinį Rainių tragedijos sumanytoją ir vykdytoją Petrą  Raslaną. Paskelbiau ir jo „paliu-
dijimus“.

1 rugpjūtyje 89,
Bruxelles

Mielas Bičiuli Stanislovai,
skaidrų laišką gavau, ačiū. Dėkavoju už brolio nuotraukas. Viešpatie, koks jaunas, beveik 
vaikas! Beje, aštuoniolikmetį suėmė, po devynių mėnesių nužudė... Ačiū Tau, Stanislovai, 
už kankinių iškėlimą istorijos švieson, už visa tai, ką nuveikei ir nuveiksi, kad tauta jų 
neužmirštų savų rūpesčių ir aimanų pertekliuje. O Tarvainių šeimos tikriausiai nebėr? 
Prisimenu, prieš keliasdešimt metų skaičiau Čikagos laikraštyje, kad mirė (meningitu) 
Tarvainis; pagalvojau: negi to nužudyto Tarvainio jaunesnis brolis? Ir Bučys išliko at-
mintyje. Tada jau mokiausi Telšių „amatinėje“, o Bučys smarkavo grožiu ir tenoru. Je, 
skaudu prisiminti daugybę veidų ir vardų, išėjusių Amžinybėn... Gal tokia ir yra, gal jie, 
kaip protingesni už mane sako, prisikėlė gražesniam gyvenimui. Duokdie, kad taip būtų!
Taip, skaitau Lietuvos laikraščius. Man vis rodos, kad yra tam tikras „bangavimas“: kartais 
stipriai agresyvūs straipsniai, kruopštus tiesų ieškojimas, ateities užuominos ir net planai, 
o kitais sykiais – vien puslapių užpildymas, grynai kultūrinės analizės ir naujienos. Tik 
„G. Kraštas“ aštrus, jis nė velnio nesibaimina, kalinėja storas vinis visur ir visiems. Lyg ir 
normalu, pirmos liepsnos silpsta, pasiliks protingai kurstoma ugnelė. Kad tauta neužsnūs-
tų, nenugrimztų kasdienybės rūpestėliuosna. O jų gi krūvos, su kiekviena diena didesnės 
gula ant pečių. Ir jaunasis caras sunkiai bepakelia jas, pradeda klupčioti, o nomenklatūros 
bonzos glosto lazdas. Painus reikalas: atsisakom senojo svieto ir kraujuotų sostų senų, bet 
negalim atsisakyti „Balandžio tezių“. Bet – istorija ateityje, ji visokiausių štukų nešiojasi 
maiše, taigi nežinai žmogus, ką ištrauks rytoj, sekančią savaitę, kitais metais. Prieš kelias 
dienas belgų tolvaizdžio (televizoriaus – S. K.) šnekorius paskelbė, kad Baltai gavo ne-
priklausomą ūkvedystę. Va, šaukiu savo Julei, džiugi naujiena: pirmas žingsnis savistovion  
gaspadorystėn! Po dienos: su tam tikra išlyga, Maskva pasilaiko botagą ir pusę vadelių.

.................................................................................
Stasio KAŠAUSKO komentaras. 1988 m. spalio pabaigoje bemaž visuose Lietuvos dienraš-
čiuose pasirodė didelis, išsamus mano straipsnis “Rainiai“. Pirmojo Lietuvos sąjūdžio suvažia-
vimo išvakarėse. Tai buvo nemaža „bombikė“. Rainių kankinys – Eduardo brolelis Antanėlis. 
Telšių jaunimas, jų tarpe ir abu broliai Čiužai veikė pogrindyje prieš sovietus. Kažkas išdavė. 
Suėmė, uždarė Telšių kalėjime, vos prasidėjus karui,  išvežė į Rainių miškelį... Eduardas man 
yra pasakojęs, kad suėmimo išvengė atsitiktinai  – buvo išvykęs į Rietavą parsivežti maisto. 
Čiužų šeima – tėvai, Antanas ir Eduardas ilsisi Rietavo kapinėse. Na, o „Gimtasis kraštas“, 
pradėjus jį redaguoti A. Čekuoliui, tapo pačiu narsiausiu Lietuvos laikraščiu. 

EDUARDO CINZO (1924-1996) LAIŠKAI STASIUI KAŠAUSKUI



84

Varpai 2021 (44-45)

4 rugpjūčio 89
Bruxelles

Mielas Stanislovai,
Le Roi est mort – vive le Roi! Numirė mūsų karalius. Atostogaudamas Ispanijoje. Istori-
nės didybės ir menkystės, visokiausių idalgų, liūdno veido riterių tėvynėje. Beje, ir amžinai 
liūdnu veidu žmonos Fabiolos.
Staiga visi belgai prisiminė karaliaus dorybes, kilnius darbus tautai ir pasauliui, skaidriai 
malonų būdą ir dar krūvą kitų deimantų. Visada juk taip, Stanislovai: gyvam kasdien ap-
spjaudo nugarą, o numirus – aukštybėsna kelia. Hipokritai ir kitokios skūros veidmainiai. 
Tačiau tikrai yra jį gerbusių ir mylėjusių žmonių. Mūsų miela bičiulė Liege – devintą de-
šimtį lengvučiausiai žingsniuojanti – telefone dūsavo: tarsi antrą kartą laidoju savo Žaną. 
O tas Žanas, pensijon pasitraukęs belgų artilerijos pulkininkas, staiga susirgo ir mirė. 
Plaučių vėžiu. Taigi brangi ponia ir atsiduso, kad antrukart sūnų užkasa. Ir mano Žiulieta 
nelaiminga: geras žmogus buvo, mielas kaimynas ir kasdieninių skausmelių bendrakankis. 
Mat ir jam, kaip Žiulietai, operavo nugarkaulį tas pats mėsininkas švento Jono ligoninėje. 
Aš ypatingai nabašniko neaukštinau, pusjuokiais vadindavau Pinokiu.
Štai koks skambus nutikimas mano pilkų dienų eilutėje. Beje, praėjusią savaitę, prieš suk-
damas ing Londoną albionų, mylysta Eugenijus Urbonas stabtelėjo Briuselyje. Susėdome 
Quik kavinės terasoje. Rimtam pokalbiui. Apie kasdienybę, šventes ir rimtą honoraro 
reikalą už leidimą filmui pagal novelę „Moriso Bredo užrašai“. Padovanojo filmo kasetę ir 
pažadą, kad grįžęs Lietuvon atsiųs honorarinį kontraktą. Nuje, pažadėsi – durnių patiešy-
si, netesėsi – irgi nesugriešysi. Taip pagalvojau, bet nutylėjau: o gal vyras negudrauja, nuo-
širdžiai šneka? Tačiau... nuoširdžiai galėjo tą kontraktą dabar atsivežti. Žadėjo grįždamas 
užsukti vėl. Tikriausiai Tu plačiau girdėjai apie tą filmą (kvailu) pavadinimu: „Ir jis pasakė 
jums sudie“. Beje, Urbonas atvežė ir krūvą recenzinių atkarpų. Jose ryškėja, kad reikėjo 
siužeto autoriui peržvelgti mieluko Šiušos scenarijų, kad išvengtų sentimentalaus tragi-
komizmo. Filmo dar nemačiau (neturiu kasečių aparato, sekmadienį vyksime pas bičiulį 
turtingesnį), bet recenzijos kartoja, kad Marius „aukojasi“, „pasilieka antrame gyvenime su 
Marija ir batsiuvyste“. Kvailystės! Mano novelės Morisas nežino, kad jis sugrįžo keturių 
metų tąson; jo psichinė lygsvara, taigi pasąmonėje balansuojama gėrio – blogio sąvoka, 
pagaliau fiziologinis „aš“ – susipainiojo ir po trumpų, bet rimtų kautynių perlūžo atgal 
praeitin, iš kurios laikinai buvo iškilęs. Vadinasi, jokio pasiaukojimo Marijai ar bendrijai 
nėra, socialine prasme nėra. Tai šitaip – gal gerų norų vedami, gal tokia pabaiga gražesnė 
ir patogesnė – psichologinę novelę, kurioje, sakykim, vyrauja dramukė be sentimentų, iš-
kraipo į fantastinį bepročių tragiką. Nu, pamatysim filmą ir, duokdie, pakeisim nuomonę. 
Bet, kaip minėjau, reikia autoriaus priežiūros. Bent pertvarkomo kūrinio „ideologinei“ 
priežiūrai.
„Atgimimą“ gaunu, platus ir nuoširdžiausias AČIŪ! Tikrai įdomus savaitraštis, kurį visą 
skaitau. Be komersantų skyriaus, žinoma. Tavo vedamieji šaunūs, skaidriai miela „kasdie-
nine“ kalba. Bet, Stanislovai, nusipirk revolverį prieš mafiozus! Nejuokauju. Viliuosi, kad 
visi sveiki. Dabar bandau sulipdyti keturis penkis apsakymus – noveles naujai knygelei. 
Paskui vėl kibsiu į romaną. Linkėjimai mergaitėms. Apkabinu tvirtai!
N. B. „Atgimimą“ apsimokėsiu gavęs honorarus.

Eduardas
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21 sausio 90
Bruxelles

Malonus Bičiuli Stanislovai,
praėjusio lapkričio laišką gavau, ačiū. Neskubinau atsakyti  – Tu gi kengūrų žemėje, o 
dabar, tikriausiai, būsi grįžęs. Taigi – ačiū už naujienas. Politines, kūrybines ir kasdienos 
takus. Gyvendamas ramutėliai, retai kur iškišdamas nosį, negaliu net įsivaizduoti Lietuvos 
laisvintojų šurmulio, darbų ir darbelių, kurie blaško po Tėvynę ir svietą. Apie Tavo skaidrią 
kūrybą ir nebeklausiu, kažin ar tokiem žaidimam belieka laiko. Ale atpulsiu vasarėjant, 
pasisodinsiu ramiame kampe ir turėsi papasakoti! Skubu su gera žinia: pasirašiau knygos 
leidimo sutartį. Su kažkokiu Paryžiaus ambasados činovniku. Žinoma, sutartis atėjo mielo 
A. Pekeliūno parašu, bet – kaip jau nuo amžių yra ir gal dar ilgai bus – per rusiško prie-
vaizdos rankeles. Jeigu jis sutarties neužkiš kurioje lentynoje, nebeužilgo grįš į Vilnių, o 
iš kunigaikščių miesto avansas kelionei. Vot tep. Žadu ilgėliau svetintis Lietuvoje, gal du 
mėnesius. Atvežčiau ne vien širdį, bet ir rašomą mašinėlę: laiks nuo laiko pastumdyčiau 
„Mėlynakį žydą“.
Pasiunčiau Rašytojų Sąjungos valdybai geismą priklausyti kilniai brolijai. Graži ponia, 
kuri tvarko rašliavą Vagoje, užsiminė, kad šviesiausias mylysta V.  Martinkus palankiai 
vertintų mano raštišką sutikimą būti „garbės nariu“. Beje. Mielas Raimundas senokai pri-
minė, kad galėtų tarpininkauti tos narystės žaidime. Ačiū jam, reikės –  parašysiu, kad, 
Vyriausio kviestas, tiesiai Valdybon ir parašiau. Tik jau, dėl Dievo malonės, tegu Raimon-
das nesuraukia gražios anglų lordo kaktos, nesako: paslaugą siūliau, o jis kitur nukrypo.
Laikas nuo laiko atklysta broliai iš Tėvynės. Praėjusių gale aplankė garsusis klebonas Sva-
rinskas. Akmeninės logikos vaikinas, gan jaukus pokalbyje, įdomus pasakorius. Po Šven-
čių – Vilniaus universiteto milžinas gražuolis. Ir jis, kaip klebonas Svarinskas, negeria ir 
nerūko. (Baisu, kad, atvykus Lietuvon, nereiktų vienam tupinėti bare ir mokėti pinigus 
kuriam praeiviui dėl kompanijos.) Ne per seniausiai Žemaičių Kultūros Draugija užsi-
minė, kad būtų dėkingi už Lietuvių enciklopedijos sudarą. Tokią turiu, galvojau, kodėl 
nepadovanojus broliams žemaičiams? Pokalbyje su Vilniaus universiteto mylista pradėjau 
dūsauti, kad reiktų kaip nors perduoti 38 knygas telšiškiams, o paštu lyg ir nejauku. Anas 
ir sako: duokšen, parvešiu. Apsidžiaugiau! Paėmė krūvį ir sėdo traukinin; Ačiū jam, doram 
žmogui! Dabar laukiu žinelės apie tas knygas. Geros! Apie blogą bijau ir pagalvoti.
Malonų laišką atsiuntė mūsų bičiulis Adolis. Aplankysime jį, Stanislovai, pasidžiaugsime 
jo gėlynais ir kūryba! Žinoma, ir mielos Elenutės vaišėmis (su ton e da veinu). Kas nau-
jesnio Tavo dienose? Kaip deputacijos ir kūryba? Nepatingėk parašyti, baisiai mėgsti Tavo 
laiškus.
Apkabindamas Tave ir gražiąją Ponią ir bučiuodamas dukrytę Eduardas.

12 gruodžio 90
Bruxelles

Mielas Stanislovai,
vis aiškiau matosi, kad greit nesuglausime alkūnių.  Pirmiausia – kaip ir pridera šv. Povilo 
sektoje krikštytiems  – linkiu skaidrių Kalėdų, šventų ir sočių ne vien prie stalo, bet ir 
sieloje. Naujametis, kaip mano galva sako, bus bene sunkiausias kryžius laisvėn pakilusiai 
Lietuvai, ale vis tiek linkiu Tau ir gražutei šeimynai sveikatos ir meilės.
Mūsuose seni senstančių žmonių žaidimai: rytais laiškų ir radijo naujienos; popietyje va-
landos „siesta“; vakarai prieš tolvaizdį. Žinoma, tarpuose ir parašau, paskaitau, pasiklausau 
muzikos. Kilnios. Klaikus toks gyvenimas, bet apsipranti žmogus, aukščiau bambos juk 
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neiššoksi. Taigi, kaip sakyta, rašinėju; jeigu nebūtų tos manijos, to sakykim, „išsilaisvini-
mo“, pasidaryčiau girtuokliu ar mergininku. Nu, su mergomis gal nereiktų įsisiausti, nebe 
tie metai, nėr ko čia pūstis nesama stiprybe, tačiau gėriku dar galima. Beje, reiktų skirtis 
su žmona, anoji griežtai nusistačiusi prieš baltakę. Jau kuris laikas sergu „raštofobija“, bet 
prisiverčiu, stengiuosi kasdien sulipdyti kelis puslapius. Vilkimės, kad ta kvaraba praeis 
be psichologo pagalbos. Mečiau tabakizmą, jau kelintas mėnuo čiulpiu tuščią pypkę, ret-
karčiais cigarilą. Kad naujai pajusčiau bjaurasties skonį, sutramdyčiau rankas kilnojantį 
žmogžudį. Taip, gan sunku atsisakyti pusamžiaus papročio, bet galima.
Parašiau mylistai V. Sakalauskui („Tėviškės“ draugijos pirmininkui – S. K.) prašymą, kad 
vėl pakviestų Lietuvon. Atvykčiau apie 15 gegužio ir pasilikčiau iki birželio pabaigos. 
Sakykim, kad „Tėviškė“ globoja dvi savaites, o likusį laiką praleisčiau pas gimines Kau-
ne, Rietave ir t. t. Po Rainių iškilmių, taigi jau apie birželio baigmę, pasukčiau atgal į 
Briuselį. Vienu žodžiu, kažkas panašia tvarka. Žinoma, jeigu (Pone mielaširdingas, kaip 
įsikyrėjo tas prakeiktas „jeigu!“) maskvėnai neprikaišios lazdų į Lietuvos ratus. O kaišioti 
pradės rimčiau neužilgo, karališka Kuveito proga. Atskirai Kuveito prasidės „sugrįžimo 
antplūdis“, kaip būna vandenynuose. Mes dažnai šūkaujame, kad caras silpsta, klūpčioja 
atžagareivio keliuku, o jis, kaip matosi, tvirtą kelią tiesia. Žinoma, niekur nevedantį, juomi 
niekas ir netrauks vežimo į „saulėtą rytojų“, bet vis tiek teks aplaistyti krauju ir ašaromis. 
O prievaizdos jau renkasi, Afganistano mėsininkas raito rankoves, Gulago atstovas jau 
šneka apie „užsienio konspiraciją“. Kaip gerosios pjūties laikais, kaip prieš Josifo Baisiojo 
kanibalų talkas. Ir nėra kur prisiglausti, šauk nešaukęs, kad tave muša, nebeužilgo ir už-
muš – visi tyli, apsimeta aklais ir kurčiais. Taip – tamsioje paveikslo pusėje, kita – šviesi, 
vienur kitur jaukiai spalvota. Galėtume pagudrauti Nazareto Staliaus posakiu: naujas lo-
pas nesilaiko sename rūbe. Lyg ir aišku, kad šitie kremlininkų puldinėjimai, atbulos ran-
kos pertvarkos ilgai nelaikys; pastatas taip supuvęs, kad ryt poryt susmuks kaip persenęs 
šungrybis. Klaikiausia tai, kad žmogus negali nieko pramatyti, nes šita beprotystė netelpa 
jokioje logikoje, gali tik spėlioti ir, žinoma, išklysti laukuosna.
Viliuosi, kad Tu nepervargsti deputato darbuose, surandi valandėlę kitą ir raštininkystei. 
Kai pasirodys Tavo knyga, būk mielas, prisiųsk ir mano menkystei vieną. Laukiame Tavęs 
pavasaryje, minėjai vasarį, bet nesvarbu, kada tik panorėsi, surasi laikotarpį nuo darbų. 
Linkėjimai šeimynai. 

Eduardas
..................................................................................
Stasio KAŠAUSKO komentaras. 1991 m. Eduardas atvyko Lietuvon. Parvežiau jį iš Mins-
ko stoties (traukinys Briuselis-Leningradas). Dalyvavo Rainių koplyčios atidaryme, didingame 
žudynių 50-mečio minėjime.

9 rugpjūčio 91 
Bruxelles

Mielas Stanislovai,
sveikas! Parvykau šauniai. Su dailia žydaite iš Maskvos. Nenuvargęs. Šį kartą be šnapsi-
nio „stiprintojo moralės ir kūno griešno“. Ačiū už globą, paramą ir auksinę širdį! Bilieto 
pinigus paduosiu Lietuvon vykstančiai poniai. Neužilgo ir susiruoš. Prašau – pasvarstyk 
mano Lietuvos pilietybės galimybes. Laikyčiau didele garbe. Sekančiai – parašysiu pla-
čiau. Laišku.
Linkėjimai šeimynai. 

Apkabinu Eduardas
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17 vasario 92
Bruxelles

Mielas Bičiuli,
malonų laišką gavau, ačiū. Vakar skambinau tavo telefonu, bet neradau. Graži ponia sakė, 
kad esi Tautos–Tėvynės minėjime. Skambinau va kokiu reikalu.
R. Morkvėnas (URM darbuotojas Briuselyje – S. K.) skambina man: gavau Stasio laiš-
kutį ir patariu tau, Eduardai, paskambinti Stasiui su tokia pasiūla. Dabar, girdi, Lietuvoje 
randasi Mindaugas ir Maceina, kurie ir randasi Stasio laiškutyje minimoj organizacijoj. 
Taigi, sako R. Morkvėnas, Stasys tegul sugauna Mindaugą (kuris turi reikalingas anketas) 
paprašo reikalingą popierių, užpildo ir atiduoda Lietuvos U. R. ministerijai vizos gavimo 
reikalu.
Šitaip R.  Morkvėnui išsisukus be lašo prakaito, skubiai telefonavau Tau. Ponia Bronė 
užsirašė pagrindus to, ką prirašiau anksčiau.
Žiulieta apsisprendė susilaikyti nuo kelionės Lietuvon. Priežasčių daug. Visos rimtos. Jai. 
Priversti negaliu. Vadinasi keliausiu vienas. Traukiniu. Minske pasitiks Petravičius ir atveš 
į Vilnių. Kaip ir kitais – ±18 gegužio.
Dabar, Stasy, dėl Tavo galimos atvykos pas mus. Gal, sakau, atidėkim patogesnei ateičiai? 
Pinigų (dolerių) Tu neturi, neturiu ir aš Tavo kelionei apmokėti. Gal palaukime litų? Aš gi 
turėčiau gauti du honorarus, tada lengva ranka ir broliška širdimi apmokėsiu Tavo kelionę 
Belgijon. Nežinia kokio svorio bus litai, bet vilkimės, kad vis tiek persvers rublius. Mel-
džiu suprasti mano mintis, Stasy. Juk žinai, kad su džiaugsmu apkabinčiau Tave Briuselyje, 
bet nenoriu skriausti Tavo plonos kišenės.
Iš tolo sekame Lietuvos vargus ir (retus) džiaugsmus. Taip, Stasy, bus geriau, bus šviesiau, 
bus švariau.
Matai, Stasy, kiekviena revoliucija sunaikina „buvusius“, o mūsiškė prie sienos nestato. 
Taigi saugiai pasijutę Petkai ir Co (kalbama apie Vytautą Petkevičių – S. K.) verda jovalą 
ir drabsto išsijuosę. Nėr ko mestis politikon, baigiu apkabindamas Tave ir Tavo gražias 
tris mergaites.

Eduardas

25 vasario 92
Briuselyje

Mielas Bičiuli Stanislovai,
Prieš kelias dienas pasiunčiau Tau kortelę paskubos. Šiandien, kaip matai, skubinu kai ką 
išryškinti, aną tą – perdėlioti.
Mane, Stasy, sujaudino Tavo žodžiai, kad dabar panašias keliones būtina apmokėti dole-
riais. O Tu, Mielasai, tų dolerių neturi, o aš jais paremti ir neišgaliu, vadinasi, stora bėda. 
Kaulijau ir kaulijau, kad atvažiuotum, Tu pagaliau susiruošei, o čia pabraukšt – doleriai! 
Nei bėgt, nei rėkt. Jokiu būdu negaliu leisti, kad Tu – jeigu, sakykim, ir turi kelis dolerius – 
išleistum kelionei pas Eduardą Rietaviškį. Tokia mano problema, tokie širdies skausmai. 
Kortelėje rašiau, kad palauktume geresnių laikų. Kartoju ir dabar: jeigu galėtum atvykti 
rubliais, juos atskaitysiu Tau gavęs honorarus. Viliuosi, kad neįsižeisi, o draugiškai suvoksi 
tokį pasiūlymą. Velniai rautų! Nemoku gudriai su vyrais, nerandu fainesnių žodžių, vis 
bijau nepataikyti, bijau likti ne taip suprastas, kaip norėčiau. Laiškai panelėms ar po-
nioms – bumą saldinančios simfonijos, viskas aišku ir gražu. (Taip sako panelės ir ponios, 
vadinasi, reiktų patikėti.)
Tačiau Belgijos vizą vis tiek išsiplėšk. Bezdų žydėjimui. Nesusiklos mums taip, kaip no-
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rėtume – nieko ir neprarasime. Matai, Stasy, visas mano gyvenimėlis braškėjo viltimis, 
rytojaus grožybėmis, mielais netikėtumais, taigi ir dabarties kas nors gali nukristi ing 
delnus siaurus. Dažni blogumai ir bjaurastys staiga nudarda, jų vietoje gerumai. Kartais.
Žiulieta nevažiuoja todėl, kad neturi pinigų dviem, o banko purtosi iš tolo. Aš parašiau, jai 
nežinant, mielam Blondžiui Australijoje, kad paskolintų tūkstantį Amerikos dolerių. Tiek 
reikia dviem žmonėms keltu iki Klaipėdos ir atgal. Jeigu Blondis, kuris gana bagotas, ne-
atrašys, kad, ei, Edi, neieškok nesamo, ir įsidrąsintų surizikuoti tą tūkstantuką, o Tu kaip 
nors sugebėtum savo kelionę išsirūpinti rubliais, tada, Stasy, pasileistume dainuodami per 
laukus, miškus ir jūras plačias. Nesapnuojant – vienam kelionė traukiniu iki Minsko ir 
Petravičiaus Lada Vilniun. Taip – blogiausiu atveju. Beje, baisiai smalsu Blondžio veidelis 
skaitant mano kortelę! Kažin, kaip jis pasvers? Ir tikiu, ir netikiu; netikėjime – logika, 
tikėjime  – kvailystė. Baigiant, Stasy, meldžiu nepergyventi, pasisektų mums, kaip gei-
džiame – gerai, nepasiseks – mat velniai. Aš visada buvau kvailokas, visada šokdamas pro 
langą, prisimindavau neturintis sparnų jau nukritęs.

Apkabindamas Tave ir mergaites! Eduardas

30 kovo 92 
Bruxelles

Mielas Stanislovai,
Kovo aštuntos malonų laišką gavau, ačiū. Nuje, gaunu ir mielus „Atgimimus“. Dėkoju ir 
už juos. Malonaus laiško pradžioje primeni, kad, girdi, abu neskubame su laiškais. „Atgi-
mimas“ – šaunus savaitraštis. Sveikinu! Ir Mylystą R. Ozolą sveikinu! „Atgimimą“ kaž-
kada siuntinėjo mielas Krupavičius. Tad buvo lyg ir plonesnis, trumpesniais žingsniais 
pertripendavo savaitę. Jūsiškis – dideli vargonai! Ir muzika įvairi, ir dirigentas šaunus. Ži-
noma, vienur kitur surasime pro korektoriaus sietą prasmukusį peliuką. Aišku, marmūzėn 
nereikia, bet storesnę lazdą galima parodyti. Kartais padeda.
Taip ir nesuvokiu prierašo: „Lietuvos politikos savaitraštis“. Kokios politikos? Valstybinės 
ar krašto politinių įvykių? Ir viena, ir kita nesiklijuoja. Juolab, kad savaitraštyje įvairiausių 
siužetų straipsniai. Ir tokie, kurie su politika nesigiminiuoja. Jeigu, sukeisdami žodžius, 
rašytume kitoje kalboje – tvarkoje, bet lietuviškai nesukramtau. Tikriausiai nebesuvokiu 
mūsų kalbos plonybių.
Su pirm žvilgsniu matosi, kad nuodėmingai netaupote popieriaus. Šaukiančiai tvirti 
straipsnių pavadinimai nebūtini, jie ir kuklesni tą patį nusako.
Antro puslapio „Lietuvos kronika, įvykiai“ tikrai puikiai tvarkoma santrauka. Tačiau kro-
nika ir įvykiai juk tas pats daiktas: gudriau šnekant, gudresniu svetimžodžiu: pleonazmas. 
Kodėl, sakykim, ne įvykių apžvalga? Arba: savaitės įvykiai? Daugybė pavadinimų be sve-
timžodžio galima.
Kodėl taip varginančiai (skaitytojui) suklijuoti žodžiai, neretai ir ištisi sakiniai? Beje, pa-
naši „suklija“ pasitaiko ir kituose laikraščiuose. Viena spausdinimo mašinerija? Surinkimo 
kompiuterį valdantis nemoka lietuvių kalbos?
Reiktų vengti nevykusių nuotraukų pirmame puslapyje. Kovo 9 numeryje (9/226) pirmo 
puslapio vaizdas nieko nesako ir, jei nežinotum, kur čia reikalas, taip ir liktum neapšvies-
tas.
Dešimtame puslapyje: „Pasaulis: kronika, įvykiai“. Kodėl ne, sakykim, „Pasaulio įvykiai?“. 
Arba paprastai ir aiškiai: Savaitė pasaulyje. Ir – dar trumpiau – Pasaulyje. Visaip gali-
ma taupyti popierių, informaciją ir, žinoma, skaitytojo kantrybę. Paskutinius du žodžius, 
Stasy, įsidrąsinu padidinti. Prieš krūvą metų draugavau su mielu jaunikaičiu Jonu. Jis, 

EDUARDO CINZO (1924-1996) LAIŠKAI STASIUI KAŠAUSKUI



89

Varpai 2021 (44-45)

baigęs Malino kunigų seminariją, studijavo žurnalistiką aš – industrinę elektromechaniką. 
Gerai susipratome, tikrai broliškai sutapome. Ir – bendrai mokėmės abi šakas. Taip ir pra-
sitryniau žurnalistikoje. Jono diplominis darbas buvo „Rider’s Digest“ struktūra, stilius, 
informacija. Drįstu tvirtinti, kad minėto žurnaliuko analizė įsispaudė giliau, nepamirštu 
ir šiandien, kad informacija turi būti trumpa, aiški ir suprantama. Tai, žinoma, rėmai. 
Kritikai, kurie vienaip ar kitaip vertino mano knygeles, dažnai primindavo, kad jose itin 
taupūs žodžiai. Užtat, Stanislovai, perskaitęs (su žurnalistiniu metodu nesusipažinusio) 
vieno ar kito raštininko knygą – atsidūsti žmogus: nupjovus šimtinę puslapių – galima 
vertinti teigiamai. Gerai prisimenu mūsų mielo ir gerbiamo V.  Landsbergio kalbas ir 
interviu. Kuriose sujauktos mintys, dažni persikartojimai, taigi aiškiai matosi, kad vyras su 
ambicija, pats rašo savo prakalbas ir – įsitikinęs neklaidingumu. Nustriksėjau per laukus!
Manau, kad tokio lygio savaitraščiui nedera apgraibinė, tarp vulgarumo ir (taip dabar 
Lietuvoje madingo!) „ispaniškos museles“ slydinėjantys plepalai apie kurvų kategorijas, jų 
pavadinimus. Gal reiktų palikti tokius apsiseilėjimus impuisantų juozaičiams. (Berods, jis 
leidžia „seksinius kopūstlapius“).
„Atgimimo“ daili kalba. Manyčiau, kad čia jau Tavo literatūrinio lobyno įnašas. Beje, gir-
dėjau, kad „Sąjūdis“ lygina kuprą grabe ir žada pakilti „Atgimimo“ vardo partijoje. Ar 
nesusipainios savaitraščio reikalai?
Ateina sunkus pavasaris? O kaip gi kitaip, jeigu sunkumams nesiruošta? Arba nepakan-
kamai. Prisimenu, būnant Lietuvoje, skaičiau: sausros pasėkoje reikės atsisakyti tam tikro 
skaičiaus galvijų. Ir pagalvojau: durniau, tu durniau, reiktų skubiai ieškoti pašarų ten, kur 
sausros nebuvo (Skandinavijoje, Lenkijoje ir pan.), o jis, jau nuleidęs rankeles (ir kelnes!) 
ieško peilio karvelėms maitintojėlėms. Taip ir panašiai – krūvomis.
Mūsų raštininkai nebesugraibo knygelių? Manau, kad dažnas dar ilgai nesugraibys. Pir-
ma – už raštininkystę nebemoka nei pinigais, nei raudonburžujų privilegijomis; antra – 
marškinius dažnas gali išversti, bet plunksnos – nepavyko nė vienam. Lieka „Science fic-
tion“. Grubus jumoras, a? Ale biškelis ir tiesos yra.
Prietelius Aloyzas Urbonas atsiuntė „Respublikos“ iškarpėlę, kurioje mylysta V. Rubavi-
čius gan protingai, rimtai ir švelniai atsiliepia į žydijos išpuolį. Tai kurio velnio garbei (ar, 
sakykim, asmeniškai naudai) mūsų klano Vyriausias šokinėja prieš Rubavičiaus teisybę? 
Aš, progai pasitaikius, žymiai plačiau pagraibyčiau sovietinio komunizmo kūrėjų, pla-
tintojų ir žudikų mafijoje; žymiai aiškiau, minėdamas pavardes ir pravardes pusžydžio 
Uljanovo sėbrų, priminčiau kas ir kaip. Dabar apie žydus: gerai arba nieko. V. Rubavičius 
nesutinka. Ir aš. Ir daug dar kas, bet visi tyli, visi vengia pakrapštyti nekaltybės lapeliais 
apsiklojusį kirmėlyną. Sekančiame romane („Mėlynakis žydas“) peržvelgsiu 41–42 metų 
įvykius Rietave ir Žemaitijoje. Perpaišysiu taip, kaip buvo. Būčiau seniai parašęs, bet vis 
neturiu pinigų: reikia nuvykti Amerikon ir pasišnekėti su ten gyvenančiais vyrais, kurie 
tuo metu artimai matė, dirbo ir tvarkė įvykius. Rimtam darbui reikia rimto pasiruošimo ir 
paruošimo. Vilties neprarandu.
Kazys čikagiškis Lietuvon? Šaunus vaikis tas K. Bradūnas, nusipelnęs svariausio medalio 
Lietuvą mylėjusiai, už jos laisvę kovojusiai krūtinei. Tačiau nusivils. Mūsų (egzilų) svajota, 
vaivorykščių sapnuose regėta Lietuva – didžiule purvo bala. Yra salelių, yra ir vaivorykščių 
retų, bet viską užtemdo, viską supurvina tas mūsų vargšelis, tas mūsų samagonščikas – 
homo sovieticus.
„Europos Lietuvio“ negaliu atsisakyti. Negalėjau net tada, kai vienas jo redaktorių mane 
apjuodino (o paskui su ašaromis atsiprašinėjo), vis sakiau: vienintelis Europos lietuvių 
laikraštis, vadinasi, remkim ir mylėkim. Mielas redaktorius Dargis jį sudavatkino, aplaistė 
bedruske bulvyne, bet dabar, Lietuvos jėgų padedamas, atrodo, žymiai šaunesnis. Užgautas 
to laikraščio K. Barėnas trenkė duris, Ir mane ragino trenkti, bet aš, Stanislovai, pusmeti-
nio veršiuko silpnumuose, mirtinai įsižeisti taip ir neišmokau.
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Būki mielas: paklausk redaktorės gražutės ponios Vandos Šatkuvienės – Sudervės 45-81, 
telf. 440338 – ar perdavė jai mano romaniuko baigmę? Turėjo gauti prieš pusantro mėne-
sio. Jeigu numetė atliekų dėžėn, tegul nors parašo. Bendrausiu „Atgimime“!
Tvirtai apkabindamas! Ir Žiulieta bučiuoja visą šeimelę! Eduardas
N. B.  Jeigu poniai Vandai voko neperdavė, jį vežusio adresas: Sigitas Valiulis, Išlaužas, 
Prienai, telf. 51539.

