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DU SEKMADIENIAI SU VALENTINU ZAIKAUSKU

1.BANDYMAS IŠSIAIŠKINTI, KAS IŠGELBĖS FANTAZIJĄ

Valentino skambutis buvo keistas, tačiau intriguojantis:
- Reikia įkurti vaikų fantazijos gelbėjimo stotį. Gal prisidėsi?
Patylėjęs pridūrė:
- Kviečiu instruktoriumi...
Mano atsakymas, matyt, buvo sunkiai suvokiamas, nes Valentinas 

netrukus geraširdiškai kvatojo į ragelį.
- Tu... pajuokavai? – pasitikslinau.
- Jei turi kokį pusdienį laiko, - užsuk.
Taip ir nesupratau – rimtai ar juokais užbaigė šneką.
Valentinas – mokslininkas. Tačiau mūsų pokalbiai daugiausia 

sukasi apie literatūrą. Tiesa, kažkada esu bandęs šnekinti apie jo darbą 
pedagoginiame institute, tačiau Valentinas nusuko kalbą. Žinodamas 
jo būdą, daugiau nelindau, kur nereikia. Šiandien jis buvo kitoks. 
Apsivertęs darbastalį vaikiška rašysena primargintais popieriaus lapais, 
atvirai džiūgavo:

- Ne rašiniai, bet akrobatika. Duch zachvatyvajuščiaja* fantazija. 
Išrinksiu įdomiausius ir kada nors išleisiu knygą. 

Man jo džiaugsmas pasirodė nelabai suprantamas, todėl tik 
pečiais truktelėjau.

- Atleisk. Truputį persistengiau, - atsiprašė. – Gal tu ir nežinai – 
jau senokai tyrinėju fantaziją. O džiūgauju todėl, kad gavau nelauktų 
rezultatų...

Fantazijos likimas žmogaus gyvenime beveik nežinomas. Knygose 
negalima rasti tokių paprastų atsakymų: augančio vaiko fantazija gerėja 
ar blogėja? Ar galima subrandinti kūrybingumą? Yra tik spėliojimai, 
beveik raganavimai – matyt, todėl Valentinas Zaikauskas  ir pasirinko 
tyrinėjimų objektu mažiausiai žinomą žmogaus sielos dalį.
* Kvapą užgniaužianti (rus.).
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Sumanymas paprastas: rašinių temos antrų-aštuntų klasių 
mokiniams. Pavadinimai sugalvojami taip, kad priverstų vaikus 
pafantazuoti: „Jeigu aš turėčiau nematomą kepuraitę“, „Mano 
stebuklingas sapnas“ ir panašūs. Rašinių suplaukė keletas tūkstančių. 
Kokie tie netikėti rezultatai? Pasirodo, daugiausia fantazijos – antrokų 
ir trečiokų rašiniuose. Jos kiekis ilgainiui staigiai ir pastoviai krinta, 
ritasi žemyn. Kaip patikrinti to produkto originalumą? Imta ieškoti 
retai pasikartojančių fantastinių vaizdų arba tokių, kurie kartojasi tik 
sykį – vadinamų unikaliųjų sumanymų. Jų daugiausia taip pat antrokų, 
trečiokų darbuose. Bręstančio vaiko išmonės vis banalesnės, fantazija 
ritasi į pakalnę.

- Kodėl vaiko fantazijos sparnai lūžta? Kas atima jėgas? Kokia 
krizė sieloje įvyksta? Kodėl toks liūdnas vaiko fantazijos likimas? – 
klausia Valentinas. – Tai mano pagrindinis rūpestis.

Visokių gali būti atsakymų. Tyrinėjimai tęsiami, plečiami. 
Negailestingai vaiko fantaziją žudo... mokykla. Štai sausa gramatikos 
kalba, viskas niūru, abstraktu, nelengva rasti  guvesnį kreipinį. 
Valentinas viename savo dar nepublikuotame apsakyme svajoja, kad 
gramatikas rašytų ne „sausi“ mokslininkai, o talentingi prozininkai 
ar net poetai. Vaikas ir gramatikos, ir kitų dalykų mokydamasis turi 
mokytis fantazuoti. Susidaro įspūdis, kad vaikas pats savo noru tokių 
sugebėjimų atsisako. Jam lyg ir sarmata fantazuoti. Atrodo, kad vaikui 
garbingiau, oriau, solidžiau, jei jis tuos sparnus visai nusimes. O juk 
visi pasaulio išradimai nuo fantazijos prasideda! Reikia vėjo, kuris tą 
malūnėlį suktų. Gal knygose jis turi stiprėti, kai fantazijos saulė pradeda 
leistis?

- Kažin ar su knygutėm fantaziją išgelbėsim? Mano mokslinė 
svajonė, spėliojimas, - sako Valentinas, - fantazijos reikalaujančių darbų 
sistema. Visiems mokslo metams. Vaikas privalo žinoti, kad fantazuoti 
yra gražu.

Kūryba, fantazavimas – vienas didžiausių malonumų žmogaus 
gyvenime. Atimam fantaziją, progą kurti – atimam pusę dangaus. 
Abstraktų mokymą mokykla vysto labai gerai, bet mąstyti vaizdais, 
netikėtai juos lipdyti, skrajoti vaikų nemokome. Vaiko gyvenimas iki 
devynerių metų – kaip tas spalvotas televizorius: jis ir pasakas skaito, ir 
fantazuoja, ir meluoja gerais sumetimais, o nuo paauglystės pradžios tą 
spalvotą televizorių išjungiam ir pakišam juodai baltą, pakišam mintį, 
kad žiūrėti spalvotas laidas yra vaikiška, yra... gėda.

- Todėl ir sakau: reikia įkurti vaikų fantazijos gelbėjimo stotį, - 
šypsodamasis kartoja savo pasiūlymą Valentinas. – Nors gal aš mąstau 
kaip literatūros mokytojas? Drauge reikia kalbėti ir apie kūrybingumo 
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gelbėjimą, ne tik apie fantaziją. Mąstymas tampa standartizuotas. 
Reikia, kad noras kurti vis didėtų. O vaikas – gudrėja, protingąja, šaltėja.

- Na, o kokios sąsajos tarp fantazijos ir kūrybos?
- Viskas gyvenime užprogramuota: tikslus valdymas, planavimas. 

O fantazijoje labai daug iracionalaus. Logiško proto ignoravimas visų 
pirma tam ir reikalingas, kad galėtume netikėtų išvadų padaryti, apversti 
pasaulį, paeksperimentuoti. Atsišviežinimo priemonė – fantazija.

- Jei fantaziją išgelbėtume, gal ir rašytojų padaugėtų. Juk knygų 
pasiūla ne tokia jau didelė.

- Kažkodėl visi galvoja, kad fantazija tik menininkams reikalinga. 
Kas tai yra fantazija? Sugebėjimas peržengti realybės ribas. Jeigu tu 
negali dirstelti už realybės ribų, nepadarysi jokio atradimo. Peržengti 
per tą barjerą negalėsi. Išlavinę fantaziją, turėtume labai didelę ūkinę ir 
ekonominę naudą.

- Bet ateina laikas, ir fantazuoti nebegali, nebepajėgi poetizuoti?..
- Čia jautiesi jaunas, čia jautiesi senas – toks žmogus. Barzdos 

nenusiskuti – senas. Kai laimingas – jaunesnis, kai nuskriaudžia – 
pasensti. Rytą – jaunesnis, vakare – senesnis...

Mūsų pokalbis užsitęsė iki vėlaus sekmadienio vakaro. Jo 
taip ir nesugebėjome užbaigti. Gelbėjimo stoties taip pat neįkūrėm. 
Neišsiaiškinom, koks jai bus reikalingas inventorius, kokie daiktai 
mums padės. O po keleto dienų sužinojau įdomų dalyką. Valentinas 
jau prieš porą metų galėjo užbaigti disertaciją. Pakanka tyrimų ir 
įdomių rezultatų. Visko pakanka. Ji liko nebaigta todėl, kad per tą laiką 
Valentinas parašė... septynetą pirmosios dalies variantų. Kai jam buvo 
papriekaištauta, prisipažino, jog, jeigu išdrįstų „juokauti su mokslu“, 
disertaciją, žinoma, būtų užbaigęs. Tačiau šito jis negali. Rašys keletą 
metų, bet disertacija privalės turėti tikrą vertę, svorį ir naudą.

Rašydamas tuos septynis variantus, Valentinas Zaikauskas 
sužinojo ir įtikino save, kad skubėti negalima. Dirbo toliau – įsitikino, 
kad yra teisus. Ir neskuba. Nenuolaidžiauja sau. O fantazijos gelbėjimo 
stotį būtinai įkurs. Jis labai tiki savo darbo reikalingumu. Valentinas per 
gyvenimą eina tvirtai. Nesiblaškydamas, stengdamasis taupyti laiką, 
visapusiškai nori tobulėti.

Bet Valentinas – ne tik mokslininkas. Nelengva dalyti save. Ar 
ilgai taip? Šito jis pats nežino.

2. „IR PROZOJE TURI BŪTI STEBUKLAS...“

Atnešiau Valentinui naujausią jo apsakymą. Kol apsakymas 
pasiūlomas žurnalui ar laikraščiui, jį perskaito mažiausiai keturi penki 
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artimiausi žmonės.
- Rašydamas iš džiaugsmo apsvaigsti – susižavi žodžiu, sakiniu, 

net kableliu. Paskui vienam gana sunku prablaivėti. Daug kam rodau 
naują apsakymą. Nesiryžčiau be šito spausdint...

- Kaip sekėsi Vilniuje?
Valentinas pasakoja, kad yra „įsipainiojęs į istoriją“. Pavadintas 

rašytoju, susitikime pajuokavo, jog pomėgių turįs ir daugiau: plaukiojąs, 
tekinąs, remontuojąs automobilį, lipdąs. Šiandien skambino Romualdas 
Granauskas (be jo „palaiminimo“ spaudoje nepasirodo nė vienas 
apsakymas; pavydėti galima tokio pasitikėjimo ir vyresniojo draugo 
paramos) ir kategoriškai paklausė:

- Rašymas tau hobis ar ne?!
Supratęs, kad juokauti neverta, atsakė: „Ne“. Žinoma, ne.
- Apie save rašei?- traukiu iš kišenės „naujagimį“.
Valentinas raukosi. Žinau, kad ne „apie save“, bet kažkurioj 

širdies kertelėj netikiu, ir tiek. Stiprus apsakymas. Tikras.
- Neturi mano apsakymai prototipų. Žinai juk. Jei rašant koks 

išaiškėja, neberašau. Turi būti viskas labai šviežia. Veikėjai turi gimti 
čia pat.

Nežino Valentinas apie savo herojus nieko – nei jų adresų, nei 
likimų. Jis pats niekada nėra slampinėjęs šlapdribos naktį, nebuvo 
muzikantu ir nebuvo paklydęs, jokiam urve taip pat negyveno. Gerai 
tai ar blogai?

- Turbūt blogai. Daug galimybių prarandu, negalėdamas kurti „iš 
gyvenimo“. Nors... jokių nuotykių nesu turėjęs. Toks gyvenimas kaip 
mano – įprasčiausias. Tik vieną vasarą du mėnesius dirbau šepečius. 
Visas gyvenimas – perėjimas nuo vieno stalo prie kito: mokytojo, 
laboratorijos, valgomojo. Aš tai taip rašyčiau apie Zaikauską – metras 
šešiasdešimt ūgio ir – viskas. Visada ir visur buvau mažiausias: klasėj, 
kurse. Todėl visi mušdavo. „Gerai, kad tave mušėm, - neseniai įtikinėjo 
buvę moksladraugiai. – Žmogum pasidarei...“.

Žinau, kaip griežtai Valentinas žiūri į draugystę: išrinks, pasvers, 
iškart žmogaus nepriims. Tačiau susizgrimbu, kad dabar Valentinas 
užsiėmęs – baigia rašyti apsakymą. Įsiveržiau nelabai laiku: nuotaika 
pakili, rašomas paskutinis variantas. „Mažiausiai turi būti trys variantai, 
o kartais ir septyni, - yra sakęs. – Reikia pačiam priprasti prie apsakymo. 
Negalima iš anksto suplanuot, ką rasi. Kitas sakinys tokius dalykus 
pasiūlo, kad oi, oi, oi...“. 

Bet Valentinas jau juokauja, ir aš suprantu, kad ketvirtasis 
variantas palauks: 

- Reikia tik sveikatos, užsispyrimo. Vienas randa aukso gyslą 
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iškart – beda ir pataiko, kitas – kasinėja, kasinėja... Kaip Zaikauskas, 
pavyzdžiui: keturiasdešimties metų vos pirmą knygelę išstenėjo...

Tai gera knyga. Šią tiesą pripažino daugelis. Tačiau esu girdėjęs ir 
kitokių nuomonių. Netgi tokią: „paprastam mirtingajam“ V. Zaikausko 
vaizdavimo būdas labai jau savotiškas, mintis per tuos alegoriškumus, 
sąlygiškumus vargiai teatsekama ir taip toliau. 

- Vėl fantaziją prisiminkim, - pasiūlo Valentinas. – Ilgainiui 
domėjimasis fantazija senka. Jaunam žmogui duok metaforą, simbolių, 
alegorijų, galva pilna visokių iliuzijų, prasimanymų. Jam visas pasaulis 
kaip koks briliantas: iš vieno šono žiūrint, vienaip atrodo, kitaip iš 
kito šono. O vyresniems žmonėms metaforiškas mąstymas pasidaro 
nepakenčiamas, nereikalingas.

- Jei žmogus neapsnūdęs, jei yra iš tikrųjų atsidavęs kultūrai, – 
nesensta...

- Tie dalykai man pačiam rūpi. Jei vėlai debiutavau, kas gi man 
gresia? Pirmiausia turbūt sukonservatyvėjimas. Reikia kažko imtis, 
nusistatyti, reikia ruoštis, savigynos reikia. Būti ne tokiam kategoriškam 
(„viskas, kas iš jaunystės – kvaila ir tuščia...“). Negalima iš jaunystės 
atimti pasaulio matymo paryškintom spalvom.

- Bet kokie ten simboliai ir alegorijos tavo apsakymuose? 
Apsakymai gana tradiciški, realistiški, tik tu naudojiesi kai kuriais 
naujausiais atradimais. Man atrodo, gan nuosaikiai.

- Kokia proza man nepatinka? Kai apsakyme – serijos daiktų. Kai 
nėra jokio metaforiško pasikraipymo. Kai yra tik stačiakaktis rašymas. 
R. Granausko tas pats daiktas, pavyzdžiui, visaip spinduliuoja, žėri, 
vienas daiktas duoda labai daug atgarsių, atspalvių. O tūlo prozininko 
daiktas tuo ir užsibaigia: lovys ir – viskas, karvė ir – viskas. Net Žemaitės 
daiktai virpa, nors ji ir labai didelė realistė. Ir prozoje visuomet turi būti 
šioks toks stebuklas!..

Kaip teigia Valentinas, svarbiausia jam įsiklausyti į paprastumą. 
Tai literatui vaizdingiausia aukso gysla. O jei kas šito nesuvokia, argi 
dėl to Valentinas Zaikauskas blogesnis? Apie savo pirmąją knygą 
girdėjo daug nuomonių. Visų pirma todėl, kad dažną sutiktąjį smulkiai 
išklausinėjo, ištardė, besarmatiškai, kaip jis pats sako. Jam būtinai 
reikėjo žinoti ne tik kritikų, bet ir eilinių skaitytojų nuomonę. Kad 
niekalas neprasprūstų. Kad ryšku ir gražu būtų skaitančiam jo naujus 
apsakymus.

- Pasitikiu tik savimi. Paslaptingom jėgom niekada netikėjau. 
Skraidančiom lėkštėm – taip pat. Bent jau manęs tai nedomina. 
Gėdyčiausi prietaringumo. Rašančiajam įdomiausias dalykas – kas bus 
po kelių sakinių, ką rasi, kokia mintis ateis, ką tavo herojus pagalvos. 
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Rašydamas atgaunu sveikatą, aišku, jei nepasitenkinu pirmuoju – 
amatininkiškuoju – variantu.

Žinau, kiek Valentinui kainuoja tie variantai. Būsimasis apsakymas 
įskaitomas į magnetofono juostą, užrašomas. Tuomet Valentinas dar vis 
ieško. Valentino nuomone, amatininkiškojo rašymo lygio kiekvienas 
vaikas turėtų išmokti mokykloje. Čia talento nereikia. Kai pradedama 
derinti, lyginti, spalvinti – kas kita. Meniškai apdorotas variantas – 
juvelyro darbas. Čia jau reikia meno nuovokos. 

Rašydamas Valentinas naudoja savo susikurtą rondo principą. 
Jis ir pats nežino, kiek iš karto apsakymų rašo: du, keturis, septynis. 
Tarsi simultaną žaidžia. Jis mano, kad tik taip kankindamasis gali nuo 
grafomanijos atsimušti.

- Nesu užsibrėžęs sau tikslo parašyt antrą knygą. O ką aš žinau – 
gal nieko nerasiu? Nieko įspūdingo. Kartais juk taip susiklosto: nuotaika 
pilka, oras blogas. Pilkėji ir pilkėji... Reikia turėti laisvas rankas. Tai 
labai įdomu, jei taip nusprendei. Laisvą redakciją savo sieloje pasidarai. 
Žinoma miegot negali, bet... nė vieno apsakymo gimimo negaliu 
prisimint. Kaip jie atsiranda – žalio supratimo neturiu. Man pačiam tai 
yra fantastika, mįslė.

Neramina kas kita. Ar neateis vieną kartą tokia diena, kai trenks 
Valentinas į šoną literatūrinę veiklą, kaip tai atsitiko su mašina ir moliu?

Pusę metų Valentinas mokėsi žiesti. Pabuvojo pas Lietuvos 
puodžių karalių Kuršėnuose. Diena iš dienos sėdėjo rūsyje, minkė 
molį, suko, padaręs daiktą, vėl minkė. Greičiau ir lėčiau bandė, kol įgijo 
technikos. Kai suprato, kad išmoko, kai įsitikino, kad gali, kad pasiekė, 
ko norėjo – nusispjovė ir prie molio nebegrįžo. Nuėjo apsakymų rašyti.

Valentiną labai jaudina žmonių noras užsisklęsti. Gal vienatvė 
ir reikalingas dalykas, bet literatūrinis sambūris naudingesnis nei 
literatūrinė vienatvė. Štai broliai Gonkūrai – vienas kitą kiaurai matė, 
pažino, ginčijosi. Valentinas už giminiavimąsi...

Kai ilgiau Valentino Zaikausko nematau, dažniausiai jį įsivaizduoju 
sode. Ypač po vienos vasaros. Jau rudenėjo, alyvinių obuolių buvo likę 
tik viršūnėse, jie pernokę, permatomi, purtyt tokius šventvagiška.

- Lipsiu į viršūnę! – Valentinas buvo neperkalbamas.
- Obelis aukšta. Gal dešimtmetris. Ar pasiutai?
- Na, ir kas?
- Neleisiu, - paprieštaravau. – Prisitrenksi.
- Tada tu man ne draugas.
Žinoma, Valentinas įlipo į senąją obelį, kitaip ir būt negalėjo. 

Juk jis užsispyręs kaip gaidžiukas. O kaip jis triūsia sode! Viską dirba 
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pats, net skiepija. Pats išsikasa duobę, į kitą sodo galą nuėjęs, susiranda 
obelį, kurios norėjo, pats namelį remontuoja, gerus agurkus užaugina...

- Tik jau nereikia herojaus daryt iš žmogaus, - Valentinas šiuo 
požiūriu nepalenkiamas. – Tai senas, negeras įprotis. Žmogus nėra 
herojus. Yra toks Markeso apsakymas apie senį su sparnais. Jame 
daroma teisinga išvada: jei tu su sparnais – gyvenk vištidėje...

Ne, nemes Valentinas rašymo. Kietakaktis jis. Tikrai žinau, 
kad nemes. Sutrukdys noras siekti tobulumo. Sutrukdys atradimas – 
džiaugsmas. O iki tobulybės rašančiam, net talentingam, gyvenimo per 
maža.

                                                                            1983 m. gruodis
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DVIEJŲ TĖVYNIŲ NEBŪNA

2006 m. kovo 17-ąją, likus pusvalandžiui iki vidurnakčio, 
Londone žemiškąją kelionę baigė įžymus prozininkas, Lietuvių rašytojų 
draugijos ir Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius Kazimieras Barėnas. Daug 
prisidėjęs, ypač kaip ilgametis „Europos lietuvio“ redaktorius, prie 
Lietuvos nepriklausomybės bylos, bet dėl solidaus amžiaus vėl laisvos 
tėvynės taip ir nebepamatęs. Pilietis, per šešis dešimtmečius svetur 
taip ir neiškeitęs Lietuvos Respublikos paso į angeliškąjį. Nors dėl šito 
patyrė daug nepatogumų.

Kodėl vyriausias amžiumi lietuvių rašytojas iki pat gilios senatvės 
išliko toks jaunatviškas? Gal todėl, kad nepaprastai daug dirbo?

Kai susipažinome, jau ne tik alaus bokalo nebekilnojo (nors 
tuo niekada ir nepiktnaudžiavo), bet ir pypkę buvo padėjęs, be 
kurios, pasakoja, anksčiau sunkiai buvo įsivaizduojamas. Lėtas, orus, 
pasveriantis ištariamą žodį, tikras anglų džentelmenas. Tačiau visos 
patraukliausios savybės – dar iš Lietuvos. Panašiausias buvo į savo 
tėvą, tokį pat mažakalbį, ir išore, ir vidumi gražų žmogų.

Iš gimtųjų Stanionių, iš Aukštaitijos apylinkių į noveles, 
apsakymus, romanus perkelta daug patirto, išgyvento, išgirsto. Rašytojo 
knygų herojai dažniausiai gyvena Gulbinuose – apskrities mieste, 
neabejotinai primenančiame Panevėžį.

Baigęs Panevėžio gimnaziją, K. Barėnas, tuomet dar Barauskas 
įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinį fakultetą. 
Tik keliems mėnesiams pakako paramos iš namų. Teko ieškotis 
darbo. Įsidarbino universiteto raštinėje, VDU liko dirbti ir 1933 m. 
baigęs studijas. Kruopštumo, pedantiškumo reikalaujantis darbas labai 
pravertė vėlesnėje veikloje.

1943 m. pabaigoje vokiečiams uždarius universitetą, pradėjo 
dirbti „Ateities“ dienraštyje. Redakcijoje K. Barėnas susipažino su 
daugeliu rašytojų, kitų spaudos leidinių redaktoriais, su kai kuriais jų 
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palaikė ryšius visą gyvenimą.
Kai artėjant frontui reikėjo apsispręsti, „Ateities“ darbuotojui 

pasirinkimo nebebuvo. Nors spaustuvininkai ir įtikinėjo pasilikti, sakė, 
jog užtars, K. Barėnas nerizikavo ir neapsiriko: buvusių kolegų Miko 
Ilgūno ir Juozo Žlabio-Žengės, apsisprendusių likti Lietuvoje, laukė 
ilgi katorgos metai Sibire.

Kol atsidūrė Didžiojoje Britanijoje, padirbėjo Austrijoje, kasė 
dievažin kam reikalingą kanalą, dar sykį tapo „Ateities“, persikėlusios 
į Tilžę, darbuotoju. Bombarduojamame Berlyne redagavo laikraščio 
„Lietuviai“ kroniką – pranešimus iš įvairių Vokietijos vietovių, kur 
buvo laikinai apsistoję lietuviai. 1945 m. balandžio 11 d. – spaustuvėje 
pasiėmęs paskutinio numerio atspaudą, dunksint artilerijai Kazimieras 
paskutinis išėjo iš redakcijos.

Kaip jis anais metais atrodė? Yra išlikusi nuotrauka, kurioje 
K. Barėnas – su prancūziška berete. Ta pačia, su kuria nesiskirdavo 
ir Kaune. Dėl tos beretės patyrė daug nemalonumų, kartą buvo net 
suimtas, mat dokumentų tikrintojams pasirodė įtartinas. Tačiau ir į 
saugumą nuvežtas neišsigando ir savo išvaizdos nekeitė.

Kurį laiką gyveno Šlezvige, Tolke, kur glaudėsi nemažai tautiečių. 
Leido „Nemuno aidą“, rašė kitiems laikraščiams. Tie metai geriausiai 
apibūdinami vienu sakiniu: kur K. Barėnas, ten ir laikraštis.

Anglija K. Barėną sutiko nesvetingai. Beveik dešimtmetį – 
nuo 1947 m. rudens iki 1957 m. vasario jis dirbo tekstilės fabrike 
Eklso mieste. Kai netrūkinėdavo siūlai, ant švariosios etikečių pusės 
užsirašydavo sakinius, kurie, namie perrašyti, tapdavo novelėmis ir 
apsakymais. Išleido knygas „Giedra visad grįžta“ (1953), „Karališka 
diena“ (1957), „Kilogramas cukraus“ (1978).

Prozininkui K. Barėnui būtų pakakę siužetų ir iš naujos aplinkos, 
tačiau daugiausia jis rašė apie nepriklausomos Lietuvos kaimą, kurį gan 
gerai pažinojo. Vėlyvas debiutantas (pirmąją knygą išleido 45-erių) 
buvo sutiktas palankiai – kaip kūrėjas, kurio knygoje yra neabejotinai 
dėmesio vertų dalykų.

Visais požiūriais laimingi K. Barėnui buvo 1957 metai. Jis 
50-mečio išvakarėse pakviečiamas persikelti į Londoną redaguoti 
„Europos lietuvį“. Tais pat metais pradeda vadovauti „Nidos knygų 
klubui“, išleidusiam per šimtą išeivijos rašytojų knygų. Išleidžia 
skaitymų augantiems ir suaugusiems knygą „Sauja derliaus“, kurią 
pradėjo sudarinėti dar dirbdamas fabrike ir kuri daug metų naudota 
lietuviškose savaitgalio mokyklose, taip pat ir užatlantėje. Na ir 
pasirodo antras novelių rinkinys – „Karališka diena“.

Rašytojas daug laiko ir jėgų skyrė „Europos lietuvio“ leidybai. 
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Būta visko. Įtemptų, net dramatiškų, baltų ir visiškai juodų dienų, intrigų, 
triukšmo. Tačiau viską atpirkdavo noras leisti laikraštį, dėl kurio nebūtų 
gėda ne tik tądien, kai jis išleidžiamas, bet ir po daugelio metų. Tam 
reikėjo barėniškos tolerancijos ir šaltakraujiškumo, gabių talkininkų. 
Tačiau net ir subūręs nemažą jų ratą, daug rašė pats – bendradarbiams 
honorarų niekas nemokėjo. Laikrašty spausdino grožinių kūrinių 
vertimus. Neįtikėtina, tačiau jau septintojo dešimtmečio pradžioje 
laikraštis pradėjo spausdinti Lietuvoje gyvenančių rašytojų kūrybą. 
To nesuvokė ne tik Lietuvos TSR dorovės saugotojai, bet ir kai kurie 
Didžiosios Britanijos lietuvių veikėjai.

„Europos lietuvyje“ buvo ištisai atspausdintas R. Lankausko 
romanas „Tiltas į jūrą“ ir J. Avyžiaus „Kaimas kryžkelėje“. J. Avyžius šių 
eilučių autoriui yra pasakojęs, kad šią naujieną pranešęs saugumietis jam 
paliepė duoti atkirtį spaudoje. Pamatęs, kad jo kūrinys spausdinamas be 
jokių pakeitimų, redagavimų, išskyrus tai, kad „Europos lietuvyje“ žodis 
Dievas visur rašomas iš didžiosios raidės, būsimasis Lenino premijos 
laureatas atsisakė tai padaryti. O 1966 m. Didžiosios Britanijos lietuvių 
sąjungos suvažiavime „Kaimo kryžkelėje“ perspausdinimas pripažintas 
politine redaktoriaus klaida. Tačiau sąjungos Centro valdyba vis dėlto 
leido romaną spausdinti iki pabaigos. 

Ne vieną Vakaruose gyvenusį literatą „Europos lietuvis“ įtraukė 
į didžiąją literatūrą. Pavyzdžiui, Eduardą Cinzą, su kuriuo vėliau iki 
mirties artimai bendravo. Daugeliui rašytojų itin svarbi K. Barėno 
veikla – vadovavimas „Nidos knygų klubui“. K. Barėnui derėtų 
paminklą pastatyti vien už šią nesavanaudišką veiklą. „Nidos knygų 
klubas“ pristatė pasauliui naujausius lietuvių rašytojų, gyvenusių JAV, 
Anglijoje, Australijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Kanadoje, 
kūrinius. Iki 1973 m. išleista apie 80 paties K. Barėno redaguotų knygų.

Po to, kai „užėjo tuštumos laikotarpis“, kai išeivijoje užgeso 
literatūrai skirti leidiniai – „Gabija“, „Literatūros lankai“, K. Barėnas 
1964 m. pradėjo leisti literatūros metraštį „Pradalgės“. Iki 1980 m. išėjo 
dešimt „Pradalgių“ tomų. „Pradalgėse“ bendradarbiavo 102 autoriai, 
4195 puslapiuose publikuota daugelio žinomų išeivijos rašytojų kūryba.

Kad ir dirbdamas redaktoriaus darbą septynias dienas per savaitę, 
laikraščio ar knygos korektūras skaitydamas požeminiame traukinyje 
pakeliui į darbą ir iš darbo, K. Barėnas vis dėlto surasdavo laiko savo 
knygoms rašyti. Pasaulį išvydo novelių knyga „Atsitiktiniai susitikimai“ 
(1968), romanas „Tūboto gaidžio metai“ (1969), novelių romanas 
„Dvidešimt viena Veronika“ (1971), enciklopedinė knyga „Britanijos 
lietuviai 1947-1973“ (1978), novelių rinkinys „Kilogramas cukraus“ 
(1978), romanai „Beragio ožio metai“ 1982) ir „Meškos maurojimo 
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metai“ (1990), novelių rinkinys „Pati apatinė pakopa“ (1992), 
enciklopedinė knyga „Britanijos lietuviai 1974-1994“.

Ypatingo dėmesio nusipelnė romanų trilogija. Didelės apimties 
kūriniai, kuriuose įprasminta Aukštaitija, Nepriklausomybės 
priešaušris – didžiulis lietuvių prozos turtas. Neeilinė knyga – 
„Dvidešimt viena Veronika“. Ji dar įdomi ir tuo, kad Veronika – 
vienas ryškiausių ir gyvenimiškiausių moters paveikslų lietuvių 
literatūroje – turi savo prototipą Mariją Barėnienę, nepaprastą 
moterį ir ištikimą rašytojo gyvenimo palydovę. Jai, beje, toji knyga 
ir paskirta.

Didelės vertės yra K. Barėno enciklopedinės knygos apie 
Didžiosios Britanijos lietuvius. Jose išryškėja K. Barėnas – 
metraštininkas, kronikininkas, atlikęs beveik neįtikėtiną darbą, 
pareikalavusį ypatingo kruopštumo, pedantiškumo, atsidavimo. Visa 
laimė, kad sunkiausiomis valandomis vyrui padėjo žmona Marija. 

Į pensiją K. Barėnas išėjo 1973 m. sausio 4 d. Praėjus 
penkeriems metams, buvo paprašytas vėl redaguoti „Europos 
lietuvį“. Iš redaktoriaus pareigų galutinai pasitraukė 1981 m. Tik 
darbas, tik kūryba jam buvo tikroji atgaiva. „Nepasikeitė net 95-erių 
sulaukęs, - čia jau iš M. Barėnienės pasakojimo. – Vis toks pat. Na 
gal kiek laisvesnis, bet darbo vis atranda. Rašo ir skaito. Skaito ir 
rašo. O svarbiausia – darbas nepakenkė Kazimierui“.

K. Barėno kūrybą kolegos ir išeivių bendruomenė įvertino 
aukštais apdovanojimais: Vinco Krėvės literatūros premija („Tūboto 
gaidžio metai“, 1970), dviem Lietuvių rašytojų draugijos premijom 
(„Dvidešimt viena Veronika“, 1971 ir „Pati apatinė pakopa“, 1992), 
JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos premija („Beragio 
ožio metai“, 1983).

Kodėl K. Barėnas liko ištikimas Lietuvos Respublikai ir 
nepriėmė kitos valstybės pilietybės, geriausiai paaiškina jo paties 
žodžiai: „Dviejų tėvynių nebūna“. Šiuo subtiliu klausimu K. 
Barėnas „Europos lietuvyje“ atspausdino ir šį tekstą, kuriam, regis, 
komentarų nereikia:

„Mano geras draugas priėmė pilietybę. Ta proga išgėrėm 
po stiklą alaus. Pilietybė, žinoma, didelis dalykas, nepalyginamas 
su tuo stiklu, ir aš nežinau, kas mus taip žiauriai sujaudino: ar tas 
stiklas, ar ta pilietybė. Bet dar pro alų dugno nebuvo matyti, o mano 
Stasiukas ir paleido apyvarus.

- Durnas, - sako, - esu, Jonai, - ir nuleido nosį.
- Žinoma, kad durnas, - aš sakau jam. – Durnas per visą pilvą.
- O kodėl aš durnas, Jonai? – sako Stasiukas. – Kodėl tu sakai, 
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kad aš durnas?
- Tu pats sakai, kad durnas, Stasiuk. Aš tik patvirtinu, kad tu 

toks esi.
- Ar aš duonos neturėjau?
- Ar aš sakiau, kad tu duonos neturėjai, Stasiuk? Ne. Tu pats 

klausi. O duonos tu, žinoma, turėjai. Ne tik duonos, bet ir pyrago. 
Taip, Stasiuk, turėjai daugiau negu gali suvalgyti. Aš pritariu, kad 
tu durnas.

- Taip, aš durnas.
- Žinoma, aišku ir suprantama, Stasiuk.
- Durnas, durnas, durnas!
Stasiukui iš vienos akies išriedėjo ašara. Nebesusilaikiau ir aš: 

man taip pat išriedėjo ašara. 
- Kam man reikėjo šitaip padaryti, Jonai?
- Aš nežinau, Stasiuk. Kaip mane gyvą matai, nežinau! Aš 

kartu su tavim verkiu, pats matai. Verkiu iš širdies. Man gaila tavęs, 
tokio šaunaus vyro.“

Originalaus talento rašytojas, dažnai iškiliausiu Anglijos 
lietuviu tituluotas, K. Barėnas kovo 24-ąją amžino poilsio atgulė 
Londone. Toli nuo Lietuvos ir gimtųjų Stanionių, kurių pievos taip 
įspūdingai pavaizduotos viename pirmųjų jo apsakymų. Norisi 
pasvajoti, kad naujieji Anglijos lietuviai atsimins šio gražaus 
žmogaus kapą ir nors kartkartėm jį aplankys. O mūsų mokykliniuose 
vadovėliuose atsiras ir K. Barėno pavardė. Iki rašytojo šimtųjų 
gimimo metinių reikėtų ir solidžiąją trilogiją išleisti.

                                                                                                                                                      
      2006 m. kovas
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NE TEISTI, O ATSKLEISTI

Šis tekstas rašytas labai liūdną 2018 m. rudens dieną – rugsėjo 
devintąją. Tądien Tytuvėnuose amžino poilsio atgulė Kolega Vladas 
Kalvaitis. Kadangi dėl sveikatos problemų nebuvo galimybės dalyvauti 
atsisveikinant, teko vienam prisiminti tai, kas susiję su šiuo talentingu 
kūrėju, kuriam likimas buvo skyręs pragarą Žemėje, iš naujo atsiversti 
jo knygas, laiškus.

Išankstinis sumanymas buvo kiek kitoks, apie jį žinojo ir Vladas. 
Planavau parengti birželio dvidešimt septintajai – jo 90-čiui skirtą 
publikaciją. Kartas nuo karto vis pasikalbėdavome telefonu, neretai ir 
porą sykių per savaitę. Visada buvo malonu girdėti jo ramų, jaunatvišką 
(taip, taip!) balsą, kartu aptarti Lietuvos ir pasaulio naujienas, problemas. 

Žinojau, kokios bėdos jį slegia. Žinojau ir tai, kad Vladas 
nemėgsta apie jas kalbėti. Ką kasdien ir kasnakt pastaraisiais metais 
jam teko iškentėti, baisu ir pagalvot – pergyvenimų, patirtų lageryje 
ir tremtyje, palydovė žvynelinė buvo taip pažengusi, kad į pabaigą 
net kelis kartus per naktį tekdavo keisti rūbus, patalynę, praustis. Ačiū 
Dievui ir likimui, kad šalia buvo dukra daktarė, verta šito vardo tikra to 
žodžio prasme.

Ne, mūsų pokalbiai buvo visai ne liūdni. Vlado sąmojo galėjo 
bet kas pavydėt. O iš tikrųjų tai buvo juokas pro ašaras. Jei nežinotum 
tikros padėties, galvotum, jog laimingesnio žmogaus už jį nebuvo. 
Jokių su devyniasdešimt devyniom ligom susijusių žodžių, tik vyriškas, 
inteligentiškas, bičiuliškas pokalbis. O, kokios pamokos šitie pokalbiai 
būtų niurgzliams, viskuo nusivylusiems, tuštybių mugėje gyvenantiems.

Ne kartą prisiminėme ir bendrą pažįstamą – monsinjorą Kazimierą 
Vasiliauską, lageryje Vladui ir jo bendraamžiams jaunikliams padėjusį 
išgyventi ne tik maldomis. O kad maldos galios ypatingos, vėliau tuose 
baisiuose namuose už spygliuotų vielų bandė įteigti ir pats Vladas, ir ne 
bet kam, o žudikui Sachatui-Aborigenui, negalinčiam užmigti, nes, vos 
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akis užmerkęs, šis išvysdavo savo aukas, kurios „žiūri į jį, baisiai žiūri.“
Apie tai buvau skaitęs svarbiausiame Vl. Kalvaičio kūrinyje – 

novelių romane „Sustiprinto režimo barakas“, jo 420-424 puslapiuose. 
Netikėtai knygos autorius atsiuntė laiškelį, juo papildydamas to skyrelio 
pabaigą. „Čia tie keli sakiniai reikalingi, nors parašyti jau atspausdinus 
knygą, - pažymėjo. – Jie tikri, neišgalvoti.“ Kad būtų žinomi ir kitiems 
knygos skaitytojams, perrašau juos:

„- Jums padėti gali tik vienas dalykas.
- Kas?
- Malda.
- Sakiau, - nemoku poterių. Senelė mokė, bet galvoj neužsiliko 

nė vienas žodis.
- Žinoma, už abi moteris (Aborigeno labai žiauriai nužudytas – 

L. P.-K.) galėčiau ir aš pasimelsti, bet jūsų žodis būtų veiksmingesnis, 
greičiau pasiektų Dievo ausį. O gal... pabandykime dviese? Aš pradedu, 
o jūs paskui mane. Pasistengsiu neskubėti. Mėginam?

- Mėginam.
- Molitva gospodnia...
- Molitva gospodnia...
- Otče naš...
- Ootče naaš...
- ... iže esi na nebesach, da svetitsia imia Tvoe, priidet carstvie 

Tvoe, da budet volia Tvoja, jako na nebesi i na zemli...
Į Sacharą-Aborigeną graudu žiūrėti – regis, tik ką išėjo iš pirties. 

Šlaput šlaputėlis – it mazgotė.“
Visi Vlado laiškai atsiųsti paprastu, ne elektroniniu paštu. Vl. 

Kalvaitis neturėjo kompiuterio. Tačiau vis dėlto tai trumpi, telegrafiški 
laiškai, kaip jau įprasta XXI amžiuje. Bet daug pasakantys, tikri, ne 
valdiški.

Štai kad ir 2016 m. liepos 6 d. rašytas. Perskaitęs esė,  pokalbių ir 
atklastų knygą „Ir dar kartą žodis“, kurioje rado pasakojimą apie save, 
pažymėjo: „Didžiai esu dėkingas už tokią išsamią biografiją. Gal per 
daug liaupsių. Esu bjauresnis. Gyvenimas išmokė pritildyti liežuvį.“ 
Čia ir pagiriamieji, raudonuoti verčiantys, tačiau širdingi vyresniojo 
Kolegos žodžiai, kuriuos praleidžiu.

Taip jau sutapo, kad „Varpai“ praėjusį pavasarį išspausdino 
paskutinius Vlado kūrinius – apsakymus „Litas už Hemingvėjų, arba 
kataloniški keksiukai su lietuviškų aviečių įdaru“ ir „Ramunių takas“. 
Senokai žinojau, kad jie rašomi, ne kartą kalbėdami telefonu juos vis 
prisimindavome, jie buvo tvirtai pažadėti „Varpams“. Atrodė, kad jau, 
jau jų sulauksiu, bet vis kažkas sutrukdydavo. Kol supratau, kad, ko 
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gero, reikalinga pagalba. Galų gale sutarėm, kad atsiųstų tai, ką Vladas 
turi, gavęs paruošiu spaudai. Labai nenoriai, dėl kažko abejodamas tą 
pažadą ištesėjo. 

Rankraščius gavau su 2018 m. sausio 23 d. rašytu lydraščiu, iš 
kurio paaiškėjo, kodėl tų kūrinių išsiuntimą vis atidėliojo – nebebuvo 
jėgų užbaigti: „Jei šitoje „kloakoje“ ką nors geresnio surasi, paskelbsiu 
viešai, kad esi genijus. Aš jau pateriojau ir viltį, tuo labiau fizines jėgas. 
Prašau Tavo atleidimo. Mea culpa! Mea culpa! Mea culpa!“

Nors ne taip paprasta pasirodė sudėlioti reikalingus puslapius, o 
ir kai kuriuos pabirus sakinius į jiems tinkamiausią vietą, pavyko. Dar 
daugiau. Pristatant tą „Varpų“ numerį Rašytojų sąjungos klube Vytautas 
Martinkus taip kalbėjo apie naujausius kūrinius: „Šįkart Vladas 
Kalvaitis nustebino. Dar tokio nebuvau skaitęs. Vis apie barakus, apie 
gulagus rašė, o dabar šviežiai, savaip apie mūsų dienų gyvenimą parašė. 
Man pasirodė labai įdomu, visai kitoks pasakojimas... Kai tarp senų 
akmenėlių įkrenta naujas, viskas atsinaujina.“

Deja, tai paskutiniai Vl. Kalvaičio parašyti kūriniai. Žinau, kad 
yra dar vienas 2017-aisiais rašytas apsakymas, tačiau jis kažkur tarp 
darbo kambario popierių, o gal kokioje knygoje pasislėpė. Apie jo 
turinį telefonu bene daugiausia esam kalbėję, tai taipogi šiuolaikinės 
tematikos kūrinys, kurio siužetu autorius atvirai džiaugėsi. Viliuosi, jog 
kada nors atsiras.

Pripažinimas į Vlado gyvenimą atėjo tik sulaukus brandaus 
amžiaus. Visų pirma, už porą dešimtmečių rašytą novelių romaną – 
autentišką liudijimą apie patirtis sovietų lageryje. Būta kolegų, kurie 
netiesiogiai, o kartais ir prikišamai siūlė atsisakyti jam paskirtų Petro 
Cvirkos ir Liudo Dovydėno premijų. Kaip ir savo svarbiausiame 
kūrinyje, rašytojas išliko humanistu, žmogumi, skleidžiančiu švarią 
vidinę šviesą, žmogumi, kuris aukščiau virš nuoskaudų, virš kaltinimų. 
Pergyventa kraupi realybė šį talentingą kūrėją išmokė ne teisti, o ją 
atskleisti.

Kai 2013-aisiais titulavome Vladą literatūrinės „Varpų“ premijos 
laureatu, jis prisiminė 1943-iuosius, kai pirmąjį „Varpų“ numerį į jo 
gimtus namus Radviliškyje iš Šiaulių atvežė būsimasis teatro režisierius 
Aleksas Puzanauskas. O 1944-aisiais neteko tėvo – buvo areštuotas ir 
atsidūrė Spasko lageryje Kazachstane. Dar po ketverių metų panaši 
dalia ištiko ir Vladą.

Negaliu nepaminėti dar kelių minčių iš Vlado laiškų ir autografų, 
užrašytų ant dovanotų knygų, nes jos atspindi ir jo paties charakterį, 
gyvenimo būdą, žmogiškąjį grožį: „Įrodinėti sau yra didžiausia 
valdžia (Ciceronas)“; „Langai praveriami šviesai, durys – ištikimiems 
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draugams“; „Japoniška patarlė byloja, jog leopardas mirdamas palieka 
kailį, o žmogus – vardą.“

Tie, kurie Vl. Kalvaitį pavadino tyliuoju literatūros darbininku, 
be abejo, teisūs, tačiau neabejotina, kad anksčiau ar vėliau jo novelių 
romanas susilauks panašaus dėmesio, kaip Balio Sruogos „Dievų 
miškas“ ar Dalios Grinkevičiūtės „Lietuviai prie Laptevų jūros“. O apie 
šio kūrėjo, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureato, mirtį, deja, 
net „Panorama“ nepranešė. 

Belieka apgailestauti, kad daugiau nesulauksiu laiško „iš tolimo 
tolimo vieno iš dviejų tūkstančių Tytuvėnų vienkiemio“, kuris „iš visų 
keturių pusių sniego spąstuose. Kaip Londonas.“ Tai, beje, 2018 m. 
sausio 23 d. Vl. Kalvaičio rašytos eilutės.

 2018 m. rugsėjo 9 d.
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RAŠYTOJAI – 
ŠIAULIŲ BERNIUKŲ GIMNAZIJOS 
AUKLĖTINIAI

2021 m. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija pažymės įkūrimo 170-
metį. Tai – mokykla, kurioje mokytis visada buvo prestižo reikalas. Apie 
čia dirbusius išskirtinius pedagogus ir vyravusią ypatingą atmosferą 
savo atsiminimuose yra rašę rašytojais, mokslininkais, kultūros pasaulio 
lyderiais tapę gimnazistai. Ir sovietmečiu stojančiam į aukštąją mokyklą 
janoniečio vardas buvo akivaizdus pliusas. Tai yra pažymėjęs ne vienas 
daug gyvenime pasiekęs buvęs tos bendruomenės narys.

Įspūdingas jubiliejinis skaičius, už kurio – istorija, verta ypatingo 
dėmesio.

Pradžia susijusi su kaimynine Baltarusija – perkėlus dalį gimnazijos 
iš Svisločiaus, Šiauliuose įkurta vyrų gimnazija (Шaвельская мужская 
гiмназия), kurios statybai panaudotos nugriautos Pašiaušės (Kelmės r.) 
kolegijos plytos. Iki Pirmojo pasaulinio karo čia buvo mokoma rusų 
kalba. Pradėjus veikti lietuviškai gimnazijai, 1919 m. ji pervadinta 
į Šiaulių valdžios gimnaziją. Nepriklausomai Lietuvai pažymint 
dešimtmetį (1928), dar sykį keitėsi pavadinimas – šįkart suteiktas 
Šiaulių valdžios berniukų gimnazijos vardas. Sovietmečiu, pažymint 
buvusio auklėtinio poeto  50-metį, gimnazija pervadinta į J. Janonio 
vidurinę mokyklą. Gimnazijos statusas vėl atkurtas 1996 m.

Per karus ir sumaištis daug kas įvyko. Pirmojo pasaulinio 
karo metais dviaukštis gimnazijos pastatas buvo gerokai sugriautas. 
Atstatytas Lietuvai tapus nepriklausoma. Per Antrąjį karą vėl nukentėjo, 
tačiau prisikėlė ir ne tik ūgtelėjo vienu aukštu, bet ir buvo pratęstas 
nemenku priestatu. Šioje mokslo šventovėje mokėsi ir tapo labai 
plačiai žinomais žmonėmis daug įvairių profesijų atstovų, tarp jų ir 
keturi Vasario 16-osios Akto signatarai – Mykolas Biržiška, Steponas 
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Kairys, Alfonsas Petrulis, Jonas Vileišis. Tarp išskirtinių asmenybių – 
čia mokęsi būsimieji rašytojai, jiems ir skirta ši publikacija.

Asmenybės, garsinusios gimnazijos vardą

Daug kartų keitėsi ne tik gimnazijos pavadinimas. Nuo 1871 m. 
ji reorganizuota į klasikinę gimnaziją – pradėta mokyti lotynų, graikų 
kalbų. Panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, lietuviškai ir lenkiškai 
pradėta mokyti tikybos. Tačiau tik nuo 1914 m. įvestos lietuvių kalbos 
pamokos. 

Šiandien jau retokai prisimename tuos gimnazistus, kurie 
čia mokėsi XIX a. ar XX a. pradžioje ir tapo rašytojais, literatūros 
tyrinėtojais, redaktoriais, vertėjais ir kt. Laikas daro savo. Kita vertus, 
kaip tik laikas ir patikrina, kas ko vertas. 

Pabandykime sugrįžti į tuos nutolusius laikus. Jūsų dėmesiui – 
trumpa pažintis su asmenybėmis, ne kartą garsinusiomis gimnazijos 
vardą. Apie kai kurias iš jų ilgokai neturėta žinių. Kad toks žinynas 
(Žymesni mokytojai ir mokiniai: enciklopedinis žinynas. – Šiauliai: 
Saulės delta, 2001) atsirastų, nemažai prisidėjo šių laikų gimnazistai. 
O didžiausi nuopelnai įamžinant buvusius gimnazistus ir jų pasiekimus 
priklauso nuo 1967 m. čia dirbusiam pedagogui Jonui Krivickui (1929-
03-16 – 2007-09-13), be kita ko, įkūrusiam mokyklos muziejų ir daug 
metų jį puoselėjusiam. Regis, nė viena Lietuvos mokykla tokio neturi. 
Tose muziejui paskirtose patalpose ne tik įvairių laikų abiturientus ir 
jų mokytojus įamžinusios vinjetės, bet ir asmenybių, palikusių ryškų 
pėdsaką gimnazijos, miesto, visos Lietuvos gyvenime, portretai, net 
skulptūros, išleistos knygos su autografais ir be jų, dovanoti paveikslai, 
leidiniai apie juos, reikšmingi dokumentai, nuotraukos ir kt. Taip, meno 
pasaulio žmonių tarp jų daugiausia, be to, kai kurių vardai žinomi ir 
plačiajame pasaulyje.

Taigi – būkit pažįstami.

Jonas Koncevičius (1835-10-26(14) – 1915) gimė Šeduvoje, 
gimnaziją baigė 1857 m. Rinko lietuviškas dainas, patarles, skelbė 
surinktą tautosaką. Buvo „Aušros“, „Vilniaus žinių“, „Ūkininko“ 
bendradarbis. Studijuodamas Maskvos universitete, dar prieš spaudos 
uždraudimą leido rankraštinį laikraštį „Kol saulė užtekės, rasa akis 
išės“. Rengė religinius raštus („Pamokslai“, 1901).

Juozas Miliauskas-Miglovara (1845-03-24(12) – 1937-01-21) 
gimė Galnėje (Šilutės r.), gimnazijoje mokėsi iki 1863 m. Išleido 
eilėraščių rinkinius „Įvairios eilės“ (1884), „Riedmenys“ (1914), parašė 
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atsiminimų knygą apie 1863 m. sukilimą, kuriame dalyvavo (1925). 
Šiauliuose buvo pradėjęs leisti laikraštį „Žodis“ (1906).

Jonas Balvočius-Gerutis (1842-03-14(02) – 1915-11-12) 
gimnaziją baigė 1864 m. Į Šiaulius buvo atvykęs iš Purvėnų (Mažeikių 
r.). Baigęs Peterburgo dvasinę akademiją, kunigavo įvairiose Lietuvos 
vietose, tapo beletristu, vertėju. Be didaktinės prozos pasižymėjo kaip 
I. Krylovo pasakėčių, išspausdintų 1902 m.,  vertėjas.

Petras Vileišis (1851-01-25(13) – 1926-08-12) gimė Mediniuose 
(Pasvalio r.), gimnaziją baigė 1870 m. Pirmojo lietuviško legalaus 
dienraščio „Vilniaus žinios“ leidėjas ir redaktorius, publicistas, vertėjas. 
Peterburge studijavo fiziką-matematiką.

Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852-02-02(01-21) – 1916-
08-28) gimė Birželiuose (Panevėžio r.), gimnazijoje mokėsi iki 1870 
m. Rašė publicistinius straipsnius, dramas teatrui, teatro kritikos 
straipsnius. Žymiausias draminis kūrinys – „Blinda – svieto lygintojas“ 
(1907). 

Juozas Brazaitis (1830-01-03 – 1926-04-19) gimė Varnioniuose 
(Radviliškio r.), gimnaziją baigė 1871 m. Studijavo Peterburgo 
karo medicinos akademijoje, dirbo gydytoju Lietuvoje ir Rusijoje. 
Literatas, lietuviškos tautosakos rinkėjas, vertėjas (vertė ir spausdino 
A. Mickevičiaus kūrinius). 

Mikalojus Katkus (1852-12-05(12-17) – 1944-06-26) gimė 
Ažytėnuose (Kėdainių r.), gimnaziją baigė 1873 m. Rašė pasakėčias 
pasakų motyvais, apsakymus, publicistinius straipsnius. Žymiausias 
kūrinys – „Balanos gadynė“ (1927). Maskvos universitete studijavo 
matematiką. 

Jonas Kymantas (1854-1921) baigė gimnaziją apie 1873-1874 
m. Bendradarbiavo „Aušroje“, kartu su P. Višinskiu leido laikraštėlį 
„Kalvis melagis“ (1875-1876).

Antanas Biržiška (1855-01-17(29) – 1922-10-11)  gimė Lapkasių 
dvare (Tauragės apskr.), gimnaziją baigė apie 1874-1875 m. Studijavo 
Maskvos universitete mediciną. Rinko tautosaką. Padarė didelę 
įtaką sūnums, būsimiems profesoriams Mykolui, Vaclovui, Viktorui, 
gimusiems Viekšniuose (Akmenės r.) ir gimnaziją baigusiems 1901, 
1903, 1904 m.

Mykolas Biržiška (1882-08-24(12) – 1962-08-24) – Vasario 
16-osios Nepriklausomybės Akto signataras. Nors studijavo Maskvos 
universitete teisę, dar iki Pirmojo pasaulinio karo ir jo metais dirbo 
spaudos darbą. Redagavo „Žariją“ (kartu su A. Janulaičiu), „Visuomenę“, 
„Rygos giedros kalendorių“. Žymesnės jo parašytos ir išleistos knygos: 
„Mūsų raštų istorija“ (1920), „Iš mūsų kultūros istorijos“ (dvi dalys – 
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1931 ir 1938), „Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose“ (1938), veikalai 
apie K. Donelaitį, A. Baranauską ir kt. Pasitraukęs į Vakarus (1944), 
aktyviai dalyvavo lietuviškoje veikloje.

Vaclovas Biržiška (1884-12-02(10-20) – 1956-01-02) 
Peterburgo universitete studijavo teisę, profesoriavo Kauno ir 
Vilniaus universitetuose. Be to, pasižymėjo kaip prozos vaizdelių 
kūrėjas, kultūros istorijos tyrinėtojas, bibliografas. Medžiagą lietuvių 
bibliografijai ir lietuvių knygų istorijai rinko nuo 1904 m. Parengė 
penkių dalių „Lietuvių bibliografiją“, „Lietuvių knygų istorijos 
bruožus“, trijų tomų „Aleksandryną“, „Lietuviškąją enciklopediją“ ir 
kt., redagavo bibliografinius periodinius leidinius. Nuo 1944 m. gyveno 
JAV.

Viktoras Biržiška (1886-02-23 – 1964-01-27) gimnaziją baigė 
aukso medaliu, tapo matematikos profesoriumi. Nors jo bibliografijoje 
daugiausia vietos užima moksliniai straipsniai, pasižymėjo ir kaip 
publicistas – bendradarbiavo vilniškiame žurnale „Echo“, išspausdino 
knygą „Neužgijusios žaizdos“ (1936).

Antanas Buivydas (1856-02-20 – 1919-02-20) gimė Juodeikiuose 
(Žagarės valsč.), gimnaziją baigė 1879 m. Maskvos universitete 
studijavo mediciną. Bendradarbiavo „Aušroje“, pasižymėjo kaip 
publicistas, platino draudžiamą spaudą.

Adomas Jakštas (tikr. Aleksandras Dambrauskas) (1860-09-
08(27) – 1938-02-19) gimė Kuronyse (Kėdainių r.), gimnaziją baigė 
1880 m. Poetas, kritikas, katalikiškos spaudos leidėjas, daugelio leidinių 
bendradarbis. Poezijos rinkinių ir kritikos knygų autorius. Studijavo, 
o vėliau profesoriavo Kauno dvasinėje seminarijoje ir Peterburgo 
dvasinėje akademijoje.

Liudvikas Beržanskis (1864-01-10 – 1888-05-23) kilęs iš Viekšnių 
valsčiaus, gimnaziją baigė 1882 m., studijavo Petrapilio universitete 
matematikos-fizikos fakultete, bet buvo pašalintas dėl studentų riaušių. 
Bendradarbiavo „Aušroje“, „Lietuviškame balse“. Rašė eilėraščius.
Vertė iš lenkų kalbos.

Jonas Beržanskis (1862-08-25(09-07) – 1936-07-12)  gimnaziją 
baigė 1883 m. Nors Petrapilyje studijavo matematiką ir teisę bei 
dirbo finansininku, kartu su broliu Liudviku leido lietuvišką laikraštį 
„Žinianešis“, bendradarbiavo „Aušroje“, „Ūkininke“, „Vilniaus 
žiniose“, „Lietuvoje“, buvo vienas iš „Varpo“ kūrėjų. Be kita ko, 
rašydamas „Ūkininkui“ pirmasis Lietuvoje raides cz, sz, ł pakeitė į č, š, 
l. Pasireiškė ir kaip vertėjas, knygnešys. 

Juozas Žebrys (1860-02-26(14) – 1913-02-08) gimė Palaukiuose 
(Panevėžio r.), gimnazijoje mokėsi iki 1884 m. Publicistas, spaudos 
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darbuotojas, knygų leidėjas. Buvo baigęs Kauno kunigų seminariją. 
Alfonsas Petrulis (1873-08-04- 1928-06-28) – Vasario 16-osios 

Nepriklausomybės Akto signataras. Gimnazijoje mokėsi iki 1884 
m. Studijavo Žemaičių kunigų seminarijoje. Publicistas. Dalyvavo 
steigiant laikraščius „Viltis“, „Aušra“, „Tėvynės sargas“.  

Mikalojus Kuprevičius (1864-01-27(15) – 1932-08-11) gimė 
Lenkčiuose (Kėdainių r.), gimnaziją baigė 1884 m. Publicistas 
(bendradarbiavo „Varpe“, „Ūkininke“, „Vilniaus žiniose“), tautosakos 
rinkėjas (užrašė apie 40 tūkst. smulkiosios tautosakos). Kazanės 
universitete baigė medicinos studijas.

Liudvikas Jakavičius (1871-03-22(10) – 1941-08-20) gimė 
Akmenėje, gimnaziją baigė apie 1884-1885 m. Paskelbė knygą 
„Atsiminimai iš lietuvių spaudos draudimo laikų“, leido periodinius 
leidinius, lietuviškus kalendorius.

Antanas Kaupas (1870-02-01 – 1913-10-27) gimė Gudeliuose 
(Panevėžio r.), šešias gimnazijos klases baigė 1887 m., po to mokėsi 
Kauno kunigų seminarijoje, iš kurios už lietuviškos spaudos platinimą 
ir laikymą buvo pašalintas. Bendradarbiavo spaudoje, redagavo JAV 
lietuvių laikraštį „Draugas“ (1909-1913), recenzavo Žemaitės, P. 
Vaičaičio, K. Jasiukaičio ir kt. lietuvių rašytojų kūrinius, iš lenkų kalbos 
vertė dramas ir prozą.

Adolfas Sabaliauskas-Žalia Rūta (1873-09-04(23) – 1950-01-11) 
gimė Krikščiuose (Biržų r.), gimnazijoje mokėsi iki 1889 m. Rašė 
eilėraščius, dramas, vertė suomių literatūros veikalus, daug nuveikė 
tautosakos srityje. Buvo baigęs Kauno dvasinę seminariją.

Motiejus Čepas (1866-10-26 – 1962) gimė Šiauliuose, gimnaziją 
baigė 1892 m. Buvo slaptosios Šiaulių bibliotekos bibliotekininkas 
(1885). Maskvos universitete studijavo mediciną. Pasižymėjo kaip 
publicistas – bendradarbiavo „Varpe“, „Ūkininke“. Parašė trumpą 
senovės lietuvių istoriją (kartu su K. Griniumi, P. Janušiu, M. Venslovu). 
M. Biržiškos paragintas parašė „Prisiminimus“, išliko 42 sąsiuviniai.

Jonas Vileišis (1872-01-15 – 1942-06-01) gimė Mediniuose 
(Pasvalio r.), gimnaziją baigė 1892 m. Publicistas, spaudos darbuotojas, 
vertėjas. Buvo baigęs Petrapilio universiteto teisių fakultetą. 

Marcelinas Šikšnys-Šiaulėniškis (1874-05-02 – 1970-08-
15) gimė Notiniškiuose (Radviliškio r.), gimnaziją baigė 1893 m. 
Publicistas, prozininkas, poetas, vertėjas. Maskvos universitete buvo 
baigęs matematiką. 

Augustinas Janulaitis (1878-03-31(19) – 1950-05-22) gimė 
Malavėnuose (Šiaulių r.), gimnazijoje mokėsi iki 1893 m., pašalintas 
už draudžiamos spaudos laikymą.  Publicistas (dalyvavo periodinėje 
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spaudoje, išleido publicistikos darbų), literatūros istorikas (paskelbė 
monografines studijas „Simonas Daukantas“, „Kiprijonas Jonas 
Zabitis (Nezabitauskis)“ ir kt.), vertėjas (išvertė H. Ibseno „Šmėklos“, 
F. Dostojevskio „Didysis inkvizitorius“). Dalyvavo rengiant pirmąjį 
lietuvišką spektaklį „Amerika pirtyje“ (1899). Maskvos universitete 
baigė teisės studijas. 

Povilas Višinskis (1875-06-15(27) – 1906-04-23) gimė Ušnėnuose 
(Užvenčio r.), gimnaziją baigė 1894 m. Publicistas, redaktorius, talentų 
ieškotojas ir globėjas (Žemaitė, Jovaras, G. Petkevičaitė-Bitė, Šatrijos 
Ragana). Peterburgo universitete studijavo gamtą-geografiją.

Jeronimas Ralys (1876-10-07(09-28) – 1921-12-17) gimė 
Antkapinyje (Kelmės r.), gimnaziją baigė 1896 m. Homero „Odisėją“ 
į lietuvių kalbą pradėjo versti dar gimnazijoje, baigė 1921 m. Tuo metu 
įpusėjo ir „Iliados“ vertimą. Paskelbė apysaką „Rykštės“ (1902). Kartu 
su J. Šlapeliu iš lenkų kalbos išvertė D. Defo „Robinzono gyvenimą 
ir jo nelaimes“ (1907), H. Bičer-Stou „Dėdės Tomo trobelę“ (1914). 
Bendradarbiavo „Ūkininke“, „Vilniaus žiniose“, „Viltyje“. Buvo baigęs 
Maskvos universiteto medicinos fakultetą. 

Steponas Kairys (1879-01-02) (1878-12-21) – 1964-12-
16) – Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras. Gimė 
Užunvėžiuose (Anykščių r.), gimnaziją baigė 1898 m. Publicistas, 
spaudos bendradarbis. Emigracijoje išleido knygą „Tau, Lietuva“ 
(1964). Iš profesijos – inžinierius. 

Karolis Račkauskas-Vairas (1882-11-16(04) – 1970-04-03) gimė 
Šiaudinėje (Akmenės r.), gimnazijoje mokėsi iki 1899 m. Išleido 
eilėraščių, prozos, publicistinių straipsnių rinkinių, išvertė M. Gorkio 
dramą „Dugne“, JAV redagavo žurnalą „Tėvynė“, parengė albumus 
apie P. Cvirką, S. Nėrį.

Antanas Graugrokas (1880-05-18(06) – 1958-04-01) gimė 
Telšiuose, gimnaziją baigė 1900 m. Prozininkas (paskelbė apysakas 
„Baudžiamasis būrys“, „Į Ameriką“, „Miško broliai“), publicistas 
(bendradarbiavo „Skarde“, „Varpe“, „Naujojoje gadynėje“), redaktorius 
(redagavo „Trimitą“). Iš profesijos – inžinierius, baigęs Peterburgo 
technologijos institutą.

Konstantinas Šakenis (1881-11-27(15)-1959-07-07) gimė 
Veleniškiuose (Biržų r.), gimnaziją baigė 1900 m. Išvertė A. 
Mickevičiaus „Poną Tadą“ (1924), parašė tris monografijas („Aušra“ ir 
jos gadynė“ (1933) ir kt.), bendradarbiavo „Vilniaus žiniose“, „Lietuvių 
balse“, „Vaire“ ir kt. Buvo baigęs Petrapilio technologijos institutą. 
Lietuvos Respublikos švietimo ministras (1927-1934) ir Seimo 
pirmininkas (1936-1940).
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Stasys Šalkauskis (1886-05-04(16) – 1941-12-04) gimė 
Ariogaloje (Kėdainių apskr.), gimnaziją baigė 1905 m. Filosofas. 
Žymesni veikalai – „Kultūros filosofijos metmenys“ (1926), „Lietuvių 
tauta ir jos ugdymas“ (1933), „Bendroji filosofijos terminija“ (1938) ir 
kt. Paskutinis nepriklausomos Lietuvos VDU rektorius. 

Rapolas Skipitis (1887-01-31 – 1976-02-23) gimė Baukų k. 
(Panevėžio apskr.), gimnazijoje mokėsi iki 1909 m. Publicistas 
(bendradarbiavo „Lietuvos žiniose“, „Naujienose“, „Drauge“, „Lietuvių 
dienose“ ir kt.), vertė, ruošė spaudai atsiminimus „Nepriklausomą 
Lietuvą statant“, kurių pirmąjį tomą išspausdino (1961). Maskvos 
universitete buvo baigęs teisę. 1940 m. pasitraukė iš Lietuvos.

Zigmas Gaidamavičius-Gėlė (1894-04-26 – 1912-12-04) gimė 
Naisiuose (Šiaulių r.), gimnaziją baigė 1912 m. Poetas. Pirmieji 
eilėraščiai spaudoje pasirodė 1909 m., spausdinti „Lietuvos ūkininke“, 
„Rygos naujienose“ ir kt. Ruošė spaudai eilėraščių rinkinį „Gėlynas“. 
Išvykęs į Kijevą studijuoti literatūros, staiga mirė.

Vytautas Pranas Bičiūnas (1893-09-01(08-20) – 1945-11-18) 
gimė Klovainiuose (Pakruojo r.), gimnazijoje mokėsi iki 1912 m., 
vėliau – Kazanės ir Kauno meno mokyklose. Tapęs dailininku, dirbo 
teatruose, pasižymėjo kaip literatūros ir meno kritikas, dramaturgas 
(pjesės „Savanoriai“, „Varnalėšos“, „Žalgiris“, „Chlestakovas 
Lietuvoje“), prozininkas („Mano apysakos“). Mokydamasis Šiauliuose 
buvo įsijungęs į „Varpo“ draugijos veiklą, 1911 m. suvaidinta pirmoji jo 
parašyta pjesė. Redagavo laikraštį „Lietuvos balsas“, dienraštį „Laisvė“ 
bei kartu su M. Krupavičiumi laikraštį „Tiesos kardas“. 

Julius Janonis-Vaidilos Ainis (1896-04-05 – 1917-05-17) 
gimė Beržinių k.  (Biržų r.). Gimnazijoje pradėjo mokytis 1913 
m., prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, mokslą tęsė Voroneže. 
Šiauliuose parašyti brandžiausi eilėraščiai. 

Viktoras Kuprevičius (1901-01-27 – 1992-05-01) gimė Kuibyševo 
srityje (Rusija), gimnazijoje mokėsi 1913-1915 m. Sukūrė apie 300 
dainų.

Jonas Grinius (1902-02-21 – 1980-11-10) gimė Giminėnuose 
(Joniškio r.), gimnazijoje mokėsi 1914 ir 1918-1922 m. Literatūros 
kritikas, dramaturgas, menotyrininkas. Žurnalų „Pavasaris“ ir 
„Ateitis“ redaktorius. Dirbo „Židinio“ ir „XX amžiaus“ redakcijose, 
bendradarbiavo „Naujojoje Romuvoje“, „Meno kūryboje“, „Ryte“ ir kt. 
Išleido dramas „Sąžinė“, „Žiurkių kamera“, „Gulbės giesmė“, studiją 
„Vincas Mykolaitis-Putinas – poetas“, literatūros kritikos straipsnių 
rinkinį „Veidai ir problemos lietuvių literatūroje“ ir kt. 
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Kaip matote, įvairiai susiklostė buvusių gimnazistų likimai. 
Kiekvienam jų turėjo įtakos ir rusinimo politika, ir spaudos draudimas, 
ne vienam ir 1863 m. sukilimas. Kai kas ir iš gimnazijos pašalinti už 
draudžiamos spaudos laikymą bei platinimą. Daugelio įgytos profesijos 
tolokai nuo literatūros, tačiau plunksną į rankas vertė imti, tapti 
laikraščių bendradarbiais ar net leidėjais ne tik talento kibirkštėlė, bet 
ir troškimas matyti savo tėvynę ne carinės priespaudos gniaužtuose, o 
tokią, kokia didžiavosi protėviai. Nederėtų pamiršti dar vieno dalyko: 
tuometiniai gimnazistai buvo mokomi ne lietuvių, o rusų kalba. 
Anuomet net oficialus perspėjimas buvo: Говорить по литовски 
строго воспрещается*. Na, o nepriklausomos Lietuvos išvakarėse 
veikta ir nuveikta daugiau nei bet kada. Kai kurie buvę Šiaulių berniukų 
gimnazijos auklėtiniai atsidūrė net lyderių gretose.

Geriausias pasaulio poetas?

Prieš sugrįžtant į pirmosios Nepriklausomybės metus, būtina 
atskirai prisiminti Julių Janonį. Poetą, kurio vardu jau daugiau kaip 
septynis dešimtmečius tituluojama buvusi Šiaulių berniukų gimnazija.

Šių eilučių autoriui apie J. Janonį teko išgirsti iš pirmų lūpų. 
Sovietmečiu rinkti medžiagą apie garsiąją Venclauskių šeimą, kuri 
niekur oficialiai nebuvo minima, pradėjau po 1981 m. kovo 11 d. 
įvykusio pokalbio su Tomu Stoniu (1899-08-29(17) – 1985-01-22) – 
buvusiu gimnazijos moksleiviu (baigė 1920 m.) ir ilgamečiu tos pat 
mokyklos pedagogu (nuo 1926 m.), grožinės literatūros vertėju. Taip 
likimas lėmė, kad šis įdomus žmogus, 1909 m. tapęs našlaičiu, pateko 
Stanislavos Jakševičiūtės-Venclauskienės globon, o tuo metu, kai 
globotiniu tapo ir J. Janonis, gyveno su Juliumi šalia. 

Apie tai, kad Tomas turės kaimyną, 1914 m. rudenį jam pasakė 
globėja: „Pas mus apsigyvens šeštos klasės gimnazistas. Jis už tave 
truputį vyresnis ir jau pasižymėjęs kaip poetas“. 

Prieš tai J. Janonis gyveno „Žiburėlio“ bendrabutyje, ten kurti 
buvo prastos sąlygos. Tarp to bendrabučio šelpėjų buvo ir Venclauskiai, 
kurie netruko sužinoti apie iš kitų rimtumu ir gabumais išsiskiriantį 
neturtingą jaunuolį. Taip lėmė likimas, kad apgyvendino Julių 
gretimame kambarėlyje – antrame aukšte, „salkose“. Tomą ir jį skyrė 
tik stumdoma siena. Net krosnis buvo ta pati ir durys bendros. 

Vieną dieną, grįžus iš gimnazijos namo, S. Venclauskienė 
perspėjo Tomą: „Buvo atėjęs žandaras ir teiravosi apie Julių. Aš jam 
nieko blogo nepasakiau, bet jie gudrūs – gali teirautis vaikų“. „Mes, 
mažiukai, nujautėm, kad vyresnieji gimnazistai yra susibūrę į slaptas 
*Kalbėti lietuviškai griežtai draudžiama (rus.).
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organizacijas. Tačiau ko nors tikresnio apie tai nežinojau. Pasakiau 
Juliui, kad saugotųsi“, - sakė T. Stonis.

Šiauliai degė, ir Venclauskiai su savo vaikais ir augintiniais 
pasitraukė į Tulą. „Gyvenant Tuloje, - pasakojo Gražbylė Venclauskaitė, 
- poetas buvo pas mus užsukęs prieš pat tragišką mirtį. Mama ne sykį 
yra pasakojusi, kaip graudžiai atsisveikindamas Julius verkė“.

T. Stonis pasakojo, jog po Vasario revoliucijos atvažiavęs į 
Petrograde vykusį kažkokį renginį, berods, lietuvių pabėgėlių seimą, 
prie įėjimo ant stalelio pirmąkart gyvenime pamatė lietuviškų laikraščių. 
Tai buvo „Tiesa“. Nusipirko, o jame – mielas pažįstamas veidas gedulo 
rėmuose.

Kad, besimokant T. Stoniui gimnazijoje, kas nors būtų pasakęs, 
jog jis taps mokytoju ir dar nusipelniusiu – tai būtų palaikyta absurdu. 
Labiau išdykusio vaiko Venclauskių namuose nebuvo. Net į gimnaziją 
ir iš jos lydėdavo samdytas sargas. Priešingu atveju grįždavo susimušęs, 
be rankovės, perplėštom kelnėm.

Ir įpusėjęs devintą dešimtį T. Stonis buvo šviesaus proto, geros 
atminties ir, kas be ko, sąmojingas žmogus. Apie jį daug įdomių 
dalykų papasakojo amžininkai ir buvę mokiniai. Sakė: tai buvo tikras 
mokytojas. Mylėtas ir pirmūno, ir neklaužados. Nepaprastai įdomios 
buvusios jo pamokos. Ir auklėtojas – originalus. Žavėjo ir tai, kad 
mokytojas – knygų vertėjas. Nemažai išvertė: I. Turgenevo „Mumu“, 
V. Lacio „Audrą“, M. Anderseno-Neksės „Ditę – žmogaus kūdikį“, R. 
Tagorės „Gorą“, V. Katajevo „Žiemos vėją“. 

„Svarbiausias personažas Šiaulių horizonte man buvo T. Stonis: 
aš net jo garbei, truputį tesimaišydamas rezistencijoje, Tomo slapyvardį 
buvau pasirinkęs; tai pagal profesiją – lietuvių kalbos mokytojas, o 
pagal pašaukimą – 1920 metų revoliucionierius, nusivylęs, nusigėręs, 
- atsiminimuose, užrašytuose šių eilučių autoriaus prašymu, rašė 
buvęs Šiaulių berniukų gimnazijos moksleivis (1929-1931), vėliau 
tapęs Sorbonos universiteto profesorium ir vienu žymiausių pasaulio 
semiotikų, Algirdas Julius Greimas (1917-03-09 – 1992-02-27). – Jis 
mėgo literatūrą, mėgo tylėti. Yra mat žmonių – nors tokių reta, - kurie 
vien savo buvimu teigia, kad žmogus yra, kad jis šiame melo pasaulyje 
yra lyg archajiško, autentiško žmogaus prototipas“.

O grįžtant prie J. Janonio, negaliu nepaminėti ištraukos iš Tomo 
Venclovos „Laisvėjimo dienoraščių“. 1988 m. rugsėjo 15 d. įrašas 
netikėtas, bet, regis, labai taiklus (2019 m. 11 (3682) nr. jis išspausdintas 
„Literatūroje ir mene“): „A(leksandras). Š(tromas).  sako, jog geriausias 
pasaulio poetas vis dėlto pasirodė Julius Janonis – dėl vieno ketureilio:

Pailsėti dar ne laikas,
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Tai dar tik kovos pradžia.
Nors jau dreba, bet dar laikos
Biurokratinė valdžia.”
Jei ne sunki liga ir tragiška žūtis, sunku pasakyti, kaip būtų 

susiklostęs J. Janonio gyvenimo ir kūrybos kelias. Tačiau neabejotina, 
jog tai buvo talentingas poetas.

Tuo pačiu – ir vienas prisiminimas. „Varpų“ redakcijos iniciatyva 
trijose Šiaulių auditorijose vyko susitikimai su Algimantu Baltakiu. 
Poetas pasidžiaugė, kad vakaras vyksta J. Janonio gimnazijoje (kur 
galėjo dalyvauti ir miesto visuomenė; salė buvo pilnutėlė) – nuo mažens 
mėgęs šį poetą, kurio eilėraščių teko mokytis dar smetoninėje pradinėje 
mokykloje, padėkojo, kad „šiais laikais, kai labai dažnai neteisingai 
pasielgiam“, mokyklos bendruomenė išsaugojo J. Janonio vardą. 
Klausydamasis šių žodžių  prisiminiau paskutinio XX a. dešimtmečio 
pradžią, kai nedaug trūko iki gimnazijos vardo pakeitimo. Nežinau 
ar tikrai tai lėmė, bet, susitikus buvusį literatūros mokytoją Vitoldą 
Švickį, nuo kurio tuomet nemažai priklausė, išgirdau labai konkretų 
klausimą: „Kokia tavo nuomonė? Kaip pasakysi, taip ir bus“. Atsakiau, 
jog J. Janonis Lietuvos nepriklausomybei niekuo nenusikaltęs ir tikrai 
nereikia daryti jokių žygių. 

 
Apie tarpukarį – gimnazisto ir mokytojų 
prisiminimai

„Šiauliai tarpukario metais buvo antroji po laikinosios sostinės 
rašytojų, literatų susitelkimo vieta, padėjusi bręsti, formuotis žodžio 
menininkams. Tokia vieta buvo Šiaulių berniukų gimnazija. 1919-40 m. 
gimnaziją baigė arba joje mokėsi J. Paukštelis, J. Grušas, K. Korsakas, 
V. Alantas, B. Auginas, A. J. Greimas, J. Galvydis, S. Būdavas, A. 
Briedis, J. Grinius, broliai V. S. ir J. Janavičiai, J. Marcinkus-Tauronis, 
J. Noreika, K. Plačenis, L. Skabeika, T. Stonis, J. A. Šaltenis ir kt. 
Ne vienas gimnazistas dar besimokydamas gimnazijoje, kaip ir caro 
metais, ėmėsi literato plunksnos. (...) Rašančius moksleivius nuoširdžiai 
globojo literatų būrelių vadovai, jau žinomi rašytojai, mokytojai P. 
Orintaitė, S. Anglickis. Tuomet kurį laiką mieste mokytojavo ir daugiau 
rašytojų, literatūros tyrinėtojų (A. Šešplaukis-Tyruolis, V. Katilius, J. 
Šliūpas, S. Antanaitis, M. Linkevičius)“, - monografijoje „Šiaulių 
krašto literatūros panorama“ (Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003; p.25-
26) pažymi prof. Bronius Prėskienis.