1 balandžio 92
Bruxelles melagystėse

Mielas Stanislovai,
Vakar tolvaizdis žadėjo saulėtą šaltuką, šiandien – šiltas lietus. Vadinasi – kaip per amžius 
buvo – meluoja ne vien balandžio Apriliuje. Aš – lebedėlė jau nuo vaikystės, nežinojau, 
kad šiandien melagių diena, Žiulieta pasakė. Reiktų, značijas, kurį nors ir man apgauti, 
ale neturiu nieko po ranka. Buto kaimyną neseniai operavo tris kartus: širdį, pūslės kistus 
ir prostatą.
Tokiam gi nemeluosi, ko negero – bredinkt aukštielnikas, akys stulpu ir amen žmogui. 
Žiulieta seniai nebetiki net gryniausia teisybe, o katė visai nesiklauso. Vadinasi, Stanislo-
vai, reikia meluoti sau. Ir meluoju jau 209 romaniuko puslapyje. (Dvišimtį perteikei poniai 
Vandutei.) Bandysiu sukrapštyti dar trisdešimt ir dedu storą tašką. Vojėzau, kaip nusibodo 
tas rašymas! Sekantį romaniuką pradėsiu Lietuvoje. Smarkiai įdomesnį, lengvesniais pirš-
tais tapšnojamą.
Labai gerai, kad ir Tu dabar rašysi poniškai, nebevarginsi rankelės liaudos instrumentu, 
tačiau rusiška mašinerija (kaip ir smarkiai išgarsintais, dainose išgarbintais 41 metų tan-
kais – mašinomis bajavomis) nepasitikiu. Je, Stanislovai, Bičiuli geras tolimoje Vilniaus 
parapijoje, mano mašinėlė yra „AZERTY“ sistemos, kuri paplitusi lotynų kraštuose; ger-
manai ir anglosaksai jau kitoje tvarkoje. Todėl, jeigu žmogus – kaip man būdavo Ameriko-
je – priverstas ne įprasta sistema, grabalioji, prakeiki tokių kvailysčių išradėjus ir, žinoma, 
sugadini nervų sistemą pusmečiui. Beje, „AZERTY“ sistema todėl, kad viršutinė klavišų 
eilutė prasideda minėtų raidžių šeštuke. Todėl, Stanislovai, su gilia padėka lenkiuosi, bet 
vis tiek savo seną klerką imsiu Lietuvos ir šventos mūsų Žemaitijos poilsinių darbams. 
Klerka vadinasi „Remington“, pirkta (ant išsimokėjimo) gražuolės Laisvės laikais (dar ne-
buvau matęs Juliette Willems-Brandelet, kuri, su niekingo mero pagalba, užnėrė virvę ant 
mano kaklo, nusivedė ir pririšo ant amžių amžinųjų dviejų tragikomedijos žaidimams) va-
dinasi, prieš dvidešimt penkis metus; ta klerka parašiau bene penkias knygas, tūkstančius 
laiškų, straipsnių ir Co. Neremontuota, nevalyta, trankyta kelionėse, bet vis tiek dirba kaip 
jaunylė. Atrodo, kad pragyvens mane, ko gero, dar šimtmetį ražkažysis Žemaičių kultūros 
muziejuje. Tačiau, Stanislovai, jeigu ta rusiška mašinerija manosios sistemoje, tada savą 
palieku poilsiui. Tiek apie linksmesnius pasiplepėjimus pilką kasdienybę pamiršus.
Su mano vienintelės ir Brangiausios kelione visaip būna. Kartais vyksta, kitais purtosi. 
Manau, kad bijo nuovargio, kelionėje ir Lietuvoje. Prieš kelis mėnesius kažkas brakštelėjo 
kelėne. Nesitaiso. Ko negero, gal reikės operuoti. Yra ir pinigų problema. Minėjau Blondį 
australietį. Iki šiolei – nieko nesigirdi. Jeigu jis įsidrąsins, tada (gal) atvyktume autove-
žimiu. Keltu Klaipėdon. Tokia svajonė. Mano Žiulieta nežino apie Blondį. Matai, Stasy, 
norisi Žulietai parodyti laisvą Lietuvą ir visa kita, kas gražu mūsų parapijose; norisi ir man 
laisviau, nevarginant kitų, pamatyti tą laisvą Lietuvą visose parapijose, pabuvoti ten ir ten, 
padirbėti poilsinėse; norisi, kad Žiulieta pritūptų, sakykim, Druskininkuose, Juknaičiuose, 
kur purvo vonios, masažai jos amžinai skaudančiai nugarai (po itin plonybinės slankstelių 
operacijos prieš dešimtmetį). Ek, sakysi, tas Eduardas vargelių maišas, jei ne ta bėda, tai 
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tuoj kita... Kad kitaip ir negaliu, kitam ir nesiskundžiu, kitam vis Oginskiu nešuosi, o 
reikia ir atvirumo valandėlės, nuogos širdies žmogui, kuriuom pasitiki, kurį myli ir gerbi. 
Tep tata, Stanislova, viskas dar ateityje (pusantro mėnesio!), gal kas nors ir įsilygins. Ge-
ron pusėn, žinoma, jeigu ne, tada atvyksiu vienas. Traukiniu iki Minsko. Gal su žemaičiu 
draugu, kuris labai geidžia bendrai su manim, bet labai nenori vykti per Minską. Gal 
prišnekinsiu. Beje, Stasy, pirkti bilietą į vieną galą ar abu? Girdėjau, beje, ir patyriau, kad 
ypatingai painu užsakyti – rezervuoti vietą Maskvoje. Gal tada perku į vieną galą; paskui 
nusipirksiu grįžimą per Berlyną? Sako, kad taip patogiau ir be užkliūvų.
Nu taip, galima pagalvoti ir apie kitokius kelionės žaidimus. Jeigu jau tikrai žinosiu, kad 
Žiulieta lieka Briuselyje, tada kombinuosiu Lietuvon sugrįžtančių mūsų veikėjų ar spe-
kuliantų. Vėl grįžtu prie Žiulietos... Sakyk, ar Lietuvoje galima išsinuomoti autovežimį su 
automatine greičiu dėže? Pasiteirauk mielo žmogaus, kuris vežė mane iš Platelių į Rainių 
minėjimą. Jis, kaip man atrodo, giliai mokslingas mašinerijoje ant ratų.
Ak, vos nepamiršau! Voką su romano puslapiais užklijavau, kad neišbarstytų. Jie gi dar 
važiavo į Prancūziją paskui – dar biesai žino kur, tai aš ir pagalvojau, kad saugiau užbari-
kadavus dviejų metų procę. Neramu, kad ponia Vanda tyli. Gal, sakau, perskaitė ir susiėmė 
už galvos, bet nenori įskaudinti autoriaus, ilgesne tyla leidžia susivokti, kad, brolau, pri-
peckinai niekelių krūvą O aš, Stanislovai, dabar taip bjauriai nebepasitikiu savo rašymais, 
neberandu nė vieno sakinio padoraus ir vis galvoju, vis raunu žilus plaukus: kaip tu, pajace, 
išdrįsai muštis į rimtų vyrų draugiją?! Pagaliau ir ta prakeikta grafofobija tebesekioja. 
Eduardas

8 karvelio 92
Bruxelles

Šviesus Mylysta Stanislovai,
Labas! Jeigu laiškai šiteipos greit, vadinasi, kaip vilyčios pro visokias užtvaras, muitinin-
kus, žodžių rašytų kontrolierius – galima ir kitą neatvėsusiais pėdsakais. O tu, Mielašir-
dingas Pone, Garbus Žemaičių seniūnijos Ponų Tarybos Pravadininke, neprarask kantry-
bės, vėžlybaus apsėjimo, kuriuom esi pagirtas iki Lenkų Karalystės, su visokius klapatus, 
vaityšių skriaudas ir kasdienos lažo sunkenybes ing Tavo maloningas rankas dedančių.
Blondis Australietis prisiuntė šiltų žodžių laiškutį ir tūkstantinę. Julė nežinojo, Julė net 
pakraipė galvą. Nepritardama. Išaiškinau, kad visa tai – jos labui. Kad galėtų pasidžiaugti 
laisva Lietuva, šventa mūsų Žemaitija. Išeina, kad atvyksime abu. Traukiniu. Iki Minsko. 
Beje, kartu vyksta tvirtas ir storas (135 kg) žemaitis iš Veiviržėnų parapijos. Jo sesuo 
Kvėdarnoje, brolis Šilutėje. Žada po 47 metų lepintis 5–6 savaites. Mielas žmogus, lyg 
ir kultūringas, aiškiaregis politikas, tvirčiausiu pasaulio liežuviu. Nu, gal ne tokiu, kaip 
mūsų mielas Adolis, bet – netoli. Minske pasibaigia gelžkelio patogumai. Patark: kreiptis 
į šviesiausią V. Martinkų (Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas – S. K.) ar kurį kitą bi-
čiulį? Martinkus todėl, kad raštininkai turi Volgą, vadinasi, bagažą keturiems lagaminams. 
Povilas Bružas – 135 kg, Julė – 79, mano apvali menkystė – 87... Žinoma, man būtų itin 
miela, kad atvyktum Tu, bet, kaip neseniai rašei, sveikata prisnūdusi, o ir mašinikė gali ne-
atlaikyti žemaičių bajorų ir prancūzės šaunios. Tu, Stanislovai, lik protingas, nepervertink 
savo jėgų, o aš nesunkiai surasiu ir tada, jeigu Martinkus neparemtų: Aloyzas Urbonas, 
Pranas Eigminas, Kauno giminės ir bičiuliai. Jeigu, sakykim, Martinkus duoda Volgą ir 
šoferį (kuriam atlyginsime rimtais pinigais), tada, kaip man atrodo,  žinoma, gal turėčiau 
pats kreiptis į jį? Laiko dar marios, atvyksime (apie) 20 gegužės.
Reiktų savaitę Plateliuose. Su Jule, žinoma. Gal, sakau, vėliau, jau bus įšilę, sakykim, birže-
lyje? Gal Plungės miesto poilsinėje, tas fabrikas, sako, turi ir ten kelias trobas. Mokėtume 
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rubliais. Paskui – Nida. Musėt irgi birželyje. Beje, Julė numačiusi Lietuvoje (apie) 1 mė-
nesiuką, paskui, kartu su Bružu, grįš „Berlyno traukiniu“ Belgijon. Aš, jeigu neišvarysit, 
pasiliksiu ilgėliau. Ar nereiktų pirmą savaitę paskirti giminėms, draugams ir Co Vilniu-
je ir Kaune? Būnant Plateliuose (ar Plungėje) reiktų rimčiau pasižmonėti Rietave, ŽŪ 
technikumo bute. Kelias dienas. Nesuradus „automatinės“, bandysiu įkinkyti „rankines“ 
turinčius bičiulius Kaune ir kitur. Praėjusiais metais žmonės urzgė, kad negalėjo pagauti 
Cinzo vienam ar kitam pokalbiui. Parašysiu jiems korteles. Duosiu Petravičienės adresą ir 
telefoną. Gal ir Tavo? Nes gi žinosi, kur randuosi, ką veikiu. Beje, gal man pačiam parašyti 
V. Martinkui šviesiam dėl užsakymo kambario Nidoje birželyje? Visur aplakstyti, visur 
pabuvoti – reikia trijų mėnesių, o Julė grįžta po mėnesio. Ek, sakau, tos moterys... Turėsiu 
300–400 dolerių – ar užteks? Knygų honorarus „užšaldysiu“, lauksiu litų. Beje, kažin kaip 
su Druskininkais? Julė apgadino kelėno meniską. Operuos 4 gegužės. Ligoninėje dvi die-
nas. Vadinasi, nieko rimto, bet jausis ir po dviejų savaičių. Yra taip, kad noriu ją palepinti, 
paremti prie septintos dešimtinės artėjant. Atrodo šauniai, bet vidus nestiprus. Matysime 
Lietuvoje. Ak, sakau, jeigu tą „automatinę“ įsitaisius, kitas gyvenimas, kitas džiaugsmas ir, 
žinoma, kiti horizontai! Tačiau nebus prastai ir be jos.
Vargas su Kiki. (Toks mūsų katės vardas kilnus.) Nebeišmanom kur padėti, kam palikti. 
Yra taip, kad bjauriai pasileidusi, panaši į ubago paršelį, visokiausių kaprizų pilna, išran-
ki prie stalo. Reiktų imti kartui, bet Lietuvoje nebus kur padėti, o autovežimio nenori: 
suserga, vaidina mirštančią. Pagaliau nežinia ar ruskiai priimtų į vagoną. Reikės surasti 
padoresnį žaidimą, kuriame ir ji, ir mes, jos nuolankūs vergužiai, liksime patenkinti. Jeigu 
pavyks surasti patogią vietelę mūsų katei, tada gal Julė pasiliktų dar pusei mėnesio. Miela 
mano Julė, bet kartu ir komplikuota, dažnai netelpa man logikoje, kaip ir aš jos mąstyme 
ir papročiuose. Sakoma (neprotingai), kad žemaičiai visi kietomis galvomis, bet, žmogeliai 
mieli, pastuksentumėte į prancūziškų moterų! Nežiūrint to, vis tiek gerai ir taikiai gyvena-
me. Su žemaitiškais perkūnais ir prancūziškais žaibais. Retai, žinoma, bet pasitaiko. Gal, 
sakau, orams išvalyti, atmosferoms nuskaidrinti. Taip juk ir meteorologai sako.
Kasdien galvoju ir galvoju apie tą kelionę, buvojimą mielą Lietuvoje. Atrodo  – kalbu 
rimtai, be tų nevykusių mano gudravimų – artėja gyvenimo keliuko vingis. Už kurio pra-
sideda reinkarnacijų (kitoje galaktikoje ar kitos pradžios pirmame oro gurkšnyje, pirmose 
ašarose) galimybių galimybė. Gal užtatai ir traukia į gimtą žemę; jos kvapą Oginskio 
parko medžių ir saulės koncertą. Esu rimtai permąstęs ir apsisprendęs, kad reikia dažniau 
ir ilgiau pabuvoti tėvynėje. Trukdo vedusio lažas. Tačiau ieškosiu galimybių kiekvienais 
metais nors 3 mėnesius praleisti Lietuvoje. Plačiau papasakosiu tau atvykęs.
Bičiulis Antanaitis Titus (čikagiškis) panašiai dūsauja laiškuose. Norėtų grįžti Tėvynėn, 
bet baiminasi rietenų, bjaurumų, kuriais dabar drabstosi rimti vyrai ir menkystos vyriškos 
Lietuvos seime, mieste ir kaime. Palaukim, Titai, rašiau bene praėjusią savaitę, subjauros 
tie žmogiukai ir mus, apdrabstys tiek metų garbintą ant rankų ir širdyse nešiotą Lietuvėlę; 
nuvažiuokim, pasidžiaukim paviršiais, pauliavokim bitelėmis sodne, o į tvartus nekiškim 
nosies. Kai išsivalys, išsispjaudys – nueisime ir ten. Juolab, kad niekuo padėti negalime, 
mūsų niekas neklauso, pagaliau ir nežinome vaisto, kuris sutaikintų brolius. Ir – broliais 
pasivadinusius, atlenktais peiliais kišenėse, judošius raudonus. Ir – kruviną procę grobs-
tančius mafiozus, ir kitokius saunaudžius dabar lyg ir nematome, su kilniais ir švariais 
bendraudami, už tatai rašiau, Titai mielas, pabuvokime saulėtame kupstelyje, toliau nuo 
vabalų pelkės. Pertempiu, Stanislovai, bet su dalele teisybės negražios.
Lyg ir svarbiausius dalykus išpasakojau. Pasiilgau Tavo ramios šnektos. Balsu. Ir Raimon-
do pasiilgau. Ale nebeužilgo pasimatysime. Švyturio gatvėje. Ir mielą Vytautą. Sirijos Girą 
pamatysiu.
Julė šaukia vakarienės. Grįžo iš miesto, rado viską ant stalo ir kviečia bendrystėn. Apkabi-
nu Tave. Bučiuoju mergaičių skruostelius. Trijų mergaičių. Eduardas
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22 spalio 92
Bruxelles

Mielas Stanislovai,
Ypatingai miela pasidarė, suradus Tavo pavardę išrenkamų mylystų sąraše. Nu, sakau, ar 
ne žaltys tas Stanislovas, Lietuvoje nuliūdino šnektom, kad atsikandau, girdi, politikos, 
baigta su ja, o dabar, vadinasi, vėl šmakšt į tautos ir valstybės rabinų asamblėją... Kaip 
sakyta, Stanislovai, labai labai džiaugiuosi Tavo nuosprendžiu vėl dirbti tautos labui ir 
tėvynės gerovei. (Žinoma, nepamirštant ir mūsų šventos Žemaitijos laukų, miškų ir barz-
dotų, tvirtai klumpes trankančių gaspadorių).
Tavo kilnią pavardę pamačiau „Europos Lietuvio“ sąraše, o balsavimo lapelyje,  – kuris 
nevykusiai Rietavą priskyrė Plungės rajonystei, – jos nėra. Reikės balsuoti už žmogų, ku-
rio nesu matęs, kuris, ko negero, gali būti ir atklydėlis suvalkietis. Balsuosiu už šviesiausią 
Laurinkų Mečislovą,  „Lietuvos centro judėjimo“ atstovą. Balsas už jį todėl, kad priklauso 
Tavo partijai, o tokia partija, kurioje Stanislovas Kašauskas, jeigu jau ne gerų geriausia, tai 
tikrai geriausių gera, vadinasi, jai ir balsas. Savaime aišku, kad balsuočiau už Tave, bet esi 
Telšių apygardos sąraše, taigi kitoje parapijoje, kur mano balsas nebesiekia. Ve, tik dabar 
apsižiūrėjau tratinantis senais prietarais, reiktų ne balsuoti, o – rinkti, bet visi, kaip susitarę 
ir Vakaruose, mėgdžioja Romos kilnaus Senato žodyną.
Baigiau (pagaliau!) romaniuką. Mylysta ambasadorius, žadantis Lietuvon lapkričio pra-
džioje, sakė: nuvešiu voką su mašinraščiu. Gal Tu, gerbiamas ir mylimas Bičiuli, sutiksi 
tarpininkauti, perteiksi poniai Šatkuvienei voką? Antras prašymas: mūsų bičiulis Adolis 
prašė nupirkti kelis ypatingų gėlių daigus. Nupirksime prieš Kūrio kelionę ir paduosime 
jam, o jis, atvykęs į Vilnių, kartu su romanu voke, atiduos Tau. Jeigu nesuksi į Telšius, 
paskambink Adoliui, kad atvyktų daigų. Galima tuos daigus paštu, bet grubijonai gali 
sulaužyti, sulamdyti, o nusivylę pašto vagys – trenkti šiukšlių dėžėn. Adoliui pažadėjome, 
reikia žodį gerbti.
Petravičienė Genutė Amerikoje. Laikinai, pas dukrą. Rašo, kad sekančio pavasario grožy-
bei grįš Lietuvon. Mes, kaip reikalai rodo, nesugebėsime sekančiam pavasariui, tenka nu-
stumti toliau. Praėjusios viešnagės prisiminimai nuolat grįžta įvairiausiais vaizdais. Bene 
ryškiausi – katedros koplyčios. Gailiuosi ilgiau ir rimčiau nepaspoksojęs, nesugraibęs meno 
plonybių, kurios dabar, po tiek laiko, bado akis. Nu – sekantį kartą būsiu protingesnis. O 
Julė sveikesnė, galėsime plačiau pagraibyti meno aruode. Beje, Julės kelėnas išsiraškažijo, 
išsimankštino taip, kad dabar užmiršta jį skausmingu buvus. Aš rimtai neberūkau. Bandau 
nupurtyti dešimtuką kilogramų, ale, Kristau Karaliau, niekaip nenugaliu meilės kilbasams, 
bulviniams kleckams, kopūstams su kiaulės šinka. O reikės pergalėti nuodėmingus geis-
mus, giliai įsigyvenusią pagarbą bekonams, vienu žodžiu, maitintis bulvyne be kresnų.
Bučiuodamas Tavo tris mergaites. Apkabinu. Julės linkėjimai šilčiausi! Eduardas

1 vasario 93
Bruxelles

Mielas ir geras Bičiuli Stanislovai,
Praėjusio meto baigties laišką gavau, ačiū. Ir už linkėjimus gerus dėkingi; Julė sako: sekan-
čioje viešnagėje saldžiai išbučiuosiu veidelius. Tu labai jau nesipūsk, žmonėms nepasakok, 
kad prancūzė žada nutvilkyti bučkiais ugningais, kurie, šventą teisybę pasakius, lyg ir ne-
siskiria nuo mūsų Maryčių ar Onučių. Kadangi Loto vis aplenkia mane, o už knygas prū-
dais neverčia (kartais ir nemoka), nebežinau, kada pasimatysime laisvoje mūsų Lietuvoje 
ir šventoje Žemaitijoje. Pasidėjau Tavo laišką greta mašinėlės ir pradedu pokalbį džiugia 
širdim, pagarboje ir meilėje sušildytais žodžiais.
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Man atrodo, kad Tu savaip permąstai rinkimus ir jų pasėkas. Žinoma, būnant arčiau daik-
to, geriau matosi visi jo kampai, apvalumai ir kiti nelygumai, tačiau iš tolo lengviau įvertini 
to daikto reikšmę peizažo fone. Manyčiau, kad ponas Landsbergis yra puikus kovotojas, 
pragmatinio mąstymo žaidėjas derybose ir ginčuose, tačiau – kaip ir dauguma sovietinio 
auklėjimo, sovietinės psichologijos individų – nesugeba minėto pragmatizmo pritaikyti, 
kartais juom ir vadovautis, paprastojo gyvenimo, kasdieninių problemų maišastyje. Čia, 
mielas Stanislovai, galėtume graudžiai ir pajuokauti, sakykim, prisiminę mūsų senolių 
plėšikavimais praturtinto dvaro išparceliuotoją Vytautą, kuris plonai ir storai vyniojo prie-
šus, draugus, pusbrolius ir diedus „kaip šiltą vilną“, o nesugebėjo padaryti tvarkos pačiame 
dvare, vadinasi, neišmūrijo pamatų Lietuvos valstybei, o vogtus sklypus atsiėmė rimtesni 
gaspadoriai. Ir subenkartino mūsų Lietuvą amžiams. Landsbergis pasiliks istorijoje di-
deliu vyru, pirmūnu sovietijos imperijos žudynėse. Pagaliau, Stasy, jeigu jam ir pritrūko 
įžvalgumo, kaip jau minėjau, aplink nieko rimtesnio nebuvo. Ne todėl, kad mes būtume 
kažkokie glušai, paprasčiausiai – sovietinio galvojimo, sovietinio išprusimo masėje nebuvo 
ko ir pasirinkti. Diplomatu gali būti kiekvienas, bet rimtai paruoštu diplomatu, rimtai 
žaidimo taisykles žinančiu retas sugeba, nes tokio paruošimo Lietuvoje ir nebuvo. Kodėl 
nesakau: politiku? Ir čia jau kiti smegenų vabalai vartosi, kurių, kaip sakyta, Landsbergis 
nebuvo matęs, o Vagnorius (mūsų mielas žemaitis) net nežinojo, kad tokių yra. Taigi, Sta-
nislovai, viskas užgriuvo taip staiga, tokiais gabalais, kad nespėjome kapstytis, pasirinkti, 
kas ir kaip. Reikėjo (gal neprotingai esu įsitikinęs) egzilų – išeivių galvų ministerijose, de-
partamentuose, apskrityse ir valsčiuose. Visur! Nes egzilai – išeiviai galvojo plačiau negu 
dialektinės doktrinos žmonės, matė toliau negu marksistinio auklėjimo akiniai leido ir, 
ko nereiktų pamiršti, turėjo Vakarų kultūros intelektą, atitinkamas profesijas, taigi, visų 
krypčių patirtis. Tokia tat utopija, tokia galimybė, kuri niekada negalėjo būti galimybe 
laiko ir įvykių erdvės kontekste. O Vagnorius, kaip man rodosi, žinoma, liko sąžiningas 
žmogus; vykusiai ir nevykusiai bandęs vairuoti prakiurusį laivelį. Nesugebėjo, pagaliau ir 
ne stebukladaris, pagaliau daug kas piktai sūpavo jo laivelį, o jam, vargdieniui, pritrūko 
sveikos drąsos, sveiko tokiai vietai reikalingo ryžto sutramdyti piktuolius, pavyzdžiui, pa-
siųsti tris policininkus, kad išmestų Lietuvos banko stalinuką. O tokių pavyzdžių buvo 
krūvos. Nemanau, kad jis „pasipelnė“ būdamas valdžioje. Čia, Stanislovai, grynu praeities 
metodu kvepia: žemink, purvink, drabstyk melais, o viena kita dėmė ir prikibs.
Kanadietę Petrauskienę Gabiją lyg ir žinau, kažkada ilgą seilę esu varvinęs. Kada buvo 
neženota, žinoma! Ji buvo Belgijoje: ieškojo trobos mūsų ambasadai. Baisiai suskaudo 
širdį, kad neaplankė. Ek, sakau, moterys, Dievas jums neatleis už mūsų kančias! Nuje, 
pons Bireta, ir ji vaikščiojo Briuselyje ambasados. Su amžinatilsio Lanskoronskio (karinio 
atašė Belgijai ir Prancūzijai pulkininko) sūnum. Kuris jau seniai nieko bendro su Lietuva 
ir Belgijos lietuviais. Išrinko namą ramiame užkampyje už 5 milijonus dolerių. Ek, sa-
kau... Namas be garažo, taip sukiužęs, kad Lietuvos meistreliai mėnesius lopė, dažė, tvarkė 
elektrą, šildymą. Apmovė, vadinasi, belgai durnelius, ir pasakyti negali, reikia saugoti ka-
nadiečių brolių geradarystę. O būtų durniai Cinzo pasiklausę, žmogaus, kuris tyra sąžine 
ieškotų tinkamos trobos, ne taip, kaip Lanskoronskis, kurio pažįstamas namą ambasadai 
pardavė... Nu čia, Stanislovai, mudviejų pletkai.
Ir aš galvoju, kad nereikėjo draskyti kolūkių. O jeigu išdraskė, tada, broliai mieli, reikėjo ir 
remti naujakurius. Manau, kad kolūkių neįmanoma paversti akcinėmis bendrovėmis: pra-
sidėtų jau tvirtai įsigyvenusi sovietinių kolūkių maišastis, neatsakomybė ir, žinoma, vagys-
tės. Reikėjo juos laikyti dar kelis metus, pamažėle skaldyti, trupinti ir – remti atsiskyrėlius. 
Taip, ir aš prieš tai, kad žemę grąžina buvusiems savininkams. Kurie dirbs ją – tvarkoj, 
nedirbantiems – kompensacija pinigais. Nėra pinigų? Ir nereikia, atlyginimo suma banke, 
nešanti procentus, iki atsiras pinigai. Tada, ponai geri, prašom už jūsų žemę tiek ir tiek, o 
žmonės, ją laistę prakaitu, ant jos ir lieka.
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Nesuprantu, kodėl laisvai ir legaliai rinktas Seimas neišsilaikytų. Jeigu Lietuvos muži-
kėliai padarė klaidą, teks už ją ir atgailauti. Dabar jau šaukštai po pietų. Kitaip šnekant: 
išsivirėte bjaurią košę, taigi reikės ir suvalgyti, nes kaimynas jos purtosi iš tolo. Kad Tu, 
Stasy, žinotum kaip mes sunkiai nurijome tą rinkimų raudonspalvę rupūžę! Žiopčiojome, 
keikėme, o vis tiek reikėjo nuryti. Ir deginti akis prieš bičiulius belgus, prieš visą pasaulį! 
Dabar, Stanislovai, jau kitaip mąstau, kitaip vertinu Brazausko partijos pergalę. Gerai, 
kad taip įvyko! Gerai, kad landsbergiai–vagnoriai ir Co išėjo pensijon; dabar istorinio 
lūžio paskutinis išbandymas, paskutinis įrodymas, kad grynai raudono ar silpnai ružavo 
marksizmo doktrina buvo, tėra ir bus graudi durnystė. Aišku, brazauskininkai stengsis šį 
tą nuveikti, bet kalnų nenuvers. Duokdie, kad jie šį tą pagerintų; išlygintų buvusių klai-
deles  – tuo geriau žmonėms. Kuriuos dažnai pamirštame, manipuliuodami politinių ir 
ideologinių „galimybių teorijoje“.
Mudviejų gili užuojauta abiem dėl Tavo Mamos mirties. Kaip čia susiklojo, kad net neži-
nojau judu turint tėvukus?
A. Brazauskas, sako, Rietavo elektrifikacijos paminėjime giedojęs „Marija, Marija“. Taip 
man parašė iš Amerikos. Ak, kaip skaniai juokiausi! Bravo Brazauskas! Šitaip, vadinasi, 
reikia naudoti demagogiją, o žemaičiai tikriausiai jau šnabždasi: vo sosieda, gerdėje, Bra-
zauskis geidojo bažnyčio so mosų davatkoms! Šitaip! Suk tave ir pakratai, Brazauski, velny 
mandras. O gal žmogus tikrai tikintis? Pagaliau, jeigu ir netiki žydų dievais, kaip, sakykim, 
aš, kodėl neužeiti bažnyčion ir nepabūti su tikinčiais?
Labai labai džiaugiuosi, kad Tu vis dėlto nenuėjai karvių ganyti, likai mielo darbo, mielos 
profesijos aplinkoje. Manau, kad didelė garbė būti laikraščio redaktorium. Mielai ben-
drausiu „Atgimime“, laikysiu tatai ryškia pagarba mano menkystei.
Apkabinu Tave, Bičiuli Stanislovai!
Bučiuoju mergaičių trijų skruostelius!
N. B. Ryt poryt pasiųsiu romano likutį Tau. Būk mielas ir perduok gražutei poniai Šat-
kuvienei Vandutei. Ji koreguoja visas mano knygeles. Jos adresas: V. Šatkuvienė, Sudervės 
45-81, 2000 Vilnius. Telf. 440338. Ji dirbo Vagoje. Atleista mažinant etatus. Kur dirba 
dabar – nežinau.
Atleisk už mašinėlės senos šposus. Beje, laišku neskubėjau, nes rimtai kamavo gripas. Tris 
savaites niurkė žaltys mane, bet atlaikiau ir nutručinau. Su daktarų pagalba, žinoma. Taigi 
nebesibaiminu permesti belgišką gripą Lietuvon. Eduardas

15 gegužės 93
Bruxelles

Mielas Stanislovai,
Briuselyje – karščiai. Jau peržydėjo alyvos. Sudygo bulvės. Pražydo rožės ir kitos pinavijos. 
Žiulieta, kuri išmano ne vien gėles, bet ir ūkės darbus, rimtai ir neatšaukiamai nusprendė: 
viskas pilnu mėnesiu anksčiau. Man vis tiek, nei sėju, nei pjaunu, o vis tiek gyvenu, bet 
baisu, kad saulė vėl nesudurnavotų. Kaip praėjusią vasarą.
Prieš kelias savaites prašiau, kad pasiteirautum apie mano rašliavos likimą. Dabartės, 
Stanislovai, skubinu pranešti, kad viskas tvarkoje, vadinasi, vokas su mašinraščiu pasiekė 
šviesiausią ponią Šatkuvienę. Atrodo, kad mielas žmogus jau senokai perdavė romaniuko 
baigtį, bet ponia Šatkuvienė nesiteikė man pranešti laiškučiu. O aš, kad ir šaltoko žemai-
čio būdo, vis tiek puoliau panikon. Žinoma, be reikalo. Tačiau kartumas liko. Nes: kodėl 
gi minėta ponia man nepranešė mėnesius? Ir iki šiol neparašė, prisiuntė „Amžių“, kuriame 
buvo interviu su mano voką vežusiu vaikinu; pašnekesyje ir įspraudė žinutę apie tai, kad 
Cinzas persiuntė romano pabaigą. Visaip žmonės elgiasi, bet ne visada gražiai. O gal 
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yra kažkoks kačiukas (nebūtinai juodas), kuris perbėgo mūsų bendravimo taką? No, kaip 
žmonės saka, pagyvensma ė pamatysma.
Skaitau „Atgimimą“. Rimtai ir beveik viską. Tikrai esi vertas gyriaus, kad taip šauniai 
pripildai ir dailiai nuglostai savaitinį. Žinoma, ne viskas mano skonio, sakykim, pusrim-
ti-pusjuokingi Karolio Voitylos plepalai. Kuriuos literatūra nevadinčiau. Trijų „iš“ straips-
niai aktualūs, puikiu braižu. Man artimiausias K. Girnius, kurį gan neblogai žinau. Tačiau 
paskutiniame numeryje mane bakstelėjo jo (visiškai) negraži, bereikalingą urzgesį ir, ko 
negero, apsilojimus sukelianti užuomina apie Bobelio intrigą prieš Lozoraitį. Stebiuo-
si Kęstučio išmintimi ir Lietuvos reikalų pažinimu. Ypatingai mieli tavo samprotavimai 
pirmame puslapyje. Man atrodo, kad jie galėtų būti aštresni, smarkiau pabarstyti druska. 
Visas votis ir atviras rožes išgriaužiančia.
Skaičiau „Atgimime“ apie filmuką pagal mano „Moriso Bredo užrašus“. Jeigu ne tavo 
laikraštis, taip ir nežinočiau, kad šviesiausias režisierius Šiuša baigė rimtus darbus. Dėl 
honoraro neskubėsiu, palauksiu litų. Su lazda vienoje rankoje, o kitoje – „intelektualinės 
nuosavybės“ reglamentacija. Kažkaip nejauku, kažkaip liūdna, kad sovietinio mužikizmo 
atsiraugėjimai vis dar mūsų literatūros ir kitų menų vyrijoje. Juk, Stanislovai, nesunku 
brūkštelėti kelis sakinius apie tą filmą, to filmo dvasios kūrėjui. Prieš kelis metus Šiu-
ša prašė leidimo filmui. Laišku. Sutikimą, mandagiai primindamas honorarą, daviau irgi 
laišku. Nu, velniai nematė, asilo neišmokysi žirgu žvengti.
Pradėjau noveliukę ir pabaigt negaliu. Šiaip lyg ir viskas po senovei. Rudenėjant reikės 
keisti butą.
Sėkmės ir ištvermės Tau linkiu. Giliai nuoširdžiai! Tik jau nepagalvok blogai apie praėju-
sio laiško nuomones „Atgimimui“. Nebežinau kada atvyksime Lietuvon.
Bučiuoju Tavo tris mergaites ir Tave, žinoma.
Beje, Žiulieta irgi glaudžia skruostelį.

Eduardas

3 kovo 94 
Bruxelles

Jaunas ir gražus Stasy,
pavasaris tavo veide, pavasaris – geroje, gero žmogaus, šypsenoje. Taip žurnalo viršelyje, 
ale neabejoju, kad taip ir gyvastyje. Kurioje žingsniuoji tvirtai mušdamas koją. Negerų 
žmonių negerus darbus. Žodžiu ir raštu. Kitus ir pamąstyti kvieti.
Ačiū už „Atgimimą“ ir  – jau antrą gražumą gavus  – „Lithuania in the world“. Pirmą 
skaitau gan rimtai, antrą rimtai pavartau; pasidžiaugiu „lediniu“ popieriumi, šauniomis 
nuotraukomis. Nuje, Stanislovai, jau taip negražiai susiklojo, kad, nors buvojau Amerike 
ir Kanadoje, – angliškai neišsigudrinau. Galėčiau mokytis – tai kvailystei juk laiko marios, 
bet nerandu ryžto, pagaliau ir taip esu permokytas. Savų kvailysčių ir gyvenimėlio šposų.
„Atgimimas“ – rimtai svarus. Straipsniai, įvairių krypčių analizės – sąžiningai paruošti 
apmąstymai Lietuvos nūdieninėje pekloje ir užsienio žaidimuose. Mano galva, visi Lie-
tuvos politikieriai ir šiaip jau rimtesni vyrai turėtų skaityti „Atgimimą“. „Lithuania“, kaip 
minėjau, lepinu akis, bet kartais ir pabraižo. Sakykim – mano nuomone, žinoma – Vatika-
no tuteišio nereikėjo net per du numerius; buvo galima (antro numerio) religinius klau-
simus patiekti be suglaustų rankelių, sulenktų kojelių. Kažkokiu davatkizmu mirga. Jeigu 
tiksliai suvokiu, žurnalas taikomas biznieriams ir Vakarų inteligentijai, vadinasi, kryžių 
kalva, Pontifo ekskursijos, afrikietiško primityvizmo kaukės lyg ir išdilusios kortos, jos nei 
tautinės kultūros, nei rimtesnio folkloro nepristato. Čia, mielas Stanislovai, mano nuomo-
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nė, mani persiplepėjimai, bet atvirauju. Žinoma, klaidžiodamas sąvokose ir supratimuose. 
Mielo Saukos „bruzgelizmai“ talentą rodo ryškų, bet ne kruopštų darbą. (Panašiai „apgrai-
binių spalvų ir kontūrų“ pasitepliojimą mačiau universiteto balkiuose ir skliautuose). Sau-
ka – ateities menininkas. Kai suvoks, jog bjaurumo epocha jau praeityje, kaip ir neišbaigtų 
detalių užtušavimas impresionistinio pasimaivymo miglelėmis. Kalbant apie „bjaurumo 
epochą“, Stanislovai, prisiminiau mieluko „Vilniaus pokerį“. Turiu jį. Atokiai lentynoje, 
kad ta šūdo smarvė nepasiektų kitų, grožinės literatūros kūrinių. Beje, prieš kelias savaites 
Stoma, Patackas (Algirdas), Pečeliūnas (Saulius) ir manoji menkystė susėdome viešbutyje. 
Prie sauso stalo. Stoma norėjo pokalbio savo (dabar jau kito) laikraščiui, bet, kaip neiš-
vengiamai būna, prasidėjo politikavimas ir iš to pokalbio nieko neišėjo. Beje, pradžioje 
priminiau, kad esu pažadėjęs pokalbį Kašausko „Atgimimui“, todėl nenoriu jį aplenkti 
„Aidu“. Paskui atėjo Petkevičius Vytautas. Prasidėjo! Trys prieš vieną. Žinoma, už šlipso 
nesitampė, bet diskusijos buvo gan gyvos. Pripažinsiu Petkevičiui žymesnį nuosaikumą, 
romesnį ir gilesnį samprotavimą, geismą išlaikyti diskusiją be ginčų. Buvau girdėjęs, kad 
jis gan aršus kairysis, agresyvus, todėl maloniai nustebino. Gal bandė pasirodyti ramiau 
protaujančiu man ir Žiulietai. Kuri, po penkių valandų tupėjimo vyrų būryje, pradėjo silpti 
ir aš pakilau atsisveikinimui. Ak, sakau, pradėjau apie batus ir nusitvėriau ratus! Minėto 
pasisėdėjimo metu šviesus (nesvarbu, kad barzda juoda!) Algirdas pritrenkė: tu, vaikinuk, 
nesipurtyk šūdą pamatęs, jis jau išleido kitą, trisdešimt tris kartus smarkiau dvokiantį. Ir – 
pradėjo intelektualinį samprotavimą apie autoriaus vidinį pasaulį, jo dvasinės užtvankos 
proveržį kūrybinę laisvę atgavus, vienu žodžiu, Stanislovai, psichoanalizės pagalba lyg ir 
išteisino tą smirdalus drabstantį linksmuolį. Aš – ne. Man atrodo, kad, norint pasigar-
sinti, galima nuogam išeiti gatvėn ar, sakykim, futbolo žaidynių aikštėn – visi pasijuoks, 
ne vienas ir alaus pastatys, o literatūra šventas daiktas, jos negalima bjauroti dvasinės ar 
psichopatinės trydos dvokalais. Gal ir stipriai baksnoju mašinėlės raides, gal persūdau 
retoriką, tačiau pamatus nekeičiu, juos kiekvienas mūrija pagal savo išmonę, moralę ir 
grožio sąvoką, taigi, kūrybos laisvė – kaip ir kiekviena laisvė – savo vietoje. Nepririšta, gink 
Pone, nuo visokiausių saitų, bet ir ne palaida bala. Prieštarauju pasakytam? Gal ne, reikia 
gi susirasti sveikiausią takelį, kuris išvingiuotų, vadinasi, pervestų per šokiravimo pagundų 
liūną. Prisimenu I. Mero „Sarą“. Ir ten bjaurasties pilni kibirai, ir ten gudraujama blatnųjų 
drąsa: durnius nesupras, o protingas nieko nesakys. O protingų egziluose gi krūvos, dažnas 
nori būti dar protingesnis, taigi iš to daikto išspausti vašką. Net kilnus mylysta Šilbajoris 
teikėsi „Pokerį“ įvertinti ir pasverti. Nu, priskaldžiau malkų vežimą ant to vaikino pečių, 
laikas ir susisarmatyti. Tai va, Stanislovai, niekaip negalėjau prisiminti „Pokerio“ autoriaus 
pavardės, o dabar, kai baigiau puldinėti – tikriausiai jau seniai žegčiojantį – iškrito Gavelis!
Autorinių teisių gynybos LATGA/A prisiuntė sutartį, kurią pasirašius ir grąžinus Vil-
niun, ji gins mano reikalus su leidyklomis. Žinoma, už vargus atsiskaitys sau komisą. 
Padėkojau ir paprašiau, kad, prieš sėsdamas į nepažįstamo pono vežimą, noriu sužino-
ti, kiek kainuos kelionė, taigi, tas abstraktus komisas? Atsakymo nesulaukiu. Valentinas 
Sventickas rašė, kad: „Rašytojų Draugijos narius turėtų ginti be užmokesčio“. Kaip teo-
loginėje filosofijoje, Stanislovai, o aš jokiais dievais nebetikiu, juolab nūdienos Lietuvoje, 
kur vaginėja pakelėse, prie trobų, ministerijose ir net policijoje. Prie progos sužinok apie 
tą gerų norų ir šaunių paslaugų draugiją. Ačiū iš kalno! Mano kantrybė, mielas Bičiuli, 
išsibaigė, žadu rimtai ir tvirtai papurtyti obelis. Vagos ir Urbono-Šiušos. Pirmoji skolinga 
už „Šunyną“, antroji – filmo siužetą. Kai tik vagišiai nubalsuos Autorinių teisių įstatymą, 
priminsiu savo menkystę. Ir tai, kad noriu aplankyti Rietavą ir Kašauską Stanislovą. Ne, 
ne Lietuvą noriu aplankyti, ją atidėjau šonan, kaip ir ji atidėliojo mus, egzilus, taigi pa-
lauksiu iki rausvi Kolorado vabalai nubyrės istorijos šiukšlynan. Su kyšininkais, vagimis, 
ministerijų idiotais, buvusiais Maskvos klapčiukais prezidentūroje.
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Tau rašiau, kad mano romaniukas „Sutemose“ (ponios Šatkuvienės nesusipratimu) pateko 
į „Regnum“ leidyklą. Pateko tai pateko, jokio blogio, gal ir gerai, nes dabar, kaip girdisi, 
su leidyklomis ne marios. Mylista Vaidotas Daunys (vėliau kažkur skaičiau, kad ir po-
etas) rašo, kad išleistų, jeigu sutiksiu su 400 dolerių honoraru. Paprašiau 2000 dolerių. 
Mylista Daunys neturi tokios krūvos. Ašen: grąžinkite mašinraštį. „Regnum“: mes mielai 
grąžintume, bet mecenatas (Europos Lietuvio žemaitis Dargis) prašė palaukti, jis pats, 
girdi, pasišnekės su Cinzu. Nei Dargio, nei romaniuko. Nuo praėjusios vasaros. Ką Tu 
patartum? Nu taip, tie 400 dolerių Lietuvoje gan rimti pinigai, o mano kelionei reikia, 
kaip sakiau, keturgubai. Taip, Stanislovai mielas, ir juokingai neaišku: „Regnum“ laukia 
iki aš pradėsiu slabnėti ar aš – iki leidykla nusipirks storesnę ir gilesnę avino kulytą? Ek, 
sakau, gal juoktis sveikiau. Kad ir skaudančiais dantimis. Beje, minėtas mylista Petkevičius 
sakė: leisk tą romaniuką savo lėšomis, Lietuvoje tave mielai pirks. Dar sakė: parašyk man, 
o aš pasiteirausiu plačiau apie leidyklas. Neskubu rašyti jam. Matai, Stanislovai, jis mėgsta 
mane, aš mėgstu jį, bet jis gi šautuvininkas, kitoje barikadoje buvęs, ir dabar kažkokiu 
ten saugumo viršininku parlamente, vadinasi, nedrąsu paslauga kreiptis. Skrupulai, aišku, 
mielai mudu pabendraujame, o išgėrę ir pasibučiuojame, bet norėtųsi išlikti buržuaziniu 
nacionalistu. Sakysi: su „broliais bolševikais“ bendravai, jų paslaugomis naudojaisi. Tada 
buvo kiti žaidimai, tada „broliai bolševikai“ naudojo mane ne vien literatūroje, o aš nau-
dojau juos egzilų žaidimuose. Manau, kad jie suvokė tai, buvo toks jau subtilus vaidinimas: 
susitiko du vagys ir abu įsitikinę, kad apvagia kitą.
Nenusibodo mano plepalai? Kai nerašau, tai nerašau, o pradėjus, galo nebėr. Žiulieta sun-
kokai sirgo. Dabar sveika. Aš laikausi. Tvirtokai. Bučiuoju Tavo mergaites, apkabinu Tave.

Eduardas

20 gruodžio 94
Bruxelles

Mielas Stanislovai,
Stipriai apkabinu Tave ir šaukiu: ilgiausių metų! Su nuolankiausia šypsena ir pagarba 
poniai ir panelėms: sveikatos ir grožio žydinčio rožėmis! Paskui – visai ketveriukei: tegu 
dievai ir žmonės (būna ir gerų, retai, žinoma, bet pasitaiko) myli taip nuoširdžiai, kaip 
ašen Jus myliu.
Nustebino mylistos V. Martinkaus šuolis per tvorelę. Musėt netvarka savo troboje žmogų 
nupurtė. Kitaip nieko gudresnio neįžiūriu, juk vaikis padorus, mokėjo dailiai pašnekėti ir, 
kaip man atrodo, be didelės fanaberijos, tai ko ons kriokdamas išėjo? Žinoma, mandrių 
atsiras, dabar visi smarkiai išgudrėjo, tik laikykis atsirėmęs. Ale vis senas bardakas, kairė 
nežino dešinės: prisiuntė balsavimo kortelę – popieriuką, o ką siūlo kas – Pondievs pasa-
kys. Į ausį ar kamaroj užsisklendus? Balsavau ir už Tave. Žinau, kad Tu valdžion neisi, ale 
man buvo malonu.
Raštininkystė mana – kaip išgverę ratai; kartais pasijuntu stachanovu, kitais – vos pus-
lapėlį sukrapštau. Žinai, Mielas, beveik viską perrašau. Laimė Pondievo, kad anksčiau 
svietan nepaleido: akys sarmatoj sudegtų. Dabar, kaip man rodosi, žinoma, jau padoriau. 
Ir dailiau, Vis bijau, kad nepasirodyčiau plačiai pamokytas gyvenimo ir vyrų gudrių, kitaip 
vertus, nepripilstyčiau intelektualinės kroupynės. Jolab, kad malūnininku nebuvau, taigi ir 
kruopų neturiu. Sakai, kad reiktų paskubinti raštininkystę, bet neišgaliu, didžiai sunkiai 
daugėja puslapiai. Jau turiu bene 140, liko gera šimtinė, kurią reiktų baigti iki vasario-ko-
vo. Daug persiplepėjimo ištrenkiau lauk. Prirašau naujesnių, kartais taip nudainuoju per 
laukus, kad nors snukin trenk. Savo, žinoma. Manau – jeigu leidėjai praleis – kad ir stipro-
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kai pabaksnoju vienur ir kitur, tačiau arkliašūdžiais į žmones nesvaidau (kaip anas, pokerį 
Vilniuje lošdamas), saviškai pakratau žmones. Už kojų. Žemyn galva. Kad išbyrėtų ir tai, 
ką laikė kišenėse. Paslėpę nuo Dievo ir žmonių.
Parašiau mylistai R. Norkui („Santaros“ redaktoriui – S. K.) į Kauną. Pasakiau, kad kiti 
leidėjai turtingesni. Tikrovėje taip ir yra. Beje, E. Urbonas (to filmo prodiuseris) prisiuntė 
500 dolerių ir pažadėjo mokėti dalimis. J. Leikauskas rimčiau prispaudė: sumokėti per 
du kartus, kitaip – teismas. Tiesa, J. Leikauskas prašo naujo įgaliojimo, vilniškis netinka-
mas. Dabar, girdi, man reikia įgaliojimo su notaro štampu, ambasados prierašu, belgų UR 
ministerijos kitu štampu... Tai va, Bičiuli, kuris kvailys tikėjo, kad nomenklatūrinė biu-
rokratija prislobo? Aha, dar naujiena: susigrąžinti Lietuvos pilietybės negaliu, nes mano 
vardas negeras, pavardė dvigubai neaiški, gimimo metai kiti. Vot, boba, tau atlaidai! Pi-
lietybę – kaip rašo oficialus laiškas – man mielai suteiks „už nuopelnus Lietuvai“, tereikia 
prašymuko prezidentui. Vadinasi, Stasy, reikės paprašyti to, ką turiu jau septyniasdešimt 
pasiekęs, ką turėjo tėvukas Antanas. Kvailiausia tai, kad jokių nuopelnų nerandu savo 
menkystėje, bandžiau atlikti egzilo pareigėles. Viskas. O nusilenkti kažkokiam maskvėnų 
halujui ir jo aparačikams – nesiruošiu. Aš žinau esąs lietuvis, žino ir Lietuva, o „garbės 
piliečių“, tikrai vertų pagerbti ir paminėti, be manęs pakanka. Taigi teks likti svetimšaliu 
Lietuvos pusraudonių sąrašuose.
Šnekėjau su mylysta D. Čekuoliu (diplomatu – S. K.). Protingai parinktas tokiam darbui. 
Poliglotas. Jaukaus būdo. Perdaviau Tavo gerus žodžius. Dėkavojo. Geriausio Jums! Žiu-
lietos pabučiavimas. Mano šilta ranka Tau. Eduardas

12 gegužės 95
Bruxelles

Mielas Bičiuli,
laba deina! Su Pavasariu, Stanislovai, su gražiu Vardu – gražioje Dienoje! Prie ilgiausių 
metų – storos sveikatos! Kap moseškes oužols.
Seniai rašiau... Esu minėjęs jau kelintus metus varginančią grafofobiją. Tebekovoju su 
ja ir dabar. Iš viso, Stanislovai, buvo išlūžęs kažkuris balkis, užtat visa troba pasviro, bet 
kuris, gilesnio mąstymo prašantis darbas, iškildavo slenksčiu. Gal, sakau, laikas privarstė 
sklerozės trupinių, kuriuos – ir už kojų pakračius – nebeišpurtysi. Velne nematė, reikia 
verstis likusiu. Ne per galvą, žinoma, likusia nuobira. Prisimenu, toks Martinaitis, smarkiu 
liežuviu (pono Smetonos aukslaikiu) „Karyje“ turėjo skyrelį: „Kuprinės pabiros“. Tai vot, 
Bičiuli, rankioju ir aš savo kuprinėje.
Jau pririnkau 200 puslapių. Birželio Jonui ( Joninėms – S. K.) būsiu sukrapštęs visą krūve-
lę: 250 puslapių. Viską (beveik) perdirbau, pridursčiau, nukarpiau. Pasiūlysiu „L. Rytui“. 
Anys lyg ir domėjosi, nors (sovietiniu papročiu?) atsargiai, uostinėdami iš tolo. Sekan-
čiomis dienomis parašysiu pasiūlą 3000 dolerių kaina. Už romaniuką, ne mano griešną 
dūšelę.
Honorarinius reikalus tvarkantis advokatas J. Leikauskas (Autorių teisių agentūros vir-
šininkas  – S. K.) skambino su gera žinia: „Vaga“ pagaliau išvirpino 500 dolerių, filmo 
sukčiai prisiekė likusius 4500. Mylista Leikauskas birželio baigtėj turėtų vėl paskambinti 
su galutiniu okay. Jeigu šitaip, pons vade, bandysiu vėl Lietuvon. ( Jau be rusų, bet vis tiek 
ne mūsų). Bandysiu susitarti su Genutės gimine, kad nevarginčiau Tavęs aerodrome. Mie-
liau, aišku, atsibaldyti su Žiulieta, tačiau mūsų Opelis pailsęs, žymiai lėčiau prieš kalniuką. 
Paskui yra ir kelionės problemų, juolab po estų laivo nelaimės. Žiulieta prisiekė: baigta su 
laivais, niekada su laivais! Vadinasi, atvykčiau vienas. Vėl porai mėnesių Kaune, Vilniuje 
ir, susidarius galimybei, Rietave. Galėčiau pradėti, teisingiau: tęsti – romaniuką. Ir paben-
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drauti su tavim. Ko gero, prisėsti ir Viešvėnų parapijoje (Mano sodyboje – S. K.). O tai, 
Mylysta, jau Tavo malonėje ir laiko galimybėse.
Aplankė R.Ozolas. Mokslininkas, ne politikas. Pasišnekėjome prie vyno. Sakėsi apsukęs 
Belgijos grožybes ir trauks atgal į Paryžių.
Iki (gal) pasimatymo! Apkabinu! Bučiuoju mergaites.
Ir Žiulieta visiems geriausio linki!

Tavo Eduardas

22 spalio 95
Bruxelles

Mielas Bičiuli Sanislovai,
Vakarėja. Nebeužilgo rudens sutemos pasiglemš saulelę motinėlę. Liūdnai kvailas laiko-
tarpis, nebežinai žmogus biednas, kuriam dievukui melstis, kuriuom švarku dangstytis 
nuo vis dažnėjančio lietaus. Mieste ir trumpose iškylose kasdienių reikalų. Trumpi jie, bet 
vis tiek traukia oran, negi sėdėsi troboje prie pečiaus. Vakar teko pereiti kelias gatves, kol 
suradome vietelę tamabyliui, kad aplankius  – poniškai šauniame viešbutyje  – draugužį 
V. Bubnį.
Deputatas dabar mūsų iškilusis rašytojas, kartu su kitais valdonais lankė NATO kromą. 
Pasišnekėjome prie alaus stiklo, nuoširdžiai pabendravome, kaip sakoma, apie viską ir 
nieką. Padovanojo savo du darbus, kuriuos reikės perskaityti. O tas skaitymas dabar mane 
vargina: akys reikalauja storesnių stiklų. Kurią dieną susiruošiu pas specialistą. Žiulieta 
dėkoja už šiltą žodelį. Ir aš, žinoma. Jos sveikata nusistovėjo, pamažėle grįžta vis tvirtes-
niais žingsniais, pamiršta staiga užgriuvusią kvarabą. Ir aš bandau pamiršti. O dėl to, kad 
nesugebėjome plačiau ir gražiau visus pamylėti, pagloboti Briuselyje ir pavežioti  – jau 
atleiskite. Gal ateityje Žiulieta bus tvirtesnė, o aš meiliau paslaugus.
Palengvėle stumdau romaniuką. Vargina ta prakeikta grafo fobija, bet spardau pro duris, 
nori nenori slenku priekin. Negi būsiu jau viską pasakęs liaudžiai ir tėvynei? Nesinori 
tikėti negražia baigtim; vis galvoju, kad šis tas liko popierinei šnektai. Kažkam gyriausi, 
kad – trūks-laikys – parašysiu dar keturias gyvenimų pasakas, o apsikiaulinti lyg ir negra-
žu, taigi reikės laikyti žodį tikru. Matai, Stasy, buvau numatęs net kelis mėnesius Lietu-
voje padirbėti prie „Mėlynakio žydo“. Reiktų vėl grįžti su popiergaliais ir atžymomis, kad 
arčiau pabuvojus Rietave – kur vyksta, sakykim, būsimo darbelio siužetas; pasiklausyti ir 
pasišnekėti su 41–42 metų žmonių jausmais ir prisiminimais. Dabar gi Žiulietos vienos 
nebepaliksi. Gal sekančioje vasaroje, kada ji bus ant tvirtesnių kojų, bandysime abu Že-
maitijon šventon. Nesnaudžiu, rašau tuos skyrelius, kurie man plačiau žinomi, o paskui 
sudurstysiu trūkstamą. Panašiai visi mano darbeliai, įsipjovus vienam veikėjui, pasiimu 
kitą. Paskui, žinoma, suraišioju ir suklijuoju vitražą. (...)

Eduardas
 Parengė Stasys KAŠAUSKAS

EDUARDO CINZO (1924-1996) LAIŠKAI STASIUI KAŠAUSKUI
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MOKSLAS. KRITIKA

IEVA RUDŽIANSKAITĖ

POEZIJA IR JOS TIKROVĖ 
Kodėl aš rašau? Turbūt todėl, kad užrašyčiau save. 

Alfonsas Nyka-Niliūnas

Įdomu, jei rašantysis tą pačią akimirką galėtų iš šalies pažvelgti į 
savo paties rašymo veiksmą, ar tikrovė, susijusi su tekstu, jam neatrodytų 
absurdiška? Paradoksalu: nors kūrinyje gali būti įamžinama gyvenamoji 
tikrovė, pastarajai jis lieka abejingas; kūrinys yra pats savaime svarbus, 
įtraukiantis, užburiantis, diktuojantis savo taisykles. Kita vertus, kūrėjo 
sąmonėje galbūt jau seniausiai egzistuoja kitoniški pasauliai, kuriuos jis 
užrašo savo kalba, gyvenamąją tikrovę regėdamas kitaip nei įprasta, lyg 
pro fantazijos šydą. Juk sunku steigti aiškią skirtį tarp kūrinio buvimo 
„galvoje“ ir pastarojo užrašymo. Tokie svarstymai atveria galimybę 
prisiminti Alfonso Nykos-Niliūno kūrybingo regėjimo sampratą, pateiktą 
„Dienoraščio fragmentuose“: „Netikslus (kūrybingas) regėjimo tikslumas 
yra tikslesnis už tikslų regėjimą“1. Šis poeto įrašas sufleruoja, kad estetinė 
žiūra yra svarbesnė už objektyvizuotą žinojimą, kitaip ar būtų įmanoma 
pajusti skaudančią dvasią, kaip kad poetas fiksuoja viename iš įrašų: 
„Skaitau: Upeliai juokias po ledu, ir man beveik fiziškai skauda dvasią“2. 
Estetinė pajauta skatina ne spoksoti, o į(si)žiūrėti ir (pa)justi pasaulį bei 
sukurti poetinę tikrovę, atveriančią tokias suvokimo galimybes, apie kurias 
net neįmanoma pasvajoti kasdienybėje. Tai, žinoma, nereiškia, kad poezija 
absoliučiai nepaiso logikos, veikiau ji žengia toliau nei mūsų gyvenamo 
pasaulio siūlomos galimybės, kai realūs daiktai inkorporuojami į sudėtingą 

1 Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 2001–2009 ir Papildymai 1940–2000. Vil-
nius: Baltos lankos, 2009. P. 225.

2  Ten pat. P. 413.
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poetinę tikrovę. Tačiau kur slypi riba tarp solipsizmo ir sukeistintos tikrovės, 
nepavirstančios, kaip kad Rimvydas Šilbajoris sako, „tuščių žibučių šalimi“ – 
privačia ir kito žvilgsniui nesuprantama poeto vizija?3 

A.  Nyka-Niliūnas tvirtina, kad „autentiška poezija visuomet yra 
„solipsistinė“4. Dar daugiau  – „poezija negali būti nei suprantama, nei 
nesuprantama“; ji gali būti tik „esama“ arba „nesama“5. Taigi poezija 
neprivalo būti perprantama. Jurgio Blekaičio žodžiais, „kaip pačioje tikrovėje 
jam [A. Nykai-Niliūnui I. R.] svarbiausia yra būti, o ne ką nors statyti, 
taip ir poezijoje svarbiausia, kad ji tikrai yra išliekantis buvimas. Jeigu toji 
poezija – be galo individuali, uždara, užšifruota – mažai kam suprantama, 
jo tatai nejaudina. Jis sako, pavyzdžiui, kad jei kalnuotoj dykumoj 
išsiskleidžia puiki gėlė, kurią bemato gal kokio vabalo nesuvokiančios 
akys, ji vis dėlto ten yra“6. Atrodo, autentiška poezija yra nutolusi nuo 
komfortiškos laikysenos, kai poetas rizikuoja likti nesuprastas ir svetimas. 
Tačiau atsižvelgiant į A. Nykos-Niliūno dienoraščio įrašą – „Kitas tik yra, 
aš egzistuoju“7, galima teigti, kad svetimybė jam  – neišvengiama lemtis. 
Kitais žodžiais tariant, tik aš gali tiesiogiai patirti egzistenciją, todėl aš yra 
vienas. Taip vyksta ir poezijoje – jis kuria vieną, bet ne vientisą pasaulį, savo 
neaprėpiamą galimybių erdvę, savo žodžius (prie žodžių svarbos dar grįšiu). 

R.  Šilbajoris pastebėjo, kad A.  Nykos-Niliūno kūryboje yra kažkas 
„keistai vienuoliško“8. Išties, skaitydami jo poeziją galime aptikti tą 
„kažką“, ką galėtume laikyti mistišku. Ir to nepaneigia paties poeto žodžio 
„mistiškas“ vartosena (pvz., „mistiški rudens laukai“, „Mistiškoji Rožė“). Juk 
tai, ką atpažįstame esant mistiška, jau įpinta į mūsų racionalųjį suvokimą, 
vadinasi, tai, kas nepaaiškinama, staiga tampa perprasta, nes patenka į 
racionalaus mąstymo sferą, tačiau paslapties skraistė A.  Nykos-Niliūno 
poezijoje išlieka. Kas lemia tokį paslaptingumą? Žodžiai? Teoretizavimo 
ir mistiškumo dermė ar „keistas vienuoliškumas“ „totalioje vienatvėje“? 
Nepaisant atliktų literatūrologinių bei filosofinių tyrinėjimų, šie klausimai 
skatina vis iš naujo skaityti ir permąstyti A.  Nykos-Niliūno kūrybą bei 
dienoraštines įžvalgas. Žinant, kaip poetui svarbu klausti, o ne atsakyti, 
regis, kad klausti ir praeiti svarstymų dykumas turime kiekvienas atskirai. 

3  Rimvydas Šilbajoris. Netekties ženklai. Vilnius: Vaga, 1992. P. 179. 
4  Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 2001–2009 ir Papildymai 1940–2000. P. 474.
5  Ten pat. P. 416.
6  Jurgis Blekaitis. „Nyka-Niliūnas apie savo pasaulį poezijoje“. Prieiga internetu: http://www.

xn--altiniai-4wb.info/files/literatura/LH00/Jurgis_Blekaitis._Nyka-Nili%C5%ABnas.
LHI000A.pdf 

7  Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 2001–2009 ir Papildymai 1940–2000. P. 344.
8  Rimvydas Šilbajoris. Netekties ženklai. P. 191.
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Nes klausti  – tai ieškoti, neužsidaryti atsakymo ribotume, kuris galop 
įkalina mąstymo laisvę – poezijos gyvybiškumo sąlygą. Tiesa, ontologiniai 
klausimai susiduria su atsakymo negalimybe, tačiau atsakymo nebuvimas 
kaip tik ir nubrėžia platesnį akiratį. Nors, ko gero, vieni svarbiausių dalykų 
gali būti apmąstomi netgi ne abstrakčiomis kategorijomis, o susitelkiant į 
gyvenimišką patirtį. „Dienoraščio fragmentuose“ poetas itin jautriai svarsto 
amžinybės galimybę: „Vargšų dangus, kuriame nereikės keltis su saule, 
visą dieną sunkiai dirbti, tik klausytis angelų giesmių ir muzikos, yra ir 
mano dangus. Aš netikiu, kad jame nebūtų mūsų šunų ir kačių ir mažyčio 
žiurkėno, kuris man įlįsdavo pro marškinių rankovę ir išlįsdavo po kaklu“9. 
Dienoraštiniai A.  Nykos-Niliūno įrašai leidžia įsivaizduoti paties poeto 
paveikslą, dėliojant jo užrašytas mintis lyg įžodintų patirčių mozaiką, kurią 
kartkartėmis perveria gimtųjų Nemeikščių spindulys. 

Nemeikščiai, beje, neturintys nieko bendro su sentimentaliu ilgesiu, 
vis atgyja poeto atmintyje. Dėl šios priežasties norisi pacituoti Ramūno 
Čičelio, rašiusio apie Joną Meką,  įžvalgą: „Atmintis tokiems žmonėms yra 
būdas simboliškai nemirti niekad. Būtent todėl jie rašo dienoraščius, fiksuoja 
daugelį savo gyvenimo akimirkų. Nes tai,  kas yra užmiršta, yra  mirę“10. 
Regis, šie žodžiai tinka ir mąstant apie A.  Nykos-Niliūno „Dienoraščio 
fragmentus“, kurie leidžia aprašomiems dalykams išlikti ir vis iš naujo juos 
atgaivinti per skaitymą. Tačiau mąstydami apie gyvenamąją tikrovę, neretai 
galime suvokti, jog ji negailestingai atveria neperžengiamus plyšius, mat 
remdamiesi savo kasdiene patirtimi, pojūčiais niekaip negalime sužinoti, 
kaip viskas atrodė, kai mūsų nebuvo. Šiuo požiūriu gyvenamoji tikrovė 
yra pažini tiek, kiek esame dabartyje, nepaisant atminties ir vaizduotės 
žaismo – sugebėjimo mintyse grįžti atgal arba nujausti ateitį, susitelkus į 
nesustabdomą laiko tėkmę. Vis dėlto poetinis pasaulis, kuris renčiamas iš 
žodžių, paklūsta kūrėjo valiai, o poeto teiginys – „be poezijos tikrovė būtų 
negyvenama“11, tarsi apverčia tikrovės ir teksto santykį: ne tekstas tampa 
gyvenamosios tikrovės „tęsiniu“, bet tikrovė apgyvendinama tekste, be kurio 
ji nebūtų tokia, kokius jos variantus mums pasiūlo poetinis kalbėjimas, 
mat būtis, pasak A.  Nykos-Niliūno, „politiniais ir socialiniais terminais 
neišreiškiama“12.  Tokia negatyvi nuostata, t. y. susitelkimas į neišreiškiamą 
būties pobūdį, galima sakyti, įprasmina paties meno vaidmenį, kai per 
meninę raišką bandoma apčiuopti tai, ką išreikšti sudėtinga, o gal net 
neįmanoma, bet kaip tik tai ir yra svarbiausia.  

9  Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 2001–2009 ir Papildymai 1940–2000. P. 371.
10  Ramūnas Čičelis. „Jono Meko pamokos“. Metai. Nr. 2, 2019.
11  Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 2001–2009 ir Papildymai 1940–2000. P. 414.
12  Ten pat. P. 405.
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Platus A.  Nykos-Niliūno akiratis, apimantis daugybę probleminių 
klausimų ir išsiskleidžiantis netikėtomis įžvalgomis, atveria kone paties 
rašančiojo šerdį, kurioje tūno ryškus  gimtosios vietos prisiminimas: 
„Mano teologija: Dievas taip arti, kad aš negaliu Jo matyti“,  – sako 
poetas ir priduria: „Dabar aš norėčiau pareiti į Utenos bažnyčią – gegužės 
mėnesį, 1929 metais. O skaidrus, braidyti dar per šaltas Krašuonos vanduo 
pavasarį!“13. Galima sakyti, niliūniška teologija pasirodo kaip siekis 
autentiškai būti ir patį buvimą patirti visa esybe, kalbant apie tai pačiais 
tinkamiausiais žodžiais. Tą liudija ir poeto įsimąstymas į gryną patyrimą 
ir palaimingą vienatvę: „Vasaros teologija: bristi aukšta žole vienam“14. 
Poeto teologija yra neatsiejama nuo įsižiūrėjimo, įsiklausymo, intuityvaus 
jutimo, o įtampa tarp daiktiškumo ir kalbos, nors skausmingai, bet palaiko 
šio pasaulio kvėpavimo ritmą: „[...] Ir aš grįžtu į savo / Leisgyvį pasaulį, / 
Kur, žodžių nužudyti, guli / Daiktai ir aklas rytas / Tebekovoja su būties 
/ Fonetika ir morfologija“15 (eil. „Veidas“). Tikra ir gyva patirtis žodžiuose 
tarsi įstingdoma ir taip patirtis lieka kone svetima tam, kas užrašyta, nors 
sąryšio tarp jų ir esama. 

J. Blekaitis yra pažymėjęs, jog „savo ieškomą žodį Nyka-Niliūnas vadina 
nuogu. Tai reiškia daugiau nei apvalytą nuo atsitiktinių puošmenų bei 
apvalkalų žodį. Kad juo išreiškiamas daiktas išliktų, toks žodis turi būti tikrai 
pasakantis. [...] Tikruoju žodžiu išreiškiamą daikto suabsoliutinimą Nyka 
vadina daikto teologija“16. Tikrai pasakantis žodis, dėl savo universalumo, 
asociatyvumo ir santykio su kitais žodžiais tampa fenomenų poetiniame 
kūrinyje išlikimo sąlyga. Dėl šios priežasties kalba netgi realesnė už pasaulį, 
kurio laikini ir nepatvarūs reiškiniai pranyksta, tad ir visiškai suvokti savo 
paties buvimą vargu ar įmanoma: 

Nežinau, kas esu.
Neradęs
Atsakymo į baisų
Klausimą, kas aš esu,
Nematąs ir nematomas
Bandau išspręsti
Lygtis, kuriose
Vienintelis nežinomasis –
Aš.

13  Ten pat. P. 270.
14  Ten pat. P. 161.
15  Alfonsas Nyka-Nilūnas. Būties erozija. Vilnius: Vaga, 1989. P. 314.
16  Jurgis Blekaitis. „Nyka-Niliūnas apie savo pasaulį poezijoje“.
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Mirti gimimu,
Gimti ir gyventi
Mirtim, nežinant savo
Ir Dievo vardo,
Nes žodis
Yra daugiau
Negu būtis. 
 (eil. „Gnoseologija“) 17

Tokia žodžio svarba primena Evangelijos pagal Joną Prologą: 
„Pradžioje buvo Žodis“ ( Jn 1, 1). Beje, poetą žavėjo evangelijų, ypač pagal 
Joną, „tiesos poezija“18. Vadinamoji tiesos poezija, galima sakyti, parodo, 
kad sakralūs tekstai ne tiesiog perteikia „plikus“ faktus, bet įprasmina 
perduodamos žinios turinį per paraboles, simbolius ir t. t. Argi nepanašiai 
gyvenamojo pasaulio turinys, būsenos, jausenos yra transliuojamos ir 
poetiniame kūrinyje? Juolab, kad gyvenamoji tikrovė nėra dirbtinai atšlieta 
nuo kūrybos. 

Kita vertus, daugelį fenomenų suvokiame patys būdami lyg saviti 
atskiri, todėl vieniši pasauliai ir galbūt todėl A.  Nykos-Niliūno poetinis 
pasaulis, kuriame filosofinės, teologinės, mitologinės, literatūrinės nuorodos 
susipina su intuityviu jutimu, nėra visiškai užsisklendęs nuo kito: „[...] 
Mūsų gyvenimas – sapnas / Sapne, kuriame tu sapnuoji, / Kad aš gyvenu“ 
(eil. „Rudenio mintys“)19. Jo poezija išlieka atvira, nors ir itin sudėtinga, 
o įvairiausios detalės, įvaizdžiai ir kultūriniai ženklai atgimsta sukurtoje 
tikrovėje. Tad užrašydamas save kūrėjas ne tik įamžina patirtis, susijusias su 
egzistuojančiu aš, bet ir iš naujo ieško žodžių, kurie poezijoje tampa daugiau 
nei paprastos apibrėžtys, veikiau įžvelgus žodžių daugiabriauniškumą, 
sąryšingumą, galima suvokti, kad reiškiniai ir rašantysis išlieka per žodžių 
svorį ir galią. 

 Ieva RUDŽIANSKAITĖ
                                                     

17  Alfonsas Nyka-Nilūnas. Būties erozija. P. 319.
18  Alfonsas Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai 2001–2009 ir Papildymai 1940–2000. P. 453.
19  Alfonsas Nyka-Nilūnas. Būties erozija. P. 269.
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ELVYRA MARKEVIČIŪTĖ

ATSIMINK, LIETUVI,  
MYLĖJAU TĖVYNĘ!

Norint pristatyti Gyčio Padegimo parašytą ir režisuotą pjesę 
„Pirmeiviai“, skirtą Lietuvos profesionaliojo teatro šimtmečiui, neužtenka 
apsiriboti vien šiuo kūriniu, - tai jau trečioji trilogijos dalis, kurioje režisierius 
dar ir dramaturgo asmenyje siekia supažindinti su jam svarbiais istoriniais 
veikėjais. Akivaizdu, kad visos trys pjesės, nors ir atskleidžiančios skirtingus 
bei iš pirmo žvilgsnio tiesiogiai nesusijusius asmenis, turi nemažai sąlyčio 
taškų. Pirmiausia –  pagrįstos išsamiais ir nuodugniais Lietuvos tarpukario 
asmenybių tyrimais, ne tik dokumentuotai patvirtinančiais jų biografinį 
autentiškumą, bet ir siekių prasmingumą bei aktualumą. 

Pirmosios trilogijos dalies  – Nacionaliniame Kauno dramos teatre 
režisuotos (2011) dokumentinės fantasmagorijos „JAH“  – herojumi 
režisierius pasirinko unikalią asmenybę – rašytoją, modernistinės literatūros 
Lietuvoje pradininką Juozapą Albiną Herbačiauską, kurio inicialus 
užkodavo pjesės ir spektaklio pavadinime. Išgarsėjęs ekscentrišku elgesiu, 
skandalingomis kalbomis, jis pelnė tarp amžininkų keistuolio, išsišokėlio 
ir mistiko reputaciją. Tačiau G. Padegimas J. A. Herbačiausko asmenyje 
pamatė lietuviškąjį Don Kichotą, nenuilstamai ir principingai kovojusį 
už savo idealus, ateities pranašą, skelbusį apie Sovietų Rusijos grėsmę. 
J.  A.  Herbačiausko kritika tuometinei Lietuvos valdžiai ir visuomenei, 
kurios tekstus G.  Padegimas pacitavo kalbėdamas Seime vykusiame 
iškilmingame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjime, ir 
šiandien skamba neįtikėtinai aktualiai. Akivaizdu, kad J. A. Herbačiauskas, 
tarpukario Lietuvoje tapęs persona non grata, šiandien (ypač emigracijos 
klausimu) yra atrandamas iš naujo, bent iš dalies atliepiant dabartinėje 
visuomenėje tvyrantį autoritetingos asmenybės  ilgesį. 

LIETUVOS TEATRUI – 100
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„JAH“ personažų galerijoje figūruoja daug gerai žinomų kultūros 
veikėjų: Juozas Keliuotis, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Juozas Tumas-
Vaižgantas, Vincas Krėvė-Mickevičius, Balys Sruoga, Adomas Jakštas-
Dambrauskas. Jų ginčai ir diskusijos su J.  A.  Herbačiausku atskleidžia 
nelauktą požiūrį į daugelį problemų, tarp jų ir į tuometinį Valstybės teatrą. 
Tokiu būdui netiesiogiai nutiesiamas tiltas į „Pirmeivių“ atstovų gretas, 
traktuojant „JAH“ pjesės personažus kaip jų dvasinio palikimo perėmėjus.

Panašiu principu, remiantis dokumentiniais Lietuvos tarpukario 
tyrimais, parašyta ir antroji G.  Padegimo trilogijos pjesė „Alksniškės“, 
pastatyta Kauno miesto Kameriniame teatre ir atspindinti trečiojo Lietuvos 
prezidento Kazio Griniaus asmenybę (2017). Greta daugybės įdomių 
įžvalgų, joje minima ir tai, kad buvusi K. Griniaus vyriausybė vienintelė 
paskelbė memorandumą prieš žydų kilmės Lietuvos žmonių žudymą, 
dėl kurio jis buvo ištremtas iš Kauno ir atsidūrė pas seserį Alksniškių 
kaime. Šiuo metu, nuolat girdint kolaboravimo su naciais kaltinimus, 
kažkodėl nutylimas faktas, kad Lietuva buvo vienintelė  Europoje, 1942 
metais pateikusi oficialų dokumentą, reikalaujantį, kad naciai užgrobtuose 
kraštuose nutrauktų jų piliečių iškėlimą ir žudymą. Jokioje kitoje Europos 
valstybėje neatsirado nei organizacijos, nei asmens, taip atvirai išsakiusių 
pasipriešinimą. Vėl išryškėja autoritetingos asmenybės išskirtiniai poelgiai.

Michailo Čechovo kūrybinio metodo užsiėmimai Juškonyse, Gyčio Padegimo sodyboje. 
Režisierius – trečias iš dešinės.  
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Trečioji trilogijos dalis „Pirmeiviai“, įvardinta kaip komiška drama, 
pasakoja apie Lietuvos profesionalaus teatro kūrėjus  –  režisierių 
Juozą Vaičkų, dramaturgą Petrą Vaičiūną, aktores Teofilę Dragūnaitę-
Vaičiūnienę, Oną Kurmytę, Polę Tendžiulytę, jų kolegas Juozą Stanulį ir 
Petrą Kubertavičių. Supažindina su Morta Grikštaite-Vaičkiene, naujoje 
šviesoje pristato žymųjį operos solistą  Kiprą Petrauską, dailininką Vladą 
Didžioką ir jo žmoną Varvarą (Barborą) Didžiokienę, netgi patį Maironį. 
Visų šių personažų padedamas autorius bando atskleisti pirmojo spektaklio, 
kuriuo 1920  m. gruodžio 19 dieną buvo atidaryta Dramos vaidykla, - 
Hermanno Sudermanno „Joninės“ – gimimo aplinkybes.  ‚Pirmeiviai“ tapo 
ir pirmąja jubiliejinio sezono premjera Nacionaliniame Kauno dramos 
teatre (2020.08.21). 

„Pirmeivių“ sąšauka su „Alksniškėmis“, kaip ir su „JAH“ – netiesioginė, 
nes G. Padegimas akivaizdžiai neplanavo išankstinės trilogijos – kiekviena 

Aktoriai Povilas Jatkevičius 
(Petras Vaičiūnas) ir Saulė 

Sakalauskaitė (jo sužadėtinė 
Teofilija Dragūnaitė).

Aktoriai Edgaras Žemaitis 
(Brolytis), Roberta Sirgedaitė 

(Polė Tendžiulytė) ir Saulė 
Sakalauskaitė (Teofilija 

Dragūnaitė).
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pjesė gimė spontaniškai ir kiekviena asmenybė, užvaldžiusi autoriaus 
vaizduotę, akivaizdžiai pasirinkta dėl jos įtaigos. Vis dėlto pristatomu 
tarpukario periodu, kai visi kultūros veikėjai vienaip ar kitaip sąveikauja, 
jų „susidūrimai“ trilogijoje tampa neišvengiami. Ir nors K. Griniaus asmuo 
„Pirmeiviuose“ tik prabėgomis paminimas komiškame kontekste  – kaip 
vienas iš galimų kandidatų į aktorės Onos Kurmytės jaunikius (kaip 
ir ta pačia intencija įvardintas tuometinis užsienio reikalų ministras 
Augustinas Voldemaras, vėliau iš tikrųjų atsidūręs jos adoratorių gretose), 
išryškėja kita svarbi jungtis. Kazys Bizauskas  – tuometinio K.  Griniaus 
vadovaujamo šeštojo Ministrų kabineto Lietuvos švietimo  ministras  – 
iškyla kaip nusipelnęs pirmojo teatro steigimui asmuo, padėjęs gauti tam 
reikalingas lėšas. Trilogiją vienija ir tai, kad, nepaisant įvairių personažų 
gausos, kiekvienos pjesės struktūroje akivaizdžiai dominuoja išskirtinė 
figūra – J. A. Herbačiauskas spektaklyje „JAH“, K. Grinius „Alksniškėse“. 
„Pirmeiviuose“ tokia figūra, nors ir ne taip ryškiai matoma, neabejotinai 
tampa režisierius Juozas Vaičkus. 

Profesionalaus Lietuvos teatro šimtmetis  – iš tiesų puiki proga 
pagerbti jo pirmeivį J. Vaičkų (1885-1935) – „lietuvių dramos tėvą“, tikrą 
lietuvių teatro Sizifą, visą gyvenimą kantriai ir nenuilstamai ritinusį savąjį 
meilės ir pasišventimo teatrui akmenį. Verta priminti, kad J. Vaičkus  iš 
tikrųjų pirmavo visur – Sankt Peterburge organizavo Skrajojamąjį teatrą 
ir 1905 m. Mažeikiuose surengė pirmąjį lietuvišką vakarą, kuriame buvo 

Aktoriai  Saulė Sakalauskaitė (Teofilija Dragūnaitė) ir Mantas Bendžius (Kipras Petrauskas).
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suvaidinta Dviejų Moterų (Žemaitės ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės) 
komedija „Velnias spąstuose“; 1916 m. įkūrė pirmąją lietuvių teatro studiją 
ir išugdė pirmuosius profesionalius lietuvių aktorius, padėdamas Lietuvos 
profesionaliojo teatro, kurio atskaitos taškas  – pirmasis jo režisuotas 
spektaklis, pamatus; 1931 m. grįžęs iš JAV, kur Holivude studijavo kino 
meną, Kaune įsteigė privačią Vaidybos studiją, o 1932  m.  –  pirmąją 
lietuviškų filmų kūrimo bendrovę Lietfilmas,  ketindamas kurti vaidybinius 
filmus. Deja, mirė nesulaukęs savo paties ir savo darbų jubiliejaus – likus 9 
dienoms iki gyvenimo 50-mečio ir kūrybos 30-mečio.

Vis dėlto, nors  ir dedikuoti lietuvių teatro šimtmečiui, „Pirmeiviai“ toli 
gražu nėra proginis, išskirtinai šiai datai angažuotas veikalas. Režisierius 
jau seniai domėjosi J. Vaičkaus asmenybe, ne kartą tvirtino, kad nesutinka 
su jos vertinimu, neslėpė, kad  laiko ją nepelnytai sumenkinta, iškreiptai 
pristatant jos nuopelnus. Tai liudija publikacijos periodikoje, paskaitos, 
netgi ketinimas parašyti J. Vaičkaus monografiją. Pjesė neabejotinai atliepia 
šį sumanymą, sudeda daug taškų, atskleidžia visą eilę lemtingų užkulisinių 
peripetijų. Nesunku įžvelgti ir tai, kad autorius ne kartą tapatinasi su savo 
herojumi, randa nemažai skaudžių sąlyčio taškų. Tai padėjo jautriai, giliai ir 
savitai atskleisti pasirinktą temą. Vis dėlto tai nėra kūrinys tik apie J. Vaičkų.

Aktoriai (iš kairės) : Povilas Jatkevičius (Petras Vaičiūnas), Aistė Zabotkaitė (Ona Kurmytė), 
Motiejus Ivanauskas (Petras Kubertavičius), Andrius Alešiūnas ( Juozas Stanulis), Roberta 
Sirgedaitė (Polė Tendžiulytė), Deividas Breivė ( Juozas Vaičkus), Saulė Sakalauskaitė 
(Teofilija Dragūnaitė), Jurgita Maskoliūnaitė (Barbora Didžiokienė), Dovydas Pabarčius 
(Vladas Didžiokas).
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Pjesė neatsitiktinai pavadinta „Pirmeiviai“, būtent dalyvių daugiskaita 
siekiant pabrėžti tikslo bendrumą, teigiant, kad teatro negalima sukurti 
vieno, net ir labai stipraus žmogaus pastangomis, kad būtini atsidavę 
bendraminčiai. Todėl palaipsniui ryškinama ir kita J. Vaičkaus charakterio 
pusė, iš dalies nulėmusi jo nesėkmes – nenorėjimas ar nesugebėjimas tartis, 
skaitytis su kitų nuomone, tiesmukumas, diplomatijos stoka. Autorius siekia 
objektyviai nušviesti J. Vaičkaus asmenybę, nenorėdamas nei idealizuoti, 
nei nutylėti nuopelnų. 

Visus tris scenos veikalus režisierius sukomponavo iš autentiškų 
tekstų, memuaristinės literatūros, periodinių leidinių ir kitų dokumentų. 
Dokumentinius tekstus jungia įvairios sentencijos ir aforizmai, realūs ir 
išgalvoti veikėjai, tikrovė ir fantazijos, vizijos ir to meto aktualijos, netgi 
teatriniai anekdotai ir prietarai. Vis dėlto akivaizdu, kad dominuoja 
dokumentinis pradas, o meninė jungiamoji grandis tėra tik lengvinanti 
priemonė, padedanti įsisavinti didžiulį kiekį pateiktos  informacijos. Šiuo 
atžvilgiu edukacinė spektaklių vertė yra neįkainojama, nes padeda iš naujo 
atrasti tiek primirštas asmenybes, tiek jų gyvenimo aplinkybes, kurios 
savo ruožtu skatina domėtis Lietuvos istorija, bandyti savarankiškai ją 
tyrinėti. Ne vienas žiūrovas minėjo, kad po šių spektaklių, nors ir jausdavosi 
perskaitęs kone visą enciklopediją, sėsdavo prie kompiuterio tolesnėms 
paieškoms. Tokio savo informatyvumo dėka trilogijos pjesės pajėgios tapti 
ne tik scenos, bet ir rekomenduotinos literatūros objektais (publikuota 
kultūros žurnale „Prie Nemunėlio“), išsaugančiais pirminį tekstą (scenoje 
neišvengta trumpinimų), o „Pirmeiviai“  – savitu lietuvių teatro istorijos 
žinynu, galinčiu atskleisti, pasak Nacionalinio Kauno dramos teatro 
premjerinės reklamos, „nuo ko viskas prasidėjo“. 