1923 m. Šiaulių berniukų gimnaziją baigė būsimasis prozininkas,  
dramaturgas, poetas Vytautas Alantas (tikr. V. Jakševičius) (1902-
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06-18(05) – 1990-04-24). Rašydamas monografiją apie šį įdomų 
kūrėją, turėjau galimybę susipažinti ir su niekur neskelbtu gimnazisto 
dienoraščiu. 

Čia jį tėvas atvežė 1912 m. Turimų žinių patekti į gimnaziją 
(dar rusišką) nepakako, teko samdyti mokytoją. Į parengiamąją klasę 
pasiruošti padėjo gimnaziją bebaigiantis moksleivis. Sėkmingai pavyko 
išlaikyti egzaminus ir į pirmąją, o po metų – į antrąją klasę. Mokslas 
nutrūko, kai prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas.

Pirmą kartą mintis tapti rašytoju kilo kaip tik tuomet, susižavėjus 
populiaria rusiška lektūra – plonom, pigiom nuotykių knygelėm. Jos, 
skaitomos paslapčiom, nes suaugusieji drausdavo, uždegdavo fantaziją. 
Nors ilgainiui visi tie detektyviniai pasakojimai ir romantiniai nuotykiai 
išgaravo, V. Alantas manė, jog tai buvusi „pirma užuomina, nulėmusi 
visą tolesnį gyvenimą“.

Po to, kai Lietuvą užplūdo bermontininkai, Vytautas su keliais 
draugais pabėgo iš okupuotos zonos į Kauną ir stojo savanoriu į 
kariuomenę. Jaunajam kariui buvo vos septyniolika. Jį paskyrė į Kauno 
komendantūrą. Ačiū Dievui, šis ankstyvosios jaunystės epizodas 
baigėsi laimingai. O šviesiausias iš Kauno parsivežtas atsiminimas 
– pažintis su būsimu kolega Juozu Tysliava, bendraamžiu, ištįsusiu 
jaunuoliu, nešiojusiu pašonėj didžiulį parabelį. Jis tarnavo toje pat 
komendantūroje. Žinoma, tuomet sunku buvo nuspėti, kad su J. Tysliava 
ne tik palaikys ryšius, bet ir kad poetas bus tas tautietis, kuris po trijų 
dešimtmečių iš užatlantės atsiųs V. Alantui ir jo šeimai dokumentus 
atvykimui į Ameriką.

Aprimus įvykiams Lietuvoje, sugrįžo į gimnaziją. Netrukus 
parašė pirmąją savo gyvenime korespondenciją – apie pasiruošimą 
1920 m. vasario 16 d. iškilmėms Šiauliuose. 

Mokydamasis penktoje klasėje artimai susidraugavo su iš 
Linkuvos progimnazijos atvažiavusiu Juozu Paukšteliu bei joniškiečiu 
Jonu Grinium. Tiesa, J. Grinius mokėsi viena klase aukščiau. Tai 
buvo visomis prasmėmis artimos sielos. Visi trys domėjosi literatūra, 
menu. Anot paties V. Alanto, šauni trejukė. Vedliu, iniciatorium buvo 
joniškietis. Jų dėka atsirado gimnazijoje šapirografuotas laikraštėlis 
„Ateities spinduliai“, prie jų prisidėjo gana didelis būrys jaunuolių. 
Retkarčiais buvo išleidžiamas ir humoro leidinėlis. V. Alantas tvirtino 
atsimenąs, jog pats vieną perrašęs. Be to, visi trys aktyviai veikė 
ateitininkų kuopoje, priešpaskutinėje klasėje, 1922-aisiais, Vytautas 
buvo ir jos pirmininku. Ruošdavo literatūrinius vakarus, pradėjo viešai 
skaityti savo kūrinėlius. 

O pirmieji eilėraščiai gimė šeštoje klasėje. Anot V. Alanto, 



33

žavėjo jį tuomet tolimi akiračiai, žvaigždynai, tamsios Egipto naktys 
ir panašūs motyvai. Didesnį kūrinį, gal poemą, o gal eiliuotą dramą 
net buvo išsiuntęs tuo metu paskelbto literatūros konkurso vertinimo 
komisijai. Juo pasekė ir J. Paukštelis.

„Žinoma, jokio konkurso nelaimėjome. Tik Vaižgantas paskum 
juokavo, kad gimnazistai pradėję varžytis su seniais“, - smagūs anų 
laikų V. Alanto atsiminimai.

Gimnaziją V. Alantas baigė dvidešimt vienerių. Jam, kaip 
savanoriui, brandos atestatas buvo įteiktas be egzaminų. Buvusio 
gimnazisto laukė ilgas ir įdomus gyvenimo kelias. Be kita ko, jam buvo 
lemta tapti valstybės laikraščio „Lietuvos aidas“ redaktoriumi. Trys 
novelių rinkiniai, keturi romanai, dramos, eilėraščiai – kūryba,  dabar 
jau prieinama ir Lietuvoje, ją galima rasti ir gimnazijos muziejuje.

Pripažintu autoriumi tapo ir J. Paukštelis (1899-03-02(02) – 1981-
07-20) – prozininkas, dramaturgas, vertėjas. J. Griniaus pasiekimus jau 
aptarėme ankstesniame skyrelyje.

Šios studijos autorių likimas buvo suvedęs su rašytoja Petronėle 
Orintaite (1905-02-18 – 1999-12-16). Jūsų dėmesiui tai, ką 1993-
1995 m. papasakojo buvusi gimnazijos mokytoja: „Šiaulių berniukų 
gimnazijoj išdirbau ilgiausiai be pertrūkio – penkerius metus. Tad ir 
mieste jaukiai įsibūta, jaučiaus kaip namie. O ir mano amžiaus pats 
stiprusis laikotarpis, kai jau ir patyrimai, ir dvasinė jėgų branda, proto 
žvalumas. Irgi daug dar vilčių ateičiai, daug dar užmojų prieš akis! 
Čia 1934 m. išleisdinau pirmąjį romaną. Šiauliuose įsigijau daug gerų 
bičiulių, nepamirštamų, susipažinau su ypatingo kultūrinio veiklumo 
žmonėm, net ištisos šeimos čia garsėjo nuoširdžiu šviesuomenės 
įsipareigojimo pavyzdžiu: Šalkauskiai, Venclauskiai, Lukauskai, 
Jasaičiai, Bugailiškis, Sondeckis, Č. Liutikas ir kiti. O pašonėj nemaža 
atrama – Zubovų, Fledžinskų šeimos. Mokytojai, dažnai ir su mokiniais, 
darėm išvykas į Salduvę, Bubius, Guberniją, taip pat prasidėjus mokinių 
varžyboms, keliavom į Biržus, Telšius, Klaipėdą, lankėme Užventį, 
Papilę“.

Paklausta apie situaciją, kodėl gimnazistams buvo uždrausta 
skaityti jos romaną „Paslėpta žaizda“, rašytoja sakė: „Tas draudimas 
neišaiškintas. Aš tada numojau ranka: juk normalu, kad veikalai 
vieniem patinka, kitiem visai ne. O šio romano struktūra tikrai pavykusi 
– siužetas gyvai tvirtas, nes iš tikrovės, o vos pora personažų – bepigu 
turinį sklandžiai surikiuoti. Dabar mano buvę mokiniai (keletas jų 
gyvena ir čia, JAV) sako, kad ir miesto viešoji biblioteka tos knygos 
jiems neduodavo, skaitė slapta kur nučiupę“.

Kai 1992-ųjų „Varpuose“ paskelbėme P. Orintaitės kūrybos, 



34

buvodamas Rašytojų sąjungoje iš Petro Dirgėlos išgirdau įdomų 
prisipažinimą: „Štai šitas gimnazistas Jonas Kudžma, - rodydamas į 
nuotrauką „Varpuose“, sakė rašytojas,- buvo mano mokytoju. Labai 
didžiavosi, kad jį mokė Orintaitė. Ne tik mokė, bet ir vadovavo literatų 
būrelio valdybai, kuriai ir jis priklausė“. Todėl rašytojos paklausiau, 
ar teko kada domėtis, kuo tapo gimnazijos literatų būrelio nariai. Ar 
likimas nors su vienu jų buvo suvedęs vėliau?

„Kudžmą pamenu literatų būrelio valdyboj, - pasakojo P. Orintaitė. 
– Rodos, vėliau, ne į pirmą klasę, įstojęs, gabus ir savitos galvosenos, 
tiesmukai gryno, dar miesčioniškai nenugaląsto būdo, rimtas ir mąslus 
jaunuolis. Dar buvo Albinas Ąžuolas, būrelio pirmininkas, kai ruošėm 
viešą literatūros vakarą su Vienuoliu, S. Nėrim, J. Graičiūnu, K. Inčiūra, 
S. Anglickiu, P. Cvirka, B. Auginu, kuris dabar gyvena Klyvlende, 
neseniai išleidęs naują savo poezijos knygą, J. Daugėla (gyvena Floridoj, 
gabus žurnalistas). Ir „Varpo“ (Čikaga) redaktorius A. Kučys – buvęs 
mano mokinys. Tas būrelis buvo tik lyg literatūros žiedų pumpurėliai. 
Sueigose šį tą svarstėm, skaitėm, mintimis dalinomės. Svarbu sueiti 
draugėn, ugdytis ta linkme, prusintis savo nuovoką bei skonį. Draugiškai 
bendravom. Bet lemtis išblaškė mus visus. Nepastovūs laikai, karo 
sumaištys ir vargai nutraukė ir ryšius. O mane dar domino jų likimai, su 
kai kuriais ir susirašau“.

P. Orintaitė artimai bičiuliavosi su broliais profesoriais 
Biržiškomis. Kuo jai labiausiai imponavo tie garsūs žemaičiai – kažkada 
taip pat Šiaulių berniukų gimnazijos auklėtiniai?

„Broliai Biržiškos – žymūs tarpukario dar negausios inteligentijos 
atstovai, tikras aukso fondas, - pažymėjo rašytoja. – Aukštos kultūros 
ir tautinės veiklos pirmaeilės asmenybės. Mykolas – mano literatūros 
studijų pagrindinis vadovas. Iš jo mokėmės savą raštiją nuodugniai 
pažinti ir jai įsipareigoti, taip pat uoliai ir sąžiningai toj srity dirbti. Ir 
Vaclovo paskaitas lankiau, tai lyg tikras apaštalas, pasišventęs mūsų 
raštijai ir kultūrai, didžia aistra ir kruopštumu kėlė iš užmaršties mūsų 
spaudos pirmuosius deimantėlius. Čia, Los Andžele, amžių ir pabaigė 
Mykolas, visų mylimas, visur dalyvis, intelektualinė pažiba ir moralinė 
šviesa; o paprastutis, geras, švelnaus būdo, demokratas. Visi juo 
džiaugėmės ir bendravom. Dažnai čia buvojo ir Viktoras, dar Vilniuj 
artimiau susidraugavom. Visapusiškai išsilavinęs, gilus eruditas, 
rašė knygas, straipsnius, išmanė pasaulio politikos vingius. Aštriai 
sąmojingas pašnekovas, žvalaus stiliaus, net su humoru. Mums tai buvo 
lyg dvasinio skaidrumo žiburiai. Iš tiesų prakilni buvo toji karta, kuri 
dar žiaurios priespaudos laikais ryžosi aukotis tautai ir tvirtai tikėjo 
ateitim. Jie atvedė ir į 1918 m. atkurtos valstybės garbę“. 
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1933-1940 m. gimnazijoje dirbęs poetas Stasys Anglickis (1905-
12-22 – 1999-03-01) 1994 m. lapkrityje šių eilučių autoriui pasakojo: 
„Taip. Mokytojavau Šiaulių berniukų gimnazijoje. Nepasidaviau 
provincijos sąstingiui, bet vysčiau gyvą literatūrinę veiklą. Per penketą 
darbo Šiauliuose metų išleidau tris poezijos knygas: „Kraujo auka“, 
„7 didžiosios nuodėmės“, „Didžioji kančia“ ir antologiją „Žemaičiai“. 
Taip pat vadovavau mokinių literatų būreliui. Iš žymių rašytojų čia 
lankėsi A.  Vienuolis-Žukauskas, S. Nėris, I. Simonaitytė, P. Cvirka ir 
kt. Aš, sumanęs leisti žemaičių rašytojų prozos ir poezijos antologiją, 
nenorėjau, kad mane pramintų kokiu „apsišaukėliu“, todėl sumaniau 
padėti rimtą literatūrinį pagrindą – Šiauliuose suorganizuoti žemaičių 
rašytojų literatūros vakarą, o kitą dieną – konferenciją veiklos struktūrai 
ir antologijos leidybai aptarti.“

Toks renginys Šiauliuose įvyko 1936 m. lapkričio 14-15 
dienomis. Literatūros vakaras surengtas Mergaičių gimnazijos salėje, 
o konferencija – Berniukų gimnazijos mokytojų kambaryje. Dalyvavo 
I. Simonaitytė, Pr. Genys, S. Santvaras, Butkų Juzė, L. Janušytė, P. 
Gintalas, F. Neveravičius. Ruošiamos antologijos redaktoriumi buvo 
išrinktas S. Anglickis. Knyga pasirodė po poros metų. 

Tarpukariu mokytis gimnazijoje pradėjo ir Vytautas Šniuolis-
Vytenis (1924-01-12 – 1949-08-13), gimnaziją baigęs 1941 m. Poetas. 
1942 m. įsijungė į pogrindinę organizaciją, 1944 m. tapo partizanu. Buvo 
„Prisikėlimo“ apygardos štabo viršininkas,  laikraščio „Prisikėlimo 
ugnis“ redaktorius (1947),  spaudos skyriaus viršininkas (1949). 1996 
m. „Varpai“ (nr.8) išspausdino pluoštą gabaus literatūrai jaunuolio 
eilėraščių, miške žuvusio poeto kūrybą išsaugojo brolis. 

Tarpukario Lietuvoje Šiaulių berniukų gimnaziją baigė nemažai 
valstybės suklestėjimui nusipelniusių asmenybių. Jų tarpe daug kūrėjų, 
kurių pavardės ir šiandien žinomos.

2019
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BIBLIOFILAI

Simono Daukanto bibliofilų klubo laikraščio „Žemaičių 
bibliofilas“ paantraštėje – paraginimas „Švieskis ir šviesk!“ Žodžiai, 
kurie aiškūs be paaiškinimo. Tai – klubo devizas, išreiškiantis 
svarbiausią šios brolijos principą – palaikyti ir puoselėti dvasingumą 
per knygą. 

„Žemaičių bibliofilas“ – pirmasis Lietuvoje ir kol kas vienintelis 
bibliofilų laikraštis. Iš viso išleisti devyni numeriai. O prieš ketvirtį 
amžiaus pradėta nuo „Bibliofilų puslapio“ vietiniame laikraštyje. 

Bibliofilinė periodika Plungėje

Pradėjus leisti laikraštį „Žemaičių bibliofilas“, bibliofilų 
puslapius vietinėje spaudoje yra apžvelgęs Kęstutis Vaitkus, S. 
Daukanto bibliofilų klubo narys, akių ligų gydytojas. Straipsnyje 
pažymėta, jog 1995 m. kultūros savaitraštyje „Žemaičių saulutė“ buvo 
išspausdinti šeši teminiai puslapiai, o nuo 1996 m. kovo 12 d. kartą per 
mėnesį „Bibliofilų puslapis“ pasirodo laikraštyje „Plungė“. Apžvalgos 
pabaigoje jos autorius yra pažadėjęs, sulaukus šimtojo puslapio, atlikti 
išsamesnę analizę.

Iš pradžių daug vietos skirta Petro Jakšto prisiminimams. 
Mašinraštis perduotas kauniškiui bibliofilui Vidmantui Staniuliui, 
prisiminimus žadama išleisti atskira knyga. Nuolat pristatinėtos naujos 
knygos. Stengtasi pažymėti knygos bei bibliofilų, rašytojų, kitų knygos 
žmonių jubiliejus. Pastoviame akiratyje – bibliotekos, ir asmeninės, 
ir „valdiškos“. Pastovūs, laukiami autoriai – klubo Garbės nariai. 
Nuolatinis dėmesys – klubo organizuojamiems renginiams, šventėms 
bei kasdienybei. Įamžintas ir žygis pėsčiomis „Nuo Kalvių per Lietuvą 
link Vilniaus“. S. Daukanto keliu žygiuota 1986-1988 m. su šūkiu 
„Žodį, vardą, knygą pamirštą Tėvynei sugrąžinkime“. Kai klubo nariai 
svečiuojasi pas bičiulius, taipogi aprašomi tenykščiai renginiai. Suranda 
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vietos tekstai pačiomis įvairiausiomis knygos temomis. Nemažas 
dėmesys knygnešystei ir patiems jauniausiems bibliofilams.

O 2002 m. lapkričio 20 d. „Plungėje“ paskelbta informacija apie 
tai, kad vokiečių žurnalas „Marginalien“ išspausdino prof. Friedhildės 
Krausės straipsnį „Tarptautinė bibliofilų konferencija – Vilnius/Lietuva, 
2001 m. rugsėjo 20-22 d.“, kuriame S. Daukanto bibliofilų klubas 
paminėtas kaip vienas iš Lietuvos ir Estijos bibliofilų klubų veiklos 
pavyzdžių. Čia taip pat apgailestaujama, kad už Baltijos regiono ribų 
apie tai beveik nieko nebuvo žinoma, nors nuveikta išties daug.

Bibliofilų klubui – 35

Kad šitie dideli darbai vis puoselėjami, didžiausi nuopelnai 
priklauso plungiškiui S. Daukanto bibliofilų klubo prezidentui Gintautui 
Černeckiui ir pirmajam jo vadovui bei vienam iš klubo įkūrėjų, dabar 
tauragiškiui Česlovui Vaupšui. Klubas savo gyvavimą skaičiuoja nuo 
1984 m.

Klubo devizą G. Černeckis aiškina kaip Harmonijos formulę: 
„Švieskis“ – reiškia savikūrą, o savikūra – kelias į šventovę. Įvykdęs 
pirmąją principo dalį, klubo narys kopia šviesybės laiptais aukštyn. 
Kas kiek pajėgia, tiek ir dirba. Antroji principo dalis „Šviesk“ – kalno 
viršūnė. Tai – atkaklaus darbo su savimi rezultatas.“ Stiprybės, atkaklaus 
būdo semiamasi iš S. Daukanto asmenybės.

Didžiausias šitų entuziastų rūpestis – žmogus su knyga rankose. 
Tačiau knyga nėra tikslas, anot Č. Vaupšo, o tik priemonė, kurią siekiama 
panaudoti savo gyvenimo būdui formuoti. Jo kolega Gintautas dar 
prideda, kad „knyga yra kultūros ženklas, o bibliofilija – būdas ugdyti 
knygos kultūrą. Bendravimas su knyga, kultūros ir mokslo žmonėmis 
plečia akiratį, turtina asmenybę, suteikia gyvenimui gilesnę prasmę.“

Steigiant klubą dar buvo sovietmetis. Teko tuometiniams Plungės 
valdininkams, o pirmiausia komunistų partijos komitete įrodinėti, 
aiškinti, aiškintis, kodėl atsiribota nuo plačiai žinomos knygos bičiulių 
draugijos, kodėl klubo įstatuose akcentuojama, jog turi būti ne daugiau 
kaip dešimt narių, kodėl jis vadinsis S. Daukanto vardu, galų gale 
ir žodis bibliofilija tiems, kurie sprendė, buvo negirdėtas. Kai kam 
netgi atrodė, kad kuriama sekta. O iniciatoriai norėjo tik kokybės, o 
ne kiekybės, ir prikelti ganėtinai užmirštą S. Daukantą, lietuvių tautos 
stiprybę įžvelgusį dorybėje.

Būta skeptikų, gyvenančių Vilniuje, Kaune, kurie pranašavo 
klubui neilgą gyvenimą. Atseit, didžiausias intelektinis judėjimas 
vyksta sostinėje, Plungėje nedaug kultūros ir mokslo žmonių.
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 Ir pasiryžimas pastoviai leisti vietiniame laikraštyje „Bibliofilų 
puslapį“ buvo sutiktas su nepasitikėjimu, pranašauta, jog „parako 
pakaks“ porai-trejetui mėnesių. Tiesa, kai atskiras leidinys pasirodė, 
skeptikų buvo likę nedaug. Tuomet labiausiai nusistebėta, kad net 
vilniškis M. Mažvydo bibliofilų klubas neturi savo laikraščio, o štai 
žemaičiai vėl priekyje.

Svarbiausia – kad klubas išgyveno tuos kelis sovietmečio metus, 
kai lipo ant kulnų saugumas. Atkūrus nepriklausomybę, sužinota, jog 
yra speciali bibliofilams skirta byla. Kad gali būti panašių dalykų, įtarta 
jau pirmaisiais veiklos metais – vienas jaunas klubo narys pasisakė, jog 
kagėbistai reikalauja fiksuoti klubo veiklą, klausė, ką jam daryti. Tiesa, 
kai atsisakė, jokių padarinių nepatyrė. Tada buvo pasirinktas kitas klubo 
narys. Įdomiausia, kad, susipažinus su byla, pasirodė, jog tai buvo ne 
tas žmogus, kurio bendraminčiai bandė saugotis.

Klubo nariai prisiminė, kad anais laikais neretai diskutuodavo 
net iki išnaktų ir dar ilgiau, o vėliau pėstute grįždavo į namus. Toliau 
gyvenantiems ir parytys ateidavo. Knygnešystės misija tuomet buvo itin 
svarbi, todėl, gerokai rizikuodami, rengė tarpukario leidinių parodas, 
viktorinas, konkursus. 

Vėl nepriklausomos Lietuvos laikais klubo veikla peržengė 
Žemaitijos ribas. Iniciatoriai ne tik domėjosi tarpukario bibliofilų veikla, 
kuri buvo sunaikinta, kaip žalingas buržuazinės kultūros reiškinys, bet 
ir ieškojo išlikusių tikrųjų prieškario bibliofilų. Su Paulium Galaune 
jau nespėjo susitikti, užtat lankėsi pas Petrą Jakštą Šilutėje, pas Kazį 
Varnelį Vilniuje. Akivaizdžiai įsitikino, kuo knygos mėgėjas skiriasi 
nuo bibliofilo. 

Pastarųjų santykis su knyga ypatingas. Vien knygų 
kolekcionavimas, kaupimas – ribotas užsiėmimas. O tiems, kurie dar 
ir šiandien abejoja, ar provincija iš tikrųjų didelis minusas panašiai 
veiklai, Gintautas atsako, kad net penki bibliofilai gali sukurti 
bibliofilijos mokyklą, kuri turės įtakos šalies bibliofilijos raidai. Kad ne 
gyvenamoji vieta lemia, įsitikinęs ir Česlovas: „Bibliofilas gali gyventi 
ir miške ar net negyvenamoje saloje, nes vieta visiškai neturi reikšmės. 
Čia panašiai kaip su bažnyčia, kuri žmogui gali būti arti, o Dievas toli.“

Didelę pagalbą kvalifikuotais patarimais plungiškiams yra suteikęs 
profesorius Domas Kaunas. Jis – klubo Garbės narys. Šio globėjo ir 
kolegos dėka inicijuota Plungėje ne tik „Žemaičių knygai“ skirtoji, 
bet ir tarptautinė bibliofilų konferencija.  Daug metų bendraujama 
su dar dviem Garbės narėmis – knygotyrininke kauniete dr. Nijole  
Lietuvninkaite ir vilniete dr. Irena Kubiliene. Jų darbai išspausdinti 
ir pirmajame laikraščio numeryje – D. Kauno „Žemaičių bibliofilų 
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žingsnis ir žodis“, I. Kubilienės „Penki apsnigti vakarai su reta knyga“, 
N. Lietuvninkaitės „Vaižgantas – lietuviškos knygos riteris“. 

Per daugelį metų klubo veikloje visko būta. O jam priklausė jau 
apie pusšimtis plungiškių. 

Beveik stebuklas, kad S. Daukanto bibliofilų klubui jau trisdešimt 
penkeri.

Klubo veikla ir laikraštis

Laikraštis leidžiamas savo lėšomis. Svarbi nuostata – išsilaikyti 
patiems. Pirmieji du numeriai išleisti 2000 metais – kovo 16 ir gruodžio 
15 d. Juos pavyko parduoti, tai buvo didelė paskata. Po ketvirtojo 
prisiėjo stabtelti – išpirko ne visą tiražą. Kažkiek padėjo „Plungės“ 
laikraščio, kuriame klubo nariai rengia puslapį,  redakcija. Vėliau ir iš 
artimiausių bičiulių rato atsirado rėmėjų, kurie įvardijami paskutiniame 
laikraščio puslapyje. 

Žinoma, atgavus nepriklausomybę, klubo veikla gerokai pasikeitė 
– tapo kryptingesnė. O ir jos tikslai dabar gerokai kitokie. „Atkrito 
knygnešystės misija, - sako G. Černeckis. – Dabar klubas skleidžia 
pasaulinės knygos kultūros patirtį, ugdo skaitymo kultūrą, pagarbą 
knygai. Tęsia ir kuria naujas knygos kultūros tradicijas, ugdo bibliofilus 
ir humanitarinę kultūrą, propaguoja pagarbą Lietuvos istorijai ir lietuvių 
tautos tradicijoms, toleranciją, dvasingumą.“

Vis artimesni santykiai su M. Mažvydo bibliofilų klubu. Pastarojo 
nariai yra išspausdinę plungiškių laikraštyje ne vieną dėmesio vertą 
medžiagą. Išskirčiau šias: Aušros Navickienės „Martyno Mažvydo 
bibliofilų klubo veikla atkūrus Lietuvos nepriklausomybę“, doc. dr. 
Almos Braziūnienės „Biblioteka – šventovė“ ir „Alsėdžiai Kazio 
Varnelio prisiminimuose“, prof. Arvydo Pacevičiaus „Kur veda 
bibliofilo Jono Chrizostomo Gintilos knygų pėdsakai?“, „Kazimiero 
Kontrimo asmeninė biblioteka“, „Kas yra, buvo ar gali būti žemėje ir 
dangaus aukštybėse?“, „Asmeniniai knygų rinkiniai Žemaitijoje XVII a. 
pirmoje pusėje“, prof. D. Kauno „Nasrėnų knygius Juozapas Stropus“, 
dr. Daivos Narbutienės „Leidinys apie bibliofilą ir jo biblioteką“, dr. 
Ingos Liepaitės „Ką slepia antspaudas knygoje iš rašytojo Antano 
Vienuolio-Žukausko memorialinės bibliotekos?“, Gintauto Trumpio 
„Miniatiūrinės knygos“, „Knygų kolekcija „Kuršių nerija“,  Rolando 
Gustaičio „Šv. Jonas Nepomukas iš Grūšlaukės“. O didžiausias 
laikraščio talkininkas – plungiškių išaugintas Tomas Petreikis, 2014 
m. apgynęs socialinių mokslų daktaro disertaciją „Regioninės knygos 
kultūra Žemaitijos knygos 1905-1944 m. pavyzdžiu“. Dėmesio verti 
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jo straipsniai ir studijos „Antologijos „Žemaičiai“ (1938) įdomybės“, 
„Dzūkijos spaudos istorijos apybraiža“, „Apie žemaičių bajorą Jurgį 
Platerį ir jo bibliotekos rekonstrukciją“, „Bibliofilija ir mecenatystė“, 
„Knygnešių atminimo blyksniai ir properšos“, „Pamirštų knygų 
beieškant“ ir kt.

Pažintis su bibliofilijos autoritetais ir S. Daukanto klubo autoritetą 
padidina.

Antrajame laikraščio numeryje – dr. Felicito Marwinski 
„Bibliofilija“ (tekstas, išverstas iš Bibliofilijos ir knygos meno 
enciklopedijos, išleistos 1987 m. Leipcige), Edmondo de Amičio esė 
„Knygos pamėgimas“, Marijos Urbšienės „Bibliofilai“ („Gaisai“, 1930, 
nr.5). Trečiajame numeryje skaitytojai turėjo progą susipažinti su žymiu 
bibliofilu iš Sankt Peterburgo (Rusija) prof. Viliu Petrikiu („Bibliofilija 
kultūros sistemoje“). Iš kur toji pažintis? Ogi 2001-aisiais teko su juo 
pabendrauti tarptautinėje bibliofilų konferencijoje. 

Dėmesio vertos ir vietinės pajėgos. Išskirčiau šiuos tekstus – G. 
Černeckio „Dailininkės Gražinos Didelytės iliustruotų knygų rinkinys 
asmeninėje bibliotekoje“, „Simono Daukanto bibliofilų klubas – 
regioninis knygos kultūros ugdymo centras“, „Apie Plungės Simono 
Daukanto bibliofilų klubo veiklos modelį“, Č. Vaupšo „100 knygų“, 
„Sovietinės bibliofilijos šmėklos“, „Skaudžios brolio ašaros, arba Apie 
pavogtą knygą“, Violetos Bražinskienės „Konkursas „Prakalbinta 
knyga“ – klubo tradicija“ ir „Prakalbinus knygą...“, Otilijos 
Juozapaitienės „Jono Krizostomo Gintilos biblioteka Alsėdžiuose“, 
„Simono Daukanto bibliofilų klubo parodos“, Povilo Grigolos 
„Gyvenimas su knyga“, Violetos Skierienės „Profesoriaus Genučio 
Procutos dovanotų leidinių su dedikacijomis kolekcija Plungės 
viešojoje bibliotekoje“, Edmundo Mickūno „Žemaičių bajoriškosios 
praeities atšvaitai“, „Dailiosios knygos meistras“, Vytauto Martinėno 
„Leidinys apie garsųjį 1930 m. gimimo VU lituanistų kursą“, Virginijos 
Leilionaitės „Prof. Zenono Ivinskio asmeninės bibliotekos, saugomos 
Žemaičių dailės muziejuje, knygų ženklai ir marginalijos“, Ignoto 
Juodeikio „Žemaičių Prietelius“ – žemaičių balsas nepriklausomoje 
Lietuvoje“, „Iš Lietuvos bibliofilijos istorijos“, Dalios Šimkutės 
„Povilas Grigola: „Knygose – žmonijos patirtis“, „Bibliofilo Juozapo 
Šimkaus biblioteka Žemaičių dailės muziejuje“, Igno Valančio „Mano 
asmeninė biblioteka“, Ritos Ringienės „Užkalbėjimai“, Danutės 
Veisienės „Mano Bočelio Kazimiero Into meilė knygoms“, Vandos 
Makauskienės „Plungės krašto knygos kultūros kūrėjai“, Aistės 
Talijūnienės „Prakalbintos knygrišystės paslaptys“, „Kaip Lietuvos 
inteligentija skaitė knygas anksčiau“, Mindaugo Talijūno „Žmogus su 
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knyga čekų impresionizme“. 
Išskirtinis 2018 m. gruodžio 6 d. išleistas numeris – jis skirtas S. 

Daukanto 225-osioms gimimo metinėms. Jame – įspūdingas „Dviejų 
mokytojų (Irenos Stonkienės ir G. Černeckio) pokalbis vėl perskaičius 
Romualdo Granausko esė „Dvylika juodvarnių, apie Daukantą 
lakstančių“, Jono Einoro parengtas pasikalbėjimas „Kokios kilmės buvo 
Simonas Daukantas: bajoriškos ar valstietiškos?“ su kraštotyrininku iš 
Skuodo, parašiusiu ir išleidusiu dvi knygas apie S. Daukanto ainius – 
„Dvaras prie Aleksandrijos“ (2009 m.) ir „Vargo pelės ainiai“ (2018 m., 
bendraautoris Vsevolodas Cvetkovas), D. Kauno „Simono Daukanto 
„Pasakojimo apie veikalus lietuvių tautos senovėje“ kelias į Bitėnus“, 
T. Petreikio „Simonas Daukantas ir Sankt Peterburgo cenzoriai“, poetės 
Aldonos Elenos Puišytės elegija, skirta S. Daukantui ir kt. 

Ir teminiuose puslapiuose, ir dažname leidinio numeryje 
skaitytojai randa G. Černeckio lakonikų – savito pobūdžio, poetiškų 
filosofinių miniatiūrų. Jų autorius jau yra išleidęs tris knygas – 2001, 
2004 ir 2012 metais. 

Apie klubą ir bibliofiliją – profesoriaus Domo
Kauno mintys

Visada šalia buvo ir yra prof. D. Kaunas. Ypač įsidėmėtini 
redakcijos pasikalbėjimai su juo antrajame, trečiajame ir šeštajame 
numeriuose. 

Antrajame – pokalbis apie nueinančio XX a. Knygą ir Knygos 
žmogų.

Trečiajame – mintys apie profesoriaus sudarytą knygą „Bibliofilai 
apie asmenines bibliotekas“.

Artėjant klubo 30-mečiui buvusiems ir esamiems nariams 
buvo išsiuntinėtas klausimynas, kurio tikslas – užfiksuoti žemaičių 
bibliofilų sąjūdžio dalyvių apmąstymus ir įžvalgas apie knygos kultūrą, 
bibliofiliją, savo santykį su klubu. Iš profesoriaus atsakymų galima 
susidaryti labai aiškų vaizdą apie klubo praeitį, dabartį, perspektyvą, 
nes jis su žemaičių bibliofilais palaiko ryšius nuo klubo gimimo. 
„Klubą vertinu dėl jo gyvybingumo, tradicijų kūrimo ir puoselėjimo, 
darbingumo, nuolatinės tęstinės veiklos paskatų ieškos“, - pažymi D. 
Kaunas, tuo pačiu pastebėdamas, kad „veikla neabejotinai būtų dar 
rezultatyvesnė, jei jį daugiau palaikytų savivaldybė ir atsakingi kultūros 
vadovai“, „kultūriniam sąjūdžiui reikia kad ir nedidelės, bet nuolatinės 
finansinės paramos“, „Plungės galvos ir patriotai ir be baksnojimo 
pirštu turėtų suprasti, kad S. Daukanto bibliofilų klubas yra išskirtinis 
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žymuo Žemaitijos kultūros nūdienoje ir toks išliks jos istorijoje.“
Vienas iš klausimų profesoriui – ko vertas klubo atliekamas 

knygos kultūros ir bibliofilijos ugdomasis darbas su jaunaisiais knygų 
bičiuliais. „Neabejoju, kad pasirinktas kelias yra teisingas, - atsako 
klubo Garbės narys. – Laiku įgiję knygos vartojimo paskatų, jie 
subrandins ir į suaugusiųjų gyvenimą išsineš tikrųjų kultūros vertybių 
pažinimo ir vertinimo gebėjimus. Vieni iš jų papildys savo, kiti – kitų 
miestų knygos kultūros puoselėtojų arba bent rėmėjų gretas.“ Čia 
ir pavyzdys – Plungės Senamiesčio vidurinės mokyklos auklėtinis ir 
buvęs S. Daukanto klubo narys T. Petreikis, dabar vadovaujantis M. 
Mažvydo bibliofilų klubui Vilniuje.

Žemaičius bibliofilus neramina sparčiai materialėjantis 
gyvenimas, tai, kad vartotojiškoje visuomenėje nėra poreikio rūpintis 
sielos lavinimu, o praktiškas žmogus kultūros žmogų stumia į užribį, 
kad knyga tampa preke ir masinės kultūros produktu. Prof. D. Kaunas 
nuramina kolegas, pažymėdamas, jog „pažangos nesustabdysi. Tačiau 
knyga, nors ir spaudžiama, neišnyks. Jos stiprybė yra materialumas, 
patikimumas, meniškumas, dvasingumas, bendravimo komfortas. 
Ar tokia knyga išliks ir ateityje? Keisis. Kada, kaip ir kiek – spėlioti 
neverta. Tačiau esu visiškai tikras, kad dar iki to laiko knyga padės 
išspręsti daug mus užgriuvusių problemų.“

Atkreipę dėmesį, kad, puoselėdamas humanitarines vertybes, 
klubas atmetė peršamas svetimybes, todėl pavyko išsaugoti nesujauktą 
vertybių lauką, Plungės bibliofilai klausia, gal jiems stinga modernumo. 
„Patarčiau ieškoti kompromiso ir modernumo, - atsako profesorius. 
– Modernumo niekada nebūna per daug. Skaitmeninė knyga, jos 
pažinimas ir panaudojimas gali būti puiki priemonė minėtoms 
blogybėms atpažinti ir tradicinėms bibliofilinėms vertybėms atrasti bei 
pamėgti.“ Čia ir konkretus pavyzdys, kaip modernus klubas galėtų tapti 
gera jaunųjų narių pažintim su pasauliniu bibliofilų judėjimu ir paveldu: 
„Į Gutenbergo knygos muziejų Maince arba Britų biblioteką Londone 
tuoj nenuvyksite, tačiau po šių institucijų saugyklas ir ekspozicijas 
virtualiai pakeliauti ir pasidalinti įspūdžiais galite jau eiliniame klubo 
posėdyje. Knygą reikia iš naujo atrasti, nes pasikeitėme ir mes, ir jos 
supratimas.“

Daukantiečiams svarbu ir ką profesorius mano apie klubo indėlį į 
kultūrinį visuomenės gyvenimą bei jo ateitį, kaip vertina klubo leidžiamą 
laikraštį. „Didžiausias pasiekimas yra pats Daukanto klubo buvimas, 
panašus į budėjimą amžinųjų vertybių, sudėtų į visų laikų patikimiausią 
laikmeną – rankraštinį ir spausdintinį tekstą, sargyboje“, - pažymi D. 
Kaunas, tuo pačiu papasakodamas, jog anksčiau M. Mažvydo klubas 
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yra dėjęs nemažai pastangų bibliofilijos sąjūdžiui regionuose plėtoti, bet 
iš to nieko neišėjo, nors vykta net į Panevėžį, Klaipėdą. O S. Daukanto 
klubas „dirbo, savarankiškėjo, didino narių supratimą apie knygą kaip 
žinių, meno, bendravimo galimybę ir saviraiškos būdą, mokėsi jo 
pažinimo, nuosekliai, galbūt net to nejausdami stiprino pasitikėjimą 
savo gebėjimais spręsti šių dienų ir ateities užduotis.“ Vis dėlto 
reikia „ieškoti daugiau naujų krypčių ir darbo būdų“; „svarbu ieškoti 
bibliofilų, knygininkų, knygnešių, knygų ir bibliotekų buvimo ir likimo 
pėdsakų Plungėje ir Žemaičiuose, juos viešinti“; „bibliofilija turi tapti 
jungiamuoju kultūros elementu, per kurį galima atskleisti jos brandumą, 
poreikį išsaugoti tradicijas ir jas atnaujinti.“ O laikraščio, kuris „liudija 
esant pakankamų pajėgų jam rašyti ir palaikyti“, pagrindinė problema 
– nereguliari leidyba. 

Be kita ko, pasikalbėjimas svarbus ir dėl profesoriaus išsakytų 
minčių, kas yra bibliofilas ir bibliofilija. Atkreipęs dėmesį, jog dar 
niekas nedavė visiems tinkamo atsakymo ir kad jis pats nelaiko savęs 
bibliofilu („Gal kiek ir panašus, bet tik išoriškai. Greičiausiai esu 
išimtis“), D. Kaunas pažymi, kad „bibliofilija yra gyvenimo būdas, 
kurį įprasmina asmeninės, individualizuotos bibliotekos kūryba“, o 
„knygotyrininkui, knygų prekeiviui, bibliotekininkui, bibliotekų ir 
muziejų senųjų ir retųjų leidinių skyrių darbuotojui bei kitokios knygos 
profesijos atstovui profesionalui bibliofilu tapti nelemta.“

35-mečiui skirtas leidinys

Jis išleistas 2019 m. lapkričio 23 d. Jau pirmoji jo publikacija 
– „Knygių draugija Žemaičiuose“ – nuteikia rimtiems apmąstymams. 
Jūsų dėmesiui – paskutinė pastraipa: „Vienintelėje pasaulyje knygnešių 
šalyje lietuviškas spausdintas žodis turėtų būti ypatingai branginamas. 
Bet kaip yra realybėje? Viena vertus, kuriamas Lietuvos knygos 
muziejus, prasmingus darbus nuveikė Lietuvos knygnešio draugija, 
gausėja Vilniaus knygų mugės lankytojų. Kita vertus, nyksta nacionalinė 
spausdinto žodžio žiniasklaida, naikinamos kaimų bibliotekos, 
užsimota panaikinti bibliotekas mokyklose, vaikai auga nepratinami 
skaityti. Skurstanti kultūrinė spauda yra ne vien tik valdančiųjų, bet ir 
visuomenės bendras reikalas. Save gerbianti tauta negali likti abejinga 
dvasiniam skurdui ir bendros kultūros nuosmukiui.“

Išskirtinis dėmesys Vaižganto 150-mečiui. Kas yra bibliofilas šių 
dienų akimis? Tokiomis mintimis buvo paraginti pasidalinti jaunieji S. 
Daukanto bibliofilų klubo bičiuliai. Prieš tai susipažinta ne tik su J. Tumo-
Vaižganto straipsniu „Dvejopa bibliofilybė“, bet ir su N. Lietuvninkaitės 
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monografija „Skaitantis Vaižgantas“. Anot publikaciją parengusio M. 
Talijūno, „žodžiai apie knygos tarnystę žmonėms asocijuojasi su paties 
Tumo pasišventimu lietuvių kultūrai. Per stebėtinai trumpą laiką, vos 
du laisvės dešimtmečius, lietuvių inteligentija sukūrė europinio lygio 
nacionalinę kultūrą.“

Čia ir šio leidinio skaitytojams jau gerai žinomos pavardės: D. 
Kaunas (Petro Jakšto 120-mečiui skirtas pasakojimas „Bibliotekos 
likimas“), G. Černeckis, prisimenantis prieš 30 metų surengtą blaivybės 
žygį M. Valančiaus keliais, kviečiantis prisiminti anapilin iškeliavusį 
nuoširdų klubo bičiulį Romualdą Vytautą Rumšą, pateikiantis 
pasakojimą apie Vilniaus bibliofilus, T. Petreikis (“Trečiasis Gintauto 
Trumpio asmeninės bibliotekos katalogas“ ir „Tylieji knygų vandalai: 
Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos bibliotekos pėdsakas“), A. Talijūnienė 
(„Nubraukus knygos dulkes: Juozapas Albinas Herbačiauskas“ ir kt.), 
dar vienas M. Talijūno tekstas („Ikonografinė Klaipėdos istorijos studija 
ir Kęstučio Demerecko leidykla „Libra Memelensis“). Yra ir naujų ar 
mažiau girdėtų autorių, tai – M. Mažvydo bibliofilų klubo nariai Žilvinas 
Januška („Periodinės spaudos kolekcionavimo pasaulis“) ir Algimantas 
Jakimavičius („Knyga apie iškilų žemaitį, garsinusį Lietuvą visoje 
Europoje“), Gražina Talijūnienė, pasakojanti apie knygą-stebuklą savo 
senelio gyvenime („Savamokslis knygos mėgėjas Petras Spurgana“), 
naują „Knygnešio“ tomą pristatantis I. Juodeikis,  Vilniaus universiteto 
bibliotekoje parengtą parodos katalogą „Unus non sufficit orbis: Vieno 
pasaulio negana“, - šios bibliotekos darbuotoja Brigita Zorkienė. Giedrė 
Petreikienė savo straipsnį paskyrė šių laikų atradimui – bibliotekėlėms 
(„Paimk knygą, palik knygą“), J. Einoras dalinasi pastabomis apie 
skaitymą. 

Jaudinantis skaitytojos laiškas paskutiniame laikraščio puslapyje. 
Tai – poetės A. E. Puišytės atsiliepimas apie „Žemaičių bibliofilą“. 
Dėkodama už leidinį ji rašo: „Kartu noriu pasidžiaugti, kad esate tokie 
šaunūs Žemaitijos šviesuliai, mylite ir sergite tautos kultūros savitumą,   
jos kalbą, nūnai siaučiant kosmopolitizmo skersvėjams.“ Taikliai 
pastebėta.

                                                                                                                      2020 
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Homo legens 
Česlovas Vaupšas

Nors istorijos mokytojas Česlovas Vaupšas yra Šiaulių krašto 
žmogus, - gimė ir užaugo Juodeikių kaime, netoli Žagarės, tačiau jau 
senokai gyvena Tauragėje. Po studijų Vilniuje aukštaitis pateko į Plungę, 
aktyviai bendravo su Žemaitijos šviesuomene, įkūrė bibliofilų klubą, 
organizavo įvairius renginius, bendradarbiavo spaudoje, idėjų sėmėsi iš 
Vaižganto, Marijos Mašiotaitės-Urbšienės, tarpukario karininko Petro 
Jakšto.

Paskui šis didžiulį žinių bei šviečiamosios veiklos bagažą turintis 
žmogus buvo pakviestas į Tauragę kurti krašto muziejaus. 

*
Vis dėlto  plačiau papasakoti norėtųsi ne apie tiesioginį 

šio žmogaus darbą, o apie į neoficialią Vasario 16-osios draugiją 
susibūrusius žmones, kurių siela yra Česlovas.

Sambūriui – vienuolika metų. Kai nusipirko būstą Vasario 16-osios 
gatvėje, į svečius pakviestiems kaimynams papasakojo pastebėjęs 
simbolišką skaičių dėlionę, susijusią ne tik su kelis kartus keistu gatvės 
pavadinimu, bet ir su namo bei buto numeriu, ir kad tai savaime jį 
įpareigoja organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos iškilmes. 
Apie jų susibūrimus iki tol, kol LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
paragino Vasario 16-ąją švęsti „linksmai ir išradingai“, žinojo tik 
nedidelis būrelis entuziastų. Gerus darbus darę tyliai – mokytojai (jų 
daugiausia), vaikų darželio auklėtoja, namų šeimininkė, darbininkas. 

Tradicija jau nusistovėjusi. Draugijos narių sambūris 
prasideda Trispalvės iškėlimu, Maironio giesme „Lietuva brangi“, 
Nepriklausomybės Akto skaitymu. Be to, per rankas keliauja akmeninė 
širdelė, simbolizuojanti Lietuvą. Tokiu būdu kiekvienas ją įkrauna savo 
energija, sustiprina savo viltimis bei tikėjimu. Pokalbiai apie Lietuvą 
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pratęsiami neakivaizdine kelione į kurią nors šalį, tam rengiamasi visus 
metus. Tokiu būdu jau „pakeliauta“ po Latviją, Estiją, Ukrainą, Rusiją, 
Norvegiją, Vokietiją, Graikiją, Lenkiją. Nors kelionės ir neakivaizdinės, 
jos labai daug duoda, nes vieni rengia pasakojimus apie tos ar kitos 
šalies meną, kultūrą, istorinius ryšius su Lietuva, kiti – apie asmenybes, 
tradicijas, ieško tapatybės per bendrystę, atkreipia dėmesį į kultūrinius 
Lietuvos ir tų šalių skirtumus. 

Kas be ko, leidžiamasi ir į tikras keliones – apsukta ratu jau visa 
Lietuva. 

Ypatingai paminėta dešimtoji Vasario 16-osios draugijos diena. 
Į Bukantės dvarelį, kurį išgarsino Žemaitė, visi atvyko su tautiniais 
rūbais. Ne, ne pirmą kartą ten lankėsi. O sugrįžo, nes buvo pajutę 
ypatingą aplinką, tikrą lietuvišką dvasią, o ir tame muziejuje dirbančių 
žmonių nuoširdumą.

Yra ir viena ypatinga kelionė – Česlovas su žmona Vida, anglų 
kalbos mokytoja, vasaromis savo bendraminčius pakviečia į Č. Vaupšo 
gimtinę. Čia nenuobodžiaujama: lankomi Joniškio rajone vykstantys 
renginiai, bendraujama su kultūros žmonėmis, diskutuojama apie 
naujausias knygas.

Turi bičiuliai ir Vasario 16-osios emblemą, kurią sukūrė Virginija 
Kančauskienė. Yra ir simbolinė draugystės taurė, iš kurios susirinkus 
geriamas lietuviškas vynas.

Anot Č. Vaupšo, šitie susibūrimai ilgam pakrauna geros energijos, 
vidinės ramybės. Be to, širdžiai mielos veiklos dėka yra gera proga 
įsigilinti į giminės šaknis. O tarpusavio bendrystė – tarsi dovana, kuri 
nieko nekainuoja, bet ir neįkainojama.

*
Retas provincijos inteligentas turi sukaupęs tokią asmeninę 

biblioteką, kokią turi Č. Vaupšas – apie 6000 knygų. Viena Vilniaus 
universiteto studentė apie ją net kursinį darbą parašė. Kaip šių eilučių 
autoriui sakė šiaulietė Česlovo sesuo Irena, visą gyvenimą dirbusi 
bibliotekoje, toji meilė knygai neretai ir šeimos biudžetui koją pakiša. 

Penkerių išmoko skaityti, šešerių pradėjo lankyti mokyklą. Štai 
kaip tuos nutolusius metus prisimena pats Česlovas: „Dar vasaros 
atostogų metu mokykloje gaudavome vadovėlius ir parsinešdavome į 
namus. Jų laukimas buvo ypač džiugus įvykis. Ir šiandien prisimenu, 
su kokiu nekantrumu ir širdies virpesiu liesdavau knygas. Vartydavau 
puslapius, tyrinėdavau turinį ir net uostydavau. Knygos kvepėdavo 
kaimo vaikui nežinomais kvapais, kurių mišinys kėlė susižavėjimą, o 
pačios knygos – paslaptingumą ir susidomėjimą, ką jose rasiu, ėmęs 
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skaityti. Rankose laikydamas knygą, laikiau jose tarsi visą nepažįstamą 
pasaulį.“

Aštuonerių tapo Juodeikių apylinkės bibliotekos skaitytoju, per 
kelis metus neliko nė vienos neperskaitytos knygos. Pirmosios nuosavos 
knygos, „už gerą elgesį ir mokymąsi“ dovanotos pirmųjų mokytojų, - 
išsaugotos tokios lyg būtų vakar išspausdintos, jos pačios brangiausios.

Kokioje šalyje, kokiame mieste besilankytų, svarbiausioji vieta – 
knygynas. Pirmasis, kurio duris pravėrė dar mokydamasis vidurinėje, 
buvo Žagarės knygynas. Tuomet buvo „blato“ laikai, kai gerą knygą 
galėjai gauti tik per pažintį, t. y. iš po prekystalio. O ir pinigų daug tam 
nebuvo: taupydamas kapeiką prie kapeikos, per metus įsigydavo 2-3 
knygas. Tačiau apsilankymo knygyne diena visada būdavo tikra šventė.

Č. Vaupšas pasakoja: „Išvažiuodamas į Vilnių studijoms, 
surikiavau savo brangiuosius draugus talpioje skrynioje ant namo aukšto. 
Parvažiavęs pasidarydavau šventę – valandų valandas praleisdavau 
su jomis. Tai buvo tyriausio džiaugsmo akimirkos, bendravimas su 
nebyliais draugais kaip su gyvais žmonėmis, iš kurių buvo galima daug 
įdomaus išgirsti, naudingo išmokti, dvasiškai praturtėti. Jos žadino 
kilnias mintis, skatino dideliems darbams, teikė ramybę, tvirtumą ir 
nepriklausomybę. Tapau tikru knygiumi – homo legens“.

Išvažiuodamas iš Juodeikių į paskirtą darbo vietą, išsivežė tokį 
knyginį turtą, kokio Juodeikiuose niekas neturėjo tiek tuo metu, tiek 
iš viso kada nors. Meilė knygai, gimusi nuošaliame kaime, toli nuo 
kultūrinių centrų, išaugo į specifinį knygos tyrinėjimo bei vertinimo 
interesą – bibliofiliją. Sovietmečiu ši knyginė veikla buvo uždrausta. 
Tačiau 1984 m. Plungėje su keliais bendraminčiais Česlovas įkūrė 
pirmąjį Lietuvoje, nuo sovietinės ideologijos ir knygos bičiulių 
draugijos nepriklausomą Simono Daukanto vardo bibliofilų klubą, 
kuris ir dabar tebeveikia. 

„Knyga viena kitą traukia, - sako Č. Vaupšas. – O per knygą 
sueina į bičiulystę ir žmonės. Didžiulę įtaką vaikystėje padarė pažintis 
ir bendravimas su Tėvu Stanislovu. Jaunystėje per Levo Tolstojaus 
veikalus požiūrį į gyvenimą padėjo formuoti žagarietis mokytojas 
Edvardas Levinskas. Jo paties ir jo ypač vertingos bibliotekos dėka tapau 
tuo, kuo dabar esu: tolstojiškos religinės-etinės pasaulėžiūros žmogumi. 
Per knygas man artimi tapo iš Pasvalio apylinkių kilęs rašytojas ir 
keliautojas Antanas Poška (1903-1992), plungiškis muziejininkas 
Povilas Grigola, rašytojas ir miškininkas Vytautas Almanis, dabar 
gyvenantis Naujojoje Akmenėje. Jie visi – tikri knygiai, kadangi knyga 
jų gyvenime užima vieną svarbiausių vietų.“
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*
Č. Vaupšas dėkingas knygoms ir dėl kitko, - kad išvedė į kelią. Iš 

pradžių buvo kelionės po Lietuvą, po to – ir į svetimus kraštus. Anot 
Česlovo, jo kelionių tikslą, prasmę ir turinį tarsi apibendrina šie Jurgos 
Ivanauskaitės žodžiai: „Niekas taip neatpalaiduoja ir neišlaisvina 
žmogaus kaip kelionė, išsiveržimas iš senos aplinkos ir naujų vietų 
magija. Keliaudami mes ne tik pažįstame pasaulį, atrandame dar 
nematytas šalis, bet ir atveriame slapčiausius savo sielos kampelius.“

Pradžia – gimtinėje: kryžkelė prie Vytauto Didžiojo paminklo 
ir bažnyčios, keturi jos keliai. Svarbu buvo teisingą kelią pasirinkti. 
„Pasiklydęs gyvenime dar nebuvau“, - daug pasakantys žodžiai. 

Į pirmąsias keliones išsiruošta dviračiais. Vėliau – sovietmečiu 
populiarus autostopas. Dar vėliau pats iš griaunamo namo sumeistravo 
didoką plaustą ir Minijos upe per Kuršių marias nuplaukė iki Ventės 
rago. Būdamas studentu įsimylėjo Rygos ir Talino senamiesčius, 
jų viduramžišką atmosferą. 1975-aisiais kilo mintis vienam, be 
bendrakeleivių pėsčiomis apeiti pasieniu visą Lietuvą.

Česlovas prisimena: „Jau buvau patyręs, kad kelionė, jos 
sunkumai ir sąlygos, pavojingos akimirkos ir visa kita manyje išbando 
tikėjimą, stiprybę ir išlikimą. Žavėjausi tokių žmonių, kaip F. Hanseno, 
T. Hejerdalo, D. H. Toro, R. Kento, K. Maurio, J. Senkevičiaus 
gyvenimais, jų žygiais ir kelionėmis bei parašytomis knygomis. Šis 
interesas suvedė į pažintis su A. Poška, motociklu išvažiavusiu aplink 
pasaulį bei aštuonerius metus pragyvenusiu Indijoje, V. Almaniu, 
aštuonerius metus pragyvenusiu Altajuje, pirmuoju lietuviu, įkopusiu 
į Everestą Vladu Vitkausku ir kitais. Kelionę pėsčiomis vienumoje 
pradėjau šiauriausiame Lietuvos taške – Skuodo rajone. 1983 m. su 
bendrakeleiviais apvažiavome Lietuvą dviračiais, iš viso apie 1800 
km. Ši kelionė buvo skirta „Aušros“ 100-osioms metinėms. Rinkome 
prisiminimus apie knygnešius, ieškojome jų kapų, tvarkėme juos. 
Gediminas Ilgūnas apie šią kelionę išleido knygą „Knygnešių keliais“ 
(2006). 

Ir dar: „Įkūrus Plungėje S. Daukanto bibliofilų klubą, kilo 
mintis pakartoti patrono žygį – pėsčiomis nueiti į Vilnių. Organizavau 
bendraminčius. Kuprinėje nešėme jo „Raštų“ tomą. Žygio įspūdžius 
Gintaras Morkis sudėjo į knygelę „Nuo Kalvių per Lietuvą link Vilniaus“ 
(1999). Panašią kelionę per Lietuvą atlikau ir vėliau, persikėlęs gyventi 
į Tauragę, tik dabar iš pietų į šiaurę. Kitoje Nemuno pusėje buvo 
knygnešystės lopšys – Tilžė su Ragaine. 1992 m. suplanavau maršrutą 
ir su Vidmantu Lietuvininku (2001 m. robinziados Malaizijoje dalyviu) 
iš Ragainės iškeliavome knygnešių keliais, pusketvirto šimto kilometrų 
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kelionę užbaigdami knygnešių patriarcho V. Bielinio tėviškėje Biržų 
rajone.“

Profesionalių kelionių pradžia Č. Vaupšas vadina aštuntojo 
dešimtmečio pabaigą. Be kito būtino kelioninio turto įsigijo ir tais laikais 
ypač vertinamą, patvarų čekišką motociklą JAWA. Su bendraklasiu, 
o dabar šiauliečiu inžinierium Boleslovu Vengriu (labai panašiu į jį 
knygų žmogum) išvažinėjo visą Pabaltįjį, Kareliją, šiaurės vakarų ir 
centrinę Rusijos dalį, Užkarpatę, Kaukazą, Dagestaną, Pavolgį, Krymą, 
Baltarusiją, Vidurinės Azijos respublikas, Pamyro ir Tian-Šanio kalnus, 
įveikiant net Akbaitalo perėją – vieną aukščiausių kalnų, dar vadinamą 
pasaulio stogu arba mirtininkų keliu. Teko atsidurti ir prie Kinijos 
sienos.

Savo įspūdžius yra aprašęs spaudoje. Be to, yra paruošęs daug 
kelionių maršrutų po Lietuvą. Jis – ir ekskursijų vadovas.

Savo patirtį Č. Vaupšas taip apibendrina: „A. Poška, savotiškas 
mano kelionių mokytojas, yra pasakęs: „Niekada nepripažinau ir dabar 
nepripažįstu kelionių dėl kilometrų. Keliauti, mano supratimu, reiškia 
ieškoti ir rasti atsakymus į vis naujus „kodėl“. O jeigu žmogus, grįžęs iš 
kelionės, tegali pasakyti, kiek dienų ten buvo, ką pametė, kur žvilgsniu 
užkliuvo, vadinasi, jis veltui laiką gaišo ir padus trynė. Keliauti reikia 
norėti. Kitaip – menka nauda.“

Vaikystėje, užsilipęs ant malkinės stogo, žvelgdavau į viliojančius 
tolius. Galvelėje buvo daug klausimų. Gavęs atsakymus dabar 
nebežiūriu į tolį, o mąstau apie atsakymų turinį ir prasmę. Supratau, kad 
visi keliai veda į kryžkelę prie Vytauto Didžiojo paminklo ir bažnyčios. 
Ir į tuščią vietą prie įkalnės, kur stovėjo gimtieji namai. Tėviškės kelio 
dulkės pačios maloniausios.“

*
Č. Vaupšas laiške šio pasakojimo autoriui rašo, jog jį domina 

tarpukariu „Kultūros“ švietimo draugijos išleistos knygos, net 13 
pavadinimų. Cituoja 1930 m. reklamą: „Jei kai kuriuose knygynuose 
negautumėte, tai Šiauliuose tikrai gausite. Sukrauta  „Kultūros“ 
Švietimo Draugijos knygyne.“ Ir klausimas: „Įdomu, kur tų sukrautų 
leidinių krūvos dabar? Gal guli apdulkėjusios šimtmečio dulkėmis 
kokiame požemyje? Gal girdėjot, ar ką nors žinote?“

Uždavęs tokį sunkiai atsakomą klausimą, ramybės ir gerovės 
linkintis laiško autorius vis dėlto ir pradžiugina: „Turiu du Kazio 
Jankausko knygos „Dulkini batai“ (1938) egz. Vieną galėčiau 
padovanoti.“ 

                                                                 2018
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ANGELŲ CHORAS UŽKARIAUJA PASAULĮ

2019-ųjų rudenį dainavimo mokyklai, kurią Šiauliuose sukūrė 
Remigijus Adomaitis, sukako dvidešimt metų. Prireikė beveik 
pusmečio, kad šito labai užimto žmogaus darbotvarkėje atsirastų laisvas 
langelis, pro kurį žvilgterėjus galima būtų išgirsti tiesą apie sėkmės 
receptą ir nepaprasto grožio kelią, kuriuo eina dainuojantys berniukai 
ir jaunuoliai.

Žinoma, svarbiausias žmogus šitame kelyje – Remigijus, neeilinių 
gabumų muzikos mokytojas. Kas gi jam pačiam „nudirigavo“ tokį  
pasirinkimą? Mokykla, šeima, atsitiktinės aplinkybės?

- Gal viskas kartu, - šypsosi pašnekovas. 
Iš vaikystės į atmintį ypač įsiminęs vienas labai jautrus filmas 

– „Berniukai“. Apie dainuojančius paauglius, mutacijos problemas, 
vieno iš choristų „muzikalų“ šuniuką... „Ir aš norėčiau tokiame 
chore dainuot“, - tuomet pagalvojo Remigijus, lankęs vaikų muzikos 
mokyklą Marijampolėje. Iš Kazlų Rūdos, kurioje gyveno, du kartus 
per savaitę tekdavo įveikti trisdešimt kilometrų. Nemenko pasiryžimo 
būta. Neslepia Remigijus, kad buvo ir toks laikas, kai norėjosi užkalti 
pianiną didele vinimi ir neatidaryti niekada. Ačiū Dievui, kad visa 
tai praėjo. O pavyzdį šeimoje iš tikrųjų turėjo: mama visą gyvenimą 
giedojo bažnyčios chore. O pradėjo savo giedojimą pas kompozitorių 
Vytautą Bacevičių Bagotosios kaime, kur jis buvo sukūręs nemažą 
chorą. Galbūt dėl to mama ne tik Remigijų, bet ir dvi jo seseris leido į 
muzikos mokyklą.

Šiais metais Remigijus galėtų pažymėti dar vieną jubiliejų – 
sukanka trys dešimtmečiai, kai atvyko į Šiaulius. Įdomu, ar tada jau 
turėjo choro, kurį sukurs, viziją?

Remigijus pasakoja, kad viskas seniai krypo į tą pusę. Studijuojant 
Klaipėdos universitete kaip studentas buvo pakviestas į talką „Gintarėlio“ 
vadovui šviesios atminties Juozui Kubiliui. Šeštadieniais dalyvaudavo 
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repeticijose, be to, su tuo choru nemažai pavažinėjo po Lietuvą. 
Praktikai buvo pasirinkęs ir berniukų chorą E. Balsio meno mokykloje, 
kurio vadovas Albertas Rožė daug paslapčių atskleidė. Nedaug trūko, 
kad po studijų atsidurtų Druskininkuose – kultūros skyriaus vedėju 
paskirtas bendramokslis  jo laukė Pirmojoje vidurinėje, kurioje turėjo 
sukurti berniukų chorą. Kortas sumaišė Šiaulių universiteto dėstytojas 
Gintas Misiukevičius,  pakvietęs į savo miestą, kur, anot jo, jau yra 
berniukų choras ir jam reikia vadovo. Šiek tiek apgavo, nes buvo tik 
etatas, o paties choro nebuvo.

- Kai pradėjote kalbėti apie berniukų dainavimo mokyklos 
steigimą, ar Lietuvoje jau buvo kažkas panašaus?

- Šitos tradicijos atėjo iš Vokietijos, kur nemažai berniukų 
dainavimo mokyklų. O Lietuvoje jau buvo „Ąžuoliukas“ Vilniuje ir  
„Varpelis“ Kaune. Na ir mergaičių muzikos mokykla „Liepaitės“. Trys 
mokyklos, su kuriomis stengiausi nuodugniai susipažinti. 

Vis dėlto ne taip paprasta pasirodė įgyvendinti savo sumanymą. 
„Baik juokus, - sakė kolegos. – Eik į Dvyliktąją vidurinę ir galėsi 
normaliai dirbt“.

Kadangi garsas apie pastarąją mokyklą senokai nublankęs, dera 
priminti – sovietmečiu į ją atvažiuodavo net kompozitoriai iš Maskvos, 
Leningrado (dabartinio Peterburgo), ji buvo pastovi tuometinės spaudos, 
televizijos numylėtinė.

Tačiau Remigijaus tikslai buvo kitokie.
Buvo 1990-ųjų rugsėjis. Iki Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro 

dainavimo mokyklos „Dagilėlis“  atidarymo laukė devyneri įtempto 
darbo metai.

Pradėjęs dirbti Remigijus pasikvietė į pagalbą buvusią klasiokę 
Aušrą Razmutę, kuri dabar yra Adomaitienė. Chorą teko suburti nuo 
nulio. Ėjo į mokyklas, rinko vaikus. 

Įdomi choro pavadinimo istorija. Apie tai, kad jis būtinas, pradėjo 
galvoti po pirmųjų kalėdinių koncertų. „Choras be pavadinimo, kaip 
žmogus be rūbų“. Daug pavadinimų su žmona buvo sugalvoję, bet nė 
vienas nelipo. Kol vieną dieną Remigijus prisiminė studijų metais Rūtos 
Vildžiūnienės folkloro ansamblyje dainuotą „Augo kieme dagilėlis“. 
Daina kaip ir apie augalą, apie dagį. Bet juk dagilėlis yra ir paukštis. 
Pradėjo juo domėtis. Sužavėjo tai, kad labai spalvingas, be to, gieda 
beveik be perstojo ir... naikina piktžoles. Pastaroji smulkmena ypač 
užkabino. Pagalvojo: „Per dainą ir mes naikinsim piktžoles. Kitokias 
piktžoles“. 

Jei reikėtų išvardinti visus įvairiuose konkursuose ir festivaliuose 
laimėtus prizus, apdovanojimus, prireiktų nemažai laiko ir popieriaus, 
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nes dabar „Dagilėlis“ žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir plačiajame 
pasaulyje. Kokius pasiekimus jo vadovas visų pirma išskirtų kaip 
vizitinę kortelę?

R. Adomaičio įsitikinimu, kiekvienas konkursas jau yra vizitinė 
kortelė. Išskirti vieną iš jų būtų labai sudėtinga. Dauguma jų yra palikę 
gilų įspūdį, prisiminimus, kurie ir dabar gyvi. Kiekviena kelionė, 
kiekvienas dalyvavimas ne tik tarptautiniuose, bet ir respublikiniuose 
renginiuose palieka ne tik apdovanojimus, bet ir dar kai ką nematerialaus. 

Vis dėlto pirmasis tarptautinis konkursas įsimintiniausias. Jis 
vyko Vokietijoje, Heseno mieste 1997-aisiais. 

- Kai sužinojau, kad laimim pirmąją vietą ir rytoj turėsime 
dalyvauti konkurse dėl Grand Prix, paskambinau žmonai. Nepatikėjo. 
Nutarė, kad juokauju... – šypsodamasis prisimena tą ypatingą dieną 
Remigijus. 

O džiaugtis tikrai buvo dėl ko, nes tame konkurse dalyvavo labai 
stiprūs chorai, kuriuos R. Adomaitis žinojo, žavėjosi jais.

O dar po poros metų didelė sėkmė lydėjo Italijoje, pasaulinio 
lygio konkurse. Kai iš jo sugrįžo nugalėtojais, profesorius Robertas 
Varnas pasakė: „Tai – tas pats, kaip Lietuvos krepšinio komandai 
laimėti Europos čempionatą“.

Tuomet laimėjus pirmąją vietą, nesuspėjo sugrįžti į mokyklos 
pirmąsias iškilmes. Teko jas pakartoti po mėnesio. 1999 m. spalio 1 d. 
– neoficiali Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ atidarymo 
data.

Ir ne specialistui aišku, kad suvaldyti per šimtą berniukų ir 
jaunuolių, dainuojančių koncertiniame chore, sudėtinga. Kiek teko 
girdėti, šitoje bendruomenėje tokios problemos nėra. Ar tai reiškia, 
kad be įgimtų muzikinių sugebėjimų R. Adomaičiui Dievas davė dar 
kažkokių svarbių savybių, kurių dėka vaikų pažinimas, supratimas 
sugyvena su griežtumu, atlaidumu ir panašiai?

- Manau, kad visi vaikai yra vienodi, - sako Remigijus. – Vienodai 
geri arba vienodai blogi. Pas mus irgi visokių berniukų ateina. Vieni 
labiau aktyvūs, kiti ramesni. Pastebėjau tokį dalyką – kuo akys labiau 
žiba, kuo daugiau prisigalvoja, tuo ir dainai geriau. Bet suvaldyti vis 
dėlto reikia.

Ne sykį kolegoms yra sakęs: pirmiausia reikia susikurti tvarką 
kolektyve, o paskui jau ir meną galima daryti. Nes be tam tikrų 
taisyklių, kurias suprastų visi, kurioms pritartų visi, dirbti nelabai 
įmanoma. O suvaldyti, atvirauja Remigijus, tikrai nėra paprasta. Reikia 
ir išradingumo, ir ištvermės, ir jėgų, ir supratimo.

- Kokių situacijų yra buvę, kai berniukui keičiasi balsas ir kuriam 
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laikui tenka išsiskirti?
R. Adomaičio tvirtinimu, ir mutacijos laikotarpiu vaikas gali 

dainuoti. Per tuos tris dešimtmečius buvo tik keli atvejai, kai dėl 
fiziologinių dalykų teko maždaug metams atsisveikinti. Beje, ir šiuo 
metu keliems choristams paskirtas tylos mėnuo, kurio metu kartą 
į savaitę mokytojas tikrina, kokia situacija. O didžiajai daugumai 
perėjimas iš balso į balsą įvyksta nepastebimai.

Kas be ko, įdomu, kaip repertuare atsiranda nauji kūriniai. Kaip 
būtina sąlyga dalyvaujant viename ar kitame konkurse, festivalyje, ar ir 
mokytojo, o kartais gal net choristų iniciatyva? Lengvesni ar vis dėlto 
sunkiausi ir sudėtingiausi kūriniai pageidaujami „dagilėlių“? Kodėl? 

O atsiranda kūriniai įvairiai. Pats mokytojas daug muzikos 
klauso, nuolat ieško naujienų, norisi vis kažką įdomaus surasti. Kartais 
ir choristai pasiūlo. 

Dažniausiai tai būna klasikos kūriniai, skirti chorui. Vykstant į 
festivalius privalu paruošti jo organizatorių nurodytus. Kasmet tenka 
išmokti nemažai sunkiai įveikiamų kūrinių. 

Klausytojas ne visada pastebi, koks sudėtingas kūrinys atliekamas. 
Kartais ir specialistas apsigauna. Remigijus pasakojo: „Kai klausaisi, 
atrodo visiškai nesudėtingas kūrinys, ypač, jei geri dainininkai jį atlieka. 
O kai pradedi dirbti, pasirodo, kad jame daug pogrindinių akmenų“. 
Pastaruoju metu didžiausias iššūkis buvo J. S. Bacho „147 kantata“, 
prieš Šv. Velykas atlikta Vilniuje.

Koks krūvis tenka dainuojantiems scenoje? Turbūt nepalyginamas 
su solisto išėjimu prieš publiką? Ar vis dėlto tai nė kiek ne menkesnės 
pastangos? R. Adomaičio tvirtinimu – tikrai ne menkesnės. Būna 
taip, kad po koncerto vyrai grįžta į persirengimo kambarį tokie, jog 
net nesidairydami sėda kur papuola. Valandą išstovėjus scenoje ne tik 
kojoms didelis krūvis, bet ir būna šlapi nuo įtampos.

- Jeigu maksimaliai atsiduoda muzikai, choristui tikrai nė kiek ne 
lengviau nei solistui, - sako Remigijus.

- O ką jaučia dirigentas?
- Kiek atiduosi, tiek ir gausi. Kaip aš kartais juokais sakau, 

dirigentas – kaip lemputė prožektoriui. Jeigu degs, refleksija į klausytojus 
iš choro didžiulė. Jei tik smilks, klausytojas nepajus nieko. Atrodo, tarsi 
puikiai dainuoja, o neužkabina, jokio jausmo viduj neatsiranda...

Per tuos dešimtmečius pasikeitė kelios „Dagilėlio“ kartos. Daugiau 
kaip tūkstantis „dagiliukų“ stovėjo prieš mokytoją R. Adomaitį. Kuo 
lemta jiems buvo tapti gyvenime? Ar prisimena, ar užsuka į mokyklą, 
o gal ir laišką parašo?

Pasirodo, ir parašo, ir užsuka. Grįžę į Lietuvą iš svetur būtinai 
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ateina į repeticiją. Kai su Remigijum kalbėjomės pirmąjį kartą, o tai buvo 
balandžio pabaigoje, vakarykščiai į mokyklą buvo užsukęs Norvegijoje 
dirbantis Dovydas Juozėnas. „Vyrai, - sakė,- jūs neįsivaizduojat, 
ką turit“. Jau susiklostė nauja tradicija: tokių susitikimų metu buvęs 
auklėtinis privalo atvirai papasakoti apie šalį, kurioje gyvena ir dirba. 
Išvykusieji vis dažniau pradeda grįžti, o savo jaunuosius kolegas ragina 
nekartoti jų klaidų, nes „geriau kaip tėvynėje nėra“. 

Ne visi buvę choristai tampa profesionaliais muzikantais. 
Svarbiausia – jie užauga kitokiais žmonėmis. Įpratę šioje mokykloje 
siekti maksimalaus rezultato ir kokybės, ir gyvenime stengiasi būti 
priekyje. O gera muzika, be abejo, buvusius auklėtinius lydi visur ir 
visada.

Yra ir į rimtus menininkus išaugusių. Mokykloje ypač pasidžiaugė 
dabar Zalcburge dirbančiu Raimondu Juzuičiu, ypatingo grožio bosu, 
bei Orle studijuojančiu Andriumi Bartkum. Yra ir tyliai, ramiai savo 
darbą dirbančių muzikų, bent keli tokie Kaune. „Bet sužinai apie juos 
tik Dainų šventėj susitikęs, - pasakojo Remigijus. – „O, - sako, - su savo 
kolektyvu atvažiavau“.

Per mokyklos gyvavimo laikotarpį spėjo susikurti ir nusistovėti  
ne viena tradicija, šventė, tam tikros tos bendruomenės taisyklės. Ką iš 
jų išskirtumėte, teiraujuosi R. Adomaičio.

- Mūsų bendruomenė – kaip šeima, - sako Remigijus ir papasakoja, 
kaip jiems sekėsi šių metų pradžioje keliantis į naujas patalpas, nes 
senosios renovuojamos. Vaikai sustojo į gyvą eilę ir iš trečiojo į pirmąjį 
aukštą per stebėtinai trumpą laiką buvo perkeltas visas ten buvęs turtas. 
Kažkas iš vyresniųjų dainorėlius tąsyk pavadino skruzdėliukais. 

Šioje mokykloje jaunasis dainininkas praleidžia net 15 metų – nuo 
ketverių iki devyniolikos, taigi ilgiau kaip vidurinėje ar gimnazijoje. 
Tiesa, ne kiekvienam lemta tokia ilga „tarnyba“ dainai. Dalis vaikų 
ateina tik į pirmąją klasę. Kai kas po metų ar kelių pajunta, kad yra 
ne savo vėžėse, kad ne jam muzika, kad geriau būti klausytoju, o ne 
atlikėju. 

- Nežinau nė vieno muzikanto, kuris bent tris kartus nebūtų 
ištaręs: „Viskas. Man gana. Nebegrosiu“. Arba: „Nedainuosiu“, - 
dalinasi gyvenimiška patirtimi  Remigijus.

Be abejo, daug kas priklauso nuo tėvų. Jei panašiais atvejais tėvai 
vis dėlto paklauso mokytojo, kuris paragina vis tik baigti mokyklą, 
yra gerai. Mokytojas tokiais atvejais neslepia, jog tai tik pirmas etapas 
jaunuoliui tampant kitokiu žmogumi. Tačiau jis labai svarbus – po 
kelerių metų toji vyšnaitė ant torto, anot maestro,  tikrai padės gyventi.

- Esate suvalkietis. Kokios įgimtos savybės yra talkinusios 
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sėkmei?
- Niekada apie tai nepagalvojau. Stengiuosi būti žmogumi, daryti 

viską maksimaliai gerai, - sako pašnekovas.
- O koks jūsų sėkmės receptas?
- Kaip tam anekdote: negaili kavos, negailėk darbo. O jei rimtai, - 

kiek įdėsi darbo, širdies, energijos, tokį ir rezultatą turėsi.
Įvairaus amžiaus dainininkams rengiamos ir skirtingos programos. 

Štai ką R. Adomaitis papasakojo apie mokyklos hierarchiją, apie tai, 
kada pereinama į kitą lygį. Yra dvi paruošiamosios klasės – 4-5 ir 5-6 
metų amžiui. Dar – pirmoji, antroji ir trečioji. Nuo ketvirtosios klasės 
ateinama į koncertinį chorą. Nuo tol jau labai daug kas keičiasi. Jiems 
tenka atlikti mišraus choro arba suaugusiųjų choro kūrinius.

- Remdamasis tuo, kad nėra sudėtingos muzikos vaikams, o yra tik 
jų vadovui, manau, kad jie gali atlikti sudėtingiausius kūrinius. Nebent 
kartais tekstas netinka ar muzikinė kalba, - įsitikinęs  Remigijus.

Kai „Dagilėlis“ koncertuoja žymiausiuose festivaliuose užsienyje, 
į keliones vyksta dainorėliai nuo dešimties metų. Tik kolegos čekai 
praktikuoja keliones jaunesnio amžiaus vaikams. Patirtis rodo, kad tai 
labai didelis vargas ne tik vaikams, bet ir jų vadovams. Į konkursus 
kartu su Remigijum vyksta dar du mokytojai. 

Tiesa, ir ne kiekvienas dešimtmetis gali išvykti, žiūrima labai 
individualiai. Pedagogai prieš tai savo auklėtinius stebi kelionėse 
po Lietuvą. Išvykti 10-14 dienų svetur – didelis ir savarankiškumo 
išbandymas. 

- Kaip reagavo „Dagilėlio“ choristai, pripažinti absoliučiai 
geriausiu vaikų ir jaunimo choru Lietuvoje? O Kinijoje pavadinti 
angelų choru? Neužrietė nosių, nebuvo psichologinių problemų?

- Yra išlikusi nuotrauka, kaip džiaugėsi vaikai, laimėję pirmąjį 
Grand Prix. Užriestų nosių joje tikrai nėra (juokiasi). Ir daugybėje kitų 
nuotraukų taipogi. O kad neužriestų nosių, pradedam mokytis naujus, 
dar sudėtingesnius kūrinius. Taigi nėra kada tokiai silpnybei... Kinijoje 
iš tikrųjų taip skambiai buvome tituluoti. Tai buvo nepaprastai įdomi, 
reikšminga, turininga kelionė.