Įvadui į šią pradžią G. Padegimas pasirinko J. Vaičkaus butą Kaune, 
kuriame įkurdino visus personažus, - ir tuos, kurie jame gyveno, ir atvykusius 
pasisvečiuoti. Spektaklyje šią erdvę žymi keletas durų, už kurių pasislepia 
arba iš už kurių pasirodo scenos veikėjai. Dekoracija išlieka nepakitusi 
visą spektaklį (scenografė ir kostiumų dailininkė Birutė Ukrinaitė), tik 
tam tikrais momentais ją paįvairina saikingos video instaliacijos (vaizdo 
projekcijų dailininkas Linartas Urniežius).

Pjesės ir spektaklio prologu tampa šio buto senbuvių pažintis su 
atvykusiu nauju gyventoju  – dramaturgu Petru Vaičiūnu (aktorius 
Povilas Jatkevičius) ir jo sužadėtine Teofilija Dragūnaite (aktorė Saulė 
Sakalauskaitė). Jo eigoje paaiškėja, kad kartu su menininkais, tarp kurių 
pats J. Vaičkus (aktorius Deividas Breivė) su žmona Morta (aktorė Greta 
Šepliakovaitė) bei jo išugdytos būsimo spektaklio aktorės Ona Kurmytė 
(aktorė Aistė Zabotkaitė) ir Polė Tendžiulytė (aktorė Roberta Sirgedaitė), 
įkurdinti dar du intriguojantys personažai  –  Brolytis (aktoriai Marius 
Karolis Gotbergas, Edgaras Žemaitis) ir Nelė (Kamilė Lebedytė).
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Brolytis  – išgalvotas asmuo, prisistatantis kaip garsios lietuvių 
mėgėjų teatro aktorės, visuomenės veikėjos Stanislavos Jakševičiūtės-
Venclauskienės, kartu su vyru užauginusios ir parėmusios daugiau kaip šimtą 
beglobių vaikų, priglaustas našlaitis. Įvesdamas šį personažą G. Padegimas 
siekė praplėsti jam svarbių temų ratą, neapsiriboti vien teatro aktualijomis 
arba pateikti jas kitu rakursu. Sakykim, kalbėdamas apie S. Venclauskienės 
kartu su kitais mėgėjais Palangoje 1899 metais surengtą pirmąjį viešą 
lietuvišką vaidinimą – Keturakio „Ameriką pirtyje“, Brolytis būtent jiems 
priskiria pirmeivių nuopelnus. Ir kaip tik Brolyčio bei Nelės, karo ligoninėje 
slaugiusių sužeistuosius, dėka, gimsta diskusija apie meno reikalingumą ir 
prasmę, lyginant dvasinių ir fizinių žaizdų gydymą. 

Profesionaliojo lietuvių teatro gimimą žyminčių „Joninių“ spektaklio 
kūrimas pateikiamas per vieną sudėtingą repeticiją, kupiną tiek komiškų, 
tiek dramatiškų momentų. Jos eigoje ryškėja ir nesėkmę užprogramavusios 
priežastys  – visi aktoriai repetuoja  atliekamu nuo pagrindinių tarnybų 
laiku, t. y. dirba kaip mėgėjai, kuriems trūksta laiko, bendro darbo patirties, 
gebėjimo susikaupti, susivienyti. Išryškinama konkurencija tarp Dramos ir 
Operos vaidyklų, pastarajai stengiantis pasiglemžti scenos erdvę ir repeticijų 
laiką. Taip bandoma objektyviai suvokti, kodėl pirmasis spektaklis tebuvo 
parodytas tik vieną vienintelį kartą.

Negailestingą spektaklio verdiktą autorius išsako dailininko Vlado 
Didžioko (aktorius Dovydas Pabarčius) lūpomis, kuris, tarsi pasakodamas 
apie spektaklį jo nemačiusiai žmonai (aktorė Jurgita Maskoliūnaitė), 
įvardija dekoracijų skurdumą, aktorių sceninės drąsos stoką, jų vaidybos 
eklektiškumą. Lemtingas nesėkmės priežastis reziumuoja ir J.  Vaičkus, 
prisiimdamas kaltę dėl neteisingo pjesės pasirinkimo, kurią jam, siekdamas 

Aktoriai (iš 
kairės): Deividas 
Breivė ( Juozas 
Vaičkus), Dovydas 
Pabarčius (Vladas 
Didžiokas), Motiejus 
Ivanauskas (Petras 
Kubertavičius), 
Andrius Alešiūnas 
( Juozas Stanulis), 
Roberta Sirgedaitė 
(Polė Tendžiulytė). 
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vaidmens būsimai žmonai, pasiūlė P. Vaičiūnas, dėl savo noro įtikti 
publikai, pasitelkiant jo aktoriams neįprastą „čechovišką“ vaidybos manierą. 
Aptarinėjant įvykusią premjerą, iškyla globalus teatro meno ir jo kūrėjų 
indėlio tvarumo klausimas. Remdamiesi A. Čechovo „Trijų seserų“ citatomis, 
„Joninių“ kūrėjai svarsto, ar juos ir šį spektaklį kas nors prisimins po šimto 
metų. Paaiškėjus, kad niekas neprisimena vos prieš 28 metus (1892) tame 
pačiame pastate rodyto N. Gogolio „Revizoriaus“, kuriuo buvo atidarytas 
tuometinis Kauno miesto teatras, prieinama negailestingos išvados, kad jie 
taip pat bus pamiršti, kad vienintelė išeitis dirbti negalvojant apie šlovę, 
sąžiningai atliekant savo misiją. Šitaip užbaigus nelinksmas premjerines 
diskusijas, vis dėlto išsirutulioja šviesus finalas – video instaliacijoje išryškėja 
Kauno Soboro siluetas, už lango prasideda pūga, o  visi spektaklio dalyviai 
patraukia važinėtis rogutėmis ant užšalusio ežero. Juk jie vis dėlto sugebėjo 
atidaryti pirmąjį lietuvišką profesionalų teatrą! 

Jei režisierius šia scena užbaigtų spektaklį, J. Vaičkaus asmenybė nebūtų 
visapusiškai atskleista. Tai suvokdamas, jis pratęsia veiksmą, pasiūlydamas 
apibendrinimo prasme labai svarbų epilogą, kurio dalyviai susirenka po 
trejų metų, J. Vaičkaus išvykimo į Ameriką proga. Atsisveikinimo scenoje 
matome juos ištikusius pokyčius, kuriuose nesunku įžiūrėti būsimos ateities 
kontūrus, tačiau tai tik fonas, padedantis išryškinti J. Vaičkaus asmenybės 
ir jo veiklos mastą, bandant suvokti jo pasitraukimo iš teatro ir Lietuvos 
priežastis. Tam panaudojamas netiesioginis „kreipimosi į žiūrovus“ 
principas, leidžiant J. Vaičkaus išugdytiems aktoriams  kiekvienam paeiliui 
išsakyti savo požiūrį. 

Jie yra ganėtinai įvairūs. Petras Kubertavičius (aktorius Motiejus 
Ivanauskas), tarsi teisindamas ankstesnę „Joninių“ nesėkmę, akcentuoja 
vėlesnius J. Vaičkaus laimėjimus, dirbant su patyrusiais aktoriais. Būsimasis 
Šiaulių dramos teatro pirmeivis Juozas Stanulis (aktorius Andrius 
Alešiūnas) aiškina J.  Vaičkaus išstūmimą iš jo įkurto teatro ne tik kaip 
įnirtingos režisierių tarpusavio konkurencijos, bet ir kaip mokinių egoizmo, 
nemokėjimo padėti pasekmę. Vis dėlto, net ir kritikuodami mokytoją, jo 
auklėtiniai puikiai suvokia didingus jo siekius, darbų užmojus, nuopelnus 
teatrui ir jiems patiems. Tokiu būdu, pasitelkus įvairias didžiulės mozaikos 
daleles, iškyla didingas teatro fanatiko, pasišventusio vien teatrui ir 
gyvenusio tik teatru, paveikslas, gerokai primenantis ir paties G. Padegimo 
atvaizdą. Šios diskusijos taip pat užbaigiamos šviesiu akcentu – pakeliant 
šampano taures už pirmosios premjeros metu iškritusį sniegą ir paskelbus 
„gerąją naujieną“ – Polė Tendžiulytė  ketina vykti į Ameriką, kad mokytojas 
tolesnėje veikloje galėtų ja remtis kaip brandžia aktore. 

Spektaklyje labai svarbūs muzikiniai intarpai, kuriems autorius pjesės 
remarkoje adresuoja lietuviškos dvasios siekiamybę: „Visi  dainuoja  iki  
pašaknų  lietuvišką,  už  širdies  griebiančią,  sielą  raminančią  dainą“. 
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Aktoriai Deividas 
Breivė ( Juozas 

Vaičkus) ir Greta 
Šepliakovaitė 

(Morta Grikštaitė-
Vaičkienė).

Spręsdamas šią užduotį, kompozitorius Raimundas Martinkėnas įvedė gyvą 
dainavimą: pirmosios scenos pabaigoje visi dalyviai grigališkojo choralo 
tradicijoje gieda Dovydo psalmę, kuri iš karto, be jokios pertraukos natūraliai 
pereina į humoristinę lietuvių liaudies dainą, įrėmintą spalvingomis video 
instaliacijomis su tautinėmis juostomis. Taip sujungiamos dvi skirtingos 
scenos – personažų vakaro pažintis perauga į ryto talką, drauge tvarkant ir 
puošiant naująjį būstą.  Dainuojamosios tautosakos žanrą kompozitorius 
pasitelkia ir panaudodamas lietuvių liaudies karo dainą, kuri nuskamba 
užkulisyje pirmojo veiksmo metu, išgaudama reikalingus emocinius 
akcentus. Prasilenkimo meilėje situacijos komizmą pabrėžia muzikinė 
kompozicija iš operų arijų, be dainuojamosios melodijos (užuomina į 
neišsipildymą) nuskambanti kartu su video instaliacijoje prasiskleidžiančiais 
žiedais (aliuzija į P. Vaičiūno dramą „Pražydo nuvytusios gėlės“), kai tik 
scenoje pasirodo dramaturgo sužadėtinę įsimylėjęs Kipras Petrauskas 
(aktorius Mantas Bendžius). Ryškiausią muzikinį akcentą, sužadinantį 
daugiausia patriotinių emocijų,  kompozitorius palieka spektaklio pabaigai, 
kai visi kartu atlieka jo aranžuotą lietuvių liaudies dainą „Lik, mergele, 
sveika!“. Jos žodžiai nuskamba taip įtaigiai, kad išlieka atmintyje ir seniai 
pasibaigus spektakliui:   

    Manęs negailėki, nei mano gyvybės, jei kada ir žūsiu, žūsiu dėl liuosybės.                                                 
Ašarų nelieju, nei skausmų krūtinėj, atsimink, lietuvi, mylėjau Tėvynę!

Šio muzikinio kūrinio parinkimas puikiai atspindi režisieriaus ir 
kompozitoriaus siekį išsakyti nesumeluotą visų spektaklio personažų meilę 
gimtinei, kurią jie įrodė tverdami tiek teatrą, tiek pačią valstybę. Subėgę 
iš įvairiausių kraštų bei pakraščių, kuriuose ne vienas galėjo žymiai sočiau 
ir šilčiau gyventi, šie jauni žmonės susirinko vedami vienintelio noro ir 
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tikslo – dirbti savo šalies labui. Tai jie laikė garbe ir pareiga, negalvodami 
nei apie atlygį, nei apie pasekmes. Atlyginta jiems buvo „atliktos pareigos 
saldybe“, kurios nenusipirksi už jokius pinigus ir kurios pojūčio nesužadins 
jokios privilegijos. Manau, kad ją pajuto ir jaunieji spektaklio aktoriai, 
girdėdami nuoširdžius, visai ne dėl mada tapusio mandagumo atsistojusių 
žiūrovų plojimus.

„Pirmeiviuose“ užimtas visas neseniai į Nacionalinį Kauno dramos 
teatrą atėjęs aktorių kursas ir nesunku pastebėti, kad jiems patinka vaidinti 
savo istorinius bendraamžius, į kuriuos jie netgi išoriškai labai panašūs. 
Išorinį panašumą liudija spektaklio programoje sugretintos aktorių ir jų 
vaidinamų asmenų nuotraukos, o vidinį  – tie pokyčiai, kuriuos nesunku 
įžvelgti, lyginant pirmąjį matytą spektaklį su kiek vėlesniu, jiems jau 
„prasilaužus“. Žinoma, dabarties metas, su uždarytomis žiūrovų salėmis, 
pats netinkamiausias profesiniam augimui, bet vis dėlto net ir tokiu atveju 
jis akivaizdus. Jei pirmosios peržiūros metu vyravo formaliai profesionalus 
piešinys, vėliau atsirado ir gyvos reakcijos, ir susiklausymas, ir personažo 
charakterio pojūtis. Išsivystė gebėjimas „paduoti“ repliką, perteikti jos 
niuansus, jausti partnerius. Tai būdinga visiems atlikėjams, todėl nėra 
ypatingo reikalo išskirti atskirus vaidmenis, nes visi iki vieno sėkmingai 
juos vysto, sparčiai lygiuodamiesi į vyresniuosius kolegas – aktorius Pijų 
Narijauską (Kazys Bizauskas) ir Artūną Sužiedėlį (Maironis). Visi puikiai 
jaučia pjesės komizmą, jos švelnią, liūdesiu atmieštą ironiją. Žinoma, galima 
paminėti tuos, kuriems kliuvo sunkiausia užduotis  – J.  Vaičkų sukūrusį 
Deividą Breivę, įtikinamai sudėliojusį savo personažo-lyderio dominavimo 
akcentus, jo žmoną Mortą įkūnijusią Gretą Šepliakovaitę, ryškiais potėpiais 
nužymėjusią savo personažo charakterio evoliuciją ir P. Vaičiūno sužadėtinę 
Teofiliją Dragūnaitę suvaidinusią Saulę Sakalauskaitę, fenomenaliai 
gebančią sužadinti simpatijas savo anaiptol ne pačiai patraukliausiai 
herojei. Neabejoju, kad darbas su G. Padegimu, kurio režisūroje vyrauja ne 
madingų formų, o jausmų ir minčių mizanscenų paieškos, nebuvo lengvas 
„pasivaikščiojimas mėnesienoje“, - tai liudija ir jo sodyboje Juškonyse 
surengti Michailo Čechovo kūrybinio metodo užsiėmimai. Todėl norisi 
nuoširdžiai pasveikinti tiek jaunuosius aktorius, tiek jų pedagogus – Algirdą 
Latėną ir Vidą Bareikį, įgalinusius savo auklėtinius sėkmingai  įveikti šio 
spektaklio iškeltus iššūkius.  

Elvyra MARKEVIČIŪTĖ

ATSIMINK, LIETUVI, MYLĖJAU TĖVYNĘ!
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 ... Galinga   užsklanda 
Mus  skiria  nuo  kito  pasaulio;
Giliom  raukšlėm  viliodama,
Tarp  jo  ir  mūsų  uždanga  sunki.  

Osipas  Mandelštamas

... Kai  pandeminio  vėjo  gūsis
lyg  Alfredas  priklaupęs  Ramybės  parke
bučiuoja  žvakelę  ant  Floros-Veronikos  kapo,
užmarštim  atsikrenkštęs, sugroja  lemties  motyvą
Muzikinį  teatrą  lyg  surūdijusiu  korsetu
apglėbusiais  geležiniais  pastoliais,
praslysta  tarp  Adelės  ir  Kipro  namų  Vydūno  alėja,
sušiugždėdamas  džiovos  kamelijom  puošta  Violetos  suknia,
pranyksta  Kauno  fortų  kelio  tamsoje, -
pakelkim  pakelkime  taurę  linksmybių
naujagimėj  šimtametės  scenos  tyloj!..

GYTIS PADEGIMAS

Pirmasis Giuseppe Verdi „Traviatos“ spektaklis. Violeta – Adelė Galaunienė, Alfredas 
– Kipras Petrauskas. I veiksmo scena. 1920 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Meno kūrėjų 
draugija „Operos ir dramos vaidykla“. Dirigentas – Juozas Tallat-Kelpša.

KAUNAS, 2020 GRUODŽIO 31: „TRAVIATA“
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„POLIfONIJA“:  
SĖKMĖS ISTORIJA

„Šiauliai šviečia“ – puikuojasi užrašas rekonstruotoje Prisikėlimo aikštėje. Šviečia 
ne pastatai, ne gatvės ir aikštės, o žmonės, kurie tame mieste gyvena. Vienas 
ryškiausių miesto šviesulių  – Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“. 
1974 m. gruodžio 31-oji simboliškai laikoma choro gimimo diena, nes Naujųjų 
metų išvakarėse įvyko pirmasis chorvedžių Danutės ir Sigito Vaičiulionių suburto 
Senosios muzikos ansamblio koncertas. Ansamblis, vienintelis šalyje atlikdavęs 
renesanso ir baroko epochų kompozitorių kūrinius, išaugo į chorą „Polifonija“, 
kuris nuosekliai puoselėja chorinio meno tradicijas, rūpinasi kryptinga Šiaurės 
Lietuvos jaunimo edukacija, populiarina įvairių epochų Lietuvos ir užsienio šalių 
chorinės muzikos aukso fondą, pristato visuomenei vertingiausių, aukščiausio 
meninio lygio šiuolaikinių kompozitorių kūrinius. 

Veržimasis per kliūtis

„Chorui, kuris reziduoja Šiauliuose, atšvęstas 45 metų jubiliejus yra 
savotiška sėkmės istorija,  – 2020  m. rugsėjo mėnesį,  chorui ruošiantis 
naujam sezonui, paženklintam pandemijos nežinomybės, kalbėjo 
koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ 
vadovė Nijolė Saimininkienė. – Bet sėkmė neatėjo lengvai. Mūsų sėkmė 
atėjo per kruviną darbą, per vadovų atkaklumą. Per labai nuosaikią kryptį – 
sakralinės muzikos sklaidą, akademinės muzikos sklaidą šitas choras eina 
savo keliu. Esame visos Lietuvos dalis ir mūsų nė kiek neglumina, kad, 
būdami Šiauliuose, turime tuos pačius standartus kaip Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda. Valstybiniam chorui yra užkelta tokia kartelė, ir jis negali trauktis 
atgal. Jei mes būtume bent kiek prastesni – o neretai būname geresni už savo 
kai kuriuos kolegas, mūsų čia tiesiog nebūtų“, – teigė N. Saimininkienė. 

KURIANTYS ŠIAULIAI
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Kova už būvį, pasak koncertinės įstaigos vadovės, niekada nebuvo 
paprasta. Neramina, kad kalbama, jog reikia stiprinti regionus, o realiai 
vyksta priešingai. Buhalterinę apskaitą, o per ją, tikėtina, ir vadovavimą 
perima Vilniuje kuriamas centras. Jokiu stiprinimu net nekvepia. Iš tiesų 
regionai paliekami kapstytis kaip išmano. „Kadangi mes turime didelį 
įdirbį kapstytis iš sunkumų, mūsų tai nesužlugdys,“ – tikina vadovė. Pasak 
jos, valdžių kaita taip pat įneša sumaišties. Atėjo naujas Seimas ir galvoja, 
kad buvę prieš juos mąstė ir gyveno neteisingai. Ir vėl viską griauna. Atseit, 
pasaulį seną išardysim...  Ir tai kartojasi kas ketverius metus. Jei kiekviena 
kadencija ant tų pamatų pastatytų bent vieną aukštą, jau turėtume gražų 
mūrą. O dabar – pagal skandinavišką, pagal amerikietišką modelį. Ar savo 
nebeturime nieko? – neslėpė kartėlio N. Saimininkienė. – Atrodo, iš mūsų 
dar niekas baudžiauninko neišvijo.“

Be abejonės, „Polifonijos“ kelyje atsiranda naujų iššūkių, naujų 
formų. Ateina nauji įdomūs kompozitoriai, kurie mąsto taip, kaip mes 
galbūt mąstysime po 10, 20 ar po 50 metų. Kartais klausytojui jauno 
kompozitoriaus kūrinys skamba keistai, tarsi nepriimtinas, tik įsiklausęs 
kelis kartus pagauni tą žinią, kurią neša ši muzika. Jauni kompozitoriai 

„Polifonija“, žengianti pirmuosius žingsnius. 1975 m.

TERESĖ HOKIENĖ
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„POLIFONIJA“: SĖKMĖS ISTORIJA

pasitiki „Polifonija“, iš to bendradarbiavimo gimsta įspūdingi projektai, 
kuriuose susijungia modernumas ir patirtis. 

Vadovė pasakoja, kad vienu metu buvo sunku rasti Šiauliuose 
dainininkų chorui, nes mieste trūko vokalo dėstymo. Dabar universiteto 
muzikos edukologijos katedra, būsimieji muzikos mokytojai,  yra ta bazė, 
iš kurios kviečiami choristai. Turima choristų, kurie baigę S. Sondeckio 
menų gimnaziją ir dainuoja labai gerai. Jaunieji ateina degančiomis akimis, 
žingeidūs, su gerais duomenimis.

 „Gal jų vokalas nėra tiek ištobulintas kaip muzikos akademijoje, tačiau 
chore dirbant su gerais dirigentais atsiranda toks vokalas, kokio reikia 
choriniam dainavimui. Gerą choristą iš jo padarome. Ir tai džiugina“, – sako 
N. Saimininkienė. Pasak jos, dainininko balso amžius apytikriai 30 metų, 
jei labai stengiesi, prižiūri balsą. Per beveik pusę amžiaus choro sudėtis 
ganėtinai pasikeitė. Vis dėlto yra vienas choristas, kuris dainuoja nuo 
pirmojo koncerto. Tai – puikus tenoras Regimantas Lukoševičius, veteranas 
ne metų, o patirties prasme. Nepaprastai įdomus žmogus, eruditas.

„Polifonijos“ choras – universalus. Vilniaus choras orientuojasi į lengvus 
žanrus, Kauno išlieka klasikinis, o mūsiškis – labai plataus spektro: ir džiazą yra 
dainavęs, ir hospelus. Rengiamos ir puikios vaikiškos programos. Mes turime 
visus amžiaus tarpsnius išdainuoti: jei mažam geros muzikos nepaduosi, 
vyresniam nebereikės“, – įsitikinusi N. Saimininkienė. Jos teigimu, išrankiam 
klausytojui yra pabodęs plokščias europinių chorų skambėjimas, todėl atvykę 
muzikai puikiai vertina šiauliečius. Vokiečių kompozitorius Svenas Helbigas 
sakė, kad seniai girdėjo chorą su kūnu: „Polifonijos“ stiprybė, skiriamasis 
ženklas – geri sakralinės ir klasikinės muzikos pagrindai. 

„Per praėjusius dešimtmečius daug sukaupta patirties, daug išdovanota 

„Polifonijos“ įkūrėjai 
ir ilgamečiai  vadovai 

Danutė ir Sigitas 
Vaičiulioniai. 1975 m.
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muzikos klausytojams Lietuvoje ir užsienyje. Šiaulių valstybinis kamerinis 
choras „Polifonija“ misiją nešti lietuvišką chorinį meną per pasaulį vykdė, 
vykdo ir vykdys. Žinome, jog mūsų buvimas pakelia žmones nuo buities, 
intrigų, nuo to, kas niekinga, menka, negražu. Aš  – tik administracijos 
vadovė, dirbu tik ketveri metai. Sėkmės pas mus nedaug, vis einame per 
kliūtis, – kalbėjo  N. Saimininkienė. – Džiugu, kad esame stiprūs. Įvairūs 
festivaliai mus kviečia, kasmet parengiamos unikalios programos. Smagu 
buvo dirbti su Tomu Ambrozaičiu, tačiau išsipildė jo svajonė  – išvyko 
gyventi į Klaipėdą. Manau, kad „Polifonija“ jo karjeroje buvo tas sėkmingas 
laiptelis į tikslą. Dabartinis meno vadovas daktaras Linas Balandis domisi 
sakraline muzika, moka išlaikyti balansą, nepaprastai subtiliai jaučia 
dvasinius niuansus ir puikiai supranta jaunimo poreikius, įveda modernių 
elementų. Manyčiau, tokia kaita reikalinga šiuolaikiniam klausytojui. 
Laukia įdomūs projektai.“ 

Vadovė priminė, kad jubiliejinius 45-uosius metus „Polifonija“ 
baigė įspūdinga premjera  – šiam chorui paskirtu Nijolės Sinkevičiūtės 
kūriniu „Magnificat“ ir albumu „Choristai“. Pasak albumo sudarytojos 
N.  Saimininkienės, didelė choristo gyvenimo dalis praeina scenoje 
dainuojant, bet jis yra tik vienas iš daugelio. Vilmanto Dambrausko 
fotografijose matome spalvingas asmenybes, skaitome jų mintis apie 
muziką. Knygą apie „Polifoniją“ parašė patys choristai.

„Choras – universaliausia meninės išraiškos ir kūrybinio 
bendradarbiavimo forma“ (Vita Butvilienė)*

„Polifonija“ buvo aiškaus vieno žanro atlikėja  – nuo sakralinės, 
senosios Baroko ir Renesanso muzikos, kurią atkapstė muzikologas 
Aleksandras Jurkštas. Prasidėjo jos istorija. Vaičiulioniai palaikė su 
juo gražius santykius“,  – pasakoja V.  Butvilienė, „Polifonijos“ projektų 
koordinatorė, kuri daugiau nei tris dešimtmečius dainuoja chore, žino jo 
sėkmes ir nuopolius. Ji nemažai  prisideda generuojant repertuaro idėjas. 
Pirmąsyk „Polifoniją“ dainuojant išgirdo būdama keturiolikos. Stojo tada į 
muzikos mokyklą, į kanklių specialybę. Rugsėjo pirmąją auklėtoja pasiūlė 
aplankyti „Polifonijos“ ir „Muzica Humana“ koncertą. „Man buvo smalsu, 
nuėjau. Dieve, kaip buvo gražu. Tada net pasvajoti negalėjau, kad kada nors 
atsidursiu čia“, – prisimena V. Butvilienė.  Kanklininke ruošėsi būti. Vis 
dėlto, įvyko stebuklas – chorui  prireikė alto, ir ji atsirado „Polifonijoje“.

„Nepriklausomybės pradžioje per „Polifonijos“ koncertus salės lūždavo 
nuo žmonių. Lietuvių kompozitorių ir sakralinės muzikos žmonėms taip 
reikėjo... Man labai pasisekė, Buvo pats choro kilimas, pikas  – Sigito ir 
Danutės Vaičiulionių laikai,  – pasakoja Vita.  – Atsidarė sienos, choras 
pradėjo važinėti po užsienį, koncertuoti. Prieš man ateinant buvo grįžę iš 

TERESĖ HOKIENĖ
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festivalio Lenkijoje. Visi švytintys, kupini entuziazmo, patenkinti laimėję 
prizinę vietą. Prasidėjo ir mano kelionės  – Argentina, Brazilija, Švedija, 
Ukraina... Tai, apie ką galėjai tik pasvajoti. Buvo nepaprastai smagu. Gerai, 
kad Vaičiulioniai nevengdavo kviesti garsių dirigentų iš buvusios Sovietų 
sąjungos. Nepaprasta prisiliesti prie aukštos kultūros skleidėjų. Visų mūsų 
akys žibėdavo, trokšdavome repeticijų, iš jų išeidavome pakylėti.“ 

Paskui dėl tam tikrų priežasčių viskas pradėjo eiti žemyn. Buvo 
nemalonių istorijų, teko atsisveikinti su Vaičiulioniais. Susiklostė ne visai 
geri santykiai. Džiugu, kad „Polifonijai“ ruošiantis 45 metų jubiliejui, 
atnaujinti ryšiai su choro įkūrėju.

„Mes kiekvienas gyvenime patiriame pakilimų ir nuosmukių. Nė 
vienas neapsaugotas, nežinai, kur likimas pakiš koją, kur iš tavęs pasišaipys. 
„Polifonijai“ anuomet teko priimti skaudų sprendimą, bet kitos išeities 
nebuvo, būtų nelikę choro. Rasti savyje jėgų, sugebėti atleisti, tiek vienai 
pusei, tiek kitai, yra pagrindinis dalykas, – įsiterpia ir savo filosofiją dėsto 
N. Saimininkienė. – Svarbu pabandyti suprasti, kad kartais žmogus taip 
pasiduoda gyvenimo svaiguliui, jog nebemato, kur yra džiaugsmas ir kur 
pareiga. Kai nuo to atsiriboja, atleisti jam privalu. Suklupusiam ranką 
turi ištiesti – kad įsikibtų, kad stotųsi, kad pasakytų – šitas etapas praėjo. 
Gyvename toliau.“

Vaičiulionių iniciatyva Šiauliuose vyksta pirmasis senosios muzikos festivalis. 1978 m.

„POLIFONIJA“: SĖKMĖS ISTORIJA



122

Varpai 2021 (44-45)

V.  Butvilienės nuomone, santykių atgaivinimas su choro įkūrėju  – 
vienas ryškiausių įvykių. Abi moterys džiaugiasi, kad sugrįžta „Polifonijos“ 
archyvas, kurį S. Vaičiulionis per daugelį metų sukaupė. ,,Tai, kad maestro 
šį turtą atiduoda, leidžia juo disponuoti, kažkoks stebuklas. Sugrįžta 
nuotraukos, buvome afišų parodą padarę. Džiugu, kad vėl su S. Vaičiulioniu 
galime eiti toliau, senosios muzikos programa įtraukta į edukacinių 
programų sąrašą. Dirbame drauge ir tai yra didelis džiaugsmas“, – tvirtino 
pašnekovės.

 „Polifonijos“ koncertas Vroclavo (Lenkija) Katedroje. 1989 m.

Danutės Vaičiulionienės gėlės 
legendinių lakūnų Dariaus ir 
Girėno žūties vietoje. 1989 m.
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Kai „Polifonija“ tapo atskira koncertine įstaiga, teko kurti projektus, kad 
gautų finansavimą. „Tai sunku daryti menininkui. Jis turi kūrybinių idėjų, 
o čia reikia parengti sąmatą, rašyti aprašymus ir panašiai. Meno vadovas 
Gediminas Ramanauskas pasiūlė  tapti vadybininke ir įstrigau, – juokiasi 
V. Butvilienė. – Būna sunkių momentų, bet dantis sukandu ir – pirmyn. Iš 
choro „Polifonija“ veiklos išaugo bažnytinės muzikos festivaliai. Kai juos 
atgaivinome, kilo idėja atnaujinti festivalio pavadinimą. Norėjosi aiškaus 
ir trumpo vardo. Pamaniau, kad, kadangi nuolat dainuojam „et resurrexit, 
et resurrexit“ (lot.- „prisikėlė“), kas gali būti geriau už trumpą konkretų 
pavadinimą. Taip atsirado „Rezurexit“.

Kolektyvas turėjo ne vieną unikalią progą dirbti su žymiais orkestrais 
ir dirigentais. Įdomu stebėti, kaip dirba talentingos asmenybės, jų siekiai, 
vizijos chorui atneša naujų išbandymų. Kiekvienas meno vadovas choro veidą 
lipdo savaip. Naujos patirtys palieka žymę, formuoja choristų asmenybes. 
Vitai labiausiai įstrigo meno vadovai G. Ramanauskas ir T. Ambrozaitis.  
„Gediminas  norėjo daryti viską šiuolaikiškai, orientuodamasis į pasaulio 
pavyzdžius. Vadovas siekė, kad choristai judėtų, šoktų. Chorui, įpratusiam 
prie klasikinės muzikos, tai buvo netikėta“,– pasakoja V. Butvilienė. 

T.  Ambrozaitis, jaunosios kartos dirigentas, smarkiai pakeitė 
„Polifoniją“. „Jis tikras Lietuvos patriotas, be galo myli lietuvių kompozitorių 
kūrybą, diriguoja visa siela, jausmingai, kaip viesulas, kaip vulkanas. Jame 
turbūt genetiškai įsikūniję XIX ar XX amžiaus  pradžios muzikos kūrėjai, 
gal net pats Juozas Naujalis. Nežmoniškai gerai jaučia muziką,  – kalba 
V.  Butvilienė.  – Kompozitorius, dirigentas Vytautas Miškinis yra sakęs, 
kad niekas už „Polifoniją“ geriau neatliks „Kur giria žaliuoja“ ar „Lietuva 
brangi“. Tik diriguojant T. Ambrozaičiui „Polifonija“ juos atlieka tobulai. 
Pats Tomas apsiverkti gali, mus pravirkdo ir publiką... Nors orientavosi į 
lietuvių klasikų chorinę muziką, mėgo ir J. Bramsą, J. Bruknerį. Įspūdingų 
koncertų būta nemažai.“ Naujasis vyriausiasis  dirigentas dr. Linas Balandis, 
pasak V.  Butvilienės,  naujai interpretuoja lietuvišką chorinę muziką, jo 
rankų mostas malonus, minkštas, plastiškas. Su juo įdomu dirbti. Jubiliejinių 
metų įspūdžiai dar neišblėso. Ryškūs akcentai – Zitos Bružaitės „Vilties 
mišios“, skirtos signatarės rašytojos Vidmantės Jasukaitytės atminimui.  
Žemaitijos metams skirtas „Salve Samogitia, arba devyni žvilgsniai į 
Žemaitiją“, sukurtas jaunos kompzitorės Monikos Sokaitės. Buvo gražūs 
bendradarbiavimo metai, koncertai skambėjo Šiauliuose, Panevėžyje, 
Kaune, Vilniuje, Šventojoje.

Meilė, pirmoje eilėje – meilė

„Jautrus menininkas, puikus vadybininkas iš senosios muzikos 
ansamblio išaugino profesionalų chorą „Polifonija“. Jei ne S. Vaičiulionis, 
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,,Polifonijos“ nebūtų,  – kalbėjo N. Saimininkienė. –Jubiliejų atšventėme 
gyvi ir stiprūs, o pamatas – jo. Maestro nepriekaištingas muzikinis skonis. 
Jo nesugadina nei mados, nei laikmetis. Jis nuosekliai laikosi savo krypties, 
subtiliai atrenka tuos kūrinius, kurie puikiai skamba koncertuose. Didžiulis 
S. Vaičiulionio turtas  – rankos, dirigento mostas. Jis be galo plastiškai 
judina rankas. Rankomis kurti muziką, rankomis groti žmonių balsais  – 
nepaprasta savybė. O svarbiausia maestro savybė – gebėjimas mylėti. Sigito 
ir jo žmonos Danutės meilės istorija – stebuklingas dalykas.“

S. Vaičiulionis apie muziką ir  gyvenime sutiktus žmones kalbėdamas 
visada pabrėžia šviesius jausmus: „Meilė, pirmoje eilėje – meilė. Jeigu jos 
nėra, negera gyventi. Nesvarbu tie metai. Jie bėga taip greitai. Svarbiau, 
kuo juos papuoši. Metai neturi įtakos gyvenimui. Laimingas esi, kai savo 
darbą dirbi su meile. Muzika –  jausmų kalba. Kai skamba sieloj muzika, 
nesi vienišas. Myliu tave, muzika, myliu tave, klausytojau.“

Meilė senajai muzikai prasidėjo 1969  m., kai profesorius Saulius 
Sondeckis, su kuriuo S. Vaičiulionis buvo pažįstamas nuo M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos laikų, Vilniuje paprašė suburti vokalinį ansamblį ir atlikti 
5-6 madrigalus ir porą motetų iš XVI a. skambėjusios muzikos. 

„Tik S. Sondeckis galėjo išdrįsti surengti koncertą „Senoji Vilniaus 
muzika“ dabartinėje Arkikatedroje (tuomet Paveikslų galerijoje – T. H.), – 
apie pirmąją pažintį su senąja bažnytine muzika pasakoja maestro. – Tada 
ir pavarčiau įvairius Renesanso, Baroko muzikos rinkinius, kurie anuomet 
buvo draudžiami. O kai prie senosios muzikos prisiliečiau, ji manęs daugiau 
nebepaleido.“

Kūrybinio kelio pradžia Šiauliuose buvo nelengva, bet S. Vaičiulionis 
kalba ne apie sunkumus, o primena pavardes tų žmonių, kuriems jaučiasi 
dėkingas už palaikymą. „Kai 1973 m. atvažiavome su Danute į Šiaulius, prieš 
Naujuosius nebuvo kur nueiti: nei spektaklio, nei koncerto, tik namuose 
sėdėk ir žiūrėk televizorių. Todėl 1974 m. sugalvojome, kad reikia kažką 
daryti. Gerai, kad Eduardas Balčytis, tuometinio Pedagoginio instituto 
Muzikos katedros vedėjas, palaikė mintį organizuoti koncertą. Pakvietėme 
būsimuosius muzikos mokytojus studentus ir pasivadinome vokaliniu 
ansambliu. Po dviejų mėnesių repeticijų gruodžio 31  d. Pedagoginio 
instituto salėje įvyko mūsų premjera – naujametinis koncertas. Profesorius 
Aloyzas Toleikis padarė labai gražų kvietimą, išraižė, atspausdino. Salė 
buvo pilnutėlė, sulaukėme didžiulio pasisekimo. Net Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoja Liucija Stulgienė apsiverkė, pakerėta muzikos“, – 
prisimena S. Vaičiulionis.

Kitais metais koncertai išėjo į miesto erdves: „Kadangi buvome gerai 
pažįstami su aktoriumi Pranu Piauloku, su Dramos teatru,   Naujiesiems 
metams surengėme senosios muzikos ir poezijos spektaklį. Mūsų ansambliui 
net teatrinius rūbus pasiuvo. Vėlesniais metais koncertuodavome Kultūros 

TERESĖ HOKIENĖ



125

Varpai 2021 (44-45)

ar Parodų rūmuose, Inžinierių namuose, kitose salėse. Kol įsiprašėme pas 
monsinjorą Kleopą Jakaitį į dabartinę Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą. 
O tai, kad ten mums buvo leista koncertuoti, didžiulis Vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojos Zinaidos Gaurilčikienės nuopelnas. Ji,  pakeitusi 
L. Stulgienę, lygiai taip pat buvo miesto kultūrinio gyvenimo varikliukas. 
Su jos palaiminimu 1989 m. lapkričio 1-osios vakare surengėme bažnyčioje 
koncertą „Gyvenk atmindamas mirtį“. 

Nujausdami, kad bus daug žmonių, pasirūpino garsiakalbiais, 
mikrofonais, koncertas buvo girdimas ir lauke. Pirmą kartą Šiaulių istorijoje 
ne tik šventorius buvo pilnas žmonių, koncerto klausėsi ir visa dabartinė 
Prisikėlimo aikštė. 

Nuo 1990 m. monsinjoras K. Jakaitis leido Katedroje rengti bažnytinės 
muzikos festivalį. 

Su S. Sondeckio paskatinimu pradžia padaryta Vilniuje, o galimybės 
tokius koncertus rengti Šiauliuose, S. Vaičiulionio teigimu,  buvo 
palankesnės. Pasisekė, kad bažnytinės muzikos festivalius palaikė 
tuometiniai valdininkai Rimvydas Žigaitis, Dainius Trinkūnas, toleravo  
Lionginas  Šepetys. Vis dėlto, kad mažiau kliūčių patirtų tokią muzikos 
kryptį plėtodamas, S. Vaičiulionis net į komunistų partiją įstojo. 
Priešiškumo buvo, buvo ir skundikų, bet sunaikinti „Polifonijos“ nepavyko. 

Beveik stabuklas: „Polifonija“ – Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos didžiojoje salėje (kartu 
su ansambliu „Senosios muzikos akademija“, vadovaujamo T. Grindenko). 1990 m.
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Šyptelėjęs maestro  tarsteli, kad sykį net pats Algirdas Brazauskas, tuomet 
dar cėka sekretorius,  išsikvietė ir prisakė koncertuose daugiau kaip dvi 
bažnytines kantatas nedainuoti.

„Kad ir sunkus laikas, o buvo šviesių asmenybių, kurie suprato, kad tai – 
Europos kultūra, kurią reikia gaivinti, – sako S. Vaičiulionis.– Su pagarba 
ir dėkingumu prisimenu žmones, kurie net postus užimdami užstojo mus, 
propaguojančius tuo laiku „nepageidautiną“ muziką.“ Bažnyčios palaikymą 
taip pat jautė. Monsinjoras K.  Jakaitis, kardinolas (tada vyskupas) 
V. Sladkevičius tarpininkavo ir dėl susitikimo su Popiežiumi. 

Kai „Polifonijai“ buvo suteiktas profesionalų statusas, kolektyve galėjo 
likti tik muzikinį išsilavinimą turintys žmonės. Teko atsisveikinti su tokiais 
puikiais choristais kaip Leokadija Jankevičienė, iš prigimties unikali, 
talentinga moteris, dainuodavusi iš klausos. S. Vaičiulionio teigimu, jie 
buvo pirmieji Lietuvoje muzikai profesionalai, išdrįsę dainuoti bažnytinius 
kūrinius, ir pirmieji profesionalai, kuriuos bažnyčia įsileido koncertuoti. 
„Polifonijos“ balsai skambėjo 1994  m. I ir 1998  m. II Pasaulio lietuvių 
dainų šventėse Kaune ir Vilniuje, 1995 m.  Baltijos ir Šiaurės šalių chorų 
festivalyje Rygoje. Įvyko per 2000 koncertų. Aplankyta daug Lietuvos miestų 
ir miestelių, dainuota Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje, 
Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Brazilijoje, Argentinoje, 
Italijoje. Minėtų šalių chorų festivaliuose bei konkursuose pelnyta laureatų 
vardų ir kitokių prizų. Begalė kūrinių išdainuota, labai daug tikėjimo ir 
pasitikėjimo gauta. 

Danutė ir Sigitas 
Vaičiulioniai, jau patyrę 
šlovės viršūnę.
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„Ir dabar labai geras choras, - maloniai šypsodamasis sako choro 
įkūrėjas.  – Puiku, kad vėl dirbame kartu. „Polifonijos“ vadovė Nijolė  –  
reto talento žmogus. Moka diskutuoti, išklausyti. Aš toks geras vadovas 
nebuvau. Pasisekė kolektyvui.“

„Polifonija“ - choras savitu veidu

 „Svarbus, labai svarbus mano gyvenimo etapas „Polifonijoje“, 
nemažas laiko tarpas, su pertraukomis – beveik aštuoneri metai“, – sakė 
T. Ambrozaitis, dabar Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vyriausiasis 
dirigentas. – Choras nuėjo turtingą kūrybinį kelią. Įspūdingais koncertiniais 
ciklais minėjome jubiliejų. Norėčiau tikėti, kad prisimena mane geruoju. 
Buvo gražių koncertų, malonių išgyvenimų, džiaugėmės prisilietę prie 
puikios muzikos. Šiandien kiti žmonės vadovauja, numato „Polifonijos“ 
choro kryptį. Nesu Saliamonas, negaliu pasakyti, ar teisingu keliu 
einama. Apskritai, keista mada pasidariusi meno kolektyvus laikyti beveik 
administracijos aparato aptarnaujančiu personalu. Ne administratorius, 
o pats choras yra vertybė. Jei silpnas būtų kolektyvas, administracija jo 
neprikeltų. Jei kolektyvo veikla vaisinga, viskas tvarkoje. Popieriai visokie, 
tvarkos, planai, ataskaitos, įsakymai reguliuoja... Aš jų nekenčiu. Man 
geriau su choru penkias valandas repetuoti.“

Jaunam menininkui Šiauliuose teko patirti skaudžių išbandymų, bet jis 
darbą „Polifonijoje“ vertina pozityviai. 

„Kai kažkokiu stebuklingu būdu laimėjau konkursą į choro meno 
vadovus, turėjau planą. Manau, kad jį įvykdžiau. Dainų įrašus, filmą 
padarėme, į festivalius  – Klaipėdos, Kauno, Vilniaus  – patekome. Su 
S. Sondeckiu J.  S. Bacho „Mišias h-moll“ atlikome. Tai buvo vienas 
svarbiausių grandiozinių koncertų. Daug darbo įdėta, daug programų 
sukurta, pokyčių chore daug įvyko. Nešioju tą laikotarpį savo širdyje. 
Sutikau daug puikių žmonių. Ryšys su dvasiniais draugais išliko. Buvo ir 
išdavysčių, manipuliacijų, veidmainysčių. Buvo ir tai liko pamoka visam 
gyvenimui. Išmokė daug dalykų“.

Dabartinę choro veiklą dirigentas, buvęs „Polifonijos“ meno vadovas 
seka, išklauso koncertus. Emociniai ryšiai išliko labai stiprūs: „Gyvi žmonės 
esame, kiekvienas su savo bėdom, džiaugsmais. Kai susiskambinam, 
klausiam apie sveikatą. Toks laikas... Iš darbo „Polifonijoje“ vidinę energiją, 
degančias akis prisimenu. Repeticijos yra darbas, o koncertas – bendrystė 
su publika. Apsikeisti, pasidalinti emocija  – labai intymus, dvasiškai 
pažeidžiamas tarpsnis. Be galo daug dirbti reikia, kad pasijungtum į šį 
emocijos srautą, supintą iš muzikos, teksto ir atlikimo. Turėjome labai 
stiprių koncertų emocine, dvasine prasme. „Polifonijos“ choro repertuaras 
ir unikalus tembras – išskirtinis jo veidas. Kito tokio kolektyvo nėra. Jis 
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toks vienintelis, unikalaus skambesio, nepakartojamas atliekamų kūrinių 
supratimu ir pajauta. Linkiu chorui ilgiausių metų, ryškių koncertų.“

„Muzikos horizontai neaprėpiami“ (Regimantas  Lukoševičius)*

Šiaulietis R.  Lukoševičius  – vienintelis choristas, „Polifonijoje“ 
dainuojantis nuo pat pradžių, beveik nuo pirmojo koncerto. „Man įstrigo 
rašytojo mintis: likimą kuriame patys, o lemtis priklauso dievams. Tai mano 
gal lemtis tokia – pašaukimas dainuoti chore, – svarsto R. Lukoševičius. – 
Kaip muzikos profesionalas, turėjau balsą, muzikinius pagrindus. Baigiau 
Šiaulių pedagoginį institutą. S.  Vaičiulionis buvo mano dėstytojas ir 
vadovavo ansambliui. Priėmiau pasiūlymą dirbti profesionalaus choro artistu 
su malonumu. Mane užbūrė neįprastai graži senovinė muzika.“ 

Pasak pašnekovo, dainuoti Renesanso ir Baroko epochų kompozitorių 
kūrinius nebuvo lengva, tačiau malonu. Sovietų laikais tai išskirtinai skambėjo, 
toks muzikos stilius buvo postūmis kolektyvui kilti. R. Lukoševičius prisimena, 
kad už sakralinę muziką S. Vaičiulionis ne kartą patyrė nemalonumų. Kartą 
Vilniuje po koncerto profesorius Antanas Juozėnas išsitraukė pypkę ir sako: 
„Viskas labai gerai, tik patarčiau jums mažiau tą Mariją minėti. Netoli  
nueisite su sakraline muzika.“ Jis toks apsidraudėlis buvęs,  o gal geraširdiškai 
bandęs paauklėti.

Velykinės muzikos (dab. „Rezurexit“) festivalius, kuriais didžiuojasi 
Šiauliai, pradėjo S. Vaičiulionis. Jie sujudindavo miesto kultūrinį gyvenimą: 
viešėjo ansamblis „Cantabile“, Baltarusijos kamerinis orkestras, Jaroslavlio 
senosios muzikos ansamblis... Tačiau klestėjimas prasidėjo, festivaliui įžengus 
į bažnyčią. 

„Pirmojo koncerto Šiaulių katedroje įspūdžiai  – neišdildomi. Ryškus 
prisiminimas, kai festivalių  pradžioje, dar monsinjorui Kleopui Jakaičiui 
gyvam esant, atvyko į Šiaulių katedrą ansamblis iš Švedijos Karališkosios 
akademijos. Kartu su orkestru dainavo Baroko laikų italų kompozitoriaus 
operą apie meilę. Dainos, šokiai ir meilės tema bažnyčioje. Fantastika!“

 Choristas pasakoja su kolektyvu patyręs daug nuotykių, sukrėtimų, ne 
kartą koncertavo užsienio publikai, aplankė tolimiausias šalis: „Su „Polifonijos“ 
choru  sutikau ypatingų žmonių, garsių dirigentų, teko koncertuoti neeilinėse 
salėse. Prisimenu legendinį dirigentą Ravilį Martynovą, Sankt Peterburgo 
konservatorijos profesorių (beje, pas jį mokėsi Gintaras Rinkevičius – T. H.). 
Kaip jis atvykęs pas mus dirigavo! Žvilgsnis fanatiška ugnimi degė, negalėjau 
nuo jo akių atitraukti. Viską, ką galėjau, išdainavau, kai atlikom V. A. Mocarto 
„Mišias“. Kiti dirigentai iš Rusijos, vėliau išgirdę apie tai, kad repetavom su 
R. Martynovu, buvo šokiruoti. Sakė, kad tai neįtikėtinas stebuklas, nes apie 
šį dirigentą, didį muziką sklinda legendos.“

Įsimintinas susitikimas viename iš festivalių  su kolektyvu iš Estijos 
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„Hortus musicus“. „Įsivaizduokit, koks įspūdis, - pasakoja choristas 
R.  Lukoševičius, - kai atvyksta visi barokiniais rūbais apsirengę, tarsi iš 
Italijos dvarų. Groja tų laikų senoviniais instrumentais, obojaus, violončelės 
protėviais. O dirigentas įžengia kaip pats Italijos dvarų hercogas, su žalia 
mantija iki žemės ir diriguoja, vienoje rankoje natas laikydamas. Buvau 
apstulbęs. Po koncerto estai leido visiems tuos instrumentus apžiūrėti. 
T. Ambrozaitis po daugelio metų pakvietė pas mus tą patį dirigentą, dvasinės 
muzikos neperlipamą viršūnę. Jautriai, be galo jautriai kūrinį perteikia, širdis 
stojasi atliekant. Iš lietuvių tik Vaclovas Augustinas gali tokių dvasinių 
aukštumų pasiekti.“ 

„Polifonija“ turėjo puikų kontaktą su pasaulinio garso smuiko virtuozu 
Gidonu Kremeriu. Jo žmonos smuikininkės Tatjanos Grindenko pakviesti 
koncertavo Maskvoje. Iš jos gavo vertingų patarimų, kaip teisingai 
interpretuoti senąją muziką. 

„Nepakartojamas įspūdis įžengus į Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos 
didžiąją salę, kur koncertavo charizmatiškasis S. Lichteris, - prisimena 
R. Lukoševičius. – Mes ten atlikome A. Vivaldį. Man tai didžiulė dovana, 
už kurią dėkoju likimui. Ten –  ypatinga vieta. Buvome Brazilijoje, Italijoje – 
ne tas.“

Susitikimai su Popiežiumi Jonu Paulium II,  pasak choro veterano, - 
gyvenimo įvykis. Pirmasis –  Vatikane – ligi šiol atrodo lyg sapnas. Nuotrauką 
saugo kaip relikviją. Antrasis paliko linksmą prisiminimą. R. Lukoševičius 
savo akimis matė, kaip Kryžių kalne, kai Popiežius po mišių išėjo iš koplyčios, 
viena moteris prišoko ir pabučiavo tą sostą. Kiti puolė iš paskos. Giliai 
tikinčiam tai didžiausia likimo dovana.

„Laikas su S. Vaičiulioniu – ugnis įžiebta, – konstatuoja R. Lukoševičius. – 
Menininkus, deja,  neretai ištinka duobės. Kai kas neišlipa. S. Vaičiulionis 
prisikėlė, tačiau ano menininko tik šešėlis beliko. Rankos nebe tos. 
Nebeliepsnoja...“

Kai keičiasi meno vadovas, choristams tenka persiorientuoti. 
Kiekvienas dirigentas tiria žmones, turi savo braižą, Pasak R. Lukoševičiaus, 
T.  Ambrozaitis buvo antroji banga, po S. Vaičiulionio: „Tomas  – retas 
dirigentas. Jis turėjo aiškią kryptį. Ką paima, tą padaro tobulai. Menine 
prasme vyksta įdomi energijos kaita. Kiek savęs atiduodi, kol iki žiūrovo 
kūrinys ateina... Didžiųjų asmenybių reiklumas begalinis. Labai turi būti 
viskas tikslu, tačiau jei ramiai, tiksliai padainavom, nieko įdomaus. Tomas 
per koncertą tiesiog spektaklį surengia, prakaitas žliaugia. Reikia tarpusavio 
susiklausymo, bendro širdies plakimo.“

„Polifonijos“ veterano teigimu, kai buvo daromi lietuviškos muzikos 
įrašai, T.  Ambrozaitis reikliai sudarė programą, taip sustygavo visą chorą, 
kad net visko matę iš Olandijos atvykę specialistai nustebo. Nesitikėjo, kad 
Šiauliuose šitaip dainuoja. Choristas vardina atmintin įsirėžusius koncertinius 
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įvykius, kurie galėtų iliustruoti choro veiklos įvairovę, didybę: „Pamenu, 
T. Ambrozaitis parengė J. S. Bacho „Mišias h-moll“. Pats Sondeckis dirigavo. 
Nepamirštamas jubiliejinis 30-asis festivalis: Liudviko van Bethoveno 
„Devintoji simfonija“. Viktoras Gerulaitis vedė koncertą. Turiu įrašus. 
Kokia nuotaika... Paskutiniu metu – grandioziniai renginiai. Įsimintina, kai 
oratoriją „Mesijas“ atliko net trys chorai su Liepojos simfoniniu orkestru 
ir solistais iš Latvijos. Iššūkis. Tokio iššūkio savo gyvenime dar neturėjau. 
T. Ambrozaitis sumanė atlikti  G. Mahlerio „Prisikėlimo simfoniją“. Tai irgi 
buvo įspūdinga. Pamenu, vienu metu, kai susiliejo trombonų, timpanų, choro 
balsai, perėjo šiurpuliai per nugarą... Atrodė, lyg Jėzus dangumi ateina. Tokia 
muzikos jėga...“

Pasak choristo, jau mažai dirigentų, kurie tokį įspūdį darytų. Jaunos kartos 
dirigentams neretai nuoseklumo trūksta. Su šypsena vyras pasakoja, kaip 
teko su keliais švedų dirigentais dirbti: „Vienas tiek paskaitų prieš repeticiją 
atskaitė, galvojau – eruditas, laukiau, kol diriguoti pradės. O rankos – kaip 
kastuvai. Dirigentas negali būti statistas.“

Choristams taip pat reikalavimai labai aukšti. Nesvarbu, kad 
profesionalas, turi patirtį. Norint gerai pasiruošti repeticijų neužtenka. 
Namuose dainavimui Regimantas skiria kasdien keturias valandas. Karantino 
metu dar sudėtingiau: „Kai nuotoliniu repetuojame, daug sunkiau. Vienas 
pats turi visą partitūrą išanalizuoti, reikia siųsti įrašus solo, gauni patarimus, 
pastabas, vėl dirbi.“ Chorvedžiui, žinoma, nė kiek ne lengviau. Choro 
sėkmė, pasak R. Lukoševičiaus, didele dalimi priklauso nuo to, ar susirinkę 
bendraminčiai. Jei po repeticijos norisi drauge pasėdėti su arbatos puodeliu 
ar brendžio taurele, viskas tvarkoje. Chore keičiasi veidai ir kūnai. Tik vien 
gražių veidelių neužtenka, reikia energijos, akių kontakto, atsidavimo, ugnelės 
reikia. Jaunus nelengva uždegti. Uždarbio vedamas neišdainuosi. Be gilaus 
tikėjimo sakralinė muzika neskambės. Giesmėje nuoširdus gali būti, jeigu tai 
yra susitikimas su Jėzumi. Tokie dalykai sudrebina.

R.  Lukoševičiui teko patirti daug sunkių dalykų, sukrėtimų, bet jis 
neprarado jaunatviškumo, kūrybinės energijos, yra darbštumo, reiklumo 
sau pavyzdys jauniems choristams. „Buvau tarsi į duobę kritęs. Ligos 
užklumpa neigiančius prigimtį. Jogos mokykla padėjo. Tai yra kelias, kuriuo 
einu, – pasakoja brandaus amžiaus tenoras. – Gyvenimo būdas, mąstymas, 
nusiteikimas, mityba lemia beveik viską. Labai daug skaitau, suprantu, 
kaip svarbu būti čia ir dabar. Žaviuosi dzenbudistu Kęstučiu Marčiulynu. 
Aktorius, režisierius, rašytojas, vienuolis. Dešimt metų mokėsi meditacijos. 
Buvau susitikime – koks artistiškumas, kokia energetika. Manau, kad nesu 
pribrendęs padėti kitiems, kol kas bandau padėti sau: mankštinuosi, žiūriu, ką 
valgau, repetuoju, klausausi muzikos. Vis dėlto pradedu galvoti, kad nekaip 
atrodo dainuojantis pensininkas.“

R.  Lukoševičius atvirai pasakojo apie ypatingus pojūčius, patirtas 
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nušvitimo akimirkas stebint dailės kūrinį Londono nacionalinėje galerijoje, 
meldžiantis Šiluvos šventovėje, giedant Baisogalos dvare: „Kai pradėjome 
dainuoti, man šalta pasidarė, tarsi kompozitoriaus dvasią šalia pajutau. Aš 
nesu didelis menininkas, bet prisiliesti prie didelių yra Dievo dovana.“

„Tikėjimas, viltis ir meilė – trys dalykai, sutelpantys į žodį „choras“  
(Linas Balandis)

 „Choras „Polifonija“ labai šaunus, visi geranoriškai dirba, stengiasi 
padaryti viską kuo geriau, negailėdami savęs. Choristai labai draugiški, 
akivaizdu, kad dauguma jų išties myli muziką, ją transliuoja iš vidaus. Esu 
labai patenkintas bendru darbu su šiuo choru. Turi būti pasiruošęs visu šimtu 
procentų, nes prieš save matau daugiau patirties nei aš turinčius žmones. 
Dauguma choristų patys yra chorvedžiai. Visada jaučiu didžiulę atsakomybę 
prieš juos. Choras pajėgus, labai malonaus, minkšto tembro bei neapsakomai 
pagavus. Tai  – profesionalus choras, su kuriuo galima įgyvendinti visas 
kūrybines ambicijas, – sakė choro meno vadovas ir dirigentas dr. L. Balandis, 
dėl saviizoliacijos galėjęs bendrauti tik telefonu. – Žiauriai fainas kolektyvas, 
su kuriuo smagu dirbti. Stengiuosi ieškoti, kad būtų įdomu ir choras tobulėtų 
visapusiškai. Man svarbu aiški koncepcija, idėja. Nenusileidžiame iki popso. 
Labai svarbu atlikti ir kuo daugiau lietuviškos muzikos. Atliekame daug 
jaunų kompozitorių kūrinių, skirtų mūsų chorui. Jeigu choro meninis lygis 
būtų abejotinas, niekas jam kūrinių  nerašytų. Užtenka paminėti Monikos 
Sokaitės „Salve Samogitia“, Zitos Bružaitės „Vilties mišias“, Nijolės 
Sinkevičiūtės „Magnificat“. Mes – vieninteliai jų kūrinių atlikėjai.“

Tvirtu mostu, jautria klausa ir interpretacijos tikslumu pasižymintis 
chorvedys „Polifonijai“ vadovauja nuo 2018 m. L.  Balandis – mokslų daktaras, 
teoretikas ir pedagogas – aktyviai užsiima mokslo populiarinimo, edukacine 
veikla, skaito pranešimus mokslinėse konferencijose, publikuoja mokslinius 
straipsnius. Be „Polifonijos“ dar vadovauja Generolo J. Žemaičio Lietuvos 
karo akademijos vyrų chorui „Kariūnas“, yra berniukų ir jaunuolių choro 
„Ąžuoliukas“ choro disciplinų mokytojas, chormeisteris, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros asistentas, turi pareigų 
Kultūros taryboje, rengia knygą disertacijos „Choras Katalikų Bažnyčios 
liturgijoje“ pagrindu. 

Vienas perspektyviausių jaunosios kartos chorvedžių, daugybę 
kartų pelnęs laureato vardą įvairiuose tarptautiniuose ir respublikiniuose 
konkursuose, sako, kad laimėjimai – praeitas etapas:  „Lenkijoje esu gavęs 
daug prizų, užpernai Honkonge buvau šeštas, tai – nemaži pasiekimai, bet 
kam nors kažką įrodinėti nesiekiu. Kompozitorius Béla Bartókas yra pasakęs, 
kad konkursai skirti tik žirgams, o ne menininkams. Jo žodžiuose yra tiesos. 
Į konkursą Baltstogėje su choru ruošėmės dėl to, kad stiprėtų motyvacija. 
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Atsiranda daugiau pažinčių, choro kokybė kyla.“ Pasak L. Balandžio, 
konkursuose užsimezga  pažintys su kitais dalyviais, tai išties smagu ir 
vertinga. Su visais, su kuriais susipažino ankstesniuose konkursuose, ir dabar 
bendrauja. Atsiranda galimybių su savo kolektyvu pas juos važiuoti ir taip 
užmegzti kultūrinius mainus. Gaila, kad 2020 m. dėl pandemijos neįvyko 
nei konkursas Baltstogėje, nei festivalis „Rezurexit“. O buvo sudaryta puiki 
programa, pakviesta nerealių chorų.

Infekcijos grėsmė, L. Balandžio teigimu, smarkiai kiša koją: „Zoom“ 
sistemoje dainuoti nėra geras reikalas, bet turime dirbti. Intensyviai dirbome 
per „Zoom‘ą“ ir „Google Clsasroom“. Iš bėdos įmanoma su balsų grupėmis 
ir taip dirbti. Sustoti, visai nutraukti repeticijas būtų pražūtinga. Mes norime 
pasiekti kuo aukštesnį profesionalumo lygį.“ 

Su užsidegimu meno vadovas kalbėjo apie 2020 m. pabaigos  renginius. 
Visų pirma, tai netradicinis koncertų-paskaitų ciklas „Popiežiaus kelyje“ 
su daktare Danute Kalavinskaite, kuriam diriguos J.  Vanžodis, nes Linas 
saviizoliacijoje. Lapkričio mėnesį turėtų būti gražus koncertų ciklas „Tebūnie 
šviesa“.  Dar – projektas „30 metų šviesos“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 30-mečio įprasminimui, su dainų autore ir atlikėja Raminta 
Naujanyte-Bjelle, režisieriumi Augustu Gornatkevičiumi; diskusija su 
Monika Sokaite  – „Salve Samogitia“, seminaras „Nepažinti Gintauto 
Venislovo kūriniai chorams“. O ir daugybė kitų prasmingų renginių. 

L. Balandis pažymėjo, kad edukacinis aspektas „Polifonijos“ veikloje 
labai stiprus: „Kiti chorai neplėtoja taip intensyviai. Plati visuotinė edukacinė 
veikla – mūsų choro unikalumas. Vieninteliai iš valstybinių chorų rengiame 
tokias edukacines programas vaikams ir vyresniems žmonėms.“

L. Balandis gyvena Vilniuje, bet poros valandų kelionė į darbą Šiauliuose 
jo nevargina. „Kadangi nevairuoju, padirbėti galiu traukinyje. Kaip tyčia, 
traukinių reisai pritaikyti prie mano darbo grafiko. Per tas kelionės valandas 
nemažai pasidarau. Viskas įveikiama, kada turi tikslą,  – sako energingasis 
pašnekovas. – Mano visas laikas yra darbas ir poilsis. Savaitgaliais dirbu, bet 
taip susidėlioja, kad darbe pailsiu. Man muzika – didžiausias malonumas ir 
džiaugsmas. Dar mėgstu skaityti istorines-biografines knygas, iš kurių gali 
sužinoti kažką naujo, papasakoti ir savo choristams. Stengiuosi užsiimti kuo 
įvairesniais darbais, kad būtų nuolatinė dinamika, kuri mane žavi. Mane žavi 
pats procesas, darbas su žmonėmis, nes dirigavimas yra tik ledkalnio viršūnė. 
Anksčiau po koncertų apimdavo didžiulis liūdesys, nes programą ruoši ilgą 
laiką, o vėliau tas pasiruošimas telpa į koncerto valandą. Dabar gal tiesiog 
prie to pripratau ir mėgaujuosi pačiu procesu.“

 L. Balandis nepritaria teigiantiems, kad chorinė muzika prastėja: 
„Šnekėjimas, kad anais laikais muzikoje viskas buvo tobula – mistifikavimas. 
LRT mediateka parodo, kaip yra iš tikrųjų. Nemanau, kad muzikos pasaulis į 
pakalnę ritasi. Ryškaus blogėjimo nematau. Menas banguoja, Eldorado šalia 
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ne visada. Kitaip neįdomu būtų.“ Tačiau ne viskas menininkų pasaulyje glotnu. 
Taip pat ir chorvedyboje. Pasak L. Balandžio, labiausiai trūksta meilės tam 
dalykui, kurį darai. Dažnai asmenybes užgožia jų pačių ego, sureikšminamas 
garbės troškimas ir tame tarsi paskęstama. Tokiu būdu žmonės užsiima tik 
paviršiniais dalykais, nemato gilumos, nebededa tiek daug pastangų dėl 
pačios muzikos. „Manau, kad pas mus yra per daug „ordinų“, „garbinimų“, 
„šlovinimų“, „ąžuolų vainikų“ ir panašiai. Galbūt trūksta geranoriškumo, 
bendruomeniškumo, noro visiems kartu viską daryti dėl vieno bendro tikslo, 
o ne kiekvienam sau ir dėl savęs“, – reziumavo L. Balandis.

Iki susitikimų 2021-aisiais 

Kai rudenėjant kalbėjomės su choristais ir meno vadovais, dar nežinojome, 
kad nuo spalio koncertų salės vėl užsivers, nutrūks koncertų-paskaitų ciklas 
„Muzika popiežiaus kelyje“, atidėti ir kiti unikalūs „Polifonijos“ koncertai 
bei renginiai. Tačiau išmintingas projektas „Virtuali „Polifonija“ sutalpino 
įdomias rubrikas „Kompozitoriaus portretas“, kuriose kalbinamos Zita 
Bružaitė ir Monika Sokaitė bei atliekami jų kūriniai „Vilties mišios“ ir „Salve 
Samogitia, arba devyni žvilgsniai į Žemaitiją“. Deja, tik virtualioje erdvėje 
galima išgirsti ir pamatyti įdomių diskusijų ir choro atliekamų kūrinių 
videoįrašus. Festivaliai, koncertai perkelti į viltingus 2021-uosius. 

                                                                           Teresė HOKIENĖ

„Polifonija“ šiandien.

 * Citatos iš knygos „Choristai“. - „Saulinga“, 2019.
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LIBERTAS KLIMKA

„KULTŪROS“ BENDROVĖ 
IR JOS GAMTAMOKSLINĖ 
ŽINIASKLAIDA

Prieškario Lietuvos šviesuomenė buvo itin dėmesinga tautos švietimo 
reikalams, matydama tame tiesiausią kelią į valstybės gerovę. Iškiliausi 
profesoriai nesibodėdavo neatlygintinai paskaityti paskaitų, tarkime, 
liaudies universitete. Kartu kūrėsi ir ne viena organizacija, savo tikslu 
iškėlusi jaunimo, suaugusiųjų neformalųjį švietimą, mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimą. Tokių steiginių radosi tiek, kad jie galėjo suburti narius 
netgi  pagal pasaulėžiūrinį principą ar politines nuostatas. Tad vyko ne 
tik visuomeninės veiklos specializacija, bet ir  tam tikras susiskaldymas 
pagal ideologiją. Gal kartais ir stokojant tolerancijos kitaip mąstantiems 
tautiečiams. Bene plačiausiai visuomenės švietimo veiklą plėtoti Lietuvoje 
užsimojo 1920 m. lapkričio 26 d. Šiauliuose įsikūrusi „Kultūros“ bendrovė. 
Prisimintina, kad Šiauliai apie XIX-XX a. sandūrą buvo tapę svarbiu 
nacionalinės inteligentijos telkimosi ir veiklos židiniu. 

„Kultūros“ bendrovė  – viena iš sėkmingiausių visuomeninių Šiaulių 
miesto inteligentijos iniciatyvų, tiksliai atliepusi to meto visuomenės 
poreikius. Tai – spaudos leidimo ir kultūros sklaidos kooperatinė bendrovė, 
veikusi  iki 1929 m. Šiauliuose, tada  kitu pavadinimu pratęsusi darbą iki 
1939  m. Kaune. Jos istorija bei veiklos patirtis gali būti įdomi, o gal ir 
pravarti šiandienos švietimo ir kultūrinės veiklos organizatoriams.

Bendrovės valdybą sudarė energingi, kultūros veiklai labai angažuoti 
žmonės; ne vienas jų palikęs ryškų pėdsaką mūsų krašto mokslo, kultūros ir 
politikos istorijoje. Tai – Kipras Bielinis, Stasys Brašiškis, Peliksas Bugailiškis, 
Feliksas Daugėla, Jonas Fledžinskas, Stasys Lukauskis, Jonas Murka, 
Antanas Povylius, Jonas Trečiokas, Antanas Ulpis, Vladimiras Zubovas, 
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Kazimieras Venclauskis. Dar į 
valdybą nuo 1922  m. įėjo ir Stasys 
Matijošaitis. Bendrovės pirmininkais 
buvo P. Bugailiškis (1920–1925 m.) 
ir K.Venclauskis (1925–1939  m.), 
sekretoriumi  – S. Brašiškis. Įstatinį 
kapitalą sudarė 14 000 auksinų, kurie 
surinkti labai paprastai – iš valdybos 
narių įnašų. Bendrovė kartu su savo 
biblioteka įsikūrė architekto Vlado 
Bitės projektuotame modernistinės 
stilistikos Šiaulių apygardos ligonių 
kasos rūmuose Aušros alėjos ir Dvaro 
gatvės sankryžoje. 

Pagrindinis bendrovės tikslas, 
išreikštas obalsiu „Švieskis ir 
šviesk!“,  – mokslo žiniasklaida 
visuomenėje, to siekiant per leidybą 
bei organizacinius steiginius. Arba 
kaip to meto spaudoje paprasčiau, bet vaizdingiau rašyta: „Tikslas – platinti 
tarp žmonių švietimą ir padėti jiems išmintingai išnaudoti liuosą laiką“. 
Pirmiausia buvo rūpinamasi jaunimo kultūriniu išprusimu ir jo orientacija į 
mokslą, visoje Lietuvoje steigiant „Kultūros“ būrelius. Šių veiklai bendrinti 
ir aktyvinti būdavo organizuojami kasmetiniai kongresai, o nuo 1923 m. 
pradėtas leisti populiarusis mėnesinis  „Kultūros“ žurnalas. Būrelių skaičius 
augo neįtikėtinai sparčiai: 1925  m. jų jau buvo apie 250 su 3000 narių,  
vėliau skaičiai dar išaugo. Žurnalas tapo būrelių organizacine jungtimi; 
nariams prenumerata nekainavo ar buvo  gerokai mažesnė. „Kultūros“  
tematika  – aktualios gamtamokslinės, socialinės bei pasaulėžiūrinės 
problemos.  Tokios pat krypties iš esmės buvo ir bendrovės išleidžiamos 
knygos; veiklos pradžioje jų sąraše vyraujant verstiniams pasaulio literatūros 
klasikos šedevrams, vėliau vis daugėjo originalių lietuvių autorių kūrinių. 
Išleistos Butkų Juzės, J. Krikščiūno-Jovaro rinktinės, A.Vienuolio raštai ir 
kt. 1924 m. išspausdinta „Eglė žalčių karalienė“ – pirmasis nuostabiosios 
lietuvių liaudies pasakos leidimas su spalvotomis Kazio Šimonio 
iliustracijomis. Neabejotinai reikšminga buvo ir H. Velso „Pasaulio 
istorijos“ tritomio publikacija. Platesnės sklaidos dėlei netgi atskiri žurnalo 
straipsniai, susilaukę didesnio skaitytojų dėmesio, būdavo išleidžiami 
brošiūrų formatu. Atskirai reikia išskirti žinomų pedagogų J.  Murkos, 
J. Trinkūno, J. Trečioko, S. Brašiškio, M. Vasiliausko parengtus vadovėlius 
bei mokymo metodikos leidinius. Apskritai „Kultūra“ vertinama kaip viena 
ryškiausių to meto leidyklų, ypač nusipelniusi puoselėjant meninę knygos 
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kultūrą, lygiuojantis į Vakarų Europos leidinius. O ir dalis bendrovės 
knygų buvo spausdinamos gerose Leipcigo spaustuvėse, itin didelį dėmesį 
skiriant jų estetikai. Leidybinės veiklos rezultatai įspūdingi: 1921–1927 m. 
išleista 140 pavadinimų knygų milžinišku 621 200 egz. tiražu. Skaitytojai 
bendrovės leidžiamas knygas galėdavo gauti ir paštu, - tokia paslauga buvo 
pirmoji Lietuvoje. Šiauliuose  bendrovės rūpesčiu ėmė veikti  biblioteka, 
Povilo Višinskio liaudies universitetas, liaudies teatras, net simfoninis 
orkestras. 

Savo siekių įgyvendinimui bendrovė stengėsi pasitelkti ir kitas liberalių 
bei demokratinių nuostatų organizacijas, inicijuodama jų susibūrimą 
koordinuotai veiklai į Lietuvos kultūros sąjungą, rengiančią kasmet 
sušaukiamus kongresus. Į Sąjungos veiklą įsitraukė Lietuvos mokytojų 
profsąjunga, Sveikatos ir blaivybės draugija „Sveikata“, Spaudos fondas, 
„Žiburėlio“ draugija, net keletas JAV lietuvių organizacijų. 1925–1932 m. 
kultūros kongresuose nagrinėtos suaugusiųjų švietimo, vaikų auklėjimo, 
sveikatos ir blaivybės, kraštotyros ir kitos problemos. Svari Lietuvos kultūros 
sąjungos iškelta idėja  – leisti Lietuvių enciklopediją. Ją įgyvendinti nuo 
1929 m. pradėjo „Spaudos fondas“. Kongresai rinkdavo Lietuvos kultūros 
tarybą, kuri ir vykdė jų nutarimus. Taryba parengė liaudies universitetų, 
suaugusiųjų mokymo kursų programas, jų statutus, rūpinosi populiarios 
literatūros leidyba, bibliotekų fondais, rengė viešas paskaitas. Šioje veikloje 
aktyviausiai dalyvavo Kauno universiteto profesoriai Pranas Augustaitis, 
Vaclovas Biržiška, Vladas Dubas, Vincas Krėvė, Petras Leonas, Antanas 
Purėnas, Mykolas Romeris, Kazys Sleževičius, Jonas Gudaitis-Vabalas, 
taip pat kultūros ir švietimo darbuotojai Stasys Brašiškis, Dzidas Budrys, 
Paulius Galaunė, Juozas Galvydis, Juozas Geniušas, Pranas Mašiotas, 
Vincas Ruzgas, Jonas Šliūpas. Pirmasis ir ilgametis Lietuvos kultūros 
tarybos pirmininkas buvo Vladas Lašas. 

„Kultūros“ bendrovės santykiai su valdžia klostėsi sudėtingai. Mat 
dauguma jos bendradarbių – rašytojai, mokslo ir visuomenės veikėjai – buvo 
liberalių demokratinių nuostatų, materialistinės pasaulėžiūros. Tarp jų  – 
ir laisvamanių, ir kairuoliškų pažiūrų. O kai kurių būrelių veiklą stengėsi 
įtakoti pogrindiniai komunizmo propagandistai. Todėl tiek krikščionių 
demokratų, tiek vėliau tautininkų vyriausybės varžė bendrovės veiklą, jos 
leidinius uždraudė laikyti mokyklų bibliotekose. Po valstybės perversmo 
„Kultūros“ būreliai 1927 m. buvo paskelbti nelegaliais ir uždaryti. Jų veikla 
tik dalinai atsikūrė ketvirtojo dešimtmečio pradžioje; tuomet ypač aktyviai 
reiškėsi studentiški būreliai Kaune ir Dotnuvoje. Švietimo ministerijai 
uždraudus naudoti bendrovės išleistus vadovėlius, leidykla buvo priversta 
bankrutuoti. Tačiau tada jos  vekselius už 10 000 Lt išpirko K. Venclauskis. 
Tad nors formaliai bendrovė buvo likviduota 1929 m. liepos 27 d., tačiau 
tuoj pat buvo įkurta „Kultūros švietimo draugija“. Ji pratęsė „Kultūros“ 
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žurnalo leidybą Kaune, spausdindama jį 2000–2800 egz. tiražu „Raidės“ 
spaustuvėje. Žurnalą ir toliau iki 1933  m. faktiškai redagavo Juozas 
Galvydis, o 1933–1941 m. šį darbą tęsė  Kostas Korsakas. Prenumeratai, 
kainavusiai metams 20 Lt, paskatinti buvo skelbiamos loterijos, teikiami 
priedai – knygos ir „Kultūros“ kalendoriai. O loterijų prizai – išmoningi; 
štai, laimėjęs pirmąjį,  galėjo išsirinkti iš trijų: kuliamąją mašiną, kino 
aparatą ar bibliotekėlę. Antrasis prizas viliojo radijo aparatu, trečiasis  – 
dviračiu ar siuvimo mašina.

Žurnalas „Kultūra“ skelbė publikacijas istorijos, archeologijos, 
astronomijos, filosofijos, kultūros ir gamtos mokslų temomis, taip pat 
literatūros, kultūros ir meno reiškinių kritikos straipsnius, lietuvių ir 
užsienio rašytojų kūrinius. Redakcija, 1938  m. apžvelgdama 15 metų 
kelią, pastebėjo, kad pirmuoju leidybos etapu žurnalo tikslas buvo mokslo 
žiniasklaida –„krašto kultūrinimas, tautos švietimas ir mokslinimas“. O 
nuo ketvirtojo dešimtmečio pradžios „Kultūra“ pamažu virto liberaliosios 
(„pažangiosios“) inteligentijos žurnalu. Tai vaizdžiai rodo redakcijos 
išplatinta rašytojams anketa su klausimais apie kūrybos procesą bei jų 
atsakymų publikacija žurnale (1934, nr.8., p.120). Tokios žurnalo pobūdžio 
slinkties  priežasčių reiktų ieškoti tiek labai sustiprėjusioje krašto švietimo 
sistemoje, tiek ir išaugusioje kitų periodikos leidinių („Kosmos“, „Gamta“, 
„Logos“) konkurencijoje. Apžvalgoje teigiama, kad, „vengdama minties 
sustingimo, prietaringumo ir siauros reikšmės doktrinos, „Kultūra“ ir 
ateityje kaip sektiną idealą rodys platų humaniškumą, mokslo ir gyvenimo 
progresą, minties ir sąžinės laisvę, proto kritiškumą ir tauriuosius 

Taip  
vėlesniais metais atrodė 

„Kultūros“ žurnalas.
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demokratijos principus.“ Neabejotinai šių maksimų ir buvo laikomasi; juk 
žurnalo autoriai – šviesuomenės elitas.

„Kultūros“ žurnalo svarbiausi bendradarbiai buvo Petras Avižonis, 
Juozas Bardauskas-Baldžius, Kipras Bielinis, Vaclovas Biržiška, Dzidas 
Budrys, Vincas Čepinskis, Jonas Fledžinskas, Jonas Kairiūkštis, Ignas 
Končius, Petras Leonas, Stasys Lukauskis, Juozas Matulis, Jonas Murka, 
Vincas Krėvė-Mickevičius, Antanas Povylius, Mykolas Romeris, Paulius 
Slavėnas, Teofilis Tilvytis, Jonas Gudaitis-Vabalas, Antanas Žvironas. Tai – 
įspūdingas to meto mokslo žvaigždynas!