„Dagilėlio“ choristai ne kartą yra dainavę kartu su žymiais 
dainininkais: Virgilijum Noreika, Vladimiru Prudnikovu, Liudu 
Mikalausku, Viktorija Miškūnaite. Žinoma, gyvenant toliau nuo Vilniaus 
tokios progos nedažnos, tuo brangesnės. Tokia patirtis ypatinga, ypač 
jei žinomas atlikėjas yra nuoširdus žmogus, jei pasikalba, pabendrauja 
su vaikais. Kas žino, gal ir iš jų ne vienas tokiu meistru taps? „Reikia 
žiūrėt ir į mūsų vaikus pakankamai pagarbiai“, - sako „Dagilėlio“ 
vadovas. 
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- Be kitų pamokų jūsų dainininkai gauna ir su daina nesusijusias 
pamokas, t. y. išmoksta vieni su kitais bendrauti tose netrumpose 
koncertinėse kelionėse. Kas be ko, vis daugiau ir įdomiausių pamatytų 
vietovių. Turbūt mokyklą paliekantis „dagiliukas“ savo intelektiniu 
išprusimu, pasaulio pažinimu ne ką skiriasi nuo universiteto absolvento?

- Lyginti su niekuo nenorėčiau, bet tikrai galiu patvirtinti –  
kelionėse į konkursus vaikai gauna tokių socialinių kompetencijų, kiek 
jų bendraamžiai kažin ar per pusę savo gyvenimo gaus. Tai – ypatingos 
pamokos ir įspūdžiai. Jų laukia ne tik koncertų salės, bet ir muziejai su 
pasaulinio lygio meno kūriniais, bažnyčios, įvairūs kultūros objektai. 

„Dagiliukai“ pasakojo, kad yra tekę dainuoti ir ekstremaliomis 
sąlygomis – net lėktuve, taip pat giliai po žeme – didžiulėje grotoje. 
Tai – nė su niekuo nepalyginami dalykai.

- Taip, - patvirtino Remigijus. – Skrendant į JAV stiuardesė 
pirmiausia paklausė, ar mes ne futbolo komanda, nes berniukai vienodai 
apsirengę. Kai sužinojo, kad tai berniukų choras, perdavė piloto, kuris 
didelis muzikos gerbėjas, prašymą: „Padainuokit“. Žinoma, neatsisakėm 
progos padainuoti dešimties kilometrų aukštyje.

O Slovėnijoje, kur buvo pakviesti į tarptautinį festivalį, yra 
įspūdinga grota, kurioje ir koncertai vyksta. Ten šiauliečiai dainavo 
muziejaus lankytojams. Tarp stalaktitų ir stalagmitų daina skambėjo 
ypatingai.

Kai R. Adomaičiui sukako keturiasdešimt devyneri, buvo 
tituluotas  Šiaulių miesto Garbės piliečiu. Ypač brangus ta proga gautas 
profesoriaus Sauliaus Sondeckio pasveikinimas: „Dar nesulaukus 
50-mečio tapti miesto Garbės piliečiu – didžiulė garbė“. „O man tai – 
atsakomybė“, - sako Remigijus.

Tiek daug pasiekus, ar vis dėlto iš „Dagilėlio“ dar galima tikėtis ir 
netikėtumų? Ar yra koks slaptas tikslas? 

Išgirdęs šiuos klausimus, R. Adomaitis patvirtina:
- O, ir ne vienas! Tačiau išduot negaliu – neišsipildys... Svajonė 

kažkada buvo ir mokyklos įkūrimas. Nereali netgi svajonė...
Gegužyje į didžiausią pasaulyje vyrų chorų festivalį Jungtinėje 

Karalystėje, Kornvalio grafystėje „dagiliukai“ vyko jau su nauja 
uniforma. Tai – įspūdinga tamsiai mėlynos spalvos apranga, be abejo, 
yra ir skiriamasis ženklas. Iki tikrų vyrų kai kuriems dainorėliams 
dar keleri metai, tačiau pakviesti neatsitiktinai – pagal tradiciją tame 
festivalyje dainuoja ir trys geriausi berniukų chorai iš viso pasaulio. 

„Dagilėlio“ vadovas paskaičiavo: pabuvota jau septyniolikoje 
skirtingų pasaulio šalių. Kai kuriose – po keletą kartų.

                                                                                        2019
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NORĖČIAU GYVENTI TELŠIUOSE?

Diena, praleista Telšiuose, paliko tiek įspūdžių, kad ne taip 
paprasta apie ją papasakoti. 

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

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

Į tokį ir panašius klausimus sunkoka atsakyti, tačiau, regis, 
pataikėme susitikti su tais, nuo kurių čia daug kas priklauso ir dar 
daugiau priklausys. Mūsų gidu Žemaitijos sostinėje buvo Vilniaus 
dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas doc. Ramūnas Banys ir 
svarbiausia šneka, žinoma, sukosi apie čia ruošiamus menininkus, apie 
tai, kokią įtaką miestui jau spėjo padaryti ir tebedaro fakulteto dėstytojai 
bei jų auklėtiniai. Kalbėjomės lietuviškai, taigi vertėjo nereikėjo, tik kai 
suskambėdavo dekano mobilusis, ne kažką tesuprasdavom. Tokiom 
akimirkom turėjom progą įsitikinti, jog tarp Telšių mūrų labiausiai tinka 
ne bet kokia, o prigimtinė kalba. Vis dėlto mūsų vedlys pasistengė, kad 
ir susitikus šimtaprocentinius žemaičius, nepasijustume kaip kokioje 
Kinijoje.

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

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

Jau pats faktas, kad provincijos mieste ruošiami menininkai 
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profesionalai, vertas ypatingo dėmesio. Faktas, neturintis pavyzdžio. 
Tačiau kai sužinai, kiek metų ir kaip į tai eita, sensacija lyg ir nebekvepia. 
Nebent pačia šviesiausia spalva.

1931 m. čia buvo įkurta Amatų mokykla, iš pradžių ruošusi tik 
stalius ir baldžius. Beje, tokius baldžius, kurie sugebėjo nustebinti 
net pasaulinės parodos Niujorke organizatorius ir lankytojus –  likus 
metams iki okupacijos, buvo laimėtas aukso medalis. Tai parodai 
telšiškiai buvo pagaminę ekspozicinę įrangą, Petro Rimšos skulptūros 
„Vargo mokykla“ modelį ir baldus parodos ministerijos skyriui. Dėl 
tarptautinių neramumų ekspozicija į Lietuvą nesugrįžo, tačiau vienas 
rimtas pavyzdys iš anų laikų yra išlikęs, tai – Amatų mokyklos dėstytojų 
ir auklėtinių sukurti baldai žymiajam dainininkui Kiprui Petrauskui, 
vasaras leidusiam Rainių dvare. Dabar jie saugomi „Alkos“ muziejuje.

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

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

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

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

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

Absolventų sukurtos skulptūros prieinamiausios telšiškiams. 
Dizaineriai, juvelyrai savo kūrinius pristato įvairiose parodose, kasmet 
laimi ne vieną reikšmingą konkursą. Yra kuo pasigirti atliktais darbais 
įvairiose srityse – nuo meninių akcentų viešosiose erdvėse iki konkrečių 
objektų – pakuočių, baldų, kostiumų.

*
Senajame Amatų mokyklos pastate dabar įsikūręs Menų 

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

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

Dekanas 1998 m. priimtą sprendimą vertina kaip labai natūralų ir 
neabejotinai teisingą:

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

Pastaruosius žodžius tądien išgirdau ne kartą. Na, o jų patvirtinimą 
turėjome daug progų įsitikinti – įvairiose Telšių erdvėse jaunųjų 
menininkų darbų apstu. Žinoma, daug ką reiškia ir unikalios studijų 
programos, nedidelės studentų grupės. Visais laikais čia panašiai buvo 
– 5-6 studentai grupėje. Ir tai suprantama, juk kremtami ne socialiniai 
mokslai. Reikia labai daug individualių konsultacijų, kaip taikliai 
juokauja tenykštė profesūra, reikia daug rankų darbo. Čia daug ir 
specifinės įrangos, su kuria privalu susidraugauti.
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Anot dekano, studijuojančių Telšiuose ir Vilniuje galimybės tokios 
pat, skiriasi nebent tuo, kad čia sąlygos ramesnės, mažiau blaškymosi, 
didesnės galimybės susikoncentruoti į studijas. Be to, Telšiai nuo 
seno turi tokią aurą, kuri visam gyvenimui „pririša“, todėl baigusieji 
mokslus ir vėliau vis sugrįžta – su savo darbais, parodomis, dalyvauja 
susitikimuose su absolventais. „Ne vieta apsprendžia galimybes, o 
paties žmogaus motyvacija“, - patikrinti žodžiai, kuriuos studijų metais 
girdėjo kiekvienas ir kurių teisumu vėliau nesuabejojo.

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

Aktyviausieji savo studijų metus ramiame provincijos mieste 
įsimena visam gyvenimui. Štai kaip atrodė vienos studentės, baigusios 
fakultetą 2014 m., tvarkaraštis: dalyvaudama mainų programoje, 
sugebėjo atlikti poros savaičių praktiką Taline, paskui pusei metų išvyko 
į Japoniją ir dar pusę metų tobulinosi Miuncheno dailės akademijoje. 

*
Fakultetas su daug kuo turi bendrų projektų, o sėkmingiausiu 

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

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

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

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

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

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

*
Pakeliui į Menų inkubatorių dekanas primena, kad priešais 

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

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

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

O dabar susipažįstame su šiuose namuose savo darbo vietas 
susikūrusiais juvelyrais. Sigitas Rekašius baigė fakultetą prieš 
devynerius metus, vėliau – ir magistrantūros studijas. Pustrečių metų 
dirbo privačioje firmoje, nuo 2012-ųjų pradėjo savarankišką veiklą. 
Čia, Menų inkubatoriuje. Gamina juvelyrinius dirbinius iš aukso, 
sidabro. Užsakymai – individualūs. Dalyvauja ir parodose. Kokie 
prisiminimai apie fakultetą? „Smagus laikas buvo, - atsako Sigitas. 
– Ir dabar su gupiokais bendraujam, kasmet suvažiavimus rengiam“. 
Vaikinas pastebi, kad ne visi jau juvelyrika užsiiminėja, vienas 
sėkmingai darbuojasi kitoje sferoje, o tai išgirdęs dekanas įsiterpia, 
jog gyvenimas kartais pasisuka kitaip, svarbu, kad jaunas žmogus būtų 
žingeidus, organizuotas, mokėtų planuoti, inicijuoti, tada ir kitoje srityje 
bus rezultatas. Fakultete daroma viskas, kad baigęs studijas auklėtinis 
nepasimestų.

Visiems čia įsikūrusiems keliolikai buvusių fakulteto auklėtinių 
sekasi gerai. Vieni kuria originalius šviestuvus, kiti su metalu dirba, 
treti – baldų dizaineriai, net keturi – juvelyrai. Meno inkubatoriuje 
įsikurti yra ir daugiau norinčių, bet nebėra vietos. 

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

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

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

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

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

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

*
Tie studentų darbai, su kuriais dabar turime progą susipažinti, 

ne taip seniai buvo vertinami diplominių darbų gynimo komisijos, 
kurią sudarė žinomi Lietuvos menininkai, vadovaujami Vilniaus dailės 
akademijos prorektoriaus menui Julijono Urbono. Visų rezultatai 
buvo labai geri, o trys absolventai įvertinti specialiais atžymėjimais. 
Tai – juvelyro Karolio Kurkliečio „Žiedų kolekcija“ (darbo vadovė 
prof. Laima Kerienė), baldų dizainerio ir restauratoriaus Jorūno 
Šikšnos projektas „Germanto lobis“ (darbo vadovas doc. R. Banys), 
skulptorės Raimondos Šiudeikytės „Pakrantė“ (darbo vadovas Gintaras 
Gailius). Pastaroji papuošė skulptūrų parką, įkurtą Masčio ežero 
pakrantėje. Dar vienas baigiamasis darbas – Birutės Saulės „Paminklas 
tremtiniams“ (darbo vadovas prof. Osvaldas Neniškis) birželio 14-ąją 
atidengtas skverelyje prie Telšių geležinkelio stoties. Idėją eskizams 
padiktavo Marcelijaus Martinaičio „Mes gyvenome“, kūrinio eilutėse 
įamžinti svarbiausi lietuviams kasdienybės palydovai – stalas, lininis 
rankšluostis, kryžius. 

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

*
Pakeliui į skulptūrų parką ežero pakrantėje dar spėjame aptarti 
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ir keletą iš kūrybinių dirbtuvių neiškeliavusių kūrinių. Įspūdingiausia 
– Antikos laikų herojaus galva, kurią sukūrė Graikijoje tobulinęsis 
studentas. Sužinome, kad, jei anksčiau tarp studijuojančių dominuodavo 
Žemaitijos regionas, dabar nemažai jaunuolių mokytis atvyksta iš 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, po vieną yra iš Latvijos ir Vietnamo. Yra ir 
profesorių bei dėstytojų iš Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Latvijos.

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

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

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

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

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

Per pastarąjį diplominių darbų gynimą viena absolventė labai 
taikliai pasakė: „Nesvarbu, kur gyveni, svarbu, ką darai“.
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*
Dailės galerija įsikūrusi 1912 m. statytame pastate, kuriame kas 

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

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

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

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

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

trumpam „įsikuria“ čia pat, prie nuglostytos Romualdo Kvintos 
skulptūros. Čia ir pora ekskursantų autobusų. Vokiška, vengriška šneka.

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

Miesto centre – bent kelios originalios skulptūros. Nuo iš tolo 
pastebimų iki miniatiūrų, tokių, kaip „Žydo nosis“ ant vieno iš senųjų 
pastatų. Pasakojama, kad, jei laikydamas pirštą ant tos nosies, sugebėsi 
apsisukti, laukia sėkmė versle. Ir sukasi, ir turbūt sekasi. 

Kai gegužės 20 dieną Lietuvos Respublikos Seime buvo 
pristatyta 2016 m. Lietuvos kultūros sostinė, veikė ir paroda. Buvo 
galima susipažinti su fakulteto prof. R. Inčirausko geriausiais metalo 
plastikos darbais ir medaliais, skirtais svarbiausiems pasaulio, Lietuvos 
ir  Žemaitijos įvykiams paminėti, prof. A. Žebrausko ir doc. Pranciškaus 
Balčiūno fotografijomis, kuriose įamžinti miestą puošiantys meno 
objektai.  
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Daug unikalių dalykų Žemaitijos sostinėje. Net apie 
išvažiuojančius pagalvota: čia iškilo bokštelis su šiame mieste ir jo 
apylinkėse gimusių poetų eilėmis. Tai – fakulteto auklėtinės kūrinys. 
Telšiškiai dar prisimena, kaip per viešą diplominio darbo gynimą per 
garsiakalbį skambėjo eilėraščiai.

                                                                                                                                                      
                2017 m. birželis
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BIBLIOTEKAI – 
GARBINGIAUSIA ATKURTŲ NAMŲ VIETA

2018 m. gruodžio 19 d. sukako 45 metai, kai Čikagoje mirė viena 
šviesiausių praeities asmenybių – generolas Povilas Plechavičius. 
Amžinojo poilsio šis kietas žemaitis atgulė toli nuo tėvynės. 

Vos atkūrus Lietuvos valstybingumą, į tėvynę po pusės amžiaus 
buvo sugrįžusi legendinio generolo dukterėčia Alina Plechavičiūtė-
Veigel (1923-2010). Nemažai metų teko lankytis jos gimtajame 
Kalniškių kaime (Plungės r.), kur Alina ne tik atkūrė tėvų namus, iš 
kurių buvo likę tik pamatai, bet ir įkūrė plačiai pagarsėjusį Minijos 
žirgyną. Deja, Žemaitijos šviesuole praminta moteris žuvo automobilio 
avarijoje netoli gimtųjų namų.

Tvarkydamas archyvą suradau ypatingas bendravimo akimirkas 
primenančių retų nuotraukų, kuriose – generolas Povilas Plechavičius 
ir jo brolis pulkininkas Aleksandras, trys broliai Plechavičiai su savo 
mama JAV, Alina Plechavičiūtė-Veigel Vokietijoje ir Lietuvoje. Čia 
ir keli šių eilučių autoriui skirti laiškai bei susitikimus Žemaitijoje 
primenantys užrašai. 

O prasidėjo toji pažintis proprotėvių dėka – Siraičių dvaro 
(Telšių r.) savininkas, būsimasis sukilimo prieš carinę Rusiją aktyvus 
dalyvis Aleksandras Kaktavičius (1805.12.04-?) buvo vedęs Gertrūdą 
Plechavičiūtę.

*
„Tikras Plechavičių charakteris“, - taip apie šviesios atminties 

Aliną kalbėjo Plungės rajono Kalniškių, Milašaičių ir aplinkinių 
kaimų senbuviai. Tai, ką Vokietijoje palikusi patogų, sotų gyvenimą, 
gydytoja stomatologė iš profesijos sugebėjo padaryti šiek tiek daugiau 
kaip per dešimtmetį žemėje, su kuria susijusi jos garsi giminė, galima 
būtų pavadinti stebuklu. Šito stebuklo pamatyti, o ir pabendrauti su 
įdomiu žmogumi iš atokiausių Lietuvos kampelių suko ir suko būreliai 



68

nepažįstamųjų. Daugelis – ieškodami Minijos žirgyno, garsėjančio ir už 
Lietuvos ribų, o kiti – tiesiog ponios Alinos, garsiosios giminės atžalos. 

Per 2003 m. Kalėdas A. Plechavičiūtė-Veigel tėvų žemėje 
buvo ypatingai šventiška: pirmąsyk čia už vieno stalo susėdo visi 
jos vaikai. Ir tie, kurie tebegyvena Vokietijoje, jos vaikų gimtinėje, 
ir tie, kurie jau Lietuvoje. Nors nebėra ponios Alinos tarp gyvųjų, ją 
įsivaizduoju tik tokią, kokią buvo įpratę matyti visi, ją pažinojusieji. 
Tai – penkiasdešimtmetę primenanti 80-metė, kuriai „pudros“ jokiais 
gyvenimo atvejais nereikėdavo. Dažniausiai ją užtikdavau su patogia 
kaime avalyne, tačiau su visada išvaizdžia, tikrai miesto damai būtina 
kaklajuoste, nepriekaištingai sutvarkytais plaukais ir būtinai ką nors 
dirbančią. Kai reikėdavo palėkti tolėliau, ji sėsdavo už modernaus 
vokiško sunkvežimiuko vairo, o kai tik atsidurti savo didelio kiemo 
kitame gale – ant nedidelio originalaus motocikliuko. Nors A. 
Plechavičiūtės-Veigel valdos daugiau nei šimtas hektarų, neretai ją 
rasdavai prie dvarininkei lyg ir netinkančių ūkio darbų: tai vištas 
lesinant, tai darže beravint ar virtuvėje įvairių gėrybių pilnus stiklainius 
žiemai beruošiant. Ponia Alina jokio darbo nesibaidė.

- Visada norėjau grįžti į Lietuvą. Ir kad galėjau tai padaryti, kad 
galiu čia gyventi, didelė Dievo dovana, - ne sykį sakė A. Plechavičiūtė-
Veigel.

Dabar tik anuomet, kai čia sugrįžo ponia Alina, daryta nuotrauka 
paliudija: 1991 m. čia nieko nebebuvo. Tik plytgaliai tarp usnių 
ir kitų piktžolių buvusio gyvenamojo namo vietoje, o po jais – tėvo 
Aleksandro Plechavičiaus statytas rūsys. Nebebuvo ir kitų pastatų. 
Vienintelis džiaugsmas – 1938 m. apie jų sodybą sodintos eglės, o taip 
pat šalia buvusio namo išlikę ąžuolai ir kiti išlakūs medžiai. Jei ne jie, 
anot ponios Alinos, daug sunkiau būtų buvę prikelti, atgaivinti tėviškę.

Tuo, kas sukurta, negali nesigėrėti. Nuo pamatų atstatytas namas, 
kurio viduje, tiesa, jau nebe XX, o XXI amžius. Pagal geriausius 
Vakarų pavyzdžius sukurtas maniežas. Didžiulės arklidės (vienu metu 
sportinių žirgų čia buvo apie 70), šalimais – gyvenamosios patalpos, 
visų pirma kurtos raiteliams, varžybų dalyviams. Visur sukurti laikmetį 
atitinkantys patogumai. Visa bėda, kad kol kas niekam Lietuvoje šito 
nereikia, todėl didžiosios dalies žirgų atsisakyta ir tvarte apgyvendintos 
iš Vokietijos parvežtos 64 trijų perspektyvių veislių avys. Taip žadama 
įgyvendinti dar vieną sumanymą – atkurti Lietuvoje tarpukaryje 
klestėjusią avininkystę, pirmarūšę bandą, turinčią ypatingą atsparumą.

Didžiausia pagalbininkė, sukuriant visa tai, buvo ponios Alinos 
dukra Sibilė, veterinarijos gydytoja iš profesijos, o pirmiausia aukštos 
klasės jojikė, dailiojo jojimo paslapčių kitus mokiusi net JAV. Žirgą 
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paruošti jojimui – ilgas, didelio savo srities specialisto darbas. Pirkliai 
iš tolimų kraštų priekaištų jai niekada neturėjo. Dabar Sibilė daug jėgų 
atiduoda naujausioms įnamėms – avims. Šių namų moterų akiratyje – ir 
daržovės, ekologiškai švari produkcija. 

*
O iš kur gi ta meilė žirgams?  Ja „sirgo“ visi Plechavičiai, o 

ypatingai būsimasis generolas ir jo brolis Aleksandras, ilgainiui tapęs 
net ulonų pulko vadu. Tėvas ir dėdė Aliną pasodino ant žirgo, ir jai 
visada tai buvo maloniausia pramoga. Žirgas šalia buvo ir Vokietijoje. 
Todėl nenuostabu, kad ir jos vaikai žirgus myli kaip žmones.

Antrojo ulonų LDK Birutės pulko vadas pulkininkas Aleksandras 
Plechavičius, čia sukūręs savo namus, įamžintas akmenyje, pastatytame 
šalia senųjų sodybos ąžuolų. Skulptūros autorius – Vaclovas Krutinis. 
Taip pasielgta neatsitiktinai, nes jo amžinojo poilsio vieta nežinoma. 
Kaip ir jauniausiojo brolio Kazimiero, su kuriuo drauge bolševikai 
suėmė 1940 m. liepos 13 d. Yra dvi versijos: nužudytas Kurilų salose 
arba mirė iš bado Petropavlovsko kalėjime.

Čia stovėjusiuose namuose dažnai lankydavosi visi penki 
broliai. Vyriausiajam iš jų – Povilui, gimusiam 1890 m. vasario 1 d., 
dar per krikštynas buvo išpranašauta: „Bus generolas“. Taip, grįžus su 
pakrikštytu vaiku iš bažnyčios, pasakė krikšto motina Jazdauskienė, 
kurios sūnus Ipolitas nepriklausomos Lietuvos laikais buvo vienas iš 
Lietuvos Banko direktorių, pasirašinėjusių ant lietuviškų popierinių 
pinigų. 

- Dėdė Povilas iš prigimties buvo toks žmogus, kuriam įėjus į 
kambarį pilna patalpa būdavo jo, - pasakojo A. Plechavičiūtė-Veigel. 
– Nors jis niekuo, teisybę pasakius, neprisidėdavo prie to. Tiesiog 
savaime. Kodėl žmonės taip kreipdavo į jį dėmesį? Nes jis buvo iš tų, 
kurie nepraeina pro šalį. Jam viskas buvo svarbu. Jis jautė atsakomybę 
už Lietuvą, jo sprendimai buvo savarankiški. O svarbiausia, dėdė 
Povilas pastebėdavo kiekvieną žmogų, o ir žmogus žinojo, kad jis jį 
vertina.

A. Plechavičiūtės-Veigel teigimu, jos tėvas ir dėdė Povilas buvo 
ypatingai dideli draugai. Ne tik todėl, kad abu buvo kariškiai, nors tai 
taip pat turėjo įtakos. Nieko nedarė tarp savęs nepasitarę. Abu dalyvavo 
kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. Už pasižymėjimą 
kovose įvertinti ne vienu ordinu. Kai 1999 m. rugpjūčio 8 d. jų 
sodyboje buvo atidengiamas paminklas nukankintam tėvui, o ir akmuo 
su visų giminės vyrų vardais, Alinos nuostabai čia suvažiavo apie 400 
svečių, tarp jų – Lietuvos kariuomenės vado pavaduotojas, visų rūšių 
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garbės daliniai, 40 kariškių orkestras, generolo P. Plechavičiaus per 
karą suorganizuotos Vietinės rinktinės nariai, šauliai, skautai. Sodyboje 
šv. Mišias aukojo Kariuomenės kapelionas monsinjoras A. Bulota su 
monsinjoru A. Svarinsku ir Plungės klebonu D. Stulpinu.

*
Ypatingi šeimos atsiminimai apie 1926 m. gruodžio 17 d. 

perversmą. Per aštuonerius nepriklausomos valstybės metus Vyriausybė 
buvo pasikeitusi net 13 kartų, Seimas ir Vyriausybė neturėjo aiškaus 
ir vieningo nusistatymo, Lietuvoje atsirado per daug bedarbių, buvo 
pamiršti ūkininkų reikalai, valdžią planavo perimti komunistai. 
Kariuomenė ryžosi gelbėti tėvynę ir gruodžio 17 d. naktį pakeitė 
Vyriausybę be jokio šūvio. Vadovauti perversmui slaptos Karininkų 
sąjungos vadovybės buvo pakviestas tuomet dar majoras P. Plechavičius. 

Sukilusios kariuomenės priekyje buvęs Generalinio štabo majoras 
P. Plechavičius turėjo gerą progą ilgesnį laiką likti karo diktatoriumi, 
tačiau valdžios jis netroško. Jis pasistengė, kad valdžia kuo greičiau 
pereitų į civilių rankas. Laikinosios Karo valdžios vardu jis kreipėsi į 
pirmąjį Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną, prašydamas 
tapti Valstybės vadu ir išvesti Lietuvą iš sunkios padėties. Tokias 
pareigas A. Smetona ėjo tik porą dienų. Patvirtinus naują ministerių 
kabinetą, atsistatydinus Prezidentui Kaziui Griniui, 1926 m. gruodžio 
19 d. Seimas (susirinko tik 40 narių, priklausiusių vien dešiniųjų 
grupėms) LR Prezidentu išrinko A. Smetoną.

1927 m. sausio 4 d. pulkininkas P. Plechavičius buvo paskirtas 
Generalinio štabo valdybos viršininku. Tais pat metais jis pradėjo eiti 
ir Vyriausiojo štabo viršininko bei Kavalerijos viršininko pareigas, 
kuriose išbuvo iki 1929 m. vasario 15 d. Nuo 1928 m. sausio 26 d. jam 
teko eiti ir Kariuomenės vado pareigas. 1929 m. P. Plechavičiui buvo 
suteiktas generolo leitenanto laipsnis.

*
 Atskira tema – P. Plechavičius ir Vietinė rinktinė. Kai 1944 m. 

vasario 16 d. generolas per radiją kreipėsi į tautą apie Vietinės rinktinės 
steigimą, kai pakvietė tautiečius bolševizmo akivaizdoje stoti prie 
ginklo, atsiliepė 30 000 savanorių. Lietuviai norėjo suorganizuoti 
savo karines pajėgas, kurios atstatytų krašte tvarką ir, atėjus tinkamam 
momentui, išsikovotų prarastą nepriklausomybę. Deja, vokiečiai, leidę 
steigti teritorinę Lietuvos rinktinę, apgavo. Pagal vokiečių įsakymą 
lietuviškieji batalionai privalėjo būti pervesti SS žinion. Generolas P. 
Plechavičius atsisakė vykdyti tokį įsakymą, pasakęs, jog jis yra karys, 
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ne policininkas. Nedaug trūko iki didelės nelaimės. Teko pabuvoti 
koncentracijos stovykloje, grėsė ir dar rimtesni išbandymai. Nemažai 
buvusių Vietinės rinktinės vyrų tapo partizanais, atidavė savo gyvybes 
už tėvynės laisvę. Generolas per Vokietiją atsidūrė JAV.

*
Apie P. Plechavičių išleista ne viena knyga, apie jį ir dabar, ypač 

Žemaitijoje, sklando begalės legendų. Anot ponios Alinos, dėdė Povilas 
savo nuomonę visada pasakydavo tik labai gerai viską apgalvojęs. 
Būdamas įsitikinęs reikalo teisingumu, bet kokią atsakomybę 
prisiimdavo sau. O jei jau žmogus elgėsi nedorai, tokį ir viešoje vietoje 
nesidrovėdavo pamokyti.

Žinoma, negali nejaudinti faktas, kodėl taip anksti, 1929 m., ir 
Povilą, ir Aleksandrą Plechavičius išleido į atsargą. Šiuo klausimu A. 
Plechavičiūtės-Veigel žodžiai ypač svarbūs, jie – patvirtinimas to, kas 
giminėje buvo kalbama, dėl ko diskutuojama:

- Smetona nenorėjo šalia savęs turėti stiprių žmonių.
- Bijojo naujo perversmo?
- Ko gero.
- Betgi turėjo būt dėkingas generolui...
- Tikriausiai buvo kas įtakojo Smetoną.
Atkreipkite dėmesį:
- Nors ir išleido į atsargą, nei dėdė, nei tėvas apie Prezidentą A. 

Smetoną blogai niekada nekalbėdavo.
Ponios Alinos įsitikinimu, jei Lietuvos kariuomenės vadu 

generolas P. Plechavičius būtų buvęs ir 1940-aisiais, situacija būtų 
pakrypusi kitaip. Tai ji girdėjo iš paties dėdės, svečiuodamasi pas jį 
Čikagoje. Jis visada sakė neabejojąs, jog anksčiau ar vėliau pasibaigs 
Lietuvos okupacija.

P. Plechavičiui išėjus Anapilin, išeivijoje prognozuota: „Ateis 
laikas, kai vėl Lietuva atstatys savo nepriklausomybę. Tada jo vardu 
bus pavadintos gatvės, tiltai. Žemaitijoje bus statomi ir paminklai, 
paminklai tam kietam, tvirtam generolui, kuris virto mūsų laisvės 
gyvenime gražia legenda“.

Kol kas dar ne visos prognozės išsipildė.
O ką šiandien mums pasakytų generolas P. Plechavičius, viename 

savo laiškų, rašytų 2004 m. vasario 9 d., šio teksto autoriui pabandė 
atsakyti jo dukterėčia Alina: „Jis tikrai pasakytų: „Mieli Lietuvos 
žmonės, džiaukimės, kad turime savo valstybę ir nebereikia tarnauti 
imperialistiniam kaimynui. Nesirauskime po mūsų valstybės pamatais 
ir dar su pagalba tų, kurių jungą ilgai nešėme. Kibkime į darbą ir 



72

kiekvienas pajėgsime ką nors gero nuveikti. Gyvename Žemėje, ne 
danguje. Tobulinti visada yra ką, bet jei įstatymų nepripažinsime, tai ir 
valstybės neturėsime“.

*
Pas generolo dukterėčią keletą kartų svečiavomės kartu su iš 

Čikagos į Lietuvą vis atvykstančiu dailininku Vytautu Osvaldu Virkau. 
Viename laiške iš užjūrio jis atsiuntė Povilo Plechavičiaus nekrologą, 
išspausdintą „Draugo“ laikraštyje 2000 m. spalio 20 d., virš kurio buvo 
savo ranka užrašęs: „Generolo Povilo Plechavičiaus sūnus. Mūsų žemės 
rubežiavosi; kai generolą vokiečiai sekiojo, jis dažnai nakvodavo pas 
mus.“

O kartą iš kelioninio krepšio Vytautas ištraukė pluoštą nuotraukų, 
surastų tėvų albumuose. Vienoje jų – trys broliai Plechavičiai įamžinti 
su savo mama Konstancija. Šios šeimos bendravo ne tik Lietuvoje, bet 
ir JAV.

Dailininką, kaip ir mane, ypač domindavo ponios Alinos 
biblioteka, kuriai buvo paskirta pati garbingiausia jos atkurtų namų 
vieta. Kaip ir tuose namuose, kuriuos buvo sukūręs jos tėvas. Visą 
gyvenimą ją kaupė. Pavydėti tokios galima. Šalia – patogūs foteliai, 
staliukas, ant kurio visada galėjai pamatyti neseniai skaitytą knygą. 
Belikdavo nusistebėti, kad tokie dideli užmojai prikeliant tėviškę šiai 
moteriai nesutrukdydavo tam surasti laiko. Ir ne bet kokiai knygai: 
dažniausiai tai buvo žymių filosofų veikalai, taip pat atsiminimai, 
rečiau – grožinė literatūra. Skaitė keliomis kalbomis.

                                                                                    2018 m. gruodis
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KĄ TEIGIA 
KAZIO BIMBOS ASMENS KODAS

1.

Viskas prasidėjo keistai, paslaptingai. Dešimties metų buvo. Tada 
dar nežinojo, kad akmenį galima kalti. Nežinojo, kas yra skulptūra. 
Tėvas buvo kalvis, akmenų laukuose daug, jis ir pabandė tėvo 
instrumentais pasidarbuoti. Daug įvairiausių galvų iškalė. Kalė, kalė, 
kalė, net sapnuose save regėjo kalantį.

Nuo to karto visas vasaras praleidžia prie akmenų.
Neseniai buvo nuvažiavęs ten, kur stovėjo gimtoji sodyba. Ką jis 

norėjo išvysti, palytėjęs pirmuosius savo darbelius? Vaikystę? Pajusti 
tėvo rankų šilumą? O gal įspėti paslaptį, nuo kurios viskas prasidėjo?

Paslaptis liko neįspėta. Ji tebesklando šalia. Važiuoja, pavyzdžiui, 
automobiliu ir užeina nepaprastas noras tuoj pat paimti į rankas 
kaltą. Todėl visada su savimi vežiojasi plastiliną. Žinoma, akmens jis 
neatstoja, tačiau tokiomis akimirkomis gelbsti. Stabteli. Rankos įninka į 
plastiliną, lipdo tai, ką seniai rengiasi tašyti. Praeina virpulys, užvaldęs 
rankas ir protą, ir vėl galima sėstis prie vairo.

Prieš imdamas kaltą į rankas, visada žino, ką darys. Tačiau 
nepaprastai svarbus momentas – akmens paieškos. Skaldytų nemėgsta, 
jie bedvasiai.

Ir dabar jo dirbtuvėje riedulys lyg svečias nebuvėlis – 
garbingiausioje vietoje. Anksčiau daugiau improvizuodavo, nebijojo 
sugadinti akmens. Dabar – ne. Būtinai privalo apčiuopti visumą. 

Kai buvo vaikas, ko tik neprisigalvodavo. Akmenį ir užburta 
karalaite įsivaizduodavo, ir apsimetėliu kipšu... Kaldavo, o vaikiška 
širdis nepaliaudavo virpėti: gal akmeniui skauda? Juk koks stebuklas 
– iš jo giliausiai mąstančios akys į tave pažvelgia. Net kaltas iš 
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rankų iškrinta nuo netikėtumo. Nebesumoji, kaip čia yra: tu ar ne tu 
šitai padarei? O gal tokį akmenį – su žmogaus akimis – iš pamiškės 
parsigabenai? Gal visai ne tavo kūrinys – tos akys?

Kaziui Bimbai, kai tašo akmenį, vienatvė visai nebūtina. Šalia 
gali būti ir paukštis, ir neįkyrus smalsuolis, gali skambėti muzika. 
Vieną vasarą beveik visus vakarus praleido prie Kairių miško. Akmuo 
pasitaikė kaip reta. Ilgokai tokio ieškojo. „Mergaitę su gėlėmis“ kalė 
dviese: jis ir senas senutėlis, gal devynias dešimtis pabaigęs. Ateidavo 
senutėlis, kai tik Kazys nušokdavo nuo „Javos“, ir išstovėdavo iki pat 
saulės laidos. Dažniausiai abu tylėdavo. Kai mergaitė nusišypsojo, 
senelis apsiverkė ir daugiau nebeatėjo.

- Niekada nesusimąsčiau, kodėl tašau akmenį, - K. Bimbos 
atvirumu neabejoju. – Kitaip negalėjau. Akmens man kasdien reikėjo 
lyg duonos. Kol šitai suvokė žmona, buvo ir barnių, ir nesusipratimų. 
Dabar mūsų dienotvarkė nusistovėjusi: po darbo įmonėje kasdien 
trejetą ketvertą valandų vaikščioju apie akmenį. Šeštadienį – jau visą 
dieną su kaltu. Nedirbu tik sekmadieniais. Knygai, parodoms, šeimai 
taip pat laiko reikia...

Jei ne skulptorius profesorius Aloyzas Toleikis, Kazys, ko gero, 
ir dabar būtų žinomas tik savo artimiesiems, gal dar vienam kitam 
bičiuliui. Neskubėjo išeiti į žmones, niekada net nesusimąstė apie tai. 
Paprasčiausiai jam buvo gera, nuostabu vaikščioti apie akmenis, žinoti, 
kad iš jų galima padaryti viską.

A. Toleikiui patiko K. Bimbos skulptūros ir skulptūrėlės, kurias 
visai atsitiktinai pamatė. Profesorius buvo nustebintas jų gausybės ir 
meistro išmonės. Jis ne tik apsidžiaugė – ir į Liaudies meno draugiją kelią 
parodė. Atvirai papriekaištavo dėl atsiskyrėliškumo, vienok, atrodo, 
liko patenkintas kitkuo: dabar ne taip paprasta surasti menininką, žūtbūt 
neieškantį pripažinimo. K. Bimba buvo kaip tik toks. Jis net patarimų 
neskubėjo klausytis. Sakė tą patį, ką mėgsta kartoti ir dabar, būdamas 
jau pripažintu liaudies meistru:

- Dirbu, noriu padaryti tai, ką pats savyje subrandinau, todėl 
protingus patarimus pasilieku ateičiai...

Pagrindinis K. Bimbos objektas – žmogus. Jie susimąstę, 
mažakalbiai. Jausmus skulptorius atskleidžia per figūros kompoziciją, 
portretą. Žmogus ir gėris, susimąstymas – pagrindiniai motyvai. Kai kas 
priekaištauja, kad jo žmonės liūdni. Tačiau yra ir kitokių atsiliepimų. 
Praėjusių metų pradžioje drauge su Jonu Vaicekausku Kazys surengė 
pirmąją Lietuvos liaudies meno istorijoje akmens skulptūrų parodą. 
Joje meistrai demonstravo apie keturiasdešimt darbų. Pagrindinis 
leitmotyvas, lydėjęs šią parodą – akmuo atgyja.
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Šitas jaunas menininkas turi kažką tokio, kas labai traukia kitus 
žmones. Visų pirma – akys ir žvilgsnis. Tai labai gero žmogaus veidas. 
Nesugadinto. Tie, kurie valdo akmenį, neretai valdo ir pinigą. Kazys ne 
toks. Ir netaiko į tokius. Kol šito nežinojau iki galo, plunksnos į rankas 
neėmiau.

Po pirmosios personalinės parodos Šiaulių miesto vadovai K. 
Bimbai paskyrė erdvias dirbtuves. Nebereikia tašyti pamiškėse, birbinti 
„Javos“ tamsiais kaimo keliukais.

Dirbtuvėje tarp akmeninių skulptūrų tvyro šviesi nuotaika. 
Galbūt ją skleidžia tik patalpų šeimininkas, o gal ir viskas drauge – 
žinoma, ir paveikslai ant sienų. Jų daug. Pusantro šimto peizažų yra 
nutapęs. Tai daugiausia Dubysos pakrantės. K. Bimba tapo iš natūros, 
tačiau nekopijuoja – jam svarbiausia perteikti nuotaiką. Paveikslų kol 
kas neleidžia į žmones. 

- Per anksti, - sako. 
Tačiau tapyba jam – antroji gyvenimo pusė. Drobėje stengiasi 

išsakyti tai, ko nespėja ar kol kas nesugeba akmenyje. Specialistų 
nuomone – netrukus debiutuos rimtas, savitas tapytojas.

Džiaugiasi lyg vaikas, jog jau ne vien kūju mosuoja. Nors K. 
Bimbai tik trisdešimt, tačiau Gediminas Pyragas ir Adomas Ganusauskas 
jį savo mokytoju laiko.

Kritika palanki akmens plastikos grožiui, emocionalia melodija 
besiliejančioms harmoningoms K. Bimbos skulptūroms. Nes meistras 
gerai jaučia medžiagą, akmens specifiką: „Skulptūrų formos nedidelės, 
pateiktos monumentaliai, apibendrintai. Iš aptakių, kompaktiškų 
akmeninių formų plaukia švelni, nuotaikinga gaida, žmogaus 
skausmas, jo godos... Nes meistriškumo mokosi iš lietuvių liaudies 
meno, praturtindamas jį savo menine kalba“; „Subtilia plastinių formų 
harmonija, ritmo jautimu, dvasiniu turtingumu išsiskiria „Mykoliukas“, 
išraiškingas „Dūdorius“, emocingoji „Laumės juosta“.“

- Tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk... – mojuoja kūju K. Bimba, o akmuo, 
rodos, nė iš vietos. Tačiau taip atrodo tik nepatyrusiam, šito darbo 
nepažįstančiam. Greitai iš akmens nieko nepadarysi. Užtat ir stengiasi 
Kazys, vieno darbo nepadaręs, naujo nepradėti.

Nauji sumanymai dažniausiai gimsta tašant. Iš pradžių jie būna 
nelabai realūs, pamažu ryškėja kontūrai, kol pasirodo lyg gyvi. Nereikia 
nei plastilinu lipdyti, nei nusipiešti – kiekviena linija jam jau visam 
laikui įsirašo į atmintį.

Buvo ir yra tokių sumanymų, kuriems jau daug metų. K. Bimba 
užaugo „per du kaimus“ nuo Jovaro gimtųjų Kalniškių. Kai išgirdo 
daina virtusį eilėraštį „Ko liūdi, berželi“, dar nežinojo, kas jį parašė. 
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Artimiausieji, kaimynai ją dainuodavo per įvairius suėjimus, šventes.
- Jos klausydamasis, vaizduodavausi bernelį su dūdele. Kodėl 

– pačiam tai sunku paaiškinti. Tas regėjimas išliko. Kai pereitų metų 
rugpjūčio mėnesį pakvietė į akmentašių stovyklą, dirbau nuo tamsos 
ligi tamsos. Man jau nieko nebereikėjo ieškoti – seniai širdis ir rankos 
norėjo užbaigti darbą, kurį sukūrė vaizduotė.

Skulptūra pastatyta prie Jovaro namo. Sumanymas skirtas liaudies 
poeto pirmojo eilėraščio sukūrimo aštuoniasdešimtmečiui ir 85-erių 
metų sukakčiai, kai poetas tapo knygnešiu.

Tačiau bene labiausiai patenkintas „Vaivorykšte“, stovinčia 
pakeliui į Molėtų observatoriją.

- Mums, seminaro dalyviams, tuomet, aštuoniasdešimt pirmaisiais, 
buvo sukurtos tokios sąlygos, kad galima buvo padirbėti be skubos. Tai 
labai svarbu akmentašiui. Daug kas siūlė laumę iškalti jaunesnę. Man 
atrodė kitaip – juk Žemė – sena, taigi ir laumė joje seniai gyvena.

Tris savaites Molėtų rajone, skulptoriaus Aloyzo Smilingio 
dirbtuvėje, vyko neįprastas seminaras. Dalyvavo jame septyni 
akmentašiai. Viliojo fantastinės, kosminės temos.

Aštuonios skulptūros papuošė observatoriją.
Prisirišęs K. Bimba ir prie vieno iš mažesnių darbelių. „Laukianti“ 

– tai mergaitės galva iš tamsaus akmens. Ji pabuvojo keliose sąjunginėse 
parodose, susilaukė gero įvertinimo, ją publikavo žurnalas „Sovietskij 
Sojuz“. Atsiliepė kalto broliai net iš užsienio, susižavėję, sujaudinti. 

- Akmenų Lietuvoje ne mažiau kaip medžių. Kodėl akmuo negali 
būti toks pat populiarus kaip medis? – samprotauja Kazys.

Labai nori padaryti darbelį Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus 
atminimui. Šiais metais kolūkis „Už taiką“ baigė restauruoti namą, 
kuriame gimė ir užaugo poetas.

- Kelintąsyk skaitau šio poeto kūrybą, jo amžininkų prisiminimus, 
beveik matau savo kūrinį užbaigtą...

Jau nemažai jo darbų muziejuose. Mėgsta dovanoti juos 
bičiuliams.

Vaikščiojant apie akmenį, netrumpai paėjėta. Skulptūrų – per 
penkiasdešimt.

                                                                                                                      1984

2.

Svečiuodamasis „Varpų“ redaktoriaus namuose Bernardas 
Brazdžionis vis pastebėdavo, kad svetainėje šalia knygų įsitaisęs 
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akmeninis Rūpintojėlis tikras Kazys Bradūnas. Tačiau tuomet, kai jį 
akmenyje iškalė pradedantis skulptorius Kazys Bimba, apie šį poetą 
jis gal dar ir nebuvo girdėjęs. Po daugelio metų vėl susitikus, jaunystės 
laikų pažįstamo klausiu: „Vis dėlto turbūt malonu išgirst apie tokį 
atsitiktinumą?“

- Kolegos, su kuriais anuomet dirbau, buvo mėgėjai klausytis 
„Amerikos balso“. Jie ir mane tokiai nuodėmei paskatino, - gan 
netikėtas prisipažinimas, nors ir nesiejamas su poeto atvaizdu. – Ir 
žinojau apie tuos poetus, ir ne tik apie juos, nemažai, kiek jau buvo 
galima tais laikais žinot. 

Retas atvejis: gyvename su Kaziu tame pačiame mieste, o nuo 
1984-ųjų, kai apie jį papasakojau „Nemuno“ žurnale, daugiau lyg 
ir nebendravome. Taip, man nebuvo paslaptis, kad ant vieno ar kito 
žinomo šiauliečio kapo vėl atsirado K. Bimbos kūrinys, kad šis žmogus 
dalyvauja parodose, pleneruose, simpoziumuose, apie tai vis kartkartėm 
informuodavo vietinė spauda, kartais ir kepuriškai pasisveikindavom. 
Ir tik pamatęs naujausius darbus, supratau, kad neabejotinai atėjo laikas 
daugiau sužinoti, kuo K. Bimbai buvo tie daugiau kaip trys dešimtmečiai, 
ką jo kūrybiniame kelyje pakeitė Atgimimas ir Nepriklausomybė.

Pirmiausia turbūt derėtų pažymėti, kad per tą laiką K. Bimba 
tapo pripažintu skulptoriumi: 2006-aisiais jam suteiktas meno kūrėjo 
statusas. 

Kazio veide laikas beveik nepadarė jokių korekcijų, bent jau 
pirmąją akimirką taip atrodo. Toji pati šypsena, atviras žvilgsnis, kokiu 
apdovanoti tik tie, kuriais visada galima pasitikėti. Tik plaukai jau ne 
tokie – visiškai balti. Tačiau bendro vaizdo jie tikrai negadina.

- Per tą laiką faktiškai pasikeitė viskas. Apie anuos laikus ir kalbėt 
nebesinori, - atsakymas įtikinantis. 

Vis dėl to anie laikai dar trumpam prisimenami, pažymėjus, jog 
Nepriklausomybė atvėrė kelius į parodinį gyvenimą. Taip, ir anuomet, 
nors ne taip dažnai, dalyvaudavo parodose, bet reikėdavo joms daryt 
visai ne tai, ką norėdavo. O atnešus parodos organizatoriams darbą, 
kuris tau atrodė vertingesnis už kitus, jis dažniausiai būdavo atidedamas 
į šoną. 

Kazys aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Ne, ne kaip tribūnas, 
kaip eilinis, nuo tokių, kaip jis taipogi nemažai priklausė. Naujieji 
vėjai jam buvo ypatingai svarbūs – atsivėrė dideli keliai, reikšmingi 
kūrybiniam gyvenimui. Išlaisvino, leido atvirai daryt, ko seniai širdis 
troško. Ir ne tik daryt, bet ir viešai rodyt, ką neseniai galėjo rodyt tik į 
dirbtuves užsukusiam labai artimam, patikimam žmogui. Tas pakilimo 
laikotarpis pirmiausia susijęs su sakralinėm skulptūrom, apie kurių 
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patekimą į parodas anksčiau net svajoti negalėjo. 
Po daugelio metų K. Bimba apie save įspūdingai priminė autorine 

paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Tiesa, Šiaulių 
universiteto dailės galerijoje veikė ne akmens, o medžio skulptūrų 
paroda. Labai simpatiškas, daugiareikšmis jos pavadinimas „Asmens 
kodas“. Kas be ko, ir kūrinių, kompozicijų pavadinimai originalūs, 
neatsitiktiniai, gerai apgalvoti, metaforiški: „Mozė“, „Pažadėtoji 
žemė“, „Kryžių kalnas“, „Nusausinta upė“, „Prokrusto lova“, „Sūnus 
palaidūnas“, „Šv. Brunonas“, „Temidė“, „Asmens kodas“ ir kt. 
Kiekvienas jų, be abejo, turi ir savo išskirtinę atsiradimo istoriją, apie 
kurią žino tik autorius. Šiandien tie kūriniai jau sugrįžę į dirbtuvę, tačiau 
Kazys nelinkęs ilgiems pasakojimams, jis sako, jog kažkokių išskirtinių 
tų darbų atsiradimo istorijų kaip ir nėra. Šiaip jau jis pirma sugalvoja 
pavadinimą, tik paskui daro darbą. Sugalvoja, o paskui sukasi galvoje 
pavadinimas, kurių daugelis susiję su Antika, jam turinčia ypatingą 
traukos jėgą. 

- Kad ir ta „Prokrusto lova“. Visada tave lydi, visada tave kažkas 
„apkapoja“. Ar ta pati „Mozė“, „Pažadėtoji žemė“. Tai – tokie dalykai, 
kurie visą laiką eina per gyvenimą. Nebūtinai juos būtina susieti su 
praeitim. Ir dabar tas vyksta. Todėl mano pavadinimai gal daugiau atėję 
iš pergyvenimų, - sako Kazys.

Įdomus prisipažinimas: laikas nuo laiko iš naujo vis perskaitąs 
Homero „Odisėją“. Užveda.

O medis jo gyvenime visada buvęs, nuo vaikystės. Tai – labiausiai 
prieinama medžiaga. Kai gimtuosiuose Mikalaičiuose (Šiaulių r.) 
reikėdavo į trobą atnešti malkų, visada kuri nors pliauska tapdavo 
išskirtine – joje Kazys nesunkiai įžiūrėdavo būsimą kūrinį. 

Bandau provokuoti. Šiais laikais gan madingos beprasmiškos 
atrakcijos. Kai kurie žinomi dailininkai tokią kūrybą net į Šiaulių 
centrinio parko medžius bevelija įkelti. Koks K. Bimbos požiūris į 
panašius atradimus?

Pašnekovas neslepia: jam maloni abstrakcija, tačiau tik tokia, kuri 
neabejotinai turi prasmę. O dabar dažnai daromi neturintys prasmės 
darbai, bet kokia forma. 

Čia turbūt derėtų paminėti kiek netikėtą ir paties K. Bimbos 
kūrinį – „Samogitas“, įsitaisiusį prie Šiaulių dailės galerijos. Tai – ant 
suoliuko sėdintis natūralus akmuo. Iš pirmo žvilgsnio lyg ir beprasmis 
darbas. Tačiau, žinant žemaičio charakterį, negalima pamiršti, kad 
Žemaitija jam visada buvo kaip tas lauko riedulys. Jį gali vartyt, bet 
jis išliks toks, koks yra. Darydamas skulptūrą, autorius tai ir turėjo 
omenyje. Iš pradžių į miesto centrinėje erdvėje ant suoliuko sėdintį 
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akmenį buvo įvairiai žiūrima, dabar daugeliui atrodo, jog seniai jam čia 
reikėjo atsirast.

Daugiausia K. Bimbos kūrinių iš akmens galima pamatyti 
kapinėse –  Šiaulių ir aplinkinių rajonų amžino poilsio vietose, yra 
ir Antakalnyje. Kazys stengiasi nesikartoti, netiražuoja savo darbų. 
Kaip tai pavyksta? Kas svarbiausia kuriant tokius darbus – liūdesys, 
filosofija, santykis su amžinybe ir laikinumu? 

Tie, kurie susidūrė su skulptorium, žino, jog jis neskuba jų prašymą 
įgyvendinti labai greitai. Amžinybė jam, kaip ir daugeliui mūsų, šventas 
reikalas. Sužino, kas įmanoma apie velionį, o ir jo artimuosius. Vieną 
kitą kartą pabendrauja. Prieš imdamas į rankas kaltą dar sykį pagalvoja 
apie atsakomybę – antkapinių kūrinių niekas nekeičia, jie stovi tiek, 
kiek gyvuoja kapinės. 

Dar viena įdomi smulkmena: darbai neatsiskiria nuo skulptoriaus. 
Tie žmonės, kuriems darė antkapinius paminklus, tampa puikiais 
draugais. Susitinka, pasikalba. Be to, pats Kazys, buvodamas vienose 
ar kitose kapinėse, aplanko savo kūrinius. Nurenka užkritusius šapelius, 
patvarko kapavietę, net nuplauna paminklą, jei yra toks reikalas. 

Anot K. Bimbos, iš viso yra sukūręs nuo trijų šimtų iki pusės 
tūkstančio antkapinių paminklų. Tikslios statistikos neturįs. Toji galerija 
išties įspūdinga, tuo nesunku įsitikinti pabuvojus kartu su skulptorium 
vien Šiaulių kapinėse.

Tačiau suteikime žodį specialistui – menotyrininkui Virginijui 
Kinčinaičiui, jau seniai stebinčiam Kazio kūrybinį kelią: „Kazys Bimba 
gali puikuotis spalvinga kūrybine savo biografija, kurią puošia didžiulė 
skulptūrinių antkapių kolekcija. Sakykime, kad tai yra jo skulptūrų 
paroda po atviru dangumi. Tai – kūriniai, savitai pratęsiantys tradicinį 
lietuviškų antkapių meną. Tačiau tai modifikuota, naujas Lietuvos 
kultūros realijas perteikianti, jau kitas vertybes ir estetinį skonį 
simbolizuojanti kūryba.

Reikėtų labai atidžiai pastudijuoti K. Bimbos antkapių kolekciją 
ir mums atsivertų esminiai lietuviško mentaliteto bruožai – santykis 
su amžinybe ir laikinumu, gyvenimu ir mirtimi. Šiuo atveju antkapyje 
kryžiuojasi estetika ir egzistencija. Laikinumas pridengiamas ilgaamžiu 
akmeniu, o mirtis nuslopinama estetine gražios formos pajauta. Todėl 
Kazys nuolat laviruoja tarp religinių, mirties, amžinybės simbolių ir 
skulptūrinės plastikos dėsnių.

Pasitelkdamas tradicinės ir modernios skulptūros formas, jis 
modernizuoja ir estetizuoja šiaip be galo monotonišką „monolitinį“ 
lietuviškų kapinių peizažą ir kuria naujas kapinių kultūros tradicijas.“

2018-ieji K. Bimbai išskirtiniai buvo dar ir todėl, kad sukūrė 
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originalią atminimo lentą, skirtą žymiam architektui Karoliui Reisonui 
(1894-1981). Labai sumaniai panaudotas Kauno Prisikėlimo bažnyčios, 
prie kurios projekto tarpukaryje darbavosi šis architektas, motyvas. 
Švediškas granitas, šiauliečio skulptoriaus dėka virtęs įspūdingu kūriniu, 
labai dera ant pastato Vilniaus ir Vasario 16-osios gatvių sankirtoje. 

Pažinčiai su K. Reisono kūryba jau nemažai metų. Žinojo, kad 
išskirtinio grožio Venclauskių rūmai, kuriuose dabar „Aušros“ muziejus, 
yra vienas jo projektų. Taipogi ir senoji „Rūta“. Tačiau didžiausią įspūdį 
padarė Kauno Prisikėlimo bažnyčia, prieš keletą metų plenero metu 
pabuvojus ne tik jos sakralinėse erdvėse, bet ir rūsiuose. Užtat, kai buvo 
paskelbtas konkursas memorialinei lentai sukurti, padirbėjo iš širdies 
ir laimėjo net dvi – pirmąją ir antrąją – vietas. Be abejo, įgyvendintas 
pirmasis variantas. 

Kazys pasakoja, jog nė kiek ne lengviau buvo surasti vietą 
atminimo lentai. Norėjosi, kad ji įsikurtų ir miesto centre, ir prie kurio 
nors pastato, su K. Reisonu susijusio. Po ilgų paieškų surado tokią 
vietą – šalia naujos elektros skydinės stovėjo senoji, amžių atgyvenusi 
dėžė. Erdvė, kuri tarsi laukė, kad čia būtų įamžintas žymiojo architekto 
atminimas. 

Ar tai pirmoji K. Bimbos sukurta memorialinė lenta? Ne. Bene 
svarbiausia, kad ir tokio pobūdžio darbai gimsta neskubant, įsigilinus į 
asmenybės, kuriai jie skirti,  gyvenimą. Pastaruoju metu viena įdomesnių 
– akademikei Irenai Eitminavičiūtei, kurį laiką gyvenusiai S. Lukauskio 
gatvėje, Vilniaus šiauliečių klubo prašymu sukurta atminimo lenta. 

Pripažinimą pelnęs yra ir pats K. Bimba. Jam buvo skirta 2008 
metų Šiaulių miesto kultūros ir meno premija. Ne vieną apdovanojimą 
parsivežė iš parodų įvairiuose Lietuvos ir užsienio miestuose. 

- Kokie įvertinimai labiausiai nudžiugino?
- Mieliausias tas, kuris arčiausias, - Kaziui šiauliškė premija 

iki šiol šildo širdį. Jis sako, jog pažįstąs beveik visus, kurie įvertinti 
ta premija. Turįs ir slaptą tikslą – suburti jos laureatus į klubą. Galėtų 
rinktis kad ir jo dirbtuvėje, tikrai būtų apie ką pakalbėti. 

Na, o jo darbų jau yra pasklidusių po visą pasaulį. Įvairių kūrinių 
yra įsigiję ir  muziejai, ir kolekcininkai. 

Artimiausio žmogaus – dukros Monikos, studijavusios 
diplomatijos mokslus, nuomonė – tikrai ne diplomatiška, Kaziui ji 
ypatingai brangi: „Mano tėtis tašo akmenį, drožia medžio skulptūras, 
tapo. Polinkį darbuotis plaktuku jis tikriausiai paveldėjo  iš savo tėčio, 
kuris buvo nagingas kalvis. Apie senelį žinau nedaug, susipažinti su juo 
nebeteko, tačiau daug fizinių jėgų ir kantrybės reikalavęs jo amatas man 
visuomet kėlė mistinį susižavėjimą – nuostabu matyti, kaip žmogus, 
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įvaldęs ugnį ir metalą, iš tvirtos medžiagos sugeba kurti grakščias 
formas, daiktus, įrankius. Galbūt iš to atsirado tėčio gebėjimas matyti 
dalykus ne tokius, kokie jie yra, bet tokius, kokiais jie galėtų tapti. 
Jis išmoko žvelgti į medžiagą, daiktą ar gyvenimišką situaciją kaip į 
galimybę sukurti kažką puikaus ir nepaprasto. Šis gebėjimas leidžia 
matyti realybę gražesnę nei ji yra, įžvelgti jos potencialą ir tuo pačiu ją 
keisti, formuoti, pritaikyti sau. Tikriausiai todėl tėtis pagrįstai didžiuojasi 
galėdamas gyventi iš savo kūrybos. Jo kūryba – tai jo darbas, nuolatinės 
pastangos, laisvalaikis, jo gyvenimo pilnatvė.“

Jei palygintume skulptorių K. Bimbą, žengiantį pirmuosius 
žingsnius kūrybiniame kelyje ir dabartinį, kas pasikeitė? Nesunku ar 
sudėtinga būtų atskirti 9-10 praėjusio amžiaus dešimtmečiuose ir jau 
XXI a. sukurtus kūrinius?

- Gal mastelis pasikeitė. Gyvenimiška patirtis dovanoja 
savotišką filosofiją, - persiritus į kitą pusę, Kaziui norisi daug ką labiau 
apibendrinti. Anksčiau norėjosi aštresnių, gal labiau iššaukiančių temų, 
o dabar kuo toliau, tuo labiau norisi nuglūdintų, mažesnių, aptakesnių 
formų. Vienam darbe viską ir labai daug pasakyt jau nesinori.

Kažkada rašiau: „Tie, kurie valdo akmenį, neretai valdo ir pinigą. 
Kazys ne toks. Ir netaiko į tokius. Kol šito nežinojau iki galo, plunksnos 
į rankas neėmiau.“ Ne visai taktiškas klausimas, praėjus keliems 
dešimtmečiams ir gyvenant jau kapitalizmo sąlygomis: ar ta nuomonė 
apie patį tebegalioja?

Kazys ir naujiems laikams atėjus neįkūrė jokios įmonės, nors 
turėjo tokių galimybių ir net buvo raginamas. Kai ateina užsakovas, 
niekada jam nesako, jog tas ir tas tiek ir tiek kainuoja. Klausia: „Kiek 
galit skirt tam reikalui?“ Yra įsitikinęs, kad žmonės sąžiningi, ypač 
netekties valandą. Nors niekada neturėjo kitokių pajamų, sako, jog jam 
užtenka tiek, kiek gauna. 

Įdomus K. Bimbos požiūris ir į pripažinimą, atėjusį tik per darbą, 
žūtbūt jo neieškant: 

- Man pripažinimas – kad tie žmonės, kuriems kažką sukūriau, ir 
toliau su manim bendrauja.

Kazys visų pirma žinomas kaip skulptorius. 
- Kažkada esat minėjęs, kad svarbiausia jums, kaip tapytojui, 

perteikti nuotaiką. Akmuo ir medis visiškai nenukonkuravo, drobei dar 
lieka laiko?

- Lieka, lieka, - patvirtina. – Jei nuo ryto dirbu su akmeniu, vėlai 
vakare atsigaunu prie drobės.

O daugiausia tapybos darbų sukuria pleneruose. Ypač vertina 
Nidoje vykstantį, didelę prieškarinę istoriją turintį. Prieš ketvirtį 
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amžiaus jį pradėjo organizuoti buvęs šiaulietis Saulius Kruopis. O dėl 
nuotaikos Kazio atsakymas labai paprastas: „Kokią pats turi, tokia ir 
kūrinyje nuotaika“.

- Turbūt turite užrašų knygelę, kurioje surašyti į pasaulį atkeliavę 
kūriniai? Kuriems pats parašytumėte aukščiausią įvertinimą?

- Man visi labai svarbūs. Negalėčiau pasakyt, kurie svarbiausi. 
Tačiau antkapiniams, be abejo, didžiausias įvertinimas.

Ir dar: Kazys labai vertina bendras parodas. Ypač su Vilmantu 
Dambrausku. O paskutinė įsimintiniausia – „Riparija“, toji, kurią po trijų 
dešimtmečių pertraukos Šiaulių universiteto dailės galerijoje atgaivino 
Sigitas Prancuitis. Ji dar šviesios atminties Eduardo Juchnevičiaus 
sugalvota. Ką jos vardas reiškia? Riparija – urvinė kregždė. Anot 
K. Bimbos, labai filosofiškas pavadinimas. Joje Kazys rodė keturis 
kūrinius iš marmuro. 

Kūrybinis stažas didelis. Ir kūrybinis braižas originalus. Įdomu, 
kokius kūrėjus Kazys laiko savo mokytojais.

Pačioje pradžių pradžioje, prisipažįsta, kur tik galėdavo, 
stebėdavęs profesorių Aloyzą Toleikį, tyrinėdavęs jo akademiškus 
darbus. Yra įsitikinęs, kad jie davė didžiausią pagrindą. Kas be ko, 
žavėjosi tais, kurių negalėjo pamatyt – Henriu Mūru, Albertu Komečiu, 
Konstantinu Brankuši. 

Daug kam ir pats yra įdavęs į rankas kaltą ir mokęs. Ir išmokė, 
ir dirba. O kad buvę mokiniai nelabai nori prisimint, kas ir ko juos 
išmokė, bevelija jų vardų neminėt.

- Visi A. Toleikio studentai pas mane praeidavo akmens kalybos 
praktiką. Tie, kurie norėjo būt skulptoriais, - paaiškina, pridėdamas, jog 
džiaugiasi, kad jie sėkmingai dirba.

Dirbtuvėje Kazį užtiksi kasdien. Vasarą darbo diena dirbtuvės 
kiemelyje užtrunka iki vėlumos, iki tol, kol šviesu. Žiemą persikelia į 
patalpas. „Buržuika“  padeda  nesušalti. Tądien, kai lankiausi dirbtuvėje, 
jau buvo įpusėtas užsakymas iš Pagėgių. Akmuo, kuris stovės šalia 
miestelio geležinkelio  stoties, įamžins 1918 metų savanorius. 
Džiaugiasi K. Bimba tokia iniciatyva, ji jam labai miela. 

Dirbtuvėje bent keliose vietose knygos, kai kurios jų atverstos. 
Todėl ir sakau: akivaizdu, jog ir knygai paskaityti dar lieka laiko. Jei 
taip, kokie autoriai mėgiamiausi?

Skulptorius patvirtina, kad lieka. Tačiau paaiškina, kad dabar 
skaitąs jau ne taip, kaip jaunystėje. Gal kam tai atrodys ir nerimta, tiesiog 
atsiverčiąs knygą bet kurioje vietoje. Pastaruoju metu susižavėjęs Tomu 
Manu, matyt, Nidos plenerai kalti. „Mirtį Veronoj“ dabar skaitąs. Žodžių 
žaismas daugiausia domina, kokiam nors būsimam darbui nuteikia. 
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Gabrielio Garsijos Markeso keletą knygų neseniai  taip perskaitė. O ant 
darbastalio, šalia eskizų – Francas Kafka.

- Pavargęs prie Kafkos prisėdu. Atsigaunu, - paaiškina.
Ką gi vis dėlto teigia menininko Kazio Bimbos asmens kodas? 

Pats skulptorius tvirtina, kad jo kodas pats paprasčiausias, vienu žodžiu 
nusakomas – atvirumas. Perskaitomas bet kada ir bet kur.

Tiesa, jo kūrinys tokiu pavadinimu ne toks jau paprastas. Du 
įspūdingi daug matę medžio gabalai, virvių mazgai. „Gal ir aš toks – 
ant pakelės, ant vartų“, - šįkart Kazys mįslingas.

Įsidėmėtini menotyrininko V. Kinčinaičio žodžiai: „Kazys yra 
itin aktyvus ir įvairių šiuolaikinio meno projektų dalyvis. Būtent šioje 
erdvėje išryškėja dar viena Kazio savybė – jo imlumas ir atvirumas 
kūrybiniams eksperimentams. Čia pasireiškia visa gaivalinga šio 
menininko vaizduotė, jo meistriškumas ir laisvumas. Metalo laužo 
skulptūrų plenere Kazys stebino lakoniškomis metalo plastikos 
formomis. „Performos“ projekte jis sukūrė abstrahuotas, monumentalias 
medžio skulptūras. Akivaizdu, kad šiuo atveju puikiai dera tradicinė 
Kazio meistrystė ir jo asmenybės modernumas.“

Tarp gausybės Kazio kūrinių atvaizdų  netikėtai užtikau ranka 
rašytą atsiliepimą, kuriam jau trisdešimt šešeri. Truputį keista, kad 
skulptorius su juo nesupažindino anuomet, kai rengiau publikaciją 
jaunimo žurnalui. O gal ir nieko keisto, paprasčiausiai tai tik 
patvirtinimas, kad K. Bimba ne tuščiagarbis. Tų pagiriamųjų žodžių 
autorius pats Gerardas Bagdonavičius, daug metų Šiauliuose buvęs 
vienintelis dailininkas, savo gimtajame mieste okupacijos metais padėjęs 
subręsti ne vienam talentui, be to, ypatinga asmenybė – sovietmečiu į 
parodas ateidavo pasipuošęs Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordinu, o kalbėdamas nepataikaudavo tiems, kurie mėgdavo savo 
patarimus užbaigti mįslingu yra nuomonė. Tai štai ką maestro parašė, 
apsilankęs jaunojo skulptoriaus parodoje: “Kazimieras Bimba savo 
įvairiose skulptūrose aiškiai pademonstravo nepaprastai šiandieniško 
kūrybinio EUROPOS stiliaus akmens kalimo ultramodernišką formų 
apvaldymą. Bravo, tikras europinis stilius!“ 

Įdomu, ką šiandien apie K. Bimbos kūrinius pasakytų legendinis 
dailininkas?

                                                                                  2018 m. lapkritis
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ŽMOGUS LEGENDA,
arba 
PENKIOS BOKSO TĖVO KNYGOS

Net nesitiki, kad praėjo daugiau kaip dešimtmetis, kai nebėra 
Lietuvos ir Šiaulių bokso tėvu tituluoto Vaclovo Peleckio (1910-2009). 
Ir kad šitam iki gilios senatvės jaunatviškam žmogui rugpjūčio 28-ąją 
būtų sukakę 110 metų. Gera proga prisiminti išskirtinę asmenybę.

KELI BIOGRAFIJOS FAKTAI

Gimė Šiauliuose. 1930 m. baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją. 
1931-1935 m. mokėsi vadovavimo statyboms. 

Nepaprastai daug savęs atidavė tiesioginiam darbui – tarpukaryje 
dirbo statybų subrangovu: vadovavo Šiaulių centrinių pašto rūmų, 
Rėkyvos elektrinės, Linkaičių (Radviliškio r.) ginklų gamyklos pastatų 
(iš viso 52), Telšių, Varnių kareivinių ir kitų objektų statyboms. 
Pokaryje – ilgametis (1944-1981) Šiaulių statybos remonto valdybos 
vyr. inžinierius.

1927 m. pradėjo boksuotis. 1933 m. lankė bokso treniruotes 
Klaipėdoje pas žymų boksininką profesionalą J. Vinčą, sugrįžusį iš JAV. 
Turėjo nemažai varžovų, ir gana stiprių, o gražiausiomis varžybomis 
laikė tas, kurios vyko 1935 m. Kaune, Tilmanso salėje, kur iškovojo 
Lietuvos čempiono vardą. Nors visą gyvenimą buvo neetatinis bokso 
treneris (1932-1981), išaugo iki sąjunginės kategorijos bokso teisėjo 
(1948) ir nusipelniusio bokso trenerio (1964). Treniravo Lietuvos bokso 
rinktinę (1947-1949). Pirmasis iš Lietuvos kartu su rinktine dalyvavo 
SSRS profesinių sąjungų bokso pirmenybėse Leningrade (dab. Sankt 
Peterburgas), kuriose laimėjo bronzos medalius. Surado ir treniravo 
(1958-1967) Mechiko olimpinių žaidynių vicečempioną J. Čepulį.
„Fair Play“ („Kilnaus elgesio“) laureatas (1998). Pripažintas geriausiu 
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Lietuvos šimtmečio treneriu (1999).
Penkių knygų autorius. 2006 m. Lietuvos rekordų agentūra 

„Factum“ kaip vyriausią knygos autorių įrašė į Lietuvos rekordų knygą. 
Būdamas 95 metų, 9 mėnesių ir 22 dienų, parašė knygą „Pasaulis, 
kuriame gyvenau“.

Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi 
ir Olimpiniu atminimo medaliu (2008), garbės ženklu „Už nuopelnus 
Šiaulių apskričiai“. 

VISADA BUS PAVYZDYS

Retas atvejis, kad sportininkas dar pagarsėtų ir kaip rašytojas. 
Debiutavo būdamas 87-erių. Ir beveik dvylika metų nepadėjo plunksnos. 
Keldavosi ketvirtą ryto ir iki pusryčių dirbdavo prie naujo rankraščio. 
Devyniasdešimt devintųjų gimimo metinių išvakarėse pasirodysiančios 
knygos laukė kaip dar vieno įrodymo, kad gyvenimas žengia pirmyn. 
Ir jis pats, ir jį pažinojusieji neabejojo, kad šimtmečio tikrai sulauks – 
niekuo nebuvo panašus į seną žmogų.

Taip likimas sudėliojo, kad antrąją šv. Velykų dieną, kai matėmės 
paskutinįjį kartą,  iš užmaršties vis kėlė tai šį, tai tą, žmones ir įvykius, 
kaip visada, prisimindamas iki smulkmenų, su detalėmis, kurių, regis, 
niekaip neįmanoma atsiminti. Na, ar jūs, pavyzdžiui, atsimintumėte, 
koks prieš pusę amžiaus ar dar anksčiau kažkurią įsidėmėtiną dieną 
buvo oras, kelintą valandą susitikote? O jam  tai buvo įprasti dalykai. 

Kad vis dėlto skubėjo, buvo akivaizdu iš noro iki galo užbaigti su 
šeimos genealogija susijusius reikalus. Ir sodelio „revizija“ paskutinį 
pavasarį buvo kaip niekada kruopšti: atsisakė senų, nors ir labai mielų 
širdžiai medžių, sodino naujus, apie kurių būsimą derlių jau stengėsi 
nekalbėti.

Iki galo užbaigė ir dar vieną darbą: naujos knygos rankraštį. Gal 
pirmąkart per daugelį metų išgirdome jam nebūdingą norą: jei senesnio 
autoriaus nėra, gal rankraštis, tapęs knyga, galėtų pretenduoti į Gineso 
rekordininkus. Su šypsena tai buvo pasakyta, gal ir juokais, tačiau 
pajuokavę ėmėm ir paskaičiavom, kiek gi autoriui, tik ką užbaigusiam 
naują knygą, Dievulis jau atskaičiavo. Gražūs skaičiai išsirikiavo: 98 
metai, 7 mėnesiai, 16 dienų.

Kas galėjo pagalvoti, kad iki lemtingojo infarkto buvo likę vos 
šešios dienos? Jokio šešėlio.

Sunku pasakyti, kada atsiras galimybė tą naująjį, paskutinįjį 
rankraštį išleisti, bet ir penktosios knygos nebespėjo išvysti. Leidyklos 
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netikėtai paprašytas parašyti jai įžanginį žodį, pirmiausia prisiminiau, 
kaip gimė pirmoji, paskui – antroji, trečioji, ketvirtoji knygos. Tai 
nebuvo sudėtinga, nes šių eilučių autoriui, vaizdžiai kalbant, teko 
„Povilo Višinskio dalia“. Žinoma, Žemaitės atvejis nepalyginamas, 
tačiau ir bokso tėvas pasirodė turįs užslėptų literatūrinių gabumų. Kai 
apie 1995-uosius pusiau rimtai pasiūliau pabandyti užrašyti tai, ką taip 
įdomiai pasakodavo, nepasakė nei „taip“, nei „ne“. Tačiau po kurio 
laiko paaiškėjo, kad tos ekspromtu ištartos užuominos nepamiršo, dar 
daugiau – vis dažniau sėdo prie rašomojo stalo.

Taip gimė knyga „Tuoj nuaidės gongas“ (1997), kurioje aprašyta 
Šiaulių bokso istorija.

Antrosios knygos „Lietuvos bokso žvaigždynas“ (2000) 
sumanytojas buvo jau jis pats, panoręs bokso gerbėjams papasakoti 
apie labiausiai nusipelniusius šios sporto šakos atstovus, kurių daugelį 
pažinojo iš labai arti. 

Savo gyvenimui skirti „Praeities aidai“ (2002).
Kad plunksna ir toliau nedžiūtų, atsirado naujas rimtas objektas 

– per ilgą gyvenimą patirti linksmi nutikimai. Tai – „Pasaulis, kuriame 
gyvenau“ (2006).

Žinoma, dar labiau plunksnos vertas pats tų tekstų autorius. O, 
jei atsirastų toks pasiryžėlis, kokia spalvinga asmenybė atsiskleistų. 
Žmogus – legenda, kaip Vaclovas Peleckis buvo pavadintas jau palikęs 
šį pasaulį, buvo išties daugiabriaunis, toks, šalia kurio ir įdomu, ir jauku, 
ir saugu, ir kurį išduoti, nuvilti turbūt niekas nėra ryžęsis.

Profesorius Bronius Prėskienis, daug metų rytais bėgiodavęs dar 
prieškaryje paties V. Peleckio rankomis statytų namų kaimynystėje, 
- miesto naujajame parke, bokso tėvo atmintyje taip ir likusiame 
Šapiro pievomis, ne kartą yra sakęs: „Vėl pasakojo įdomų dalyką“. 
Bendravimas su pažįstamais, o ir nepažįstamais buvo tai, kas buvo labai 
svarbu. Mokėjo, beje, ne tik pasakoti, bet ir klausytis.

Anądien važiavome per Žemaitiją. Tais pačiais keliais, kuriais ne 
sykį kartu keliavo ir šeimos patriarchas. Luokė, Šatrija, Graudušiai... 
Vietovės, kuriose nemažai asmeniškų patirčių. Bevažiuojant pro vieną 
miško proskyną, Vaclovas Peleckis jaunesnysis (beje, taipogi Lietuvos 
ir Šiaulių bokso tėvo auklėtinis, daugkartinis Lietuvos ir Pabaltijo 
čempionas) papasakojo tokį atsitikimą. Čia su tėvu, kuriam tuomet 
jau buvo suėję devyniasdešimt aštuoneri, grybavo. Buvo sutarę: jei 
atsiskirs, tegu lukteri toje vietoje, iki kurios trumpiausias kelias. O jis, 
žinodamas, kad sūnus su automobiliu bus nuvažiavęs į kitą miško pusę, 
nutarė... netrukdyti ir pėsčiomis kirto apie dešimt kilometrų. Su pilna 
pintine grybų.
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 „Tačiau jau buvo pavargęs“, - prisiminė junioras.
 Tai – tik viena iš daugelio istorijų, kuri papuoštų ir gerokai 

jaunesnių žmonių biografijas.
Pirmą sykį su daktarais susidūrė jau baigdamas devintą dešimtį. 

Tačiau ir po to dukrai vis tekdavo priminti: „Ar vaistus nuo spaudimo 
geri?“ „Kam man save nuodyti? Juk viskas gerai“, - atsakydavo gražiai, 
kiek paslaptingai šypsodamasis, tarsi tikrindamas, kiek tie jo žodžiai 
teisūs. Reikėdavo ilgokai įtikinėti, kad juokauti negalima, kad vaistus 
reikia naudoti kasdien.

O kai reikėdavo gauti tų vaistų receptą, pas šeimos gydytoją 
išsiruošdavo anksčiau už kitus. „Nenoriu tarp senių maišytis“, - rimtu 
veidu paaiškindavo. Suprask: jam, jaunam, nepatogu lūkuriuoti tokioje 
eilėje.

Arba: kai kartą pateko į ligoninę ir sesutė pavadino seneliu, 
kažkaip ypatingai, kaip tik jis mokėjo, pasakė: „Geriau duok per veidą, 
bet seneliu nevadink“.