Pirmasis „Kultūros“ numeris buvo išspausdintas 1923 m. spalio 27 d. 
dr. J.  Šliūpo įsteigtoje „Titnago“ spaustuvėje. Jo apimtis  – 80 puslapių, 
formatas  – mokyklinio sąsiuvinio, viršelį piešė K.  Šimonis. Tekstas 
suskirstytas į 6 skyrius: Bendrąjį, Gamtos ir geografijos, Visuomenės ir 
istorijos, Literatūros ir meno, Technikos ir ūkio, Redakcijos (viešiesiems 
ryšiams su skaitytojais). Vėliau formatas padidėjo, pridėjus Apžvalgos skyrių 
su poskyriais: Knygos, Literatūra, Teatras, Menas, Spauda, Mokslas, Politika, 
Įvairenybės. Pirmojo numerio įvadiniame straipsnyje Kauno universiteto 
rektorius prof. V.  Čepinskis gražiai apibūdino mokslo fenomeną ir jo 
metodologijas; straipsnis iliustruotas mokslo korifėjų I. Kanto, Č. Darvino 
ir I. Niutono portretais. Gydytojas Jonas Kairiūkštis straipsnyje „Gamtos 
mokslai ir filosofija“ nagrinėja pasaulėžiūrinius mokslinio darbo aspektus. 
Net keletas šio pirmojo numerio straipsnių kviečia domėtis tautinės kultūros 
tyrimais: archeologas Petras Tarasenka rašo apie istorinius akmenis Trakų 
apskrityje, pedagogas Z. Kuzmickis pateikia folklorinę medžiagą tradicinių 
vestuvių tema, fizikas ir etnografas I. Končius įtaigiai ragina pažinti 
gimtąjį kraštą. Ši tendencija žurnalo leidyboje išlaikoma ir vėliau; o krašto 
mokslininkų svaresnieji straipsniai žymia dalimi buvo orientuoti į Lietuvos 
ūkio reikmes bei visuomenės aktualijas. Pavyzdžiui, veterinarijos gydytojas 
Konradas Aleksa parengė šiuos straipsnius: „Gyvulių instinktas“ ir „Gyvulių 
sielos veiklos tyrimas“ (1926, nr.1-3), „Paveldėjimas“ (1927, nr.2,3,5,7); 
biologas Jonas Dagys – „Vitalizmas ir materializmas“ (1934, nr.2), „Augalų 
hormonai  – jų gyvybės varikliai“ (1934, nr.8); Žemės ūkio akademijos 
rektorius Povilas Matulionis  – „Lietuvos flora“ (1924, nr.3); zoologas 
Tadas Ivanauskas  – „Evoliucijos mokslas“ (1939, nr.6,7); agrochemikas 
Viktoras Ruokis – „Chemijos pagrindai“ (1924, nr.5.); ekonomistas Povilas 
Kopustinskas – „Kapitalų koncentracija“ (1933, nr.9).  Įdomūs ir turintys 
didelę išliekamąją vertę socialinės antropologijos pradininko J. Bardausko-
Baldžiaus darbai: „Šių dienų visuomenės ideologinės kryptys“ (1928, 
nr. 9-12), „Lyčių santykių sociologija“ (1932, nr. 3-9), „Kapitalizmo krizė ir 
socializmo perspektyvos“ (1934, nr. 1,4).  

Į pasaulines gamtos mokslų naujienas taip pat buvo stengiamasi 
atsiliepti nedelsiant. Štai, pavyzdžiui, fizika, kurios temų bene daugiausia 
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žurnale.  Kauno universiteto vyr. asistentas Antanas Žvironas jau 
1929 m. plačiai rašo apie atomo sandaros tyrimus, kiek vėliau aptaria ir 
jo branduolio suskaldymo bandymus.  O fizikų kalbos supratimui tame 
pačiame numeryje pradedamas  spausdinti mokslo terminų žodynėlis. 
Astronomas ir matematikas Paulius Slavėnas „Kultūroje“ skelbia straipsnį 
„Pasaulio energija ir entropija“ (1934, nr.1), tarsi numatydamas klimato 
šiltėjimo krizę. 

Ne vienas iš autorių buvo J. Šliūpo įkurtos Laisvamanių etinės draugijos 
nariais, tačiau pasaulėžiūros klausimus žurnale gvildeno gana nuosaikiai, 
remdamiesi tik mokslo duomenimis, pagarbiai tikinčiųjų jausmų atžvilgiu. 
Pavyzdžiu čia gali būti minėtoji J.  Kairiūkščio ir kitos jo publikacijos: 
„Žmogaus kilmės problema“ (1924, nr.2), „Krikščionybė ir mitologija“ 
(1927, nr.9-12). Nepaisant neigiamo Bažnyčios vadovybės nusistatymo 
žurnalo atžvilgiu, kunigas dr. Juozapas Čepėnas-Agaras „Kultūroje“ 
paskelbė platų straipsnį „F. Ničė“ apie vokiečių filosofą, kritikuojantį 
krikščioniškosios moralės sampratą (1926, nr.1, 3-5). Beje, ir kanauninkas 
Juozas Tumas-Vaižgantas buvo labai palankiai nusiteikęs leidinio atžvilgiu. 
Platesnei filosofinės minties panoramai apžvelgti žurnale talpintas verstinis 
S. Reinacho straipsnis „Laiškai iš filosofijos istorijos“ (1927, nr.1-5).

1940  m. gegužės mėnesio „Kultūra“ buvo paskutinis laisvos dvasios 
numeris. Tų metų rugpjūtyje žurnalą perėmė Valstybinė leidykla, 
1941  m. pirmajame numeryje paskelbdama, kad jis pirmiausia yra 
„marksizmo-leninizmo“ leidinys. Paskutiniuose penkiuose numeriuose  – 
desperatiškos pastangos išlikti, publikuojant  straipsnius apie Sovietų 
sąjungos pasiekimus, šlovinančius „tautų vadą“. Tačiau ryškios ir tam 
tikros pastangos išlaikyti tautos orumą įvykusioje katastrofoje; pavyzdžiui, 
publikuojamas menotyrininko ir muziejininko Antano Rūkštelės straipsnis 
„M. K.  Čiurlionio kūrybos bruožai“ (1941, nr.4). O ir mokslas nebuvo 
iš žurnalo galutinai išguitas; net paskutiniame, penktajame numeryje 
paskelbtas T.  Ivanausko straipsnis „Apie žmogaus kilmę“ ir P. Slavėno –
„Geometrijos raida“.

„Kultūros“ bendrovės veiklos ir žurnalo leidybos patirtis neabejotinai 
pravertė organizuojant 1948  m. įsteigtos „Žinijos“ draugijos veiklą. Jos 
leidžiamas populiarusis „Mokslas ir gyvenimas“ gūdžiu sovietmečiu tapo 
nors nedideliu langeliu pro geležinę uždangą į platųjį pasaulį bei kelrodžiu 
jaunimui į totalitarinės ideologijos nevaržomą gamtos mokslą. Kartu ir 
gimtojo krašto gamtos, kultūros bei istorijos pažinimo šaltiniu. O 
nūdienos skaudžias švietimo problemas sprendžiant, ar nevertėtų 
atsigręžti ir į gerąją praeities patirtį?

Libertas KLIMKA
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PATRICIA HIGHSMITH

KAIP ŠAUKSI, TAIP ATSILIEPS

Iš anglų kalbos vertė Gražvydas KIRVAITIS

Versta iš įvairių autorių rinkinio   
Oxford Bookworms Collection Crime Never Pays, 2004

Patricia Highsmith ( 1921-1995 ) – amerikiečių romanistė ir apsakymų 
autorė, išgarsėjusi psichologiniais trileriais, tarp jų penkiais romanais su 
tuo pačiu pagrindiniu veikėju. Vienas jų – „Talentingasis ponas Riplis“ – 
išverstas į lietuvių kalbą. Jos kūryba įtaigiai atskleidžia tamsiąją žmogaus 
prigimties pusę, jai turėjo įtakos egzistencialistinė literatūra. Per beveik 
penkis dešimtmečius parašė 22 romanus ir gausybę apsakymų, daugelis 
jų ekranizuoti ir statyti teatruose.

Įvykis garaže buvo trečia kone katastrofiška nelaimė Eimorių šeimoje, 
pakišusi Lorenui Einoriui siaubingą mintį: jo brangioji žmona Olivija 
ketina nusižudyti.

Lorenas trūktelėjo plastikinę skalbinių virvę, nukarusią nuo aukštos 
garažo lentynos – norėjo tik pasitvarkyti, gražiai suringuoti virvę – ir kaip 
mat lavina lagaminų, sena žoliapjovė ir dievai žino kiek sverianti siuvimo 
mašina griuvo į tą vietą, nuo kurios jis vos spėjo atšokti.

Po to baisaus atsitikimo Lorenas palengva nužingsniavo į namą 
smarkiai plakančia širdim. Įėjo į virtuvę ir užlipo laiptais. Olivija sėdėjo 
lovoje atsirėmusi į pagalvę, o ant kelių turėjo žurnalą.

– Kas ten taip subildėjo, brangusis?
Lorenas atsikrenkštė ir tvirčiau spustelėjo ant nosies akinius juodais 

rėmeliais.

VERTIMAI
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– Galybė daiktų garaže. Truputį patraukiau skalbinių virvę.
Jis paaiškino, kas atsitiko.
Ji ramiai sumirkčiojo tarsi sakydama: „Na, ir kas. Taip dažnai atsitinka.“
– Gal ieškojai ko nors ant tos lentynos?
– Na, ne. O kodėl?
– Todėl... Na, ten viskas vos vos laikėsi, mieloji.
– Ar man prikaišioji? – paklausė ji negarsiai.
– Prikaišioju, kad nerūpestinga, taip. Sudėliojau tuos lagaminus, bet 

tikrai ne taip, kad jie griūtų vos palietus. Ir neužkroviau siuvimo mašinos 
ant viršaus. Nesakau, kad...

– Prikiši man, kad nerūpestinga, – pakartojo ji įsižeidusi.
Jis tuoj suklupo šalia lovos.
– Brangute, neslapukaukime daugiau. Praeitą savaitę buvo tas dulkių 

siurblys ant rūsio laiptų. O tos kopėčios! Ketinai lipti jomis ir numušti 
tą vapsvų lizdą! Noriu pasakyti, brangioji, jog tu nori, sąmoningai ar 
nesąmoningai, kad tau kas nors atsitiktų. Būk atsargesnė, Olivija. O, 
brangioji, prašau, neverk. Aš stengiuosi tau padėti. Aš nekritikuoju.

– Žinau, Lorenai. Tu geras. Bet mano gyvenimas... man neatrodo, kad 
verta ilgiau gyventi. Nesakau, kad bandau užbaigti savo gyvenimą, tačiau...

– Vis dar galvoji apie... Stiveną? – Lorenas nekentė to vardo ir nenorėjo 
jo ištarti.

Ji nuleido rankas nuo paraudusių akių.
– Prispyrei mane pasižadėti daugiau negalvoti apie jį, tai aš ir negalvoju, 

prisiekiu, Lorenai..
– Gerai, brangioji. Mažute mano,  – jis paėmė ją už rankų.  – O 

gal užsisakom kruizą ilgai nelaukdami, pavyzdžiui, vasariui? Tada į 
darbą sugrįš Majersas ir pavaduos mane porą savaičių. Gal į Havajus ar 
Bermudą?

Valandėlę ji, rodės, svarstė tai, bet galiausiai papurtė galvą ir pasakė 
žinanti, kad jis tai daro tik dėl jos, o ne todėl, kad išties norėtų paatostogauti. 
Lorenas trumpai paprieštaravo, paskui liovėsi. Jeigu Olivija nepriimdavo 
kokio nors siūlymo iš karto, tai nepriimdavo jo niekada. Vienintelį 
džiaugsmą jis turėjo, kai pasisekė ją įtikinti, kad būtų gerai nesimatyti su 
Stivenu Kaslu bent tris mėnesius.

Olivija sutiko Stiveną Kaslą pobūvyje pas vieną Loreno bendradarbį iš 
vertybinių popierių biržos. Stivenas buvo trisdešimt penkerių, dešimt metų 
jaunesnis nei Lorenas ir metais vyresnis nei Olivija. Stivenas buvo aktorius. 
Lorenas neįsivaizdavo, kaip Tuhis, vakarėlio šeimininkas, susipažino su juo 
ir kodėl pakvietė jį į pobūvį, kur kas antras svečias buvo iš bankų ar iš 
biržos, bet jis buvo čia kaip svetima piktoji dvasia ir visą vakarą užsiėmė 
Olivija, o ši atsiliepdavo žavingomis šypsenomis, kuriomis suviliojo Loreną 
viename vakarėlyje prieš aštuonetą metų.

KAIP ŠAUKSI, TAIP ATSILIEPS
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Paskui, kai jie važiavo atgal į Old Grinvičą, Olivija pasakė: „Kaip malonu 
dėl įvairumo pasišnekėti su kuo nors ne iš biržos! Jis man papasakojo, kad 
dabar repetuoja pjesę – „Dažnas svečias“. Turime ją pamatyti, Lorenai.“

Jie ir pamatė. Stivenas Kaslas vaidino pirmajame veiksme gal penketą 
minučių. Jie nuėjo pas Stiveną į užkulisius, ir Olivija pakvietė jį į kokteilių 
vakarėlį, kurį jie rengė kitą savaitgalį. Jis atėjo ir pernakvojo jų svečių 
kambaryje. Paskui kelias savaites Olivija važinėjo savo mašina į Niujorką 
apsipirkti bent porą kartų per savaitę, bet neslėpė, kad pakviesdavo Stiveną 
pietų, o kartais ir kokteilių. Pagaliau ji pasakė Lorenui, kad myli Stiveną ir 
nori skyrybų.

Lorenas iš pradžių neteko žado ir netgi buvo linkęs džentelmeniškai 
patenkinti jos prašymą, bet po keturiasdešimt aštuonių valandų atsipeikėjo. 
Per tą laiką pasilygino su varžovu  – ne tik fiziškai (čia Lorenas nelabai 
blizgėjo – neaukštesnis už Oliviją, pliktelėjęs nuo kaktos ir su nedideliu 
pilvuku), bet ir morališkai bei finansiškai. Pastaraisiais dviem atžvilgiais jis 
gerokai pranoko Stiveną Kaslą ir apie tai kukliai priminė Olivijai.

– Niekada netekėčiau už vyro dėl jo pinigų, – atšovė ji.
– Nesakau, kad tekėjai už manęs dėl pinigų, brangioji. Bet ką gi turi 

Stivenas Kaslas? Nelabai ką, sprendžiant iš jo aktorystės. Tu pripratusi prie 
daugiau, nei jis tau gali duoti. Ir tik šešios savaitės kaip jį pažįsti. Ar gali 
būti tikra, kad jo meilė tau ilgai truks?

Pastaroji mintis Oliviją kiek sutrikdė. Ji pasakė, kad pasimatys su 
Stivenu dar tik kartą – „kad aptartų reikalus“. Nuvažiavo į Niujorką vieną 
rytą ir negrįžo iki vidurnakčio. Buvo sekmadienis, ir Stivenas nevaidino. 
Lorenas sėdėjo ir laukė jos. Ašarodama Olivija pasakė jam, kad ji su 
Stivenu susitarė nesimatyti ištisą mėnesį, ir, jeigu jam praėjus jų jausmai 
vienas kitam bus pasikeitę, jie pasižadės viską pamiršti.

– Žinia, kad jie nepasikeis – pasakė Lorenas. – Kas yra mėnuo žmogaus 
gyvenime? Jeigu pabandytum tris mėnesius.

Ji pažvelgė į jį pro ašaras.
– Tris mėnesius?
– Ar tai daug palyginus su aštuoneriais mūsų vedybų metais? Argi 

mūsų vedybos nevertos nė trijų mėnesių išbandymo, a?
– Gerai, sutarta. Tris mėnesius. Paskambinsiu rytoj Stivenui ir pasakysiu. 

Nesimatysime ir nesikalbėsime telefonu tris mėnesius.
Nuo tos dienos Olivija ėmė nykti. Nebesidomėjo sodu, bridžo klubu 

ir netgi drabužiais. Neturėjo apetito, nors daug svorio nenumetė, nes labai 
aktyviai nesidarbavo. Jie niekada neturėjo tarnaitės. Olivija didžiavosi, kad 
jaunystėje dirbo pardavėja didelės Manhatano parduotuvės dovanų skyriuje, 
kur ją ir sutiko Lorenas. Ji mėgdavo sakyti, kad moka viską pasidaryti 
pati. Apeiti didelį namą Old Grinviče būtų visai nelengva bet kuriai 
moteriškei, nors Lorenas buvo nupirkęs visus įmanomus darbą taupančius 
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prietaisus. Rūsyje jie turėjo šaldymo kamerą, didumo sulig erdvia spinta, 
tad apsipirkinėdavo rečiau nei kiti, be to, šiaip ar taip, visas maistas būdavo 
pristatomas į namus. Dabar, kai Olivijos jėgos taip išseko, Lorenas pasiūlė 
pasisamdyti kambarinę, tačiau Olivija atsisakė.

Praėjo septynios savaitės, ir Olivija tebesilaikė savo pažado nesimatyti 
su Stivenu. Bet aiškiai matėsi, jog buvo taip prislėgta, taip linkusi prapliupti 
ašaromis, kad Lorenas vos susilaikydavo nepasakęs jai, kad jeigu taip myli 
Stiveną, tegu eina ir susitinka su juo. Turbūt, galvojo Lorenas, ir Stivenas 
Kaslas lygiai taip pat jaučiasi ir skaičiuoja savaites, likusias iki tos dienos, 
kai vėl pamatys Oliviją.

Vis dėlto Lorenui buvo sunku patikėti, kad Stivenas išvis sugeba ką 
nors jausti. Jis buvo išstypęs kvailokas vyrukas avižų spalvos plaukais, o 
jo veide nuolat klaidžiojo blyški šypsenėlė, tarsi jis būtų koks reklamos 
personažas ir manytų, kad tai pati patraukliausia jo išraiška.

Lorenas, senberniavęs iki trisdešimt septynerių, kai vedė Oliviją, dažnai 
liūdnai atsidusdavo nesuprasdamas moterų keistenybių. Štai, pavyzdžiui, 
Olivija: jeigu jo jausmai kitai moteriai būtų tokie stiprūs, jis nedelsdamas 
pradėtų laisvintis iš tų vedybų. O ką daro Olivija? Lūkuriuoja nežinia kodėl. 
Įdomu, ką ji galvoja iš to laimėti? Negi mano ar tikisi, kad jos susižavėjimas 
Stivenu praeis? O gal nesąmoningai suvokia, jog jos meilė Stivenui Kaslui 
tėra tik fantazija ir kad jos dabartinė depresija jai ir Lorenui reiškia tam 
tikrą gedulą dėl meilės, kurios ji neišdrįso priimti?

Bet šeštadienio įvykis garaže privertė Loreną abejoti, ar Olivija 
mėgaujasi fantazijomis. Jis nenorėjo pripažinti, jog Olivija bando atimti 
sau gyvybę, bet įvykių logika vertė taip galvoti. Jis buvo skaitęs apie tokius 
žmones. Jie kitokie nei tie, kurie miršta natūralia mirtimi per nelaimingus 
atsitikimus ar kitaip. Jie turi polinkį į savižudybę, ir, jo manymu, Olivija 
priklausė šiai kategorijai. 

Na, kad ir tas nuotykis su kopėčiom. Olivija stovėjo ant ketvirto ar 
penkto skersinio, kai Lorenas pastebėjo plyšį kairėje kopėčių pusėje, o ji 
nėmaž nesusirūpino, netgi kai jis parodė jį. Jeigu ji nebūtų pasakiusi, kad jai 
šiek tiek svaigsta galva žiūrint į tą vapsvų lizdą, jis niekada nebūtų užsiėmęs 
tuo reikalu ir dėl to nebūtų pamatęs plyšio.

Lorenas laikraštyje rado, kad Stiveno pjesė nebevaidinama, ir jam 
pasirodė, jog Olivija dar labiau paniuro. Jos paakiai pajuodavo, ji skundėsi 
negalinti užmigti iki aušros.

– Paskambink jam, jeigu nori, brangioji, – galų gale pasakė Lorenas. – 
Pasimatyk su juo dar kartą ir pažiūrėk, ar jūs abu...

– Ne, aš tau pasižadėjau. Tris mėnesius, Lorenai. Aš ištesėsiu savo 
pažadą, – pasakė ji drebančiom lūpom.

Lorenas nusisuko nuo jos, nelaimingas ir nekęsdamas savęs.
Olivija silpo fiziškai. Kartą ji suklupo lipdama žemyn laiptais ir vos 
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spėjo įsikibti į turėklą. Lorenas pasiūlė, nebe pirmą sykį, nueiti pas gydytoją, 
tačiau ji atsisakė.

 – Trys mėnesiai jau  baigiasi, mielasis. Aš kaip nors ištversiu, – pasakė 
ji liūdnai šypsodamasi.

Ir išties tik dvi savaitės buvo likusios iki kovo 15 dienos, kai baigsis 
trijų mėnesių terminas. „Kovo idos“1, Lorenui pirmąkart atėjo į galvą. Išties 
grėsmingas sutapimas.

Sekmadienio popietę Lorenas savo kabinete peržiūrinėjo kai kuriuos 
darbo pranešimus, kai išgirdo ilgą klyksmą, palydėtą šiurpaus trenksmo. 
Akimirksniu jis pašoko ir nubėgo į rūsį, nes tas triukšmas, jo manymu, 
sklido iš ten, o jeigu taip, tai jam buvo aišku, kas atsitiko. Vėl tas prakeiktas 
dulkių siurblys!

– Olivija?
Rūsio tamsoje išgirdęs aimaną, Lorenas puolė žemyn laiptais. Tik 

sudūzgė ratukai, ir jo pėdos šoktelėjo pirma jo, o per tas kelias sekundes, iki 
jo galva trenkėsi į cementines grindis, jis viską suprato: Olivija nenukrito 
nuo rūsio laiptų, ji tik įviliojo jį ten – visą laiką ji bandė užmušti jį, Loreną 
Eimorį, ir vien dėl Stiveno Kaslo.

– Aš buvau viršuje lovoje ir skaičiau,  – sakė Olivija policijai, o jos 
rankos drebėjo, kai kamšėsi chalato skvernus. – Išgirdau baisų trenksmą ir 
tada... nulipau žemyn.

Ji bejėgiškai mostelėjo į negyvą Loreno kūną.
Policininkai užsirašė, ką ji papasakojo, ir išreiškė jai užuojautą. Anot 

jų, reikia atsargiau elgtis su tokiais daiktais, kaip dulkių siurbliai tamsiose 
laiptinėse. Šitokių nelaimių Jungtinėse Valstijose pasitaiko kas dieną. Tada 
kūną išvežė, o antradienį Loreną Eimorį palaidojo.

Olivija paskambino Stivenui trečiadienį. Ji skambindavo jam kasdien, 
išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, bet nebuvo skambinusi nuo praeito 
penktadienio. Jie buvo sutarę, kad, jeigu darbo dieną ji nepaskambins 11 
valandą jam į butą, tai būtų ženklas, kad jų užduotis įvykdyta. Be to, Lorenui 
Eimoriui buvo skirta nemažai vietos pirmadienio laikraščio nekrologų 
puslapyje. Savo našlei jis paliko beveik milijoną dolerių ir namus Floridoje, 
Konektikute ir Meine.

– Brangiausioji! Tu atrodai tokia nuvargusi! – buvo pirmieji Stiveno 
žodžiai, kai trečiadienį jie susitiko viename nuošaliame Niujorko bare.

– Niekai! Visa tai  – kosmetika,  – linksmai pasakė Olivija.  – O dar 
aktorius! – ji nusijuokė. – Juk žinai, prieš kaimynus reikia atrodyti liūdnai. 
Ir niekada nesu tikra, kad nesusitiksiu  su kokiu pažįstamu Niujorke.

Stivenas nervingai apsižvalgė, tada nutaisęs įprastinę šypsenėlę, 
paklausė:

1 Idus Martiae (lot.) – kovo 15 d. Tą dieną buvo nužudytas Cezaris.
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– Mieloji Olivija, kada mes galėsime būti kartu?
– Labai greitai,  – skubiai atsakė ji.  – Tik ne namuose, žinoma, bet 

prisimeni, kalbėjome apie kruizą. Gal į Trinidadą? Pasiėmiau pinigų. Noriu, 
kad tu nupirktum bilietus.

Jie užsisakė atskiras kajutes, o vietinis Konektikuto laikraštis nieko 
neįtardamas pranešė, kad ponia Eimori važiuoja taisyti sveikatos.

Balandį sugrįžusi į Jungtines Valstijas, įdegusi ir kur kas sveikesnė, 
Olivija prisipažino savo draugams, kad sutiko kažką, kas “sudomino” ją. 
Draugai patikino ją, kad tai normalu ir kad ji neturi likti vieniša likusį 
gyvenimą. Keisčiausia buvo tai, kad, kai ji pakvietė Stiveną vakarienės jos 
namuose, nė vienas jos draugų neprisiminė jo, nors prieš keletą mėnesių 
keli buvo sutikę jį kokteilių vakarėlyje. Stivenas dabar atrodė kur kas labiau 
pasitikintis savimi, o Olivija manė, kad jis tikras angelas.

Rugpjūtį jie susituokė. Stivenas buvo gavęs keletą darbo siūlymų, tačiau 
nė vienas jų nebuvo patvirtintas. Olivija paragino jį per daug nesirūpinti, 
nes po vasaros padėtis tikrai pasikeis. Neatrodė, kad Stivenas pernelyg 
rūpintųsi, nors tvirtino, kad privalo dirbti, ir sakė, kad prireikus imsis kokių 
nors vaidmenų televizijoje. Ėmė domėtis sodininkyste, pasodino keletą 
eglaičių ir apskritai pagyvino namų aplinką.

Olivija džiaugėsi, kad Stivenui patinka namas, nes ir jai pačiai jis 
patiko. Nei vienas jų niekada neminėjo rūsio laiptų, tačiau pasistengė, kad 
viršutinėje aikštelėje būtų įtaisyta lemputė  – kad vėl neatsitiktų panašus 
dalykas. Be to, dulkių siurblys buvo laikomas jam tinkamoje vietoje  – 
virtuvės sandėliuke.

 Jie pasikviesdavo svečių dažniau negu Olivija ir Lorenas. Stivenas 
turėjo daugybę draugų Niujorke, ir Olivijai jie patiko, tik ji manė, kad 
Stivenas šiek tiek per daug geria. Vieną vakarėlį, kai jie visi išėjo į terasą, 
Stivenas vos nenuvirto nuo parapeto. Jį sugriebė du svečiai.

– Saugokis šio namo, Stivai, – pasakė Parkeris Barnsas, Stiveno draugas 
aktorius. – Galbūt jis atneša nelaimę.

– Ką tu kalbi, – paprieštaravo Stivenas. – Nė už ką nepatikėčiau. – Aš 
gal ir aktorius, bet neturių jokių prietarų. 

 – O, tai jūs aktorius, pone Kaslai! – iš tamsos atsklido moters balsas.
Kai svečiai išvyko, Stivenas paprašė Oliviją vėl išeiti į terasą.
– Gal oras prablaivins mane, – pasakė jis šypsodamasis. – Dovanok, 

kad įkaušau šįvakar. Žiūrėk, Oriono žvaigždynas. Ar matai? – Jis apglėbė 
Oliviją ir prisitraukė prie savęs. – Pats skaisčiausias danguje.

 – Man skauda, Stivenai. Ne taip... – Ji suklykė, ėmė muistytis ir veržtis 
iš mirtinų gniaužtų.

– Tegu tave velnias! – žioptelėjo Stivenas, apstulbintas jos jėgos.
Ji išsilaisvino iš jo glėbio ir sustojo prie miegamojo durų atsigręžusi į jį.
– Norėjai mane nustumti.
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 – Ne, dėl Dievo meilės, Olivija! Aš tik praradau pusiausvyrą. Maniau, 
kad pats nukrisiu.

– Tai gražiausia – laikytis už moters ir tempti ją paskui.
 – Nesusigaudžiau. Pasigėriau, brangioji. Dovanok.
Tą vakarą jie kaip paprastai atsigulė toje pačioje lovoje, tačiau abu 

tik apsimetė miegantys. Kol, bent jau Olivijai, kaip ji sakydavo Lorenui, 
miegas atėjo auštant.

Kitą dieną, greitomis ir paslapčia, abu peržvelgė namą nuo palėpės iki 
rūsio – Olivija norėdama apsisaugoti nuo galimų mirtinų spąstų, Stivenas 
ketindamas juos paspęsti. Jis jau buvo nusprendęs, kad geriausiai čia tiktų 
rūsio laiptai – kad ir antrą kartą, nes manė, jog niekas neišdrįstų panaudoti 
tą pačią žmogžudystės priemonę du kartus.

Olivija irgi taip galvojo.
Rūsio laiptai buvo kaip niekad neužgriozdinti ir gerai apšviesti. Nei 

vienas jų nesiūlė išjungti šviesą naktį. Išoriškai abu reiškė vienas kitam 
meilę ir pasitikėjimą.

– Gailiuosi, kad  taip kalbėjau su tavim, Stivenai,  – apkabinusi 
sušnibždėjo jam į ausį. – Tiesiog įsibauginau tą vakarą terasoje. Kai pasakei 
“tegu tave velnias...”

– Žinau, angele. Kaip tu galėjai pagalvoti, kad noriu tave įskaudinti? 
Pasakiau “tegu tave velnias”, nes išsigandau, kad nenuversčiau tavęs nuo 
terasos.

Jie kalbėjo apie dar vieną kruizą. Kitą pavasarį planavo vykti į Europą. 
Bet valgydami atsargiai ragavo kiekvieną kąsnį.

Kaipgi aš galėčiau sumarmalyti maistą, tyliai galvojo Stivenas, jeigu tu 
virdama niekada neišeini iš virtuvės.

Savo ruožtu Olivija mąstė: iš tavęs gali laukti visko. Tik vienoje srityje 
esi gabus, Stivenai.

Pažeminimą, kurį jautė praradusi meilužį, ji slėpė po juodo apmaudo 
kauke. Suprato, jog yra baudžiama. Pranyko paskutiniai Stiveno žavesio 
likučiai. Vis dėlto, galvojo Olivija, jis vaidina patį geriausią vaidmenį savo 
gyvenime, vaidmenį, trunkantį dvidešimt keturias valandas per parą. Ji 
pasidžiaugė, kad jis neapkvailino jos, ir svarstė tai vieną planą, tai kitą, 
žinodama, jog šįkart “nelaimingas atsitikimas” turės būti įtikimesnis nei 
tas, kuris išlaisvino ją nuo Loreno.

Stivenas suvokė, kad jo padėtis ne tokia kebli. Visi, net ir tie, kurie 
menkai pažinojo jį ir Oliviją, manė, kad jis dievina ją. Jei jis pasakys, kad 
tai nelaimė, tai ir bus nelaimė. Dabar jis vis galvojo apie sandėliuko dydžio 
šaldyklę rūsyje. Vidinėje jos durų pusėje nebuvo rankenos, o kartas nuo 
karto Olivija nueidavo į tolimąjį jos galą paimti kepsnių ar šaldytų šparagų. 
Bet ar ji išdrįs įeiti ten dabar, kai tokia įtaringa, jeigu tuo pačiu metu ir jis 
bus rūsyje. Jis nebuvo tikras.

PATRICIA HIGHSMITH



147

Varpai 2021 (44-45)

Vieną rytą, kai Olivija pusryčiavo lovoje – ji vėl sugrįžo į savo miegamąjį, 
o Stivenas atnešdavo jai pusryčius, kaip visada darydavo Lorenas  –  
Stivenas žiūrėjo, kaip veikia šaldyklės durys. Jis pastebėjo, kad, jeigu jos 
atsidarydamos pakeliui užkliudydavo kokį sunkesnį daiktą, tai atšokdavo 
ir lėtai, bet patikimai užsidarydavo. Dabar prie durų jokių sunkių daiktų 
nebuvo – priešingai, duris reikėjo atidaryti iki galo, tada skląstis išorinėje 
jų pusėje užsikabindavo už tam tikslui prie sienos pritvirtinto griebtuvo 
ir neleisdavo joms užsidaryti. Jis matė, kad Olivija įeidama visada plačiai 
atverdavo duris, ir jos automatiškai prisikabindavo prie sienos. Bet jeigu 
jis tarp durų ir sienos pastatytų kokią kliūtį, kad ir dėžės su prakurom 
kampą, durys trenktųsi į jį ir atšokusios vėl užsidarytų, Olivijai dar nespėjus 
susigaudyti, kas atsitiko.

Vis dėlto tas momentas neatrodė tinkamas statyti dėžei su prakurom, 
ir Stivenas spąstų nepaspendė. Olivija kalbėjo kažką, kad vakare jie eis į 
restoraną. Taigi šiandien ji nieko neims atšildyti.

Tą popietę trečią valandą jie trumpam išėjo pasivaikščioti į už 
namo esančius miškus ir vėl grįžo namo. Jie vos nesusikabino rankomis 
vaizduodami abiem nesmagius ir pasidygėjimą keliančius jausmus, tačiau 
jų pirštai tik susilietė ir išsiskyrė.

– Puodelis arbatos būtų neprošal, brangusis? – pasiūlė Olivija
– Uhu. – Jis nusišypsojo. “Užnuodyta arbata? Užnuodyti pyrgaičiai? Ji 

pati juos iškepė tą rytą”.
Jis prisiminė, kaip jie planavo liūdną Loreno galą  – jos švelnius 

šnibždesius apie žmogžudystę, kai jie pietaudavo, jos begalinę kantrybę, 
kai savaitės ėjo, o planai vienas po kito žlugdavo. Kaip tik jis sugalvojo 
pastatyti dulkių siurblį ant rūsio laiptų ir įvilioti jį ten jos klyksmu.  Ką gi 
jos paukštiškos smegenėlės galėjo suplanuoti?

Netrukus po arbatos – viskas buvo skanu, Stivenas pamažu išslinko iš 
svetainės, lyg ir be jokio tikslo. Jam rūpėjo dar sykį išbandyti tą prakurų 
dėžę ir įsitikinti, kad ja tikrai galima pasikliauti. Jis taip pat ketino užtaisyti 
tuos spąstus ir palikti. Šviesa rūsio laiptų viršuje degė. Jis atsargiai nulipo 
žemyn.

Valandėlę pasiklausė, ar Olivija neseka jo. Tada pastūmė prakurų dėžę – 
ne lygiagrečiai su šaldyklės priekiu, žinoma, bet šiek tiek pakreipęs į šoną, 
tarytum kas nors būtų ją ištraukęs iš šešėlio, kad geriau matytų, ir palikęs 
ten. Atidarė šaldyklės duris tokiu pat greičiu ir tokia pat jėga, kaip jas 
atidarytų Olivija, stumtelėjo nuo savęs ir įžengė viena pėda į vidų, ištiesęs 
dešinę ranką, kad pagautų atšokusias duris. Bet ta pėda, kuria rėmėsi visu 
svoriu, slystelėjo keletą colių į priekį kaip tik tada, kai durys atsitrenkė į 
prakurų dėžę.

Stivenas suklupo ant dešinio kelio, kairioji jo koja šovė į priekį, o 
užpakaly jo durys užsidarė. Jis akimirksniu pašoko ir plačiai atvertom akim 
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atsisuko į duris. Buvo tamsu, ir jis ėmė apgraibom ieškoti durų kairėje 
esančio jungiklio, kuris uždegdavo šviesą kameros gale.

 Kaip tai atsitiko? Tas velnioniškas šerkšnas ant grindų! Bet jis pamatė, 
kad ne vien tik šerkšnas. Jis paslydo ant nedidelio taukų gabalėlio, kurį 
dabar pastebėjo vidury grindų riebaluoto dryžio, nubrėžto jam paslydus, 
gale.

Sekundę Stivenas sumišęs stebeilijo į taukus, paskui vėl atsigręžė į 
duris, pabandė stumti jas ir apčiupinėjo jų tvirtą guminį apvadą. Žinia, jis 
galėjo pašaukti Oliviją. Galiausiai ji išgirstų jį ar bent jau pasigestų jo, dar 
jam nesušalus. Ji nusileis į rūsį ir išgirs jį čia, jeigu negirdės jo svetainėje. 
Tada ji, aišku, atidarys duris.

Jis išspaudė šypsenėlę ir pamėgino įtikinti savę, kad ji atidarys duris.
– Olivija! Olivija! Aš čia, rūsyje!
Beveik po pusvalandžio Olivija pašaukė Stiveną, ketindama paklausti, 

į kurį restoraną jis norėtų eiti, nes tada žinotų, kuo rengtis. Paieškojo jo 
miegamajame, bibliotekoje, terasoje ir galų gale išėjo pro laukujes duris 
manydama, kad jis kur nors vejoje.

Pagaliau ji pabandė rūsį.
Tuo metu, gūždamasis į tvido švarkelį ir sukryžiavęs ant krūtinės 

rankas, Stivenas vaikščiojo šaldyklėje ten ir atgal ir kas trisdešimt sekundžių 
siuntė nelaimės signalus, pūsdamas paskutinį kvapą į marškinius ir šitaip 
mėgindamas sušilti. Olivija jau buvo beeinanti iš rūsio, kai išgirdo silpnai 
šaukiamą savo vardą.

– Stivenai? Stivenai, kur tu?
 - Šaldyklėje! – atsiliepė jis taip garsiai, kaip tik įstengė.
Olivija pažiūrėjo į šaldyklę su nepatiklia šypsena.
– Atidaryk ją, girdi? Aš šaldyklėje, – atsklido jo prislopintas balsas.
Olivija atmetė atgal galvą ir nusijuokė, netgi nesirūpindama, ar Stivenas 

girdi ją, ar ne, o lipdama rūsio laiptais kvatojo net susiriesdama.
Ją pralinksmino tai, kad ji pati buvo sugalvojusi, jog šaldyklė – puiki 

vieta atsikratyti Stiveno, bet neįsivaizdavo, kaip jį ten įkišti. Ji suprato, kad 
jis ten atsidūrė dėl kažkokio juokingo atsitikimo – gal bandė paspęsti jai 
spąstus. Visa tai išrodė itin komiškai. Ir jai labai pasisekė!

O gal, ji gudriai samprotavo, netgi dabar jis ketina įkalbėti ją atidaryti 
šaldyklės duris, tada įtraukti ją į vidų ir uždaryti ten. Na, ji niekad nesileis, 
kad jai taip atsitiktų.

Olivija sėdo į mašiną, nuvažiavo beveik dvidešimt mylių į šiaurę, 
pasistiprino sumuštiniu pakelės kavinėje, tada nuėjo į kiną. Kai vidurnaktį 
grįžo namo, jai pritrūko drąsos pašaukti Stiveną ir netgi nulipti į rūsį. Ji 
abejojo, ar jis bus miręs, o jeigu ir tylėtų, tai galėtų reikšti, jog tik apsimeta 
negyvas ar be sąmonės.
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Bet rytoj, manė ji, nebus jokios abejonės, kad jis miręs. Jau vien tik oro 
trūkumas turėtų jį iki tol pribaigti.

Ji nuėjo gulti ir, kad geriau miegotų, išgėrė lengvų migdomųjų. Rytoj 
jos laukė sunki diena. Jos istorija, kaip ji su Stivenu šiek tiek susiginčijo 
dėl restorano, į kurį reikėtų eiti – nieko daugiau, ir kaip jis išlėkęs piktas iš 
svetainės pasivaikščioti, jos manymu, turėtų būti labai įtikima.

Kitą rytą dešimtą valandą išgėrusi apelsinų sulčių ir kavos, Olivija 
pasijuto pasirengusi pritrenktos, susisielojusios našlės vaidmeniui. Galų 
gale, sakė ji sau, jau yra repetavusi tą vaidmenį – vaidins jį antrą kartą, Ji 
nusprendė vėl stoti prieš policiją su chalatu.

Kad viskas būtų kuo panašiau į tikrovę, prieš paskambindama policijai, 
ji nusileido į rūsį – juk ten padarė tą „atradimą“.