Ir iš tikrųjų nebuvo panašus į seną žmogų. Nei dvasiškai, nei 
fiziškai. Gražu buvo žiūrėti į beveik šimto metų sulaukusį baltaplaukį 
– visada tiesų, giedria, šviesia šypsena, vikrų, sąmojingą ir išmintingą. 
Net du dešimtmečius našlavo, tačiau niekada nesiskundė – buityje, 
kasdienybėje, iki paskutinių dienų buvo pats sau šeimininkas. Ir 
dar koks šeimininkas! Vaikams ir anūkams liko net keli jo firminiai 
patiekalai, ypač ypatingi tie, kuriuos ruošdavo sugrįžęs iš žvejybos: 
lydekos kotletai, karpis drebučiuose ir kt. 

„Literatūroje ir mene“ išspausdintame nekrologe anūkas 
Mindaugas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, be kita ko, rašė: „Man 
Senelis visada bus pavyzdys, kokiu žmogumi reikia būti – optimistu, 
niekada „nenukabinančiu nosies“, nors gyvenimas ne visada lepina, 
įžvelgiančiu gerąsias puses ten, kur kiti jų nepastebi, sugebančiu 
pajuokauti, kai aplink tvenkiasi debesys. Senelio požiūris į gyvenimą, 
žmones, aplinką buvo šviesus, išmintingas ir kūrybiškas. O rašytojo 
ir pasakininko talentas – įkvepiantis. Jis dar vaikystėje išmokė žaisti 
kortomis, bet įspėjo: „Niekada nežaisk už pinigus, svarbiausia – pats 
žaidimas“. „Dar ne laikas pas Abraomą“, - vis pajuokaudavo Senelis, 
kieno nors paklaustas, kaip jaučiasi. Vieno Dievo valia buvo pasiimti 
jį pas save“.

Tokių laidotuvių, kai į paskutinę kelionę buvo lydimas šis 
nepaprasto grožio žmogus, Šiauliai turbūt niekada nebuvo regėję. Joms 
pasibaigus, kapą užgulė apie porą šimtų vainikų. Jie netilpo net ant 
plataus šeimyninio kapo.

Leidykla Saulės delta Vaclovo Peleckio knyga „Apie save ir 
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Lietuvos boksą“ (Šiauliai, 2009) pradėjo naują knygų seriją „Iškilieji 
Lietuvos žmonės“. 

TARP GERBĖJŲ – IR PROFESORIUS SAULIUS SONDECKIS

Įvairiai susiklosto žmonių likimai. Tačiau didele dalimi jie 
priklauso nuo paties žmogaus.

Šio pasakojimo herojus daug pasiekė savo gyvenime. O pasiekė 
tik savo darbu, atkaklumu. Taip, gražiausios būdo, charakterio savybės 
talkino, tačiau buvo tik gerąja dvasia. Visa kita priklausė nuo jo paties.

Man, užaugusiam be tėvo, susitikimas su žmogumi, kuriam 
tėvo pareigos visada buvo labai svarbios, suteikė galimybę daug ką 
įvertinti iš naujo, leido į gyvenimą žvilgterti iš šviesiosios pusės. Keturi 
dešimtmečiai, prabėgę šalia, - didelė vyriškumo, žmogiškumo mokykla.

Tačiau, pasirodo, ir per tokį laiko tarpą dar ne viską sužinojau 
apie šį gražų žmogų.

Jau bokso tėvui ir vyriausiam knygų autoriui iškeliavus Anapilin, 
turėjau progą pabendrauti su profesorium Saulium Sondeckiu. Maestro 
prisiminus gimnazistiškus metus, netikėtai išgirdau ligi šiol dar 
nežinomų smulkmenų. Profesorius prisipažino, jog ir jis su didžiausiu 
ūpu pokaryje veržėsi į bokso varžybas, o jų pagrindinį organizatorių 
buvo įsidėmėjęs iš kelių nutikimų šokiuose. Pasirodo, treneris Vaclovas 
Peleckis užsukdavo ir į tokias vietas, mat, ten lankydavosi ne vienas 
jo auklėtinis. Laikai buvo rūstūs, šokiai neretai baigdavosi ne tik 
muštynėmis, bet ir kraujo praliejimu. Treneriui visų pirma buvo svarbu 
įsitikinti, kad tie, kurie ateina į treniruotes, niekada nepakels rankos ne 
ringe ar treniruočių metu, kad nepamirš jo žodžių: „Mušeikoms ringe 
ne vieta“.

Įdomiausia, sakė profesorius Sondeckis, kad, prasidėjus 
muštynėms, pakakdavo informacijos, jog netrukus pasirodys treneris. 
Nereikėdavo jokių milicijų. Tokios žinios pakakdavo, kad taika 
įsivyrautų akimirksniu, tarsi karas ir nebūtų prasidėjęs.

Tokios pagarbos, ne baimės, o pagarbos, sakė maestro, galėjo 
tikėtis tik nepaprastas žmogus.

Iš arti pažinojusieji bokso tėvą žinojo, jog tai – žmogus, kuriam 
svetima buvo pakelti balsą prieš pašnekovą. Boksas, ringas – sąvokos, 
kurios asocijuojasi su jėga, šiurkštumu, net skausmu. Todėl, tapęs 
šeimos nariu, niekada nenustojau stebėtis tomis charakterio savybėmis, 
kuriomis paprastai būna apdovanoti itin jautrūs, kitą žmogų ypač 
jaučiantys ir suprantantys.



89

Dar viena įdomi savybė: iki gilios senatvės labai mėgo skaityti 
pasakas. Mokėjo ir pats tai, ką perskaitė, gražiai atpasakoti. Atpasakoti 
čia turbūt ne tas žodis, nes tokiais atvejais nuo savęs antrątiek pridėdavo. 
O kai kokia nors proga prisimindavo pragyventus metus ir įvykius, 
belikdavo stebėtis dar ir puikia atmintimi. Matyt, tai ir paskatino mane 
pasiūlyti jam užrašyti tai, ką taip įdomiai pasakodavo. 

Beje, būta ir nemenkų muzikinių gabumų: Lietuvos kariuomenėje 
tarnavo muzikantų kuopoje. Gerai grojo net keliais instrumentais. 
Kartais per šventes namuose pagrodavo su kitais šeimos nariais: žmona 
Salomėja, kuri grojo gitara ir turėjo labai gražų balsą, bei sūnumis 
dvyniais.

Belieka apgailestauti, kad toks nepaprastai savo gimtąjį miestą 
mylėjęs žmogus, daug jam nusipelnęs ir kaip statybininkas inžinierius, 
ir kaip vyriškiausios sporto šakos puoselėtojas, jaunų žmonių ugdytojas, 
netapo miesto garbės piliečiu. Neįamžino jo ir Šiaulių televizija, kuri 
tikrai tokią galimybę turėjo. Deja, jau keleri metai, kai Šiauliuose 
neberengiamas ir tarptautinis bokso turnyras „Peleckio taurė“. 

Įamžinant šito garbingo žmogaus atminimą derėtų vieną Šiaulių 
gatvę pavadinti jo vardu.

„GAL Į ŽEMAITĘ NUSIŽIŪRĖJAU?“

Diktofono kasetėje išliko ilgokas mudviejų pasikalbėjimas. 
Skaitytojų dėmesiui – dalis klausimų ir atsakymų, užfiksuotų 1997 m. 
vasaryje.

- Kaip prasidėjo draugystė su boksu?
- Pirmą kartą bokso varžybas būdamas šešiolikos pamačiau 

Šiauliuose. Ypač patiko Juozas Vinča, 1926 m. Lietuvos bokso 
čempionas. Išvydęs tokį boksą, negalėjau neužsikrėsti. Netrukus ir aš 
atėjau į sporto salę Dvaro g. 48.

- O kada tapote treneriu?
- Kai grįžau iš Klaipėdos. Mane, kaip stipresnį boksininką, buvo 

pakvietę į Klaipėdos rinktinę. Visą pusmetį mus mokė iš JAV sugrįžęs 
buvęs šiaulietis J. Vinča, Amerikoje su profesionalais turėjęs 67 kovas. 
Beje, tą talentingą boksininką atrado būsimas legendinis lakūnas 
Steponas Darius: boksui Lietuvoje žengiant pirmuosius žingsnius, jis, 
atvykęs į Kauną iš JAV, vadovavo treniruotėms ir, pastebėjęs sunkumų 
kilnojimą kultivuojantį J. Vinčą, pasiūlė jam pereiti į bokso ringą, 
supažindino su taisyklėmis.  

Besimokantiems J. Vinča nemažai tarptautinių varžybų surengė. 
Tarp dalyvių buvo ir geriausias tuo metu Europoje bokso technikas 
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estas A. Kuura. Dar pusmetį ir pas jį treniravausi. O jau tada gavau 
trenerio kvalifikaciją. 

- Boksavotės ir tapęs treneriu. Kodėl nedalyvavote olimpinėse 
varžybose?

- Kaltas mažytis nesusipratimas. Nuvažiavę į Kauną išgirdome, 
kad boksininkams nebus aukso medalių. Pasijutome tarsi per veidą 
gavę. Komandos vyrus palikau A. Šimaičiui, tuomet vienam iš 
stipriausių šiauliečių boksininkų. Jei padėtis pasikeistų į gerąją pusę, 
paprašiau nedelsiant skambinti, o pats išvykau dirbti savo tiesioginio 
darbo – tuomet stačiau Rėkyvos elektrinę.

Svorį laikiau visą laiką. Atėjo paskutinis vakaras prieš varžybas. 
Na, manau, jau po visko, nebereiks boksuotis – Šimaitis taip ir 
nepaskambino. O mama cepelinų išvirė. Staiga apie vienuoliktą vakaro 
skambutis: „Treneri, atvažiuok, jau aukso medalius pažadėjo duot“.

Sėdu į pirmą traukinį, iš jo – į pirtį: mano svoris trim kilogramais 
per didelis. Pėrė, pėrė, daugiau kaip du kilogramus nupėrė. Prieš 
ateidamas į Kūno kultūros rūmus, tris kartus į kalną užbėgau. Deja, 70 
gramų dar buvo per daug...

- Tarp garsiausių auklėtinių – Algirdas Šocikas, Antanas Zaboras, 
Jonas Čepulis. Kaip atradote būsimą olimpietį?

- Jonas 1957-aisiais, tuomet dar visai vaikiukas, sugrįžęs su 
šeima iš Sibiro, atėjo ieškoti darbo į Statybos-remonto valdybą, kur 
inžinieriavau. Išėjęs iš kabineto pamačiau belūkuriuojantį nusiminusį 
vaikinuką. Užkalbinau. Pasisakė norįs gauti darbo, bet valdybos 
viršininkas nepriėmė, nes esąs per jaunas. „Jei padėčiau dėl darbo, ar 
sutiktum treniruotis?“ – paklausiau stambaus sudėjimo vaikinuko. Tuo 
metu miesto komandoje neturėjau sunkiasvorio. Netrukus jį priėmė 
į darbą, tą patį vakarą Jonas atėjo ir į bokso salę. O vėliau, kai tapo 
akivaizdu, kad tai ypatingo atkaklumo jaunuolis, treniravau jį ir savo 
namuose. 1968-aisiais Čepulis tik finale pralaimėjo vienam garsiausių 
visų laikų pasaulio boksininkų Džordžui Formenui.

- Ypatinga biografijos eilutė – „treniravo Lietuvos rinktinę“. Kaip 
tai buvo įmanoma gyvenant Šiauliuose?

- Daug kartų buvau kviečiamas visam persikelti į Kauną ar Vilnių. 
Su šeima pasitaręs nesutikau. Tačiau dažnai ir ilgam tekdavo išvažiuoti 
ir į sostinę, ir į Kauną, kuriame 1947-1949 metais treniruodamas 
Lietuvos rinktinę, praleidau daugiau laiko nei Šiauliuose. O padirbėti su 
Lietuvos rinktine „provincijos treneriui“, žinoma, buvo naudinga. Ką ir 
kalbėt, juk mano mokiniais buvo tikros bokso žvaigždės, tokios, kurių 
bijodavo Maskvoje ir kituose tuometinės sąjungos didmiesčiuose. Kai 
ringe kovodavo A. Šocikas, salės lūždavo, dėmesys buvo dar didesnis 
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negu šiais laikais žaidžiant „Žalgirio“ krepšininkams.
- Kai dirbote treneriu, ir Šiauliuose į bokso varžybas žmonės 

eidavo kaip į šventę. O dabar nieko nebesigirdi.
- Dėl šito nepaprastai liūdna. Gal viena iš priežasčių ta, kad nėra 

salės, o gal kad jau nemažai metų miesto sporto vadovams boksas ne 
prie širdies. Tiek garsių boksininkų Šiauliai išugdė, o salės kaip nėra, 
taip nėra. Ir trenerių negalima pateisinti. Dirbau vienas, be užmokesčio, 
bet taip niekada nėra buvę, kad jaunių pirmenybėms komandos 
nesurinktume. Ir aš neturėjau salės. Kadaise savo jėgomis su broliu 
Antanu ir boksininkais buvome įsirengę salę Vilniaus gatvėje, tačiau 
tuometinė valdžia iš ten iškraustė. Kilnojo iš vietos į vietą. Buvo 
įkurdinę net buvusioje bažnytėlėje, kurioje buvo taip šalta, kad šerkšnas 
ant sienų žvilgėjo. Tačiau dirbome ir padarydavome. 

- Garsėjate kaip aistringas žvejys. Net smagų kalambūrą apie 
amžiną jaunystę  esu girdėjęs.

Juokiasi. 
- Taip, iš tikrųjų mano metų daug kas neatspėja. O kai susitinkam 

su A. Šociku, jis manęs vis prašo išduoti paslaptį: „Ką valgai, kad vis 
toks jaunas?“ O aš jam: „Pasigaunu žuvį ir raudonu vynu užgeriu“. 

- O rimčiau?
- Gal padėjo bokso treniruotės. Juk nuėjęs į salę apie pusę kibiro 

prakaito išliedavau. Išprakaituoji, išsimaudai ir pasijunti kaip ką tik 
gimęs.

- Žvejyboje turbūt taipogi visko būta?
- Beveik šešiolikos kilogramų lydeką tik kartą sugavau. Užtat 

atsinaujini tokiose iškylose iš esmės. Prisiminti ką nors įdomesnio? 
Na taip, ne visada viskas eidavosi kaip iš pypkės. Berods, 1970-aisiais 
po varžybų Klaipėdoje su A. Šociku nuvažiavome į Šilutės rajoną. 
Aš – lydekų gaudyti, jis – ančių šaudyti. Nuplaukiu kanalu iki Krokų 
Lankos. Abu turėjom po valtelę. Jau pradėjo temti, apsčiai prisigaudžiau 
lydekų, o Algirdo vis nėra. Užkimau berėkdamas. Grįžau pas švyturio 
sargą, sakau, uždek prožektorius, gal pastebės. Dar ir rūkas pakilo. Tik 
apie antrą nakties Algirdas grįžo – buvo „pametęs“ krantus. Turėjo 
apiplaukti visą ežerą. Suskaičiavau, kad nuirklavo apie 25 kilometrus. 
Pūslės prakiuro nuo irklų.

- Per septynis dešimtmečius požiūris į boksą nepasikeitė?
- Gal prieš dvidešimt metų Lietuvos spartakiadoje Panevėžyje 

įdomiai pasikalbėjome su žinomu šachmatininku susirašinėjant Anicetu 
Uogele. Užklausęs, kaip sekasi boksininkams, jis pasiguodė, jog 
šachmatininkams einasi kur kas prasčiau, ir pridūrė: „Šachmatai – ne 
boksas“. Na, o aš paprieštaravau: „Boksas – ne šachmatai“. Nė vieno 
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šachmatininko dar nenokautavo, neišnešė po varžybų neštuvais.
- Na, o iš kur tas netikėtas pomėgis rašyti?
Lyg ir juokais:
- Gal į Žemaitę nusižiūrėjau? Ji juk mamos pusseserė buvo... 
O dabar jau rimtai:
-  Tačiau aš kuo puikiausiai suprantu, kad tai tik pomėgis. Tik 

noras papasakoti tai, ką per gyvenimą teko patirti. Į rašytojus tikrai 
netaikau. Tam reikia kur kas didesnių gabumų. Knygas visą gyvenimą 
skaičiau, žinau, kas ko vertas. 

O, kokią mamą turėjau! Net sunku patikėt – Pirmojo karo metais 
per dieną iš Šiaulių į Luokę ir atgal suvaikščiodavo. Maisto parnešt. 
Kad mes, vaikiščiai, nebadautumėm...

                                                                                                           
2020 m. liepa
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JAUNATVĖ IR KITI NUTIKIMAI         

Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras,
rašytojas Stasys KAŠAUSKAS – apie save, Žemaitiją ir į 
Lietuvą atėjusį modernų gyvenimą

Jūsų pavardę visų pirma įsidėmėjau iš „Literatūroje ir mene“ 
skelbtų ironiškų reportažų, kokių anuomet, praėjusio amžiaus 8-9 
dešimtmečiuose daugiau lyg ir niekas nerašė. Tiems laikams tai 
buvo tikras šviežio oro gūsis. Turbūt išliko ne vienas prisiminimas 
apie nematerialųjį „honorarą“ už tuos rašinius? Kokia jų 
atsiradimo istorija – kietas žemaitiškas charakteris, iš prigimties 
aštresnis žvilgsnis į tai, kas dedasi aplink ar tiesiog supratimas, kad 
atėjo laikas kitokio pobūdžio lektūrai, neturinčiai nieko bendra 
su socializmo statybos romantika ir patosu? Kas formavo Jūsų 
gyvenimą, pažiūras?

Apie milžiniškus socializmo laimėjimus nėra tekę rašyti. 
Iš prigimties nebuvau ir nesu koks nors standartinis ir drausmingas 

pilietis. Dirbau keliose redakcijose. Tiesa, kažką nuo mokyklos laikų 
rašinėjau į Telšių laikraštį. Galėjo tai būti ir apie socializmo laimėjimus 
– buvo madingas N. Chruščiovo kukurūzų kvadratinis lizdinis 
auginimas, - tekdavo ravėti molingus perdžiūvusius laukus. Kaimo 
mokinukai privalėdavo sunešti kuo daugiau pelenų – dirvos gerinimui. 
Kaimynų sūnus parsinešė pusmaišį bulvių, gavo kalėjimo. Kai grįžo, jo 
motina, tokia keistoka moterėlė, gyrėsi: dabar mano Bladelis galės būti 
ir milicijos viršininku. Pamenu, rusai paleido pirmąjį savo „sputniką“. 
Po miestą vaikščiojo toks inteligentas Raudys ir teiravosi, ar kas girdi 
„sputniko“ pypsėjimą? Jis girdėjo.

Įdomūs ir alkani buvo laikai!
Mokiausi Telšių Žemaitės gimnazijoje, paskutines dvi klases 

baigiau darbininkų vidurinėje mokykloje. Dirbau, nes darbo stažas  
buvo garantija, kad priims į Universitetą be konkurso. Be konkurso 
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priimdavo ir atitarnavusius sovietinėje kariuomenėje. Įstojau į 
filologijos fakultetą. 

Mūsų kursas buvo pasiutęs: Leonidas Jacinevičius, Bronius 
Radzevičius, Rimantas  Šavelis, Laimonas Tapinas, Vidas Marcinkevičius, 
Vincas Kuzmickas, Arvydas Valionis, Romas Žibaitis ir daug kitų, 
vėliau tapusių pedagogais, mokslo žmonėmis, rašytojais. Vengiu minėti 
merginas, galiu supainioti vardus ir pavardes.  Kam ta nemalonė 
senatvėje? Tai buvo praėjusiame tūkstantmetyje – 1962-aisiais. Beje, 
L. Tapinas apie mūsų kurso gražias dieneles  yra parašęs nuostabią 
knygą “Prarasto laiko nebūna“. Kiekvienas galėtume parašyti, jei ne ta 
visagalė prakeikta  tinginystė. Apie studentus, bendrabučiuose kaimo  
lašiniais vėliau pasiekusius įvairiausias aukštumas.

Tais laikais buvo mažai vaikinų, gimusių karo metais, todėl 
kariuomenėn ėmė beveik visų aukštųjų mokyklų studentus. Antrajame 
kurse buvau paskirtas  VU kultūros klubo pirmininku! Nebuvau 
pavyzdingas studentas. Keturis kartus pabėgau iš naujokų surinkimo 
punkto. Per tvorą. Penktą kartą prigavo rimtai ir išvežė trims metams į 
„strojbatą“ Mordovijoje. Ačiū Dievui, pabėgau nuo ketvirtojo ešelono 
– vaikinus išvežė į Semipalatinską, kur tebevyko atviri atominių bombų 
bandymai... “Atpyliau“ tris metus ir vieną dieną.

Plačiau rašau apie tuos laikus, nes, manau, skaitys ir gimę ne taip 
seniai – mūsų jaunystė jiems gali atrodyti gūdi praeitis... Kaip mums 
baudžiavos laikai.

Grįžęs iš kariuomenės ėmiau ieškoti žurnalistinio darbo. Atrodo, 
Petras Dirgėla ir Viktoras Brazauskas patarė ateiti į „Komjaunimo 
tiesą“, kur jie tada dirbo. 

Nuėjau. Ten jaunimas ir dirbo, ir linksmai gyveno. Per naktis. 
Ir atsitik man šitaip: ryte nuėjau prašytis į darbą, o naktį vienas 
linksmuolis prišlapino į vyriausiosios redaktorės vandens stiklainį. 
Suprantama, mane išvijo lauk. Girdi, dar vienas brudas atėjo... Bet 
paskui vis tiek priėmė. Parašiau kelis gražius dalykus, tai pastebėjo 
„Tiesos“ vyriausiasis redaktorius Genrikas Zimanas, pažadėjo geresnę 
algą. Sakyčiau, „Tiesoje“ buvo vienos geresnių darbo spaudoje dienų 
– paskyrė laisvu korespondentu Rytų Aukštaitijai. Taip porą metų 
keliavau po Švenčionių, Ignalinos, Zarasų kraštą, dažnai su Česlovu 
Kudaba arba jo patarimu ką aplankyti – pamačiau dešimtis nuostabių 
vaizdų, žmonių. Ir apie juos rašiau. Ką čia kalbėti apie socializmo 
romantiką... 

Pamenu, Švenčionių rajone bendravau su jaunu traktorininku, 
kuris dieną naktį arė kolūkinius laukelius. Kažkas pasiūlė tą tepaluotą 
vaikiną rinkti LTSR aukščiausiosios tarybos deputatu. Skambina 



96

kažkoks viršininkas iš Vilniaus, klausia, ar jis sutiktų balotiruotis 
į deputatus. Sutikčiau, sako, jei duotumėt nusipirkti „Moskvičių“. 
Nekalbėk taip durnai, pamokiau. Atrodo, išrinko.

Ir taip  toliau. 
O kokias vietas pažinau: Linkmenis, Ginučius, Zarasų ežeryną, 

Ladakalnį, Adomo Hrebnickio pomologinį sodą, fantastinį praėjusio 
amžiaus pradžios keliautoją ir unikalių eksponatų rinkėją Henriką 
Šilkinį Santakoje, kur Žeimena įteka į Nerį, Lionginą Šepką, Juozo 
Baltušio prototipus.

Bet juk nesurašysi šimtus visokiausių vaizdų ir  nutikimų.
„Gimtajame krašte“, „Literatūroje ir mene“ irgi panašiai rašiau. 

Apie Lietuvą, gražius žmones (ne iš viršaus), istoriją. Daug tų savo 
parašymų  vėliau sudėjau į knygą „Gyvenimo paveikslai“. 

Su šviesios atminties fotografu Viktoru Kapočiumi per kelis 
metus jo motociklu „Java“ apvažiavome visą Lietuvą. Viktoras mėgo 
greitį – aplenkti vairuotojai rodydavo mums kumščius.

Sykį nulėkėme į Sovietską (Tilžę), kur tarnavo milicijos 
atvesdintas į kariuomenę bičiulis P.  Dirgėla. Visi kareiviai buvo išvežti 
Į Kazachstaną doroti derlių, tik Petras liko,  kažkur pasislėpęs rašė. 
Budintį kareivį azijietį paprašėme pakviesti Petrą. Tas išėjo į didžiulį 
senų vokiškų kareivinių kiemą ir suriko:

- Dirgėla na vychod! Roditeli prijiechali!
Buvo linksma su Petru...
Vėliau pasirodė, kad mano rašinius skaitydavo labai šviesaus 

atminimo didis kultūros žmogus Vytautas Jakelaitis. 1975 m. jis 
vadovavo Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetams. Vieną sykį 
jis sutinka mane ir papasakoja istoriją, kurią verta aprašyti.

Istorija tokia. Napoleono kariuomenei traukiant namo Priekulės 
krašte gal mirė, gal žuvo prancūzų generolas. Kadangi įšalusi žemelė 
buvo nuklota lavonais, suprantama,  niekam nerūpėjo kūno gabenimas 
Prancūzijon ir jį palaidojo kažkur čia. O jeigu labai aukšto rango 
kariškis būdavo palaidojamas svetimoje žemėje, vėliau prancūzai tą 
lopinėlį nupirkdavo ir paskelbdavo prancūzų žeme. V. Jakelaitis man 
sako: tu pabandyk kažkur čia surasti tą prancūzų žemę ir aprašyti visą 
istoriją.

Tris dienas basčiausi po Priekulės kraštą abiejose Minijos 
pakrantėse. Pasakiškai švietė žiemkenčių želmenys. Taikūs žemaitiški 
debesys lėtai plaukė nuo Baltijos bemaž siekdami eglių viršūnes. Vieni 
žmonės kraipė galvas, kiti manė, kad esu pabėgęs iš Švėkšnos durnių  
namų, treti neprisiminė ką nors girdėję. Radau daugybę kauburių, bet 
tai nebuvo Prancūzija.
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O grįžus parašyti ką nors reikėjo. Ir parašiau. Mano parašymas 
netilpo į jokius publicistikos kanonus, todėl teko pavadinti ironišku 
reportažu “Kas girdėti prancūzų žemėje?“

Tiesa, vėliau dalyvavau ir linksmuolių ekspedicijoje, ieškant 
Napoleono aukso prie Rambyno. Suprantama, be karvių bandos pyragų 
vėsų rudenį nieko daugiau neradome.

Man toks žaidimas patiko. Patiko ir skaitytojams. 
Tada ir pradėjau rašyti apie didžius socializmo „laimėjimus“. Ko 

tik neprirašiau! Vėliau tai  sugulė į dvi knygas – “Mes, Adomo vaikai“ 
ir „Meilė ir kiti žaidimai“. Litmenio vyriausiasis redaktorius kiekvieną 
ironišką reportažą lakindavo parodyti cėka propagandos skyriaus 
vedėjui Juozui Kuoleliui (žurnalistų vadinamam pan Pagalečeku),  
vėliau – garsiajam jedinstveninkui. Tas  nesibarė, matyt, patiko. 
Uždraudė tik ironišką reportažą „Geriau neišeiti“. Jame buvo aprašytas 
Petro Griškevičiaus atsisveikinimas su šiuo pasauliu. Šv. Petras 
bendravardžiui liepė pristatyti tada taip vadinamą „obchodnoj listok“ 
su daugybe parašų. Ir žemiškasis Petras juos rinko. Pažino gyvenimą 
žmogaus.

Prasidedant Atgimimui pasirodė Jūsų nemenkos bombos 
sprogimui prilygstanti knyga „(Ne) Tiesos sakymas“? Kokia jos 
gimimo istorija?

Istorija paprasta. 
Kartą  Albertas Laurinčiukas sako:
- Žinai, pažįstu tokį Albertą Meilų, Žibartonių kolūkio pirmininką. 

Labai įdomaus likimo žmogus, karo veteranas, socialistinio darbo 
didvyris, vis pervedantis  Sąjūdžiui daug pinigų.

Nuvažiavau ir „užkliuvau“. Taip gimė „(Ne) Tiesos sakymas“. 
Šalia Žibartonių yra Paberžė, todėl vakarais lankydavausi pas 

Tėvą Stanislovą (kunigą Mykolą Dobrovolskį). Beje, A. Meilus labai 
daug padėjo Tėvui Stanislovui tvarkant Paberžės kapinaites, bažnytėlę, 
kryžius ir t. t.  Tada dar galėjai pakelėse matyti V. Svirskio skulptūras. 

1988 m. triukšmą Lietuvoje sukėlė dvi knygos: Vito Tomkaus 
“Taranas“ ir mano („Ne) Tiesos sakymas“.

Po visko, kas pasakyta, suprantama, kodėl atsidūrėte tarp 
Sąjūdžio pirmeivių. Ir vis dėlto prisiminkite tą jau gerokai nutolusią 
istorinę dieną, kai atėjote į Mokslų akademijos salę.

Nebuvau Sąjūdžio pirmeiviu, nebuvau ir Mokslų akademijos 
salėje. 

Meilus mane įdarbino kažkokiu kontoros tarnautoju, ir aš vėl 
sėdėjau Žibartoniuose, rašiau kitą knygą – “Leisk, Viešpatie, numirti“. 
Turėjau surinkęs daugybę politinių kalinių, tremtinių dienoraščių, 
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prisiminimų, medžiagos apie Stalino represijas, kankinimus, žudymus, 
egzekucijas. Tuo metu Rusijos spaudoje ėmė rodytis daug kraupių 
publikacijų. Daugiau nei Lietuvoje. Visa tai sudėjau į knygą, kuri išėjo 
30 000 egz. tiražu. Vienas rublis už parduotą knygą buvo skiriamas 
Rainių koplyčios statybai. 

Kartais Jums papriekaištaujama, kad kaip AT deputatas 
nedalyvavote balsavime dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
Akto, nes su keliais kolegomis išvykote į III neeilinį TSRS liaudies 
deputatų suvažiavimą. Kodėl toji išvyka buvo būtina? Kas ją 
inicijavo?

Buvo būtina, manau.
Tą vakarą tebebuvau dar ir TSRS aukščiausiosios tarybos 

deputatas. Į Lietuvos Aukščiausiąją   tarybą buvo išrinkta šešiolika 
TSRS aukščiausiosios tarybos deputatų. Kovo 11-ąją salėje balsavau 
maždaug iki 19.30 val. Po salę vaikščiojo dar kol kas irgi TSRS 
deputatas Egidijus Klumbys ir siūlė mums paskutiniu lėktuvu (atrodo, 
apie 22 val.) skristi į Kremlių ir pranešti apie Lietuvos sprendimą. 
Pamenu, buvo užsirašę aštuoni TSRS deputatai. Atidaviau balsavimo 
kortelę pažymėjęs „UŽ“ jaunystės ir AT „suolo“ draugui Antanui Račui. 
Jis balsuojant perdavė mano kortelę balsų skaičiavimo komisijai. Prieš 
22 valandą, kai vyko vardinis balsavimas ir patvirtinimas atsistojant 
kiekvienam salėje, taip darsyk patvirtinant savo sprendimą, aš ir dar du 
AT deputatai jau sėdėjome lėktuve. 

Mano balsavimo kortelė nebuvo tada užskaityta. Žinau, kieno tai 
buvo iniciatyva, bet nenoriu sakyti...

Kodėl skridome? 
Todėl, kad kovo 12-ąją, pirmadienį Kremliaus salėje turėjo būti 

priimtas TSRS konstitucijos papildymas apie Maskvos viršenybę virš 
visų respublikų konstitucijų. Puikiai žinojome apie Baku ir Tbilisio 
skerdynes, žinojome, kuo tai gresia, o Maskvoje nuolat buvo šimtai 
užsienio žurnalistų, mus palaikantys deputatai. Tuo pirmadienis 
grėsė ir Lietuvai. Pirmadienio rytą nuėjome į Kremlių, atsisėdome į 
žiūrovų kėdes balkone, informavome apie ką tik Lietuvoje paskelbtą 
Nepriklausomybę. Salė apačioje suošė (vadinamoji „juodoji dauguma“), 
matyt, nesuprato, kas atsitiko. Ir šiandien taip manau. 

Kitą dieną grįžome. Buvome bent tūkstančiu kilometrų priartėję 
prie Sibiro. Jei kas, būtume palengvinę KGB rūpestį. Sako, ten buvo 
paruošti barakai Lietuvos sąjūdiečiams. O Sausio 13-oji  vis dėlto 
atėjo...

Po poros dienų Maskvon  nuskrido TSRS AT deputatas Vaidotas 
Antanaitis ir oficialiai, iš tribūnos perskaitė mūsų Nepriklausomybės 
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Aktą. 
Beje, specialiu AT nutarimu Signataro statusas vėliau mums buvo   

patvirtintas.
Su didele intriga viena Jūsų nuveiktų darbų pusė: „parengė 

emocingai komentuojamų dokumentų, susijusių su Antrojo 
pasaulinio karo kolizijomis Lietuvoje“. 

Kokie dokumentai turimi omenyje?
Tik pakartosiu – visa tai sudėta į mano knygą „Leisk, Viešpatie, 

numirti“. 
Tai – mano pati skaudžiausia knyga. Aprašytos tragedijos, įvykiai, 

palietę ir mano giminę. Kaip ir šimtų kitų. Milijonų!
Užaugote netoli Rainių, apie kurių tragediją sovietmečiu 

rašė tik Vakarų spauda. Jei neklystu, Lietuvoje apie ją pirmasis 
papasakojote Jūs? Turbūt nelengva žemaičiams buvo kelis 
dešimtmečius gyventi su tokia vieša paslaptimi?

Taip, šalia gimiau ir užaugau. 
Visi apie tai žinojo.
Mes, Žemaitės vidurinės mokyklos vaikai, eidavome į Rainių 

miškelį žibučių. Tokios didelės ten augo...
Mano dėdė ir krikšto tėvas Tomas Kašauskas, miręs Australijoje, 

dalyvavo identifikuojant nukankintuosius. Sako, ilgai neištvėręs, 
nukritęs.

Kitą mano dėdę Stasį 1941-ųjų birželio 14-ąją, Tomo vestuvių 
dieną pačiupo ir išvežė. Bet čia jau kitos istorijos.

Prieš paskelbdamas savo straipsnį apie Rainius, buvau 
gavęs žudynių sumanytojo ir pagrindinio vykdytojo Petro Raslano 
pasiaiškinimą, rašytą Antanui Sniečkui Maskvoje. Amerikonas 
„pažangietis“ Antanas Bimba teiravosi A. Sniečkaus, kas įvyko 
Rainiuose? Po Vakarų pasaulį keliavo paroda su Rainių vaizdais. Tada 
P. Raslanas raštiškai A. Sniečkui  išdėstė, kas įvyko. Detaliai. Kraupiai. 
Taigi aš su tuo jo liudijimu (originalu) nuėjau pas P. Raslaną, gyvenusį 
Antakalnyje.

Prisistačiau  telefonu. Pasakiau, jog esu iš Telšių, rašau, norėčiau 
išgirsti ką nors apie Telšius 1941 metais. P. Raslanas, anuomet buvęs 
Telšių KGB vadas, mielai sutiko pasikalbėti. 

Geriame jo namuose kavą, apie kažką kalbame, tada aš sakau:
- Draugas Raslanai, juk jūs esate Rainių žudynių organizatorius 

ir vykdytojas.
Draugas Raslanas labai įsiuto. Labai.
Tada aš jam po nosimi pakišau  jo rašytą pasiaiškinimą A. 

Sniečkui.
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P. Raslanas susmuko kėdėje...
Pirmojo Sąjūdžio suvažiavimo išvakarėse keliuose leidiniuose 

iškart pasirodė mano bombikė „Rainiai“. Išsami, ne šustauskiška.
Telšių kompartijos pirmasis sekretorius bandė mane duoti į teismą 

už šmeižtą, esą, visi žino, kad tai vokiečių darbas. Siūliau valstybės 
prokurorui, AT vadovams sulaikyti P. Raslaną. Deja, jis dar porą metų 
vaikščiojo po Antakalnį, kol pasitraukė Rusijon.

Paskui teko organizuoti Rainių koplyčios statybą.
Medžio meistras Vytautas Majoras padarė koplyčios maketą. 

Buvau Sibiro tremtinys, sako, žinau, kad reikia statyti iš drebulės – 
ilgiau laiko.

Tarėmės nesyk Telšių „Alkos“ muziejuje.
Tačiau visiškai netikėtai mane surado kaunietė V. Virakienė, kuri 

atvežė savo vyro Jono Virako darytus koplyčios brėžinius. J. Virakas 
už tai atsėdėjo Sibire – koplyčia buvo pradėta statyti Telšių kapinėse 
1943-iaisiais.

Tai –  vienintelis Lietuvoje pastatas, kai medinė architektūra 
perkelta į betoną.

Išrinkome vietą šalia miškelio. 
Talentingas architektas Algis Žebrauskas nuostabiai pakoregavo 

projektą, ir koplyčia bene per devynis mėnesius buvo pastatyta. 
Statė visa Lietuva. Ačiū Algiui ir už tai, kad Telšių senamiestį padarė 
gražiausiu pasaulyje. Lenkiu galvą ir menininkams A. Kmieliauskui, R. 
Midvikiui, A.  Dovydėnui, padėjusiems meniškai sustiprinti koplyčioje 
Rainių kančią.

J. Virako bendramintis architektas Jonas Mulokas spėjo pasitraukti 
į Vakarus, Amerikoje pastatyta daug to paties stiliaus betoninių pastatų.

Jau nepriklausomybės laikais nemažai nuveikėte kaip žurnalo 
„Lithuania in the World“ leidėjas ir vyriausiasis redaktorius. Koks 
buvo pagrindinis to leidinio tikslas? Ar pavyko jį įgyvendinti?

Atrodo, pavyko. 
1992 m., likvidavus Lietuvos Aukščiausiąją tarybą, jaunystės 

draugas Romualdas Ozolas pasiūlė tapti jo įkurto „Atgimimo“ 
redaktoriumi. Sutikau. Neužilgo kilo mintis leisti žurnalą apie Lietuvą 
anglų kalba. Beje, prieš tai kažkas jau buvo bandęs leisti, tačiau išėjo 
tik vienintelis numeris, kuris vadinosi „Lithuania“. Kadangi toks 
pavadinimas jau buvo užregistruotas, teko suktis: atsirado „Lithuania 
in the World“. Norėjome gražaus ir informatyvaus leidinio anglų 
kalba apie Lietuvą. Pasisekė – rėmė tada dar gyvavusios „Lietuvos 
avialinijos“, žurnalą gaudavo ir lėktuvų keleiviai, kaip įprasta pasaulio 
avialinijose.



101

Pradžioje buvo spausdinimo bėdų – Lietuvoje dar nebuvo geros 
poligrafijos technikos, todėl spausdinome Danijoje, Latvijoje. Savikaina 
buvo didelė, amžinai skendėjome skolose. Bet nedidelis redakcijos 
kolektyvas – J. Laumenskaitė, J. Paškevičienė, Z. Nekrošius,  S. Ladukas 
ir kiti dirbo labai nuoširdžiai ir atsakingai. Gražiai išlydėdavome 
ir sutikdavome redakcijos darbuotoją Vladą Vitkauską, vis lipantį į 
aukščiausias pasaulio viršukalnes. Ypač dėkingas dizaineriui Jokūbui 
Jacovskiui, kuris kiekvienam numeriui  suteikdavo prestižinę išvaizdą. 
Mano manymu, tuo laiku tai buvo pats gražiausias ir turiningiausias 
Lietuvoje leidžiamas žurnalas, deja, aukštąją valdžią nelabai dominęs. 
Ėjo žurnalas penkiolika metų. Kaip žinoma, pasaulyje nieko amžino 
nėra.

Esate ne tik Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo Akto 
signataras, bet ir signatarų klubo kancleris. Kuo išskirtinė ši veikla?

Jau nebe kancleris, juo buvau apie penkiolika metų. Dabar 
kancleris mano bičiulis Egidijus Bičkauskas, dvylika metų jaunesnis 
kolega. 

Išskirtinė veikla? Kad jaunoji karta nepamirštų, kodėl ir kas yra 
Kovo vienuoliktoji.

Susipažinome visai neseniai, - kai netikėtai buvau pagerbtas 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“. 
Esate komisijos, kuri kasmet Lietuvos Respublikos Seimo vardu 
slaptu balsavimu išrenka šešiolika Lietuvai nusipelniusių tautiečių, 
pirmininkas. Kaip gimė toji idėja?

Džiaugiuosi pažintimi, seniai gerbiu Tamstos gražų darbą 
Lietuvai.

Tai – panevėžiečių ir Sąjūdžio generolės Angonitos Rupšytės 
idėja. Nepaprastai graži ir garbinga. Aš tik prieš porą metų buvau 
paskirtas medalio skyrimo komisijos pirmininku.

Įdomi Jūsų biografijos eilutė – Dominikos Respublikos Garbės 
generalinis konsulas. Čia be paaiškinimo niekaip neišsiversim.

Vėlgi – nieko specialaus.
1991 m. labai artimai susidraugavau su žymiu, didelio talento, 

neregėto darbštumo  kovotoju už Lietuvos laisvę JAV diplomatu Vytautu 
Dambrava. Teko vėliau išleisti jo kelias knygas – gausų publicistinį 
palikimą.

Baigęs karjerą JAV diplomatinėje tarnyboje, dalyvavęs daugelyje 
“karštų“ pasaulio taškų, įsikūrė Venesueloje, Karakase. Lietuva 
jį paskyrė ambasadoriumi Venesuelai,  Lotynų Amerikos, Karibų 
kraštams. Esu Venesueloje buvęs, sunku patikėti, kuo dabar tapo 
nepaprastai turtinga žemės dovanomis šalis, kūrusi socializmą...
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Diktatorius H. Čavesas yra tarnavęs lietuvio majoro Boriso 
Petrasevičiaus vadovaujame dalinyje. Per mažai jį vaikiau, yra man 
sakęs Borisas. Kodėl, klausiau, esi žemaitis, o  Borisas? Taip atvykusį 
su tėvais užrašė biurokratai. 

B. Petrasevičius dabar yra mūsų Garbės generalinis konsulas 
Venesueloje.

Nukrypau į šalį, laikas vėl stoti ant bėgių. Taigi, puikiai pažinojęs 
tuos kraštus, V. Dambrava pasiūlė Lietuvos Garbės generaliniu  konsulu 
Dominikos Respublikoje paskirti turtingą ir įtakingą verslininką olandą 
Vilhelmą Brouverį, garbingos flamandų giminės palikuonį. Pažinojau 
jį ir aš. Beje, niūrų 1990 m. blokados rudenį Vilhelmas savarankiškai 
atvyko automobiliu iš Lenkijos į Lietuvą.

Po kelių metų su V. Dambrava ir V. Brouveriu  aplankėme 
Prezidentą Algirdą Brazauską. Vilhelmas sako:

- Reikia, pone Prezidente, paskirti ir Lietuvos Garbės konsulą 
Dominikos Respublikoje.

- Tai va, sėdi šalia, - parodė ranka į mane Prezidentas.
Dominikos Respublikoje lankiausi gal aštuonis kartus, visada 

– vasario pradžioje. Vilhelmo ir Sonios Brouverių namuose kasmet 
vykdavo Vasario 16-osios  paminėjimas. Susirinkdavo daugiau kaip 
du šimtai garbingų svečių: visada būdavo valstybės viceprezidentas, 
gal šimto atstovybių diplomatai, ministrai, daug kitų garbingų svečių. 
Savaitę po minėjimo Santo Domingo spauda ištisus puslapius skirdavo  
Lietuvai ir  Vasario 16-ajai.

Neteko girdėti, kad kokioje kitoje valstybėje dar taip iškilmingai 
būtų  pažymima ir garsinama Vasario 16-oji ir Lietuva.

Retas atvejis, kad šeimoje gimtų du broliai rašytojai. 
Raimondas kaip vyresnis turbūt Pačiam turėjo tam tikros įtakos, 
bent jau kaip pavyzdys? O gal ir kažkas iš Jūsų giminės protėvių 
pasižymėjo kūrybinėmis galiomis? Kas Jums kūryba?  

Kokios čia galios... Žinoma, Raimondas turėjo įtakos.
Kaip sakydavo mielas mano bičiulis a. a. rašytojas Eduardas 

Cinzas (Čiužas), didis žemaitis iš Rietavo, - nieko specialaus čia nėra. 
Tiesa, Eduardo brolelis Antanas –  Rainių kankinys...

Kas yra kūryba?
Stanislovas Riauba, garsusis žemaičių dievdirbys, toks mažiukas, 

panašus i žemaitišką velniuką neturėdavo  kelnių vykti į visokius 
pagerbimus, todėl  skolindavosi. Žmonės Stanislovą gudriai klausdavo:

- Kas tave įkvepia tokiems nuostabiems darbams?
- Faifoklis.
- O kas ta yr?
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- Vo kon aš žinau.
Esu apie Stanislovą rašęs, saugau jo meilės laiškų kopijas jaunai, 

aistringai kaip ugnis merginai. 
Nebuvo stipriai mokytas, todėl, manau, raides savo jaunutei 

meilei sudėliodavo žiūrėdamas į laikraščius.
   Ir dar apie Žemaitijos Rodeną. Jį aukšti ponai barė, kad dažo savo 

darbus. Girdi, nei Šepka, nei Užkurnys taip nedaro. Tada Stanislovas 
paklausė:

- Ar esate matę nedažytą gaidį?
Nedažyto skiedryno gaidžio niekas nebuvo matęs.
Beje, pirmasis parašiau ir apie garsiąją Orvydų sodybą prie 

Salantų. Dar neišardytą. Tada velnių pan Pagalečekas davė kaip reikiant, 
girdi, propaguoju liaudies masėse religiją. Ir sugalvok tokį absurdą!

Iš neilgo bendravimo su Jumis įsidėmėjau vieną posakį-
patarimą: „Svarbiausia – nepasiduoti“. Kiek suprantu, tai 
neatsitiktiniai žodžiai. Ko gero, būta dienų, kai Pačiam sau juos 
teko kartoti? Atspėjau?

Taip, mėgstu tai kartoti ir linkėti: nepasiduokim dvasios driskiams. 
O jie dauginasi tarakonišku greičiu. Ką padarysi.

 Los Andžele man dar teko pabendrauti su garsiuoju keturvėjininku 
Broniu Raila. Parsivežiau jo dovanotus raštus. Dar anais, ikikariniais 
Kauno laikais jis rašė: „Lietuvi, bulvėm penimas, atėjo naujas, 
modernus gyvenimas.“ Beje, B. Raila iš Los Angeles Lietuvą matė iš 
kitos pusės – pro Sibirą. Matyt, visuomet kažkas kažkaip kitaip buvo.

Ir šiais laikais žmogų supa nemažai negerovių, problemų, 
situacijų, kurių neturėtų būti. Tikrai praverstų ironiškas Stasio 
Kašausko žvilgsnis, kuris kažkada nepatiko valdžiai, bet labai 
patiko žmonėms. Nepriklausomos Lietuvos spaudoje lyg ir neteko 
su tokiu susidurti. Galgi naujos knygos puslapiuose galime kažko 
panašaus tikėtis?

Pažiūrėsime. 
Gal praeis tas prakeiktas tingumas. Gal bus knyga apie mūsų 

jaunatvę ir kitus nutikimus.
O kai atidžiau pasižiūri, atėjo nauja, gudri išmaniųjų raštininkų 

karta. Kur ten su jais kasdien pasivaržysi. Nebemadinga tapo tikrinti 
faktus, įžeisti žmogų ir neatsiprašyti, drėbtelti žmogui negeru daiktu į 
veidą... 

Kaip ir sakė B. Raila, lietuvi, bulvėm penimas, atėjo naujas, 
modernus gyvenimas. Tik bulves pakeitė picos.         

                                                                                     2018 m. rugpjūtis
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ZIGMUNDS  SKUJIŅŠ: 
„Savo genuose nešu Latvijos istoriją“

  Ypatinga proga – Baltijos valstybių 100-metis – paskatino vėl 
atsigręžti į artimiausius kaimynus. Kad literatūros almanacho „Varpai“ 
skaitytojai turėjo  galimybę iš arčiau susipažinti su latvių literatūros 
klasiku Zigmundu Skujiniu, vertėjo Arvydo Valionio nuopelnas. 
Redaktoriui nusiuntus į Rygą laišką, netruko ateiti atsakymas, kuriame 
nuoširdžiai pasidžiaugta, kad jo esė bus paskelbta almanache. Gavęs šią 
žinią rašytojas iš naujo perskaitė prieš septyniolika metų parašytą kūrinį 
ir pats pasijuto nustebintas jo aktualumu. Tačiau ir pridėjo: „Šiandien 
publikuojant ją, būtų pravartu pradžioje paminėtus komunizmą, fašizmą 
ir anarchizmą papildyti šių dienų demokratijos išlaisvinta liberalizmo 
katastrofa, primygtinėmis pastangomis viso pasaulio vyną supilti į 
vieną statinę.“

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

Jūsų dėmesiui – Zigmundo Skujinio atsakymai į klausimus, 
kuriuos rašytojui uždavė šios knygos autorius.

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

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

Mokiausi laisvos Latvijos valstybės mokykloje ir tai reikia suvokti, 
aiškinantis, ką aš jaučiu, kas yra tikrieji pagrindai ir inteligencija. 
Technikume mokiausi architektūros, o meno mokykloje – tapybos. 
Vyrauja dešinysis smegenų pusrutulis. 
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Daug pasakanti Jūsų užrašyta eilutė: „Niekada nebuvau 
partinis, nors esu liaudies rašytojas.“ O dar daugiau šios: „Visi 
mano romanai yra autobiografiniai.“; „Visada buvau juokingas: 
komjaunuolis ėjau į bažnyčią, vilkėjau fraką, o savo pirmąją knygą 
pavadinau „Esu gimęs turtingas“ tuo metu, kai visus turtinguosius 
trėmė! Būsiu atviras – niekada nesijaučiau vargšas.“; „Mano šeima 
buvo neturtinga, tėvas neturėjo kojų, ir aš privalėjau uždirbti 
pinigų.“

Už šių prisipažinimų – ypatinga biografija žmogaus, atėjusio 
į literatūrą „su požiūriu, jog žmogus yra daug sudėtingesnė būtybė 
nei kasdieninis gyvenimas.“ Ar tam požiūriui vėliau buvo lemta 
keistis?

Gyvenimas yra žodžiais nenusakomas įvykis su mistikos 
prieskoniu. Kiekvienas gyvename savo vaizduotėje, bet galinga 
realybės srovė neša mus neklausdama, ar norime patekti ten, kur ji mus 
traukia. 

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

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

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

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

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

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

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

O kaip su meno vertybėmis?
Meno vertybės nedingsta. Vertybes gali užkloti pelenai, 

nugramzdinti į gilią gelmę, bet jas tenai anksčiau ar vėliau kažkas suras.
Kuriuos savo romanus, apsakymus, pjeses laikote labiausiai 

pavykusiais? O kurių šiandien gal ir nepasirašytumėte? Kodėl?
Apie savo knygas: aš pats jų nevertinu. Tai būtų taip, tarsi 

pasiversčiau mėsininku: čia – karbonado gabalėlis, čia – nugarinės filė, 
o čia – stipriai sunešiota širdis.

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

Tai – kitas dalykas, ką kitų kraštų skaitytojas nori skaityti, kaip 
jis supranta ir ką gauna iš perskaityto kūrinio. Pastebėjau, kad romaną 
„Kūno spalvos domino“ skaito angliškai kalbančiuose kraštuose. 
Švedijoje, Makedonijoje, Italijoje – tai universalu. Vertinu romaną 
„Širdžių vagies apsilankymas“, apie kūrybos problemas – „Lovą 
su auksine koja“, dvidešimtojo amžiaus istorinę sagą. Dešimtajame 
dešimtmetyje buvo išleistos mano novelės, bet neturiu žinių, ar ką nors 
už Latvijos jos sudomino.

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

Literatūros rinka labai prisotinta, ieškojimų keliai veda į tuos 



107

barus, kurie neseniai, gerbiant etikos reikalavimus, buvo uždaryti. 
Žmonėse giliai paslėptas potraukis jaudintis žvelgiant pro rakto skylutę 
ir, pasirodo, tai yra pelninga. Tai šių dienų konjunktūra, kuri manęs 
nedomina.

Kaip Jums atrodo, ar pakankamai tvirti lietuvių ir latvių 
rašytojų santykiai?

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

                                                                            
 2018 m. vasaris
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FILOSOFIJA – 
GERAS BŪDAS UGDYTI SKAITYTOJĄ

Ne tik tvirtina, bet ir įtikina žurnalo „Naujoji Romuva“ 
vyriausiasis redaktorius, filosofijos daktaras 
Andrius KONICKIS

„Iliustruotas savaitinis kultūros gyvenimo žurnalas“, – 
skelbia tarpukaryje leistos „Naujosios Romuvos“ paantraštė. Anais 
nelengvais Lietuvai laikais buvo tokia galimybė, o šiais ir kartą per 
ketvirtį ne taip paprasta naują numerį išleisti. Kodėl?

Paprasčiausia būtų pasakyti, kad esu gerokai lėtesnis už Juozą 
Keliuotį – psichologijos terminais tariant, melancholikas greta turbūt 
sangviniko Keliuočio, arba introvertas, kai Keliuotis tikriausiai buvo 
ekstravertas; todėl savaitraščio leisti tiesiog negalėčiau, o ir nenorėčiau. 
Tačiau yra, žinoma, ir objektyvesnių argumentų. Jau Vaidotas Daunys, 
atnaujinęs leidybą 1994 metais, nepretendavo į savaitraštį – buvo 
planuota leisti žurnalą kas mėnesį. Arvydas Juozaitis nuo 1996-
ųjų pradžios ėmė formuoti vadinamuosius dvigubus numerius, dar 
laikydamasis mėnraščio numeracijos: 1–2, 3–4 ir t. t. – šešių numerių 
per metus išleisti taip ir nepavyko. Pagaliau 1999-aisiais sutarėme, kad 
derėtų ramiai leisti keturis numerius per metus. Šitaip buvo praktiškai 
realizuotas esminis šiuolaikinės Naujosios Romuvos skirtumas nuo 
prieškarinės: J. Keliuočiui rūpėjo organizuoti kultūros gyvenimą šalyje, 
ir tam reikėjo operatyvumo bei nuolatinio kontakto su kultūros kūrėjais ir 
recipientais; dabar mūsų užduotis – reikšmingiausių kultūros gyvenimo 
įvykių fiksavimas, refleksija ir išsaugojimas ateičiai. Neretai tenka 
atsigręžti atgalios ir ištraukti iš užmaršties jau „pasenusius“ kultūros 
reiškinius arba įtempti savo kultūrinį žvilgsnį ir pastebėti dabartinėje 
kultūros įvairovėje tai, ko neįstengia įžiūrėti nuolat skubanti (kad ir 
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kultūrinė) žiniasklaida. Ir nėra jokio reikalo konkuruoti su televizija ar 
internetu.

Derėtų galbūt pridurti, kad J. Keliuotis grįžo iš Sorbonos kaip 
aukštos kvalifikacijos žurnalistas ir jam knietėjo įgyvendinti savo 
sumanymus gryniausioje periodinėje spaudoje. Dabar Naująją Romuvą 
kuria ne žurnalistai, o atskirų mokslo ir meno sričių specialistai, jų 
tekstai – ne reportažai, o rimtų tyrimų ir apmąstymų rezultatai. Todėl 
Naująją Romuvą galima laikyti ne tradiciniu periodiniu leidiniu, 
o savotišku almanachu. Periodiškumas tik truputį disciplinuoja ir 
neleidžia pamiršti, kad visi žmogaus sumanymai gali būti realizuoti tik 
atsižvelgiant į laiką...

Dažniausiai anuomet buvo leidžiamas 12–10 lapų žurnalas, 
kurio numeracija savotiška – vis pridedant naujus puslapius. 
Ruošdamasis pokalbiui dar kartą perverčiau 1933–1939 metų 
numerius, kurie yra namų archyve ir kurie baigiasi 600-uoju 
puslapiu. Kodėl šitos tradicijos nebetęsėte?

Keistokas sumanymas, juo labiau turint galvoje, kad puslapių 
numeracija nėra esminis leidinio bruožas. Žinau tik tiek, kad 
tarpukario Lietuvoje buvo teikiama ypatinga reikšmė metiniams 
leidinių komplektams. Tokiu atveju, cituojant, pvz., patogu nurodyti: 
...1935 m. (t. 5), p. 472. Bet juk nenumeruojame tokia – ištisine – 
tvarka daugiatomio leidinio puslapių; šitaip kokiame 12-ame (tarkim, 
enciklopedijos) tome turėtume jau penkių ženklų puslapio numerį – ar 
tai patogu?

Mūsų Naujojoje Romuvoje kurį laiką buvo kitokia keistenybė: 
viršelio puslapiai buvo numeruojami kartu su vidiniais. Tvarką įvedėme 
tik 2000-aisiais.

Kokiomis aplinkybėmis tapote svarbiausiu „Naujosios 
Romuvos“ žmogumi?

Gana atsitiktinai... Nors galbūt čia būtų galima įžvelgti ir tam 
tikrų dėsningumų.

1997-ųjų pavasarį redakcijai vadovavęs mano bičiulis ir kolega 
(buvome tada kartu Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto 
bendradarbiai) Arvydas Juozaitis pakvietė mane į talką. Jam iš 
tikrųjų sunkiai sekėsi reguliariai leisti iš Vaidoto perimtą žurnalą – 
dar neatvėso Sąjūdžio įkaitintos politinės aspiracijos (1997-aisiais 
Arvydas rimtai ruošėsi, kaip pats sakydavo, „įvesti Artūrą Paulauską 
į Prezidentūrą“), traukė literatūrinė kūryba (jau buvo pradėta Lietuvos 
ryte rubrika Vilniaus langas, į metų pabaigą pasirodė pjesė Salomėja 
– sunkiausi metai). Aš tuo metu labai įdėmiai stebėjau Naujosios 
Romuvos vyksmą – kone kiekviename numeryje buvo kokia nors 
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mano publikacija, neretai lankiausi redakcijoje, rengdavau naujų 
numerių radijo apžvalgas; ir vis dėlto tai buvo žvilgsnis iš šalies (nors 
ir labai iš arti), bet ne iš vidaus. Tad gerokai sutrikau, išgirdęs bičiulio 
kvietimą bendradarbiauti. Arvydui kiek detaliau papasakojus apie 
žurnalo kūrimo procesą, nepaprastai susidomėjau leidybos reikalais 
ir, suvokęs, kad net ir ne itin kvalifikuota mano pagalba bičiuliui bent 
jau nepakenks žurnalui, ryžausi naujam įdomiam darbui. Vyriausiasis 
redaktorius, matyt, liko patenkintas savo naujo pavaduotojo triūsu, 
vis dažniau pasikliaudavo mano savarankiškumu ir ėmė rečiau 
rodytis redakcijoje, nors, pasitelkęs savo patirtį ir, sakytume, „plačius 
visuomeninius ryšius“, neretai sumedžiodavo kokią įdomesnę ar net 
unikalią publikaciją. Bendram darbui susitikdavome jau surinkę visą 
numerio medžiagą ir susirūpinę iliustravimu ir maketavimu. Ir štai 
maketuojant paskutinį 1999 m. numerį Arvydas pareiškė netrukus 
pasitrauksiąs iš redakcijos. Sausio 25-ąją (gerai atsimenu šią datą – 
kartu su Arvydu tada konstatavome, kad tai, pagal rusišką tradiciją, yra 
Татьянин день) sukvietėme kolegialų Naujosios Romuvos valdymo 
organą – steigėjų susirinkimą; posėdis vyko Antakalnio ligoninėje 
– ten tuo metu gydėsi monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Niekam 
neprieštaraujant, per daug nediskutuojant, sutvarkėme oficialų pareigų 
perdavimo reikalą. Išėjome iš ligoninės dviese, palikę vyresniuosius 
steigėjus dar pasikalbėti apie savo reikalus, ir Arvydas pasiūlė užsukti į 
artimiausią kavinę išgerti šimtą gramų starkos – toks buvo jo tradicinis 
būdas paminėti kokį reikšmingesnį įvykį...

Toliau teko tobulintis savarankiškai. Tobulinuosi iki šiol – ir 
vis dažniau suvokiu, kiek svarbių dalykų dar nežinau ir nemoku. 
Tačiau turiu nuostabią mokyklą – gausų būrį puikių mokslo ir meno 
kūrėjų, nuoširdžių Naujosios Romuvos bičiulių. Jai neprilygtų jokie 
universitetiniai žurnalistikos fakultetai. Todėl visiškai nepavydžiu 
Naujosios Romuvos įkūrėjui Sorbonos žurnalistikos studijų.

Ar su pirmuoju redaktoriumi ir leidėju Juozu Keliuočiu dar 
teko pabendrauti? Jei taip, kas ypač įsiminė iš pokalbių su juo?

J. Keliuotis išėjo 1983 m. – tada aš buvau, kaip dabar įprasta sakyti, 
grynas technokratas (gal geriau būtų sakyti technofilas, nes κράτος 
(valdžia) čia visiškai niekuo dėta). Apie prieškarinę Naująją Romuvą 
gal šį bei tą žinojau, bet ieškoti buvusio redaktoriaus tikrai nebuvo 
jokio reikalo. A. Juozaitis kiek anksčiau persikvalifikavo iš ekonomikos 
į humanitariką (filosofiją), susidomėjo Lietuvos kultūros istorija ir J. 
Keliuotį susirado – iš jo pirmiausia ir sužinojau apie legendinio žurnalo 
įkūrėją. Jis lankėsi pas J. Keliuotį, užrašė įdomius pokalbius – paskui 
kai kurie fragmentai buvo pas mus publikuoti su keliomis ypatingą 
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nuotaiką suteikiančiomis mėgėjiškomis nuotraukomis. Kiek vėliau teko 
pabendrauti su J. Keliuočio redakcijos bendradarbiu Viktoru Alekna – 
jis irgi turėjo ką papasakoti apie žurnalą ir jo redaktorių. Daugiausia, 
ko gero, sužinojau iš rašytojo Vytauto Girdzijausko – jiedu nemažai 
bendravo, Vytautas net buvo padėjęs J. Keliuočiui įsidarbinti Vilniaus 
skaičiavimo mašinų gamykloje, bet buvęs redaktorius netrukus iš ten 
pabėgo, nes valdiška tarnyba jam buvo absoliučiai nepriimtina. Beje, 
daug vėliau ir man teko padirbėti šioje įmonėje (ir gerokai ilgiau nei J. 
Keliuočiui) – tai buvo jau paskutinį J. Keliuočio gyvenimo dešimtmetį.

Ilgainiui susidariau savąjį J. Keliuočio įvaizdį ir jis man tapo 
savotišku mokslinio tyrimo (na, gal švelniau pasakyčiau – apmąstymų) 
objektu. Nuolat dalyvauju Rokiškio Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo 
studijų centro organizuojamose konferencijose ir visada džiaugiuosi 
galimybe pasvarstyti vieną ar kitą šios paslaptingos, neįmenamos 
asmenybės gyvenimo ar kūrybos aspektą.

Projekto, kurį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo 
fondas, pavadinimas nepretenzingas, bet ir ne toks kasdieniškas: 
„Kultūros proceso refleksijos: iš arti ir pagarbiai“. Ypač pastarasis 
žodis šiems laikams svarbus, nes daug kur ir daug kam, taipogi ir 
rašto žmonėms, tai jau lyg ir antraeilis dalykas. Tai turbūt todėl, 
kad ir pirmtakui tai svarbu buvo?

Ši frazė gana tiksliai atspindi Naujosios Romuvos esmę: 
dalyvaujame kultūros procese, vadinasi, stebime jį atidžiai ir iš arti, 
gerbiame visus jo dalyvius kūrėjus – ir savo amžininkus, ir seniai 
išėjusius, bet išlikusius kultūrinėje žmonijos atmintyje; nuosekliai 
stengiamės įskiepyti šią pagarbą mūsų skaitytojams, ypač tiems, kurie 
tik pradeda savo kultūrinę veiklą ar vos susipažįsta su pasauliniu kultūros 
procesu. Nieko nuostabaus čia lyg ir nėra. Kuriozas slypi kitur (arba – 
giliau): ši graži lakoniška frazė niekad nebūtų buvusi suformuluota, jei 
ne tas mūsų SRTRF ir bendravimo su juo taisyklės. Dauguma mūsų 
skaitytojų tikriausiai nė nežino, kad mes vykdome kažkokį „projektą“, 
juo labiau jiems nerūpi ritualinis jo pavadinimas: Naujosios Romuvos 
esmė išryškėja vos pavarčius keletą žurnalo numerių, o nuolat 
dalyvaujant jo veikloje – skaitant, publikuojant tekstus, susitinkant ir 
diskutuojant redakcijos organizuojamuose renginiuose – tampa itin 
skaidri ir artima. Keblumai ištinka tik SRTRF ekspertus – jiems turime 
kasmet prisistatyti iš naujo. Negaliu įsivaizduoti, kad kūrėjas (tarkim, 
poetas ar kompozitorius), prieš pradėdamas kurti naują kūrinį, pirmiausia 
užpildytų kokios nors valdybos patvirtintą „projekto“ lentelę: „projekto 
tikslai ir uždaviniai“, „projekto tikslinė grupė“, „projekto turinio 
pagrindimas“, „kiekybinis numatyto atlikti darbo apibūdinimas“... O 
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štai žurnalo kūrėjai priversti tai daryti ir yra vertinami būtent pagal 
šiuos surašytus „projektus“, o ne pagal sukurtą kūrinį. Ar nepakaktų 
kultūros leidinių „projektams“ paprastų ir visiems žinomų pavadinimų: 
„Literatūra ir menas“, „Kultūros barai“, „Naujoji Romuva“ – juk apie 
turinį ir esmę puikiausiai byloja nuolat pasirodantys leidiniai.

Gražus, prasmingas žodis „projektas“ šiandien yra siaubingai 
subanalintas. Prisiminčiau šia proga bičiulio Valentino Masalskio 
samprotavimus: „Aš negaliu dabar sakyti, kad kuriu naują – tarkim, 
Hamleto ar Mefistofelio – vaidmenį; reikia sakyti: aš dalyvauju 
projekte. O jeigu aš sužlugdžiau spektaklį, nesugebėjęs padoriai atlikti 
savo vaidmens, visiškai nebūtina prisipažinti, kad esu visiškas mulkis, 
pakanka pasakyti: projektas nepavyko...“

Kuo žurnalas panašus ir kuo skirtingas nuo savo pirmtako, 
ne taip paprasta atsakyti, tiesa?

Tai – bendra visų po ilgesnės pertraukos atsikūrusių leidinių 
problema. O juk, prisiminkime, atkūrus nepriklausomą valstybę, 
buvo užėjusi netgi tokia mada – atkurti visus prieškarinius leidinius. 
Sociologas Vytautas Kavolis tada smagiai šaipėsi: „Dabar Lietuvoje 
kažkodėl manoma, kad šiandien pas mus turi eiti tokie pat žurnalai, 
kokie ėjo 1939-aisiais.“ Aš irgi skeptiškai žiūrėjau į tą atsinaujinimą, 
tad pirmojo naujos Naujosios Romuvos numerio pasirodymas man 
ypatingo džiaugsmo nesukėlė. Pamačiau jį Vilniaus universiteto 
knygyne Littera, bejausmiu žvilgsniu prabėgau kelis puslapius, 
padėjau atgal ir išėjau iš knygyno. Tačiau nuėjęs vos porą šimtų metrų, 
Gedimino prospekte sutikau A. Juozaitį: bičiulis labai skubėjo, tik 
pasisveikinom ir prasilenkėm, bet spėjau pamatyti jo rankose būtent 
šį pirmą atnaujinto žurnalo numerį. Apie ketinimą atnaujinti Naujosios 
Romuvos leidybą jis man anksčiau nebuvo prasitaręs, tad grįžau į Litterą 
vedamas smalsumo, kas gi taip sudomino mano kolegą šiame leidinyje. 
Įsižiūrėjęs atidžiau, sužinojau, kad žurnalą redaguoja Vaidotas Daunys, 
kad Arvydas yra vienas iš steigėjų, dar pamačiau kelias Oskarui Milašiui 
skirtas publikacijas, o kadangi jis tada buvo mano doktorato objektas, 
jau vien dėl to negalėjau ramiai praeiti pro šalį – nusipirkau žurnalą 
ir patraukiau namo panagrinėti jį detaliau. Su J. Keliuočio Naująja 
Romuva jau buvau neblogai susipažinęs vos pradėjęs dirbti Lietuvos 
filosofijos istorijos baruose, tad kad ir ne itin metodiškas naujo leidinio 
palyginimas su pirmtaku netrukus pakuždėjo gana ryškią išvadą: tikrai 
galima šiandien tęsti kadaise ėjusio žurnalo tradicijas. Tačiau kokios 
būtent tradicijos jau buvo pradėtos tęsti pirmajame numeryje, ar kaip 
apskritai tai derėtų daryti, tada nebūčiau galėjęs pasakyti. Negaliu ir 
dabar...
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Pamėginkime tai išsiaiškinti kartu – ir žvilgtelėkime į Redakcijos 
žodį pirmajame 1931 m. Naujosios Romuvos numeryje. „Pas mus 
dar tiek tuščia, kad griauti nėra ko. Reikia vien statyti ir kurti“, – 
rašo redaktorius; todėl Naujoji Romuva „ateina statybos bei kūrybos 
darbo dirbti“. Ar šiandien turime daugiau ką griauti? Bet griauname... 
Tačiau Naujoji Romuva dirba tą patį „statybos ir kūrybos darbą“. 
1931-ųjų pradžioje redaktorius žadėjo tautai padėti realizuoti norą 
„įeiti į nuostabiai turtingą įvairių ir intensyvių kultūringiausių tautų 
gyvenimo ratą“. Prieš porą dešimtmečių šaukėme, kad „einame į 
Europą“, nors tada rūpėjo įeiti tik į Europos Sąjungą – kelias į Europos 
kultūrą gerokai sudėtingesnis, ir būtent juo pasiryžusi eiti dabartinė 
Naujoji Romuva. Viena gražiausių ir būdingiausių J. Keliuočio 
idėjų – „sudaryti individualumą su universalumu harmonizuojančią 
visuomenę“. Paskutiniame savo straipsnyje Naujojoje Romuvoje 
(Į naująjį dinamizmą, 1940, Nr. 24–26) jis dar sykį pabrėžia esminį 
meno principą: „tikrasis individualumas sutampa su visuotinumu“. Ir 
dabar Naujajai Romuvai rūpi padėti ryškią individualybę turintiems 
menininkams surasti kelią į visuomenę, o meno recipientus išmokyti 
vertinti meninę individualybę, o ne „visuotines“ masinės kultūros 
banalybes. Nuo pat pradžių redaktorius paskelbė nepaduosiąs „nė vienos 
partinės grupės egoistiniams apetitams“. Šis principas galioja ir dabar, 
netgi kiek plačiau suvokiant „partiškumo“ sąvoką – tautiniu, konfesiniu 
ar dar kokiu nors „ezoteriniu“ aspektu: tribūną Naujojoje Romuvoje gali 
rasti bet kokios „partijos“ atstovas, svarbu tik neįžeidinėti oponentų 
ir nesistengti primesti jiems savo „neginčijamos tiesos“. Įdomiai – iš 
mūsų dienų pozicijos žiūrint – atrodo J. Keliuočio ketinimas „savo 
skaitytoją padaryti viso pasaulio piliečiu“; nūnai žodis „kosmopolitas“ 
vartojamas veikiau kaip keiksmažodis. Tačiau mūsų Naujoji Romuva 
kosmopolitizmą traktuoja pirmapradiškai, be šiuolaikinių kvailokų ir 
dirbtinių konotacijų (kaip kažkokį tautiškumo neigimą) ir, pritardama 
J. Keliuočiui, stengiasi sudaryti skaitytojui galimybę „gyventi visos 
žmonijos gyvenimo ritmu“. Keisčiausiai turbūt skamba toks vos 
pradedančio gyventi žurnalo redaktoriaus pažadas: „Naujoji Romuva 
skelbs katalikybę – ne atstumiančią, ne grasinančią – bet spindinčią, 
žavinčią ir viliojančią.“ Nelabai suprantu, kokį spindesį ar žavesį 
įžvelgė J. Keliuotis katalikybėje, ir įtariu, kad tai buvo tam tikras 
reveransas perdėm katalikiško krašto bendruomenei. Šiandien Naujoji 
Romuva neskelbs nei katalikybės, nei stačiatikybės, nei musulmonybės 
– visa tai yra siauro partiškumo reikalai.

Du tradicijų tęsimo aspektus derėtų truputį išskirti. Neretai 
mėgstama prisiminti, kad Naujojoje Romuvoje savo kūrybinį kelią 
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pradėjo vėliau išgarsėję poetai, prozininkai ar kiti menininkai. Ir mums 
malonu konstatuoti, kad mūsų puslapiuose savo kūrybines jėgas išbandė 
dabar jau plačiai žinomi Lietuvoje poetai Vainius Bakas, Aivaras 
Veiknys, Dovilė Kuzminskaitė, Ieva Toleikytė, Tomas Taškauskas, 
Ieva Gudmonaitė. Ugdyti kūrybingą jaunimą – nepaprastai sudėtingas 
ir atsakingas darbas, bet kartu malonus ir suteikiantis didžiulę 
satisfakciją. Mums tai rūpėjo nuo pat pradžių: pirma buvo sukurta 
speciali rubrika Mokyklos langai, paskui ją kiek praplėtėme – atsirado 
Juvenes dum sumus. Dabar – nuo 2009-ųjų – šias funkcijas atlieka 
mūsų leidžiamas, bet kūrybiškai savarankiškas kultūros gyvenimo 
žurnalas jaunimui Pašvaistė. Stebime štai tokią tendenciją: įsidrąsinę 
Pašvaistės puslapiuose, jauni kūrėjai ryžtasi bendradarbiauti Naujojoje 
Romuvoje; pirmieji ryškūs pavyzdžiai – muzikologas Domantas Milius, 
menotyrininkė Austėja Mikuckytė. Reikia tikėtis, netrukus jų kūryba 
pasieks ir kitus rimtus kultūros leidinius. Kitas dalykas – Naujosios 
Romuvos bičiulių klubai. J. Keliuotis Autobiografijoje pasakojo, kad jau 
1931 m. atsirado du specialūs diskusijų klubai – dailininkų ir rašytojų, o 
1932-aisiais buvo įkurta Naujosios Romuvos bičiulių sąjunga – „masinė 
organizacija“, turėjusi skyrius per visą Lietuvą. Dabartinės Naujosios 
Romuvos bičiulių klubas pradėjo savo veiklą dar prieš atkuriant 
žurnalo leidybą – pirmasis numeris kaip tik pradedamas reportažu iš 
diskusijos Pasaulėžiūra ir politika. Ilgainiui diskusijas papildėme 
poezijos vakarais, meno parodomis, naujų žurnalo numerių ir knygų 
aptarimais ir šiaip įvairaus pobūdžio kūrybiniais susitikimais. Tokiuose 
renginiuose susipažįsta ir bendrauja ne tik autoriai su skaitytojais, bet 
ir kūrėjai tarpusavyje, o tai – nemenkas kūrybos skatinimo veiksnys.

Štai ir nemažas panašumų ir skirtumų pluoštelis. Kitu rakursu 
pažvelgę aptiktume ir kitokių. Esminis skirtumas vis dėlto yra toks: 
ketvirtasis XX a. dešimtmetis kultūrinėje Europos provincijoje – tai ne 
XXI amžius, kai provincijų jau iš esmės nebėra; todėl Naujoji Romuva 
negali šiandien būti „prieškarinė“ – būtina atsižvelgti į XXI a. realijas.

Antras, trečias ir ketvirtas viršeliai būdavo užpildyti reklama. 
Šiais laikais jos išvis nebėra. Kodėl?

Ką gali veiksmingai pareklamuoti leidinys, pasirodantis kas trečią 
mėnesį 700 egzempliorių tiražu? Joks reklamos davėjas nešvaistys 
pinigų tokiai „reklamai“. Kita vertus, – ir tai kur kas svarbiau, – ne 
mūsų reikalas rūpintis, kad visokie žiopliai pirktų Coca-Cola, dalyvautų 
Teleloto ar nepavėluotų į Paskutinės minutės kelionę. Nemanau, kad 
Naujosios Romuvos skaitytojams padarytų įspūdį tokie tekstai kaip 
„Didysis metų išpardavimas“ ar „Maxima – tai, ko reikia!“ – jie mieliau 
skaito eilėraščius arba mokslininkų samprotavimus. O viršeliai labiau 
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tinka meno kūrinių reprodukcijoms.
Anuomet žurnalo redakcija buvo įsikūrusi Kaune, Laisvės al. 

31B. Įdomu, ką surastume ten apsilankę šiandien?
Dabar 31 numeriu pažymėtame Laisvės alėjos name veikia kavinė 

Caffe Mio ir man kažkodėl atrodo, kad nei šeimininkai, nei lankytojai 
nė neįtaria, kad kadaise visai šalia buvo Naujosios Romuvos redakcija, 
o joje – netgi vonia, kurioje redaktorius siūlė išsimaudyti tiems žurnalo 
autoriams, kuriems neįstengdavo sumokėti honoraro...

Tokia proga pagalvojau, kad dabartinė Naujoji Romuva per du 
dešimtmečius pakeitė septynias būstines, tad, ko gero, ir artimiausi 
bičiuliai vargu ar prisimins visas. „Gimtuosius namus“ šalia Rašytojų 
sąjungos (kitoje K. Sirvydo gatvės pusėje) palikome 2000-aisiais; 
dažnai lankydamasis Rašytojų sąjungoje vis nostalgiškai pažiūriu į 
gražų balkonėlį antrajame aukšte, su kuriuo susiję ne mažiau įsimintinų 
akimirkų nei su erdviu redakcijos darbo kambariu. Dvi žiemos 
apleistame name be apšildymo Latako gatvėje – siaubingiausias 
Naujosios Romuvos istorijos tarpsnis. Paminklų restauravimo institutas 
Žemaitijos gatvėje, kuriame turėjome keistoką trikampį kambarėlį, 
sugriautas visiškai ir dabar ten iškilo naujas pastatas. Ilgiausiai – 
2007-2014 metais – gyvenome Rašytojų sąjungoje; ten iki šiol kabo 
rodyklė: „III aukštas – Naujoji Romuva, Pašvaistė“. Dabar mūsų namai 
– Lietuvos Žinijos draugija; turime čia puikią skliautuotą salytę savo 
poetiniams ir kitokiems renginiams.

Dar metai ir pažymėsite atnaujinto žurnalo 25-tį. Kuo tas 
ketvirtis amžiaus „Naujajai Romuvai“ ypač svarbus?

Dvidešimt penkeri metai – tai 2,5 karto daugiau, nei gyveno J. 
Keliuočio Naujoji Romuva. Tačiau tai – ne mūsų nuopelnas; tiesiog 
stojimas į Europos Sąjungą (irgi maždaug po dešimtmečio veiklos) – 
tai ne stojimas į Tarybų Sąjungą: niekas neketina uždrausti kultūros 
leidinių.

Šiaip jubiliejai nėra geriausias kūrybos matavimo vienetas, tačiau 
visokios sukaktys – puiki proga susirinkti ir bičiuliškai prasmingai 
pabendrauti, o tai neretai įkvepia naujiems kūrybiniams sumanymams. 
Dešimtmetį minėjome Vilniaus mokytojų namų svetainėje; šilčiausiai 
prisimenu kuklų Viktoro Rudžiansko, ką tik pradėjusio redaguoti 
savaitraštį Nemunas, sveikinimą ir šūsnį padovanotų šviežių Nemunų 
– taip prasidėjo gražus mūsų leidinių bendradarbiavimas ir draugystė. 
Paminėti penkiolikos metų sukaktį susirinkome Rašytojų klube – 
posėdžiavome sausakimšoje salėje (kai kuriems bičiuliams teko sėdėti 
ant palangių ar stovėti prie įėjimo), itin gerą įspūdį sudarė Rokiškio 
bibliotekininkų delegacija, tokia proga įteikusi J. Keliuočio premiją 
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mūsų autoriui V. Girdzijauskui. Minint dvidešimtmetį pirmasis mus 
„pasveikino“ Spaudos rėmimo fondas: jau pirmomis sausio dienomis 
sužinojome, kad valstybinės paramos neturėsime nė cento – rugsėjį 
Mokslų akademijos salėje susirinko 300 mūsų bičiulių, J. Keliuočio 
premija šį kartą buvo įteikta A. Juozaičiui.

Taigi artėja 25-metis, reikia pagalvoti, kur susirinkti – gal ant 
Gedimino kalno, jei dar nesugrius visiškai...

Po 54 metų pertraukos žurnalą atnaujino Vaidotas Daunys su 
penkių žinomų Lietuvos žmonių komanda. Poros iš jų – monsinjoro 
Kazimiero Vasiliausko ir Liudo Dambrausko jau nebėra. Ar 
palaikėte (palaikote) ryšius su atnaujinto leidinio steigėjais? Jei 
taip, kuo tie ryšiai naudingi žurnalui?

Nebėra jau ir Mindaugo Bloznelio... Bendravome nuoširdžiai 
ir prasmingai. Iki šiol atmintyje lieka susitikimai ir diskusijos Liudo 
Dambrausko namuose Kaune, K. Donelaičio gatvėje. Įdomių įspūdžių 
paliko redakcijos kelionė su monsinjoru Kazimieru Vasiliausku į 
Pažaislio vienuolyną, kur vyko Vaidotui Dauniui skirtas renginys; 
o šiaip neretai susitikdavome Rašytojų klube: „Man Rašytojų klube 
mieliau nei bažnyčioje“, – mėgdavo pabrėžti monsinjoras. Mindaugas 
Bloznelis ir Jonas Antanaitis buvo gana produktyvūs žurnalo autoriai. 
Kalbėti apie mūsų bendravimo naudingumą gal nederėtų. Pirmiausia 
esame nepaprastai dėkingi steigėjams už sukurtą galimybę leisti tokį 
žurnalą. Solidus amžius ir kiek kitokia profesinė patirtis negalėjo jiems 
leisti intensyviau dalyvauti leidybinėje veikloje – netgi, pvz., žurnalui 
susidūrus su finansavimo, platinimo problemomis, jie nebuvo itin geri 
patarėjai.

Dabar nelabai pavyksta pabendradarbiauti ir su gerokai jaunesniu 
steigėju – Arvydu Juozaičiu. Jis gyvena Klaipėdoje, turi aibę įvairiausių 
reikalų ir, įtariu, net ne itin reguliariai skaito žurnalą. Negaliu prisiminti, 
ar buvome susitikę po 20-mečio minėjimo 2014-aisiais.

Kas ištikimiausi autoriai? Kokios temos, rubrikos išskirtinės 
ir kodėl?

Kiekvienas tokio pobūdžio leidinys tikriausiai turi tam tikrą 
būrelį savųjų autorių, kurie savo ruožtu žurnalą laiko savuoju, nors tai 
netrukdo jiems publikuoti savo kūrybą ir kituose leidiniuose. Iš tokio 
būrio mūsiškių pirmiausia išsiskiria mokslo istorikas Juozas Algimantas 
Krikštopaitis – jau dešimt metų jo tekstai pasirodo kiekviename 
Naujosios Romuvos numeryje. 2007 m. jis inicijavo specialią rubriką 
Asmenybių galerija, kurioje pasakoja apie artimą bendravimą su 
įvairiais Lietuvos kultūros kūrėjais. 2011-aisiais išleidome tokių 
tekstų rinktinę Nepakartojamos akimirkos, dabar rengiame antrą tokio 
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pobūdžio knygą. Kita kūrybinio J. A. Krikštopaičio susidomėjimo sritis 
– teatras: nuolat publikuojame jo refleksijas aplankius mėgstamiausių 
režisierių (J. Vaitkaus, E. Nekrošiaus, A. Cholinos) premjeras, 
išleidome ir šių tekstų rinktinę Neįveikiama teatro galia (2014). Kiek 
„pralaimi“ profesoriui rašytojas V. Girdzijauskas – įvairaus pobūdžio 
tekstai (ir mažiausiai, ko gero, grožinės prozos): dienoraščiai, esė, 
socialiniai-politiniai samprotavimai ir, svarbiausia, knygų recenzijos – 
ne akademinės, kaip įprasta literatūros kritikų, o itin saviti pamąstymai 
skaitant naujas knygas. Nuolat džiugina germanistės Ramintos 
Gamziukaitės publikacijos: kone nuo pat pradžių atsirado jos inicijuota 
rubrika Hermannas Hesse apie rašytojus; įpratome sužinoti ką nors 
įdomesnio, sakyčiau net netikėtino apie Thomą Manną, Henriką Ibseną 
arba arčiau susipažinti su ne itin pas mus žinomais Ferdinandu von 
Saaru, Theodoru Stormu, Cosima Wagner; nepaprastai žavi taiklūs, 
neretai kandūs arba ironiški jos pastebėjimai apie naujausius dramos 
ir operos spektaklius. Istorikas Algirdas Grigaravičius tikriausiai 
atmintinai moka Jono Basanavičiaus biografiją, tačiau nuolat, galima 
sakyti, gyvena archyvuose ir bibliotekose – vis ieško; ir randa, ir 
reguliariai dalijasi savo atradimais su Naujosios Romuvos skaitytojais. 
Anksčiau dažnai bendravome su Arvydu Šliogeriu; deja, dabar rimta 
liga gerokai prislopino jo kūrybines galimybes – labai pasigendame 
puikių jo tekstų.

Mielai ir toliau vardyčiau ištikimus mūsų bičiulius, bet visų 
paminėti nepavyks, vadinasi, būtinai ką nors pats to nenorėdamas 
įžeisiu. Gal geriau būtų prisiminti tuos, kurių jau su mumis nebėra. 
Prieš porą metų išėjo nemažai mums gražių tekstų palikę politikai ir 
kartu kūrybingi rašytojai Algirdas Patackas ir Romualdas Ozolas, visai 
neseniai – jautriausios sielos filosofas Jonas Balčius. Ir jau dešimt 
metų su mumis nėra Laimono Noreikos. Kad jis buvo nuolatinis mūsų 
poetinių renginių dalyvis, lyg ir suprantama savaime; tačiau jis buvo 
ir puikus rašytojas – publikavome nemažai jo dienoraščių fragmentų, 
atsiminimų apie studijas Valstybiniame teatro meno institute ir įvairias 
teatrines peripetijas. Visi jie – itin saviti autoriai, ir niekas jų, aišku, 
pakeisti negali. Nors, kita vertus, pastaraisiais metais išryškėja šaunus 
būrys naujų ištikimų autorių: jaunesnės kartos – poetas ir literatūrologas 
Vainius Bakas, muzikologas Domantas Milius ir labiau patyrę – mokslo 
istorikas Algimantas Grigelis, žurnalistas, buvęs Mokslo Lietuvos 
redaktorius Gediminas Zemlickas, filosofas Naglis Kardelis.

Rubrikos – šiaip įprastas, tradicinis periodinio leidinio atributas. 
Kadaise vienas kolega įtikinėjo mane, kad visos publikacijos žurnale 
turi būti „surubrikuotos“. Pritarčiau šiai idėjai tik iš dalies: tai dera 
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tik tokiam leidiniui, kuris turi griežtą nuolatinę struktūrą. Tokios 
sistemos bando laikytis, pavyzdžiui, Kultūros barai. Tačiau pažvelkime 
į rubriką Kūryba ir kūrėjai: ko ten tik nėra – trečdalis, o neretai 
visa pusė numerio. Galbūt derėtų šią „kūrybą“ rubrikuoti detaliau, 
pavyzdžiui: „dailė“, „poezija“, „muzika“, „teatras“ ir t. t., tačiau jei 
kokiame numeryje yra tik trys iš numatytų 7-8 „kūrybos“ detalių, o 
kitame – kitos trys, tokie numeriai atrodys lyg su spragomis. Naujojoje 
Romuvoje dažniausiai taip ir būna: viename numeryje daugiau poezijos 
ir istorijos, bet nėra filosofijos, kitame – teatras, kinas ir filosofija, bet 
nieko apie Lietuvos istoriją. Todėl įpratome mažiau dėmesio kreipti 
į formalų tekstų suskaldymą pagal temas ar žanrus ir išskiriame tik 
specialias – savąsias – rubrikas. Anksčiau tai buvo minėtos jaunimo 
Mokyklos langai, Juvenes dum sumus, dabar, pavyzdžiui – J. A. 
Krikštopaičio personalinė Asmenybių galerija. Būna kartais proginių 
arba, sakytume, jubiliejinių, bet progos tam ir yra, kad atkreiptume 
į jas ypatingą dėmesį; štai visai neseniai – Petrui Biržiui – 120: taip 
kartu su Juozu Girdvainiu paminėjome Pupų Dėdės sukaktį. Anksčiau 
buvome prikūrę gražių, kaip mums bent atrodė, lotyniškų pavadinimų 
rubrikoms: Audiatur et altera pars – kai parodome du priešingus ar 
bent jau skirtingus požiūrius į vieną problemą ar reiškinį; Dolor noster 
– kai kūrėjams tenka išsakyti savo skausmą ir rūpestį dėl prastos 
kultūros būklės ar keistokų vadinamosios kultūros politikos posūkių; 
Conversatorium – diskusijoms ar interviu publikuoti. Tačiau tokios 
specifinės publikacijos pasirodo itin retai, o dažniau publikuojamiems 
tradiciniams interviu nebūtinos jokios rubrikos. Dar viena specifinė 
mūsų rubrika – Vertimų dirbtuvė. Šiaip vertimų iš kitų kalbų į lietuvių 
publikuojame nemažai, bet kartais būtina uždėti šią rubriką ir taip 
savotiškai apsidrausti, t. y. nukreipti skaitytojo dėmesį pirmiausia 
į vertimą, o ne į tekstą – tai ypač svarbu, kai vertėjas turi daugiau 
entuziazmo nei patirties. Štai Vaida Ramonienė atėjo į Naująją Romuvą 
atlikti akademinės praktikos; užduotis – teksto vertimas iš anglų kalbos 
į lietuvių. Praktikantė pasirinko Mary E. Wilkins Freeman apsakymą 
Katinas – tai buvo pirmas jos tokio pobūdžio darbas, numatomas viešai 
parodyti skaitytojams, tad du kuklūs žodeliai puslapio viršuje nuramino 
ir gerokai besijaudinančią vertėją, ir leidėjus. Dabar, jau publikavus 
tekstą, galime drąsiai konstatuoti: debiutinis vertimas Vaidai puikiausiai 
pavyko. Pasibaigus praktikai mūsų bendravimas nenutrūko, tad tikimės 
naujų, tobulesnių vertimų, o gal ir mokslinių publikacijų.

Esate filosofas. Kokia Jūsų tyrinėjimų sritis? Ką laikote savo 
mokytojais?

Gėda prisipažinti, bet būtina: vos įgijęs tam tikrų tyrinėtojo 
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įgūdžių, kaipmat juos praradau. 1991-1996 metais ramiai ir nuosekliai 
dirbau su doktoratu – tyrinėjau Oskaro Milašiaus filosofines idėjas. 
Bet nuo 1997-ųjų prasidėjo Naujoji Romuva... Tyrimams tiesiog 
nebeliko laiko. Kita vertus, nemanau, kad tyrimai, kad ir kokie jie 
būtų gilūs, išsamūs ar išradingi, yra esminis filosofijos atributas. Kur 
kas svarbiau – tam tikra filosofo pozicija, sakyčiau – netgi filosofinė 
būsena. Juk filosofija – ne darbas, ne profesija; veikiau – gyvenimo 
būdas, o tam niekada negali pritrūkti laiko. Bet nenorėčiau visiškai 
atsisakyti ir tam tikros akademinės veiklos. Po kelerių ne itin vaisingo 
blaškymosi metų suformulavau sau tokią individualią temelę: filosofai 
neprofesionalai Lietuvos filosofijos kontekste. Derėtų gal pasiaiškinti: 
profesionalais – būtent šiuo konkrečiu atveju – laikyčiau dėstančius 
filosofiją universitetuose arba dirbančius mokslinėse institucijose 
ir rašančius filosofinius tekstus; visi kiti būtų neprofesionalai, ir 
čia pirmiausia iškyla mokslininkai ir menininkai, labiausiai galbūt 
rašytojai – poetai, prozininkai, dramaturgai. Jie neretai suformuluoja 
įspūdingesnių filosofinių idėjų nei vadinamieji profesionalai, reikia tik 
tam tikrų įgūdžių, bent jau nuoširdaus nusiteikimo, kad jas aptiktum 
toli gražu ne filosofiniuose jų tekstuose. Taip į mano akiratį – be minėto 
jau Oskaro Milašiaus – pateko Juozas Keliuotis, Vaidotas Daunys, 
Levas Karsavinas, Birutė Jonuškaitė ir daugybė šiuolaikinių mūsų 
poetų. Šiemet pavyko net sukurpti – akademiniais terminais tariant – 
monografiją šia tema Iš meilės išminties meilei.

Su mokytojais čia man gana keistai nutiko. Pirmiausia dėl to, 
kad nė vieno Lietuvos filosofo negirdėjau studentiškoje auditorijoje – 
visi jie man ne dėstytojai, o, nors ir vyresni, ir gerokai labiau patyrę – 
kolegos. Tai, žinoma, netrukdo iš jų pasimokyti, bet jau savarankiškai, 
ne pagal įprastą mokymosi reglamentą. Filosofiją studijavau Maskvos 
universitete – ten buvo nemažai įdomių dėstytojų, įspūdžiai liko kuo 
puikiausi, tačiau nė vieno negalėčiau pavadinti savo mokytoju. Keliems 
kursiniams darbams ir diplominiam vadovavo profesorius Vitalijus 
Kuznecovas – gana nuobodus kaip dėstytojas, perdėm akademiškas 
kaip tyrinėtojas; tai – ne mano stilius, tad mokytis iš jo nebuvo jokios 
prasmės. Užtat esu jam nepaprastai dėkingas, kad atkreipė mano 
dėmesį į prancūzų poetą Paulį Valéry ir pasiūlė panagrinėti jo kūrybą 
filosofiškai. Man tai buvo, kaip kartais sakoma, epochinis atradimas – 
drąsiai galėčiau laikyti poetą savo mokytoju. Doktorantūros vadovas 
buvo profesorius Romanas Plečkaitis: esu jam dėkingas už akademinio 
proceso organizavimą ir nuolatinę globą, tačiau pasimokyti iš jo 
negalėjau – vėlgi dėl esminių mąstymo stiliaus skirtumų. Iš dabartinių 
Lietuvos filosofų tikru savo mokytoju laikyčiau A. Šliogerį – daug 
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įdomių dalykų pasisėmiau ir skaitydamas jo knygas, ir bendraudamas 
asmeniškai.

Pridurčiau gal, kad geriausia filosofijos mokykla yra pasaulinės 
filosofijos istorija.

Tai, be abejo, naudinga ir žurnalui, kurio puslapiuose nereti 
mąstytojų tekstai. Auginti skaitytoją taipogi vienas iš tikslų?

Mielai pritarčiau, kad filosofija yra geras būdas ugdyti skaitytoją 
– manyčiau, geresnis nei mokslai ir menai apskritai, juo labiau visokie 
atsitiktiniai „skaitymo metai“ ar ilgalaikė ir dar vyriausybės patvirtinta, 
„kultūros politika“. Pirmiausia dėl to, kad filosofija neperša primygtinai 
jokių galutinių atsakymų, veikiau kelia klausimus, išryškina problemas, 
skatina susimąstyti. Neretai žmonės bijo filosofijos ar paprasčiausiai 
vengia jos kaip neįmanomos suprasti gražbylystės. Įveikti tokį požiūrį 
gal ir nelengva, bet verta. Negalėčiau rekomenduoti kokio nors itin 
veiksmingo metodo tai padaryti, tačiau manau, kad bent iš dalies čia 
galėtų padėti nuolatiniai filosofų svarstymai žurnalo puslapiuose 
įvairiais mūsų gyvenimo ir kultūros klausimais. Naujosios Romuvos 
filosofai – A. Šliogeris, R. Ozolas, J. Balčius, N. Kardelis ir kiti – sukūrė 
tokią gražią tradicija ir šauniai ją tęsia. Stengiuosi ir pats dalyvauti šioje 
akcijoje. Šitaip kiekvienas skaitytojas gali pasijusti esąs filosofas, o juk 
iš esmės taip ir yra. Prisiminkime tą skambų užrašą ant Šiuolaikinio 
meno centro sienos: „Kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkai tai 
žino“; čia mat tie žinantys menininkai primena nežinantiems, kad ir jie 
yra menininkai. Filosofai irgi gali priminti žurnalo skaitytojams, kad 
visi esame filosofai.

Su naujausiais žurnalo numeriais lankotės miesteliuose, 
bažnytkaimiuose. Iš tų susitikimų turbūt parsivežate tokių įspūdžių, 
tokios informacijos, kurios neišgirsi sostinėje ar didmiesčiuose. Kas 
yra ypač įsiminę, gal net iš pagrindų pakeitę vieną kitą įsitikinimą, 
nuostatą, požiūrį?

Kelionės po Lietuvą nuo pat atsinaujinimo tapo tiesiog neatsiejama 
Naujosios Romuvos dalimi ir dabar net sunku pasakyti, kas yra svarbiau 
– leidyba ar kelionės. Aišku, nebūtų leidybos, kas tada ir kam kur nors 
keliautų, tačiau, jei nebūtų kelionių, Naujoji Romuva būtų kitokia, net 
negaliu įsivaizduoti, kokia...

Informacijos ir įspūdžių visada daug ir įvairių – tai priklauso ir 
nuo renginio pobūdžio, ir nuo susitikimos vietos. R. Ozolas, dažnas 
mūsų kelionių dalyvis, mėgdavo pabrėžti, kad juo mažesnis miestelis, 
juo nuoširdesnė susitikimo nuotaika. Tai galbūt ir ne griežtas dėsnis, bet 
tokią tendenciją ne kartą teko patirti. O aplankyta tikrai nemažai įvairių 
vietovių ir įstaigų. Bandyčiau prisiminti bent kai kurias – ryškesnes ar 
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būdingesnes.
Pirmos (ir gana reguliarios) išvykos buvo į Kauną – susitikdavome 

knygyne Septynios vienatvės M. Daukšos gatvėje. Kalbėjomės ne tik 
apie naujausius žurnalo numerius – neretai užsimegzdavo prasmingos 
diskusijos, mat mūsų komandoje būdavo įdomių diskutantų: filosofai 
Arvydas Šliogeris, Jonas Balčius, kultūrologas Vytautas Berenis, 
poetas Valdas Kukulas. Knygynui atidarius naujas patalpas S. Daukanto 
gatvėje, perkėlėme ten ir mūsų susitikimus. Deja, „intelektualusis“ 
knygynas neatlaikė komerciškesnių konkurencijos ir turėjo būti 
uždarytas – šitaip Naujoji Romuva kuriam laikui prarado galimybę 
bendrauti su Kauno kolegomis. Bet štai 2006-aisiais kažkaip netyčia 
suartėjome su Vaižganto buto-muziejaus vadovu poetu Alfu Pakėnu – ir 
mūsų nuotykiai Kaune įgavo tam tikro pagreičio: dabar keliskart per 
metus apsilankome pas Vaižgantą ir su naujais žurnalo numeriais, ir 
su naujomis knygomis arba šiaip kokiame proginiame renginyje, kaip, 
pavyzdžiui, gegužę Alfo sumanytame Poezija, filosofija ir lakštingalos. 
Neretai užsukame ir pas Maironį – čia Aldonai Ruseckaitei moderuojant 
galima patirti didžiulį intelektualinio bendravimo ir pramogos derinio 
džiaugsmą. Alfas taip pat pasistengė, kad galėtume aplankyti visus 
Maironio muziejaus filialus.

Su Rokiškio bibliotekos direktore Alicija Matiukiene 
susipažinome telefonu rengiant J. Keliuočio 100-mečiui skirtą 
konferenciją. Ir prasidėjo reguliarūs Naujosios Romuvos vizitai į gimtąjį 
jos įkūrėjo miestą. Įdomiausias mūsų trijų – Naujosios Romuvos, 
Vaižganto muziejaus ir Rokiškio bibliotekos – sumanymas tikriausiai 
būtų Keliuotiškos Juozinės. Čia derėtų prisiminti, kad paskutiniaisiais 
gyvenimo metais J. Keliuotis, kad ir akylai prižiūrimas specialiųjų 
tarnybų, turėjo daug draugų, kurie norėjo jį aplankyti ir pasveikinti 
vardadienio proga. Negalėdamas priimti visų vieną vakarą, jis siūlė 
užeiti kad ir savaitę prieš arba savaitę po kovo 19-osios. Panašiai ir mes 
organizuodavome Vilniuje, Kaune ir Rokiškyje savotišką renginių ciklą 
J. Keliuočio garbei per dvi savaites apie kovo 19-ąją. Laikui bėgant 
Vilniuje Juozinės užgeso, Kaune gal kiek prigeso, o Rokiškis atkakliai 
tęsia šią tradiciją iki šiol. Šiemet aptikome dar vieną – trečią – mums 
artimą Juozą (mat Juozas Tumas-Vaižgantas čia savaime puikiausiai 
pritapo) – Miltinį; bandysime tad patobulinti mūsų Juozines dalyvaujant 
Panevėžio Juozo Miltinio palikimo studijų centrui.

Natūraliausias būdas bendrauti su skaitytojais – susitikimai 
bibliotekose. Geografija gana plati – pamėginsiu išvardyti iš atminties, 
be jokių konspektų ar dokumentų: Panevėžys, Utena, Zarasai, Molėtai, 
Ukmergė, Anykščiai, Širvintos, Švenčionėliai, Elektrėnai, Jonava, 
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Alytus, Varėna, Lazdijai, Seirijai, Tauragė, Telšiai, Joniškis, Skuodas, 
Nida... Paprastai delegaciją sudaro 4–5 žmonės – naujo numerio ar 
knygų autoriai, mokslininkai, poetai, filosofai, muzikantai. Interesas 
– abipusis: atokesnių vietovių gyventojams įdomu tiesiogiai susitikti 
ir pabendrauti su ne itin dažnai matomais, bet girdėtais ar net gerai 
žinomais kultūros kūrėjais, mums – patirti tiesioginę reakciją į mūsų 
veiklą, netgi susipažinti su būsimais potencialiais autoriais, kurie kitaip 
galbūt neišdrįstų pasiūlyti savo kūrybos sostinėje leidžiamam žurnalui.

Tam tikra, net sakyčiau, ypatinga susitikimų rūšis – poetiniai 
renginiai. Pirmiausia – Poezijos pavasario programoje nuolat 
skelbiamas Naujoji Romuva ir Nemunas: poezija kaip bendravimo 
būdas. Susitinkame Salovartėje – privačioje mūsų bičiulių sodyboje, 
maždaug 5 km nuo Senosios Varėnos. Naujoji Romuva ir Nemunas, du 
bičiuliški kultūros leidiniai, yra šio renginio organizatoriai, tad dauguma 
poetų atvyksta iš Vilniaus ir Kauno, tačiau įpratome čia nuolat matyti 
kūrėjus iš Druskininkų, Ukmergės, Kelmės, Kupiškio ir, suprantama, 
Varėnos rajono. Pastaraisiais metais susirenka apie šešiasdešimt 
poetinio žodžio gerbėjų ir eilėraščius skaityti gali kiekvienas. Kelias 
birželio ar liepos pilnatis sutikome Marijampolės Poezijos parke 
– skaitymus ir koncertus po atviru dangumi organizuodavo poetė 
marijampolietė Luana Masienė. Rugpjūtį arba rugsėjį – ryškiausių 
žvaigždžių metą – mus traukia Lietuvos etnokosmologijos muziejus 
Kulionyse (Molėtų r.); kartu su mumis eilėraščių kartais paskaito ir 
muziejaus vadovas astronomas Gunaras Kakaras. Jau keletą metų 
vidury vasaros susitinkame Tytuvėnų regioniniame parke – čia mūsų 
bičiuliai organizuoja teminius literatūrinius vakarus; buvo, pavyzdžiui, 
atsiminimai apie poetą Stasį Stacevičių, Žemaitės kūrybos refleksijos 
arba čia pat gyvenančio prozininko Vlado Kalvaičio benefisas.

Įsismaginau pasakodamas apie gražias ir prasmingas Naujosios 
Romuvos kūrybines keliones, bet turiu pripažinti ir keletą spragų. Na, 
tarkime, nė karto oficialiai nebuvome Klaipėdoje – tai jau tiesiog kažkoks 
nesusipratimas. Arba – kad ir Šiauliai: buvome čia tik vieną sykį ir labai 
seniai, dar praėjusio amžiaus pabaigoje. Atsimenu, važiavome dviese 
su A. Juozaičiu traukiniu apsikrovę maišais su žurnalais, stotyje mus 
pasitiko Gintautas Mažeikis ir, greitai kažką pasakodamas apie miestą, 
atvedė į universitetą; vos pasibaigus renginiui turėjome paskubėti į 
paskutinį traukinį, tad Gintautas vėl palydėjo mus iki stoties...

Kartais bičiuliškuose pokalbiuose suskamba toks Naujosios 
Romuvos apibūdinimas: „žurnalas ant ratų“. Tikrai taip; mums tai 
patinka, matome didžiulę tokio gyvenimo prasmę ir tikimės naujų 
įspūdingų atradimų; tad rezignuoti neketiname, priešingai – žadame 



123

nuosekliai tobulinti šitokį gyvenimo būdą.
„Varpams“ „Naujoji Romuva“ svarbus leidinys. Jame – ir 

pirmojo redaktoriaus Kazio Jankausko, ir daugelio autorių pirmoji 
tribūna. Žodžiu, esame beveik giminės...

Juozas Miltinis mėgdavo pabrėžti, kad giminystės ryšiai jam 
visiškai nerūpi – kur kas svarbesnis yra kūrybinis artimumas. Man, 
prisipažinsiu, irgi; ir net manyčiau, kad kultūros leidiniams šią idėją 
galima taikyti gerokai drąsiau nei atskiriems žmonėms. Neabejoju, 
kad Varpai ir Naujoji Romuva kūrybiniu požiūriu yra labai artimi – 
net tikriausiai ir tie stebuklingi „projekto tikslai ir uždaviniai“ panašiai 
formuluojami reikalui esant. Turiu tokią gal kiek utopinę idėją, kad 
visi kultūros leidiniai galėtų prasmingai ir bičiuliškai bendrauti ir 
bendradarbiauti, nors reikia pripažinti, jog neretai į kolegas įtariai 
žiūrima kaip į kažkokius konkurentus. Užsiminiau truputį apie 
bičiuliškus Naujosios Romuvos ir Nemuno santykius; Varpų ir Naujosios 
Romuvos bendradarbiavimą derėtų apibūdinti veikiau kaip potencialų. 
Kodėl nepabandžius paversti jį gryna realybe? Naujoji Romuva ne itin 
orientuojasi kultūriniame Šiaulių gyvenime – ar negalėtų Varpai imtis 
šiuo atveju savotiško gido vaidmens? Kita vertus, labai abejotina, kad 
šiauliečiai detaliai pažįsta Naująją Romuvą – mėgintume Varpams 
tarpininkaujant nuoširdžiai ir prasmingai prisistatyti. Savo ruožtu 
kviečiame Varpus į svečius sostinėn ir mielai organizuosime kūrybinį 
bendravimą su mūsų bičiuliais – Vilniuje veikiančiais kultūros kūrėjais.

Paruošėte jubiliejinį – 600-ąjį numerį. Kuo jis išskirtinis?
Jubiliejinių numerių, kaip ir bet kokių jubiliejų, prasmė nedidelė, 

nors, aišku, apsukresni veikėjai kaipmat pasinaudotų tokia proga 
reklamai arba, kaip įprasta šiandien sakyti, „piarui“. Gražiai pastebėjo 
pristatant šį numerį skaitytojams poetas Juozas Žitkauskas: „Kitas 
leidinys būtinai tokiu atveju uždėtų didžiulį spalvotą skaičių „600“ 
ant viršelio, o Naujojoje Romuvoje apie tai sužinome tik paskutiniuose 
puslapiuose.“ Iš tikrųjų, pamanėme esant prasminga šio jubiliejuko 
proga išdėstyti skaitytojams „trumpą Naujosios Romuvos istorijos 
kursą“. Juk įdomu prisiminti, kaip atrodė pirmasis J. Keliuočio išleistas 
žurnalo numeris; pirmasis su nauju ir iki šiol išlikusiu logotipu – 1933, 
Nr. 1 (105); paskutinis, jau Vilniuje išleistas prieškarinės Naujosios 
Romuvos numeris – 1940, Nr. 24–26 (492–494). Ir iš šiuolaikinių keli 
nusipelno ypatingo dėmesio: pirmasis Vaidoto Daunio numeris – 1994, 
Nr. 1(495); pirmasis be Vaidoto – 1995, Nr. 6–7 (501–502); pirmasis su 
spalvotais viršeliais – 2003, Nr. 1 (542); rekordinis puslapių skaičius 
(120) – 2008, Nr. 2 (563); na, ir vadinamasis „blokadinis“, visiškai 
neturint pinigų leidybai, 40 susegtų puslapių ir be jokių spalvų – 2014, 
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Nr. 1 (586)... Beje, mūsų indėlis į šiuos šešis šimtus menkas – 494 
numeriai buvo išleisti J. Keliuočio.

Kaip įsivaizduojate „Naujosios Romuvos“ ateitį?
Ateitin žiūriu gana optimistiškai, tačiau nuo fantastiškų prognozių, 

kaip kadaise Ostapo Benderio „New-Vasiuki“, susilaikyčiau. Žinome, 
kad žurnalas gali būti geresnis – tad dirbsime, tobulinsime...

                                                                            
 2018 m. birželis
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 VYDŪNAS – KELRODĖ ŽVAIGŽDĖ

Jei šitų žodžių ir nebūtų pasakęs filosofas, Vydūno draugijos 
Garbės pirmininkas, doc. dr. Vacys BAGDONAVIČIUS, ir be
 jų aišku, jog tai akivaizdi tiesa

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

Nenorėčiau prisiimti Vydūno draugijos įkūrėjo nuopelnų, nors 
jie man ir priskiriami kaip savaime aiškūs. Nebuvau tos draugijos 
steigimo šalininkas. Ne todėl, kad būčiau manęs iš principo ją esant 
nereikalingą. Labai norėjau, kad Vydūno idėjos taptų mūsų dvasinio 
gyvenimo dalimi, kad veiktų mūsų laisvėjimo vyksmą ir kad, būdami 
laisvi politiškai, jų šviesoje kurtume savo ateitį. Buvau įsitikinęs, 
kad nepriklausomybę pasiekusi tauta neišvengiamai turės plačiau 
atverti Vydūno paliktą išminties skrynią, kad toji išmintis labai padės 
klojant dvasinius laisvos valstybės gyvenimo pamatus. Žinia apie 
tokios skrynios buvimą jau buvo gana plačiai  pasklidusi, nes 1988 m. 
kovą ir vėliau daugelyje Lietuvos vietų minėtos  mąstytojo 120-osios 
gimimo metinės, apie jį nemažai kalbėta ir rašyta. Publikacijose ir 
gyvu žodžiu jau  be cenzūrinių suvaržymų buvo atvirai kalbama apie 
reikalingumą Vydūno išmintimi grįsti savo laisvės siekius. Prie tos 
žinios sklidimo buvau ne taip mažai prisidėjęs, nes prieš metus iki 
minėtos sukakties, 1987-aisiais, buvo išėjusi mano knyga „Filosofiniai 
Vydūno humanizmo pagrindai“, kuri buvo palankiai sutikta ir daugelyje 
vietų pristatinėjama. Kilus sukaktuvinių minėjimų bangai, jau buvau 
žinomas kaip šioks toks vydūnistas, tad buvau kviečiamas gyvu žodžiu 
visuomenę supažindinti su Vydūno nuveiktais darbais, idėjomis ir 
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kūryba. Tai, kad sukaktuvinių Vydūno minėjimų buvo daug ir kad 
juose labai dėmesingai buvo priimamos žinios apie jo idėjas ir darbus, 
kad buvo jaučiama gili pagarba šiam mąstytojui ir kūrėjui, rodė, 
jog tauta išsiilgusi tikro dvasingumo ir pasiruošusi gaivintis vienu 
iš tyriausių to dvasingumo šaltinių. Tie minėjimai atimdavo daug 
laiko, bet kartu man pačiam buvo labai naudingi, nes bendravimo su 
klausytojais metu rasdavosi naujų netikėtų minčių,  man pačiam dar 
labiau ryškėjo Vydūno fenomeno reikšmė mūsų kultūros raidoje bei 
jo idėjinio palikimo aktualumas dabarčiai. Vis aiškiau suvokdamas 
Vydūno svarbą ir didingumą, vis labiau žavėdamasis jo intelektinės ir 
meninės raiškos galia, kartu pajutau, kad tą savo pagavą norint perteikti 
kitiems nebeužtenka deklaratyvaus teigimo, o reikia fundamentalesnio 
pagrindimo, stipresnės argumentacijos. Vėstant minėtos sukakties 
minėjimų įkarščiui, galėjau ramiau pagalvoti apie susidaryto Vydūno 
vaizdo paryškinimą, patikslinimą ir pagilinimą. Supratau, kad tam 
reikia dar gana stipriai padirbėti. Nemenko apdorojimo reikalavo 
ir nepanaudota tyrimo metu sukaupta didelė medžiagos dalis, kuri 
to vaizdo paryškinimui labiausiai ir buvo reikalinga. Taigi, su mano 
artimiausiais planais visiškai nesiderino kai kurių bičiulių užmojai 
kurti draugiją ir ją užkrauti man ant sprando.  Todėl aš jos ir nenorėjau. 
Puikiai supratau, kad draugijos kūrimo entuziastai išsibėgios kas sau, 
vos tik ji atsiras. Ne prasčiau už mane suvokdami vydūniškų idėjų 
sklaidos svarbą, jie norėjo, kad ja labiausiai ir rūpintųsi tas, kas į jas 
yra labiausiai įklimpęs. Jie beveik visi jau turėjo savo visuomeninio, 
politinio ar su verslu susijusio veikimo barus, juos jau buvo  pagavusi 
užgimstančio Sąjūdžio banga. Gal jie ir nuoširdžiai tikėjo, jog galės 
ir draugijoje vienokį ar kitokį veikimo barą užimti, tad ir dėjo visas 
pastangas ją kurti, o pirmininkavimą užkrauti man. Tos garbės ir tokio 
krūvio tikrai nenorėjau ir bandžiau priešintis, bet, deja, „palūžau“ – 
1988 m. lapkričio 5 d. Vilniuje susirinkus keliems šimtams entuziastų,  
Vydūno draugija buvo įkurta, o aš, nors ir muisčiausi, buvau išrinktas 
jos pirmininku. Kad draugija buvo įkurta, nesigailiu. Iki šiol ji tebėra 
gyva, tuo tarpu didžiausioji  tada susikūrusių draugijų dalis jau seniai 
išmirė. Esame patenkinti ir nuveiktais darbais, įgyvendintais planais, 
o kai kuo ir labiau pasididžiuoti  galime. Tačiau man asmeniškai tai 
nebuvo gera lemtis. Draugijai vadovauti juk puikiausiai galėjo ir kas nors 
kitas, didesnių organizacinių sugebėjimų turintis vydūnietis, kiekvienai 
naujai kadencijai galėjo būti išrinktas ir naujas pirmininkas. Bet, deja, 
taip nebuvo. To kito niekas nepasiūlė, ir po kiekvieno suvažiavimo 
pirmininkavimo našta vėl likdavo man. Laimės didelės nejaučiau, bet 
ir kategoriškai tos naštos atsisakyti nesiryžau. O be reikalo:  draugijai 
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per pustrečio dešimtmečio atiduotos dienos ir valandos  galėjo būti 
praleistos bibliotekose, rankraštynuose, prie rašomojo stalo, ir Vydūnui 
skirta knyga jau kuris laikas galėjo būti skaitytojų rankose. Deja, 
atsitiko, kaip atsitiko. 

Atsitiko mano kūrybiniams planams ir dar nepalankesnis dalykas. 
Po keleto sėkmingų draugijos veikimo metų, ypač po plačiai Lietuvoje 
nuskambėjusio Vydūno palaikų perlaidojimo 1991-aisiais, buvau labiau 
pastebėtas mokslo reikalus tvarkančiose institucijose ir, kai prireikė 
direktoriaus tuometiniam Filosofijos, sociologijos ir teisės institutui, 
juo tapti pasiūlyta man. Suvokiau, kad tos pareigos tikrai ne man, nes 
nesijaučiau išvis sutvertas vadovauti, o juo labiau tokiai rimtai nemenkų 
anuometinių iššūkių kamuojamai įstaigai. Bet įkalbėjo, sakydami, jog  
Institutą reikią gelbėti, kad nebūtų uždarytas. Nutrūksią pradėti  tautos 
kultūrinio paveldo pažinimui, jos tolesnei socialinei  ir kultūrinei raidai 
svarbūs tyrimai, keliasdešimt talentingų mokslininkų liksią be darbo. 
Kiti galimi kandidatai į šį postą dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
(daugiausia politinių) esą nepriimtini esamai valdžiai, o kurį nors iš jų  
išrinkus, Instituto uždarymas tik pagreitėtų. Nesijaučiau esąs Institutą 
išgelbėti galįs mesijas, bet kategoriškai atsisakyti  per savo minkštumą 
vėl nesugebėjau ir taip pardaviau net šešiolika kūrybiškesniam darbui 
galėtų skirti metų. Prie Vydūno tegalėjau prisiliesti tik priešokiais. Ypač 
apmaudu buvo sužinojus, kad į tą postą būta ir kitų į jokias komplikacijas 
neįsivėlusių ir pagal visas kompetencijas labiau tinkamų kandidatų, bet 
šie labai ryžtingai pasiūlymą direktoriauti atmetė. Per vėlai supratau, 
kad ir man reikėjo būti ryžtingesniam ir mažiau patikliam visokiems 
užkalbėjimams. Taigi,  prabėgo šešiolika jau nepriklausomoje Lietuvoje 
gyventų ne Vydūnui skirtų didelės  visai ne kūrybinės įtampos metų. 
Arčiausiai Vydūno buvau du sovietmečio dešimtmečius. Būtent 
tada jį atradau, tada jo kūrybinį  palikimą studijavau, jo gyvenimo ir 
veiklos labirintais vaikščiojau. Buvo sovietmetis, okupacija, visokiausi 
suvaržymai, slegianti dvasinė nelaisvė. O aš buvau su Vydūnu ir buvau 
laisvas. Ir tai tuo metu, kai didžioji tautos žmonių dalis buvo  visokių 
nepriteklių, tiek materialinių, tiek dvasinių, prislėgti, o kūrybiškesni 
nuo slogaus nelaisvės oro tiesiog duso. Ir tie, kurie prisitaikė, labai 
laimingi nesijautė. Net ir tie, kurie visas valdymo galias turėjo. Nežinau, 
ar jaučiausi tada besąlygiškai laimingas (greičiausiai, kad ne), bet esąs 
laisvas jaučiausi tikrai. Nepriteklių prisodrinta aplinka negalėjo nesupti 
ir manęs, bet ji neprislėgė mano dvasios, nenugramzdino pesimizman, 
nekėlė egzistencinės beprasmybės jausenos. Gyvenimo aplinkybės, o 
jos lengvos tikrai nebuvo,  neatėmė galimybės būti vidujai laisvam, 
išpažinti tas vertybes, kurios tau svarbios ir įprasmina tavo žemišką 
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būtį. Nebuvau tarp tų, kuriems tvirtybę kalėjimuose išbandyti teko ar su 
ginklu rankose už savo idealus kovoti. Buvau toje tautos dalyje,  kuriai 
tiesiog reikėjo išlikti gyvai, kad  būtų kam ateiti į laisvę ir ją pasiekus 
kurti ateitį. Žinoma, tas išlikimas nebuvo didvyriškas žygdarbis, kurį 
atliko atviron kovon  stojusieji, bet jei visa  tauta  būtų žuvusi, nebūtų  
nei kam nepriklausomybę atkurti, nei kam jos suteiktomis galimybėmis 
naudotis. Tačiau ne tas pats buvo kokiam išlikti. Svarbu buvo išlikti 
nesugniuždytam, fundamentaliųjų moralinių vertybių neišsižadėjusiam, 
neparsidavusiam, dvasiškai laisvam. Didžiausioji tautos žmonių dalis 
tokie ir išliko. Būtent jų valia buvo išreikšta Kovo 11-osios aktu. 
Tarp tų žmonių buvau ir aš. Man tokiam išlikti padėjo Vydūnas. O 
kad jis – taip likimas suklostė aplinkybes. Kiti turėjo kitus dvasinį 
atsparumą ugdžiusius orientyrus, man toks orientyras buvo Vydūnas. 
Jis padėjo į viską žvelgti, kaip filosofai sako, amžinybės žvilgsniu. 
Vydūno išminties dėka ne tik atsivėrė tas žvilgsnis, bet ir įsitvirtino 
gyvenimo čia ir dabar prasmingumo suvokimas. O tas suvokimas buvo 
bene svarbiausia vidinės laisvės sąlyga. Vydūniškoji išmintis padėjo 
suvokti ne tik atskiro žmogaus, bet ir tautos galimybę išlikti okupacijos 
sąlygomis, stiprino viltingą tikėjimą, kad bus pasiektas laisvės krantas, 
jei tik  tauta bus to verta. O ar bus verta, labiausiai priklausys  nuo mūsų 
visų kartu ir kiekvieno atskirai, nes būtent mes  (ir aš) esame tauta. Tokį 
supratimą gavau iš Vydūno. 

Vydūnas mano gyvenime atsirado lyg ir atsitiktinai, bet būtent 
tada, kai to reikėjo.  Pirmoji pažintis su juo buvo gana banali.Vilniaus 
universitete studijavau lietuvių kalbą ir literatūrą. Berods, trečiame kurse 
reikėjo laikyti lietuvių literatūros istorijos egzaminą, tarp klausimų buvo 
ir klausimas apie Vydūno dramaturgiją. Tam egzaminui ruošdamasis 
ėmiau ir perskaičiau keisto žanro dramą – „dramatišką aidiją“ „Probočių 
šešėliai“. Žinoma, galėjau ir neperskaityti, tiesiog praleisti ir, ruošiantis 
egzaminui, tenkintis apie Vydūną pateiktomis žiniomis akademinėje 
lietuvių literatūros istorijoje, kurioje jis apibūdinamas kaip  mistinės 
pakraipos buržuazinis rašytojas, užimantis ne itin reikšmingą vietą 
XX a. pradžios literatūroje, tiesiog bendro išsilavinimo dėlei žinotinas 
literatūrinės praeities faktas. Laimei, tokiomis šykščiomis žiniomis 
nesitenkinau ir bibliotekos skaitykloje iš didelės stirtos bent pavartymui 
susikrautų knygų tarp pasirinktų rimtesniam perskaitymui pakliuvo 
minėtieji „Probočių šešėliai“. Tiesiog patraukė ugningus spindulius 
skleidžianti saulė ant knygos viršelio, keistos pavadinimo raidės. 
Pavarčius įdomios pasirodė modernios simbolistinės iliustracijos (jų 
autorius – vokiečių dailininkas Fidus, kurio tikroji pavardė – Hugo 
Hoppener). Pradėjus skaityti, iš pradžių kliuvo kai kurios raidės, keistoki 
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buvo ir kai kurie žodžiai bei jų gramatinės formos – jeib, reiktūn, kungas, 
mūsump, jūsump, šišon, šydan, gandin ir kt. Buvo drama, personažų 
dialogai, bet įprastinio draminio veiksmo joje buvo ne tiek daug. Tačiau 
įsiskaičius, ėmė vis labiau intriguoti besiskleidžianti mintis, kuriai 
užvaldžius sąmonę, tarsi nebeliko jokių raidyno, leksikos, gramatinių 
formų keistenybių. O mintis sukosi apie tautos gyvybės šerdį – laisvą, 
jokios prievartos neįveikiamą žmogaus dvasią. „Tėvynė tiek gyva yra, 
kiek ji žmogaus širdyje gyva“, – iki šiol tebeaidi  prieš pusšimtį metų 
perskaityti šios aidijos žodžiai. Tada juos perskaitęs, pajutau savotišką 
gėdą. Nors buvome gimę jau okupacijos metais, bet jos primetinėjamų 
pseudovertybių savomis nelaikę, tačiau iš reikalo kaip nors išgyventi 
vis dėlto buvome prie jos  lyg ir beprisitaiką. Tas prisitaikymas galėjo 
baigtis ir visišku susitaikymu, vadinasi, ir vidinės laisvės praradimu. Toji 
Vydūno dramoje perskaityta mintis tarsi pabudino sąmonę budrumui, 
perspėjo dėl galimo abejingumo tautiškumo vertybių atžvilgiu 
stiprėjimo. Ji vertė paklausti save, ar savo vidumi tebesi pakankamai 
laisvas, ar tau ne vis tiek, kad Tėvynė nelaisva, ar tau jau nebeskauda 
dėl dar neužgijusių paskutinėse jos kovose gautų žaizdų. Toji mintis 
padėjo neleisti prisnūsti sąžinei ir susilpnėti dar neprarastam  imunitetui 
prieš ideologinį mulkinimą. Greitomis tada dar paskaitinėjau „Amžiną 
Ugnį“ ir „Pasaulio gaisrą“. Atidžiau tada įsiskaityti nebuvo laiko, nes 
laukė dar daugybė perskaitytinų kitų autorių knygų.  

Deja,  tuokart pažintis su Vydūnu tuo ir baigėsi. Tačiau jo pasėta 
minties apie tėvynės gyvastį žmogaus širdyje sėkla sudygo, ir tas 
daigelis buvo nuolat gyvas. Pats Vydūnas lyg ir pasitraukė nuošalėn, 
apie jį negalvojau, juo  išsamiau tada nepasidomėjau. Tačiau jo idėja 
jau buvo gana stipriai paveikusi sąmonę, o per  ją  veikė  ir elgseną. 
Sunku pasakyti, ar po tos studentiškos pažinties su „Probočių šešėliais“ 
bebūčiau tiesiogiai sugrįžęs prie Vydūno, jei 1966-ųjų rudenį likimas  
nebūtų leidęs Vilniaus universitete išklausyti pasaulinio garso baltisto 
Berlyno universiteto profesoriaus Viktoro Falkenhahno pasakojimo 
apie Tilžėje prabėgusias jaunas dienas. Tame pasakojime daug vietos 
buvo skirta Vydūnui, iš kurio parašyto vadovėlio būsimasis profesorius 
pramoko lietuvių kalbos. Viktoro tėvas tą vadovėlį buvo iš paties 
autoriaus pasiskolinęs. Sūnus, nuėjęs knygą grąžinti ją paskolinusiam 
autoriui, su juo artimai susibičiuliavo, ir toji bičiulystė tęsėsi iki pat 
Vydūno gyvenimo pabaigos. Iš Vydūno V. Falkenhahnas išmoko ne tik 
lietuvių kalbos, kuri atvėrė duris į kalbotyros studijas Karaliaučiaus 
universitete. Tilžiškis mąstytojas ir rašytojas jaunąjį bičiulį ypač 
patraukė savo žmoniškumo filosofija, išmokė blaiviai ir išmintingai 
vertinti tada gana komplikuotus tautinius santykius Mažojoje Lietuvoje 
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ir dramatiškus vyksmus pasaulyje. Vydūnas V. Falkenhahnui buvo 
daugiau negu mokytojas. Pats profesorius jį apibūdino kaip vieną iš trijų 
tėvų: buvo tėvas, davęs jam gyvybę, kitas tėvas buvo tas, kuris jį išugdė 
kaip kalbininką-baltistą, tai – Karaliaučiaus universiteto profesorius 
Jurgis Gerulis, trečiasis, Vydūnas, buvo dvasios tėvas. Studijuodamas 
Karaliaučiaus universitete, V.Falkenhahnas padėjo Vydūnui surinkti 
medžiagą ir kitaip jam talkino, kai šis rengė garsiąją 1932 m. išėjusią 
istoriosofinę knygą „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“ 
(vokiečių k.), taip pat skaitė kitų rašytojo knygų korektūras. Vydūno 
paveiktas V. Falkenhahnas studijoms pasirinko baltų kalbotyrą. J. 
Gerulio vadovaujamas parašė apie Biblijos vertėją į lietuvių kalbą 
Joną Bretkūną disertaciją, kurią 1941 m. išleido kaip monografiją. 
Baigdamas savo pasakojimą V. Falkenhahnas išreiškė Vydūnui didelį 
dėkingumą ir ypatingą pagarbą. Lietuviškosios filosofinės dramos 
kūrėją Berlyno profesorius apibūdino kaip šekspyriško masto rašytoją 
ir  didžios dvasios žmogų, kuriuo lietuvių tauta  turėtų labai didžiuotis. 

 To pasakojimo išklausymas man buvo tiesiog lemtingas, nes 
sugrąžino į neseniai praėjusius studijų metus, priminė „Probočių 
šešėlių“ padarytą įspūdį, idėjos, kurios veikiamas gyvenau, autorystę ir 
šaltinį. Dabar žinojau, kad manęs laukia ne tik „Probočių šešėliai“, bet 
ir daugybė kitų šio autoriaus knygų bei nuodugnesnis pasidomėjimas 
jo paties asmenybe  ir gyvenimu. Likimas šį pasiryžimą gražiai 
susiejo su artimiausios ateities planais. Kaip tik tuo laiku rengiausi 
stoti į aspirantūrą (dabar doktorantūra) ir rinkausi  temą  disertacijai.  
Galvojau ir apie  Vydūną, bet nemaniau,  kad dėl ideologinės to meto 
konjunktūros kas pritars tokiam mano pasirinkimui. V. Falkenhahno 
pasakojimo paveiktas tvirtai nusprendžiau imtis Vydūno tyrimų ir  
pasiryžau to apsisprendimo laikytis, jei tik pavyktų įstoti į aspirantūrą. 
To stojimo reikėjo dar gerokai palaukti, nes ne kiekvienais metais būdavo 
skiriamos aspirantūros vietos. Palaukti teko bent dvejus metus. Per tą 
laiką laisvu nuo tarnybos metu gilinausi į Vydūno kūrybą, susipažinau 
su tuo, kas buvo apie jį rašyta. Atsivėrė tarsi kokio mago sukurtas 
įstabus dvasios pasaulis, iš kurio ištrūkti jau nebebuvo įmanoma. Nebe 
tiek svarbu jau bebuvo, ar rašysiu apie Vydūną disertaciją, ar išvis 
pakliūsiu į aspirantūrą. Daug svarbiau buvo tai, kad pradėto pažinti 
Vydūno pasaulio šviesa jau buvo tapusi mano gyvenimo šviesa. Galėjau 
į aspirantūrą nepatekti, o ir patekęs būti priverstas rinktis kitą tyrimo 
objektą – Vydūnas jau vis vien buvo paveikęs mano besiformuojančią 
pasaulėžiūrą bei moralinius principus, sustiprinęs tautiškumo jauseną, 
pažadinęs siekį, jo paties žodžiais tariant, „tarnauti šviesybei, dorybės, 
žmoniškumo būt paveikslu ant vietos, kur likimo pastatytas“. O toji 
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vieta – Lietuva.
Tie Vydūno idėjų prisodrinti laukimo pradėti mokslininko 

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

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

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

Domėjimasis senovės indų mitologija, filosofija, sanskritu,  tarsi 
savaime vedė prie atidesnio domėjimosi šio paveldo artimumu ar net 
giminingumu mūsų tautos dvasiniam paveldui.  Radosi noras palyginti 
senovės indų ir senovės baltų mitologiją, religiją,  tautosaką, papročius, 
lietuvių kalbą ir sanskritą. Gilesnės pačių tų senųjų kultūrų ir jų lyginimo 
studijos atsiras gerokai vėliau. Tada svarbus buvo pats noras pažinti, 
vertybiškai  remtis senuoju paveldu, ieškoti dvasinių tautos išlikimo 
prielaidų ir jomis naudotis. Daugelio Indijos bičiulių sekcijos narių 
interesų rate ėmė dominuoti  nebe tiek indiškoji, o labiau senovės baltų 
kultūra. Kai kurie sekcijos nariai  - J. Trinkūnas,  A. Andriuškevičius, 
A. Gudelis, V. Bagdonavičius – tiesiog pasineria į baltiškojo paveldo 
aruodus, o į indiškąjį paveldą ima žvelgti kaip į turintį esminių 
bendrumų su baltiškuoju. Man pačiam indiškosios išminties skrynia 
atsivėrė kaip vienas iš svarbiausiųjų Vydūno filosofijos pagrindus 
formavusių šaltinių. Pasukusieji į baltiškąją erdvę Indijos bičiuliai 
ima nebesitenkinti vien pažintine ir šviečiamąja veikla. Jie pasiryžta 
baltiškojo paveldo vertybes grąžinti į gyvenimą, jomis remtis, jas 
pritaikyti gaivinant tautinės savasties pajautą tiek pačiuose savyje, tiek 
kituose dvasiškai aktyvesniuose amžininkuose bei įkandin jų sekančiame 
jaunime. Norėdami tuos siekius įgyvendinti, jie telkiasi į atskirą būrelį 
ir ima bendrauti su etnine kultūra užsiimančiais mokslininkais bei 
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kraštotyrininkais. Taip 1969 m. pradžioje įsikūrė Ramuvos klubas,  
sukėlęs energingą po visą Lietuvą paplitusį ramuvietišką etninės 
kultūros gaivinimo judėjimą. Į jį įsitraukė nemaža studentiško jaunimo, 
jį palaikė universitetų bei mokslo institutų darbuotojai, tyrinėję su 
etnologija susijusias problemas, daugiausia tautosakininkai, etnografai, 
archeologai, kalbininkai, literatūrologai.  Tarp jų  tokie įžymūs mokslo 
žmonės, kaip Angelė Vyšniauskaitė, Vacys Milius, Norbertas Vėlius, 
Kazimieras Eigminas, Kazys Grigas, Danutė Krikštopaitė, Vincas 
Kuzmickas, Eugenija Šimkūnaitė, Romas Batūra ir kt. Kai kurie iš jų 
aktyviai dalyvavo  pačioje Ramuvos veikloje (K. Eigminas, N.Vėlius, 
A. Vyšniauskaitė, E. Šimkūnaitė), kiti ramuviečiams patarė, juos 
konsultavo, skaitė paskaitas jų organizuojamuose renginiuose.

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

Bene stipriausią impulsą veikimui būsimieji ramuviečiai gavo 
iš savo pačių dar kaip Indijos bičiulių  1967 m. birželį užkurto Rasos 
laužo senojoje Kernavėje. Kažin ar jie tikėjosi, kad tas laužas bus 
labai svarbus, kad jo toji liepsna sovietmečio šaltyje išlikti padės? 
Ramuviečiai ir jų pasekėjai  jautėsi besišildą prie protėvių sukrautomis 
malkomis kūrenamo laužo, besiglaudžią prie probočių auginto medžio 
kamieno, užčiuopią dar tebepulsuojančią to medžio šaknų gaivinančią 
gyvastį, išgirdę tautos savasties balsą. Tas balsas padėjo išsaugoti vidinę 
laisvę, kai vis labiau ėmė reikštis ideologinio sąstingio represyvumas, 
kai  reikėjo atkakliai kovoti už bent šiokias tokias dvasinės raiškos 
galimybes. Jėgų tai kovai daugelis ramuviečių jautėsi įgavę būtent prie 
Rasos laužų bei visuose kituose tiek didesniuose, tiek mažesniuose 
Ramuvos susibūrimuose. Tų jėgų sėmėsi iš senųjų dainų, kurių mokėsi 
ne iš natų, o tiesiog iš dar tebedainavusių liaudies žmonių, sėmėsi iš 
papročių, kuriuos net patys bandė gaivinti, iš bendravimo su dar gyvais 
senojo paveldo turėtojais bei tarpusavio bičiulystės ir bendro darbo. 
Netrukus prasidėję persekiojimai tapo ne baimę įvarančiu baubu, o 
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veikiau pasididžiavimo dalyku.
Su Rasos laužų kaitra į ramuviečių ir jų pėdomis pasekusią 

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

Rasos laužus sovietinė valdžia bandė užgesinti, bet nepavyko. 
Iš Kernavės piliakalnių slėnio jie paplito po visą Lietuvą ir be jokių 
derinimų su valdžia liepsnojo daugelyje vietų, dvasinės atsparos 
kibirkštimis įkrisdami į daugybę sielų. Tarsi Vydūno „Amžinos Ugnies“ 
vaidilutė Grožvyda toms kibirkštims nuo didžiojo tautos dvasios aukuro 
skristi į jaunas sielas padėjo Ramuva. Beje, Grožvyda buvo nužudyta 
to, kuris negalėjo pakęsti dvasinio taurumo šviesos. Ramuva irgi buvo 
uždrausta tų, kuriems baisi buvo skaisti dvasios šviesa, sklidusi iš 
nemirtingojo tautos paveldo. Tačiau jos laikinas uždvasinimas mažai ką 
bereiškė, nes Rasos laužų kibirkštys jau ruseno žmonių sielose. Tiems 
žmonėms buvo tikra, kad Lietuva tikrai bus tol, bent kol jie gyvi bus. Po 
dviejų dešimtmečių pakilęs Sąjūdis laisvei šaukė nepalūžusią,  dvasinės 
savasties nepraradusią tautą. Į tai, kad ji tokia išliko, jaučiamės savo 
veikimu įnešę reikšmingą indėlį. Tai ir yra svarbiausia, ką pavyko 
nuveikti per sovietmetį.

Ar viską matantys organai domėjosi Jūsų veikla? Gal ir 
ypatingų situacijų pasitaikė?

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

Taigi, su KGB susijusių ypatingų situacijų man nepasitaikė. Bet 
bendraujant  su valdžia kai kas ir komiško pasitaikydavo. Atmintyje 
išliko toks epizodas iš pasirengimo minėtajai pirmajai Rasos šventei 
Kernavėje.  Vietos (Širvintų rajono ir Kernavės apylinkės) valdžiai iš 
Vilniaus buvo pranešta, kad šventės organizatoriams reikia visokeriopai 
padėti, aprūpinti viskuo, ko reikės, žiūrėti, kad miestelyje būtų švaru ir 
tvarkinga. Viskas taip ir buvo: apsikuopta, keliukai ir takai patvarkyti, 
laužai gražiai sukrauti, milicija budi, kad girtuokliai nesišvaistytų. Ne 
iš karto supratome, kodėl mus taip gražiai pasitinka, nes labiau tikėtis 
buvo galima nepalankumo ar net priešiško nusistatymo, ko su kaupu 
būta rengiant kitas šventes ir pagaliau jas uždraudžiant. Pasirodo,  
stebuklingai suveikė žodis „Indija“. Kadangi šventę rengė Indijos 
bičiulių draugija (sekcija), buvo pamanyta, kad joje ir dalyvaus bičiuliai 
iš Indijos. Negi nevalyvai prieš tokius garbingus svečius pasirodysi?  
Nors ir juokas ėmė iš tokio valdžios apsigavimo, bet buvome patenkinti.

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

Susipažinau tada, kai ji  buvo žymiai jaunesnė negu aš dabar, o 
aš dar visai jauniklis, neseniai pradėjęs vaikščioti Vydūno takais. Tai 
buvo 1968-aisiais, po Vydūno šimtmečio minėjimo. Kažkas patarė, kad 
reikėtų pasikalbėti su Šiauliuose gyvenančia  mąstytojo  krikšto dukra, 
kuri galėtų daug ką apie jį papasakoti. Ir pavardę pasakė, ir kad ji garsi 
advokatė, ir adresą davė. Advokatės Gražbylės Venclauskaitės pavardė 
man buvo girdėta. Kilimo esu beveik nuo Šiaulių – iš Kurtuvėnų 
parapijos Gervenų kaimo. Patėvis su kaimynais apie visokius įvykius 
aplinkui ir apie neeilines bylas Šiaulių teisme pasišnekėdavo. Įsidėmėjau 
neretai nuskambėdavusį posakį: „Jei  advokatė bus Venclauskaitė, 
bylą laimės“.  Įsiminė ir patėvio pasakojimas apie tai, kad jaunystėje 
jam teko pasidarbuoti remontuojant advokato Kazimiero Venclauskio 
namus. Didelį įspūdį padaręs protingas namų šeimininko šuo, kuris, 
įsikandęs krepšį, iš parduotuvės parnešdavo užsakytus produktus. 
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1968-ųjų atostogų vasarą, kaip ir daugelį kitų, praleidau 
gimtuosiuose Gervenuose, tad labai paprasta buvo apsilankyti Šiauliuose 
pas G. Venclauskaitę. Ji papasakojo apie savo tėvų bendravimą su 
Vydūnu, apie tai, kad motina Stanislava Venclauskienė  Šiauliuose su 
vietos vaidintojais pastatė vieną kitą jo dramą, kad  kūrybinės  pažinties 
dėka jis tapo šeimos bičiuliu. Motina mergaitę ryžosi pakrikštyti, kai 
ši buvo jau paauglė. O taip uždelsta dėl to, kad tėvas, socialdemokratų  
veikėjas, buvo laisvamaniškų pažiūrų ir išvis nebuvo linkęs mergaitės 
krikštyti. Motinai pasiryžus tą padaryti, ir tėvas neprieštaravęs. 
Krikštatėviu būti pasisiūlė Vydūnas, jis ir išrinkęs Gražbylės vardą, 
tarsi išpranašaudamas  mergaitei garsios advokatės, mokančios gražiai 
kalbėti, byloti,  ateitį. Krikštadukrai tekę svečiuotis pas Vydūną 
Tilžėje. Jis jai padovanojęs savo nuotraukų albumą, kurį Gražbylė 
vėliau paskolino rašytojui Aleksandrui Merkeliui, rengusiam Vydūno 
biografiją . Tas albumas nebuvo grąžintas. Per karo sumaištis jis, matyt, 
bus pradingęs, nors Gražbylė tikėjosi, kad laimingo atsitiktinumo dėka 
jis kažkokiu būdu gali atsirasti. Deja, iki šiol neatsirado. Taigi, iš jau 
105-sius einančios, o tada, kai artimiau bendravome, dar nė 60-ties 
neturėjusios garsiosios Šiaulių advokatės, žinomų visuomenės veikėjų, 
išauginusių daugybę priglaustų vaikų, dukros G. Venclauskaitės 
sužinojau apie įdomų su Šiauliais susijusį Vydūno gyvenimo epizodą, 
liudijantį apie šio kūrėjo pagarbų požiūrį į įvairių įsitikinimų žmones, 
sugebėjimą gražiai su jais bendrauti. 

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

Vasarodamas Gervenuose užsukdavau ir dar pas dvi garbingas 
šiauliškes – įžymiąją aktorę Potenciją Pinkauskaitę ir  senosios kartos 
pedagogę Jadvygą Nainienę. Pirmoji papasakojo apie tai, kaip Tautos 
teatre kūrė  Grožvydos vaidmenį  (Vydūno dramoje „Vaidilutė“), kaip 
tą vaidmenį vertino pats dramos autorius, antroji prisiminė apie savo 
susitikimus su Vydūnu Tilžėje, kur svečiuodavosi pas savo seserį, 
tuometinio (1927-1932 m.) Lietuvos Respublikos konsulo  Eduardo 
Jatulio žmoną.

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

 Mano disertacija „Filosofinė Vydūno humanizmo koncepcija“ 
buvo apginta 1987 m. kovo 31 d. Filosofijos, sociologijos ir teisės 
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instituto Mokslo taryboje.  Tais pačiais metais  ji buvo išleista atskira 
knyga „Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai“. Visa, kas joje 
išdėstyta, ir yra tai, kas sužinota ir patirta ją rengiant. Tiesiog tai originalus 
darbas, kuriame, remiantis savais tyrimais, parodyti Vydūno filosofijos 
radimosi motyvai  ir formavimosi kelias, atskleisti biografinis, istorinis, 
socialinis ir intelektinis to radimosi kontekstai, išryškinta paties kūrėjo 
neafišuota  lyg ir užslėpta  tos filosofijos sistema, aiškinama jos vieta  
tiek lietuviškosios filosofinės minties raidoje, tiek tarptautiniame 
kontekste, aptariamas aktualumas dabarčiai. To iki tol sistemingai 
niekas dar nebuvo padaręs. Žinoma, reikėjo nuodugniai susipažinti su 
tuo, kas apie Vydūną jau buvo skelbta, bet visa tai teko lyg ir pačiam 
iš naujo atrasti atliekant savus tyrimus, o juos atliekant pačiupinėti 
daugybę dar neliestos,  „niekur neužfiksuotos“ medžiagos – rankraščių, 
laiškų, atsiminimų (ir paties surinktų), archyvinių dokumentų. Vydūno 
laiškų aptikau ir Venclauskių rūmuose įsikūrusiame Šiaulių „Aušros“ 
muziejuje. Susipažinus su  visa ta medžiaga, mintyse ir vaizduotėje 
susikūrė savas Vydūno – žmogaus, kūrėjo, mąstytojo – portretas, daug 
ryškesnis ir gerokai kitoks, negu tas, kurį buvau nusipiešęs prieš tai.  
Kaip jau minėjau, labai daug sukauptos medžiagos disertacijoje nei 
tiesiogiai, nei netiesiogiai nebuvo panaudota. 

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

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

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

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

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

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

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



140

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

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

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

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

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

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

Panevėžio klubas atsidavęs lietuviškai filosofinei knygai. 
Klubo nariai nagrinėja Vydūno filosofiją, rengia paskaitas ir parodas 
visuomenei.

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

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

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

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

Kas Jums Vydūno filosofija, jo publicistika, eseistika? Ką 
išskirtumėte?

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

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

Nelabai suprantu, kodėl kažkam norisi apie kokį nors įstabesnį 
fenomeną iš praeities (šiuo atveju – apie Vydūną) sakyti, kad jis paseno, 
kad jo nebereikia, kad jį užmirškime. Taip sakantys dėl jiems patiems 
težinomų motyvų  greičiausiai tiesiog nori, kad jis išnyktų iš mūsų 
akiračio, kad niekas jo neprimintų, kad niekam nekiltų pagunda iš jo 
pasimokyti, su juo pasitarti. O tai, kad Vydūnas neišnyksta iš mūsų 
regračio, kad veikia žmonių protus ir širdis, savaime  rodo, kad jis 
tebėra aktualus ir todėl nepasenęs.  Nebebus niekam įdomus, niekas jo 
palikime nebematys to, kas paliestų protą ir širdį, kas sietųsi su gyvenimu 
ar saviugda, ant jo knygų bus nusėdusios užmiršimo dulkės –  tada jis 
ir bus pasenęs, nes niekam  jo  nereikės. Ar taip atsitiks,  parodys pats 
gyvenimas. Dabar tas gyvenimas rodo ką kita.  Viena, yra pakankamai 
daug (nors ir ne minios) žmonių, kuriems Vydūno išmintis yra tikras 
dvasinės atgaivos šaltinis ar mąstymą orientuojanti gairė, antra, visu 
tuo, ką jis kalbėjo ir rašė, atrodo lyg būtų savas atsakas į tai, kas dedasi 
mūsų gyvenime, į tai, kas įvairiais lygiais – individualiu žmogaus, 
lokaliu tautos ar valstybės, globaliu pasaulio vyksta čia ir dabar. Jei bent 
kiek turėtume kantrybės į tą atsaką žvilgterėti, pamatytume, kad mums 
besivadovaujant savo nuovoka ir protu, besiremiant savo patyrimu, 
labai daug kur su tuo atsaku norisi sutikti, tarsi juo būtų pasakyta tai, 
kas tūnojo mūsų pačių mintyse ar pasąmonėje, tik mes nesugebėjome 
to išreikšti. Man kyla įtarimas, kad kai kurie viešumoje besireiškiantys 
mūsų tautiečiai, teigdami apie Vydūno filosofijos pasenimą, tiesiog 
bando kompensuoti savo pačių nesugebėjimą pasakyti tai, kas toje 
filosofijoje  yra  esmingo ir nesenstančio  pasakyta. Kyla ir kitas 
įtarimas: apie Vydūno atgyvenimą ne vienu atveju kalbama net dorai 
nesusipažinus su jo idėjomis, su tų idėjų sistema, o tik reaguojant 
į pastangas parodyti tų idėjų gilumą bei reikšmingumą šiandienos 
gyvenime. Kitaip tariant,  užuot bendravus ir diskutavus su pačiu 
Vydūnu, bandoma nubaidyti jo šešėlį.  Neteko aptikti šiandieninės 
konstruktyvios Vydūno filosofijos kritikos, argumentuotai įrodančios 
jos tik kaip istorinio, išliekamosios vertės neturinčio fakto vertę, 
nesisiejančią su dabarties filosofijoje keliamomis problemomis bei 
gyvenimiškomis šiandienos aktualijomis. Yra tik išankstiniai niekuo 
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nepagrįsti arogancija dvelkiantys šūktelėjimai „Vydūnas paseno!“. 
Nemanau, kad Vydūno filosofiją reikia taikyti tiesmukai, paraidžiui. Jos, 
kaip ir bet kokios kitos filosofijos, nereikia niekur valingai pritaikinėti. 
Jei jos intelektinis užtaisas pakankamai stiprus, ji savaime paveiks 
mūsų mąstymą, stiprins mūsų sąmonės galią, veiks mūsų elgseną. Tą 
patį apie pasenimą ar nepasenimą galima pasakyti ir kitų mūsų šiandien 
besąlygiškai pagarbiai prisimenamų filosofų Stasio Šalkauskio, Antano 
Maceinos, Vosyliaus Sezemano, Prano Dovydaičio, Prano Kuraičio, 
Izidoriaus Tamošaičio ir kt. palikimo atžvilgiu. (Beje, Vydūnas už juos 
šiandien yra daug žinomesnis). Tas palikimas gyvas tiek, kiek jame 
akumuliuota intelektinė galia gali stimuliuoti mūsų mintis ir gebėjimą 
kūrybiškai veikti. Kažin, ar kur nors tiesiogiai pritaikome didžiųjų 
pasaulio filosofų  nuo gilios senovės iki mūsų laikų išsakytas mintis. Tai, 
kam  didieji mąstytojai taikė savo idėjas ar kas sąlygojo jų atsiradimą, 
priklauso istorijai, bet pačios tos  idėjos tebėra ir mūsų intelektinėje 
bei dvasinėje  apyvartoje. Taip yra ir bus ir su Vydūno idėjomis, nes 
jose yra tai, kas suteikia gyvastį  visų tikrųjų pasaulio filosofų idėjoms 
–  pasaulio būties ir žmogaus buvimo prasmės paieškos. 

Jūsų rūpesčiu pakartotinai išleista ne viena Vydūno knyga, 
prisiminkime jas. Kas jų skaitytojai? Ką dar išvysime?

Mano parengti išėjo Vydūno filosofinių raštų 4 tomai (1990–1994), 
2001 m. lietuvių kalba pasirodė  svarbus veikalas, parašytas vokiškai: 
„Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“, 1913 m. atskira 
knyga išleistas pagrindinis filosofinis traktatas „Sąmonė“. Išleista taip 
pat ankstesnės draugijos pirmininkės Rimos Palijanskaitės parengtas 
publicistikos, surinktos iš periodinių leidinių, dvitomis (2006–2008) 
bei teminis rinkinys „Asmenybė ir sveikata“ (2013). Anksčiau išėjo jos 
parengti teminiai rinkinėliai jaunimui „Pasikalbėjimai apie sveikatą“ 
bei „Kaip tapti saulėtu žmogumi“. Draugijos pirmininko Tomo Staniko 
rūpesčiu išleistas traktatas „Tauresnio žmoniškumo užtekėjimas“ 
(2016). Ne viską leidžia Vydūno draugija. Svarbiausias dramas – 
„Amžina ugnis“, „Probočių šešėliai“, „Pasaulio gaisras“ išleido „Vaga“ 
(1968) ir pakartotinai „Alma Littera“ (2001). Draugija stengiasi išleisti 
Vydūno knygas tokias, kokias jis pats leido, vadinamuosius reprintus. 
Taip jau išleisti filosofiniai traktatai „Tautos gyvata“, „Mūsų uždavinys“, 
„Sąmonė“, „Sveikata, jaunumas, grožė“, dramos veikalai „Probočių 
šešėliai“, „Jūrų varpai“, „Vergai ir dykiai“, „Laimės atošvaita“, „Piktoji 
gudrybė“, apysakėlė „Kaimo didvyris“, istorijos veikalas „Lietuva 
praeityje ir dabar“ (vokiečių k.), studija apie K. Donelaitį „Gyvenimas 
prūsų Lietuvoje apie 1770 metus, kaip jį vaizdavo Kristijonas 
Donelaitis“ (lietuvių ir vokiečių kalbomis), atskiri žurnalų „Jaunimas“ 
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ir „Darbymetis“ numeriai, žurnalo „Naujovė“ 1915 m. komplektas, 
rengiamos kitos knygos. Iki Vydūno gimimo 150-ųjų metinių draugijos 
ir rėmėjų lėšomis taip pat pakartosime didžiąją dalį jo knygų. Vydūno 
raidynas apsunkina skaitymą, bet dar esama jo pasekėjų, kurie nori, 
kad Vydūno knygos raidė ir dvasia tiksliai atitiktų originalą. Valstybė 
čia neprideda nė cento. Šių knygų leidyba rūpinasi dabartinis draugijos 
pirmininkas T. Stanikas. Jis tam ir lėšas  parūpina.

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

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

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

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

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

Seimas 2015 m. birželio 23 d. nutarimu 2018 metus paskelbė Vydūno 
metais. Atsižvelgdamas į šį nutarimą Premjero pavedimu Kultūros 
ministras sudarė komisiją Vydūno 150-ųjų gimimo metinių minėjimo 
programos projektui parengti. Jos pirmininku paskirtas kultūros 
viceministras dr. Romas Jarockis. Ši komisija kreipėsi į visuomenę bei 
valstybines ir nevyriausybines organizacijas teikti siūlymus minėtai 
programai.  Šių metų kovo mėnesį gautų siūlymų (daugiausiai jų 
pateikė Vydūno draugija) pagrindu buvo parengtas ir Vyriausybei 
pateiktas programos projektas, kurį gegužės 25 d. Vyriausybė patvirtino.  
Įgyvendinant šią programą bus išleistas septynis tomus apimąs Vydūno 
rinktinių raštų rinkinys, kuriame tilps visi atskiromis knygomis išėję 
grožiniai ir filosofiniai rašytojo veikalai, nemažai periodikoje skelbtos 
publicistikos ir eseistikos, laiškai, dalis kito rankraštinio palikimo. 
Sukakties išvakarėse pasirodys Vydūnui skirtos iliustruota mokslinė 
monografija, populiari biografinė apybraiža, straipsnių rinkinys 
“Vydūnas Lietuvos ir užsienio mokslininkų akiratyje”. Lietuvos 
nacionalinis radijas ir televizija sukurs dokumentinę apybraižą apie 
Vydūną. Nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai pavesta parengti išsamią 
Vydūno bibliografiją. Istoriniam ir kultūriniam Vydūno kontekstui 
atskleisti skirtas Vokiečių kalba pasirodysiantis Mažosios Lietuvos 
enciklopedinis žinynas (jo angliškoji ir lietuviškoji versijos išleistos 
2014 ir 2015 m.; man yra tekusios jo vyriausiojo redaktoriaus pareigos). 
Kaip jau minėta, Vydūno draugijos pirmininko T. Staniko  iniciatyva ir 
parūpintomis lėšomis fotografuotiniu būdu perleidžiamos originalios 
Vydūno knygos, suteikiančios galimybę susipažinti su paties rašytojo 
sukurtu ir nuosekliai naudotu raidynu. Iki sukakties taip bus perleista 
didžioji Vydūno knygų dalis. Komisijos nario kun. M. Danio rūpesčiu 
Vokietijoje bus išleista garsioji istoriosofinė vokiškai parašyta Vydūno 
knyga “Septyni  šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių”. 
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Kaip ryškiausi Vydūno įamžinimo ženklai atsiras paminklas 
Klaipėdoje, paminklinis biustas Kaune, Vydūno skveras su paminklu 
Pagėgiuose. Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai bus suteiktas 
Vydūno vardas. Šilutėje ir Kintuose bus įrengti rekreaciniai takai 
“Vydūno promenada” ir “Vydūno sveikatos takas”, pastatytas Vydūno 
memorialinis suolelis. Lietuvos keliautojų sąjunga organizuos 
ekspediciją į Pamyro kalnus, kurios metu  įkopus į bevardę viršūnę, 
ši bus pavadinta Vydūno vardu. Lietuvos bankas išleis sukakčiai skirtą 
proginę monetą, LR Susisiekimo ministerija ir AB Lietuvos paštas – 
pašto ženklą.  Bendromis Švietimo ir mokslo ministerijos, Šilutės 
rajono savivaldybės, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus ir Kintų Vydūno 
kultūros centro pastangomis bus sukurtas interaktyvus žemėlapis 
“Vydūno gyvenimo keliu”.

Sukaktuviniais metais numatyta Šiaulių dramos teatre pastatyti  
Vydūno dramą “Pasaulio gaisras”, surengti tarptautines konferencijas 
“Vydūnas: asmenybė, epocha, kontekstai”(Šilutėje arba Klaipėdoje)  
ir “Išvysti kitaip” (Vilniuje), dailės parodas, tarptautinį ekslibrių 
konkursą, tarptautinį  meno plenerą “Vydūno erdvė, laikas, ženklai’, 
respublikinius mokinių rašinių bei trumpametražio filmo “Regėjimai” 
konkursus, skirtus Vydūno asmenybei ir kūrybai aktualizuoti. Sukakčiai 
bus skirti tarptautinis vargonų muzikos festivalis Vilkyškiuose, chorinės 
muzikos festivalis “Vydūno daina” Šilutėje, Mažosios Lietuvos vaikų ir 
jaunimo chorų šventė ant Rambyno kalno.

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

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

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

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

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

Iki jubiliejaus turbūt ir Jūsiškė monografija pasirodys? 
Kitos išeities tiesiog nėra: turi pasirodyti, jei kas kojos nepakiš.
Kokie asmenybės bruožai, daug metų gulant ir keliant su 

Vydūno idėjomis, persikėlė į Jus?
Ką Vydūnas man pačiam reiškė, atrodo, jau pasakiau:  iš jo 

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

                                                                                                                                                      
       2017 m. rugsėjis

*

Šiandien – Vydūno gimimo diena. Lyg perkūnas iš giedro dangaus 
– žinia iš Vilniaus: netikėtai mirė Vacys Bagdonavičius. 