- Stivenai! Stivenai! – pašaukė tvirtu balsu.
Tyla.
Būgštaudama atidarė šaldyklės duris ir aiktelėjo išvydusi ant grindų 

susirangiusią, apšerkšnijusią figūrą, tada žengė kelis žingsnius jo link, 
neužmiršusi, jog pėdsakai ant grindų patvirtins jos žodžius, esą ji bandžiusi 
atgaivinti Stiveną.

Pliaukšt užsivėrė durys, tarsi kažkas, stovintis prie jų išorėje, jas smarkiai 
pastūmė.

Dabar Olivija aiktelėjo iš širdies ir išsižiojo. Juk buvo jas plačiai atvėrusi, 
ir jos turėjo prisikabinti prie išorinės sienos.

– Aū! Ar ten yra kas nors? Atidarykit šias duris, prašau! Tuoj pat!
Tačiau ji žinojo, kad ten nieko nėra. Kokia baisi nelaimė. Galbūt tą 

nelaimę užtaisė Stivenas.
Ji pažiūrėjo į jo veidą. Jo akys buvo atmerktos, o baltose lūpose žaidė 

pažįstama šypsenėlė, dabar džiūgaujanti ir dėl to šlykšti. Olivija daugiau į jį 
nebežiūrėjo. Ji kiek galėdama standžiau įsisupo į ploną chalatėlį ir pradėjo 
šaukti.

– Gelbėkit! Kas nors! Policija!
Ji taip šaukė ištisas valandas, kol užkimo ir nebejuto šalčio, tik pasidarė 

truputį mieguista.

 Patricija HIGHSMITH

KAIP ŠAUKSI, TAIP ATSILIEPS
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Mūsų tautiečius Prancūzijoje kalbina  
literatūrinės „Varpų“ premijos laureatė 

ELVYRA MARKEVIČIŪTĖ

1.KELRODĖ LAISVĖS ŽVAIGŽDĖ 

Apie charizmatiškąjį Lietuvos prancūzą Joną Perkūną (Uną) Liutkų ir jo tėvų namus viloje 
„Amerika“ (Villa America) Pietų Prancūzijoje jau kartą rašyta „Varpų“ almanache (2017, Nr. 
37). Sukako 50 metų nuo jos šeimininko Antano Liutkaus (1906-1970) – tarpukario diplomato ir 
dailininko –  mirties ir ta proga vėl norisi prisiminti šį išskirtinį žmogų bei jo artimuosius. 
Kalbant su vyriausiuoju sūnumi Perkūnu Liutkumi, kuris niekada nepavargsta pasakoti apie 
tėvą ir nuosekliai rūpinasi jo atminimo išsaugojimu, neišvengiamai atsiskleidžia ir jo paties spal-
vinga asmenybė. Džiugu, kad šie jo nuopelnai įvertinti ne vienu apdovanojimu: už istorinio pa-
likimo puoselėjimą Jonas Perkūnas Liutkus 2000 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Riterio kryžiumi, 2010 m.  - Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos garbės žen-
klu „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“, o 2019 m. pabaigoje - Lietuvos užsienio reikalų ministerijos  
Garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai” medaliu, įteiktu Paryžiuje.
Visai neseniai, neslėpdamas didžiulio džiaugsmo, Perkūnas Liutkus pasidalino žinia, kad Pran-
cūzijoje gyvenantiems jo vaikams suteikta Lietuvos pilietybė: „Pranešu nuostabią ir gražią nau-
jieną – nuo 2020 metų spalio pirmos dienos keturi mano vaikai - Aurelijus + Manuelis + Varūna 
+ Ségolène gavo Lietuvos pilietybę! Mano vyriausiasis sūnus Saulius gyvena Havanoje, todėl  jo 
Lietuvos  pilietybės suteikimo reikalai dar tvarkomi.“
Lietuviškosios tapatybės išsaugojimas, jos nepriklausomybės ir atminties puoselėjimas – svarbiau-
sios Perkūno Liutkaus išpažįstamos vertybės.  Šiame pokalbyje jos atsiskleidžia ne tik per prisi-
minimus, bet ir per daugybę netikėtų jo biografijos faktų, savo vaizdingumu galinčių papuošti ne 
vieną nuotykių romaną.

ELVYRA MARKEVIČIŪTĖ: Organizuodamas retrospektyvinę savo tėvo tapybos darbų par-
odą Lietuvoje,  labai daug nuveikėte jo atminimo išsaugojimui. O kaip tuo metu, kai dar buvote 
kartu, vertinote Antano Liutkaus pomėgį tapyti? Ar supratote jo svarbą?

LIETUVA IR PASAULIS
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PERKŪNAS LIUTKUS: Tapyba jam buvo 
gyvas, alsuojantis veiksmas. Jis nedaug apie 
tai kalbėjo, bet aš supratau, kad tapant jam 
atsiverdavo kitas, jo privatus pasaulis. Aš 
tarsi matau, kaip jis iškilmingai, kone pa-
maldžiai paruošia savo drobę, užtempia ant 
rėmų ir, sulaukęs gražios dienos, žingsniuoja 
iki Cap Ferrat uosto. Kadangi neturėjo auto-
mobilio, dažniausiai eidavo pėsčias. Jis buvo 
labai diskretiškas ir niekada nerodydavo ne-
baigto darbo, slėpdavo jį. Vis dėlto tapymas 
nebuvo jo gyvenimo tikslas, nors tikrai daug 
daugiau nei hobis. Jo pašaukimas buvo tar-
navimas Lietuvai ir lietuvybės skleidimas, o 
tapyba – dvasinis gyvenimas.
E.M.: Ar eidamas ieškoti tinkamos natūros, jis 
nekviesdavo prisijungti, būti kartu?
P.L.: Ne, niekada. Visada eidavo vienas. Aš 
tai gerai suprantu, nes ir pats taip elgiuosi 
eidamas fotografuoti. Tai nėra slapstymasis, 
bet tu turi būti akis į akį su drobe ar fotogra-
favimo objektu. Jis išeidavo šešioms-septy-
nioms valandoms ir galėjo visą tą laiką išbūti 
nieko nevalgęs. Kiek palaukęs  vėl grįždavo 
į tą pačią vietą – antrą ir trečią kartą, nes 
tą patį uosto vaizdą tapė įvairiais rakursais, 
esant skirtingam apšvietimui. Jis pastebėda-

vo įvairias charakteringas detales – pradžio-
je škicuodavo jas pieštuku, vėliau suteikdavo 
spalvą. Sunku tai nupasakoti – niekada nesu 
lietuviškai kalbėjęs apie meną.
E. M.: Ar jis niekada nesigailėjo netapęs profe-
sionaliu dailininku? Gal yra kada nors netyčia 
prasitaręs?
P. L.: Ne, niekada, nors mokėsi piešti dar 
būdamas vaikas Viekšniuose. Tai buvo jo 
„sportas“, įdomiausias ir mylimiausias užsi-
ėmimas. Nors domėjosi ir šachmatais, gana 
daug žaidė, priklausė šachmatininkų klubui. 
Bandė išmokyti ir mane, bet aš nepakanka-
mai įsigilinau, - mes tik retsykiais kartu su-
lošdavom. O jis labai rimtai žiūrėjo į šią sritį, 
daug apie tai skaitė, - vėliau radau daugybę 
jo surinktų straipsnių iškarpų apie šach-
matus. Apskritai labai mėgo skaityti, nors 
tuomet visai nebuvo pinigų knygoms pirkti. 
Visada eidavo į parodas, vernisažus, - iškil-
mingai, pasirišęs kaklaraištį. Ne tiek save pa-
rodyti, kiek pabendrauti su kolegomis...
E. M.: Bet jis ir pats sėkmingai dalyvavo par-
odose su savo darbais.
P. L.: Taip, visada dalyvaudavo, bet visada 
toks modeste... Kuklus... Toks diskretiškas, 
kad „rimti ponai“, kaip aš juos vadinau – 
Stasys Lozoraitis, Stasys Antanas Bačkis ir 

Antanas Liutkus tapo. 1937 m. 

Antanas ir Janina Liutkai. 1937 m.
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jo sūnus Ričardas Bačkis – net nežinojo, kad 
jis tapo. Tėvas niekada su jais apie tai nekal-
bėdavo. Tai buvo jo privatus dvasinis gyve-
nimas.
E. M.: Kuklumas kuklumu, bet juk darbus rei-
kia rodyti, netgi parduoti...
P. L.: Jis rodydavo juos atvykusiems sve-
čiams. Sename name buvo įrengta ateljė ir 
ten ant sienų kabėjo  paveikslai. Algirdas 
Julius Greimas domėjosi jo tapyba, net-
gi parašė straipsnį „Apie Antaną Liutkų ir 
padorius lietuvius“. Man atrodo, kad tėtė jo 
paprašė, nes vieni metai mūsų šeimai buvo 
stačiai tragiški, - tėvai visai neturėjo pinigų. 
Tėvas norėjo parduoti kokį nors paveikslą, 
bet niekada nesugebėjo. Buvo diplomatas, ne 
verslininkas.
E. M.: Cituojant minėtą Greimo straipsnį, bu-
vote vaikai, kurie „nelupti lietuviškai kalba“...
P. L.: Kai tėvai yra iš kito krašto, o šeima 
gyvena užsienyje, iškyla dvejopas tikslas – 
stengiamasi nenutraukti ryšių su gimtine 
ir siekiama, kad vaikai įsitvirtintų naujoje 
aplinkoje. Tėvai kreipė mus ta linkme, ska-
tino integruotis nepamirštant šaknų, ir šių 
nuostatų dėka aš turiu dvigubą, o su ispanų 
kalba – trigubą kultūrą. Taigi, esu labai tur-
tingas žmogus. Niekada nesakau,  kad esu 
prancūzas iš Lietuvos ar Lietuvos prancūzas. 
Esu ir lietuvis, ir prancūzas. Tarsi dvi vienos 
kortelės pusės – vienoje Lietuva, kitoje – 
Prancūzija. Ir nė viena pusė nėra dominuo-
janti, - abi absoliučiai lygios. Taip jaučiuosi 
savo tėvų pastangų dėka. Gyvendami Pietų 
Prancūzijoje, kuri klimato atžvilgiu tikras ro-
jus žemėje, jie niekada neprarado savo ryšių 
su Lietuva. Nepaisant to, kad per visą karą 
negavo jokių laiškų ir žinių, o vėliau Sovie-
tų sąjunga dar labiau viską atkirto, jie visada 
laikė save lietuviais. Vis dėlto jie norėjo, kad 
mes prisitaikytume, kad galėtume gyventi ir 
kaip prancūzai.
E. M.: Suprantama, nes jokių galimybių grįž-

ti nebuvo. Kokiom priemonėm tėvai išlaikė šią 
pusiausvyrą? 
L. P.: Visada šventėm „à la  lietuviškas“ Kū-
čias, Velykas ir Vasario 16-ąją. Iš vietinių 
daržovių ir vaisių gaminome lietuviškus val-
gius, - „falšyvą“ zuikį, bulvinius blynus. Ne-
atmenu visų patiekalų, bet puikiai prisimenu 
beveik dvigubą mūsų gyvenimą – įsikūrėme 
Prancūzijoje, bet be jokio pressione, spaudi-
mo buvome išauklėti lietuviais. Ir niekada 
negirdėjome tam skirtų iškilmingų pamoky-
mų ar prakalbų. Tai buvo kasdienis, norma-
lus vyksmas.
E. M.: Labai išmintinga taktika, nes ten,  kur 
atsiranda spaudimas, gimsta ir pasipriešinimas.
P. L.: Kai jau studijavau Paryžiuje, mane pa-
kvietė prisidėti prie lietuvių bendruomenės. 
Pamenu kaip taktiškai tėvas paklausė: „Ar 
tau būtų įdomu?“ Nebuvo jokio primygtinio 
liepimo, tik siūlymas. Aš negaliu tiksliai pa-
sakyti kas pakvietė... Gal tuometinis Lietu-
vių bendruomenės pirmininkas, kunigas Jo-
nas Petrošius? Ir kai prisijungiau, man tikrai 
pasidarė įdomu, nes prasiplėtė kiek uždaras 
ratas, kurį prieš tai sudarė mūsų šeima ir iš 
Telšių atvažiavęs senelis dr. Jonas Mikulskis. 
Tada Paryžiuje susipažinau su kitais ten gy-
venusiais lietuviais. O tėtė aiškino, kad dėl 
diplomato statuso, nors jo tarnybos faktiškai 
jau  nebuvo, jis negali įeiti į bendruomenę. 
Jam atrodė, kad jis net ir tokiomis aplinky-
bėmis atstovauja Lietuvą. Labai gailiuosi, 
kad, kai jis mirė, aš nebuvau Prancūzijoje.
E. M.: Prieš tampant studentu reikėjo baigti 
vietinę mokyklą. Ar viskas klostėsi taikiai ir 
sklandžiai? Nebuvo jokių nesutarimų, inciden-
tų?
P. L.: Turiu prisipažinti, kad mokykloje ne-
labai stengiausi, išdykavau, net norėjo mane 
išmesti ir buvo pakvietę tėvą... 
E M.: Net šitaip? Ką gi tokio padarėte?
P. L.: Kartu su draugais krėtėme išdaigas. Aš 
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gyvenau, galima sakyti, kaime ir pagavęs at-
nešdavau į mokyklą skraidančių vabalų. Mes 
iškirpdavome iš popieriaus žmogaus figūrėlę 
ir, priklijavę prie vabalo, paleisdavome jį kla-
sėje. Na, jis ir skrajodavo aukštyn-žemyn per 
visą pamoką. Dar su bambuko lazdele išpūs-
davau popierinius skridinėlius... Tada man 
buvo trylika ar keturiolika metų.
E. M.: Na,  čia ne tokie jau baisūs nusikalti-
mai. Ar tarp moksladraugių buvote vienintelis 
lietuviukas?
P. L.: Vienintelis. Nors mokėsi ir daugiau 
kitataučių – Nicoje visada buvo užsieniečių. 
Mano klasėje buvo keletas rusų emigrantų 
vaikų, taip pat vienas turkas ir vienas atvykė-
lis iš Korsikos – juos čia laikė užsieniečiais. 
Berniukų gimnazijoje visada buvo šioks toks 
mišinys. Tada mes mokėmės atskirai nuo 
mergaičių, o kai baigiau, jau prasidėjo jun-
gimas. Bet tuo metu dar buvo atskiros mo-
kymo įstaigos.

E. M.: Kokiais keliais pasukote baigęs mokyklą?
P. L.: Baigus mokyklą Villefranche, reikėjo 
laikyti stojamuosius egzaminus į gimnazi-
ją Nicoje. Kai juos išlaikiau, pradėjau eiti į 
septintą gimnazijos klasę. Iš ryto važiuoda-
vau autobusu į Nicą, vėliau grįždavau namo 
pavalgyti, nes nebuvo pinigų pietums moky-
kloje. Po to vėl grįždavau į gimnaziją.
E. M.: Bet juk už autobusą irgi reikia mokėti?
P. L.: Taip, bet jis kainavo pigiau negu pietūs. 
O kai baigiau tą  licėjų, dar nuėjau į Nicos 
amatų mokyklą. Ten išlaikiau servisee dar-
buotojo egzaminą. Tada išmokau dešimt kar-
tų per dieną plauti rankas ir skalauti lėkštes 
karštu vandeniu, nes tuomet skystis tuoj pat 
išgaruoja ir jos greitai išdžiūsta. Po trijų mė-
nesių jau pradėjau dirbti ir nusipirkau savo 
pirmą scooter Vespa. Keliavimui. Sekmadie-
niais dirbau eilinėje miestelio kavinėje, bet 
praktiką metų gale atlikau keturių žvaigž-
dučių viešbučio Réserve de Beaulieu resto-

Antanas ir Janina Liutkai, jų vaikai Antanas-Gediminas, Perkūnas ir Eglė kartu su seneliu dr. 
Jonu Mikulskiu (dešinėje). 1946 m.
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rane. Tame viešbutyje buvo labai iškilminga 
aplinka, jame apsistodavo Charles Chaplin, 
Grace Kelly ir panašios įžymybės. Į mano 
pareigas įėjo atnešti patiekalus iš virtuvės iki 
tam tikro stalelio, nuo kurio juos paimdavo 
padavėjai. Kartą priėjęs metrdotelis pasakė, 
kad viena ponia nori duoti man arbatpini-
gių. Prie stalelio sėdėjo žila senučiukė, visa 
rausvai pasirėdžiusi ir apsikarsčiusi daugybe 
žiedų bei dzinguliukų, tipiška amerikietė. Ji 
įteikė man šimtą dolerių – tuo metu tai buvo 
mano mėnesinė alga. Vėliau paaiškėjo, kad 
tai buvo madam Gloria Morgan Vanderbilt, 
viena iš Amerikos milijonierių. Tada mano 
išlaikymas tėvams jau nebekainavo, nes ga-
lėjau pakankamai užsidirbti. Šeštadienio 
vakarais Nicoje vyko daug įvairių festivalių, 
vakarėlių, kur galėjau susirasti papildomo 
darbo. Tais metais kartu su tėvais nutarė-
me, kad stosiu į Teisės fakultetą Nicoje. Ten 
pasisamdžiau administratoriumi studentų 
kavinėje. Trejus metus studentaudamas, dar 
spėjau padirbėti pas Nicoje gyvenusį Fluxus 
meninio judėjimo atstovą Benjamin Vautier 
jo garso įrašų parduotuvėje Magazin. O po 
to su savo įgytais diplomais jau galėjau stoti į 
Sciences politique (Politikos mokslų institutą) 
Paryžiuje. Mano tėvas ten buvo įsigijęs ne-
didelį butuką ir galėjau pas jį gyventi. Buvau 
ne vienas – iš Nicos išvykome keturi draugai 
ir visi kartu pradėjome mokytis. Aš netrukus 
ėmiau dėstyti ir dėl tos priežasties labai retai 
matydavau tėvą, nors ir gyvenome viename 
bute. Galiausiai pradėjome sekmadieniais 
susitikinėti šachmatų klube, ten kartu ir va-
karieniaudavome.
E. M. Kiek paryžietiškame gyvenime buvo 
vietos lietuviškumui?
P. L.: Kas mėnesį vykdavo lietuvių bendruo-
menės susirinkimai, vadovaujami kunigo 
Jono Petrošiaus. Dalyvavau šokių kolektyve 
kartu su Antanu Mončiumi, bendravau su 
Algirdu Juliumi Greimu, Ričardu Bačkiu, 
Žibuntu Mikšiu. Kai, baigęs Sciences poli-
tique, pradėjau ieškoti darbo Paryžiuje, man 

pasiūlė dėstyti tame pačiame universitete 
kaip konstitucinės teisės specialistui. Dirbau 
ten tris mėnesius, po to pasitaikė proga išva-
žiuoti į Alžyrą, - tais laikais buvo lengva su-
sirasti darbą. Prieš tai man siūlė ateiti dirbti 
į IBM (International Business Machines Cor-
poration – JAV kompiuterių gamintoja. – E. 
M.) ir ilgai aiškino, kokia įdomi karjera bei 
perspektyvi ateitis manęs laukia. Padirbėjus 
kelis mėnesius Paryžiuje, sektų perkėlimas į 
Belgiją, Ispaniją ar kokią kitą šalį, o po ko-
kių dešimties metų galėčiau tapti kurio nors 
tų kraštų IBM direktoriumi. Manęs tai ne 
tik nesudomino, bet pasijutau taip, lyg man 
grėstų kalėjimas. Ir tada kažkas pasiūlė vykti 
į Alžyrą, kuris jau buvo nepriklausomas. Bet 
atlyginimą man mokėjo Prancūzija, - buvau 
tarsi „paskolintas“.
E. M.: Gal komandiruotas?
P.L.: Voilà. Su manimi sudarė dvejų metų kon-
traktą, o po pusantrų metų tuometinė valdžia 
buvo nuversta, kariuomenė išvesta, vyko kaž-
kokios peštynės, o departamentas, kuriam pri-
klausiau, nieko nedirbo. Algą gaudavome, bet 
darbo nebuvo. Po pusantro mėnesio mirtinai 
nusibodo: susirenkam  biure, paplepam, išsi-
skirstom. Aš eidavau į baseiną.
E. M.: Nepatiko toks saldus gyvenimas?
P. L.: Kažkaip apkarto. Tada nutariau va-
žiuoti į Kubą. Tos išvykos priešistorė taip 
pat susijusi su išsivadavimo judėjimu, šiuo 
atveju Vengrijos sukilimu 1956 metais. Jo 
palaikymui Nicoje vyko studentų manifes-
tacijos ir ta proga išdaužėm komunistinės 
pakraipos laikraščio redakcijos langus. Po 
poros savaičių atėjo iškvietimas į policiją ir 
tėvui buvo parodyta padidinta tų riaušių fo-
tografija, kurioje puikavosi mano atvaizdas. 
Policininkas patarė jam neprisipažinti, kad 
nuotraukoje mato savo sūnų, aš taip pat iš-
sigyniau ir tokiu būdu pavyko išsisukti. Po 
poros metų – aš tada dar mokiausi gimnazi-
joje – prasidėjo Alžyro kova už nepriklauso-
mybę. Ir vėl prasidėjo manifestacijos... prieš 
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šią kovą, nepalaikant Alžyro siekiamybės. 
Tai man buvo nepriimtina, galvojau, kad, jei 
Vengrija turi būti laisva, tai kodėl Alžyras 
privalo priklausyti prancūzams? Įsivėliau į 
konfliktą su draugais, - tais pačiais, su kuriais 
prieš tai kartu protestavome dėl Vengrijos. 
Vieną vakarą net susimušėme, nes atsisakiau 
su jais eiti. Po to, 1961 metais iškilo Kubos 
suvereniteto klausimas. Kodėl amerikiečiai 
turi nurodinėti kubiečiams? Juk tai analogas 
tam, ką Sovietų Sąjunga padarė su Lietuva. 
Kai baigiau mokytis universitete, kartu su 
draugais mėnesį atostogavau Kuboje. Ir ten 
susitikome su Fideliu Castro. Jis labai mu-
mis susidomėjo, klausinėjo apie studijas. Kai 
pasakiau, kad esu lietuvis, prasitarė, kad Sta-
linas padarė daug blogio, bet blogiausia, kad 
jis žaidė su Baltijos šalių nepriklausomybe. 
E. M.: O kaip susipažinot su Fideliu Castro? 
Tuo metu jis dar nebuvo Kubos respublikos pre-
zidentas?
L.P.:  Kai 1964 metais su draugais susiruošė-
me į Kubą, ir po ilgų skrydžių atidėliojimų bei 
30-ties valandų kelionės pagaliau atsidūrėme 
Havanos oro uoste, mus patalpino kažkokia-
me salone ir pavaišino limonadu, nuo kurio 
labai greitai pralinksmėjome. Vėliau paaiškėjo, 
kad tai buvo garsusis kokteilis mojito. Po to 
nuskridome į Santjagą, antrąjį Kubos miestą, 
kuriame Fidelis Castro  tą dieną sakė kalbą. 
Atrodė, kad toje tribūnoje, kur jis buvo kartu 
su karininkais ir kitais žmonėmis, niekas ne-
sirūpino jo saugumu. Mano dėmesį patraukė 
žmogus su žvaigžde ant beretės ir, kai paklau-
siau, kas jis toks, man atsakė, kad tai revoliu-
cionierius Che Guevarra. Pradėjęs kalbą, Fi-
delis sakė ją ištisas penkias valandas. Jo klau-
sėsi daugybė žmonių, kurie visaip reagavo – ir 
juokėsi, ir pyko, - minia gaudė tarsi tikras or-
kestras. Tarp jo ir klausytojų jautėsi labai sti-
prus ryšys. Po to mus parvežė atgal ir pamaiti-

no. Mums bevalgant įėjo Fidelis ir pasveikino: 
„Bienvenue, pirmieji studentai iš Prancūzijos. 
Man labai įdomu su jumis pabendrauti, dar 
susitiksime, tik šiandien aš neturiu laiko.“ Ir 
už kokių penkių minučių išėjo. Dar vakarie-
niaujant, prie manęs pritūpė kareivėlis ir pasa-
kė, kad Fidelis norėtų susitikti su mano stalo 
ketvertu ir dar penkiais-šešiais studentais. Pa-
žadėjo atvažiuoti mūsų paimti 24 val., patarė 
apsimesti, kad einame gulti ir vėliau išeiti į 
gatvę. Taip ir padarėme. Atvažiavo trys juodi 
amerikietiški biuikai ir mus nusivežė. Atvyko-
me į mažą motelį, kuriame praleidome naktį 
bendraudami su Fideliu. Gėrėme alkoholį ir 
kalbėjomės prancūziškai. Grįžtant paaiškėjo, 
kad su mumis buvusi mergina Évelyne Pi-
sier „pasimetė“, t. y. liko su Fideliu. Ji atsirado 
daug vėliau ir po to Fidelis kas porą dieną vis 
siųsdavo ką nors ją atvežti. Tarp jų užsimezgė 
romanas, jis siūlė jai likti Kuboje, gimdyti jo 
vaiką, bet ji atsisakė. Jie bendravo ir susiraši-
nėjo ketverius metus, bet vėliau susipyko dėl 
Prahos pavasario, kai Fidelis pritarė Sovietų 
kariuomenės įvedimui. Apie savo romaną su 
Castro ji papasakojo Michel Peyard interviu 
„Évelyne Pisier: „Fidel, mon amour, mon 
amant“ (,Évelyne Pisier: Fidelis, mano meilė, 
mano meilužis“), publikuotu „Paris Match“ 
(semaine du 1er au 7 novembre, 2016, p. 82-
83) ir fiction (išgalvotų atsiminimų) knygoje, 
parašytoje drauge su Caroline Laurent „Et 
soudain, la Liberte“ („Ir staiga, laisvė“, 2017). 
Évelyne Pisier, žinoma kaip kairiųjų pažiūrų 
politikos mokslų tyrinėtoja, feministė ir rašy-
toja, taip pat neseniai mirė (1941-2017). Štai 
tokios lietuviškos nepriklausomybės sąsajos 
su kitų šalių išsivadavimo judėjimais...   
E. M. : Jūs iš tiesų laimingas žmogus, nugyve-
nęs įdomų ir intensyvų gyvenimą, kurio vin-
gius daugeliu atveju nužymėjo kelrodė laisvės 
žvaigždė. Iš jos brėžiamos trajektorijos  nieka-
da neiškrypote. Dėkoju už pokalbį. 

1.KELRODĖ LAISVĖS ŽVAIGŽDĖ
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2. LIETUVA PRANCŪZIJOJE                                                                                                                   

Pokalbis su visais Liutkų šeimos atstovais –  broliais Jonu Perkūnu (Una) ir Antanu-Gedi-
minu Liutkais bei jų seserimi Egle Liutkus-Jardel vyko Perkūno Liutkaus namuose, esančiuose 
greta vilos “Amerika” (Villa America). Ją Antanas Liutkus, kai Lietuvos atstovybė Paryžiuje buvo 
uždaryta, o jų diplomatams pasiūlyta persikelti į Pietų Prancūziją, pirko iš burinio laivo kapitono 
prancūzo, plaukiojusio per Horno ragą (Cape Horn). Perkūnas Liutkus patikslino, kad, skirtingai 
nuo kaimynystėje įsikūrusio rašytojo ir diplomato bei jo krikštatėvio Jurgio Savickio, kuris pavadi-
no savo vilą “Ariogala”, jo tėvai nekeitė pirmykščio pavadinimo dėl tos priežasties, kad ankstesnis 
savininkas turėjo omenyje ne JAV, o Pietų Ameriką. O tai, jų požiūriu, visai kas kita. 
Pradžioje kalbėjausi su abiem broliais, o jų  sesuo Eglė prisijungė vėliau. Pašnekesys prasidėjo nuo 
šeimos narių požiūrio į lietuvybę, o jo eigoje prikelti ir apibendrinti įspūdžiai vaizdžiai nušvietė 
sudėtingas šeimos atskirties būsenas, kai kuriais atvejais lygintinas netgi su dabartine pandemi-
ja, nors tuo metu apie ją nebuvo net užuominos. Pokalbis atskleidžia, kad būtent tėvų įtaka, jos 
kryptingumas suvienijo šeimą ir, nepaisant netekčių bei praradimų, padėjo viską ištverti, išlikti 
artimais. Puiki ne tik patriotizmo, bet ir auklėjimo savo pavyzdžiu pamoka, kurią prasminga 
prisiminti dar ir todėl, kad spaudoje vis nuskamba lietuvių emigrantų virkavimai, kad jų vaikai, 
gyvendami svetur, nenori kalbėti lietuviškai.

Antanas- Gediminas: Namuose mes nieka-
da nekalbėjome prancūziškai.
E.M.: Niekada?
Perkūnas : Mes Lietuvoje gyvenom...
Antanas: Gyvenome savo susikurtoje ma-
žojoje Lietuvoje ir kalbėjome tik lietuviš-
kai. Neatmenu, kad kada nors būtų prireikę 
prancūzų kalbos. Gal tik retsykiais, pritrūkus 
žodžių, vienas kitas įsimaišydavo.  Tada prie 
prancūziško kamieno pridėdavome “is, as” ir 
voilà – naują sulietuvintą darinį...
E.M. : Suprantu, kad tai buvo įmanoma na-
muose, bet kaip pavykdavo persiorientuoti “lau-
ke, už durų”?
Antanas: Namuose buvo Lietuva, o už jų 
durų – Prancūzija. Mums nekilo jokių pro-
blemų, nes tuo metu niekas nežinojo, kur toji 
Lietuva. Kai užkliūdavo mano vardas, kuris 

atrodė keistas, tekdavo aiškinti. Tada nu-
tardavo,  kad aš iš Šiaurės, bet nerodė jokio 
priešiškumo. To meto Prancūzijoje nebu-
vo rasizmo. Vyravo šioks toks nusiteikimas 
prieš italus, bet lietuviai niekam nerūpėjo. 
Buvome iš mažos valstybės, kurios niekas 
nežinojo. Tik kartą, kai jau turėjau 18 metų 
ir gyniausi bakalaurą, vienas istorijos profe-
sorius atspėjo mano kilmę. Tada pirmą kartą 
kažkas ja susidomėjo. Daug vėliau, jau po 
Nepriklausomybės, dėmesio Lietuvai atsira-
do daugiau...
E.M. : Tikriausiai šventėte  lietuviškas šventes?
Antanas: Švęsdavom Kūčias... Būdavo dvy-
lika patiekalų... Koldūnai su grybais...
Perkūnas: Aguonų pienas... Degtinė...
E. M.: Degtinė? 
Perkūnas: Taip, nes Kūčios be degtinės nėra 
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Kūčios. Ją pirkdavome čia, bet  “aplotkas” 
(kalėdaičius – E. M.), kuriuos su kaimynais 
pasidalindavome, iš Paryžiaus atsiųsdavo 
kunigas Jonas Petrošius.
 Antanas: Po staltiese būdavo padeda-
mos “žolytės” ir mes traukdavome po vieną 
stagarėlį, spėliodami, kokie bus metai. Ir 
kasdieniniai valgiai taip pat buvo lietuviški. 
Kartu su Pietų Prancūzijos...
E. M.: Lietuviški? Nejaugi cepelinai?
Perkūnas: Ne, čia bulvės neauga. Čia ma-
karonų, ne bulvių kraštas. Valgydavom 
koldūnus, itališkai “raviole”. Dar švęsdavom 
Velykas, dažydavom kiaušinius. Visada švęs-
davom Vasario 16-ąją.
Antanas: Tada ant stalo visuomet atsiras-
davo “bukietas” raudonų ir geltonų tulpių 
tarp žalių lapų.
E.M.: Straipsnyje apie parodos atidarymą 
Mažeikiuose skaičiau, kad jūs, būdami vaikais, 
turėjote ir tokių pat spalvų  sviedinukus –  gel-
toną, žalią ir raudoną.
Perkūnas: Buvo parašyta, kad Antanas 
turėjo geltoną, aš – žalią, o Eglė – raudoną. 

Aš manau, kad čia žurnalisto sugalvota leg-
enda...
Antanas: Gal ir ne legenda, bet aš neprisim-
enu. Gal Eglė pasakojo?
E.M.: Kai Eglė prisijungs, patikslinsim. Po 
Nepriklausomybės atkūrimo  pradėjote važinėti 
į Lietuvą?
Antanas: Taip, prisimenu, kad toks pasiū-
lymas mane pasiekė 2001 m. gruodžio 24 
d. Buvau namuose ir mes kartu su žmona 
Martyna ruošėme lietuviškas Kūčias. Tada 
suskambo telefonas ir, pakėlusi ragelį, Mar-
tyna pasakė, kad esu prašomas pakalbėti... 
lietuviškai. Kai atsiliepiau, buvau paklaustas, 
ar sutiksiu už savaitės vykti į Lietuvą. Žmo-
nai pritarus, išvykau su Europos Sąjungos 
pagalba – vežėme vaistus ne tik į Lietuvą, bet 
ir į visą Pabaltijį. Taip prisidėjau prie Lietu-
vai organizuotos labdaros – ketverius metus 
dalyvavau organizacijos “Vaistininkai be 
sienų” misijoje. Prancūzų įmonės dovanotus 
vaistus pradžioje gabenome į sandėlius Vil-
niuje, vėliau į ligonines. Vyko ir tikrinimai, 
- korporacijos atstovai aiškinosi, ar labdara 
nenusėdo kažkieno kišenėje, ar tikrai pasie-
kė ligonines. Jei būtų paaiškėję grobstymai, 

Perkūnas Liutkus 
(dešinėje), Eglė 

Liutkus-Jardel ir 
Antanas-Gediminas 

Liutkus gimtosios 
„Villa America“ 

balkone. 2017 m.
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labdara būtų buvus nutraukta. Visa tai truko 
apie dešimt metų. Paskui jau pačioje Lietu-
voje buvo organizuota vaistų gamyba.
E. M.: Labai graži ir gerbtina iniciatyva. 
Dabar prašyčiau prisijungusią jūsų seserį Eglę 
patikslinti istoriją su trispalvės spalvų sviedi-
nukais. Vyrai jos neatmena.
Perkūnas: Mes neprisimenam...
Eglė: Pasakojau apie tai žurnalistui Lietu-
voje. Prisimenu, kad  tu gavai žalią, Antanas 
– geltoną, o aš – raudoną. Pasirodo, mano 
atmintis geresnė. Gal įstrigo todėl, kad rau-
dona yra mano spalva. O Una turbūt mėgo 
žalią...
Antanas: Aš mėgau geltoną, o žalios spalvos 
nekenčiu. Geltona man labai maloni.
E.M.: Vadinasi, net asmeniniai skoniai buvo 
patenkinti. O kokia proga juos gavote?
Eglė: Buvo Velykos ir dabar galvoju, kad gal 
namuose nebuvo kiaušinių... Mes žaidėme 
lauke, atsidarė durys ir mamytė pasakė: „Štai, 
vaikai, vienas žalias, vienas raudonas, vienas 
geltonas... Ir išdalino sviedinukus.  
E.M.: Kaip kiaušinukus... Ką dar galite pami-
nėti iš to meto lietuviškų tradicijų? 
Eglė: Jie jau pasakojo? 
E.M.: Taip, bet jūs tikriausiai prisiminsite 
kažką kita...
Perkūnas: Tu turi savo matymą...
Eglė: Visada šventėme Velykas ir Kūčias. 
Dar prisimenu, kad tėtė labai gražiai dažy-
davo kiaušinius. Jie būdavo įvairių spalvų, kai 
kada lietuviškai tautiški. Paskui visi pasida-
lindavo vieną kiaušinį. O per Kūčias būdavo 
dengiamas stalas su žolėmis (šienu – E. M.) 
po staltiese. Ant jo trylika žuvyčių...
E. M.: Gal dvylika?
Eglė: Aš nežinau, kodėl pasakiau tryli-
ka... Jos būdavo skirtingai paruoštos. Silkė 

su svogūnais... Labai skanu. Būdavo ne tik 
žuvyčių... Lentilles... Kaip versti lentilles? 
(Žvilgteli į atsineštą prancūzų-lietuvių kal-
bų žodyną). Aha, lęšiai. Ir raudona sriuba... 
Barščiai – šalti barščiai. Dėta riebalų... Grie-
tinės? Paskui koldūnai... Ir reikėjo visą dieną 
dirbti, kad sumalti tas kruopas... 
Antanas ir Perkūnas (kartu): Aguonas.
Eglė: Visi dirbdavom, kol sumaldavom 
aguonas.
Perkūnas: Tą dieną pietų nebūdavo...
Eglė: Ir tada darydavome tuos raviole. Tai 
būdavo visa ceremonija, nes visi dalyvauda-
vo. Mamytė juos gamindavo su šampinjonais 
(klausiamai žiūri į brolius).
Antanas ir Perkūnas (kartu): Grybais.
Eglė:  Tėtė ruošdavo tešlą, dėdė ją „plokštin-
davo“, o vaikai užraitydavo kraštus.
E.M.: Kiek žmonių pas jus susirinkdavo?
Eglė: Visa mūsų šeima. Dar – dėdė Katinė-
lis. 
Perkūnas: Mamytės sesuo ir jos vyras Povilas 
Baublys, kurie, išėję į pensiją, grįžo iš Ame-
rikos ir pas mus gyveno. Jie taip pat išpažino 
lietuvybę. Tada visi jautėmės lietuviais. 
Eglė: Pas mus dar gyveno mūsų auklė Teklė 
ir senelis. Diedukas. Kaip teisingiau sakyti:  
„senelis“ ar „diedukas“?
E.M.: Vartotini abu. Tai –  sinonimai. 
Antanas: Truputį maišom lietuviškus žo-
džius...
Eglė: Visada turėdavome eglutę ir pas mus 
prieš vakarienę ateidavo... Kalėdų diedukas!
Perkūnas: Tais laikais būdavo tikros žvaku-
tės, kurias prisegdavom prie šakučių. Lig šiol 
atsimenu jų kvapą.
Antanas: Aš vieną kartą ėjau su tėte į mišką 
parsinešti eglės. Ėjome vakare, buvo tamsu...
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E.M : Kai buvot maži, ar reikėjo padėti tė-
vams? Juk grynų pinigų šeimoje nebuvo, - tėtis 
algos negaudavo ir reikėjo pragyventi iš natūri-
nio ūkio. Teko kartu su tėvais dirbti?
Eglė: Ne, nereikėjo.
Perkūnas: Reikėjo laistyti daržoves ir pri-
rinkti žolių triušiams. Aš laisčiau.
Antanas: Tėtė turėjo vištų.  Jas reikėjo skie-
pyti ir man tekdavo jas palaikyti. Todėl viš-
tiena man ir dabar nepatinka.
Eglė: Taip, mes turėjome gyvulių. Valgėme 
tuos lapin... triušius...
Perkūnas: Prisimenu, kaip eidavau žolės 
ožkai. Kiekvienais metais laikydavome du 
ožiukus, - vieną parduodavome, kitą suval-
gydavome. Gegužės mėnesį ar Velykoms...
Eglė: Teklė rūpinosi parduoti kiaušinius.
Perkūnas: Atsimenu, kaip, eidamas į gimna-
ziją, pakeliui nešdavau kiaušinius į kepyklą ir 
keisdavau į duoną.
Antanas: Ar prisimenate, kaip vieną kartą 
ėjome į Nicos turgų parduoti gėlių?
Eglė: Tai buvo ne vieną kartą...
E. M.: Ir kaip? Pardavėte?