Žinia, kuria sunku patikėti.
Pirma atėjusi mintis – Vaciuką (kaip jį buvome įpratę vadinti) 

pasiėmė Vydūnas. Betgi ir čia, Žemėje, jis buvo labai reikalingas.
Šviesaus Tau dangaus, mielas Bičiuli.

2020 m. kovo 22 d.
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LAIMĖ – KAD NE TIK SĄJŪDŽIO TRIBŪNAS

Kaip visada, nuoširdus ir atviras rašytojas, filosofijos daktaras 
Arvydas JUOZAITIS

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

Sunku atsakyti į šį erdvų klausimą, tad pabrėšiu tik štai ką — Sąjūdį. 
Sąjūdis buvo daugelio ir daugelio gyvenimo viršūnė. Viršūnių viršūnė, 
o mano laimė — kad buvau ne tik Sąjūdžio tribūnas. Pirmąją vasarą, 
pirmus tris lemiamus 1988 metų mėnesius, kaip patyriau, buvau laikytas 
judėjimo ideologu. Tai dėl paprastos priežasties — balandžio mėnesį 
perskaityto viešo pranešimo „Politinė kultūra ir Lietuva”. Pranešimo 
tekstas buvo padaugintas, įtariu, kokiu šimto tūkstančių egzempliorių 
tiražu, perskaitytas per „Amerikos balsą” (Romo Sakadolskio balsu). 
O tai reiškė, kad, kur bepasirodydavau, būdavau pasitinkamas kaip 
„balandžio tezių” autorius. Iki pat Steigiamojo suvažiavimo (spalio 
pabaigoje) kitos ideologijos  Sąjūdis neturėjo. Nebent ideologija galima 
laikyti ir tarpines tezes – „Sąjūdžio žinių“ koncepciją, kuri paskelbta 
šio laikraščio trisdešimt trečiajame numeryje. Antra, buvau ir „Sąjūdžio 
žinių” redaktorius-leidėjas, o tos vasaros „Sąjūdžio žinios” — tai ir 
pats judėjimas, ne vien žinios. Jeigu tik ilgiau užtrukdavo numerio 
išleidimas, jau ir suaidėdavo baisus nerimas visoje Lietuvoje: „Nejaugi 
jau užsmaugė?” Žodžiu, tą vasarą, kol Sąjūdis neturėjo jokio oficialaus 
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adreso,  kol apie jį nebuvo jokios viešos informacijos (tik vienas kitas 
atsargus pabaksnojimas komunistinėje spaudoje ir nieko, o nieko per 
LTV ir radiją), nuolatinė būstinė, veikianti dieną, buvo žinoma visiems 
Lietuvos pirmeiviams — Lenktoji gatvė, 69. Vilniuje, Žvėryne. Sakau 
tai tarsi girdamasis? Ką gi, žmogus yra nuodėminga būtybė, o ir šis 
mūsų pokalbis — savos rūšies savigyra. Tačiau mane nuolat juokina 
dabartinių istorijos rašytojų  „aklumas” — tarsi tyčia nenorima matyti, 
kaip veikė pirmųjų mėnesių organizacija. Ir kai net to meto kovos 
draugai, rašydami istoriją, nutyli „Lenktosios 69 fenomeną”, -  rankos 
nusvyra.  Taip klijuojama nauja mitologija, o Lietuvos vaduotųjų — jau 
legionas.

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

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

Filosofija, be abejonės, tai, be ko Arvydą Juozaitį sunku 
įsivaizduoti. Kada ir kokiom aplinkybėm ji teikėsi Patį 
susirasti? 

Po Olimpinių žaidynių grįžti į ekonomiką? Ne, ne. Ir tada atėjo 
į pagalbą  filosofija. Yra ir konkretus kaltininkas, išniręs iš už kampo 
— dėstytojas Ipolitas Ledas. Žmogus-vaikščiojanti legenda, Sokratas 
socializmo koridoriuose. Jis niekada nieko nebuvo parašęs, nors to meto 
aukštosios mokyklos dėstytojas („marksistas”) tai privalėdavo daryti. 
Dėstė visiems privalomą dialektinio ir istorinio materializmo kursą, 
tačiau kaip dėstė ir ko mokė! Per jo paskaitas-pokalbius supratau baisų 
dalyką: mintis gali paaiškinti viską. Ir dar daugiau — ji gali valdyti 
viską. Mintis — tai fizikos dėsnis, tai Dievas. Mane ir dabar gaivina 
tas atradimas. Po pirmojo atradimo atėjo ir antrasis — Eugenijus 
Meškauskas, kuris buvo filosofijos legenda Vilniaus universitete. 
Jis skaitė viešas paskaitas aspirantams, lankyti jas galėjo bet kas. 
Tapau godžiu klausytoju. Būdamas vedėju Filosofijos katedroje, o ne 
Marksizmo katedroje (ko jis vienas ir pasiekė!), šis prieškario laikų 
kairysis globojo ir augino tokius kaip I. Ledas. Žodžiu, „susirgau“ 
visam gyvenimui.
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Jau istorija tapo rašiniai pogrindinei spaudai, vieša akcija, 
parengus tekstą „Politinė kultūra ir Lietuva“, kalba Katedros 
aikštėje, iškeliant Gedimino bokšte Lietuvos Trispalvę. Prisimenant 
tuos lemtingus Lietuvai metus po trijų dešimtmečių, turbūt jau 
galite pasakyti, kas tapo svarbiausiu akstinu atsidurti tų ypatingų 
tautai įvykių epicentre – įdiegtas patriotizmas šeimoje, studijuojant 
sutiktos asmenybės, knygos, kokias anuomet galėjai gauti tik iš 
rankų į rankas, ar tiesiog savaime atėjęs suvokimas, jog tikrasis 
gyvenimo kelias kitas?

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

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

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

Plačiai nuskambėjusi istorija apie „istorinę klaidą“. Ar ir 
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šiandien esate tos pačios nuomonės?
Istorinė klaida ir buvo istorinė klaida — be jokių kabučių. Reikėjo 

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

Buvote pirmasis „Sąjūdžio žinių“ redaktorius, vienas iš 
„Šiaurės Atėnų“ ir „Naujosios Romuvos“ steigėjų, redaktorių 
bei  leidėjų. Paskui pasirodė publicistikos ir grožinės literatūros 
knygos, teatruose pastatyta bene dešimt pjesių, esate libreto 
roko operai „Kalanta“, dokumentinio filmo apie Tėvą Stanislovą 
scenarijaus autorius ir kūrėjas. Visa ši kūryba, be abejo, nusipelno 
visapusiškesnio įvertinimo nei viena kita recenzija spaudoje, nes 
turi savo, juozaitišką, stilių ir kvapą. Kas Jums kūryba?

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

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

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

Ką Pats iš tų daugiau kaip dvidešimties knygų išskirtumėte 
ir kodėl?

Deja, išskirti negaliu nė vienos. Kiekviena jų — laiko ir energijos, 
skiriamos tam metui, gumulėlis.

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

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

Atrodo, gyvenime būta ir sunkesnių dienų. Pamenu, prieš 
gerą dešimtmetį ieškojot paskaitų net Šiaulių universitete. Kai 
apie tai pasakiau rektoriui Vincui Lauručiui, jis labai apsidžiaugė, 
kad Šiauliai turės šalia tokį žmogų. Tiesa, taip į mūsų miestą ir 
neatvažiavote…
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Kas mes būtume be sunkių dienų? Popierėliai, vėjo pustomi. 
Šiaulių universitetas man visuomet buvo labai patrauklus, paslaptingas.  
Dar prieš penkerius metus, artėjant naujiems rektoriaus rinkimams, 
universiteto vyrai subūrė komandą, kuri važinėjo pas mane į Rygą ir 
ruošė platformą tapti Jūsų universiteto rektoriumi. Žinoma, tai buvo 
iš anksto pasmerktas bandymas, bet geriems vyrams negalėjau išsyk 
pasakyti „ne”.

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

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

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

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

Naujausioji tos trilogijos dalis – apie Klaipėdą. Akivaizdu, jog 
tai išskirtinė lektūra apie miestą, kurį, nesunku suvokti, pavyko 
prisijaukinti. Prisimenant Jūsų žodžius apie genius loci, pasakytus 
Rašytojų sąjungos klube vykusio vakaro metu, taip ir norisi 
palinkėti tapti šio miesto viena iš atraminių figūrų. 

Klaipėdiškiu (šišioniškiu) netapsiu — nelemta, bet klaipėdiečiu, 
po „Karalienės Luizės” pastatymo Klaipėdos teatre ir po pasirodžiusios 
knygos — taip.

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

 Būti nepopuliariu – kaina, kurią moka žmogus, gyvendamas ne 
asmenine nauda (deja, ir šeimos sąskaita), o tautos likimu. Atleiskite, 
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jeigu tai skamba neįtikinamai. Aš netikiu žmonija, ji man nesuprantama 
(ypač šiandien, kai Europą ryžtingai okupuoja naujieji barbarai), 
tačiau tikiu tauta kaip Dievo kūriniu. Nes tautos — tai žmonės, jas 
sukuria Visagalis, jas ir saugoti reikia kaip žmones. O tie visi nūdienos 
genderiniai-multikultūriniai globalizmai — tai maištas prieš Dievą.  
„Mirties kultūros” mišios, kuriose aš nedalyvauju. Aš nedalyvavau 
net jokiuose „socialiniuose tinkluose”, kurie ardo tautinę tapatybę — 
neišvengiamai ardo.

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

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

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

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

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

Tai bent pataikėte priminti. Taip, Fiodoras Dostojevskis — 
mano autorius. Aš vienintelis iš nūdienos lietuvių kasmet, nuo 1993 
iki 2012 metų važinėjau į jam skirtas konferencijas Staroje Rusioje 
ir Peterburge, dariau jose pranešimus. Liudmila Saraskina, didžioji F. 
Dostojevskio (kaip ir A. Solženicyno) tyrėja — mano gera „prietelka”, 
su kuria susirašinėju, kalbuosi telefonu. Ji atsakytų į mano laišką kad 
ir šiandien, jeigu imčiau ir parašyčiau dabar, kad štai, matai,  miniu ją. 
Matyt, taip ir padarysiu… O apie F. Dostojevskį — ką sakyti? Nieko 
nesakysiu. 

Kaip atrodo, ko gali išmokyti jauną žmogų dauguma 
šiuolaikinių laikraščių ir žurnalų, komercinės televizijos kanalai, 
interneto „plonybės“? Ką reikėtų padaryti, kad tos niekinės 
„kultūros“ neliktų? Ar tik supuvę Vakarai, kaip sovietmečiu 
sakydavo, dėl šito kalti? Ar tikrai mūsų leidėjų, žiniasklaidos 
priemonių savininkų peršamo negatyvo, naujų „tradicijų“ ir 
kitokio brudo negalima sutramdyti? Juk taip nesunku prieiti ribą, 
kai bus per vėlu.

Brudas yra brudas, kaip kad blizgantis saulėje šiukšlynas. Neseniai 
perskaičiau (atsitiktinai, žinoma, glianco žurnale), kaip viena modelis-
žvaigždė-gražuolė, pasikikendama iš malonumo,  pasakojo, kad į 
klausimą apie Levo Tolstojaus „Karo ir taikos” herojų Pjerą Bezuchovą 
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mokytojai satsakiusi, jog tas „labai seksualus”. Mat prisiminė kažkokį 
amerikietį, atlikusį šį vaidmenį kine. Jeigu ne filmas, manau, ji nė apie 
„Karą ir taiką” nebūtų girdėjusi.  

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

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

Kokiems tekstams lemta išvysti dienos šviesą artimiausioje 
ateityje?

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

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

                                                2016 m. rugsėjis
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Kodėl ryžotės sugrįžti į politiką?
Atėjo toks laikas. Partijos „sprendžia iš esmės“ tik globalines, 

bet ne Lietuvos išlikimo problemas. Kviesiu kurti kitokią Lietuvą. 
Šalies ekonominė ir užsienio politika bus labai stipri, turiu kvalifikuotą 
komandą. Tie, kurie mano, jog esu tik humanitaras ir idealistas, klysta. 
Mano ideologija – lietuvių kalba yra šventas reikalas, ji yra valstybės 
sienos. Tačiau jokio Lietuvos atsiribojimo neskatinu. Mano tezė – 
Tėvynių Europa. 

Pamačiau, kad pagrindiniai kandidatai – už federalistinę Europą, 
už svetimybių (net kalbos) ekspansiją, už emigraciją skatinantį 
„dvigubos pilietybės“ referendumą. Tam griežtai sakau „ne“. Bet 
sakau „taip“ Lietuvos pasui. Visiems užsienio lietuviams, netekusiems 
Lietuvos pilietybės dėl įstatymiškos priežasties (tapus kitos šalies 
piliečiu) būtų išduodamas Lietuvio pasas. Jis suteiktų teisę automatiškai 
atgauti Lietuvos pilietybę grįžus į namus – nuolat gyventi. Argi ne to 
reikia Lietuvai?  

                       2018 m. rugsėjis
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ŽMONĖS KAIP KNYGOS, 
SVARBU TURINYS

Gyvenimo patikrinti Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureato profesoriaus Petro REPŠIO žodžiai

Ar prisimenate savo pirmąjį pavykusį piešinį?
Kaip ir visi vaikai, piešiau. Bet koks buvo pirmasis piešinys, kas 

gali pasakyti?
O koks Jūsų atmintyje pirmasis dailininkas Šiauliuose 

Gerardas Bagdonavičius, dėl kurio namų prikėlimo naujam 
gyvenimui ir Jūs tarėte savo žodį? Jei neklystu, su juo susitikdavote 
ir tapęs dailininku? Kuo tie susitikimai ypatingi? 

Gerardas Bagdonavičius – ir pirmasis mano dailės mokytojas. 
Jis buvo puikus žmogus, dailininkas, pedagogas, teatro dekoratorius, 
dizaineris. Ir prie kiekvieno iš šitų daiktavardžių reikėtų pridėti būdvardį 
puikus. Prisimenu jį deklamuojantį Kazį Binkį, Fiodoro Tiutčevo 
„Sūpynes“, skambinantį fortepijonu Frederiką Šopeną, dainuojantį 
rusiškus romansus. Taip pat prisimenu kantriai koreguojantį mūsų 
piešinius, prisimenu jo patarimus. Dailė, muzika ir poezija jam buvo 
tarsi viena medžio šaka. Būdami vaikai jo turtingoj bibliotekoj sklaidėm 
Rembranto, Van Gogo, Salvadoro Dali, impresionistų reprodukcijas. 
Prisimenu jo komentarus.

Jo namas galų gale atstatomas ir manau, kad ten bus muziejus. 
Jis visuomet mums buvo muziejus. Grįžęs iš Kauno ar Vilniaus, visada 
aplankydavau savo mokytoją. Jei jis atvykdavo į Vilnių, apsistodavo 
mano namuose.

Anksti netekote tėvo, vienai mamai teko šeimos rūpesčių 
našta. Nesunku suvokti, kad vaikystė karo ir pokario metais buvo 
sunki. Kuo įsimintiniausi tie Šiauliuose prabėgę metai?

Tai buvo gūdūs Stalino laikai. Kaip ir visi pokario vaikai, 
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gyvenome nepritekliuose ir baimėje.
Jūsiškėje biografijoje pažymėta, kad iš Šiaulių išvykote 

šešiolikos ir mokslus tęsėte Kauno dailės mokykloje. Kartu su 
šeima persikėlėte į Kauną ar čia visai kita istorija? Ką davė dailės 
mokykla?

Į Kauną išvykau vienas, šeima liko Šiauliuose. 1956 metų rudenį 
namiškiai įsodino mane į traukinį. Esu dėkingas mamai, broliui ir 
seseriai, kurie išleido į mokslus Kaune, o vėliau ir Vilniuje.

Kaunas prieškaryje buvo Lietuvos sostinė ir lietuvybės centras. 
Mokiausi vidurinėje dailės mokykloje, ne technikume, ant kurio tvorų 
tupi pelėdos. Dailės mokyklos bendrabutis buvo šalia Katedros, M. 
Valančiaus g. 6. Čia pat – Rotušės aikštė, Perkūno namai, Vytauto 
Didžiojo bažnyčia, Maironio  namai, Kauno pilis, Nemuno ir Neries 
santaka. Sunku įsivaizduoti gražesnę vietą. Mokykla buvo Juozo 
Tūbelio, žymaus tarpukario politikos ir visuomenės veikėjo, namuose 
Žaliakalnyje. M. K. Čiurlionio muziejus, Karo muziejus, parodų 
atidarymai... Matėm gyvus to meto dailininkus, kurių paveikslai kabėjo 
muziejaus salėse. Petras Rimša, Jonas Šileika, Antanas Žmuidzinavičius 
– Pirmosios lietuvių parodos Vilniuje dalyviai. Buvo ir Liudas Truikys, 
ir Stasys Ušinskas. Atpažindavau juos mieste. Norėjom būti dailininkais. 
Grįžę iš mokyklos, ir toliau piešėm ir miglose mums vaidenosi Vilniaus 
dailės institutas. 

Ar iki Jūsų giminėje buvo gabių dailei?
Tėvo brolis Mykolas, kuris buvo dailidė, su broliais Latvijoje statė 

namus. Ant namų sienų anglimi piešė didelius arklius. Po to, žinoma, 
juos užtinkuodavo. Ėjo gandas, kad jis gražiai piešė. Su broliu Antanu 
žuvo rusų-turkų kare.

Sprendžiant iš Jūsų darbų jau studijuojant atsiskleidė 
neeiliniai gabumai. Turiu omenyje studentiškais metais sukurtus 
estampus „Žmogus, ugnikalnis“, „Grįžulo ratai“, kurie ir šiandien 
dailėtyrininkų priskiriami prie svarbesnių. Kuo naudingiausi buvo 
tie septyneri metai?

Institutas man buvo labai svarbus. Čia susiformavom kaip 
žmonės, kaip dailininkai, ruošėmės tapti profesionalais.

Iš instituto išsinešiau teiginį: „Mene niekada nemeluok“. Taip 
pasakė profesorius Vytautas Jurkūnas, koreguodamas mano darbą.

Iš tų laikų, jei neklystu, ir pažintys su jaunais rašytojais, 
pirmiausia su Tomu Venclova, Sigitu Geda. Toji bičiulystė tikriausiai 
ir vienai, ir kitai pusei buvo svarbi? Sigito „Strazdas“ – pirmoji 
Jūsų iliustruota knyga. Žinau, kad Jums poezija – esybės dalis, 
kad Repšys moka daug poezijos kūrinių atmintinai, o šalia dailės 
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kūrinių neretai užrašo dirbant kilusias mintis. Kad dailininkas dar 
ir teksto žmogus, ne toks jau dažnas atvejis. Gal tam įtakos turėjo 
Jūsų plunksnos broliai? O gal tiesiog Jūsų poetiška prigimtis?

Iš literatūros pasaulio svarbiausias atstovas, žinoma, buvo Sigitas 
Geda. Su juo bendravom dažnai. Sutapo daugelis mūsų požiūrių ir 
užmojų. Esu iliustravęs keturias jo knygas. Sigitas savo ruožtu yra 
pasiūlęs tekstus kelių mano medalių reversams.

Aišku, buvau pažįstamas ir su kitais man įdomiais literatais.
Pirmuose instituto kursuose rašiau eiles. Rimtautas Gibavičius, 

paskaitęs jas, sukritikavo. Aš tuos rašinius sunaikinau, bet poezija man 
svarbi ir šiandien.

2015 metų Druskininkų poetinio rudens metu surengiau parodą. 
Tai – medalių ciklas, skirtas dvidešimt trims literatams.

Pusšimtis metų, kai dalyvaujate parodose. Ne taip paprasta 
įsivaizduoti, kiek kurta ir sukurta per tą laiką. Tarp įspūdingiausių, 
svarbiausių darbų, be abejo, freska „Metų laikai“ Vilniaus 
universiteto Lituanistikos centre, kurios atsiradimui prireikė 
dešimtmečio, Vilniaus knygyno „Versmė“ eksterjeras ir interjeras 
– ypatinga erdvė, atsivėrusi sovietmečiu ir, deja, nedovanotinai 
užsivėrusi šiais laikais, dešimtys medalių, skirtų praeities ir 
dabarties iškilioms asmenybėms, svarbiems kultūros reiškiniams, 
istoriniams įvykiams, na ir, žinoma, grafikos darbai, iliustruotos 
knygos, skulptūros. Toli gražu ne kiekvienas dailininkas toks 
universalus, juk tai susiję ir su skirtingomis dailės technikomis. 
Kiek suprantu, Jums tai suteikia papildomų impulsų išreikšti save? 
O kokia dailės sritis visgi mieliausia, arčiausia dūšios?

Jeigu tai būtų valgiaraštis, būtų lengviau atsakyti, o čia „mano 
dūšia“ visose meno srityse vienodai įklimpusi.

Jei neklystu, Jūsų piešiniuose, gal išskyrus tik vieną kitą, dvi 
spalvos – juoda ir balta. Kodėl?

Turiu daug įvairiausių piešinių visokiom technikom – ir spalvotų, 
ir nespalvotų.

Piešiniuose – žmonės, gyvūnai, augalai susiję su mistinėm 
būtybėm, žmonės neretai vaizduojami su sparnais, angelai – 
vaikštantys. Tai – tarsi poezija dailėje. Gal ir eilėraščių juodraščiuose 
yra?

Kada ant stalo metalo gabalas, rankoj – raižymo adata, o galvoj 
tuščia, tada kažką bandai rašyti, po kiek laiko atsiranda ir piešiniai. Čia 
– ne stebuklas. Čia – toks darbas.

Kūriniuose – daug Lietuvos istorijos. Kol jie atsiranda, be 
abejo, tenka atlikti nemažus namų darbus, t. y. įsigilinti į tam tikrus 
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istorinius veikalus. Besigilinant turbūt būta ir nemažų atradimų. O 
koks netikėčiausias?

Esu sukūręs medalių ciklą „Senoji Lietuvos istorija“, be to, daug 
kitokių darbų istorine tematika. Čia man talkino mano bičiulis istorikas 
Alfredas Bumblauskas.

Seniai tyrinėju gyvenimo, kūrybos, likimo temą. Tikite 
likimu? Jei taip, kaip apibūdintumėte savąjį?

Kai išgirstu žodį likimas, prisimenu mūsų jaunystėje dainuotą 
romansą apie lakūno nelaimingą meilę ir tragiškai žiaurų jo likimą. 
Manau, likimo savininkai yra romansai ir jų herojai. O jei rimtai, apie 
likimą nieko neišmanau ir nieko negaliu pasakyti.

Kai kalbėjome telefonu, labai negražiai save apšnekėjote: 
„Esu tinginys“. Kai tiek sukurta, toks pasakymas gana smagus ir šį 
tą pasakantis apie žmogų. O kokios iš tikrųjų žmogiškosios savybės 
Jums labai svarbios? 

Savybės, jei jos yra žmogiškos, visos vienodai svarbios.
Jūsiškė freska – ypatingas kūrinys, iš daugybės sudedamųjų. 

Kaip ji gimė? Kas svarbiausia buvo ją kuriant? Ar vertintojams 
pakako trijų dešimtmečių atspėti visas joje užfiksuotas mįsles?

Vilniaus universitete buvau pakviestas tapyti freską Lituanistikos 
centre. Su džiaugsmu sutikau. Tai nebuvo šiaip sau patalpa. Čia būta 
ir filomatų, ir filaretų, o ant rytinės palangės tikrai sėdėjo Adomėlis 
(Adomas Mickevičius – L. P.-K.). Ši patalpa įpareigoja. Bandžiau 
pavaizduoti žmogaus gyvenimą jam skirtam laike. Čia – ir keturios 
pasaulio šalys, ir keturi metų laikai, kalendorinės šventės, darbų ir 
papročių scenos, muzikantai, žaidimai, dangaus gyventojai, mitologinės 
būtybės, pasaulio medis, gimimo, vestuvių ir mirties papročiai. Ši 
vaizdų visuma galėtų pasakyti šį bei tą apie mūsų žmonių pasaulėvaizdį.

Tarp artimų bičiulių, kiek žinau, buvo ir Gintaras 
Beresnevičius, Norbertas Vėlius. Kuo jie brangūs, svarbūs?

Gyvenime teko sutikti įvairių profesijų, įvairių charakterių, 
daug šaunių žmonių. Buvo ir istorikų, mitologų, rašytojų, muzikų, 
archeologų, fotografų. Žmonės – kaip knygos, svarbu, koks jų turinys, 
tarp kokių pasirenki būti.

Berods, jau trylika metų kuriate estampų ciklą „Vilnius“. 
Fiksuodamas senamiesčio, kuriam lemta keistis, vaizdus, tapote 
tam tikra prasme kronikininku. Tokia idėja turbūt gimė iš didelės 
meilės mūsų sostinei? 

O kiek gimtųjų Šiaulių Jūsų kūryboje?
Eidamas į miestą, paimdavau su savim cinko plokštelę, padengtą 

laku. Pasitaikius progai, raižydavau man įdomų motyvą. Jei nespėdavau, 
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baigdavau kitą ar dar kitą dieną. Taip ir atsirado penkiasdešimt Vilniaus 
ciklo raižinių. Paskutinį Vilniaus ofortą išraižiau 1993 metais. Manau, 
kad ciklas baigtas, nes sėdėti vidury gatvės ir raižyti visiems matant 
nebedrįstu. 

Šiauliai mano kūriniuose pasirodė ne vieną kartą.
Algirdas Julius Greimas – „Varpams“ ypatinga asmenybė, 

almanacho sumanytojas. Žinau, kad pažinojote, kad kartais viešai 
pakartojate jo per paskaitą Vilniaus universitete pasakytus žodžius: 
„Šiandien reikia dirbti tai, kas šiandien yra svarbiausia“. Kokiu 
prisimenate Greimą? Na ir kas Jums šiandien yra svarbiausia? 

1980 metų vasaros praktiką su dailės mokyklos mokiniais atlikom 
Rumšiškėse. Mano mokiniai skuto bulves, aš jiems skaičiau Greimo 
knygą apie dievus ir žmones. Knygą gavau dovanų iš Paryžiaus. 
Su Greimu susipažinau Parodų rūmuose. Klausiausi jo paskaitų 
universitete. Drauge nuodugniai apžiūrėjom visas freskos scenas. Jis 
pripažino, kad medžiagą išmanau, kad viskas tvarkoj. Esam nemažai 
laiko praleidę Žemaičių aludėje prie žigulinio alaus bokalų.

O į klausimą, kas šiandien man svarbiausia, atsakau: pabaigti du 
didelius jau pradėtus darbus.

Esate bendravęs su užatlantėje gyvenančiu knygnešiu Genium 
Procuta, jam ir ekslibrisą sukūrėt. Iš kur toji pažintis ir kuo ji 
įsimintina?

Teko pažinti daug žmonių, gyvenančių emigracijoje. Tai buvo 
rašytojai, dailininkai, kultūros žmonės. Genius Procuta – vienas jų.

Iš oficialios informacijos: 2013 metais į parodos, kuri buvo 
skirta Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai, 
atidarymą Bolonijoje susirinkęs meninis ir mokslinis elitas buvo 
sužavėtas Petro Repšio grafikos darbais. Kitaip, be abejo, ir 
negalėjo būti – meistriškai atlikti kūriniai, dvelkiantys paslaptimi, 
visada ir visur turės vertę. O ar ilgas naujo kūrinio kelias iš 
dailininko dirbtuvės į parodų salę? Klausiu pirmiausia todėl, kad, 
kai 2006-aisiais Vilniaus paveikslų galerijoje buvo pristatomas Jūsų 
kūrybos albumas, Sigitas Geda pasidžiaugė, kad jis buvo ruošiamas 
net devynerius metus. Regis, neatsitiktinai  pripažintas gražiausia 
tų metų knyga, be to, ir tarptautinėje knygų mugėje Taline išrinkta 
tarp gražiausių.

Parodą Bolonijoje organizavo Lietuvos kultūros atašė Italijoje 
Irma Simanskytė, parodos kuratorė – menotyrininkė Giedrė 
Jankevičiūtė, dizaineris – Gedas Čiuželis. Esu jiems už tai dėkingas. 
Parodos ekspozicija buvo puiki. Tai proga išleistas gražus katalogas ir 
du plakatai. Buvau patenkintas.
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Apžiūrėjau seniausią universitetą Europoj, o jis buvo Bolonijoj. 
Buvau mozaikų mieste Ragenoje ir Romoje, kurioje lankiausi jau ne 
pirmą kartą. Atsidūrus tame meno pasaulyje, išgaruoja bet kokios 
kvailos ambicijos, o žmogiška tuštybė išbyra ant grindinio tarsi iš 
kiauros kišenės smulkios monetos. Kai gąsdina naujas darbas ir 
smaugia depresija, važiuoju į tą kraštą pasikraut baterijų ir ne vieną 
sykį tai pasisekė.

Reikia neužmiršti: jei pas mus leidi knygą, leidi ją šimtui metų. 
Tai – rimta.

Albumo sudarytoja ir pagrindinio teksto autorė – Laima 
Kanopkienė. Dailininkas ir sudarytojas Eugenijus Karpavičius, 
fotografas – Arūnas Baltėnas. Tai – šauni komanda, esu patenkintas jų 
darbu.

Kai 1999-aisiais atnaujintieji „Varpai“ pažymėjo dešimtmetį, 
Šiaulių universiteto Baltojoje salėje vyko literatūros vakaras, 
kuriame dalyvavo aštuoni žymūs Lietuvos rašytojai. Tuomet Sigitas 
Geda perdavė „Varpams“ ir šiauliečiams Jūsų linkėjimus. Tai lyg ir 
leidžia teigti, kad „Varpus“ žinote. Kaip juos vertinate?

Kiekvienas spausdintas žodis, kuris svarbus šiandien, svarbus bus 
ir po šimto metų, jei bus skaitančių lietuvių kalba.

Jūsų kūryba neretai įvardijama kaip renesansinių 
užmojų išskirtinio talento kūryba. O kūrėjas – žmogus, be 
kurio neįsivaizduojamas paskutinių kelių dešimtmečių Vilniaus 
kultūrinis gyvenimas. Dar – dėmesingas istorijų kolekcionierius; 
asmenybė, nuolat klajojanti po įvairiausias istorines epochas ir 
dailės technikas. Koks apibūdinimas mieliausias Jums pačiam?

Esu suglumęs. Iš tikro nežinau, koks įvardijimas man tiktų ir ar 
tai svarbu.

                                                                      2016 m. liepa
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POEZIJA PERSIKĖLĖ Į PAVEIKSLUS

Tvirtina dailininkas Jonas DANILIAUSKAS

Įstrigo vienas Jūsų-studento prisiminimas: „Kai dėstytojas 
bandydavo taisyti darbą, pagalvodavau, jog jis idiotas – sugadino 
darbą“. Tai turbūt turėtų reikšti ne ką kita, o tai, kad labai anksti 
suradote save ir šita Dievo dovana visada tikėjote? 

Šypsausi prisiminęs... Mokantis M. K. Čiurlionio meno mokykloje, 
piešimą dėstęs V. Antanavičius, riebiu pieštuku koreguodamas piešinį, 
užbrėždavo liniją, tada ne viena mergaitė apsiašarodavo. Nei ištrinsi, nei 
išgrauši – ir liks prisiminimas visam gyvenimui, kaip gražus randas... 
Kai pats dėsčiau, įsitikinau, kad verčiau studentui iškart parodyti, ką jis 
ne taip daro, jei žodžiai jo neįtikina.

Kai baigi dailės mokslus, nereiškia, kad jau esi dailininkas. 
Savų formų, temų, stiliaus ieškojimas vieniems trunka ilgiau, kitiems 
trumpiau. Bet jei supranti, kad reikia atsigręžti į tai, ką geriausiai 
pažįsti – į vaikystės kaimą, aplinką, kurioje augai ir brendai, tada temų 
netrūksta. O dvejonių visada buvo ir bus.

Prisiminkit, prašom, pačią pradžių pradžią. Kokiomis 
aplinkybėmis atsidūrėte Kaune? Kodėl vos po kelių mėnesių 
jau mokėtės Vilniuje, M. K. Čiurlionio meno mokykloje? Kodėl 
studijuodamas dailę pasirinkote Pedagogikos fakultetą? 

Jau buvau baigęs penkias klases tėviškėje. Kartą tetos vyras 
Albinas Vilčinskas padavė iš „Tiesos“ laikraščio iškirptą skelbimą, 
kad Kauno J. Naujalio meno mokykla skelbia priėmimą į dailės skyrių, 
penktąją klasę. Parodžiau mamai. Tėvai pasitarė, paklausė, ar labai 
noriu ten patekti, nes piešiau visur, kur tik pakliūdavo.

Nuvažiavom su mama laikyti egzaminų. Nežinojau, kas yra 
akademinis piešimas, todėl dairiausi, kaip kiti piešia. Šalia sėdėjo 
berniukas, kuris aiškiai buvo pasirengęs, tai natiurmortą su draperija ir 
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gipsine plyta piešiau, nusižiūrėjęs į jį. Aš įstojau, o jis – ne. Gal mane 
išgelbėjo kuklūs namų darbeliai, kuriuos atsivežiau. Kai pats dėsčiau 
meno mokykloje, labai atidžiai žiūrėdavau į tokius vaikų atsivežtus 
savarankiškus piešinėlius.

Kaune gyvenau pas dėdę, viename kambaryje – šešiese. Iš 
gretimo kaimo kilusi Vida Kuraitė mokėsi Vilniuje, M. K. Čiurlionio 
meno mokykloje, gyveno internate. Tėvas nuvažiavo į Vilnių, susitarė 
su direktoriumi Dainiumi Trinkūnu, ir po Kalėdų atostogų mane be 
jokių egzaminų pervedė į šią mokyklą.

Nuo aštuntos klasės mokinius skirstydavo į tris grupes: tapybos, 
grafikos ir skulptūros. Mane paskyrė į tapytojų grupę, o aš labai norėjau 
būti grafiku. Su bendramoksliu, kurio norai buvo priešingi, išdrįsom 
nueiti į mokytojų kambarį ir pareikšti, kad norime susikeisti. Vincas 
Kisarauskas kad šoko nuo kėdės: „Tu ką, rupūžioke, nori studijuoti 
grafiką? Turi Dievo dovaną – spalvinę klausą, spalvos pojūtį, o grafikos 
technikos ir pats išmoksi.“

Mokytojas V. Kisarauskas ir mokymo dalies vedėjas Antanas 
Garbauskas buvo teisūs. Spaustuvė visada būdavo atvira, jai vadovavo 
Petras Ilgūnas, tik raižyk, spausk...

Kadangi tapytojų grupėje buvome šeši vyriokai, visi nebūtume 
įstoję į institutą studijuoti staliūginės tapybos, nes iš viso priimdavo 
tik tiek. Todėl pasiskirstėm ir stojom į kitus fakultetus. Niekada 
nesigailėjau, kad įstojau į dailės pedagogiką.

Jūsų kūryba leidžia teigti, jog artimesni buvo „laisvesni“, ne 
pernelyg akademiniai dėstytojai, tiesa? Apie kuriuos iš jų  išliko 
šilčiausi prisiminimai ir kodėl?

Dailės pedagogikos fakultete tuo metu dirbo daug gabių dailininkų 
– V. Valius, R. Gibavičius, S. Džiaukštas, A. Petrulis, J. Švažas. Šis 
fakultetas nuolat konkuravo su Tapybos katedra. Iš tikrųjų mūsų 
dėstytojai buvo laisvesni, novatoriškesni. Tolerantiškasis S. Džiaukštas, 
jautrus spalvai A. Petrulis. Trejus metus suko galvas savo kompozicijos 
užduotimis, kūrybingais sprendimais J. Švažas. Jis ir mano diplominiam 
darbui vadovavo. Nutapiau net du skirtingus darbus – „1863 metai“ ir 
„Vakaronė“. Buvo apsėdęs noras tapyti.

O koks Jūs dėstytojas savo studentams?
Tegul apie tai pasisako buvę mano studentai. Nesistengiau nė 

vieno tempti ant savo kurpalio, skatinau mąstyti, ieškoti. Norėjosi 
išugdyti ir profesinius pagrindus, ir nesužlugdyti individualumo, 
formuoti asmenybę.

Vienokie studentai Dailės institute, kitokie Vilniaus kolegijoje, 
Rūbų dizaino katedroje, kurioje dirbau iki pensijos.
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Susipažinus su Jūsų kūriniais, akivaizdu, jog daugumos 
siužetai, temos – „iš žemės“, išėjusio ir išeinančio kaimo vaizdai. 
Juose daug gamtos, o žmogus tarsi paženklintas lemties, vienatvės. 
Kaip tos temos persikelia į drobę ar akvarelę? Ar ilgas kelias nuo 
siužeto sugalvojimo iki jo įgyvendinimo? 

Jau minėjau, kad daug kas ateina iš vaikystės. Sėdėdavau po 
didžiule kriauše ir paišydavau. O Suvalkijoj daug dangaus ir lygumos, 
juoduojanti suarta dirva, kaip A. Kuro paveiksluose. Pievoj ir kieme 
– gyvulėliai ir aplink juos einanti mama. Žmogus ir gyvulėlis visada 
paženklinti lemties ir vienatvės. Neįdomu man tapyti peizažą, jei jame 
niekas nejuda, nekruta, nebėga, nerėkia. Su žmogaus figūra ar gyvulėliu 
tarsi atgaivini, pagyvini, apgyvendini ir sužmogini peizažą. Atsiranda 
siužetas, intriga, prasmė.

O ekspromtas Jums nebūdingas?
Kai dar brendau kaip dailininkas, ekspromto buvo daug. Jei 

pradėdavau kokį nors tapybos darbą, tai iš tos temos atsirasdavo dar 
kokie penki paveikslai.

Meno mokykloje dėstydamas, tapydavau su mokiniais toj pačioj 
klasėj. Jie – natiurmortus, aš – moteris, ožkas ar kiaulės skerdimą... 
Dabar taip nedaryčiau, nors, kaip priminė buvęs mokinys P. Janonis, jie 
daugiau žiūrėdavo, kaip aš tapau.

Neretai Jūsų kūriniuose galima išvysti angelą. Tačiau 
jis išskirtinis – ne dangiškas, o žmogiškas. Kodėl? Kokiomis 
aplinkybėmis jis nusileido į Jūsų drobes ir popieriaus lakštus?

Prisimenu, kaip dar vaiką mama nusivesdavo į Griškabūdžio 
bažnyčią. Spoksodavau užvertęs galvą į jos skliautus ir paveikslus. 
Mama bardavo, bet aš ten ir savo angelus išvydau.

Kai kurie menotyrininkai lygina Jūsų kūrybą su Marco 
Chagall’o atradimais. Regis, neatsitiktinai, juk net bendra paroda 
Latvijoje „Du Chagall’ai“ surengta, kur buvo galima ir palyginti, 
padiskutuoti, daug ką iš naujo atrasti. Ką Jums toji galimybė 
suteikė? Ar tikrai šis kūrėjas savo dvasia, nepaprastu paprastumu 
toks artimas? Nuo kada?

Mūsų tapybos mokykla – prancūziška. Tarpukario dailininkai 
dairėsi į Paryžių, kai kurie ir studijavo ten. Tai – pagarba spalvai, 
plastikai, ieškojimams. M. Chagall’as – jo kūryba, jo laisvė, jo 
išgyvenimai ir pakylėjimai, įsimylėjėlių skraidymai padebesiais. Jis tarsi 
sakė: būk savimi, žmogau, ieškok savo plastikos ir išreikšk tai, ką nori. 
Bet jei paveiksle pasvira figūra ar gyvulėlis, pakilęs į dangų, - tai dar ne 
Chagall’as. Pasiūlymas surengti parodą Daugpilio tvirtovėje, M. Rotho 
menų centre kartu su iš Vitebsko atvežtomis Chagall’o litografijomis 
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biblijine tematika man buvo netikėtas. Dar labiau nustebau, kai mano 
tapybos darbus pakabino kartu su jo kūriniais keliose salėse pramaišiui.

Gilindamasis į Jūsų paveikslų siužetus, pirmiausia pajunti jų 
poetinę dvasią. Kai ką net gali atpažinti, pavyzdžiui, Sigito Gedos 
kūryboje. O Jums pačiam kokia ir kieno poezija arčiausiai širdies? 
Turbūt nesuklysiu pagalvojęs, kad ir Pačiam žodinė kūryba ne 
svetima? Ar tikrai nieko neturite užrašęs?

Augau ir brendau, kai jau buvo išleidę pirmąsias knygas S. Geda, 
M. Martinaitis. Vieną Marcelijaus knygą esu iliustravęs. Jie man ir 
artimiausi, kaip ir J. Strielkūnas. Kiekvienoje kartoje atsiranda gerų 
poetų. Mokykloje rašinėjau į „Moksleivio“ žurnalą, studentaudamas 
irgi rašiau. Maniau, jei neįstosiu į Dailės institutą, bandysiu studijuoti 
literatūrą Vilniaus universitete. Bet vėliau visa mano poezija persikėlė 
į paveikslus.

Nors jau studijuodamas neleisdavote dėstytojui „išmušti 
iš vėžių“, po studijų baigimo, regis, tarsi stabtelėjote. Esate 
prisipažinęs, jog bene 7-8 metus ieškojote tikrojo savo stiliaus. 
Kaip gimė naująjį tapybos etapą žymintis paveikslas „Mėlynoji 
karvutė“? Kodėl tik tada patikėjote, jog jau užčiuopta tai, ko 
nebegalima paleisti? Kas svarbiausia tame Jūsų tikrajame stiliuje?

Nebuvo jokio stabtelėjimo. Daug tapiau, nemažai darbų išlikę ir 
dirbtuvėje, ir pas žmones. Atsirado ir dailės kolekcionierių. Intensyvus 
darbas ir leido atrasti savąjį stilių, savąją techniką. „Mėlynoji karvutė“ – 
pirmas darbas, kurį nutapiau labai plonai, naudodamas laką, dažydamas 
sluoksnį ant sluoksnio. Ir dabar mėgstu pradėti paveikslą tarsi liedamas 
aliejiniais ar akriliniais dažais akvarelę. Kai išdžiūsta, tapau antrą 
sluoksnį, kartais storiau, o jeigu jaučiu, kad reikia ir faktūros, atsiranda 
trečias-ketvirtas sluoksnis, brutalesnis. „Mėlyna karvutė“ – supoetinta 
kasdienybė. Ir kompozicija laisvesnė. Nuoširdumas, jautrumas, 
netgi sakralumas kasdieniniuose žmogaus darbuose ir gyvenime ir 
suformuoja kūrybos stilių.

Ne visų menininkų vienodas požiūris į plenerus. Nemažai metų 
bendravau su išeivijoje gyvenusiais dailininkais Adolfu Vaičaičiu, 
Vytautu Osvaldu Virkau, kurių įsitikinimu kompanijoje menas 
nedaromas. Jūsų pavyzdys sako ką kita. Pasidalinkit, prašom, šia 
patirtimi.

Plenerai būna labai įvairūs. 
Suprantu plenerus, kuriuos organizuoja periferijos savivaldybės 

ir jų metu sukurtus paveikslus pakabina savo įstaigose. 
Plenerus įsigudrino organizuoti ir turtingi asmenys. Geriau jie 

nupirktų kūrinį tiesiai iš dailininko ir tuo jį paremtų, o ne skelbtųsi, 
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kokie jie mecenatai.
Važiuoju į tuos plenerus, kurie man įdomūs aplinka ar tikslais. 

Nepuolu vos nuvažiavęs tapyt. Vaikštau, domiuosi vietovės istorija, 
pastatais, žmonėmis, fotografuoju, pasidarau eskizų. Tada ir atrandi, 
kas artima tavo širdžiai. Susirandi kokį kampelį, kad niekas netrukdytų 
ir imi tapyti. O nebaigtus darbus baigi dirbtuvėje. Išsivežu ir nemažai 
surinktos medžiagos ateičiai. Tai tokia nauda iš tų plenerų. Ir, aišku, jų 
metu sutikti nauji žmonės, pokalbiai.

Ne kartą buvote tarptautinio plenero „Šiaulių Monmartro 
respublika“ dalyviu. Čia gimė nemažai įdomių darbų. Kokie 
ryškiausi prisiminimai? Kaip apskritai vertinate šiauliškės 
„Laiptų“ galerijos patirtį?

Plenerai Šiauliuose daugiau skirti pabendravimui su kolegomis, su 
visuomene. Kadangi jie trumpi, atvažiuoju jau pasiruošęs, žinodamas, 
ką tapysiu. „Laiptų“ galerija – tai ir parodos, ir koncertai, ir įvairi veikla. 
Šiauliai gali didžiuotis, kad tiek metų ši galerija gyvuoja.

Kiek suprantu, Jūsų siužetus arba motyvus visų pirma padeda 
išreikšti spalvos? 

Tapyba – tai spalvų kalba, jų deriniai, piešinys ir ritmas, sakyčiau, 
spalvų muzika.

Neretas daiktas kūrinyje – bičių avilys. Kodėl? 
Senelis ir tėvas laikė bites. Seneliui sekėsi su jomis bendrauti. 

Bičių bendruomenės gyvenimas tame mažame namelyje žmogui tarsi 
sako, kad kasdieninis dūzgiantis darbas neša saldų vaistingą medų. 
Kaip negerbsi tokios bendruomenės?

Kokioje aplinkoje gimsta didžioji dauguma kūrinių?
Dabar gyvenu Varėnos rajone, Dargužių kaime. Pasistačiau namą-

dirbtuvę. Kaimas didelis, gatvinis, gražus savo žydinčiais sodais ir 
snieguotomis žiemomis, slogia vėlyvo rudens tamsa, kai negali sulaukti 
natūralaus apšvietimo, kad galėtum tapyti. Čia ir ramybė, ir judėjimas, 
kol apeini kasdieninius darbus. Pavažinėju po aplinkinius ir tolimesnius 
kaimus, eskizuoju ar įsimenu. Tik spėk visus sumanymus įvykdyti.

Iš pirmo žvilgsnio Jūsų kūriniai tarsi labai paprasti. Tačiau 
paprastumas – nepaprastas, tuo nesunku įsitikinti. Esu girdėjęs 
tokį pasakojimą: susiderėję kolegos bandė pakartoti kažkurį Jūsų 
kūrinį, tačiau ir vienam, ir kitam tas „žygis“ baigėsi akivaizdžia 
chaltūra. Ar tai reiškia, kad yra paslapties kodas, kurį žino tik 
autorius?

Manau, kad visi menai turi turėti ir paslapties, ir fantazijos, ir 
improvizacijos. Nežinau, kur ta mano paslaptis, bet, jei kiti jaučia, 
malonu girdėt.
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Kuriuos savo kūrinius labiausiai vertinate? Kodėl? Kokia jų 
atsiradimo istorija?

Visi jie mano kūriniai. Tik vieni įdomesni, labiau pavykę, kiti gal 
ne. Ir višta ne kasdien deda auksinius kiaušinius.

Atsiradimo istorijos labai įvairios. Akstinas ar užuomina 
kompozicijai gali būti nuotrauka, moteris, senas tvartelis, perskaityta 
knyga ar komiška situacija. Tik stebėk, įsidėmėk, nepamiršk, o 
pasąmonė ir sapne primins.

Esate dalyvavęs personalinėse ir kolektyvinėse parodose bene 
dvidešimtyje pasaulio šalių. Kokie atsiliepimai, atkeliavę iš jų, 
patys įsimintiniausi?

Labai blogų nesulaukiu. Atsiliepimų knygų nerenku. Būna ir 
labai netikėtų, keistų.

Kokie sumanymai dar būtinai turėtų būti įgyvendinti? Kodėl?
Turiu atsivežęs įdomių eskizų iš plenerų Provanse, tik dar reikia, 

kad viskas galvoje subręstų – ir senosios kultūros refleksijos, ir dabartis.
Ir neišsemiamas šaltinis – jau išeinantis, nykstantis senasis 

kaimas.
                                                                              

     2019
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REIKIA KELTI KULTŪRINĮ LYGĮ

Sako teatro ir kino aktorius,
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas 
Regimantas ADOMAITIS

Gimėte Šiauliuose. Kurioje miesto dalyje gyvenote? Ar 
iš tos ankstyvos vaikystės, prabėgusios Šiauliuose, išliko kokių 
prisiminimų? Kodėl ir kada išsikėlėte?

Iš Šiaulių laikotarpio visiškai nieko neatsimenu, nes buvau dar 
visai mažas, kai iš Gubernijos, kur gyvenom, išsikėlėme į Kauną. 

Daugiau atsimenu jau iš Šimonių kaimo prie Pasvalio, kur tėvas 
nuvežė per karą ir apgyvendino namelyje prie savo statyto vandens 
malūno ant Mūšos. Sibiro ragaut neteko, nes, atėjus sovietams, malūnas 
ir užtvanka jau buvo vandens nugriauti.

Vidurinę baigiau Pasvalyje.
Ar su Šiauliais dar turite kokių sąsajų?
Ne.
Vienas Jūsų biografijos faktas ypatingas – prieš studijas 

aktoriniame baigėte fizikos-matematikos fakultetą. Tokio pavyzdžio 
tarp kolegų turbūt daugiau nėra. Tuo labiau, kad fizikai ir lyrikai 
anuomet buvo vertinami kaip visiškos priešingybės. Tikriausiai ne 
taip paprasta buvo apsispręsti ir pasiryžti dar vienoms studijoms?

Perėjimas nuo fizikos prie teatro buvo labai paprastas: teatrą 
mylėjau visada, nepraleisdavau nė vieno gastroliuojančių teatrų 
spektaklio, bet, baigęs vidurinę, pasirinkau fiziką, tenkindamas greičiau 
tėvų, o ne savo norą. 

Buvau, ko gero, komedijinis aktorius, bet dėl fizinių duomenų 
režisieriai stumdavo į herojinio plano vaidmenis, todėl mėgstamų 
vaidmenų nedaug.

Ką išskirtumėte iš vaidmenų teatre?
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Iš tokių galiu paminėt tik keletą. Tai – Francas iš J. P. Sartro 
pjesės  „Altonos atsiskyrėliai“ (Nacionalinis dramos teatras, režisierius 
H. Vancevičius), Seras – iš R. Harvudo „Aprengėjo“ (Nacionalinis 
dramos teatras, rež. A. Latėnas), Hendelis – iš P. Barzo „Susitikimo“ 
(Nacionalinis dramos teatras, rež. R. Banionis), Tėvas – iš F. Bordono 
„Paskutinių mėnesių“ (Vilniaus mažasis teatras, rež. R. Tuminas ir A. 
Dapšys). 

Daug metų tyrinėju gyvenimo, likimo ir kūrybos temą. Ką 
Jums sako tų trijų žodžių kaimynystė? Ar tikite likimu? Toks 
įspūdis, kad jis Jums buvo dosnus. Ar visada? 

Likimas, be abejo, egzistuoja, nors savo valia ir atkaklumu galime 
daug ką pakoreguoti. 

Prisipažinsiu: pasipiršau būsimai žmonai spektaklio 
„Mindaugas“ metu, kai Šiauliuose gastroliavo vilniškis teatras. 
Ir ne tik pasipiršau, bet ir nutarėme, kad, kai sukursime šeimą ir 
gims sūnus, pavadinsime jį Mindaugu. Taip ir įvyko. Kuo Jums 
išskirtinis šis vaidmuo?

Mindaugas (Nacionalinis dramos teatras, rež. H. Vancevičius) 
buvo brangus tik Justino Marcinkevičiaus skausmu dėl Lietuvos 
ateities. Daug įdomesnis buvo V. Paukštės „Mindaugas“ Klaipėdos 
dramos teatre.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinėje grupėje esate 
įrašytas pirmuoju numeriu. Turbūt ateiti į Sąjūdį turėjo įtakos ir 
Justinas Marcinkevičius?

Gali būt. Tačiau mane išrinko man nedalyvaujant. Buvau 
išvykęs, filmavausi. Apie tai žmona pranešė. Tačiau Sąjūdis buvo ir 
mano slaptų minčių ir lūkesčių vaizdinys. Sąjūdis mums buvo kelias į 
Nepriklausomybę.

Kad visada buvote neabejingas Lietuvos istorijai, akivaizdu ir 
iš sūnų – Gedimino, Mindaugo, Vytauto – vardų.

Iš mano sūnų vardų negalima spręsti apie mano patriotizmą. Apie 
tai daugiau pasako tas faktas, kad, nebūdamas partinis, gavau TSRS 
liaudies artisto vardą, nors šiandien tai nebeturi jokios prasmės.

Šalia teatro scenos Jūsų gyvenime visada buvo kinas. 
Vaidmenų daug ir labai įsimintinų. O ką Jūs pats išskirtumėte ir 
kodėl?

Iš kino vaidmenų nieko negalėčiau išskirti. Kine daug labiau nei 
teatre vaidmenys priklauso nuo režisieriaus.

Pastaruoju metu nemažai iečių sulaužyta dėl „Niekas nenorėjo 
mirti“, neabejotinai puikaus filmo. Baigdamas vidurinę egzamino 
metu buvau paklaustas, kokie herojai jame padarė didžiausią 
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įspūdį. Kai pasakiau, jog miško broliai, vos nepatekau į didelę 
nemalonę. Nors tai buvo tik antras (jei neklystu) Jūsų vaidmuo 
kine, tačiau toks, koks įsiminė visam gyvenimui. 

Kaip jau minėjau, sudėtinga ką nors išskirti iš kino vaidmenų. 
Gal tik vienintelį Donatą iš „Niekas nenorėjo mirti“ galiu paminėt, nors 
tas filmas šiandieninių „teisuolių“ yra visiškai „sunešiotas“, lyg meno 
kūrinyje svarbiau būtų istorinė, ne meninė tiesa. 

Sujaudino Jūsų viešas pasisakymas apie lietuviškus televizijos 
serialus – žemą jų meninį lygį, siaubingą nuokrytį. Tai liūdnai tiesai 
jau ne pirmi metai, ir tai suvokia ne tik specialistai. Kai pradedamas 
rodyti šiuolaikinis lietuviškas kinas, skubama perjungti TV kanalą, 
apie tai esu girdėjęs iš daugelio pažįstamų. Teatro scenoje taipogi 
daug „naujovių“, dėl kurių nebesinori atverti teatro durų. Apie 
panašius dalykus prieš trylika metų esame kalbėję su Donatu 
Banioniu. Tuomet maestro pažymėjo, jog dažniausiai teatre 
ištveriantis tik keletą minučių.

Kaip Jums atrodo, kas atsitiko? Ir kas turėtų pasikeisti, kad 
būtų kitaip?

Reikia kelti kultūrinį lygį.
Ar pakankamas valstybės dėmesys kuriančiam žmogui? Ką 

Jūsų nuomone derėtų keisti?
Šiandien daug ką norėtųsi keist, tik kažin ar tai reikia daryt. 

Įplaukiant į Helsinkio uostą pasitinka skulptūra kažkuriam tai carui, 
tik neatsimenu kuriam. Ir niekam tai neužkliūna. Mums derėtų ne 
skulptūras, ne pastatus ar memorialines lentas naikinti, o, kaip jau 
minėjau, kelt savo kultūrinį lygį.

Kaip vertinate vietoj savaitraščio „Literatūra ir menas“ 
dabar leidžiamą kultūros žurnalą? 

„Literatūra ir menas“ man labai patinka, nors daug ko iš to, ką jie 
rašo, dėl savo neišprusimo aš nesuprantu.

Ačiū už pokalbį.
Jums ačiū už domėjimąsi manąja persona. 
                                                                             

2019 m. spalio 15 d.
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GYVENIMAS BUVO DOSNUS SUSITIKIMAIS SU
ASMENYBĖMIS

Sako menotyrininkas, teatrologas, humanitarinių mokslų daktaras 
Markas PETUCHAUSKAS

Džiaugiuosi turėdamas progą pabendrauti su tarpukario 
ilgamečio viceburmistro, Gedimino ordino kavalieriaus Samuelio 
Petuchausko sūnumi. Nors nemažai apie šią garbingą, įdomią 
asmenybę esu girdėjęs, rinkdamas medžiagą apie Venclauskius, 
Sondeckius, iš Jūsų tikiuosi daugiausia. Koks tėvo paveikslas 
išlikęs sūnaus atmintyje? Kokios jo gyvenimiškos pamokos pačios 
svarbiausios? Ką apie tėvą, kaip žmogų ir valdininką pavyko 
sužinoti iš jį pažinojusių po to, kai jo jau nebebuvo?

Kai trys aukšti, gražiai nuaugę, elegantiškais kostiumais vyrai 
iš Vilniaus saugumo policijos (iš tos pačios, kuriai vadovavo ir 
nepriklausomybės metais liūdnai išgarsėjęs A. Lileikis) atėjo suimti 
tėvo, motina ašarodama atsinešė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordiną. Ji manė įtikinsianti lietuvius nacius, kad tėvas nesąs 
joks komunistas. Priešingai, jis žinomas Lietuvos patriotas, per visą 
Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį nuolatos renkamas Šiaulių 
viceburmistru. 1938 m. Prezidento Smetonos apdovanotas Gedimino 
ordinu už nuopelnus Lietuvai... Koks naivumas! Tie trys patriotai tik 
nusijuokė, nė nežvilgtelėję į apdovanojimą, nustūmė motiną ir išsivedė 
tėvą. Šis įvykis visam gyvenimui įsirėžė į mano, tuomet devynerių 
metų vaiko, sąmonę. Ligi šiol skausmingai jaučiu ypatingą tėvo plaukų 
kvapą, kurį tarsi visam gyvenimui įkvėpiau mūsų bute Algirdo gatvėje 
6, Vilniuje, iš kur jį išvedė 1941 m. vasarą, ir jis niekados nebegrįžo.

Mes su mama, jau atsidūrę gete, dar ilgai vylėmės, kad tėvas gyvas, 
galgi uždarytas kokiame kalėjime. Motina kreipėsi į Jokūbą Gensą, 
geto komendantą, prašydama kaip nors išsiaiškinti tėvo likimą. Po kiek 
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laiko Gensas pranešė, kad iš Murerio, gestapininko, geto kuratoriaus 
sužinojęs, jog tėvas nužudytas Paneriuose.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, sužinojome, kad mes, kaip 
viceburmistro šeima, buvome įtraukti į sovietinių birželio vežimų 
sąrašą. Tačiau sovietai nespėjo mūsų išvežti, ir sąrašai NKVD rūmuose 
pateko jau į kitas – nacistinio Vilniaus saugumo policijos rankas. Tad 
štai kodėl taip lengvai surado tėvą. Simboliška. Ką nespėjo vieni, 
užbaigė kiti.

Tėvas – žmogus principingas, tvirtai laikėsi savo nuomonės. Jo 
įsitikinimų tvirtumas, sąžiningumas juos įgyvendinant buvo plačiai 
žinomi Šiauliuose ir pelnė jam populiarumą tiek tarp žydų, tiek ir tarp 
lietuvių. Labai gerbė tuos, kurie jį išrinko. Motinos liudijimu, netgi tuo 
atveju, kai atėjusiam prašytojui neturėdavo nė menkiausios galimybės 
padėti, taip nuoširdžiai paaiškindavo, patardavo, kad šis išeidavo 
nepažemintas, neįsižeidęs, draugiškai nusiteikęs. Bendrauti žmogiškai, 
jautriai, pagarbiai su žmonėmis turbūt irgi talentas. Tėvas jį turėjo. Tik 
visų tautybių miesto gyventojų balsai lemdavo nuolatinį jo perrinkimą 
į savivaldybę per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Keitėsi 
burmistrai, socialdemokratą keitė tautininkas, o Samuelis Petuchauskas 
vis buvo išrenkamas viceburmistru. Ir taip - dvidešimt metų, kol sovietai 
panaikino savivaldybes.

Šiaulietis Leiba Lipšicas, atkurtos miesto žydų bendruomenės 
pirmininkas laiške man, parašytame vos Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, prisiminė: „Mūsų tėvai gana artimai bendravo. Gana 
gerai prisimenu tavo tėvą. Matau jį visuomet susikaupusį, korektišką, 
konkretų ir mažakalbį [...] Visuomet su peteliške ir pensnė plonuose 
auksiniuose rėmeliuose...“.

 Iš periodikos aiškėja tėvo, kaip savivaldybininko, visuomenės 
veikėjo platus interesų ratas. Pradedant kariuomenės gynybinės galios 
stiprinimu ir baigiant kultūra, spauda. 1938 m. balandyje Šiaulių 
pirklių ir pramonininkų pasitarime nutarta parengti dovaną Šiaulių 
įgulai Kariuomenės ir visuomenės suartėjimo dienai. Laikraščio 
korespondentas aprašė šventę, pavirtusią „įspūdinga manifestacija žydų 
patriotiškumo“, kurios metu visų aukotojų vardu kalbą pasakė Samuelis 
Petuchauskas. Korespondentas net suskaičiavęs, kad Šiaulių kariams 
buvo perduoti 6 kulkosvaidžiai, iš jų 4 sunkūs, 2 minosvaidžiai, šautuvai 
ir kt. amunicija. Tėvo pavardė nuolat šmėžuoja spaudoje, informuojant 
miestelėnus apie svarbiausius darbus Šiauliuose. Ar tai muziejaus-
bibliotekos rūmų statyba, ar vadovavimas vidaus pasų išdavimui, ar 
vandentiekio gerinimo darbai...  

Jau pirmaisiais nepriklausomybės metais tėvas suvokė 
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savivaldybininkų tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Pirmiausia, su 
jaunų kaimyninių respublikų – Latvijos ir Estijos savivaldybininkais. 
Jis surengia Šiauliuose susitikimą su Tartu miesto atstovais. 1927 m. 
gegužės pabaigoje drauge su burmistru Jackumi Sondeckiu vyksta 
į pirmąją Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestų sąjungos konferenciją 
Rygoje. To meto nuotraukos liudija, kad joje dalyvavo ir aukščiausieji 
Latvijos bei Estijos valstybių vadovai. Tėvo įsitikinimu, kaimyninių 
valstybių savivaldybių glaudus bendradarbiavimas – demokratines 
vertybes išpažįstančių tautų savitarpio supratimo bei santarvės garantas. 
Anuomet apie Europos Sąjungą juk dar niekas net nesapnavo...

Kokius tarpukario Šiaulius prisimenate? 
Prisimenu mūsų šeimos buveinę Dariaus ir Girėno gatvėje, kur 

tėvai nuomojo butą virš kino teatro „Kapitol“. O virš mūsų, trečiajame 
aukšte, gyveno muzikos pedagogas, kaip jį visi vadindavo, profesorius  
Kravecas. Tad vos ne nuo gimimo buvau įspraustas tarp menų. Po 
manimi skambėjo kino filmų, o virš galvos – muzikos garsai. Tuomet 
nežinojau, kad „Kapitol“ patalpose savo veiklą pradėjo ir Šiaulių 
teatras. Tik dvi savaitės prieš man nudžiuginant pasaulį savo atėjimu 
gimė ir pirmoji šio teatro premjera. 1931 m. rugsėjo 23 d. Valstybės 
teatro Šiaulių skyrius parodė Carlo Gozzi „Princesę Turandot“. Na, iš 
tikro, argi tai ne lemtis?

Menu Milšteino kavinę, nuostabiai skanius pyragaičius. Jais tėvas 
nusivedęs mane pavaišindavo, kai būdavau to vertas. Be stebuklingų 
pyragaičių mane traukte traukė dar vienas „stebuklas“: staiga iš požemio 
lyg iš šulinio iškildavo kavinės lankytojams skirti patiekalai. Juos iš 
viršaus užsakydavo per specialiai įrengtą „vamzdelį“. Ta gudragalvio 
kavinės savininko sumanyta konstrukcija masino į ją ir kitus šiauliečius.

Prisimenu įspūdingą kelionę su tėvu į skautų šventę prie laužo 
miške. Ceremonijoje dalyvavo daug uniformuotų, antpečiuotų svečių. 
Jaučiau pasididžiavimą, kai pirmąkart įsėdau į naujutėlaitį savivaldybės 
limuziną ir greta vairuotojo su žalia uniforma ir žalia formine kepure 
pervažiavau pagrindinėmis miesto gatvėmis. Menu mamos pasakojimą 
apie Prezidentą Antaną Smetoną. Surengtame Šiauliuose Prezidento 
garbei priėmime Smetona pakvietė mamą šokiui. Ji išgirdo komplimentų, 
kad puikiai šokanti, kad esanti gražiausia Šiaulių dama. Negalėčiau 
paneigti: Prezidentas turėjo gerą skonį. Motina išties buvo labai graži, 
taisyklingų, dvasingų veido bruožų madona, spindinti ypatingų, didelių 
mėlynų akių šviesa. Vyrai atsisukdavo, kai ji eidavo Šiaulių gatvėmis. 

Atminty iškyla erdvi garsaus venerologo daktaro Semiono Volperto 
svetainė, blizgantis juodas fortepijonas, kuriuo paprastai skambindavo 
ponia Raisa. Stiklinės durys, atsiveriančios į žiemos sodą. Vasarą, 
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pravėrus verandos duris, atsidurdavai sode, kurį puoselėjo Volpertai. 
Namą Šiauliuose suprojektavo pasaulinio garso žydų kilmės vokiečių 
architektas Erich’as Mendelsohn’as, su kuriuo Volpertas susipažino 
studijuodamas Berlyne. Nedideliame, elegantiškos architektūros name 
lankiausi su motina ir po karo, kai Volpertams per stebuklą pavyko 
sugrįžti iš tokių, anot Balio Sruogos, „kurortų“, kaip Osvencimas ir 
Dachau. Vos atgavo porą kambarių savo pačių name, nacionalizuotame 
sovietų. Pokariu Volpertas dirbo savo išpuoselėto odos ir veneros ligų 
dispanserio vadovu.

Su skausmu prisimenu du artimiausius vaikų darželio ir pirmų 
mokslo metų hebrajų gimnazijoje draugus – Vigelę Lemcheną, žinomo 
lituanisto, kalbininko žodynininko Chackelio Lemcheno sūnų, ir 
kūno kultūros mokytojo sūnų Lionią Tendlerį. Jie abu nužudyti nacių 
okupacijos metais. Dabar man 88-eri. Vigi ir Lioniai būtų tiek pat. Ar 
istorija turi tariamąją nuosaką? 

Ypatinga Jūsų biografijos eilutė – 1941-1943 metais kalėjo 
Vilniaus gete. Dešimties-trylikos metų berniukui tai nepaprastai 
baisi patirtis. Kokie tų dienų atsiminimai patys skaudžiausi?

Dveji metai Vilniaus gete – tai ištisa epopėja. Vaiko atmintyje išliko 
šiurpūs mirties, bado, pažeminimo ir heroizmo vaizdai. Gyvenimas 
pusbadžiu prasidėjo nuo pirmųjų dienų. Prisimenu, pirmaisiais 
mėnesiais mes su mama mitome iš prairusio pustuščio maišo, kuriame 
buvo papelijusių morkų ir pavytusių kopūstų galvų. Ligi šiol pamenu 
tą bjaurų šleikštulį burnoje, kramtėm tas morkas tiesiai iš maišo, 
negalėdami išsivirti. Negalėčiau dabar pasakyti, iš kur mamai pavyko 
gauti tą maišą. Patekti į virtuvę ar vienintelį tualetą buvo įmanoma tik 
išstovėjus ilgoje eilėje. Į ankštą kambarėlį buvo sugrūsta daugiau kaip 
dvidešimt žmonių, miegodavom dviem eilėm ant grindų, galvomis 
į vidų, kojomis į sieną. Smarkiai buto gyventojus praretino 1941 m. 
rudenį prasidėjusios akcijos. Spalio mėnesį, likvidavus antrąjį getą, į 
kurį buvo suvaryta daugiausia senyvo amžiaus nedarbingų žmonių, 
naciai ėmėsi mūsų. Sumanę likviduoti „nedarbingą“ Vilniaus žydų dalį, 
jie paskirstė dirbantiesiems vienokius „šainus“, t. y. darbo pažymėjimus, 
o nedirbantiems – kitokius. Mama dirbo ir gavo darbo pažymėjimą, 
tuo apsaugodama ir mane. Tai buvo teisė gyventi. Laikina. Neužmiršiu 
siaubingos egzekucijos prie geto vartų, kuomet kiekviena šeima turėjo 
praeiti pro vartus. Susigrūdę persigandę žmonės, verkiančios moterys, 
klykiantys vaikai. Visi, lyg skęstantys griebdamiesi už paskutinio 
šiaudo, stengėsi prasmukti pas laiminguosius – anapus vartų. Kareiviai 
juos talžė šautuvų buožėmis, stumdė, vaikus lyg kamuoliukus mėtė 
atgal. Mačiusiam tai, matyt, nesunku būtų įsivaizduoti, kaip atrodytų 
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pasaulio tvanas. Tie žmonės buvo pasmerkti. Po kelių dienų trukusio 
policijos ir kareivių siautėjimo, kratant kiekvieną kambarį, užkaborį, 
likviduojant surastas slėptuves, mus vėl grąžino į nuniokotus namus. 
Mūsų kambarys dvelkė mirtimi. Kiekvienam išlikusiam mūsų 
„geradariai“ „padidino“ gyvenamąjį plotą. Mamai kažkaip pavyko rasti 
kambarį pirmajame aukšte, kuriame kitados, regis, buvo arbatinė. Čia 
aš pro lentomis užkaltus langų tarpus galėjau įžiūrėti Visų Šventųjų 
bažnyčios bokštus.

Lankiau žydų mokyklą. Pirmieji meno blyksniai mano sąmonėje 
siejasi su knygomis, kurias ryte rijau geto bibliotekoje. Knygos, meninės 
fantazijos pasaulis padėdavo užmiršti šiurpią realybę, be perstojo 
kankinantį alkį, šaltį, baimę. Pirmą gyvenime spektaklį pamačiau 
Vilniaus geto teatre. Užsikrėčiau šia „bacila“ ir ji manyje gyvena iki 
šiol. Mačiau beveik visus geto teatro spektaklius, visam gyvenimui 
įsiminė jų kūrėjai – įžymūs Lietuvos Jeruzalės menininkai.   

Jei neklystu, išėjus iš geto, Jumis rūpinosi buvusio tarpukario 
burmistro Jackaus Sondeckio tėvas. Kokiomis aplinkybėmis 
atsidūrėte Sondeckių namuose? Kokius juos prisimenate? Kokį 
pėdsaką jie paliko Jums, augančiai, bręstančiai asmenybei?

Sunkią valandą, kai jau pasidarė aišku, kad Vilniaus geto dienos 
suskaičiuotos, netikėtai mums pagalbos ranką pratiesė Jono ir Stasės 
Ruzgių šeima. Tiesa, kaip vėliau paaiškėjo, jie – šiauliečiai, nemažai 
girdėję apie tėvą, jo veiklą. Atsidūrėme jų bute Žvėryne. Ruzgiai visus 
hitlerinės okupacijos metus jau slėpė žydę su mažamete dukrele. Todėl 
ilgiau ten mums pasilikti nebuvo įmanoma. Tuomet ir iškilo Jackaus 
Sondeckio pavardė. Šiaulių burmistras Sondeckis ilgus metus dirbo su 
tėvu miesto savivaldybėje. Mūsų šeimos bendravo ir iki karo. Esu ne 
kartą svečiavęsis su tėveliais Sondeckių name Dvaro gatvėje.

Tėvo gerumo aura ir po jo žūties saugojo mus. Atsidūrus gete ne 
vienas žinomas lietuvių intelektualas pratiesė pagalbos ranką. Žinomas 
teisininkas profesorius Kazimieras Šalkauskis, senas pažįstamas iš 
Šiaulių, dažnai kviesdavosi motiną, išėjusią priverstiniams darbams 
mieste, į butą Žygimantų gatvėje. Pavalgydindavo ir dar duodavo 
maisto, kad nuneštų sūnui. Profesorius atvirai piktinosi hitlerininkų 
ir lietuvių žydšaudžių veikla, sielodamasis kartodavo motinai, kad ši 
juoda dėmė ilgai lydės lietuvių tautą. Prityręs teisininkas advokatas, jis 
suprato, kad keliauti į Šiaulius ir apsigyventi prie Žemaičių Kalvarijos 
miestelio Sondeckių ūkyje, kuriame dirbo ir samdomi darbininkai, 
galima bus tik viešai – su legaliais dokumentais. Vargais negalais  
Šalkauskiui, nepaisant didelės rizikos, pavyko gauti juos. Kelionėn į 
Šiaulius drauge su Stase Ruzgiene išsiruošė Marija Petrauskienė ir aš 
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– Jonas Petrauskas. Suspėjome pačiu laiku: po poros mėnesių Vilniaus 
getas buvo likviduotas. Ūkyje Šašaičiuose šeimininkavo Jackaus 
Sondeckio sesuo Eugenija su vyru Juozu Kazlausku. Taip aš tapau 
piemeniu Joniu, greitu laiku jau kalbėjau žemaitiškai, ganiau šešiolikos 
melžiamų karvių bandą, girdžiau arklius Varduvoje. Dieve, ko tik aš 
neišmokau. Pjauti žolę, aparinėti bulves, grėbti ir krauti šieną. Melstis 
ir giedoti per atlaidus einant keliais garsiąsias Žemaičių Kalvarijos 
stacijas! 

Jackus Sondeckis okupacijos metais daug padėjo Šiaulių getui, jo 
gyventojams.  Humanistas, plačių pažiūrų žmogus, vienas žymiausių 
Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų, kooperacijos idėjų šalininkas 
ir propaguotojas, artėjant frontui pasitraukė iš Lietuvos. Ir staiga, 
praėjus beveik penkeriems išsiskyrimo dešimtmečiams, Sąjūdžio 
mitinge, skirtame geto aukoms atminti, prie buvusio Geto teatro (koks 
sutapimas!) netikėtai pamačiau mielą Jackaus veidą. Prasiskverbęs pro 
minią, paklausiau: „Jūs Sondeckis?“ Jackus dar spėjo aplankyti ir mano 
mamą.

Jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1993 m. Vilniuje 
iškilmingai buvo minimos Jackaus Sondeckio 100-sios gimimo metinės. 
Buvau paprašytas tarti keletą žodžių. Kalbėdamas apie J. Sondeckio 
didžiadvasiškumą, humanizmą, prajuokinau susirinkusiuosius tiksliai 
suskaičiavęs, kad Sondeckių ūkyje buvo 16 melžiamų karvių, bulius, 
40 juodagalvių avių.

Mano knygoje „Santarvės kaina“ yra skyrius: „Žemaitija, meilė 
mano“. Čia gi neįmanoma papasakoti visų jaudinančių, įsirėžusių 
atmintin faktų, detalių apie šviesius žemaičius valstiečius. Nebodami 
mirties pavojaus, jie rizikavo savo ir savo vaikų gyvybe, kad išgelbėtų 
mus, iki tol nepažįstamus žmones.  

Bičiulystės „stažą“ su profesoriumi Sauliumi Sondeckiu galima 
būtų skaičiuoti nuo 1943-ųjų. Mes – žmonės, skirtingų charakterių, 
profesijų, likimų. Skirtingai klostėsi ir mūsų santykiai, bet jie niekados 
nenutrūko. Mus jungė požiūris į fundamentalias žmogiškąsias dvasines 
ir meno vertybes. Mūsų tėvus jungė bendras darbas vadovaujant 
Šiaulių savivaldai pirmosios nepriklausomybės metais. Mus sujungė 
bendri kūrybiniai darbai, mano rengiami tarptautiniai meno projektai 
jau nepriklausomoje Lietuvoje. Tais metais mes labai susidraugavome, 
tapome labai artimi. Apie tuos metus reikėtų atskiros knygos.

O kas vis dėlto „nudirigavo“ į teatro studijas? Atsitiktinumas 
ar labai konkretūs dalykai? 

Kaip jau minėjau, užsikrėčiau teatro „bacila“ dar Vilniaus geto 
teatre. 1944 m. rudenį, grįžę į Vilnių po dvejų slapstymosi odisėjos 
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metų Žemaitijoje,  mudu su mama apsigyvenome savo gelbėtojų 
Ruzgių bute. Trylikamečio-šešiolikmečio vaikinuko gyvenime itin 
svarbią vietą užėmė didžiulė literato Jono Ruzgio biblioteka. Pats išėjęs 
gyvenimo universitetus, savamokslis Ruzgys buvo didelis knygos 
garbintojas, kolekcionavo jas, buvo sukaupęs įspūdingus pasaulio 
literatūros klasikų ir filosofų darbų rinkinius. Mano literatūrinio, 
estetinio išsilavinimo pradžia – tai šis knygų lobynas. Anuomet mane 
ypač sujaudino Antono Čechovo dramaturgija, trauka išliko visam 
gyvenimui. Stengiausi perskaityti viską, ką galėjau rasti apie rašytoją, 
jo gyvenimą, šeimą, kūrybą, meilės istorijas, kūrybos tyrinėtojų 
darbus. Tad galima įsivaizduoti, kokiu nepagydomu teatro, kaip dabar 
pasakytume, fanu tapau jau pirmaisiais pokario metais. Kaip ir gete, 
stengiausi nepraleisti nė vieno spektaklio. Teatras tapo mano antraisiais 
namais. Dabar jau neprisimenu, kiek kartų mačiau Dauguviečio 
„Vyšnių sodą“, Čechovo vodevilius, režisuotus Juknevičiaus, 
Kymantaitės „Žaldokynę“ ir „Marčią“. Baigęs mokyklą, ryžausi nueiti 
pas anuometinį meno reikalų valdybos viršininką, kad gaučiau siuntimą 
į Maskvos teatro meno institutą. Jis nužvelgė mane ir paklausė: „O, jūs, 
jaunuoli, laikraščius skaitote?“ – „Skaitau“, - sumišęs atsakiau. – „Na, 
tai suprantate?“ – „Mm... suprantu“, - suvokiau po pauzės. O laikraščiai 
mirgėte mirgėjo straipsniais apie meno kritikus, keliaklupsčiaujančius 
Vakarams, jų pavadinimai įspūdingi: „Išrausime iš pašaknų teatro 
kritikus kosmopolitus“, „Galutinai sutriuškinti antipatriotinę teatro ir 
literatūros kritikų grupę“ ir pan. Buvo vardijami plačiai žinomi meno 
žmonės, o skliaustuose įrašomos pavardės, aiškiai nurodančios jų 
žydišką kilmę. Tai, kas liko tik svajonė 1949-aisiais, išsipildė tik po 
Stalino mirties: po dešimtmečio įstojau į Maskvos teatro meno instituto 
(GITIS) aspirantūrą.

Tačiau mano likimo vingiuose ir ruda, ir raudona gija driekėsi 
įvairiausi nemalonumai, priklausomai nuo to, kuris režimas valdė 
Lietuvą. Tie požiūriai  kartais stebėtinai suartėdavo, vienas kitą 
papildydami, skaudžiai žeisdami. Išpuoliai dėl žydo, drįsusio vertinti 
lietuvių teatrą, „išsišokėlio“, užsimojusio kurti pirmą Lietuvoje mokslinį 
menotyros centrą, neretai persipindavo su smerktinu „viceburmistro 
sūnelio“ įvaizdžiu.

Pirmoji Jūsų disertacija skirta Kauno dramos teatrui. 
Laikotarpis, kurį nagrinėjote – 1940-1960 metai. Ją rengiant, be 
abejo, teko bendrauti ir su vyriausiais teatro menininkais, dar 
menančiais ir tarpukario sceną. Turbūt nemažai iš to, ką išgirdote, 
liko neužrašyta, nes dar buvo ne laikas? Ką įdomesnio išsaugojo 
atmintis?
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Man teko laimė susipažinti ir bendrauti su daugeliu mūsų 
profesionalaus teatro pradininkų, kūrėjų. Įvairiu metu klausydamasis 
Antano Sutkaus, Antaninos Vainiūnaitės, Petro Kubertavičiaus, Juozo 
Stanulio, Potencijos Pinkauskaitės, Juozo Lauciaus, Viktoro Dineikos, 
Kazio Jurašūno, Antano Mackevičiaus ir kitų scenos veteranų 
prisiminimų, vis ryškiau ėmiau suvokti sąlygas, kuriomis kūrėsi lietuvių 
teatras, apčiuopti anuomet gimusių spektaklių atmosferą, vaidybos ir 
režisūros ypatumus. Scenos veteranai mane tiesiog užhipnotizavo savo 
atsidavimu menui, taip natūraliai apglėbusiam ištisas tris epochas – 
lietuviškus vakarus, mėgėjų ir profesionalų teatrą. Jie padėjo pajusti 
tą entuziazmą ir darbą, kuris lietuviškų vakarų ir mėgėjiškų vaidinimų 
gadynę sugebėjo paversti ne vien profesionaliu teatru, bet ir tautos 
nacionalinio atgimimo dalimi, svarbiu tautos valstybingumo idėjos 
skleidėju. 

Rinkdamas medžiagą apie Valstybės teatrą, atvažiuodavau ir 
ilgesnį laiką gyvendavau Kaune. Dažnai susitikdavau su Antanina 
Vainiūnaite. Ji stebino atmintimi, smulkiai pasakojo apie Juozą Vaičkų, 
jo repeticijas, Skrajojamojo teatro vaidinimus Vilniuje, atvykimą į 
Kauną ir pirmuosius spektaklius Laikinojoje sostinėje. Man, dar vakar 
nepažįstamam, patikėjo savo dienoraščius, rašytus dar nuo pat teatro 
mokslų carinėje Rusijoje. Iki šiol saugau kaip relikviją juos, mano 
ranka kruopščiai perrašytus sėdint vakarais viešbutyje. Nebuvo nei 
diktofonų, nei kopijavimo aparatų...Buvau tarsi tas metraštininkas iš 
Justino Marcinkevičiaus „Mindaugo“. Darbo kabinete saugau rietuves, 
nebijau naudoti šio žodžio, bloknotų su senųjų vaidilų pasakojimais.

Kai susipažinau su vienu iš pirmųjų mūsų profesionalių aktorių 
ir režisierių Antanu Sutkumi, jis atsargiai, net įtariai nužvelgė mane. 
Anuomet jau kiek archaišką kreipinį „Tamista“ ištarė pabrėžtinai 
intonuodamas. Suprask, esame skirtingi. Po to tokia pačia intonacija 
pasiteiravo, ar mes, jaunieji, nežadame „nubraukti“ senojo lietuvių 
teatro. Sutkus stebino savo enciklopedinėmis žiniomis ir originaliomis 
pažiūromis į scenos meną. Pasakodamas apie „Vilkolakį“, jis visą laiką 
išliko santūrus, kalbėjo rimtai, netgi oriai, pasverdamas kiekvieną žodį, 
tarsi diktuotų savo knygą, kuri dar nebuvo pasirodžiusi.

Nuoširdūs buvo jau pirmieji pokalbiai su Petru Kubertavičiumi. 
Draugiški, tarsi mūsų nebūtų skyrusi ištisa epocha. Užrašinėjau jo 
pasakojimus apie Vaičkų, Konstantiną Glinskį, Borisą Dauguvietį, 
Andrių Oleką-Žilinską, genialųjį Michailą Čechovą. Aktorius lyg 
magnetas traukė į save žmones, nenustygstąs vietoje, jis ir kitam 
neleisdavo liūdėti, nuleisti rankų. Ypač globojo jaunuosius, visuomet 
būdavo pasiruošęs jiems padėti. 
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Niekada nesidomėjau, koks buvo bendras Kubertavičiaus ir jo 
pirmosios žmonos Antaninos Vainiūnaitės šeimyninis gyvenimas, tačiau 
galiu tvirtai pasakyti, kad vienas bruožas juos siejo visą gyvenimą. Abu 
buvo atviri ir geranoriški. Pasakodami apie spektaklius, vaidmenis, net 
kritiškai vertindami vieno ar kito aktoriaus vaidybą, jie visados išlikdavo 
tikrais tų scenos kūrėjų kolegomis. Jokio pavydo, jokių piktdžiugiškų 
gaidelių. Jie paliko mūsų scenai neužmirštamą riterystės pamoką. 1952 
m. rugsėjo 6 d. A. Vainiūnaitė savo dienoraštyje įrašė: [...] Naujas 
teatro istorijos lapas atsivertė mūsų ilgame gyvenime... Sulaksčiau 
gėlių, parašiau kiekvienai iš mergaičių pasveikinimą, pridėjau po keletą 
astrų – rudens gėlių ir padėjau kiekvienai ant staliuko“. Tarp mergaičių, 
radusių ant savo grimo staliuko astrų, buvo ir būsimoji Šiaulių dramos 
teatro režisierė Aurelija Ragauskaitė... 

Ruošdamasis mūsų pokalbiui prisiminiau ir Šiaulių teatro 
senuosius vaidilas: Potenciją Pinkauskaitę, Eleną Bindokaitę, Stasį 
Paską, Kazimierą Tumkevičių. Prieš akis iškilo įvairūs šio teatro 
kūrybos etapai.           

Susipažinus su Jūsų knygomis, akivaizdu, kad vienas iš 
privalumų – taikli, kartais aštri plunksna. Šešios knygos, skirtos 
teatrų premjeroms, scenos meistrams, teatro kasdienybei ir 
problemoms – nemažas turtas, sukauptas dar sovietmečiu. Didelio 
dėmesio susilaukė Jūsų jau šiais, vėl nepriklausomos Lietuvos 
laikais išleista dienoraščių knyga „Santarvės kaina“. Ar visi 
sovietinių metų leidiniai išlaikė laiko išbandymą? 

Į šį klausimą norėčiau atsakyti klausimu: ar  atsisakytumėte savo 
knygų? Juk tai Jūsų kūryba. Suprantama, teatrologo, panirusio ne vien 
į istoriją, bet užsimojusio kritiko veiklai gyvenimas sovietmečiu buvo 
gana sudėtingas. Ideologijos, spaudos reikalavimai vertė menininkus 
spektakliuose kalbėti užuominomis, pagimdė įvairialypę ir pakankamai 
teatre ištobulintą Ezopo kalbą. Lietuvos žiūrovai, savo ruožtu, tą kalbą 
neblogai buvo perpratę. Perėmė ją ir dauguma kritikų, kurie sielojosi dėl 
mūsų teatro meno pažangos, dvasinių vertybių, jo humanistinių tradicijų 
gyvasties. Tačiau atsiranda ir tokių kritikų, kurie sovietmečiu teigiamai 
vertinę kai kurių režisierių pažangius, meniškai ryškius pastatymus, 
kėlusius visuomenės nacionalinę savimonę, staiga „apsivertė“, 
vertindami juos kaip sovietinės ideologijos adeptus. Bolševikinis įprotis 
ieškoti „kaltųjų“ buvo gėdingai perkeltas į demokratinius laikus.

Didžiuojuosi ir kartu apgailestauju, kad esu vienintelis Lietuvoje 
monografijos apie didį aktorių Donatą Banionį autorius. Išleisti du šios 
knygos tiražai (antrasis – 30 000 egz.).  

Prieš dešimtmetį išleista „Santarvės kaina“ susilaukė plataus 
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visuomenės rezonanso. Ji tapo man lyg ir „generalinė repeticija“, 
paskatinusi parengti naują knygą anglų kalba „Price of Concord“ (2015). 
Pastaroji iš esmės naujai parašyta, joje iškyla menininkų portretai, 
atskleidžiamos plačios kultūrų tarpusavio sąveikos galimybės ir 
prasmė. Knyga pagrįsta anksčiau neskelbta medžiaga ir naujomis mano 
įžvalgomis, kuriomis geto kalinio prisiminimai tęsiami naujais mano 
tyrinėjimais. Ypač daug vietos skiriu Lietuvos Jeruzalės tragedijai, jos 
iškiliems menininkams, žuvusiems Holokausto ugnyje. Greta iškyla ir 
talentingų menininkų litvakų – Pasaulio didžiųjų portretai.

Knyga susilaukė netikėtai didelio susidomėjimo visame 
pasaulyje. Stambiausių bibliotekų, Holokausto istorikų susidomėjimo, 
universitetų profesūros teigiamų atsiliepimų. Knyga „apsigyveno“ 
beveik visų Europos ir kitų kontinentų šalių Nacionalinėse, viešosiose, 
didžiųjų, prestižinių universitetų, muziejų bibliotekose. 2019 m. 
pavasarį Tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje, o vėliau ir mūsų šalies 
ambasadoje Berlyne sėkmingai buvo pristatyta knyga vokiečių kalba 
„Der Preis der Eintracht“. Turėtų pasirodyti ir mano knygos vertimai į 
kitas kalbas.

Jei neklystu, bendravimo su žmonėmis talentą paveldėjote 
iš tėvo? Kaip teatrologui, teatro kritikui neretai tekdavo pabūti ir 
diplomatu, tiesa?

Kritikas gali daug metų draugauti su dramaturgu, režisieriumi ar 
aktoriumi. Bet pakanka kritiško žodžio kurio nors vaidmens, spektaklio 
ar pjesės adresu ir – draugystės tarytum nebuvę. Visos tavo pastangos 
per daugybę metų paremti tūlą kūrėją tarsi dingsta vienu akimirksniu. 
Nedažnas teatro menininkas geba daugiau ar mažiau ramiai vertinti, 
analizuoti kritišką žodį. Žinoma, jeigu tas žodis pamatuotas, objektyvus, 
sąžiningas. Teatro žmonės subjektyvūs, neretai vyrauja įsitikinimas, kad 
geriausias teatras – tai jų, geriausias spektaklis – irgi. Nieko nepadarysi, 
juk ir raganosiui gražiausia moteris – raganosė... Sunku teatrologui 
dirbti, jeigu jis nepajaučia atgalinio ryšio. Jeigu gatvėje ar teatro fojė 
susitikęs aktorių ar režisierių, netgi už vaišių stalo, paprastai girdi tą 
patį banalų klausimą ir užslėptą priekaištą: „Kodėl tylite, kodėl nerašote 
apie mane?“. Ir laimė nusišypso, pajunti kūrybinį pasitenkinimą, kai 
sužinai, jog tavo samprotavimai pasirodė kam nors įdomūs, reikalingi. 
Teatro kritikui labai sudėtinga būti diplomatu. O dar mano charakterio 
„spygliai“, - nemėgstu savo požiūrio „vynioti į vatą“. O kartais tai net 
padeda atlaikyti kai kurių aktorių, režisierių nepamatuotas ambicijas 
ir net vaikiškus kaprizus. Atminty išliko paskutinis „susirėmimas“ su 
Panevėžio teatro režisieriumi Juozu Miltiniu. Nespėjus pasilabinti, 
Miltinis piktai rėžė: „Girdėjau, kad pats negražiai kalbi apie mūsų 
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teatrą...“. „Ką reiškia, negražiai?- supykęs paklausiau. „Taip aš 
girdėjau...“ – nieko nepaaiškindamas atšovė Miltinis. Čia aš neištvėriau: 
„O aš maniau, kad jūsų klausos aparatas įtaisytas prie smegenų, kurios 
turėtų filtruoti, ką girdi“. Aplink sekundę įsivyravo nejauki tyla, paskui 
pasigirdo aplinkinių juokas. Supykęs ištraukiau iš portfelio parengtą 
spaudai akademinio teatro istorijos tomo skyriaus apie Panevėžio teatrą 
rankraštį, sulaužydamas savo nuostatą – niekados neduoti skaityti 
nepublikuoto teksto, ir pratiesiau Miltiniui: “Štai paskaitykite, kuo aš iš 
tikro užsiimu...“. Apsisukau ir išėjau. Na, o kitą dieną Miltinis buvo it 
šilkinis, spaudė ranką, šypsojosi, švytėjo gerumu.     

 Iš arti bendravote su daugybe žymiausių Lietuvos, Sovietų 
sąjungos, ir užsienio žymiausių aktorių bei režisierių. Kurie iš jų ir 
kodėl yra palikę ypatingus atsiminimus?

Gyvenimas man buvo dosnus įdomiais susitikimais su ypatingo 
talento, išskirtinėmis teatro pasaulio asmenybėmis.

 „Teatras viską gali“, taip esu pavadinęs straipsnį apie lenkų 
režisieriaus Adam’o Hanuszkiewicz vadovaujamo teatro „Powszechny“ 
gastroles Vilniuje 1965 m. pavasarį. Tikras teatras, kurio ieško ir 
kurį kuria šis režisierius. Po poros metų Prahos teatro kvadrienalėje 
jau susitikom kaip seni bičiuliai. Net konferencijos dalyvius, senus 
teatro vilkus, atrodo, niekuo nenustebinsi, bet Hanuszkiewicz 
privertė suklusti. Teatro istorija, karštai teigė jis, vis traktuojama 
kaip Shakespeare, Moliere, kaip dramaturgų istorija. Tai iš principo 
neteisinga. Teatras – tai visų pirma Gordon Creig, Aleksandro Tairovo, 
Vsevolodo Mejerholdo ir kitų režisūros milžinų istorija. Dramos teatro 
afišoje, anot Hanuszkiewicz, pirmiausia turi būti režisieriaus, aktorių, 
dailininko pavardės, o žemiau – Shakespeare...

Kai susipažinau su režisieriumi Karelu Irdu, Tartu „Vanemuinės“ 
vyriausiuoju režisieriumi, viena įdomiausių, savičiausių estų meninės 
padangės asmenybių, keistokai mieli ir kiek padriki nebejauno žmogaus 
judesiai, blizgančios akys, įtartinai atlaidus pašnekovui žvilgsnis, - 
neaišku – rimtai jis kalba ar juokauja. Žmogus, sulaukęs pripažinimo, 
aukščiausių garbės vardų, atšventęs ne vieną jubiliejų, retai išsaugo tokį 
tolerantišką būdą, betarpiškumą. Kai po vieno Irdo režisuoto spektaklio 
susitikome teatro kieme, jis įdėmiai žvilgtelėjęs tepasakė: „Nekokie 
reikalai estų teatre, trūksta režisūros...“. Aš atsakiau: „Na, nevertėtų 
iš vieno nepavykusio pastatymo daryti tokių plačių apibendrinimų“. 
Pasakiau ir vos nenusikandau liežuvio, bet buvo vėlu. Atvažiuoji į 
svečius pas puikų žmogų – ir šitaip tėkšti... Bet jis neįsižeidė, nusijuokė, 
kaip paprastai, nepiktai, viską supratęs. Paskui kvatojom jau abudu. Kai 
pasakiau jam, kad nežinau kito režisieriaus, kuris taip polemizuotų ir 
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kartu taip tėviškai gintų, kartais net aukotų savo kūrybos planus jaunųjų 
režisierių labui, net tokių, kurių ieškojimai skiriasi nuo tų, kuriais 
vadovaujasi vyr. režisierius, Irdas šyptelėjo: „Ką darysi, juk ir aš buvau 
jaunas. O ir „Vanemuinei“ po manęs dar reikės gyventi... Dažnai statau 
tai, ko reikia teatrui, o jiems leidžiu režisuoti, ką nori. Bet taip turbūt 
reikia, nieko nepadarysi“. O tais sovietinio sąstingio laikais reikėdavo 
privalomųjų jubiliejų „šventinės“ produkcijos. Kai nuvykome į 
senąsias Tartu kapines pagerbti įžymaus estų teatro veikėjo Karlo 
Meningo, Karelas Irdas baigė savo puikią kalbą plačiomis estų kultūros 
ir tautos istorijos paralelėmis. „Estams visuomet trūkdavo vyrų, užtat ir 
jų istorija, kad ir didelė, turtinga, bet kažkokia bevardė. Kitas dalykas 
Lietuvos istorija – kiek ten vyrų, kiek vardų – Mindaugas, Vytautas, 
Herkus Mantas...“, - šelmiškai žvilgtelėjęs į mus, rimtai aiškino Irdas. 

Nuoširdus bendravimas ilgus metus tęsėsi su rusų teatro korifėjais 
Anatolijumi Efrosu, Jurijumi Liubimovu, Georgijumi Tovstonogovu. 
Visi skirtingi, ryžtingai ginantys savo „teatrines tiesas“. 

Daugiametė pažintis su Jurijumi Liubimovu paliko gilius 
pėdsakus mano gyvenime. Iš jo buvo galima pasimokyti nepalaužiamo, 
valingo meno tikslų siekimo. Kiekvienas naujas spektaklis – netikėtas, 
nepanašus į matytą, tačiau juos visus jungė būdingas tik Tagankos 
teatrui liubimoviškas braižas. Netgi perdėm vienpusiškos, kategoriškos 
nuomonės apie kitus teatrus buvo neįprastai įdomios, originalios, 
verčiančios galvoti apie komplikuotus mūsų laikų scenos meno 
kelius. Žavėjo Liubimovo nuoširdumas, paprastumas, žmogiškumas 
sugyvenantys šiame didžiame režisieriuje su aštriais nesugyvenamo 
„kaktusinio“ charakterio spygliais.

O kiek dar tokių kongenialių kūrėjų teko man sutikti...
Atkreipiau dėmesį į vieną Jūsų teiginį, išspausdintą 

dienoraščių knygoje: „Aktorius išlieka mano atmintyje kokio nors 
savo personažo pavidalu“. Įdomu. Pratęskite, prašom, šią mintį.

Per daugelį metų pastebėjau tokį dalyką. Gal ir keistoką. Aktorius 
išlieka mano atmintyje kokio nors savo personažo pavidalu. Išlieka 
lygia greta su pačiu aktoriumi – tik jau be grimo, kasdienėje aplinkoje. 
Taip nutiko su senosios plejados teatro didžiavyriu – aktoriumi Petru 
Kubertavičiumi. Jis man čechoviškas daktaras Čebutykinas, kuris 
sunkiai, dramatiškai išgyvena pasišlykštėjimą aplinka ir savimi 
pačiu. Prisiminkim neaukšto ūgio Napoleoną Naką, lankstų, savitų 
ryškių veido bruožų, neužmirštamą lietuvių humoro Napoleoną. Net 
ir garbiame amžiuje aktorė Nelė Vosyliūtė išsaugodavo savo karališką 
stotą, valdingą mostą. Ji visuomet buvo karalienė – Marija Stiuart. 
Valdoviška eisena, valdoviškas žingsnis. Neretai – ir „valdoviškas“ 
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kategoriškumas, vertinant kitus meno kūrėjus.
Apie Rūtos Staliliūnaitės vaidmenis visad nelengva rašyti. 

Baisu, kad neapsunktų, nesugrubtų jos ažūriniai, nepakartojamos 
gracijos kūriniai. Henriko Ibseno Nora ar Blanša iš Tennessee Williams 
„Geismų tramvajaus“ jau nebeatskiriamos nuo aktorės. Trapių linijų 
figūra, plastiškos, turinčios itin skvarbią dramatinę išraišką rankos. 
Savo plazdančiais jausmo virpesiais, ypatingu pažeidžiamumu primena 
man didžiąją italę Gulietta Masina.

Bendraudamas su Donatu Banioniu ir Regimantu Adomaičiu, 
išgirdau, kad žymiuosius meistrus netenkina šiandieninis teatras. 
Anot šviesios atminties D. Banionio, ištveriąs, prasidėjus spektakliui, 
tik pirmąsias kelias minutes. Taip jis teigė prieš trylika metų. Dėl 
įvairių šiuolaikinių „naujovių“ vis daugiau buvusių teatro gerbėjų 
pamiršta kelią į teatrą. Ne geresni atsiliepimai ir apie šiuolaikinius 
televizijos serialus. Vienas jų visai šviežias. Pavyzdžiui, R. Adomaitis 
atkreipia dėmesį į žemą jų meninį lygį, siaubingą nuokrytį. Kaip 
Jums atrodo, kas atsitiko? O gal Jūsų nuomonė, Jūsų vertinimai 
visiškai priešingi?

Aš labai atsargiai vertinčiau mūsų teatro grandų pastebėjimus. 
Žinant, kaip minėjau, teatro žmonių subjektyvią nuostatą, kad geriausios 
sceninės traktuotės buvo jų laikais. Todėl kitaip vaidinti Moliere ar 
Čechovą tiesiog šventvagiška. Nors, berods, įtariu, ką jie turi galvoje. 
Jeigu pastatymus, iš kurių dingsta aktorius, žmogaus paveikslas, tai čia 
pilnai pritarčiau mano bičiuliams Banioniui ir Adomaičiui. Neseniai 
parašiau straipsnį „Kultūros barams“ apie Eimunto Nekrošiaus 
kūrybą. Ten prisimenu, kaip Nekrošius pasakojo man apie savo studijų 
Maskvoje vadovą Andrejų Gončiarovą, kuris negailestingai atmesdavo 
jo paruoštas veikalų ištraukas: „Ne ta mokykla, ne ta maniera, ne tuo 
keliu einate...“. Taip atsitiko, kad spektaklis „Dėdė Vania“ sukėlė 
anuomet didžiulę kaltinimų audrą Nekrošiui, kaip „besiverčiančiam 
per galvą“ režisieriui. Prisimenu, to spektaklio metu greta manęs 
sėdėjusi Monika Mironaitė, vos pakilus uždangai, ėmė piktintis baisia 
„saviveikla“. Išraiškingai padejuodama, vis ketindavo išeiti, bet aš, 
stipriai spausdamas jos ranką prie kėdės atlošo, pusbalsiu įtikinėjau, 
kad neskubėtų, juk ir jinai drąsiai eksperimentuodavusi scenoje. O juk 
E. Nekrošiaus pastatyti Antono Čechovo „Dėdė Vania“ ir „Ivanovas“ – 
tai unikalus indėlis į naujosios epochos teatro atsinaujinimą.      

1994-aisiais įkūrėte Lietuvos žydų kultūros klubą. Kokia jo 
paskirtis? Ką jau pavyko nuveikti, kokie artimiausi planai?

Vos atgavus Lietuvai nepriklausomybę, nejučiomis gimė mintis 
atgaivinti dviejų tautų intelektualų bendravimą. Pagrindu jam, dingojosi 
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man, galėtų būti meniniai projektai, kurie į bendrą kūrybą pastūmėtų 
lietuvių ir žydų menininkus. Įsivaizdavau, kad tai savotiška santarvės 
aikštė, kur turi susitikti įvairių tautybių Lietuvos piliečiai. Šita idee 
fixe gyveno manyje ir per visus dešimtmečius sovietmetyje. Beveik 
visą gyvenimą gyvenęs lietuvių teatru, nemačiau jokios prasmės 
kurti siaurų nacionalinių interesų instituciją. Įsteigiau savarankišką, 
nepriklausomą visuomeninę organizaciją, žydų meninės atminties 
gaivinimo ir Lietuvos multimeninės raidos instituciją – Lietuvos žydų 
kultūros klubą. Mano įsivaizduojamam klubui buvo nepriimtinas 
parapinis ribotumas, dvasinio geto uždarumas (Gete aš jau buvau!). 
Tik maksimalus atvirumas, pagarba visų tautinių menų tradicijoms, 
savitumui leistų tiesti tiltus į tautinių kultūrų bendravimą, į toleranciją, 
didesnį žmonių tarpusavio supratimą, į platesnę lietuvių ir žydų 
santykių erdvę, kurios taip trūksta. Podraug siekiau atgaivinti litvakų 
meninę atmintį. Pabandyti iškelti į šiandienykščio gyvenimo tėkmę 
negailestingai naikintą, nugramzdintą į užmarštį šimtametį litvakų 
meną, pradžioje – bent vieną kitą jo salelę.

Išgyvenęs nacistinį lagerį, nuolatinius sovietinio ir posovietinio 
antisemitizmo gūsius, nuolatos susidurdavęs su tautine neapykanta, 
įtarumu, negalėjau pasielgti kitaip. Tad tokią įsivaizdavau kultūrų 
santarvės kainą. Aukštą. Nelengvai pakeliamą. Žinojau: tik meninių 
programų sėkmė tegalėjo būti argumentu „už“.

Per 15 klubo veiklos metų surengiau daugiau kaip 140 kultūros 
ir meno programų (koncertų, parodų, literatūros vakarų, pokalbių 
diskusijų, spektaklių ir kino filmų premjerų), prikeliančių iš užmaršties 
daugelį litvakų kultūros reiškinių ir vardų, supažindinančių su lietuvių, 
žydų ir kitų Lietuvoje gyvenančių tautų kultūra.

Bendradarbiaudamas su kitomis Lietuvos ir užsienio kultūros 
institucijomis, esu įgyvendinęs didelius tarptautinius meno projektus: 
Josifo Brodskio poezijos dienos (1996); Vilniaus smuiko dienos, 
skirtos Jaschai Heifetzui (2001); Tarptautinės meno dienos, skirtos 
Vilniaus geto teatrui atminti (1997;2002); Kultūros dienos, skirtos 
litvakui filosofui Emmanueliui Levinui (2006). Tarptautinėse dienose 
dalyvavo garsūs Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos, Čekijos, JAV, 
Izraelio ir kt. šalių menininkai. Didžiuojuosi, kad mano programose 
dalyvavo: Nobelio premijos laureatas poetas Česlovas Milošas; Claude 
Lanzmann – filosofas, žurnalistas, Jean-Paul Sartro bičiulis, pasaulinę 
šlovę pelniusio filmo „Shoah“ režisierius; Pierre Amoyal, mylimiausias 
genialaus XX a. smuikininko litvako Jascha Heifetz mokinys. Ilgametė 
draugystė susiejo mane su „geto teatro vaikais“, kaip juos pavadinau 
– kompozitoriumi Aleksandru Tamiru iš Izraelio ir pasaulinio garso 
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dailininku Samueliu Baku.   
Klubo ištvermės, jėgos šaltinis buvo kultūros, mokslo, meno 

žmonių tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse supratimas ir parama. Tai 
žmonės, kurie be jokio arba už simbolinį atlygį dalyvavo klubo 
programose. Jeigu pradėčiau vardyti čia pavardes, reikėtų tam paaukoti 
keletą Jūsų almanacho puslapių. O iš buvusių šiauliečių galėčiau 
suburti „orkestrą“... (Saulius Sondeckis, Virgilijus Noreika, Eugenijus 
Paulauskas, Regimantas Adomaitis, Jonas Urba, Artūras Anusauskas, 
Vytautas Cinauskas, Nijolė Miliauskaitė, Mina Babenskienė-Levitan ir 
etc.).      

Nepamirštate ir gimtųjų Šiaulių. 2016-aisiais prie miesto 
savivaldybės pastato kartu su vokiečių menininku Giunteriu 
Demnigu atidengėte tėvui skirtą „Atminimo akmenį“. Kokie dar 
ryšiai sieja su Šiauliais?

„Atminimo akmuo“, manau, gal ne visai tikslus vokiškojo žodžio 
„Stolperstein“ vertinys ir įprasminimas tos emocinės jėgos, kurią savo 
kūrinyje įkūnijo Giunteris Demnigas. Tai – suklupimo akmenys, už 
kurių žmogus nenoromis užkliūva ir nors akimirkai sustoja ties vieno 
žmogaus – Holokausto aukos istorija. Atminimo lentelės grindinyje 
pakeičia gatvių ir miestų žemėlapius, rašo istoriją, suteikia gatvei 
atmintį ir verčia susimąstyti. Būtent sukeliamos emocijos ir yra tai, ko 
siekia menininkas – susieti dabartį su praeitimi, vietą su laiku ir įvykiais. 
Emociškai suklupti tuomet, kai to visai nesitiki, kai tavo diena eina iš 
anksto numatytu ritmu, susidurti su genocidu einant pietauti ar perkant 
gėles, pagalvoti apie žmogų, kurio nepažinojai, bėgant šaligatviu.

Kaip Šiauliuose man sakė pats G. Demnigas: „Šių šaligatvio 
plokštelių atsiradimo istorija nėra tokia, dėl kurios galima būtų džiaugtis, 
bet man svarbiausia yra jaunų žmonių dėmesys ir supratimas. Kai 
vaikai vadovėliuose perskaito, jog žydų aukų buvo 6 milijonai, jiems tai 
abstraktus skaičius, tačiau kai jie įsigilina ir pradeda domėtis to vieno 
žmogaus istorija, kas jam nutiko... Tai nėra paminklas kapinėse“. Tai – 
didžiausias memorialas po atviru dangum Europoje, išsibarstęs per 25 
valstybes ir šimtus miestų, skirtas atminti tūkstančiams žmonių, kurie 
dirbo ir kūrė daugelyje miestų, bet per Holokaustą buvo sunaikinti ir 
tarsi ištrinti iš tų miestų žemėlapių.   

Didelį įspūdį man paliko pokalbiai su Demnigu. Nepalaužiama 
jo tvirtybė įgyvendinat savo projektus, jaudinantys samprotavimai apie 
žmogaus atmintį ir atsakomybę. Pajutau didelę simpatiją ir pagarbą šiam 
originaliam menininkui stipriomis mūrininko rankomis ir mąstytojo 
profiliu.

                                                                           2020 m. gegužė
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TAURAS BUDZYS: 
„LIETUVIAI – NE ŽYDŠAUDŽIŲ TAUTA“

Tai, ką savo iniciatyva, lėšomis ir laisvalaikio sąskaita
atlieka architektas Tauras BUDZYS, nusipelno ypatingo
dėmesio. Jo rūpesčiu Pasaulio Tautų Teisuolių kapai pasipuošia
išskirtiniu atminimo ženklu, kurį pats ir sukūrė 

Kad atliekate ypatingą misiją, pernai telefonu papasakojo 
žydų kilmės kaunietis. Kaip gimė idėja parengti atminimo ženklą 
ir jį tvirtinti ant žydus gelbėjusių žmonių antkapių? 

Idėja gimė beklausant Rūtos Vanagaitės apie tai, kad mes esam 
žydšaudžių tauta. Mano giminėje yra Pasaulio Tautų Teisuolis, ir aš 
savęs žydšaudžiu nelaikau. Beklausant aukštų valdininkų, kad „šie 
žmonės yra mūsų tautos didvyriai ir mes turime daryti viską, kad...“, 
ir bevaikštant po Antakalnio kapines, kur pakeliui į Sausio 13-osios 
memorialą kiekvieną kartą praeidavau pro pediatro Petro Baublio 
kapą ir prisimindavau šį žmogų (mano močiutė jį pažinojo), jo žūties 
aplinkybes, o dar kai sužinojau, kad jis Pasaulio Tautų Teisuolis, tiesiog 
nusprendžiau, jog reikia kažką daryti. Nes tai, kad čia ilsisi tikrai iškilus 
žmogus, o to niekas nežino, yra neteisinga. 

Esate vieno iš Pasaulio Tautų Teisuolio – kunigo Felikso 
Eremino – giminaitis. Papasakokite apie jį.

Feliksas Ereminas (1890-1962) kilęs iš Žemaitijos, iš Telšių 
apskrities. Augo penkių vaikų šeimoje. Vienas brolis tapo gydytoju, kitas 
mokytoju, o trečias kunigu. Dar buvo dvi seserys, kurios bėgdamos nuo 
sovietų atsidūrė JAV. Jaunystėje Feliksas irgi studijavo mediciną, bet 
negalėjo žiūrėti į kraują ir studijas teko nutraukti. Tapęs kunigu beveik 
visą gyvenimą tarnavo Aukštaitijoje. Kupiškis, Rozalimas, Papilys, 
Subačius, Daujėnai – tai vis miesteliai, kuriuose jam teko kunigauti. 
Dirbdamas Daujėnų Švč. Jėzaus parapijoje išgelbėjo žydaitę Rachelę 
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Rozenbergaitę (1925-1987), ją pakrikštijo Reginos vardu, vėliau išleido 
į mokslus, mergina tapo akušere. Abi Reginos (Rachelės) dukros taipogi 
medikės. Pasaulio Tautų Teisuoliu kunigas F. Ereminas pripažintas jau 
po mirties – 2013 m.

Papilyje kunigas labai aktyviai prisidėjo prie bažnyčios atstatymo, 
dėl ko, kiek žinau, turėjo nemalonumų su sovietiniu saugumu. 
Mieliausias jo charakterio bruožas – kad jam buvo nesvetimi eilinių 
žmonių rūpesčiai ir džiaugsmai. Susirašinėdamas su giminėmis, aptaręs 
visus svarbius klausimus, atvirlaiškio gale, būdavo, ima ir parašo: „O aš 
jau turiu ridikėlių“...

Koks jis, tas simbolis-medalis? Ar jį kurdamas su kuo nors 
tarėtės, o gal turėjote pavyzdį? Jis visiems Teisuoliams vienodas, 
tik lentelė su konkrečiu vardu pavarde skirtinga? Kokiu būdu tas 
ženklas pritvirtinamas?

Koks tas atminimo ženklas, gerai matosi nuotraukoje. Taip, jį 
kurdamas tariausi su skulptoriais Jonu Gensevičiumi ir Antanu Šėmiu, 
su YAD-VASHEM institucija Izraelyje, Lietuvos žydų muziejumi. Su 
skulptoriais ne tik tariausi, bet, pavyzdžiui, Jonas nulipdė rankų maketą, 
Antanas sumodeliavo užrašus. Kol kas jis visiems vienodas, bet mano 
planuose yra dar mažiausiai dviejų skirtingų ženklų pagaminimas lenkų 
ir rusų tautybių Pasaulio Tautų Teisuoliams. Piešinys būtų tas pats, tik 
pasikeistų „ATA“ simbolika ir atsirastų užrašai lenkų ir rusų kalbomis. 
Ant ženklo nėra vardo ar pavardės, jie yra ant antkapių.

Kitoje ženklo pusėje pritvirtinti du keturių milimetrų skersmens 
ir trisdešimties milimetrų ilgio to paties metalo strypeliai su įražom, 
panašiai kaip varžtai. Paminkle gręžiamos dvi atitinkamo ilgio ir 
diametro kiaurymės, kurios užpildomos švedų gamybos inkasavimo 
mase ir į jas įsistato tie strypeliai.

Ant kieno antkapio pritvirtinote pirmąjį atminimo ženklą?
Ant savo giminaičio kunigo. Su ta mintim, kad, jei sugadinsiu, 

nebus kam barti.
908 Lietuvos piliečiai pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais. 

Dauguma iš jų mirę. Kiek antkapių jau papuošėt atminimo 
ženklais?

Šiai dienai esu pritvirtinęs 59 ženklus. Antkapių mažiau, nes 
kartais ant vieno antkapio tvirtinu po du ženklus. O esu identifikavęs 
jau per 70 Teisuolių. Deja, kai kurių kapo nėra. Pavyzdžiui, Bronislavos 
Pajėdaitės, mirusios Kauno sovietiniam saugume. Jos kūnas giminėms 
nebuvo grąžintas ir palaidojimo vieta nežinoma. 

Prieš tvirtindamas ženklą turbūt susitinkate su Teisuolio 
artimaisiais? Ar visi geranoriškai priima tokį pasiūlymą?
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Būtinai arba susitinku su giminėm, arba bendraujam telefonu ar 
e-mail pagalba. 99 procentai geranoriškai priima šią idėją. 

Kiek žmonėms tai kainuoja?
Nieko nekainuoja. Darau tai iš savo lėšų. Kartais pavyksta rasti 

rėmėjų, kurie prisideda prie šios iniciatyvos.
Tarp Pasaulio Tautų Teisuolių nemažai kunigų, yra ir 

vienuolių. Su kuo tariatės ant jų antkapių tvirtindami atminimo 
ženklus?

Kreipiausi į Lietuvos vyskupų konferenciją, o ši savo suvažiavime 
palaikė mano iniciatyvą ir išdavė tai patvirtinantį raštą.

Jūsų atminimo ženklas puošia ir žymiojo keliautojo Antano 
Poškos amžino poilsio vietą. Kokia jo priešistorija?

Taip, Antanui Poškai irgi esu pritvirtinęs ženklą. Ieškant jo 
giminių, surasti jo dukrą padėjo baikeriai. Jie nuo senų laikų palaikė 
ryšius su A. Poška. Labai apsidžiaugiau ant paminklo radęs lentelę su 
užrašu „Paminklas atstatytas Lietuvos baikerių kongreso nutarimu“. 
Supratau, kad Lietuvoje dar yra žmonių, kuriems „ne vis vien“. 
Šaunuoliai baikeriai!

Iki šiol nė vienas toks ženklas nuo kapavietės nedingo?
Ačiū Dievui, ne. Jis ne iš brangaus metalo, be to, labai stipriai 

pritvirtinamas. 
Idėja uždėti atminimo lenteles, regis, ne vienintelė. Kiek 

žinau, ruošiate ir internetinį katalogą. Kodėl? Kokią informaciją 
planuojate pateikti tame puslapyje?

Taip, internetinis puslapis jau veikia. Jame be visiems jau žinomos 
informacijos dar talpiname antkapio fotografiją ir tikslią schemą su 
koordinatėmis, kur yra pats kapas. Nes „šie žmonės mūsų tautos 
didvyriai“, o mes net nežinome, kur jie palaidoti. Kažkam turi būti 
gėda! Dar prašome giminių, kad jie ką nors parašytų savais žodžiais, 
kad būtų ne tik sausa statistika – gimė, mirė. Juk visų pirma Pasaulio 
Tautų Teisuoliai irgi buvo gyvi žmonės. Su savo vargais, rūpesčiais ir 
laimėm.

Iš profesijos Jūs architektas. Pristatykite savo įdomiausius 
darbus.

Paminėsiu tris. Tai – poilsio namų „Žuvėdra“ Palangoje trečiojo 
korpuso rekonstrukcija. To su špiliu. Dar – Vabalninko prekybos 
centras. Tas, kuris kitoj aikštės pusėj prieš bažnyčią. Na ir dar vieną 
išskirsiu – poilsio namų kompleksą „Žiogelis“ prie Sartų ežero.

                                                                           2019 m. liepa
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POUDO OŽSĖVUOŽĖS, BUOBAS NASORASI

Būkit pažįstami – žemaičių kalbos gramatikos autorius   
doc. dr. Juozas PABRĖŽA

Šiauliuose darbuojatės jau lygiai keturis dešimtmečius. Keletą 
sykių esame bendravę ir tie susitikimai įsiminė visų pirma dėl Jūsų 
žemaitiškos šnekos ar bent jau akcento, kurio su niekuo nesumaišysi. 
Jaučiu didelę pagarbą žemaitiškumui, nes ir mano protėvių šaknys 
Žemaitijoje. Kur Jūsų giminės pradžių pradžia?

Mano mamos ir jos tėvų šaknys yra Kalvių kaimas (Skuodo 
r.), t. y. tas pats kaimas, kur gimė ir augo didysis žemaitis Simonas 
Daukantas. Tėvo ir jo artimųjų gimtinė yra pats Skuodas. Čia gimiau, 
augau, pirmuosius mokslus dabartinėje Skuodo Pranciškaus Žadeikio 
gimnazijoje baigiau ir aš. Taigi esu Skuodo žemės žmogus, ir pirmiausiai 
tai žemei, savo tėvams, artimiesiems, mokytojams esu dėkingas už 
duotą ir išmoktą gimtąją žemaičių kalbą.

2017-aisiais plačiai nuskambėjo žinia, kad doc. dr. Juozas 
Pabrėža išleido monografiją „Žemaičių kalba ir rašyba“ – pirmąjį 
tokios apimties veikalą Lietuvoje. Nuo tos dienos praėjo metai. Ką 
jie pakeitė Jūsų gyvenime? Ar pasiteisino sumanymas parašyti 
žemaičių kalbos gramatiką? Kaip ją sutiko patys žemaičiai ir ar 
didelis ne žemaičių, besidominčių išskirtiniausių žemaičių tradicinės 
kultūros tapatumo dalyku – kalba – ratas?

Šiandien, praėjus gabaliukui laiko nuo knygos išleidimo, drąsiai 
galiu pasakyti, kad tai yra pats svarbiausias ir brangiausias mano 
viso gyvenimo darbas. Kolegos stebėjosi, kaip aš ryžausi tokio tipo 
knygą, mokslo monografiją, išleisti gana nemažu 1200 egz. tiražu. 
Pirma, jau sėdęs rašyti knygą, buvau apsisprendęs, kad ji bus skirta 
ne tik mokslininkams, kalbininkams, bet kur kas platesniam ratui 



195

skaitytojų – tiems, kam yra brangi ir svarbi Žemaitija ir šakniniai, 
kertiniai žemaitiškosios esybės dalykai: istorija, papročiai, tradicijos 
ir, žinoma, kalba. Antra, išleidęs knygą, gavau daugybę kvietimų ją 
pristatyti, važinėjau ne tik po Žemaitiją, bet ir po visą Lietuvą ir gyvu, 
šiltu žemaitišku žodžiu tą knygą lydėjau. Per tuos nepilnus metus jau 
turėjau per penkiasdešimt knygos pristatymų, juose apsilankė apie trys 
tūkstančiai žmonių. Beveik visai ištirpo tas iš pirmo žvilgsnio didokas 
knygos tiražas. Bet pats svarbiausias dalykas, kad tuose pristatymuose, 
susitikimuose buvau labai šiltai ir pakiliai sutiktas. O tai didžiausia 
laimė ir padaryto darbo įvertinimas.

Kas atvedė į mokslinį darbą, susijusį su žemaičių kalba ir 
rašyba?

Kai 1973 m. įstojau į Vilniaus universitetą studijuot lituanistikos, 
jau pirmame kurse mane pastebėjo iškiliausias žemaičių kalbos tyrėjas 
profesorius Aleksas Girdenis ir pakvietė į savo vadovaujamą lietuvių 
kalbos mokslinį būrelį. Būtent profesorius įskiepijo meilę gimtajai 
žemaičių kalbai, sugebėjo užkrėsti ieškojimų dvasia, įsukti į darbų 
verpetą, buvo mano diplominio darbo, disertacijos vadovas, padėjo rasti 
kelią į ne vieną mokslinę tiesą. Visi mano svarbiausieji mokslo darbai yra 
skirti gimtajai žemaičių kalbai. Profesorių A. Girdenį su pasididžiavimu 
laikau savo Didžiuoju Mokytoju.

Kokios asmenybės lydėjo kelyje į knygą? Kiek užtruko 
pasiruošimas jos rašymui ir pats rašymas? Kada buvo sunkiausia?

Studijuodamas Vilniaus universitete turėjau didžiulę laimę klausyti 
paskaitų, bendrauti su iškiliausiais lituanistikos korifėjais: profesoriais 
Z. Zinkevičiumi, V, Mažiuliu, V. Urbučiu, J. Girdzijausku, E. Jakaitiene, 
V. Pakeriene, E. Bukeliene ir kitais. Beje, didesnioji jų dalis – žemaičiai. 
Po Vilniaus universiteto baigimo 1978 m. atvažiavęs dirbti į tuometinį 
Šiaulių pedagoginį institutą (dabar Šiaulių universitetas) sutikau ir daug 
mokiausi iš vyresniųjų kolegų prof. K. Župerkos, doc. Č. Grendos, doc. 
J. Barauskaitės, doc. R. Petkevičienės, vėliau iš bendraamžių kolegų 
prof. S. Valento, prof. G. Kačiuškienės, prof. G. Čepaitienės, doc.  
S. Tumėno ir daugelio kitų. Tokie žmonės ir asmenybės mane augino, 
brandino ir lydėjo kelyje į knygą. Ta knyga yra ilgų metų mano mokslinių 
ir praktinių tyrinėjimų sankaupa. Tai ir 27 dialektologinės ekspedicijos 
su studentais po Žemaitiją, kurioms vadovavau, daugybė išvaikščiotų 
kaimų ir miestelių, juose prakalbinta daugybė žemaičių. Knygą apie 
žemaičių kalbą, kurią dar galima pavadinti žemaičių kalbos gramatika, 
brandinome mintį kartu rašyti su prof. A. Girdeniu. Deja, profesoriaus 
išėjimas anapilin to nebeleido įgyvendinti, ir jau buvau pradėjęs galvoti, 
kad vienas tos knygos nebeparašysiu. Vis dėlto daugybės artimų ir iškilių 
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žemaičių kultūrininkų, kolegų, bičiulių raginamas ryžausi tą svarbiausią 
gyvenimo darbą atlikti. Ir 2012 m., kai LR Seimas 2013-uosius paskelbė 
Tarmių metais, rimtai sėdau rašyti.

Kokie svarbiausi monografijos akcentai?
Galima sakyti, kad visa knyga yra paskirta įrodymui ir parodymui, 

kad žemaičiai turi kalbą. Patys svarbiausi žemaičių kalbos tapatumo 
dalykai, ženklai būtų tokie : 

1. Žemaičių kalba labai ryškiai skiriasi ir nuo lietuvių bendrinės 
kalbos, ir nuo kitų lietuvių kalbos tarmių. Juk pagal kalbą žemaičiai nuo 
aukštaičių skiriasi daugiau negu rytų slavų rusų, baltarusių, ukrainiečių 
kalbos, pietų slavų serbų ir kroatų, vakarų slavų čekų ir slovakų kalbos, 
estų ir suomių kalbos, šiaurės vokiečių ir olandų kalbos. Kad žemaičiai 
pagal kalbą yra išskirtinesni, rodo ir kalbininkų, tarmėtyrininkų 
vieningas susitarimas visas lietuvių kalbos tarmes pirmiausiai skirstyti 
į du stambius būrius: žemaičius ir aukštaičius. Įdomu, kad Antanas 
Baranauskas, vienas pirmųjų gana tiksliai suskirstęs lietuvių kalbos 
tarmes, vietoj termino aukštaičiai vartojo terminą lietuviai. Taigi pagal 
A. Baranauską – žemaičiai ir lietuviai. 

2. Kitas ypatingai svarbus žemaičių kalbos tapatybės dalykas yra tas, 
kad žemaičių kalba turi visus svarbiausius kiekvienos kalbos lygmenis, 
sudedamąsias dalis: fonetiką, morfologiją, sintaksę ir leksiką. Ir visuose 
tuose lygmenyse yra išlaikyta nemažai unikalių, archaiškų, senesnių 
ypatybių, garsų, formų, konstrukcijų, ko šiandien nebėra bendrinėje 
kalboje ar kitose tarmėse. Pavyzdžiui, nemažos dalies žemaičių vietoj 
bendrinės kalbos nosinių balsių ą, ę, ų, į yra išlaikytas senesnis tų garsų 
tarimas su priebalsiu n, pvz.: kansnis/konsnis ‘kąsnis’, skensti/skėnstė 
‘skęsti’, skunstė ‘skųsti’, linstė ‘lįsti’. Labai gyvai vartojama įvairių 
kalbos dalių dviskaita, pvz.: vedo, vedvė siedau i jiedau ‘mudu, mudvi 
sėdime ir valgome’; do gero vyro ‘du geri vyrai’, dvė poikė mergė ‘dvi 
gražios merginos’. Iš sintaksės minėtinas savitas tarpinis veiksmažodžių 
veikslas, sudaromas dažniausiai prie veiksmažodžio pridedant 
pastiprinamuosius žodelius žemėn, lauk, šalin, lygiai ir pan. Sakiniai 
su tarpinėmis veikslo formomis rodo, kad veiksmas dar nėra įvykęs, bet 
artėja prie neišvengiamos pabaigos, pvz.: tievalis mėršt žemėn ‘tėvelis 
miršta ir greitai numirs’, plieš drabužius šalėn ‘plėšia drabužius – 
veikiausiai liks nuogas’. Turtingas ir spalvingas žemaičių žodynas. Štai 
pluoštelis žodžių, kurie visai nevartojami bendrinėje kalboje ir nelabai 
suprantami kitų tarmių atstovams: kramė ‘galva’, plonymas ‘smilkinys’, 
staibis ‘blauzda’, krupis arba kriupas ‘rupūžė’, ledspira ‘baltoji kėlė’, 
ašoklis ‘raudonasis serbentas’, žiogspira ‘pjuvena’, slinkas ‘tingus’ 
kušėti ‘krutėti, judėti’, rušinti ‘imti, liesti’ apent apentais ‘vėl’, nogniai 
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‘labai, smarkiai’. 
3. Stiprinti ir įtvirtinti žemaičių kalbą ypač padeda vis labiau 

atgimstantis ir plėtojamas žemaitiškas raštas. Šiandien pagal A. 
Girdenio ir J. Pabrėžos sunormintą žemaičių rašybą gausiai rašomi ne 
tik straipsniai, atskiri eilėraščiai, skyreliai ar kampeliai rajoniniuose 
laikraščiuose, bet leidžiamos ir gero lygio, solidžios knygos žemaičių 
kalba. Knygoje žemaičių rašybai yra skirta atskira dalis, kurioje trumpai 
apžvelgiama žemaitiško rašto istorija, dėstomi žemaičių rašybos dalykai, 
pateikiama iškilesnių žemaitiškai rašiusių ar rašančių autorių prozos ir 
poezijos pavyzdžių. 

4. Pabrėžtinas ir dar vienas išskirtinis žemaitiškojo tapatumo 
dalykas. Šiandien Žemaitijoje tapatinimasis, savęs identifikavimas 
per gimtąją žemaičių kalbą yra labai ryškus ir svarbus. Dauguma 
žemaičių tarmišką kalbėseną suvokia kaip tikrąją gimtąją kalbą, o 
žemaitiškai kalbantis asmuo dažniausiai yra vertinamas ir apibūdinamas 
teigiamai kaip gerbiantis gimtąją kalbą, patriotiškai nusiteikęs ir pan. 
Apskritai žemaičių kalbos prestižas yra sustiprėjęs ir augantis. Mano 
2012 m. vasarą pakalbintas Skuodo r. Aleksandrijos seniūnas Donatas 
Valančiauskas taip pasakė: vākā ėr dėdesnė žemaitē nego tievā“. 

Kuo išskirtinė žemaičių vardo kilmė, kalba, kokie svarbiausi 
tapatybės momentai?

Nuo seniausių laikų žemaičių gyvenamasis kraštas vakarinėje 
Lietuvos dalyje gyvojoje kalboje vadinamas daugiskaitine lytimi 
Žemaičiai. Daugelis kalbininkų (K. Būga, A. Salys) linkę manyti, 
jog vardas padarytas iš formų žemas, žemuma. Tačiau yra ir kitaip 
aiškinančių žemaičių vardo kilmę. Pavyzdžiui, Vladas Grinaveckis šį 
vardą kildina ne iš būdvardžio žemas, bet iš daiktavardžio žemė. Žemė 
gali būti suprantama kaip greta esančios jūros, marių priešprieša. Taip 
suprantami žemaičiai būtų tiesiog „šios žemės žmonės“ – ir tai lengvai 
suvokiama, turint galvoje tradicinį žemaičių sėslumą ir jų gebėjimą 
įnirtingai ir pasiaukojamai ginti savo žemę ir priešintis viskam, kas 
svetima. Įdomu, kad toks žemaičių vardo aiškinimas pastaruoju metu 
sulaukia vis daugiau palaikymo. Istoriniuose šaltiniuose žemaičių vardas 
pirmą kartą paminėtas XIII a. pradžioje 1219 m. Voluinės kronikoje, kur 
kalbama apie 1215 m. įvykius: tarp Lietuvos ir Voluinės taikos sutartį 
pasirašiusių kunigaikščių minimi Žemaičių kunigaikščiai Erdvilas ir 
Vykintas. Taigi kitais, 2019 m., minėsime šios svarbios datos 800 metų 
sukaktį. Būtent dėl to LR Seimas 2019 m. yra paskelbęs Žemaitijos 
metais. 

Žemaičiai turi itin daug savo tapatumą, žemaitiškumą išryškinančių 
ir išlaikytų dalykų. Nepaprastai svarbūs tapatumo suvokimui yra 
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bendruomenės, tautinės savimonės dalykai. Dauguma žemaičių, 
gimę ir augę Žemaitijoje, pagal savimonę jaučiasi esantys žemaičiai, 
nors oficiali jų tautybė yra lietuvių. Didžiulę reikšmę identifikuojant 
ir išskiriant žemaitišką tapatybę turi istoriniai dalykai. Ilgą laiką 
Žemaitija turėjo ryškią politinę, administracinę ir teritorinę autonomiją: 
savarankiška Žemaičių seniūnija, kuri dar buvo vadinama Žemaičių 
kunigaikštyste, atskira Žemaičių vyskupija. Labai reikšmingos buvo 
Žemaičių kovos su Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinais. Trys didžiausi 
XIII a. mūšiai – Saulės (1236 m.), Skuodo (1259 m.), Durbės (1260 
m.) – išskirtinai siejami su Žemaičiais. Šiandien visuotinai pripažįstama 
jų reikšmė apskritai Lietuvos valstybingumo išsaugojimui. Etnografų 
nuomone, pagal sodybų, trobesių išdėstymą Žemaitija kartu su 
Suvalkija (buvusi Žemaičių kunigaikštystė) priskirtinos vakariniam 
(skandinaviškajam) arealui, o likusi Lietuvos dalis – rytiniam 
(slaviškajam) arealui.  Žemaičių sodybos pasižymi dideliu plotu, jose, 
palyginti su kitais Lietuvos etnografiniais regionais, daugiausia įvairių 
trobesių: troba, kūtės, staldai, kiaulininkai, ubladė (nedidelis pastatėlis 
su duonkepe krosnimi), bragas (šienui arba šiaudams sukrauti stogelis 
ant keturių stulpų), dengta žardinyčia arba žardai ir t. t. Žemaičių 
liaudies dainoms būdingas žemas, tęstinis, daugiabalsis dainavimo 
būdas, labai glaudus ryšys tarp žodžio ištarmės ir melodijos. Žemaičių 
išskirtinumą rodo iš esmės tik jiems būdingi tradiciniai valgiai: kastinys, 
pusinė (pusmarškonė) košė, cibulynė, šutynė, spirginė, virtos bulvės su 
kanapėmis ir pan. Žemaitijoje labai tvirtai įsigalėjusi Marijos garbinimo 
tradicija, garsūs Žemaičių Kalvarijos, Šiluvos atlaidai. Tik Žemaitijoje 
per šermenis, mirties metines, atlaidus, kitus pamaldžius susibūrimus 
giedami Kalvarijos kálnai,  beje, dažnai jie giedami pritariant dūdoms, 
žemaitiškai vadinamoms trūbais. Ypač dažnai išryškinamas ir teigiamai 
vertinamas esminis žemaičių charakterio bruožas užsispyrimas. 
Žemaičiai turi ir daugiau tradicinės kultūros savitumą, tapatumą 
išryškinančių dalykų: išskirtiniai žemaičių tautiniai drabužiai (pvz., 
moterų kostiumai – sodrių spalvų, kontrastingų dryžių kompozicijos 
su vyraujančia ryškia raudona spalva), vestuvių, krikštynų, laidotuvių, 
Užgavėnių (persirengėlių kaukės – ličynos, vaikštynės, vaidinimai), 
kitų švenčių papročiai, apeigos ir t. t. Vis dėlto visuotinai pripažįstama, 
kad pats svarbiausias ir išskirtiniausias žemaičių tradicinės kultūros 
elementas, ryškiausiai apibūdinantis ir reprezentuojantis žemaitiškąjį 
tapatumą, yra žemaičių kalba.

Žemaičių kalba – ne tik gyva ir savita, bet dar ir pilna tarmių, 
kurios ne mažiau spalvingos. Papasakokite plačiau apie tai. Ar 
galima tokia situacija, kad ir žemaitis su žemaičiu, kilusiu iš kitos 
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vietovės, gali nesusišnekėti?
Žemaičių kalba turi tris ryškias tarmes: šiaurės žemaičiai 

dounininkai, pietų žemaičiai dūnininkai ir vakarų žemaičiai donininkai. 
Šiaurės žemaičiai dar turi telšiškių ir kretingiškių, o pietų žemaičiai 
– varniškių ir raseiniškių patarmes. Taigi būtų penki ryškiai apibrėžti 
ir išskirti plotai. Tačiau juose dar yra daugybė smulkesnių šnektų ir 
šnektelių, kurių galime priskaičiuoti net iki keturiasdešimties. Žemaitis 
gali nesusišnekėti ar būti nesuprastas aukštaičio, suvalkiečio ar dzūko. 
Bet žemaitis su žemaičiu, nesvarbu iš kur kilusio – Skuodo, Telšių, 
Varnių ar Raseinių – tikrai lengvai susišnekės .

Kodėl žemaičių kalbai nebuvo lemta tapti lietuvių bendrinės 
kalbos pamatu?

Lietuvių bendrinė kalba kūrėsi, formavosi XIX a. Tas laikotarpis 
buvo ypatingai svarbus ir žemaitiško rašto vystymuisi, nes to meto 
žemaičių autorių ir vertėjų knygose ryškiai pradėjo vyrauti žemaičių 
kalba. Ypač tuo laikotarpiu išryškėjo ne vieno žemaičio rūpestis ir 
pastangos kurti bendrinę kalbą pagrindu siūlant žemaičių tarmę. Iš 
pietų žemaičių kilusių autorių D. Poškos, S. Valiūno, L. A. Jucevičiaus, 
S. Stanevičiaus kalba ir rašyba ryškiai buvo orientuota į jų gimtąją 
dūnininkų tarmę. Šiaurės žemaičių dounininkų tarmės pagrindu rašė 
trys iškiliausi XIX a. žemaičiai: Jurgis Ambraziejus Pabrėža, Simonas 
Daukantas, Motiejus Valančius. Tų didžių žemaičių darbų reikšmė buvo 
tokia didelė, jog tikrai nedaug trūko, kad lietuvių bendrinė kalba būtų 
formuojama žemaičių kalbos pagrindu. Vis dėlto tam tikros istorinės, 
ekonominės, kalbinės tradicijos lėmė, kad lietuvių bendrinė kalba 
susiformavo pietinės vakarų aukštaičių patarmės pagrindu. Tačiau 
ir tada žemaitiško rašto poreikis išliko, ir to rašto, žemaičių kalbos 
propagavimo tradicijos buvo tęsiamos. 

Ar tai pirmas bandymas istorijoje pateikti žemaičių kalbos 
gramatiką?

Būtina paminėti ilgą laiką reikiamo įvertinimo nesulaukusią 
Juozo Čiuldos 1855 m. lenkų kalba parašytą gramatiką „Trumpi 
samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles“. Nors 
gramatiką buvo palaiminęs ir aprobavęs pats M.Valančius, vis dėlto 
ji tuo metu išspausdinta nebuvo. Ir tik po beveik pusantro šimto metų 
Giedriaus Subačiaus pastangomis gramatika buvo išversta į lietuvių 
kalbą ir 1993 m. išleista atskira knyga. Anot G. Subačiaus, „J. Čiuldos 
sumaniai parašyta gramatika, apibendrinusi žemaičių rašomosios 
kalbos tradiciją, apgalvotai norminusi, vienodinusi žemaičių raštijos 
nenuoseklumus, galėjo tapti žemaičių kultūros centro atraminiu 
veikalu“. O aš, prisipažinsiu, kuo toliau, tuo labiau pradedu įtikėti, kad, 
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ko gero, laiku dienos šviesą neišvydusi J. Čiuldos gramatika gal ir buvo 
tas trūkstamas, paskutinis lašas, galėjęs nusverti svarstykles į žemaičių 
kalbos pusę, formuojant bendrinę Lietuvos valstybės kalbą.

Ar ši mokslo monografija turės tęsinį? Jei taip, kas dar liko 
nepaliesta ar mažiau nagrinėta?

Manau, kad kalbą galima tyrinėti be galo, be krašto. Žinoma, mano 
tolesni tyrimai ir visa mokslinė veikla bus susijusi su žemaičių kalba, 
guls į konferencijų pranešimus, mokslinius straipsnius, į tos kalbos kuo 
platesnį viešinimą ir populiarinimą. 

Ar daug savo studentų pavyko užkrėsti žemaitiška bacila?
Mano vienas iš didžiausių gyvenimo džiaugsmų yra studentai. 

Važinėdamas po Lietuvą ir pristatydamas savo knygą, sutikau daugybę 
įvairių metų savo buvusių studentų, kurie dabar yra puikūs mokytojai, 
žurnalistai, redaktoriai, vadovai. Jų padėkos žodžiuose jaučiau ir 
jų šviečiančiose akyse mačiau tą pasėtą, subrandintą ir suvešėjusią 
gerąją žemaitišką „bacilą“, meilę žemaičių kalbai. Ypač džiaugiuosi ir 
didžiuojuosi, kad mano paskatinta į didžiuosius žemaičių kalbos mokslo 
vandenis išplaukė doc. Lina Murinienė, o dabar sėkmingai plaukia 
doktorantė Simona Vyniautaitė.

Pastaraisiais metais vis dažniau išleidžiama knygų žemaičių 
kalba. Ar visos jos Jūsų, tyrinėtojo, požiūriu atitinka žemaičių 
rašybos reikalavimus? Ar pakankamai tokios srities redaktorių?

Tikrai džiugu, kad žemaitiškas raštas, atlaikęs kelių šimtmečių 
išbandymus, šiandien vis labiau atgyja, tobulėja, ir stiebiasi aukštyn. 
Įsitvirtinus mūsų su A. Girdeniu pasiūlytoms žemaičių rašybos 
taisyklėms, žemaičių kalba išspausdinta nemažai publicistikos 
straipsnių, grožinės  literatūros kūrinių. Ypač jų daug 1993-2016 m. 
ėjusiame žurnale „Žemaičių žemė“ (redaktorė D. Mukienė), Žemaitijos 
rajonų periodiniuose laikraščiuose. Išleista ne viena gero lygio ir 
skaitytojų mėgstama žemaitiška knyga. Tarp prozininkų bene ryškiausi 
ir pastebimiausi yra Edvardas Rudys (novelių, apsakymų, pasakojimų 
rinktinė „Sėmuona malūnā“), Teklė Džervienė (rinktinė „Žali žuolelė“), 
Donatas Butkus (devynių apysakų knyga „Kā žemė bova brongesnė ož 
douna“). Ypač daug yra parašyta ir spausdinama žemaitiškos poezijos. 
1998 m. buvo parengta ir išleista pirmoji Lietuvoje žemaitiškos poezijos 
rinktinė-antologija „Sava muotinu kalbo...“, kurioje paskelbta net 
41 žemaitiškai rašiusio ir dabar rašančio poeto eilėraščių. Minėtinas 
žemaitis poetas Apolinaras Petras Bagdonas, gimtąja žemaičių 
dūnininkų kalba parašęs ir išleidęs keturias knygas. Maloniai nustebino 
žymios literatūrologės, daugybės knygų autorės Viktorijos Daujotės /
Daujotytės/ keturios gimtąja pietų žemaičių varniškių kalba parašytos 
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eiliuotų tekstų knygos. Daug gražių gražiausių eilėraščių žemaičių kalba 
yra parašę Justinas Kubilius, Stasys Jonauskas, Birutė Lengvenienė, 
Irena Daubarienė, Juozas Elekšis, Aleksas Girdenis, Vaclovas Pocius, 
Dalia Zabitienė ir kiti. Populiarūs yra periodiškai vykstantys įvairūs 
žemaitiški poezijos, prozos, kūrybos konkursai. Ypač aktyvūs tokių 
konkursų organizatoriai ir rengėjai yra Skuodo žemaičiai, vadovaujami 
viešosios bibliotekos direktoriaus Jono Grušo. Nuo 2002 iki 2017 m. 
įvyko septyni tokie konkursai, o geriausi konkursų autorių kūriniai gula 
į solidžias knygas žemaičių kalba. Buvau visų tų konkursų komisijos 
pirmininkas, stebėjausi ir žavėjausi, kaip plečiasi, auga norinčių ir 
galinčių rašyti žemaitiškai gretos. Taigi norisi tikėti, kad tas įsisiūbavęs 
žemaičių kalbos, žemaičių rašto judėjimas vaisingai skinsis kelius ir 
takelius į priekį.

Šiauliuose gan aktyvi žemaičių draugija. Kaip vertinate jos 
veiklą? Kuo asmeniškai prisidedate?

Žemaičių kultūros draugija „Saulaukis“ yra viena seniausių 
Lietuvoje, 2019 m. minėsianti savo veiklos trisdešimtmetį. Esu venas 
iš tos draugijos įkūrėjų ir pirmasis jos pirmininkas. Šiandien daug kur 
žinomi ir vertinami originalūs, kūrybingi draugijos darbai. Šiaulių 
žemaičių iniciatyva buvo sukurti ir išleisti žemaitiški litai, kuriais 
buvo atsiskaitoma 1989 m. gruodžio 2 d. per Didžiąją Šiaulių žemaičių 
sueigą-jomarką ir kurie dabar yra didžiulė numizmatinė vertybė. Šiaulių 
žemaičių sumanymas yra žemaičių pasai, kurie sykiu yra ir Draugijos 
narių pažymėjimai, ir visų Lietuvos žemaičių tapatybės, tam tikros 
savigarbos, pasididžiavimo simbolis. Šiaulių žemaičiai kiekvienais 
metais leidžia autentišką su žemaitiškais užrašais kalendorių. Iki 2018 
m. išleisti 28 tokie kalendoriai. Džiaugiuosi, galėdamas prisidėti prie tų 
kalendorių žemaičių kalbos tvarkymo.

Sovietmečiu buvo kalbama, kad Žemaitija prasideda 
kitoje Šiaulių miesto Tilžės gatvės pusėje. Kitaip tariant, pusė 
šiauliečių – Aukštaitijoje, pusė – Žemaitijoje. Kiek čia tiesos, juk 
žemaičiuojančių mieste, į kurį buvo lemta atvykti po studijų, ne tiek 
jau daug?

Tilžės gatvės riba, tarytum dalijanti Šiaulius į Žemaitiją ir 
Aukštaitiją, yra žinomo Šiaulių menininko Viliaus Purono labai 
nevykusi, tačiau paplitusi „antis“. Istoriškai visi Šiauliai yra Žemaitija. 
Juk ir garsiajame Saulės mūšyje 1236 m. visokiems atėjūnams į skūrą 
kirto ne kas kitas, o žemaičiai. Tačiau su kalba yra kiek kitaip. Kalba 
yra nuolat kintantis reiškinys ir taip jau atsitiko, kad žemaičių kalbos 
ribos pasislinko į vakarus ir šiandien Šiauliuose daugiau girdime 
aukštaitišką šnektą. Tačiau joje gana ryškūs ir žemaičių kalbos pėdsakai. 
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Jeigu Lietuvoje būtų  įteisinti regionai pirmiausia pagal istorinius, 
etninius, kultūrinius ir kalbinius tapatumus (o taip iš tikrųjų turėtų būti),  
neabejoju, kad Šiauliai turėtų priklausyti Žemaitijai.

Ar sunku tikram žemaičiui patekus tarp tikrų aukštaičių?
Man yra didžiulė laimė ir malonumas patekti į kitą tarminę aplinką 

ir klausytis tų vietų kalbos. Aš visiems sakau: nėra negražių kalbų ar 
tarmių. Todėl mielai klausau žmonos gimtojo Pasvalio šnektos, draugų 
ar pažįstamų, kalbančių panevėžiškių, uteniškių, dzūkų ar suvalkiečių 
tarmėmis.

Pagirtinas Jūsų entuziazmas, tačiau kai šalia raginimų 
grąžinti žemaitišką raštą ar vesti mokyklose atskiras pamokas 
gimtosios tarmės pagrindu išgirsti politikų sprendimus naikinti 
lituanistikos studijas, nebežinai ką galvoti. Ar tokiu būdu lietuvių – 
viena seniausių kalbų pasaulyje, turinti įspūdingą tarmių puokštę, 
neatsidurs situacijoje, kurioje jau esame buvę carizmo priespaudos 
metais, kai net draudžiančių plakatų būta „Govoritj po litovski 
zaprieščiajietsa“?

Žinoma, visokių pavojų lietuvių kalbai yra. Šiandien man tikrai 
skaudu, kad,  atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę,  kultūriniams, 
lituanistiniams dalykams atėjo sunkūs laikai, kad lituanistika, apskritai 
humanitarika naikinama Klaipėdoje ir Šiauliuose. Vis dėlto esu 
daugiau optimistas negu pesimistas, todėl kažkokių globalinių grėsmių 
lietuvių kalbai neįžvelgiu ir tikrai nemanau, kad mūsų ainiai kada nors 
nebekalbės lietuviškai.  Kodėl? Pirmiausiai turėtume tvirtai įsikalti į 
galvą ir įsisąmoninti, kad kalba, kurią vartoja keli milijonai žmonių, 
tikrai nėra maža kalba. Žymaus kalbininko D. Crystalo duomenimis, 
pasaulyje yra apie šeši tūkstančiai kalbų. Net keturi tūkstančiai kalbų 
(apie 67 proc.) beturi 20 tūkstančių ir mažiau vartotojų. Tik 319 kalbų 
(apie 5 proc.) turi vieną milijoną ir daugiau vartotojų. Būtent tokioms 
kalboms, anot D. Crystalo, negresia pavojus išnykti. O mes, lietuviai, 
gimtosios kalbos vartotojų, skaičiuojant ir išeiviją, turime daugiau kaip 
3 milijonus. Pagal  šį skaičių lietuvių kalba užima 125-ą vietą pasaulyje. 
O tai tikrai garbinga vieta tarp  šešių tūkstančių kalbų. Antra, šiandien 
lietuvių kalba turi labai daug vidinių gyvasties apraiškų. Viena ryškiausių 
tokių gyvasties apraiškų – mūsų unikaliosios tarmės. Prigimtinė tarmė 
yra ir gimtoji kalba. Kiek ir kokio stiprumo tų kalbų, tarmių turime – 
tiek yra stipri ir Lietuva. Tarmių turtus, jų gyvybę turime saugoti  ir 
puoselėti, kaip elgiasi visi civilizuoti kraštai.  O mes tarp tų kraštų dar 
esame ir išskirtiniai, nes pasaulyje nedaug rasime tokių vietų, kur toks 
nedidelis plotas kaip Lietuva turėtų tiek daug ir tokių skirtingų kalbų, 
tarmių, kurios iki pat šių dienų yra išlaikiusios daug unikalių, archaiškų, 
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senesnių kalbos ypatybių. Pagaliau ir valdžia šį tą daro lietuvių kalbos 
išsaugojimui. Viltingai nuteikia LR Seime patvirtintos „Valstybinės 
kalbos politikos 2018-2022 metų gairės“. Dėl to privalome vyti į šoną 
bet kokias mintis apie mūsų kalbos sunykimą ir aukštai iškėlę galvas 
drąsiai visiems skelbti: mažos tautos didi lietuvių kalba skamba ir tikrai 
skambės ir po šimto, ir po dviejų šimtų, ir dar daugiau metų!

“Tautos išlikimas yra susijęs su kalba“, – viešai pasakyti Jūsų 
žodžiai. Daug pasakantys žodžiai. Pratęskite, prašom, šitą mintį.

Apskritai kalba yra kiekvienos tautos, kultūros, viso buvimo 
pamatų pamatas arba kertinis to pamato  akmuo. Kalba yra valstybės 
kūrimo būdas. Manau, kad mūsų valdžios viršūnės, politikai niekaip 
neįsisąmonina, kad tautos buvimo procesą reikia pradėti ne nuo 
ekonomikos, o nuo kultūros, švietimo, mokslo.  Akivaizdu, kad tos 
šalys, kurios suprato, kad pagrindinė vertybė  yra kultūra ir švietimas, 
pasiekė didesnių ekonominių ir socialinių laimėjimų. Mums, lietuviams, 
turintiems gyvą vieną  seniausių pasaulyje lietuvių kalbą, unikalias 
tarmes, neišsemiamus kultūros klodus, – tą būtina išnaudoti ir nuolat 
rodyti pasauliui. Esu šventai įsitikinęs: ir pasauliui, ir aplinkiniams, ir 
artimiesiems, ir patys sau būsime įdomesni, prasmingesni, turtingesni ir 
šiltesni ne standartiniu vienodumu, o kaip tik savitu skirtingumu. Mums, 
lietuviams, vienas iš tokių pamatinių, kertinių to skirtingumo akmenų 
yra lietuvių kalba, žemaičiams – žemaičių kalba, tų kalbų nuostabiosios 
tarmės ir daugybė šnektų šnektelių.

Ar namuose kalbat žemaitiškai?
Su aukštaite žmona  kalbu lietuvių bendrine kalba, su sūnumi – tik 

žemaitiškai, su dukra – ir žemaitiškai, ir lietuviškai.  Ir, žinoma, širdis 
atsigauna, kai  į namus užsuka bičiuliai, pažįstami žemaičiai ir galim 
laisvai „rokoutėis“ ir bendrauti žemaičių kalba.

O kokį gyvenimo kelią pasirinko vaikai? Tikriausiai žemaičių 
kalba ir jiems ne svetima?

Vaikai ne humanitarai. Tačiau nors gimę ir augę Šiauliuose, o 
dabar gyvena Vilniuje, puikiai moka kalbėti žemaitiškai. Ir aš tuo labai 
didžiuojuosi.

Koks svarbiausias Jūsų, kaip mokslininko, tikslas?
Kuo daugiau, kiek dar leis jėgos, atiduoti savęs žemaičių kalbai, 

lituanistikai. Mano vienas mėgstamiausių posakių, kurį pats esu užrašęs 
Žemaitijoje ir kuris tapęs mano gyvenimo pagrindiniu šūkiu yra toks: 
„Poudo ožsėvuožės, buobas nasorasi“. Tai reiškia, kad turime atsivožti, 
atsiverti ir pasiraitoję rankoves daryti gerus darbus Lietuvai, Žemaitijai 
– savo gimtajam kraštui.

                                                                                      2018 m. liepa
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NE TIK IŠSAUGOTI KULTŪROS PAVELDĄ, 
BET IR FORMUOTI VALSTYBĖS PILIETĮ

Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius, Lietuvos muziejų 
asociacijos vadovas Raimundas BALZA – apie muziejininko
paskirtį, šiuolaikinio  muziejaus uždavinius, asmeninę patirtį

Nepaprastai gražus sutapimas – „Aušros“ muziejaus ir vėl 
nepriklausomos Lietuvos gimimo diena: kovo 11-oji. Prisiminkite 
ją ir, žinoma, muziejaus įkūrėją Peliksą Bugailiškį bei labiausiai 
nusipelniusius bendražygius.

Taip sutapo, kad „Aušros“ muziejininkai jau nuo 1923-ųjų minėjo 
kovo 11-ąją. 1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
muziejininkams šventė pasidarė dviguba. Šią dieną muziejus mini 
iškilmingai – vyksta koncertai, atidaromos parodos, įteikiama Pelikso 
Bugailiškio premija.

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

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

Kodėl tapote muziejininku?
Baigęs istorijos mokslus Vilniaus universitete, atvažiavau dirbti į 

Šiaulius. Kaip tik tada, paskelbus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, 
prasidėjo naujų valstybinių institucijų kūrimasis, o viena sričių, kuri 
labai intrigavo, buvo paveldosauga. Taip jau susiklostė, kad pradėjau 
dirbti ne muziejuje, o naujai įsikūrusioje kultūros paveldo inspekcijoje 
(vėliau ji buvo reorganizuota į Kultūros paveldo departamentą). Tapau 
Šiaulių apygardos kultūros paveldo inspekcijos viršininku ir pradėjau 
Šiauliuose ir Šiaulių apskrityje rūpintis kultūros paveldu. Iš esmės visą 
savo sąmoningą gyvenimą dirbau su paveldo srities dalykais. Kultūros 
paveldas ir muziejus visada buvo šalia – dažnai muziejai yra įsikūrę 
nekilnojamose kultūros vertybėse arba saugo jas, kaip eksponatus. Man 
susidomėjimą kėlė klausimai, kaip būtų galima išnaudoti muziejuose 
sukauptų vertybių resursus ugdant pilietinę visuomenę, pritraukiant 
jaunimą per parodas, renginius, šventes ir kt., todėl 1997 m. perėjau 
dirbti į „Aušros“ muziejų (kaip tik šiemet sukanka 20 metų, kai čia 
dirbu), tapau muziejininku ir ėmiau plėtoti veiklą Šiauliuose ir įvairiose 
Lietuvos ir tarptautinėse muziejininkų organizacijose. Muziejininko 
darbas nėra tik senų daiktų saugojimas – tai istorijos pasakojimas 
per tuos daiktus, kurie patenka į muziejų. Šios istorijos natūraliai 
susijusios su Lietuvos valstybės, čia dirbusių, gyvenusių, kūrusių 
žmonių istorijomis. Stengiuosi, kad muziejai atgimtų, taptų atviresni, 
įdomesni, kad juose lankytųsi jaunimas. Manau, kad kažkiek šį darbą 
pavyko įgyvendinti, nes „Aušros“ muziejus tapo girdimu ir matomu 
visoje Lietuvoje.

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

valstybę, pirmieji muziejai kūrėsi Kaune, vėliau – regionuose. Vienas iš 
pirmųjų regionuose įsikūrusių muziejų buvo Šiaulių „Aušros“. Tyrinėjant 
muziejininkystę visur pabrėžiama ir akcentuojama, kad Lietuvoje 
formavosi du muziejininkystės centrai – Kaune su Pauliumi Galaune 
priešakyje ir Šiauliuose su Peliksu Bugailiškiu. Vilnius tuo metu buvo 
ne Lietuvos valstybės dalis. Šios dvi muziejininkų mokyklos formavo 
visą muziejininkystės vystymąsi Lietuvoje. „Aušros“ muziejus buvo 
vienas iš lyderiaujančių, kūręs naujoves muziejų srityje. P. Bugailiškis 
ir P. Galaunė neblogai sutarė, tačiau turėjo išsiskiriančių nuomonių apie 
muziejų vystymąsi. Jie bendravo su tuometiniais muziejų korifėjais 
iš Skandinavijos, Estijos, Vokietijos, stebėjo kaip Europoje vystosi 
muziejai. Viena iš didelių naujovių, kurią bandė įnešti, buvo muziejai 
po atviru dangumi, P. Bugailiškio vadinti oro muziejais, dabar geriau 
žinomi kaip skansenai. Tradicija, užgimusi P. Bugailiškio laikais, yra 
pakankamai gili ir įpareigojo mane, tapus direktoriumi, atsižvelgti į 
muziejinės tradicijos patirtį ir ją analizuoti. Turint tokį įsipareigojimą 
reikėjo labai subtiliai galvoti, kad muziejus negali  būti institucija be 
tradicijų, o ir visuomenė XX a. paskutinį dešimtmetį kėlė tikrai didelius 
iššūkius.