Antanas: Pardavėm, nes buvo labai gra-
žūs žiedai. Net buvo gaila juos atiduoti... 
Eglė: Ar tu apie tai rašysi?
E.M.: Taip, nes būtent vaikystės prisiminimai 
labai gyvai ir vaizdingai atskleidžia, kaip gy-
veno jūsų šeima ir kokia buvo aplinka. 
Perkūnas: Aš niekada neperku kiaušinių. Tu, 
Unte, nevalgai vištų.
Eglė: Mes taip pat atsivalgėme ir negalime 
matyti nei slyvų, nei figų. Tėtė dar augindavo 
tomatus. Pomidorus.  Tiksliau, juos augino 
Teklė, nes ji viską mokėjo. Dar augo abriko-
sai, slyvos ir vynuogės.
E. M.: Suprantu, kad buvote pavalgę, bet, įsi-
vaizduoju, kaip visoms kitoms reikmėms trūko 
pinigų...
Eglė: Visur buvo tas pats. Su tais pačiais dra-
bužiais vaikščiojome ištisus metus, ir tai atrodė 
normalu. Visi vaikai gyveno taip pat. Nors aš, 
lyginant su dauguma, buvau tikrai gražiai ap-
rengta. Tik tada niekam nerūpėjo, kaip kas atro-
do. Jei visi vienodi vargšai, tas tampa nesvarbu.
Antanas: Prisimenu, kaip mamytė norėjo, 
kad į mokyklą eičiau su berete, ir man tas la-
bai nepatiko. Turėjau slėpti tą beretę, nes kiti 
vaikai tokios neturėjo.

Perkūnas  ir Eglė prie tėvo 
portreto. 2017 m.
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E. M.: Ar tėvai bandė jus įtakoti, kai paaugote 
ir rinkotės profesijas?
Eglė: Aš norėjau studijuoti science naturelle... 
Gamtos mokslus. Bet tada visai neturėjome 
pinigų ir mamytė patarė mokytis anglų kalbą 
universitete, kuris buvo šalia. Sakė, kad pas-
kui galėsiu pakeisti...
Perkūnas: Jie mus išmokė lietuviškai ir voilà... 
Jie negalėjo žinoti, kas vėliau iš mūsų bus...
Eglė: Tėvai buvo užsieniečiai ir nieko neiš-
manė  apie vietines studijas, nors juos labai 
domino prancūzų kultūrinis gyvenimas. Jie 
abu buvo baigę universitetus ir buvo cultu-
rels... Visi mano draugai tą pastebėdavo.
E.M.: Jūsų šeimoje nebuvo kultūrinės prarajos, 
kuri atsiranda, kai vaikai tampa labiau išsila-
vinę nei tėvai...
Eglė: Mes neturėjome pinigų, naujų drabu-
žių, bet mūsų namų atmosfera labai skyrėsi 
nuo to, kaip gyveno mano draugų tėvai.
E.M.: Ar jiems neiškilo sunkumų su prancūzų 
kalba?
Eglė: Mamytė puikiai kalbėjo prancūziškai, 
nes buvo baigusi Grenoblio universitetą.
Antanas: Ji studijavo prancūzų kalbą.
Perkūnas: Tėtis, pradėjęs dirbti Lietuvos 
ambasadoje Paryžiuje, taip pat labai greitai 
išmoko. Net gavo Oskaro Milašiaus laišką su 
pagyrimu dėl pažangos.
Eglė: Dar tik čia atvažiavę, jie turėjo šiek tiek 
pinigų, ir jis lankė prancūzų kalbos pamokas. 
Tėtį labai domino Prancūzija, ir jis stengėsi 
kuo daugiau apie ją sužinoti. Ir vis svajojo 
keliauti po pasaulį. Galvodami apie mūsų 
ateitį, jie svarstė, ar nereikėtų vaikams duoti 
prancūziškus vardus. Bet atvyko senelis (dr. 
Jonas Mikulskis, vienas „Alkos“ draugijos 
ir muziejaus steigėjų – E. M.) ir jo įtakoje 
mūsų vardai liko lietuviški. Nors mūsų tokia 
maža Lietuva buvo izoliuota, tėvai išliko ti-
kri lietuviai.

E.M. : Tai, kad diplomatinę tarnybą teko keisti 
į natūrinį ūkį, negalėjo neslėgti... Ar nepaste-
bėjote, kad tėtis jaučiasi nelaimingas, liūdnas? 
Gal buvote per maži tai suprasti?
Eglė: Ko gero. O vėliau, kai paūgėjome, jis 
jau buvo Paryžiuje, vėl dirbo su Lietuvos mi-
sija... Kartu su Jurgiu Baltrušaičiu.
Perkūnas: Aš jaučiau, kad jis liūdi. Lietu-
vos nebėra... Jie jautėsi  naufragés... Išmesti 
ant jūros kranto, kaip Robinzonas Kruzas, 
be ateities. Bet jie pasistengė suteikti ateitį 
vaikams, pastūmėti mus mokytis. Nors nie-
kada nesikišo į pasirinkimą. Juk jie niekuo-
met neklausė manęs, kodėl išvažiavau dirbti 
į Alžyrą, vėliau į Kubą. Nepamokslavo, viską 
priėmė be išlygų.
Antanas: Jie dėl tavęs liūdėjo...
Eglė: Ieškau ką reiškia žodis naufragés... 
Mano žodyne jo nėra... 
Antanas: Paskendęs, sulūžęs... Kaip pasken-
dęs  laivas... Kai žmogus atsiduria situacijo-
je, kurioje jaučiasi nuogas, neturintis jokios 
atramos... Juos iš Lietuvos išmetė į Žydrąją 
pakrantę, kurioje jie vis dėlto sukūrė mažąją 
Lietuvą.
E.M.: Kuri vadinosi „Villa America“. Para-
doksas...
Eglė: Beje, apie Ameriką. Kai dėdė ir teta 
ten išvyko, mūsų tėvai taip pat ketino jais pa-
sekti.  Net buvo pateikę prašymą ir gavę vizą. 
Bet vėliau apsigalvojo. Jūs nežinojot?
Antanas ir Perkūnas: Ne...
Eglė: Gal dėl to, kad mes jau lankėme gim-
nazijas. Untei sukako dešimt metų. Tada 
mamytė man parodė labai gražų žiedą su 
deimantais. Ir pasakė, kad reikės jį parduoti.
Perkūnas: Aš to žiedo nemačiau, bet žinau, 
kad jie pradėjo pardavinėti viską, ką turėjo 
įsigiję prieškaryje. Po karo jis pardavė pusę 
„Amerikos“ sklypo ir kiek atsigavo. Kai jį 
pakvietė dirbti į Paryžių, jau galėjo ten nusi-
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pirkti 40-ties kvadratinių metrų butelį. Ir aš, 
kai atvykau į Paryžių mokytis, gyvenau ten 
kartu su juo.
E.M.: Ar jis nebandė parduoti savo paveikslų?
Eglė: Jis mėgino ir keletą pardavė. Bet jis 
nebuvo biznierius ir nemokėjo prekiauti. Tai 
jam niekada nesisekė.
Perkūnas: Jis buvo diskretiškas ir kuklus. Al-
girdas Julius Greimas parašė apie jį straipsnį 
„Apie Antaną Liutkų ir padorius lietuvius“, 
kuris man labai patiko. Nors Eglei atrodė, 
kad jis „šidijasi“, - šaiposi iš tėvo. 
E.M.: Šio straipsnio stilius iš tikrųjų ironiškas, 
bet tikrai parašytas su meile ir pagarba. Man 
labai patiko pasakymas, kad „vaikai nelupti lie-
tuviškai kalba“. Kaip jis to siekė?
Perkūnas: Tuo metu aš puikiausiai kalbėjau 
lietuviškai, nes taip buvau įpratęs.
Eglė: Mamytė net prieš pat mirtį vis prašy-
davo: „Kalbėkit lietuviškai...“
Perkūnas: Kada pradėjome eiti į gimnaziją, 
parsinešėme ir prancūzų kalbą. Kai tik ką 
nors pasakydavau prancūziškai, mamytė vi-
sada pykdavo ir sakydavo: „Pasakyk tai lietu-
viškai.“ Taip buvo visą laiką. Čia tikrai buvo 
Lietuva. Aš iki aštuoniolikos metų net drau-
gų čia nesivesdavau. Jie pradėjo užeidinėti 
tik po to, kai ėmiau mokytis universitete. Iki 
tol buvo tik savas ratas ir tėvo draugai: Jonas 
Aistis, Jurgis Savickis, Greimas  ir kiti. At-
važiuodavo Edvardas Turauskas, lankėsi kiti 
diplomatai. Po to daugelis išvažiavo į Ame-
riką, mirė. Ratas apsisuko ir atsirado nauja 
generacija... Mes visa tai sugėrėme... Buvo 
daug žmonių...  Mus labai mylėjo Greimas. 
Jis mėgo skaityti detektyvus ir atvažiuodavo 
su didele skrynia, kurioje būdavo sukrauta 
apie 30 knygų –  amerikietiškų detektyvų ir 
romanų. Visos naujienos.
Antanas: Iš Noire serijos. Retsykiais duo-
davo paskaityti ir mums. Apie gangsterius, 
automobilius, alkoholį.

Perkūnas: Nieko baisaus. Tie romanai buvo  
labai padorūs.
E.M.: O ar prisimenat, ką skaitė jūsų tėtė?
Perkūnas: Jis skaitė poeziją. Rimtas knygas 
apie dailę.
E.M.: Ar kada nors jums skaitė savo eilėraš-
čius?
Eglė: Kai aktorė perskaitė jo eilėraščius per 
parodos atidarymą Mažeikiuose, išgirdau 
juos pirmą kartą. Ji (aktorė Virginija Ko-
chanskytė – E. M.) labai gražiai skaitė.
E. M.: Vadinasi, nežinojot, kad kūrė eiles? Be 
to, vertė Omarą Chajamą?
Perkūnas: Nežinojom.
Antanas: Slaptas sodas.
Eglė: Mamytė tikriausiai žinojo, ji man per-
davė visus turėtus dokumentus. Aš juos per-
žvelgiau, bet nutariau, kad jis nusirašė patiku-
sias eiles. Nepagalvojau, kad kūrė jas pats... 
E.M.: O kaip jūs tą išsiaiškinote?
Perkūnas: Eglė man viską perdavė, kad su-
sipažinčiau. Kai pradėjome ruoštis parodai, 
pasižiūrėjau atidžiau ir supratau, kad tai jo 
poezija.
E.M.: Skaitant išlikusius  Jurgio Savickio laiš-
kus jūsų tėčiui, susidarė įspūdis, kad jie buvo 
labai artimi. Vykdavo vienas pas kitą į svečius, 
susitikdavo per šventes. Ar jūs jį prisimenate?
Perkūnas: Savickis buvo mano krikštatėvis 
ir tikrai dažnai čia ateidavo.Tik vieną kar-
tą 1943 metais, kai suėmė Petrą Klimą, ne-
atvyko į  mano gimtadienį. Ant stalo buvo 
padėtas tortas su keturiomis žvakutėmis, bet 
niekas nesusirinko. Tada nelabai supratau, 
kodėl gimtadienis neįvyko.
Eglė: Buvo gedulas.
Perkūnas: Šiandien viskas aišku. Kai Klimą 
suėmė, visi pradėjo galvoti: „Kas dabar bus? 
Kas sekantis?“
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Antanas: Manau, kad tėvai nesijautė sau-
gūs visą gyvenimą. Kai pirmą kartą važiavau 
į Lietuvą, visi dėl manęs bijojo. Ten susiti-
kau su vienu žmogumi, kuriam jo tėvai ilgai 
nesakė, kad gimė Sibire. Bijojo, kad uždraus 
studijuoti... Savickis turėjo Nicoje draugą 
advokatą, kuris, kai mirė Stalinas, telefonu 
pakvietė išgerti šampano...
E.M.: Laimei, tai jau praeitis, o  jūsų namai ir 
šiandien nestokoja lankytojų, vis kas nors sve-
čiuojasi. Sakykim, rašytojas Valdas Papievis...
Perkūnas: Kai Nicoje nusileido lėktuvas, ku-
riuo atskridai, jame buvo apie  160 lietuvių. 
Ir jie visi  čia išsisklaidė, pradingo...
E.M.: Išvada: lietuvių yra visur...
Antanas: Kartą lankiausi mažoje Prancū-
zijos viduramžių pilyje ir netgi ten išgirdau 
kalbant lietuviškai. Kai užsimezga kontaktas 
su lietuviais, manęs visada klausia: „Iš kur 
jūs taip gražiai mokate lietuviškai?“ Žmo-
nes stebina  akcentas, nes jie pripratę prie 
angliško, vokiško, bet ne Pietų Prancūzijos 
akcento.
E. M. : O ar jums niekada nekilo problemų in-
tegruojantis? Įsidarbinant?
Eglė: Niekada nebuvo jokių problemų
Perkūnas: Kartais kliūdavo vardas...
Antanas: Mane vadino Antuanu.
Eglė: Uną vadino Žanu.
Antanas: Kai buvau mažas, nelabai drįsau 
naudoti antrą vardą – Gediminas. Kai dabar 
klausia, kas jis toks, sakau, kad didelis kuni-
gaikštis...
E.M. : Ar jūsų tėtis, kilęs iš kaimo ir atsidūręs 
tarp aukšto rango diplomatų, nesijautė truputį 
nejaukiai? Jis buvo inteligentas, bet ne aristo-
kratas...
Eglė: Taip, taip, c‘est vrai, tai tiesa.  Lygi-
nant su Stasiu Lozoraičiu ir Stasiu Antanu 
Bačkiu, kurie skaitėsi dideli diplomatai, jis 

jiems gal ir neprilygo. Vis dėlto naujomis 
aplinkybėmis  jiems buvo daug sudėtingiau 
prisitaikyti, ir jie turėjo išgyventi daugiau 
kompleksų negu tėtė. Tėtė su visais sutar-
davo, kiekvienas žmogus jam buvo svarbus 
ir įdomus. Voilà. Ir jis mokėjo su visais rasti 
bendrą kalbą. Manau, kad daugelis žmonių 
jį mylėjo...
Perkūnas:  Todėl man patiko toji Greimo 
straipsnio vieta, kurioje rašoma, kad, jei  nori 
susipažinti su tėte, turi ateiti į jo namus. Ir 
pamatyti, kaip jis moka su visais bendrau-
ti – ir su mūrininku, ir su diplomatu, ir su 
ministru.
Antanas: O dideli ponai galėjo bendrauti tik 
tarpusavyje.
Eglė: Jis buvo ir tapytojas, ir šachmatinin-
kas. Paryžiuje du kartus per savaitę eidavo 
į šachmatų klubą. Ten buvo daug rusų ir 
lenkų. Vienas jo partneris (Henry Heyden, 
lenkų tapytojas, gyvenęs ir dirbęs Paryžiu-
je. – E.M.) jam davė Čiurlionio fotografi-
ją, padarytą per Kūčių vakarą 1904 metais 
Varšuvoje. Tėtė parašė straipsnį į „Dirvą“ ir 
išspausdino tą fotografiją (Kūčiose su M. K. 
Čiurlioniu, Dirva, 1968, gruodžio 27 (Nr. 
125), p. 1-2.). Kartu su mamyte lankydavo 
visas parodas, muziejus. Turėjo daug draugų 
menininkų, kurie nuolat atvykdavo. Dažnai 
susitikdavo su Paryžiuje gyvenusiu Antanu 
Mončiumi.  
Ir jis buvo labai gražus vyras. Kai aš prieš 
keletą metų sutikau savo buvusią mokyklos 
draugę, ji man pasakė: „Kai mums buvo 13-
14 metų ir jūsų tėvas ateidavo į mokyklą  
jūsų pasiimti, jis mums atrodė labai gražus. 
Jis vienintelis buvo blondinas mėlynomis 
akimis, o visi kiti juodaakiai ir juodaplaukiai.  
Voilà.
E.M.: Jis buvo, sprendžiant iš nuotraukų, ir 
labai elegantiškas. Jūsų tėvai buvo labai graži 
pora. Juk ir mama buvo tituluota gražuolė – 
pirmoji Palangos grožio karalienė.
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Eglė: Kai man buvo dešimt metų, mama 
papasakojo, kad ji buvo išrinkta „Mis Pa-
langa“. Tai vyko baliaus metu, žmonės rinko 
gražiausią mergaitę, balsuodami prie stalų, 
už kurių jos sėdėjo. Ji buvo paskelbta nuga-
lėtoja. O kai mano mamai buvo 80 metų ir 
mes nuvykome į Palangą, viena žurnalistė, 
rengusi apie tai interviu, pasakė: „Jūs tokia 
pat graži, kaip ir tada“. Mama visada buvo 
labai plona ir elegantiška. 
E.M. Tokią gražuolę tik tapyti ir tapyti. Bet jos 
portretų nėra daug... Nemėgo pozuoti?
Antanas: Buvo vienas portretas, tik nežinau, 
kur jis.
Perkūnas: Ją tapė ne tik tėtė... Vieną portretą 
nutapė jo mokytojas Serge Makó. Prisimenu, 
kad abu kalbėjo rusiškai.Tada tėtė kaip tik 
pradėjo mokytis tapybos École Nationale des 
Beaux Arts de Nice.
Eglė: Jam viskas buvo įdomu. Juk dar ateida-
vo ir anglų kalbos mokytojas – tėtė vis norėjo 
ką nors naujo išmokti... Kiek prisiminimų tu 
mums sužadinai... Gal nereikia apie tai rašy-
ti? Tėtė visada sakydavo: „Nesijaudink, viskas 
bus gerai“. Jis buvo toks bienveillant... Kaip 
išversti lietuviškai?
Antanas: Malonus...
Eglė: Ne visai taip... Greičiau pasiruošęs da-
ryti gera, padėti. 
Antanas: Toks, kuris nieko iš tavęs nelaukia, 
nesitiki. Jam malonu daryti gera ir visai ne-
svarbu, ar tai atneš kokios naudos. Tėtė toks 
ir buvo.
Eglė: Tai nereiškia, kad jis buvo minkštas 
ir nuolaidus. Tėtė buvo aktyvus žmogus ir 
viskuo domėjosi. Ir su juo visiems buvo įdo-
mu. Kai šį rytą galvojau, ką galėčiau apie 
tėtę papasakoti, nutariau, kad jis buvo ne 
tik  geranoriškas, bet ir généreux. Derlingas... 
Dosnus... Toks, kuris viską atiduoda negal-
vodamas apie pelną, pinigus. Dovanoja meilę 
ir draugystę nieko nesitikėdamas. 

Ir mums, savo vaikams, jis nieko negailėjo. 
Kai turėdavo kiek nors pinigų, visus išleis-
davo mūsų reikmėms, o pats galėjo ilgiausiai 
vaikščioti su senais drabužiais.  Jie su mama 
labai gražiai sugyveno, niekada nesipyko, - o 
juk vaikams nieko nėra blogiau, kai šeimoje 
pešamasi. 
Antanas: Jeigu kas nors nepatikdavo ir norė-
davo nuo mūsų nuslėpti, kalbėdavo rusiškai.
E.M.: Ar prisimenate, kaip kartu leisdavote 
laisvalaikį?               
Eglė: Tais laikais nebuvo televizoriaus ir 
susirinkusi kompanija vakare lošdavo kor-
tomis. Ypač mėgo žaidimą „L‘ambasadeur“. 
Būdavo dvi grupės: suaugę ir vaikai. Vaikai 
žaidė žaidimą, kurio metu, perskaičius už-
duotį  ant ištraukto popierėlio, reikėjo viską 
pavaizduoti mimika ir gestais. 
E.M.: Kokį įspūdį jums darė tėčio tapyba? 
Eglė: Mes supratome, kad tai jam teikė 
didelę laimę. Nors jis dažnai neturėjo pi-
nigų nei dažams, nei drobei. Tokiu atveju 
tapė ant paprasto popieriaus. Tik jis nie-
kaip negalėjo priversti mūsų pozuoti... Kai, 
pardavus dalį sklypo, atsirado šiek tiek pi-
nigų ir tėvai galėjo keliauti, jie nuvyko į 
Italiją ir Ispaniją. Tėtė tapydavo, o mama 
sėdėdavo šalia. Tėtė ir mane mokė tapyti.  
Sakydavo, kad aš vienintelė gabi piešimui. 
Jis iš Vokietijos, kurioje trejetą metų dirbo 
su lietuvių pabėgėliais, visada parveždavo 
man juodo piešimo popieriaus ir pastelių. 
Pats jis aktyviai dirbo ir neturėjo laiko ta-
pyti. Tai darydavo parvykęs į namus, prie 
Žydrosios pakrantės. Mamytė man perdavė 
tuos išlikusius piešinius, kuriuos laikau du-
kroms. Aš nežinau, kada sustojau... Kai tėtė 
pareidavo su savo nutapytais paveikslais, 
kabindavo juos ant sienų tame negyvena-
mame pastate. Ar pamenate, kaip,  grįžęs iš 
Cap-Ferrat, įkaldavo plaktuku vinį ir juos 
pakabindavo. Kad pamatytume, kad pasa-
kytume, ar gerai...
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Antanas: Taip, jis mėgo tapyti Cap Ferrat. 
Mes likdavome pliaže, o jis tapydavo. Vyk-
davome iki tos vietos autobusu ir praleisda-
vome ten visą dieną. Aš ir dabar atsimenu 
jo paveikslų dažų kvapą. Jis mums neleisda-
vo naudotis  jo teptukais. Tik kažkurį vieną 
buvo paskyręs kiaušiniams dažyti.
E.M. : O ar  supratot, kad jūsų tėtė labai ta-
lentingas dailininkas? Ar žiūrėjot į tai, kaip į 
suaugusio žmogaus žaidimą?
Antanas: Mums buvo gražu. Viskas, ką tėtė 
darė, buvo gražu.
E. M.:  Jo diplomatinė karjera pernelyg greitai 
nutrūko.  Ji nespėjo net įsibėgėti. Jei  būtų dar 
dirbęs ir galėjęs reikštis, gal būtų tapęs garsiu 
diplomatu?
Antanas: Jis tik pradėjo... 
Eglė: Taip, jis mirė 1970-aisiais, būdamas tik 
64 metų...  
Perkūnas: 1937-aisiais jis kartu su mamyte 
atvyko į Paryžių, o jau 1940-aisiais Sovietų 
sąjunga, okupavusi Baltijos šalis, išsireikala-
vo iš Prancūzijos jų ambasadų pastatus, di-

plomatams paskiriant namų areštą Pajūrio 
Alpių regione. Taip jis atsidūrė Žydrojoje 
Pakrantėje. Vėliau trejus metus (nuo 1949-
ųjų) dirbo prancūzų valdomoje Vokietijos 
zonoje, rūpinosi lietuviais, atsidūrusiais pa-
bėgėlių stovyklose. 1960-aisiais vėl grįžo 
į Paryžių, kur ėjo jau neoficialaus Lietuvos 
ambasados sekretoriaus pareigas. Kartu su 
Jurgiu Baltrušaičiu atstovavo Lietuvai Pran-
cūzijos valdžios institucijose ir Rytų Europos 
išeivių organizacijose, bendravo su Paryžiuje 
gyvenusiais lietuviais. Beje, dar Viekšniuose 
tėtė susipažino su režisieriumi Juozu Milti-
niu. Ir kai Miltinis atvažiuodavo į Paryžių, 
apsigyvendavo pas mano tėvus. 
E.M.: Apie Miltinį lig šiol niekur nebuvo už-
siminta. Vėl nauji faktai. 
Perkūnas: Kai tuos faktus nuosekliai išdė-
lioji, pamatai, kaip jie vienas su kitu rišasi
E. M.: Taip, tai tiesa. Jie akivaizdžiai patvir-
tina, kad jūsų tėtis  iš tikrųjų įkūrė Lietuvą 
Prancūzijoje. Visiems labai dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi  
Elvyra MARKEVIČIŪTĖ
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NETEKOME REDAKCIJOS KOLEGIJOS NARIO
ALGIRDO GLUODO

Praėjusių metų rugpjūčio 1  d. Ana-
pilin netikėtai išėjo ilgametis alma-
nacho redakcijos kolegijos narys, 
ištikimas „Varpų“ rėmėjas Algirdas 
Gluodas.
A. Gluodas gimė 1940 m. balandžio 
25  d. Šakių rajone, Plokščių kaime. 
Baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 
Daugiau kaip tris dešimtmečius dirbo 
Jurbarko r. Smalininkų tarybiniame 
ūkyje-technikume (dabar  – techno-
logijų ir verslo mokykla)  – dėstytoju, direkto-
riaus pavaduotoju, direktoriumi (1974-1992). 
1993-iaisiais seniausio Lietuvoje saldainių fabri-
ko „Rūta“ savininkai jį pasirinko savo įgaliotiniu. 
Po sovietinės okupacijos metais įvykdytos turto 
nacionalizacijos vienas pirmųjų Lietuvoje atkūrė 
šeimos verslą. A. Gluodas vadovavo „Rūtai“ iki 
2014 m. pabaigos.
A. Gluodo gyvenimas ir veikla verti storos kny-
gos. Gilios erudicijos, nepaprastai aukštos kultū-
ros žmogus buvo ir talentingas inžinierius, gabus 
pedagogas. Jo vadovaujamas technikumas garsėjo 
visoje Lietuvoje. A.  Gluodas ieškojo įvairiausių 
būdų, kad būsimi žemės ūkio specialistai lavintų-
si visapusiškai. Bendravimas su meno žmonėmis, 
ryškiomis asmenybėmis jauniems žmonėms tapo 
neįkainojama vertybe. Čia pastoviai vykdavo su-
sitikimai su operos dainininkais, rašytojais, muzi-
kantais, kasmet atskrisdavo „Poezijos pavasario“ 
paukštė. Iš Smalininkų būdavo vykstama į Vil-
niaus, Kauno, Panevėžio teatrus.
Kad ir labai užimtas, A. Gluodas dalyvavo ir Jur-
barko rajono gyvenime, buvo renkamas Tarybos 
nariu. Kaip politikui artimiausios buvo socialde-
mokratinės idėjos.
Dar labiau atsiskleidė, pradėjęs darbuotis Šiau-
liuose. Ne taip paprasta buvo tuos porą dešim-
tmečių vadovauti „Rūtai“, savaitgaliais sugrįžtant 
į Smalininkus. „Rūtos“ savininkai neabejojo, kad 
fabriko įkūrėjo sūnaus žentas prikels naujam gy-
venimui tarpukaryje visame pasaulyje garsėjusią 
įmonę ir neapsiriko. Buvo daug nesibaigiančių 
istorijų, trukdžiusių dirbti, tačiau A.  Gluodui 

vadovaujant prasidėjo naujas fabriko 
gyvenimo etapas, kurį pastoviai lydėjo 
vis tvirtesni ir dėmesio verti žings-
niai: jau po poros metų atkuriamas 
firminių parduotuvių tinklas, kuriami 
ne tik nauji saldainiai, bet ir ieškoma 
senųjų receptūrų, įsigyjami modernūs 
įrengimai, kuriami nauji gamybos 
barai, vėl dalyvaujama  pripažintose 
parodose, specialistams sudaromos 
sąlygos pasidairyti po pasaulį. Vos 

po ketverių metų „Rūta“ papildė savo tarpukario 
metais įgytų aukso medalių kolekciją ir tokios 
naujienos lydėjo vos ne kasmet. Bendrovė  su-
sigrąžino dinamiškos, originaliomis naujovėmis 
garsėjančios įmonės vardą. Įmonės, kurioje su-
darytos puikios sąlygos tobulėti. „Rūtos“ produk-
cija vėl tapo vertinama plačiajame pasaulyje, o 
2010-aisiais už sėkmingą naujų produktų kūrimą 
ir įdiegimą buvo pripažinta pažangiausia tradici-
nės pramonės įmone Lietuvoje.
A. Gluodas buvo ne tik talentingas gamybinin-
kas, bet ir mecenatas, kultūros rėmėjas, seniausio 
Lietuvoje literatūros almanacho „Varpai“ redak-
cijos kolegijos narys. Nėra Šiauliuose kitos tokios 
įmonės, kurioje būtų pabuvoję tiek literatūros 
klasikų. Artimai bendravo ir su visame pasauly-
je išgarsėjusiu „Dagilėlio“ choru, jį rėmė. Buvo 
pastovus J.  Janonio gimnazijos bendruomenės 
svečias ir rėmėjas. Išskirtinė bičiulystė susiju-
si su Valdovų rūmais. A.  Gluodui, užaugusiam 
su A.  Šapokos „Lietuvos istorija“, idėja atkurti 
Valdovų rūmus iškart tapo artima. Dar vykstant 
kasinėjimams Gedimino kalno papėdėje, būda-
mas Vilniuje ten vis pasidairydavo, kartais ir ar-
cheologus pašnekindavo. O kai idėja subrendo, 
kai pradėjo materializuotis, tapo vienu iš Valdo-
vų rūmų paramos fondo steigėjų. Jo iniciatyva 
gimė „Rūtos“ saldainių rinkiniai, kurių vardas 
„Valdovų rūmai“, šokoladai „Barbora Radvilaitė“ 
ir „Žygimantas Augustas“. Valdovų rūmų atsta-
tymui sąžiningai buvo skiriama 10 proc. nuo jų 
realizavimo.
Beveik pusę amžiaus bendravo su Telšių me-
nininkų kalve. Kai dar dirbo Smalininkuose, o 
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tuometiniame Telšių taikomosios dailės techni-
kume (dabar – Lietuvos dailės akademijos Telšių 
fakultetas) klestėjo kalviškieji darbai, jo iniciatyva 
iš Žemaitijos sostinės į Smalininkus iškeliavo ri-
boženkliai, skirti unikaliam gamtos paminklui – 
Ąžuolų alėjai. Daug kartų čia lankėsi ir vėliau, 
nes buvo išrinktas Žemaitijos zonos direktorių 
tarybos pirmininku. O kai ėmėsi naujam gyve-
nimui prikelti „Rūtą“, prasidėjo kitas bičiulystės 
etapas  – Telšiuose gimė įspūdingos saldumynų 
pakuotės, reprezentacinė rūbų kolekcija, pirmojo 
Lietuvoje Šokolado muziejaus (dar vieno šiuolai-
kinės „Rūtos“ stebuklo) eksponatai.
A.  Gluodo rūpesčiu ant saldainių dėžučių per-
sikėlė M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijos, 
o kai kuriose dėžutėse saldumynų mėgėjai randa 
įdomios, vertingos istorinės, kultūrinės informa-
cijos, net klasikų kūrinių ištraukų.
Be A.  Gluodo iniciatyvos nebūtų gimę ir dvi 
„Rūtos“ istorijai skirtos knygos – „Vizitinė korte-
lė“ (2004) ir „Rūtos“ istorija: puslapiai, kvepiantys 
šokoladu“ (2013). Neeilinio dėmesio susilaukė ir 
jo rūpesčiu iš anglų kalbos išversta „Šokolado is-
torija“, įteikiama vienoje pakuotėje su saldumynų 
rinkiniu.
Daug fabrikas laimėjo dėl A. Gluodo artimų san-
tykių su mokslininkais.
A. Gluodas – Lietuvos pramonininkų konfede-
racijos nominacijos „Profesijos Riteris“ laureatas 
(2007). Už santarvės puoselėjimą Santarvės fon-
do apdovanotas auksiniu Santarvės medaliu  pro 
augenda concordia (2013). Pagerbtas valstybiniu 
apdovanojimu – Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino medaliu (2014). Apdovanotas 

atminimo ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraš-
tui“ (2014). Už šimtametės pramonės tradicijų 
išlaikymą, nacionalinio produkto ir tautinių ver-
tybių puoselėjimą,  inovacijas versle ir mecenatinę 
veiklą jam įteikta Chaimo Frenkelio nominacija 
(2014). „Verslo šviesuolio“ laureatu pripažintas už 
skaidrią veiklą, įmonės atkūrimą ir jos produkci-
jos iškėlimą į aukščiausią kokybę bei nuoširdžius 
santykius su žmonėmis (2015). Įteiktas Lietuvos 
Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmų padėkos 
ženklas (2015). Šv. Kazimiero ordino Lelijos gar-
bės ženklu atžymėtas už socialiai atsakingo verslo 
vystymą, Šiaulių miesto ir Lietuvos garsinimą 
„Rūtos“ produkcijos kokybe, paramą Valdovų 
rūmų atkūrimui, Šiaulių miesto dvasinei kultū-
rai, krikščioniškai pagarbių bendravimo santykių 
įdiegimą verslo ir viešojoje aplinkoje (2015). Už 
filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos 
skatinimą ir rėmimą pelnė Gabrielės Petkevičai-
tės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ 
(2019). Už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei ap-
dovanotas bronzine Darbo žvaigžde (2019).
Ši visapusiškai talentinga asmenybė, be kita ko, 
dar buvo ir kuklus žmogus. Nors ir būdamas labai 
užimtas, žinojo literatūros, meno, istorijos naujie-
nas, dažnai atsiversdavo knygą, originalo kalba 
skaitė ir prancūziškai bei lenkiškai. Ir atsisakęs 
vadovo pareigų, pastoviai domėjosi bendrovės 
reikalais, „Varpų“ ir Valdovų rūmų naujienomis.
Išėjo neeilinė asmenybė, savo gyvenimu ir darbais 
nusipelniusi didžiausios pagarbos ir atminimo.
Amžino poilsio atgulė Šiauliuose, K. Donelaičio 
kapinių panteone.

 Leonas Peleckis-Kaktavičius

RAŠYTOJAI IR LITERATŪROS KRITIKAI – APIE  „VARPUS“

„Almanachas reprezentuoja visos Lietuvos da-
bartinę literatūros ir kultūros padėtį. Gerai, kad 
„Varpai“ nevienašališki, kad telpa įvairių pakraipų 
autoriai ir tematika“ (Bernardas Brazdžionis).
„Leidinys rimtas, įvairaus, gero lygio, tvirto žings-
nio“ (Kazys Bradūnas).
„Varpai“ atrodo tikrai neblogai, kas itin gerai“ 
(Bronys Raila).

„Ypač patraukli šiuolaikinių „Varpų“ savybė  – 
Lietuvos ir egzodo sutelkimas draugėn“ (Vytautas 
Kubilius). 
„Manau, kad turiu teisę įvertinti šito almanacho 
reikšmę. O reikšmė iš tikrųjų unikali ir didelė. Jei-
gu prisiminsime metus, kai buvo atgaivinti „Var-
pai“, suprasime, kad laikai buvo ypatingai žiaurūs, 
įtempti, pilni prieštaravimų. „Varpus“ aš vertinau 
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ir vertinsiu ateityje už tai, kad jie pirmieji ėmėsi 
telkti, rinkti visuomenę, susiskaldžiusią, išsiblaš-
kiusią. Šiauliai tikrai gali didžiuotis šituo leidiniu“ 
(Justinas Marcinkevičius).
Džiaugiuosi, kad esu kadaise pridėjęs savo liežuvį 
prie „Varpų“ pradinio numerio. Jūsų gražus darbas 
rodo, kad Šiauliams netrūksta ir dabar kultūrinių 
patriotų. Nors tame mieste esu buvęs tik porą 
valandų vieną kartą, bet studentavimo laikais net 
ir suvalkiečiai dainuodavom populiarią dainelę: 
„Mergyte, kur važiuoji? Važiuoju į Šiaulius“. Porą 
tokių mergyčių ir aš pažinojau... Tebūnie joms 
amžinas atminimas danguje ir žemėje! (Antanas 
Gustaitis).
„Šiauliai turi pačius geriausius Lietuvoje Varpus. 
Kai Šiauliuose suskamba, juos išgirsta visa Lietu-
va“ (Marcelijus Martinaitis).
„Iš „Varpų“ sužinojau daug naujo, man mažai ži-
nomo ir įdomaus. Almanachui linkėčiau ilgaam-
žiškumo“ (Eduardas Mieželaitis).
„Man atrodo, kad sau lygaus tokio tipo varžovo 
„Varpai“ neturi visoje Lietuvoje. Viskas čia sava, 
miela, dvelkia lietuviška dvasia“ (Jonas Avyžius).
„Varpai“ sugeba jungti mus, o ne dalinti pagal įsi-
tikinimus ar spalvas“ (Jonas Mikelinskas).
„Šiauliai turi žmogų, kuris gerai žino, ką reikia 
daryti. „Varpų“ redaktorius yra savotiškas Barėnas 
Šiauliuose. Ne taip lengva šiais laikais išleisti tokį 
almanachą, kurį būtų įdomu skaityti. Kitų leidžia-
muose almanachuose nemažai atsitiktinumo, o 
Leonas viską daro planingai, viskas apskaičiuota, 
apgalvota“ (Juozas Aputis). 
„Vis atrodo, kad geriausi leidiniai išeina tik Vil-
niuje arba Kaune. Provincijoje nesitiki rasti ką 
nors vertinga. Džiugu, kad Šiauliuose leidžiami 
„Varpai“ griauna stereotipus“ (Vytautas Bubnys).
„Mes gyvename tokiu metu, kai gimsta labai daug 
įvairių iniciatyvų. Neretai jos nepasiseka. O „Var-
pai“ – viena iš tų iniciatyvų, kuri tikrai pasisekė. 
„Varpai“ įaugo į mūsų literatūrinį gyvenimą, tai 
yra pripažintas faktas ir tuo reikia džiaugtis“ (Ro-
mas Gudaitis).
„Varpai“ – leidinys, gerokai besiskiriantis iš kitų. 
Tai – ne tik labai kultūringas almanachas, gražiai 
praturtinantis mūsų bendrą kultūros istoriją, bet ir 
labai įdomus reiškinys“ (Alfonsas Bieliauskas).

„Almanachas priima po savo sparnu įvairių kryp-
čių ir pažiūrų kūrėjus, moka kalbėti atvirai, nuo-
širdžiai, sąžiningai. Jis  – tarsi gražus paukštis. 
Leidžiamas Šiauliuose, bet „Varpų“ širdis, man 
rodos, tvinksi Vilniuje. „Varpai“ nuo pat pradžių 
mėgino suartinti labai nutolusius krantus. Jų dėka 
tie krantai suartėjo. Almanachas rodo literatūros 
pilnatvę“ (Mykolas Sluckis).
„Almanachas „Varpai“ daro tai, ko nedaro kiti 
kultūros leidiniai  – priešinasi postmodernizmo 
agresijai, siekia į literatūrą pažvelgti kaip į tęstinį 
procesą“ (Algimantas Baltakis).
„Tai – solidus leidinys, literatūriniame gyvenime 
užimantis reikšmingą vietą. Almanachas „Varpai“ 
nepataikauja tam menui, kuris bando apsimesti 
avangardu, apsirengęs tarsi ir europietiškais dra-
bužiais, eina į visas scenas bei aikštes. Tokio meno 
pigumą, fejerverkinį, paradinį pobūdį jau prade-
dame suprasti“ (Valentinas Sventickas).
„Šiauliai turi tokį svarbų Lietuvai literatūros alma-
nachą – „Varpus“, patikrintus istorijos. Šis leidinys 
išsiskiria gebėjimu apimti įvairias laiko erdves, 
siekimų ir pažiūrų linijas. „Varpai“ stengiasi daryti 
kultūrinį pjūvį ne tik literatų, bet ir žanrų požiū-
riu, jame spausdinami maksimaliai laiko ir erdvės 
atžvilgiu nutolę autoriai“ (Viktorija Daujotytė). 
„Vienas didžiausių „Varpų“ almanacho ir jo lei-
dėjų privalumų yra tolerantiškas, objektyvus ir 
geranoriškas požiūris į visų meninių pakraipų ir 
idėjinių įsitikinimų autorius, išlaikytos proporcijos 
tarp Šiaulių miesto ir regiono ir visos Lietuvos li-
teratūros, kultūros aktualijų ir problemų“ (Donal-
das Kajokas).
„Varpai“ – vienas iš lietuviškų kultūrinio intelek-
to želmenų, kurie palaiko tradicinį ir gyvybingą 
požiūrį į bendruomenę. Kartu su kitais retais žur-
nalais bei almanachais jie yra Lietuvos tapatybės 
balsai. Tokių leidinių istorija rašoma ne rašmeni-
mis, o krauju. Raudonieji kraujo kūneliai liudija 
kokybę, ir tai – leidėjų aistra“ (Arvydas Juozaitis).
„Almanachas jau yra svarbus mūsų literatūrinio 
gyvenimo reiškinys“ (Petras Bražėnas).
„Jeigu išnyktų, jeigu nutiltų „Varpai“, ta tyla ap-
gaubtų visą Lietuvą“ (Vytautas Martinkus). 

Parengė Silvija Peleckienė
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