Tapęs muziejaus vadovu turėjau viziją, kaip reiktų pertvarkyti 
„Aušrą“, kad ji galėtų atliepti šiuolaikinės visuomenės interesus ir 
iššūkius. Muziejus turėjo gilias tradicijas, buvo sukaupęs labai daug 
eksponatų ir rinkinių, o muziejus pirmiausia ir prasideda nuo rinkinių 
įvairovės. Apskaitos modernizavimas, ekspozicijų prieinamumas, jų 
virtualumas, šiuolaikiškų priemonių ir įrangos panaudojimas ir kiti 
iššūkiai reikalavo pastangų, finansavimo.

Taip susiklostė aplinkybės, kad muziejui tuo metu buvo perduota 
Chaimo Frenkelio vila, tad reikėjo galvoti apie rūmų pritaikymą 
muziejui, naujos ekspozicijos sukūrimą. Nuo  1997 m. intensyviai 
pradėjau rūpintis Ch. Frenkelio vilos restauravimo paspartinimu, 
parko sukūrimu, šiuolaikiškos ekspozicijos formavimu. Taip pat 
buvau sugalvojęs integruoti ir pritaikyti šiuolaikinės muziejininkystės 
praktiką, kai muziejuje vyksta gyvosios istorijos, gyvosios archeologijos 
festivaliai. Tada žvilgsnis nukrypo į Žaliūkių malūnininko sodybą, kur 
tuomet buvo tik malūnas. Tuo metu pastangos buvo nukreiptos į šiuos 
du objektus – vieno restauravimą, kito pritaikymą muziejinei funkcijai. 
Tų dviejų erdvių atsiradimas muziejui davė didelį impulsą – miesto ir 
Lietuvos bendruomenėje atgijo muziejus, kuris yra gyvas, gali savo 
sukauptas vertybes pristatyti įdomiai ir atraktyviai. Prasidėję muziejiniai 
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procesai atvedė prie glaudaus bendradarbiavimo su kultūros, švietimo 
institucijomis, verslo struktūromis.

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

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

Lenkai vieni aktyviausių ir įdomiausių muziejinių projektų 
kūrėjai visoje Europoje, nors nemažai yra ir kitų šalių sėkmingų 
muziejų. Manau, kad lenkų pavyzdys ir muziejų renesansas, įvykęs 
per pastaruosius 15 metų Lenkijoje, rodo, kad jie brandina mintis, 
kurias pavyko įgyvendinti per konkrečius muziejų sutvarkymus, naujų 
edukacijų, ekspozicijų sudarymus, įrengimus.

Vienas iš muziejų uždavinių yra ne tik išsaugoti kultūros paveldą, 
bet ir formuoti pilietinę visuomenę, valstybės pilietį, kuris pažintų 
praeitį, mylėtų valstybę. Tai žmogus gali padaryti tik savanoriškai.

Sovietmečiu „Aušros“ muziejininkai jau dirbo Venclauskių 
rūmuose, tačiau viešai apie jų buvusius šeimininkus bei gyventojus 
nebuvo užsimenama. Taip susiklostė, kad buvau pirmasis, pradėjęs 
populiarinti šitą istoriją: nuo interviu su buvusiu globotiniu Tomu 
Stoniu ir jauniausiąja Venclauskių dukra Gražbyle „Komjaunimo 
tiesoje“, nuo nedidelės publikacijos „Tiesos“ įdomybių puslapyje 
iki jau išsamesnių pasakojimų „Nemuno“ ir „Tarybinės moters“ 
žurnaluose. Kai prasidėjo tikrasis Atgimimas, maždaug per 
ketvirtį amžiaus jau buvau pakalbinęs visus  dar gyvus buvusius 
augintinius ir globotinius, per trisdešimt tos išskirtinės istorijos 
liudininkų, tai tapo pagrindu 1991 m. išleistai knygai „Namuose 
ant Pasadnos ulyčios“. Jei nebūčiau tokių atsiminimų užrašęs „į 
stalčių“, atėjus naujiems laikams, kaip ir nebebūtų buvę ką kalbinti, 
išskyrus tikrąją Venclauskių dukrą. Ačiū ir Jums, kad, praėjus 
dar keliolikai metų, išleidote mano gerokai papildytą memuarinės 
eseistikos knygą „Namuose ant Pasadnos ulyčios: dar po 20 metų“. 

Beje, prasidėjus Atgimimui, buvęs ilgametis muziejaus 
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direktorius Edvardas Cicėnas prisipažino, jog tai buvo klaida 
– galgi niekas per daug ir nebūtų baręs, jei Venclauskiai ir 
sovietmečiu būtų buvę minimi. „Net negalėčiau atsakyti, kodėl 
muziejus nekaupė eksponatų apie Venclauskius“, - sakė tuometinis 
„Aušros“ vadovas.

O Jums kaip atrodo?
Venclauskių šeima – tai nepriklausomos Lietuvos laikų 

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

K. Venclauskis buvo pirmasis Šiaulių miesto burmistras, pirmasis 
Šiaulių apskrities viršininkas, kūręs nepriklausomą Lietuvą, prisidėjęs 
prie lietuvybės stiprinimo, kultūrinės spaudos leidimo. Sovietmečiu tai 
nebuvo tas žmogus, apie kurį buvo galima rinkti informaciją. Žinoma, 
muziejininkai šį tą surinko, išsaugojo, tačiau tai nebuvo daroma atvirai 
ir viešai. Informacijos spragą teko užpildyti po 1990 m., nes mačiau, 
kad per šią šeimą galima papasakoti visą Šiaulių tarpukario istoriją.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011 m. festivalio meno vadovu tapo Lietuvos nacionalinės 
premijos laureatas Robertas Šervenikas – iniciatyvus, produktyvus, 
autoritetingas dirigentas, ypač vertinamas už aktyvią ir įvairialypę 
kūrybinę raišką. Su šiuo meno vadovu „Aušros“ muziejus sėkmingai 
bendradarbiauja iki šiol.

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

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

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

Išskirtinis „Aušros“ padalinys – Fotografijos muziejus. Kas 
jau pavyko, kuo dar ruošiatės nustebinti?

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

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

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

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

šiauliškis muziejus?
Tokių eksponatų – ne vienas. 
2002 m. muziejui perduotos Kurtuvėnų šv. apaštalo Jokūbo 

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

2000 m. naujai suformuoto filokartijos rinkinio pagrindą sudaro 
kolekcininkų Antano ir Raimundo Dilių padovanota daugiau nei 
60 tūkst. atvirukų kolekcija. Dabar muziejus turi vieną didžiausių 
ikonografijos rinkinių Lietuvoje.

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

Įžymių Šiaulių krašto žmonių pasų kolekcija irgi sukaupta šiuo 
metu: pirmosios profesionalios lietuvių aktorės, režisierės, visuomenės 
ir kultūros veikėjos Stanislavos Venclauskienės, Šiaulių rabino Izraelio 
Mirkino, Šiaulių dvarininko, grafo Vladimiro Zubovo pasai, advokato 
Kazimiero Venclauskio,  prisiekusio advokato Mečislovo Markausko, 
Pakruojo dvarininko Leono Ropo, Rozos Frenkelienės, odų fabriko 
savininko Jokūbo Frenkelio žmonos  užsienio pasai ir kt. 

Sėkmingai kaupiamą 1863 m. sukilimo kolekciją papildė karabelė 
(šaltasis ginklas) su makštimi, kurios geležtėje išgraviruotas 1863 m. 
sukilimo herbas ir Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu atvaizdas.

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

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

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

Minint „Aušros“ muziejaus 75-metį paskelbta apie P. Bugailiškio 
premijos įsteigimą. Premijos steigėjai – muziejaus įkūrėjo žmonos 
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giminaitė, jo palikimo paveldėtoja vilnietė tautodailininkė Julija 
Daniliauskienė (1926–2009), „Aušros“ muziejus ir verslininkas 
Rimantas Belickas (1958–2003). Premija kasmet skiriama 
muziejininkams, kraštotyrininkams, mokslininkams už darbus ir veiklą 
muziejininkystės, kraštotyros, kultūros ir mokslo srityse bei darbus, 
įprasminančius P. Bugailiškio atminimą. Kandidatus premijai gauti 
siūlo mokslo, švietimo, kultūros įstaigos, „Aušros“ muziejaus taryba, 
patys kandidatai. Premija įteikiama kovo 11-ąją, muziejaus įkūrimo 
dieną. Turime jau 18 laureatų.

1999 m. premija už Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-
draustinio įsteigimą paskirta paminklotvarkininkui Egidijui Prascevičiui. 
Tais pat metais paskatinamoji premija už kraštotyrinę veiklą Kurtuvėnų 
regioniniame parke įteikta ekologui kraštotyrininkui Vidmantui Lopetai. 
2000 m. premija už Šiaulių J. Janonio gimnazijos muziejaus įkūrimą 
ir puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime įvertintas 
mokytojas Jonas Krivickas. 2001 m. premija už kraštotyros darbus ir 
aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime paskirta dailininkui Antanui 
Krištopaičiui. 2002 m. premija už Užvenčio muziejaus įkūrimą ir 
puoselėjimą, aktyvią kraštotyros veiklą apdovanotas kraštotyrininkas 
Vaclovas Rimkus. 2003 m. premija už ilgametę muziejinę veiklą, P.  
Bugailiškio darbų tęsimą ir tradicijų puoselėjimą įvertinta „Aušros“ 
muziejaus mokslinė sekretorė Virginija Šiukščienė. 2004 m. premija 
už Lietuvos fotografijos istorijos ir filokartijos paveldo kaupimą, 
populiarinimą ir perdavimą „Aušros“ muziejui paskirta Antanui 
Diliui. 2005 m.  premija už ilgametę veiklą puoselėjant ir saugant 
kultūros paveldą įteikta paveldosaugos pradininkui Šiaulių krašte 
Romui Olišauskui. 2006 m. premija už ilgametį muziejinį darbą ir 
kraštotyros veiklą paskirta Jonui Tamuliui. 2007 m. premija už ilgametį 
aktyvų muziejinį ir mokslinį darbą, muziejininkystės ir kraštotyros 
populiarinimą įvertinta archeologė Birutė Kazimiera Salatkienė. 2008 
m. premija už kraštotyros ir visuomeninės muziejininkystės veiklą 
paskirta inžinieriui, kraštotyrininkui, vienam iš „Aušros“ muziejaus 
padalinio – Radijo ir televizijos muziejaus – įkūrėjų Jonui Rimkevičiui. 
2009 m. premija už nuopelnus tyrinėjant ir populiarinant Šiaulių krašto 
archeologijos ir kultūros paveldą, aktyvią visuomeninę veiklą įteikta 
per 30 metų šioje srityje dirbančiam archeologui Broniui Dakaniui. 
2010 m. premija už nuopelnus tyrinėjant ir populiarinant Akmenės 
kraštą, ilgametį kraštotyros darbą paskirta daugelio kraštotyros 
leidinių autoriui ir sudarytojui, Akmenės rajono laikraščio „Vienybė” 
redaktoriui Leopoldui Rozgai. 2011 m. premija už P. Bugailiškio įkurto 
„Aušros” muziejaus rinkinių saugojimą, gausinimą ir puoselėjimą 
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atiteko „Aušros” muziejaus vyr. fondų saugotojai Viktorijai Lozaitienei. 
2012 m.  premija už teisėsaugos paveldo kaupimą ir populiarinimą, 
visuomeninių Priešgaisrinės apsaugos ir Policijos muziejų įkūrimo 
Šiauliuose inicijavimą, Lietuvos teismų istorijos tyrinėjimus ir leidinius 
paskirta teisėjui Alfredui Vilbikui. 2014 m. premija už Šiaulių krašto 
istorijos, paveldo fiksavimą, istorinės ikonografijos sklaidą, aktyvų 
dalyvavimą Šiaulių miesto kultūros gyvenime įteikta fotografui 
Algirdui Musneckiui. 2016 m. premija už harmoningą gamtos ir 
kultūros paveldo puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą regiono kultūriniame 
ir visuomeniniame gyvenime paskirta Kurtuvėnų regioninio parko 
direktoriui Rimvydui Tamulaičiui. 2017 m. premija už kryptingą Šiaulių 
tarpukario modernizmo architektūros aktualizavimą, aktyvų Šiaulių 
miesto istorijos populiarinimą bei ilgametį nuoširdų bendradarbiavimą 
su „Aušros” muziejumi atiteko Sigitui Vladui Saladžinskui.

Kiek lankytojų per metus užsuka į muziejus Šiauliuose? Tai 
pastovus skaičius? 

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

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

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

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



215

metu 86.
Neseniai dar vienai kadencijai buvote išrinktas Lietuvos 

muziejų asociacijos vadovu. Kokios tai pareigos? Kas nuo Jūsų 
priklauso? Kaip vertinate Lietuvos muziejų dabartį? Kokią ateitį 
žadate?

Muziejininkai išreiškė pasitikėjimą ir nuo 2005 m. esu muziejų 
asociacijos valdybos pirmininkas. Asociacija šiuo metu jungia 
98 muziejus. Mes organizuojame bendrus projektus, renginius, 
sprendžiame įvairius socialinius klausimus, dalyvaujame įvairiose 
komisijose Kultūros ministerijoje, kitose institucijose kaip vienijanti ir 
visą Lietuvos muziejų bendruomenę atstovaujanti organizacija.

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

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

Muziejų asociacija taip pat įsijungė ir į bendrą europinį projektą 
– „Europos muziejų naktis“, kuris suvienija visus Lietuvos muziejus ir 
kviečia lankytojus į naktinius renginius. Paprastai renginiui įgyvendinti 
pasirenkama pirma šeštadienio naktis po gegužės 18-osios – tarptautinės 
muziejų dienos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                          
 2017 m. spalis
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ISTORIJOS PAMOKŲ NEVALIA PAMIRŠTI

Septyni klausimai Europos parko prezidentui 
Gintarui KAROSUI

Kviesdamas į savo 50-ojo gimtadienio šventę, be kita ko, 
paminėjote, jog Europos parką pradėjote kurti vos 19 metų. Kaip 
viskas prasidėjo?

Europos parko kūrimas prasidėjo nuo idėjos. Sužinojau, kad 
geografinis Europos žemyno centras yra netoli Vilniaus. Apie tai viešos 
informacijos nebuvo, nes sovietmečiu ši idėja išvis buvo pamiršta, 
nors tarpukaryje geografai apie tai žinojo, rašė. Tiesa, tuo metu 
Vilniaus miestas ir jo apylinkės Lenkijos buvo atplėštas nuo Lietuvos 
Respublikos, greičiausiai todėl Europos centro vietos įprasminimo 
idėja nebuvo vystoma.

Čia – semantinė, simbolinė Europos parko kūrimo pusė.
Profesionalioji pusė buvo sukurti modernaus ir šiuolaikinio meno 

muziejų po atviru dangumi netoli Vilniaus.
Lietuvos, kaip Europos centro valstybės, įvaizdžio įtvirtinimas 

žmonių sąmonėje buvo sėkmingas dėl to, kad idėja rėmėsi realiais 
ir tarptautinėje plotmėje matomais Europos parko kūrimo darbais, 
kultūrinio bendravimo idėjomis. Idėja tapo vyksmu, prie kurio 
prisijungė įvairioms pasaulio kultūroms atstovaujantys menininkai, 
kurie buvo kviečiami atvykti kurti į Europos parką. Viskas prasidėjo 
nuo tikėjimo idėja, kad Europos parkas bus prasmingas Lietuvai. 
Nepriklausomybės aušroje, pradėjus vertis geležinei Vakarų uždangai, 
daugelis bendrapiliečių pradėjo žvalgytis geresnio gyvenimo svečiose 
šalyse. Mano idėja buvo kitokia – pasikvieskime Europą į Lietuvą! 
Tai – siekis darnios sintezės čia tarp gamtos, meno ir žmonių, kurie 
atvyks iš viso pasaulio. Gamta man visad buvo artima, ir mano 
ankstyva vaikystė prabėgo vienkiemyje pas senelius netoli Duokiškio 
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bažnytkaimio. Nuostabi vaikystė, kur senuose namuose dauguma baldų 
buvo sumeistrauti pačių žmonių rankomis, kur kartais dar būdavo 
duonkepėje krosnyje kepama duona, o vakarais pasakojama apie 
pokario gyvenimą prie miško, partizanų ir stribų apsilankymus.

Ketvirtoje klasėje piešimo mokytoja dailininkė Marija Ladigaitė-
Vildžiūnienė (Nepriklausomybės kovų dalyvio generolo K. Ladigos 
dukra) po pirmųjų piešimo užsiėmimų pasikvietė mano mamą ir pasakė, 
kad menininkais netampama, o gimstama: „Jūsų sūnus turi talentą“. Jau 
nuo tada žinojau, kad būsiu menininku. Vaikystės pasaulis ir ankstyvas 
apsisprendimas būti kūrėju tapo akstinu prisidėti prie naujos Lietuvos 
kūrimo per Europos parką.

Iš profesijos Jūs – skulptorius. Tačiau kuriant Europos parką 
teko tapti ir architektu, ir kraštovaizdžio specialistu. Iš ko mokėtės? 
Kokiu principu subūrėte savo komandą?

Kai mokiausi vidurinėje, daugiausia piešdavau plunksna tušu, 
raižydavau graviūras, galvojau tapti grafiku. Pirmąkart stojau į Dailės 
akademijos (tuomet – instituto) grafikos specialybę, tačiau nesėkmingai. 
Per peržiūrą iš profesorių buvau gavęs net tokią pastabą, kad mano 
grafikos stilius visiškai susiformavęs ir kad akademinės dailės studijos 
išvis nebus reikalingos.

Kita vertus, sklandė tokia nuomonė, kad Vilniaus dailės 
akademijoje į vienintelę – skulptūros – specialybę priimama objektyviai. 
Sovietmečiu studijavimas šioje mokykloje buvo laikomas prestižiniu, 
būdavo priimama studijuoti daug įtakingų partinių veikėjų, dailininkų 
vaikų. Kaip ir daugelyje gyvenimo sričių, veikė „pažinčių“ sistema. 
Vienas pažįstamas skulptorius, norėdamas įsitikinti, ar jaučiu trimatę 
formą, patarė pabandyti nulipdyti kaukolę. Pabandžiau, neblogai 
pavyko. Tada kreipiausi į skulptorių Br. Vyšniauską, gal galėtų pamokyti 
skulptūros. Žinomas skulptorius teigė, kad jis niekad nebuvo ruošęs 
jokio mokinio stojimui į Dailės akademiją. Greičiausiai jam patikau, 
nes išmokė mane lipdybos ir kompozicijos, tapome gerais bičiuliais. Po 
poros metų įstojau studijuoti skulptūros.

Prieš akademines studijas piešimo mokiausi pas skulptorių 
V. Vildžiūną jo studijoje Vilniaus Jeruzalėje, M. Šnipą, V. Drėgvą. 
Kadangi labai anksti susiformavo mano, kaip dailininko, stilius, man 
buvo patariama iki studijų akademijoje neiti mokytis į jokias dailės 
mokyklas.

Architektūros menas išties gana artimas skulptūros menui, tik 
tenka suvaldyti didesnių mastelių formas ir erdves. Aišku, atsiranda 
dar praktinio pritaikymo, funkcijos klausimai, kuriuos būtina išspręsti. 
Europos parke esu sukūręs ir pastatęs kalno formos skulptūrinių 



220

formų pastatą, panašų į kalną, ir jo stogas apželdintas žole. Norėjau 
sukurti natūraliam kraštovaizdžiui draugišką, iš gamtos formų gimusį 
pastatą – edukacijos ir konferencijų erdvę. Kita vertus, patys ją savo 
rankomis ir pastatėme panašiu principu, kaip statomos didelės betono 
skulptūros. Iš pradžių virinome armatūros konstrukcijas, po to rentėme 
medinius klojinius ir į juos pylėme betoną. Darbai truko net 6 metus, 
teko pasitelkti apie 50 rėmėjų – vieni parėmė smėliu, kiti cementu, treti 
stiklu, žodžiu, kas kuo galėjo.

Taip pat esu ir restauruojamų ar atstatomų Liubavo dvaro sodybos 
pastatų projektų autorius. Remiuosi tyrėjais, konsultuojuosi, tačiau 
galutinius architektūrinius sprendinius priimu pats, siekdamas, kad 
kiekvienas iš statinių kuo labiau išsaugotų laiko ir buvusios funkcijos 
bruožus, taip pat stengiuosi išsaugoti visas įmanomas autentiškas detales, 
konstrukcijas. Šis darbas užėmė gana daug laiko, nes buvo rengiami 
net septynių pastatų tvarkytos darbų projektai. Pavyzdžiui, norėdamas 
sugrąžinti pastatus, kurie per istoriją ne kartą buvo pertvarkyti, į XVIII 
a. barokinio ansamblio laikotarpį, turėjau susipažinti su tokio stiliaus 
architektūros bruožais, taip pat spręsti sunkią dilemą, kaip sugrįžti į 
pirmapradę būseną, kartu išsaugant ir istorijos pėdsakus. Nuvykę į 
Liubavą pamatysite, kad kai kurių restauruotų pastatų sienos margos, 
nes restauruotoms vietoms buvo parinktas kalkinis originalios spalvos 
dažas, jos jums papasakos pustrečio šimtmečio kaitos istoriją. Taip 
patys pastatai tampa svarbiausiais eksponatais, teikia galimybę patirti 
praėjusių amžių aurą.

Kraštovaizdžio pažinimui reikėjo gana daug laiko. Norėjau, kad 
tai nebūtų formalus planavimas, kad kiekvienas meno kūrinys Europos 
parke surastų tinkamiausią erdvę. Dailės darbai – saviti, skirtingų formų, 
dydžių, todėl svarbu ne tik kūrinio santykis su erdve, apšvietimu, bet ir 
kompozicija tarpusavyje. Gerai nepajutus erdvės, vienas kūrinys labai 
lengvai gali nustelbti kitą ir tada nebus poveikio. Tačiau gali atsitikti ir 
taip, kad ir ne toks stiprus darbas tinkamai parinktoje parko vietoje taps 
įspūdingas. Norėjau, kad Europos parko muziejaus po atviru dangumi 
kompozicija nebūtų formali, kaip dažnai atsitinka, o išgyventa ir 
teikianti atradimo džiaugsmą. Kraštovaizdžio formavimo mokiausi iš 
pačios gamtos, dešimtis ar šimtus kartų stebėdamas aplinką skirtingu 
metų ir paros metu, kintant apšvietimui, kartu ir iš savo klaidų. Daugelį 
per pirmąjį Europos parko kūrimo dešimtmetį pastatytų meno kūrinių 
teko perstatinėti, kartais ir ne po vieną kartą, kol kūriniai „atrado“ 
tinkamiausias erdves. 

Mano komanda – tai daugiausia paprasti vietiniai žmonės. , kurie 
kuriant Europos parką  ir statant skulptūras tapo meistrais. Kartais 
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būdavo taip, kad kažkurio darbo nesiėmė restauratoriai profesionalai, o 
pavyko įgyvendinti vietinei Europos parko komandai. Labai daug man 
padeda žmona Lina, kuri nuo pat parko kūrimo pradžios dirba kartu.

Kas sukurta per tris dešimtmečius? Kokie iššūkiai 
įsimintiniausi? Kokių išbandymų teko patirti?

Pačiam yra sunku vertinti savo nuveiktus darbus. Tegu vertina 
kiti. Esu laimingas, kad visad atsiranda žmonių, kurie padėjo ir 
prisidėjo ar bent netrukdė. Nuo pat Europos parko kūrimo pradžios visą 
savo veiklą laikau Lietuvos piliečio misija savo Tėvynei. Tai suteikia 
tikėjimo darbų prasmingumu, kartu ir padeda atsilaikyti prieš iššūkius. 
Tarp įsimintiniausių iššūkių galėčiau pavadinti slaptą svajonę, kad 
Europos parke atsirastų pačių garsiausių pasaulio menininkų kūrinių. 
Modernaus, šiuolaikinio meno korifėjų S. Levito, D. Openheimo, M. 
Abakanovič, B. Peper darbai eksponuojami garsiausiuose pasaulio 
muziejuose, bet pokomunistinėse Europos šalyse jų darbų nebuvo visai. 
Tokių kūrėjų meno darbai kainuoja labai brangiai, net iki kelių milijonų 
už vieną kūrinį, besidomintys jų kūryba žmonės keliauja ir lanko svečias 
šalis. Praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje parašiau kai 
kuriems pasaulio meno korifėjams laiškus, aprašydamas Europos parko 
sumanymą, svarbą ir kviesdamas prisidėti prie jo kūrimo. Pavyko ne 
tik garsiausius menininkus sudominti, prisikviesti ir pastatyti kai kurių 
jų ambicingiausius kūrinius. Kai kurios garsenybės tapo Lietuvos ir 
Europos parko ambasadoriais užsienyje. Viena Europos parke viešėjusi 
menininkė pasakojo tokį nutikimą. M. Abakanovič per savo gyvenimo 
parodos atidarymą Niujorke su niekuo iš lankytojų nebendravo, bet, 
sužinojusi, kad ji buvojo Europos parke, tarė: „Europos parkas yra 
didingas ir labai svarbus darbas.“

Kitu įsimintinu iššūkiu Europos parke galima būtų laikyti 
skulptūrą iš televizorių. Buvo tikėtasi, kad žmonės atveš kelias dešimtis 
televizorių, bet su sovietinės ideologijos transliavimo priemone 
norintys atsisveikinti suvežė jų daugiau kaip tris tūkstančius, t. y. apie 
pusantro šimto tonų. Ką daryti? Pusė parko užkrauta televizoriais, o 
artėja žiema. Konstruoti laikiną gaubtą, pavasarį statyti skulptūrą? 
Pastatėme „Infomedį“ – į medžio siluetą panašų labirintą, iš kurio 
išsukti, pasirinkti kito kelio negali ir iš visų pusių į tave žvelgia 
sovietinių televizorių ekranai. Išmatavę skulptūrą, surinkę liudininkų 
parodymus ir kitą vaizdinę medžiagą, ją nusiuntėme Gineso pasaulio 
rekordų agentūrai. Po keleto mėnesių laukimo atėjo žinia, kad pasaulio 
rekordus registruojanti agentūra „Guinness World Records“ šį sovietinės 
ideologijos absurdą vaizduojančią skulptūrą registravo didžiausiu 
meno kūriniu pasaulyje iš televizorių. Lietuvai bandant integruotis 
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į Europą, sovietinės ideologijos žlugimą vaizduojantis kūrinys, tapęs 
pasaulio rekordu, sulaukia daugelio pasaulio žiniasklaidos atstovų, 
filmų režisierių dėmesio. Europos parkas tampa atgimusios Lietuvos 
simboliu, plačiai rodomu visame pasaulyje.

Buvo nemažai išbandymų. Sunkiausias, manau, buvo keleto 
metų laikotarpis, kai Europos parkas tapo žinomas, o žemės sklypų 
kainų burbulas pasiekė neregėtas aukštumas. Tuomet prasidėjo tikras 
karas, kaip perimti Europos parko teritoriją. Puolimas vyko keliais 
frontais. Lietuvos Respublikos Seimui vyriausybė pateikė pataisas, 
siūlančias keisti Žemės įstatymą ir miško parkų (tokį turėjo ir Europos 
parkas) nebesaugoti visuomenės poreikiams, gražiausius miškus 
leisti privatizuoti. Iš kitos pusės, suinteresuotieji miškų privatizavimu 
buvo pradėję teisminius procesus, kad neva pažeisti teisės aktai. Net 
Nacionalinė žemės tarnyba buvo įtraukta ir paveikta taip, kad parašė 
pažymą apie pažeidimus, kuriuos tik po keleto metų bylinėjimosi teismas 
pripažino kaip neteisingus. Tai buvo labai sunkus laikotarpis, reikėjo 
laikyti kelis frontus. Tačiau dažnai sunkiausia patirtis yra geriausia 
pamoka, padedanti ir pažinti valstybės sandarą, veikimo principus, ir 
užgrūdinanti tolesnei veiklai. Gamtoje taipogi vėjų gairinami medžiai 
stipresni nei augantys kitų užuovėjoje.

Per tris dešimtmečius, deja, likome „balta varna“. Esame 
pirmas nevyriausybinės nepelno organizacijos muziejus Lietuvoje po 
nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais. Paramos iš valstybės beveik 
negauname, nes programa tokiai tęstinei veiklai remti net nebuvo 
sukurta, pajamas gauname tik iš bilietų ir kitų muziejaus paslaugų. 
Vienas iš kasdienių iššūkių yra išlaikyti ir kurti 55 ha Europos parką 
ir Liubavo dvaro muziejų. Keliasdešimt žmonių komandai, be kurios 
neįmanoma priežiūra, restauravimas ir plėtra, būtina labai stengtis, 
kad tai pavyktų. Apie atostogas ar laisvadienius net negalvoju, nes dėl 
rūpesčių gausos nėra galimybių.

Kada ir kodėl į Jūsų dėmesio akiratį pateko Liubavo dvaras? 
Kodėl šalia tokios rimtos užduoties – Europos parko sukūrimo 
– nutarėte užsiimti ir šito dvaro istorijos, kultūros ir technikos 
paveldo tyrinėjimu ir muziejaus kūrimu?

Liubavo dvarą atradau gana seniai, tuo metu, kai vos buvau 
pradėjęs kurti Europos parką, t. y. praėjusio šimtmečio devintojo 
dešimtmečio pabaigoje. Važinėdavau po Vilniaus rajono apylinkes, 
fotografuodavau. Man labai įsiminė apleista paslaptinga dvarvietė 
su aplaužyto angelo skulptūra už begriūvančios koplytėlės, vandens 
malūnas ir šniokščiantys upelio bei kanalo vandenys. Iš pirmos kelionės 
liko net spalvotų fotografijų, darytų naudojant „Orvochrom“ juostelę. 
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Jos dabar įdomios kaip istorinė sodybos fiksacija. Tada nedrįsau eiti 
į vandens malūno vidų, tad nufotografavau tarpduryje stovinčius 
vaikus (jie ten gyveno). Buvau visa savo esybe pasinėręs į Europos 
parko kūrimą, bet Liubavo dvaro aura, prisiminimai visą laiką glūdėjo 
pasąmonėje. Laikas jį prikelti atėjo tik po dvidešimties metų, tada, kai 
subrendau kultūros paveldo tvarkymui.

Kai esi labai jaunas, gana sunku suprasti paveldo esmę. Jaunam 
norisi kurti, tai ir buvo Europos parko idėjos, atskirų meno kūrinių ir 
55 ha meninio kraštovaizdžio kūrimas. Norint gerai sutvarkyti kultūros 
paveldo objektą, reikia ne kurti, bet atkurti, t. y. būtina naudoti visai kitus 
principus. Ir tai jau labiau mokslas nei kūryba, kokybiškai restauracijai 
reikalingi istorinių, archeologinių, architektūrinių, konstrukcinių ir 
panašių tyrimų duomenys. Taip pat reikalingas gana didelis žinių 
bagažas, kaip buvo būtent tuo laikotarpiu, į kurį norima „sugrįžti“. 
Kiekvienas laikotarpis, kiekviena detalė turėjo savo bruožus, ar tai būtų 
langai, durys, ar panašiai.

Toks senas dvaras kaip Liubavo glaudžiai susijęs ir su Lietuvos 
valstybingumu, su žmonėmis, kurie jį valdė, ir iš kurių net ne vienas 
buvo faktinis Lietuvos valdovas, ir tai tiesiog turi būti atskleista. XVI 
a. Liubavo savininkai – pirmojo Lietuvos Statuto autorius Albertas 
Goštautas ir Mikalojus Radvila Rudasis. O vienintelė nekarališko 
kraujo karalienė Barbora Radvilaitė net per tris šeimas susijusi su 
Liubavo dvaru. Šiame dvare piešė, lipdė skulptūras, projektavo 
pastatus ir parkus bei sodus vienas iš talentingiausių XIX a. skulptorių 
ir medalininkų Rapolas Slizienis.

Išvardinau keletą dalykų, domėjimasis kuriais mano veiklos 
pasaulį papildė ne tik istoriniais ieškojimais, bet ir pareiga atrastas žinias 
perduoti kitiems. Kūryba Europos parke ir Liubavo dvaro atkūrimas 
suteikė gyvenimui daugiau pilnatvės, atsiradęs istorinis pagrindas 
leido žvelgti ir tirti pasaulį įvairiais rakursais, remiantis praeities kartų 
patirtimi, bandant analizuoti ir lyginti.

Darbų Liubavo dvare spektras gana platus. Norime sutvarkyti 
visus pastatus ir juos pritaikyti kultūros ir visuomenės reikmėms. 
Be vandens malūno dabar jau yra restauruota ir įrengta muziejinė 
ekspozicija XVIII a. barokinės architektūros oficinoje ir seniausioje 
Lietuvoje oranžerijoje, sutvarkyta terasinių tvenkinių sistema. Tačiau 
yra likę darbų, kurie dar laukia savo eilės.

Sukurti Liubavo dvaro vandens malūno muziejų buvo vienas 
pirmųjų ambicingų Liubavo dvaro darbų. Tiesa, prieš tai pavyko 
restauruoti dvaro angelo skulptūrą, kurios ant granitinio postamento 
buvo išlikusi tik kojos dalis. Kadangi prieš sunaikinimą skulptūra 
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buvo fotografuota, taip pat išlikusi ir tarpukario fotografija, meno 
kūrinį pavyko kokybiškai sutvarkyti. Skulptūra nulipdyta ir išlieta iš 
dabar lauko sąlygomis nebenaudojamos medžiagos – cinko plokštelių, 
sulituotų alavo lydmetaliu. Simboliška, kad dvarą vėl saugo Liubavo 
angelas. 

Mano tikslas buvo kuo autentiškiau restauruoti ne tik Liubavo 
dvaro vandens malūno pastatą, bet ir sutvarkyti visą technologinę 
įrangą. Malūnai, šiandienos terminais kalbant, tai pramonės įmonės, 
kuriuose dažnai gyvendavo ir paties malūnininko šeima. Liubavo 
dvaro vandens malūne yra restauruoti visi šešiolika technologinių 
procesų: nuo grūdų paviršinių luobelių nuvalymui skirto šveisčio, girnų 
abrazyvo liejimo naudojant autentiškus komponentus iki originalios 
„Frencio“ tipo lėtaeigės hidroturbinos restauravimo ir paleidimo, 
gaminant iš atsinaujinančių šaltinių žalią ekologišką elektros energiją. 
Darbai buvo labai sudėtingi. Reikėjo labai įsigilinti, turėti daug žinių, 
nes medžiagos apie senuosius malūnus yra nedaug, o ir visi malūnai 
skirtingi. Malūnų veikimas susijęs su technologiniais mechaniniais 
procesais, taip pat ir gamtinių veiksnių kontroliavimu, vandens sistema 
(upės vandens debitų reguliavimas, vandens lygio tinkamos amplitudės 
palaikymas, tvenkinio ir kanalo atkūrimo darbai). Taigi atliktus malimo 
restauravimo ir paleidimo darbus galima būtų laikyti iššūkiu. Teko tapti 
šiokiu tokiu vandens malūnų žinovu. Pirmiausia buvo sukonstruotas 
virtualus Liubavo dvaro vandens malūnas; labai gabiam programuotojui 
pirmiausia turėjau paaiškinti, kas kur yra ir kaip veikia. Įsivaizduokit: 
man atsiunčia tai, ką sumaketavo, tada paišau klaidas, skenuoju ir 
siunčiu aprašymą, ką taisyti. Toji istorija sudėta į keletą storų segtuvų. 
Tada jau laukė realus darbas Liubave. Ilgai ieškojome meistro, kuris 
sugebėtų paleisti nuo 1975 m. nebeveikiančią įrangą. Tačiau pavyko. 
Atlikti darbai buvo pastebėti didžiausios ir įtakingiausios kultūros 
paveldo organizacijos, kuri 2012 m. apdovanojo aukščiausiu, kultūros 
paveldo Nobelio premija vadinamu Europos Sąjungos kultūros paveldo 
prizu ir „Europa Nostra“ apdovanojimu. Taip Liubavo dvaro malūnas 
muziejus atsidūrė europiniame kultūros paveldo žemėlapyje. 

Tai, kas veikta ir nuveikta, užfiksuota ir keliose knygose. 
Kokius pagrindinius tikslus kėlėt sau kaip tų knygų autorius? 
Vienas ar su bendraautoriais jas parengėte? Turbūt panašių 
leidinių galima tikėtis ir ateityje?

Knygose stengiuosi fiksuoti, kas mano ar su kolegomis ištirta, 
surasta, nuveikta. Yra išleistos kelios knygos apie Europos parką, 
kuriose pateikiamos mano fotografijos, dailėtyrininkų tekstai. Yra 
ir keletas knygų apie Liubavo dvarą. Prie istorinės tematikos knygų 
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vienaip ar kitaip yra prisidėję ir kiti tyrėjai, tai neišvengiama. Tarkime, 
pirmosios knygos „Liubavas“ (2010) istorinėje dalyje daugiausia 
rėmiausi R. V. Vitkauskienės tyrimais, taip pat ir kitų tyrėjų, ypač 
archeologų, istorikų, technikos paveldo žinovų patarimais, savaip 
išdėstydamas ir interpretuodamas informaciją. Man buvo svarbu, kad 
knygoje būtų nuoseklumas, kad ją būtų lengva skaityti, aišku, kaip 
menininkui buvo svarbi ir knygos estetinė pusė, t. y. maketas. Lietuvos 
archyvuose esu atradęs istorinius Liubavo dvaro sodybos planus, kitos 
įdomios medžiagos, bet paieškose Lenkijos ar Švedijos archyvuose 
jau talkino kiti istorikai. Be istorinės medžiagos, asmenybių paveikslų 
knygoje yra pateikta mano rinkta medžiaga apie Liubavo dvare 
tarpukariu gyvenusias šeimas, architektūrą, dailę, malūno restauravimą 
ir jo visus technologinius procesus.

Kita knyga – „Liubavas. Rapolas Slizienis“ (2017) – parengta 
mokslinės tarptautinės konferencijos „Rapolas Slizienis – tiltas tarp 
paribio tautų“, kuri vyko Europos parke, pranešimų pagrindu, esu 
jos sudarytojas, įžangos autorius ir šių tyrimų iniciatorius. Šiuo metu 
rengiu dar vieną knygą apie Liubavo dvarą, kurioje bus sudėta gana 
daug neskelbtos medžiagos – dvaro architektūros (XVIII a.) aprašymas, 
dvaras sovietiniu laikotarpiu, kitos įdomybės, netgi paskutinio Liubavo 
savininko 1903 m. parašytas mokslinis metodinis veikalas apie žirgų 
auginimą.

Kuo šiandien užimta Europos parko prezidento kasdienybė?
Veiklos trūkumu skųstis negaliu, visad stinga tik laiko. Keliuosi 

anksti, rytais paprastai vyksta darbų aptarimas ir pasiskirstymas tarp 
muziejaus darbuotojų. Dalyvauju kelių visuomeninių organizacijų 
veikloje. Esu išrinktas Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos, kuri jungia 
per šešiasdešimt šių svarbių Lietuvos valstybingumui objektų, 
prezidentu. Taip pat dalyvauju ir piliečių organizacijos „Talka kalbai 
ir tautai“ veikloje, esu jos pirmininkas. Organizacijai priklauso per 
30 žinomų Lietuvos mokslininkų, lituanistų, kultūros ir visuomenės 
veikėjų. Siekiame apginti lietuvių kalbos konstitucinį statusą ir kitus 
Lietuvos valstybingumo pamatus, viešai kreipiamės į tautą. praeitų metų 
lapkričio mėnesį surengėme mitingą, kad apgintume Vyčio monumento 
įgyvendinimą mūsų sostinės reprezentacinėje Lukiškių aikštėje.

Neatsitiktinai tapote Nacionalinės pažangos premijos 
laureatu. Esate visapusiškai aktyvus žmogus, drąsiai reiškiate savo 
nuomonę aktualiais mūsų tautai ir valstybei klausimais. Dėmesio 
vertas kvietimas diskusijai dėl 1791 m. gegužės 3 d. Abiejų Tautų 
Respublikos Seimo priimtos konstitucijos. Svarbus raginimas 
grįžti į Tautos namus, primenant Lietuvai primestą gudrų projektą 
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„Žečpospolita“. Vienas iš pagrindinių Jūsų dėmesio ir rūpesčio 
tikslų – istorijos pamokos, kurių nevalia pamiršti. Tiesa?

Jūs labai tiksliai pasakėte – istorijos pamokų nevalia pamiršti. 
Visais laikais, ne išimtis ir dabar, valstybėms ir jos piliečiams daroma 
įtaka. Valstybės yra dariniai su dideliais materialiais ir nematerialiais 
ištekliais, todėl visad buvo ir bus jų raidą bandančių įtakoti kitų 
valstybių ar subjektų. Tai ne vien užkariavimai, kuriuos matome 
iš istorijos knygų. Valstybę kita valstybė gali valdyti ir be karo, tik 
„paskolinusi“ savo kalbą, kaip kad nutiko per Lenkijos mums primestą 
projektą „Žečpospolita“. Kalba yra svarbiausias valstybingumo 
pagrindas. Matome tarsi visai nekaltus bandymus įteisinti mūsų rašybą 
griaunantį svetimą „triraidį“. Įvedus triraidį, dalis piliečių, kurie norėtų 
savo pavardėse matyti kitas nelietuviškas raides, taptų diskriminuojami 
ir turėtų teisę reikalauti į abėcėlę įvesti ir kitas raides. Lituanistika net 
sovietmečiu išlaikė deramas pozicijas, o dabar išties trūksta įžvalgumo ar 
gilesnio mąstymo, kad įžvelgtume pavojus. Todėl jaučiu pareigą kalbėti 
apie nepriklausomos Lietuvos valstybės išsaugojimą ir sustiprinimą. 
Bėda ta, kad, kai ėjome į Laisvę, daugelis nesusimąstėme, kokią Lietuvą 
norime sukurti. Dabar, jei nedalyvausime ją saugant ir paliksime dažnai 
įtakoms neatsispiriantiems ar valstybingumo negebantiems suprasti 
politikams, net nepastebėdami galime prarasti savo valstybę. Rusija, 
kaip galima grėsmė, yra įvardijama, o Lenkijos daromą įtaką dažnai 
siekiama ignoruoti. Jaučiu, kad turiu atkreipti dėmesį, įspėti ir sutelkti 
žmones atskirti pelus nuo grūdų. Taip pat visad siekiu įkvėpti ir suteikti 
vilties, kuri būtina. 

                                                                                                                         
2018 m. lapkritis



227

MANO LIKIMĄ VALDĖ ATSITIKTINUMAI

Sako keturių šimtų dainų autorė Dalia TEIŠERSKYTĖ

Tokios spalvingos biografijos galima pavydėti. Kaip nekeista, 
niekur neteko skaityti apie Jūsų protėvius, bajorišką praeitį. Kokia 
ji?

Visų pirma, dėkoju, kad sudomino mano gyvenimas.
Jis tikrai truputį kitoks. Labai permainingas, sklidinas sėkmių ir 

skaudžiausių praradimų, sėkmingų verslų ir ne itin vykusio asmeninio 
gyvenimo, linksmybių ir raudojimų į pagalvę. 

Apie bajorystę sužinojau visiškai atsitiktinai, – kai užsisakiau 
savo šeimos genealoginį medį. Buvau maloniai nustebinta, kad ir 
mamos, ir tėčio šaknys bajoriškos. Tada Lietuvos bajorų karališkajai 
sąjungai vadovavo aktorė Undinė Nasvytytė, kuri ir pakvietė įsijungti į 
garbingąją Sąjungą.

Kažkokių legendų apie savo giminės protėvius negirdėjau. 
Manau, jog tai buvo paprasti, geri, mylintys savo Tėvynę žmonės. 
Labiausiai „bajoriška“ buvo mano senelė Kotryna Rašimienė. Labai 
ori, išdidi, dažnai net arogantiška, gyveno dvarelyje ant Dubysos kranto 
ir bandė valdyti ją supantį pasaulį. Senelis buvo pakankamai garsus, 
dirbo Raseiniuose vaistininku ir labai domėjosi politika. Įrodymų 
neradau, bet mano teta primygtinai tvirtino, kad jis buvo susijęs su 
Seimo rinkimais. Užuominas apie tai radau Bostone (JAV) išleistoje 
lietuvių enciklopedijoje.

Tėvas buvo ramus, darbštus ir nepaprastai stiprus. Nežinau, 
kiek toje istorijoje tiesos, bet mama pasakojo, kad jis yra paguldęs ant 
menčių garsųjį Rusijos galiūną Ivaną Poddubną. Tėvo netekau labai 
anksti, man buvo vos pusantrų metų, mamos – trejų. Toliau mano likimą 
valdė atsitiktinumai.

Įstrigo į atmintį kažkada girdėtas Jūsų pasakymas: „Visada 
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buvau labai pasiutusi“. Tai – šeimos, artimųjų bruožas, ar sudėtingų 
gyvenimo aplinkybių išraiška?

Brolis pasakojo, kad, vos išmokusi kalbėti, pradėjau komanduoti 
ir bandžiau būti viršininke. Manau, jog tai senelės Kotrynos genai.

Beje, gebėjimas vadovauti gyvavo manyje visą laiką. Todėl 
sovietmečiu ilgai neužtrukau jokiame darbe. O prasidėjus Laisvei, iš 
manęs tryško idėjų fontanai. Daugelį jų sėkmingai įgyvendinau.

Kai buvo areštuotas tėvas, vargu ar pamenate. Tačiau buvote 
jau trejų, kai likimas atskyrė nuo mamos ir vyresniojo brolio bei 
sesers. Tie šešeri metai, kurie prabėgo Kretingoje pas močiutę, 
turbūt buvo laimingiausi vaikystės metai?

Nebuvo tie vaikystės metai laimingi. Tėvas mirė lageryje. Mama 
buvo toli. Mus – du broliukus ir mane – priglaudė mamos sesuo Kazytė 
ir mamos brolis Stasys, o kartu gyveno ir garsioji močiutė. Jie nuomojo 
pusę mažyčio namelio Kretingoje. Nelengva buvo ir jiems, ir mums. 
Disciplina buvo geležinė. Jokių pramogų! Iš ryto – mokykla, po pietų 
eidavome padėti tetai į pieninę, vakare – pamokos, poteriai, ir viskas. 
Todėl, kai atėjo mūsų išvežti, net savotiškai džiaugėmės.

Kai prisimenamas rūstusis pokaris, neretai pažymima, 
kad po Stalino mirties lyg ir šis tas pasikeitė į gerąją pusę. Jūsų 
situacija sako ką kita: kaip tik tais 1953-iaisiais su visa likusia 
šeima atsidūrėte Sibire ir ten sulaukėte pilnametystės, be to, 
praradote abu vyresniuosius brolius. Tie metai taigos pašonėje kuo 
ypatingiausi: asmenybės užgrūdinimu, išbandymu, kuris jau visam 
gyvenimui palieka savo įspaudus, patikrinimu, ko iš tikrųjų esi 
vertas, kantrybės, vienatvės pamokomis?

Sibire teko prabūti beveik dešimtmetį. Gyvenome barake, 
aštuoniese viename kambaryje. Broliams buvo sukalti narai, man – 
medinis tapčaniukas. Mama, babytė ir vyresnioji sesuo turėjo loveles.

Greitai išmokau rusiškai. Ėjau į mokyklą, mokiausi gerai. Mane 
mylėjo auklėtoja Anna Vasiljevna. Ji išmokė mylėti knygą, suprasti, ką 
skaitau.

Po septintos klasės išėjau dirbti į taigą. Dirbau pusketvirtų metų. 
Žiemą, kai būdavo keturiasdešimties laipsnių šaltis, vasarą – dėl    uodų, 
bimbalų ir karščio kartais net nualpdavau. Bet... visi ten buvo lygūs... 
Be to, buvo jaunystė.

Užsigrūdinau visomis prasmėmis. Todėl man niekada nerūpėjo 
smulkmenos ir neverkiau dėl nulaužto nago.

Su tokiu charakteriu gyventi nebuvo lengva. Daug kur lydėjo 
nepaklusnumas, nenuolankumas, užsispyrimas. Tai kenkė visą 
gyvenimą. O dabar tai didelė dovana ir atrama.
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Žinau, kad ne taip paprasta buvo sovietmečiu įstoti į 
žurnalistiką. Jums pavyko. Dar ir tuo laiku garsiose spaustuvėse 
darbavotės. Nebuvo tam tikrų pasiūlymų ar persekiojimų iš 
„paslaptingųjų“ rūmų? Jei taip, kaip pavyko išsisukti?

Į Lietuvą sugrįžę apsistojome pas mamos brolį Mosėdyje. Ten 
tuo metu gyveno du galiūnai – rašytojas Romualdas Granauskas ir 
gydytojas Vaclovas Intas. Jie irgi buvo mano neakivaizdiniai mokytojai.

Dirbau kolūkyje, lankiau vakarinę mokyklą. 
Eilinis atsitiktinumas atvedė į Kauną, kur pakvietė geri žmonės. 

Ten įstojau į technikumą, mokiausi spaudos technologijos, todėl vėliau 
ir dirbau spaustuvėje eiline raidžių rinkėja. Gyvenau bendrabutyje – 
dešimt mergiočių viename kambaryje. Buvau grupės seniūnė ir visokių 
renginių pramanytoja. Iš technikumo išmetė už visokius cirkus. Tada 
įstojau į darbininkų jaunimo vakarinę mokyklą ir per pusmetį ją baigiau. 
Kaune tuo metu buvo Vilniaus universiteto vakarinis fakultetas, o jame 
– ir žurnalistikos mokslai. Konkursas – vienuolika į vieną vietą. Bet 
egzaminus išlaikiau labai gerai ir įstojau. Buvau gudri – tada ir vėliau 
anketose nurodydavau, kad mokiausi Kretingos pradinėje, o vidurinę 
baigiau Kaune. Galvojau, kad taip apgaunu tam tikrus organus.

Praktiką atlikau Kauno radijuje, kur ir prasidėjo tikrasis mano 
dvasinis atgimimas.

O verbuoti mane nebuvo prasmės – buvau plepi, atvira ir neklusni. 
Nors vieną beveik draugą iš tų organų turėjau. Jis padėjo išvengti didelių 
nemalonumų dėl mano neribotos fantazijos ir palaido liežuvio.

Jūsų gyvenime šalia buvo miškų ūkio darbai, daržininkystė, 
vėliau – spaustuvė, menininkų namai, žurnalų redagavimas, madų 
ir poezijos teatras, pastovi skiltis dienraštyje, na ir vėl – ypatingi 
atradimai savo sode ir darže. Akivaizdu, kad kūrėjos darbai ir 
rūpesčiai vis sugrąžina prie žemės darbų, kuriems taipogi jaučiate 
ypatingą trauką. Tiesa?

Taip, atėjus naujiems laikams, prasimaniau visokių veiklų. Leidau 
žurnalą moterims „Gabija“, laikraštį vaikams „Tukas“, turėjau modelių 
agentūrą „Modilina“, mokymo centrą, siuvyklą, madų teatrą, o vėliau 
net mažytę spaustuvėlę...

Daug rašiau, daug važinėjau po Lietuvą, rengiau triukšmingus 
renginius. Pirmoji surengiau „misių“ rinkimus, pirmoji atvežiau į 
Lietuvą prancūzų dizainerį su madų kolekcija ir trijų dienų mokymais 
ir t. t.

Taip, niekada nepamiršau žemės kvapo ir jos dosnumo. Pavasarį 
mano rankos pačios susminga į žemę.

Kada į Jūsų gyvenimą atėjo kūryba? Kada pasirašė pirmasis 



230

eilėraštis? Kada ir kokiame leidinyje debiutavote? O kokia pirmoji 
daina? Kas šiuo metu ant poetės Dalios Teišerskytės darbo stalo?

Pirmąjį eilėraštį parašiau Sibire septintoje klasėje, per braižybos 
pamoką. Rusiškai. 

Pirmus eilėraščius R. Granausko raginimu nusiunčiau į „Skuodo 
žinias“, tai jie ir atspausdino.

Pirmąją knygą išleidau tik 1990-aisiais, ir už savo lėšas. Iš viso jų 
jau keturiolika. Anais laikais mano knygelių neleido. 

Pirmąją dainą parašiau Nijolei Ščiukaitei. Mano tekstų dainoms 
jau per keturis šimtus. 

Dabar, nors ir labai tingėdama ir be entuziazmo, tvarkau 
rankraščius dar dviem naujoms knygoms.

Turbūt nesuklysime pagalvoję, kad tik Atgimimas kaltas, jog 
tapote politike. Kuo labiausiai įsiminė metai, prabėgę darbuojantis 
Seime? Šalia būta dar galybė įvairiausių įsipareigojimų. Ar dėl jų 
labai nukentėjo kūryba? O gal priešingai – įnešė naujų vėjų, temų?

Į politiką patekau dėl triukšmingo viešo gyvenimo. Patekau 
atsitiktinai, nesitikėdama, kad būsiu išrinkta. Bet sąžiningai tarnavau 
šešiolika metų. 

Išeidama suskaičiavau derlių – 555 įstatymų projektai, kuriuos 
rengiau viena ar su komanda, daugybė renginių, konferencijų, parodų, 
diskusijų. Pagrindinės kultūrinės sėkmės – Vaikų kultūros metai, 
Skaitymo metai, Skaitymo skatinimo penkeri metai, Bibliotekų metai, 
Teatrų metai, Lietuvių kalbos kultūros metai. Visi šie projektai turėjo 
Vyriausybės patvirtintą programą ir finansavimą. Man ta veikla buvo ir 
svajonė, ir stebuklas, ir duoklė tėvų ir senelių atminimui.

Kūryba, žinoma, nukentėjo.
Užauginote du sūnus. Kaip susiklostė jų gyvenimai? Kaip 

dažnai susitinkate? Kokie įdomiausi šeimos papročiai, tradicijos?
Turiu du sūnus ir keturis vaikaičius.
Vaikai dirba dar 1988-aisiais mano įkurtoje įmonėje „Gabija“. 

Vyresnysis direktoriauja, jaunesnysis jam padeda. Trys anūkai jau 
studentai, mažiausias – pirmokėlis. Visi labai geri, jautrūs, talentingi 
ir kuklūs.

Mylime vieni kitus, turime daug bendrų švenčių. Remiamės vieni 
į kitus, kai būna sunku.

                                                                                   2020 m. balandis
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„RAIKIA, NU BET NĖRA“

Tuomet Šiauliams vadovavo Vilius Kazanavičius. Būdamas 
Vykdomojo komiteto pirmininku, nemažai nusipelnė miestui, visų 
pirma, jo dėka atsirado pėsčiųjų bulvaras. Tai jis leisdavo miesto 
vyriausiajam dailininkui Viliui Puronui kartkartėm iškrėsti šį tą 
neordinaraus. Gerai pamenu, kaip miesto centre vieną rytą buvo 
iškabintas didžiulis tarpukario dvasia dvelkiantis paveikslas. Popiet, kai 
komunistų partijos komitete griežtai treptelėjo koja, ir V. Kazanavičius, 
pasikvietęs Vilių, įsakė: „Kad tuoj pat būtų nuimtas!“

Šis ir nemažai kitų prisiminimų gražiai apibūdina tuometinį 
miesto vadovą, apie kurio drąsą buvo kalbama nepamirštant paminėti, 
jog kilęs iš tų pat vietų, kaip ir komunistų partijos centro komiteto 
pirmasis sekretorius Petras Griškevičius, gal net namų tvora buvusi 
bendra.

Tačiau vienas prisiminimas ne toks smagus. Jaunimo laikraštis 
paprašė paruošti pasikalbėjimą su juo. „Esi šiaulietis, pats parašyk“, 
- pasakė miesto galva. Taigi, pats klausiau, pats atsakiau. Kai atnešiau 
suderinti, pasakė: „Gerai.“

Tomis dienomis būta problemų su aprūpinimu pieno produktais. 
Nebepamenu konteksto, bet, užėjus kalbai apie tai, V. Kazanavičius, 
tiriančiu žvilgsniu  lėtai keldamas akis iš apačios į viršų (iki tol tokio 
judesio nebuvau pastebėjęs), pasakė: „Raikia, nu bet nėra, ką padarysi“. 
Žodžiu, turėjau suprasti, kad ir jam smetona nebeprieinama.

Dabar V. Kazanavičius – Šiaulių miesto Garbės pilietis.
                                                                                                                                       

2016 m. rugsėjis

„ŠIAULIAI – NE SAULĖNO IR NE PILYPUKO
 MIESTAS“, -

apdovanota už ketvirtį amžiaus puoselėjamą įspūdingą veiklą, 
pasakė „Laiptų galerijos“ direktorė Janina Ališauskienė. 

Pridėčiau: ir ne Kmitos, plačiai propaguojančio turgaus-kalėjimo 
žargoną ir net romaną parašiusio neva šiaulietiška tarme. 

                      
2016 m. lapkritis
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NEPRAĖJUS NĖ METAMS

Per LTV Kultūros kanalą – dokumentiniai kadrai, skirti pirmajam 
mitingui dėl būsimos laisvės. Tai, kas 1987 m. rugsėjo 28 d. įvyko prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo, jau istorija. Net nesitiki, kad nuo tų 
dienų praėjo tiek daug metų. Ir, žinoma, dar daugiau istorinių įvykių.

Tik šiandien nejučia pagalvojau: atnaujinti „Varpų“ leidimą Kazys 
Jankauskas suteikė teisę nepraėjus nė metams – 1988 m. rugsėjo 14 d. 
Tą dieną dabar primena autografas ant jo, pirmojo „Varpų“ redaktoriaus, 
knygos – romano „Ne pirmas kartas“ (Vilnius: Vaga, 1988). 

Tąsyk, žinoma, dar nežinojome, kad už pusantrų metų Lietuva vėl 
bus nepriklausoma. Bet sprendimas atnaujinti „Varpus“ jau buvo tolygu 
kažkam, kas būtinai netrukus turėtų įvykti.                                      

2016 m. gruodžio 5 d.

JUŠKAITIS – APIE BALTUŠĮ

Baigiant pokalbį telefonu, su kolega prisiminėme Juozą Baltušį. 
Jono Juškaičio manymu, ne paprasti žmonės Atgimimo metais naikino 
J. Baltušio knygas, o tie, kuriems jis buvo įgėlęs.

                                                                                                           
2017 m. sausio 20 d.

MAFIOZAS

Netrukus prasidės „Varpų“ vakaras.
- Į ką aš panašus?- klausia Silvijos Valentinas Sventickas, 

peržengęs Rašytojų sąjungos slenkstį ir pasisveikinęs su viešnia.
- Į mafiozą, - juokdamasi atsako redaktorė, nes po vakarykščio 

bulviasodžio Dzūkijoje Valentinas gerokai įraudęs.
Literatūros kritikas, regis, visai patenkintas. Tas naujas įvaizdis 

dargi pataisė nuotaiką.
                                                                                                          

2018 m. gegužės 3 d.
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LIŪDNAS SUSITIKIMAS

Ligoninėje netikėtai susitikome su Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Akto signataru Mindaugu Stakvilevičium, prieš tris 
dešimtmečius  aktyviai pritarusiu „Varpų“ atnaujinimui. Nors kasdien 
vis kas nors keitėsi, anuomet nuo jo nemažai priklausė – buvo miesto 
galva. „Šiauliai – vienintelis laisvas miestas Sovietų sąjungoje“, 
- viešėdamas Amerikoje 1989 metų liepą perskaičiau viename iš 
tenykščių laikraščių. O sugrįžus ir iš spaustuvės parsivežus pirmą 
atnaujintų „Varpų“ numerį, M. Stakvilevičius tarpininkavo įkuriant 
„Varpų“ redakciją.

Seniai jo nebuvau matęs. Pasisveikinus pats atkreipė dėmesį, kad 
blogai su sveikata – ir prastai matantis, ir blogai girdįs. „Jau nebegaliu 
dėstyt“, - pasiguodė, nors  šypsena veide rodė, kad dar lyg ir ne viskas 
prarasta. Pasisakė užsukęs aplankyti kaimyno, gulinčio ligoninėje.

Dar sykį susitikome jau ligoninės kieme. „Sėdit kaip du 
balandėliai“, – eidamas pro šalį pajuokavo. O stabtelėjęs liūdnai 
pridūrė: „Dabar į kitą kliniką einu, į psichiatrijos. Žmonos lankyt“. Ir 
nei rimtai, nei juokais pridėjo: „Per šešiasdešimt metų savo moteriai 
nervus sugadinau...“. Mostelėjo ranka ir apsisukęs nuėjo. Tokių akių, 
tokio širdį veriančio skausmo seniai nebuvau matęs.                                                                                                         

2018 m. rugsėjo 14 d.

NUTRAUKTAS VAIDINIMAS

Tikrą spektakliuką teko stebėti „Akropolio“ fojė. Tarp minkštų 
foteliukų su skuduriniu ožkiuku rankose pasirodžiusi kokių ketverių metų 
mergaičiukė, visiškai nekreipdama dėmesio ar ją kas stebi, iš pradžių 
supažindino savo originalų draugą su aplinka – pristatė kiekvienam 
foteliukui tarsi ant jų sėdėtų žmonės, visą laiką kažką kalbėjo, aiškino. 
Paskui su savo žaislu ir per galvą vertėsi, ir pilvu šliaužė. Viena atrakcija 
keitė kitą. Visa tai stebėdamas jauteisi tarsi tikram teatre. Kuo toliau, 
tuo įdomesnis, tuo tikresnis atrodė mergaičiukės vaidinimas.

Deja, viskas pasibaigė labai proziškai. Atėjusi mama riktelėjo: 
„Užteks maivytis!“ Jaunoji artistė, tarsi elektros laidui prisilietus, 
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pašoko ir pilna išgąsčio nusekė iš paskos. Per akimirką tapusi visai kitu 
žmogumi. Buvo akivaizdu, kad toji moteris neturi supratimo, kas yra 
kūryba ir kuo išskirtinė jos mažametė dukra.

                                                                                                                                                      
                                                  2018 m. spalio 11 d.

DVEJETUKAS

- Kiek skolingi?
- Dvejetuką, - atsako ilgaplaukis taksistas, labai primenantis 

kažkur matytą aktorių.
Atsakymas netikėtai pasufleruoja dar vieną klausimą. Be abejo, 

jis priklauso moteriai:
- O besimokydamas esat dvejetuką gavęs?
- Tik kartą. Profesorius Padegimas yra parašęs.
Taksisto prisipažinimas ištariamas taip tarsi eitų kalba apie 

dešimtuką. Akivaizdu, kad keleivius vežiojantis ilgaplaukis negali 
susitaikyti su mintimi, kad tokiu būdu turi uždarbiauti. 

                                                                                                    
                        2018 m. gruodžio 14 d.

SPEKTAKLIS ANT KILIMO

Nelabai vykęs televizijos filmas, kurį režisavo Juozas Javaitis, 
nejučia sugrąžino daug metų atgal. Tąsyk ruošiau pasakojimą apie 
šį meno žmogų „Nemuno“ žurnalui. Abu buvome dar labai jauni. 
Neseniai buvau grįžęs iš Vengrijos. Iš tos kelionės parsivežtas ir darbo 
kambarį papuošęs nedidukas persiškas kilimas kažkuo neįtiko jaunajam 
Šiaulių dramos teatro režisieriui: atsakinėdamas į mano klausimus, jis 
ant to kilimo suko ratą po rato, viena akimi vis gudriai žiūrėdamas, kaip 
reaguoju. Kitaip tariant, nutarė išsiaiškinti, ar nesu miesčionis, daiktų 
vergas, kaip anais laikais buvo madinga aiškintis. Nieko tam žmogui 
nesakiau, nors ir gaila buvo, kad jis trypiamas purvinais batais.

Tas keistas spektaklis užsiliko galvoje iki šiol. Kaip ir Vengrijos-
Sovietų sąjungos pasienį kertant išgirsti muitininko žodžiai už vagono 
lango, gerokai suvirpinę širdį: „Vsio ravno kto ta kovior vieziot“. 
Atseit, nors ir neužtikome, vis vien kažkas iš keleivių į namus grįžta, 
lagamine paslėpęs kilimą. Mat anuomet toks pirkinys užsienyje buvo 
kontrabanda.                                                                                                          

2019 m. gruodis



236

PAVARDŽIŲ RODYKLĖ
A
Adomaitis Regimantas 173-175, 188, 190
Adomaitis Remigijus 50-56
Alantas Vytautas 31-33
Alekna Viktoras 111
Anglickis Stasys 34, 35
Auginas Balys 34
Avyžius Jonas 15

B
Bagdonavičius Gerardas 83, 161
Bagdonavičius Vacys 125-152
Bakas Vainius 114
Baltakis Algimantas 153
Baltušis Juozas 233
Balvočius Genutis Jonas 24
Balza Raimundas 204-217
Banionis Donatas 184, 188
Banys Ramūnas 57-66
Barėnas Kazimieras 13-17
Barėnienė Marija 16
Beržanskis Jonas 25
Beržanskis Liudvikas 25
Bičiūnas Vytautas Pranas 28
Bimba Kazys 73-83
Biržiška Antanas 24
Biržiška Mykolas 22, 24, 34
Biržiška Vaclovas 25, 34
Biržiška Viktoras 25, 34
Bradūnas Kazys 77
Brazaitis Juozas 24
Brazauskas Viktoras 95
Brazdžionis Bernardas 76
Budzys Tauras 191-193
Bugailiškis Peliksas 204-206, 212, 213
Buivydas Antanas 25
Butkų Juzė 35

C
Cinzas Eduardas 15, 102

Č
Čepas Motiejus 26
Čepulis Jonas 84, 90
Černeckis Gintautas 37-44

D
Dambrauskas Liudas 116
Dambrauskas Vilmantas 82
Daniliauskas Jonas 167-172
Darius Steponas 89
Daukantas Simonas 36-44, 143, 194, 199
Daunys Vaidotas 108, 116, 119
Dirgėla Petras 34, 95, 96
Dobrovolskis Mykolas (Tėvas Stanislovas) 

97, 156

G
Gaidamavičius-Gėlė Zigmas 28
Geda Sigitas 162-166, 170
Genys Pranas 35
Girdenis Aleksas 195, 197, 200
Girdzijauskas Vytautas 117
Graičiūnas Jonas 34
Granauskas Romualdas 9, 10, 229, 230
Graugrokas Antanas 27
Greimas Algirdas Julius 30, 165
Grinius Jonas 28, 31-33
Grinkevičiūtė Dalia 21

I
Ilgūnas Mikas 14
Inčiūra Kazys 34

J
Jacinevičius Leonidas 95
Jakavičius Liudvikas 26
Jakelaitis Vytautas 87
Jakševičiūtė-Venclauskienė Stanislava 29, 137, 212
Jakštas Adomas (Dambrauskas Aleksandras) 25
Jankauskas Kazys 114, 233
Janonis Julius 28-31
Janulaitis Augustinas 26
Janušytė Liūnė 35
Jonuškaitė Birutė 119
Jovaras 75, 76
Juozaitis Arvydas 109, 110, 112, 116, 122, 153-160
Juškaitis Jonas 233

K
Kairys Steponas 22, 27
Kaktavičius Aleksandras 67
Kalvaitis Vladas 18-21, 113
Karosas Gintaras 218-226
Karsavinas Levas 119
Kašauskas Stasys 94-103
Katkus Mikalojus 24
Kaunas Domas 38, 41-44
Kaupas Antanas 26
Kavolis Vytautas 112
Keliuotis Juozas 108-111, 113-116, 121, 123, 124
Kinčinaitis Virginijus 79, 83
Kymantas Jonas 24
Koncevičius Jonas 23
Konickis Andrius 108-124
Krikštopaitis Juozas Algimantas 116-118
Krivickas Jonas 23
Kudaba Česlovas 86
Kudžma Jonas 34
Kukulas Valdas 121
Kuprevičius Mikalojus 26
Kuprevičius Viktoras 28



237

Kuzmickas Vincas 65

L
Landsbergis-Žemkalnis Gabrielius 24
Lankauskas Romualdas 15
Laurinčiukas Albertas 97

M
Marcinkevičius Justinas 174, 183
Marcinkevičius Vidas 95
Martinaitis Marcelijus 170
Martinkus Vytautas 20
Milašius Oskaras 119
Miltinis Juozas 123, 185, 186
Mykolaitis-Putinas Vincas 145

N
Nasvytytė Undinė 227
Nėris Salomėja 34, 35

O
Orintaitė Petronėlė 33, 34
Ozolas Romualdas 100, 117, 120

P 
Pabrėža Juozas 194-203
Padegimas Gytis 235
Pakėnas Alfas 121
Patackas Algirdas 117
Paukštelis Juozas 31-33
Peleckis Mindaugas 87
Peleckis Vaclovas 84-92
Petrulis Alfonsas 22, 26
Petuchauskas Markas 176-190
Petuchauskas Samuelis 176-178
Plechavičius Aleksandras 67-72
Plechavičius Povilas 67-72
Plechavičiūtė Gertrūda 67
Plechavičiūtė-Veigel Alina 67-72
Prancuitis Sigitas 82
Prėskienis Bronius 31, 86
Puišytė Aldona Elena 41, 44
Puronas Vilius 201, 232
Puzanauskas Aleksas 20 

R
Račkauskas-Vairas Karolis 27
Radzevičius Bronius 95
Raila Bronys 103
Ralys Jeronimas 27
Raslanas Petras 99, 100
Repšys Petras 161-166
Riauba Stanislovas 102, 103
Rudžianskas Viktoras 106

S
Sabaliauskas Adolfas-Žalia Rūta 26

Santvaras Stasys 35
Simonaitytė Ieva 35
Skipitis Rapolas 28
Skujiņš Zigmunds 104-107
Sondeckis-Sonda Jackus 176, 178, 180, 181, 217
Sondeckis Saulius 56, 88, 181, 190
Sruoga Balys 21
Stakvilevičius Mindaugas 234
Stonys Tomas 29, 30, 207
Strielkūnas Jonas 170
Sventickas Valentinas 233

Š
Šakenis Konstantinas 27
Šalkauskis Stasys 28, 147
Šavelis Rimantas 95
Šikšnys-Šiaulėniškis Marcelinas 26
Šliogeris Arvydas 117, 119-121
Šniuolis Vytautas-Vytenis 35
Šocikas Algirdas 90, 91
Štromas Aleksandras 30
Švickis Vitoldas 31

T
Tapinas Laimonas 95
Teišerskytė Dalia 227-230
Tysliava Juozas 32
Toleikis Aloyzas 74, 82
Tomkus Vitas 97

V
Vaičaitis Adolfas 170
Vaižgantas 33, 121, 142
Valionis Arvydas 95, 104
Vasiliauskas Kazimieras 18, 110, 116
Vaupšas Česlovas 37, 38, 45-49
Venclauskaitė Danutė 208, 209
Venclauskaitė Gražbylė 30, 136, 137, 207, 208
Venclauskis Kazimieras 176, 207-209
Venclova Tomas 30, 162
Vienuolis 34, 35
Vileišis Jonas 22, 26
Vileišis Petras 24
Vinča Juozas 84, 89
Virkau Vytautas Osvaldas 170
Višinskis Povilas 27, 86
Vydūnas 125-152

Z
Zaikauskas Valentinas 6-12
Zimanas Genrikas 95

Ž
Žebrys Juozas 25
Žemaitė 10, 86, 89, 92
Žlabys-Žengė Juozas 14



TURINYS

ESĖ    /5
Du sekmadieniai su Valentinu Zaikausku    /6
Dviejų tėvynių nebūna    /13
Ne teisti, o atskleisti    /18
Rašytojai – Šiaulių berniukų gimnazijos auklėtiniai    /22
Bibliofilai    /36
Homo legens  Česlovas Vaupšas    /45
Angelų choras užkariauja pasaulį    /50
Norėčiau gyventi Telšiuose?    /57
Bibliotekai – garbingiausia atkurtų namų vieta    /67
Ką teigia Kazio Bimbos asmens kodas    /73
Žmogus legenda, arba penkios bokso tėvo knygos    /84
POKALBIAI    /93 
Jaunatvė ir kiti nutikimai    /94
Zigmunds Skujiņš: „Savo genuose nešu Latvijos istoriją“    /104
Filosofija – geras būdas ugdyti skaitytoją    /108
Vydūnas – kelrodė žvaigždė    /125
Laimė – kad ne tik Sąjūdžio tribūnas    /153
Žmonės  kaip knygos, svarbu turinys    /161
Poezija persikėlė į paveikslus    /167
Reikia kelti kultūrinį lygį    /173
Markas Petuchauskas: „Gyvenimas buvo dosnus susitikimais su 
asmenybėmis“    /176
Tauras Budzys: „Lietuviai – ne žydšaudžių tauta“    /191
Poudo ožsėvuožės buobas nasorasi    /194
Ne tik išsaugoti kultūros paveldą, bet ir formuoti valstybės pilietį    /204
Istorijos pamokų nevalia pamiršti    /218
Mano likimą valdė atsitiktinumai    /227
ATKLASTAI    /231
Pavardžių rodyklė    /236



Peleckis-Kaktavičius, Leonas

ŽMONĖS KAIP KNYGOS: esė, pokalbiai, atklastai. – Šiauliai: 
Varpai, 2021. – 240 p. 

ISBN 978-9955-667-19-3

Skaitytojai jau turėjo galimybę susipažinti su ne viena panašaus 
pobūdžio šio autoriaus knyga. Tiesa, šios knygos herojai ne tik rašytojai, bet ir 
kitų sričių atstovai: filosofai, bibliofilai, dailininkai, skulptoriai.  Susitiksite jos 
puslapiuose ir plačiajame pasaulyje išgarsėjusį aktorių, teatrologą, dirigentą, 
muziejininką. Intriguojantys, netikėti klausimai ir atsakymai į juos. Čia ir 
esė, supažindinančios su išskirtinėmis asmenybėmis, bei atklastai su giliu 
psichologiniu užtaisu.

Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS

ŽMONĖS KAIP KNYGOS

Esė, pokalbiai, atklastai  

Redaktorius Algirdas Vidugiris
Dizainerė Gražina Šimoliūnienė

Pirmajame viršelyje – Juozas BAGDONAS. Kompozicija. Aliejus, drobė. 1996.
Ketvirtajame viršelyje panaudota Zenono Baltrušio nuotrauka.

Leidėjas Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija. 
Spausdino  UAB “Saulės Titnagas”, Vasario 16-osios g.52, Šiauliai.



Leono Peleckio-Kaktavičiaus knygos:

SUGRĮŽTA GIEDRA. – Eilėraščiai. Vilnius: Periodika, 1991.
NAMUOSE ANT PASADNOS ULYČIOS. – Biografinė apybraiža. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
LAIMINGAS ATSITIKTINUMAS: DIALOGAI AMERIKOS ŽEMĖJE. – Kūrybiniai portretai. Klaipėda: 
Rytas, 1992.
BALTAS LAPAS – LYG ALTORIUS. – Esė. Klaipėda: Rytas, 1995.
ODININKU PER METUS NETAMPAMA. – Publicistika. Šiauliai: Titnagas, 1998.
PIRMIAUSIA KRAUJAS, O PASKUI ŽODŽIAI. – Esė, pokalbiai, studijos. Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1999.
PASAULIO PABAIGA ATIDEDAMA. – Esė. Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2001.
SUSTABDYTAS LAIKAS. – Esė apie kultūros įžymybes. Šiauliai: Varpai, 2001.
ŽODŽIŲ ŽMONĖS. – Esė, pokalbiai, studijos. Šiauliai: Varpai, 2002.
VIZITINĖ KORTELĖ. – Publicistika. Šiauliai: Saulės spaustuvė-leidykla, 2004.
VANDENS NAMAI. – Publicistika. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2004.
KAZIMIERAS BARĖNAS. – Monografija. Šiauliai: Varpai, 2005.
BALTIJOS ERDVĖS. – Publicistika. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005.
PIRMASIS REKTORIUS. – Publicistika. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006.
ŽODI, KURIS ESI. – Esė, pokalbiai, studija. Šiauliai: Varpai, 2007.
VANDENS TILTAI. – Publicistika. Klaipėda: Druka, 2008.
ŠIMTMEČIO ISTORIJA. – Publicistika. Klaipėda: Druka, 2008.
VITAM HOMINIS CURABO. – Publicistika. Šiauliai: Titnagas, 2008.
VERSMIŲ KNYGA. – Lietuvos vandentvarkos ūkio istorija. Vilnius: LVTA, 2008.
JURGIS JANKUS: gyvenimas ir kūryba. – Monografija. Šiauliai: Varpai, 2008.
NAMUOSE ANT PASADNOS ULYČIOS: dar po dvidešimties metų. – Memuarinė eseistika. Šiauliai: 
„Aušros“ muziejaus leidykla, 2009.
VYTAUTAS ALANTAS: gyvenimas ir kūryba. – Monografija. Šiauliai: Varpai, 2009.
ŽODŽIAI, KURIE NEIŠDUOS. – Esė, pokalbiai, studija. Šiauliai: Varpai, 2011.
JUOZO BAGDONO SPALVŲ IR ERDVIŲ VIZIJOS. – Biografinė monografija. Šiauliai: Varpai, 2011.
VARPAI: istorija, autoriai, akcentai (sudarymas, įvadas, intarpai). – Prisiminimai, straipsniai, studijos, laiškai. 
Šiauliai: Varpai, 2011.
ADOLFAS VAIČAITIS. Kaltas, nes tapo menininku. – Biografinė monografija. Šiauliai: Neoprintas, 2013.
ANGELAS, KURIS SAUGO. – Publicistika. Šiauliai: Titnagas, 2013.
„RŪTOS“ ISTORIJA: puslapiai, kvepiantys šokoladu. – Publicistika. Kaunas: Kopa, 2013.
BERNARDAS BRAZDŽIONIS. Nuo „Kelionės miražų“ iki „... už visų galaktikų“. – Esė, pokalbiai, laiškai. 
Šiauliai: Neoprintas, 2014.
ARTI ŽMOGAUS. – Publicistika. Šiauliai: Neoprintas, 2014.
VYTAUTO OSVALDO VIRKAU MENO VIZIJA. – Biografinė monografija. Šiauliai: Varpai, 2015.
IR DAR KARTĄ ŽODIS. – Esė, pokalbiai, atklastai. Šiauliai: Varpai, 2016.
KNYGNEŠYS IŠ TORONTO. – Biografija. Šiauliai: Varpai, 2016.
ARTI, KAIP IŠSIPILDYMAS. – Eilėraščiai. Šiauliai: Neoprintas, 2017.
ALGIMANTAS BALTAKIS: gyvenimas – meno kūrinys. – Esė, pokalbiai, atklastai. Šiauliai: Neoprintas, 
2017.
„AŠ – LYDERIS“. – Publicistika. Šiauliai: Neoprintas, 2018.
ŠUNS PLAUKAI. – Romanas. Šiauliai: Neoprintas, 2019.
RAUDONA KĖDĖ FONTANO VIDURYJE. – Novelės ir apsakymai. Šiauliai: Neoprintas, 2020.


