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MOTINA ŽEMĖ

Motina žeme, kryžiais nustatyta,
Įžiebė amžiai amžiams tavo rytą,
Amžių pusnynus tvėrei tu, žiemkentė,
Kai tavo pilį amžių vargas rentė.

Menu iš tavo ašaroto veido,
Kad daugsyk tavo saulė nusileido.
Žinau, kai tu, išvargus dieną, rymai,
Kaip klaikūs, močia, tavo atminimai.

Ką tavo rankos kaupė,- laistė,
Plėšikų laužo kruvina pašvaistė,
Pikti totoriai tavo klėtis griovė,
Ir veržės gudas į tavo šventovę.

Ir daug kas, daug kas, ką tu sėjai, kūlė
Ir vertė gerbti svetimą krivūlę,
Ir matė tavo drebulės ir uosiai,
Kai tu vergijos pantį rūsčiai juosei.

Bet tavo aušros aušo pamažėle,
Ir tavo saulės takas neapžėlė,
Nes tvirtos viltys guodė širdį drąsią,
Pergalės dienai auklėdamos dvasią,-

Todėl, kol girios aidas tebegaudžia,
Užtraukęs dainą skambią, kad ir graudžią,
Būties palaimos kantriai lauk, žemaiti,
Ir krauk, kaip krovei, savo vargo kraitį.

Todėl, priverkus žemės ašarinę,
Atpildo saulės drąsiai lauk, Tėvyne,
Nevysta tavo rūtos ir jurginiai
Ir tvarūs Tavo kryžiai ąžuoliniai.

                              VARPAI-1944
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AŠTUONIASDEŠIMT
Lygiai prieš aštuonis dešimtmečius, įsiūbuodamas „Varpus“, pirmasis redaktorius 

Kazys Jankauskas rašė:
„Šį almanachą tvarkant, be daugelio kitų dalykų rūpėjo mums išlaikyti jį pakilesnėj 

plotmėj, iš kurios toliau matyti. Dirbame tiems, kurie žino, kad literatūra formuoja gy-
venimą, dirbome tiems, kuriuos literatūra brandina ir svaigina. Mūsų programa? Tai ir 
visa programa! Ji girdėti ir jausti skambėjime šio almanacho, vardu Varpai. Ji paprasta, bet 
sodri, nes skelbiama po ilgos tylos, kuri gaubė mūsų literatūrinį gyvenimą“. 

Karo metų „Varpams“ buvo lemta išgyventi tik porą metų. Kai po 45-erių suskam-
bėjo antrą kartą, Lietuvai buvo likęs vos pusmetis iki atkurtos Nepriklausomybės paskel-
bimo. Tokiam žygiui pirmasis almanacho redaktorius palaimino 1988 m. rugsėjo 14 d.

Per tuos trisdešimt penkerius metus buvo visko. Ne sykį atrodė, jog išleidžiame 
paskutinį almanacho numerį. Ir – o stebukle! – vėl labai netikėtai atsirasdavo galimybė 
išlikti, nenuvilti ištikimų skaitytojų ir autorių.

Na taip, buvo ir tokia diena, kai, Maskvoje siautėjant pučistams, teko slėpti rankraš-
čius. Tądien antrasis redaktorius viešėjo pas pirmąjį Kaune. „Skubėk į namus, - paragino 
K. Jankauskas. – Aš jau nieko nebijau. Ir tave Dievas apsaugos“. Tąsyk atsisveikinta tarsi 
paskutinį kartą. Tačiau Kremlius jau nesugebėjo dar sykį savo purvinos letenos uždėti 
ant Lietuvos.

Redakcijos archyve – du laiškai, atsiradę Rusijai užpuolant Ukrainą. Vienas ištiki-
miausių pagalbininkų, redakcijos kolegijos narys Vytautas Martinkus taip el. paštu už-
klausė: „Liūdnai pagalvojau: vėl karo būgnai dunda. Kas laukia „Varpų“?“ Redaktorius 
atsakė: „Nerimtai pajuokaujant, redaktoriaus laukia dvidešimt penkeri metai lagerio. Tu-
rėkim vilties, kad taip neįvyks“. 

Deja, karo būgnai tebedunda. Tačiau varpų kariliono, kuriuo pernai pasipuošė Šiau-
lių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra, skambesys padeda atgauti dvasinę ramybę. O 
juk ir kitose Lietuvos šventovėse pastoviai skambinama varpais, ir jų dūžiams sutapus su 
širdies tvinksniais, patiriami šviesiausi jausmai. 

„Varpų“ paskirtis kiek kita, tačiau ne mažiau svarbi. Galima tik pakartoti ne sykį 
deklaruotas mintis: leidinys atspindi visos Lietuvos literatūros ir kultūros tendencijas, 
nepamirštant ir Šiaulių, kuriuose sukurtas ir atkurtas. „Varpai“ atviri skirtingų literatūri-
nių krypčių, estetinių ir visuomeninių pažiūrų autoriams. Almanache savo kūrinius yra 
spausdinę bent penkių kartų rašytojai.

Leidėjams labai svarbus „Varpų“ sumanytojo, ilgamečio Sorbonos universiteto pro-
fesoriaus, o anuomet Šiaulių gimnazijos mokytojo Algirdo Juliaus Greimo įvertinimas: 
„Bravo! Kad ištesėjote, kad tęsiate Šiaulių tradicijas kultūrinėje plotmėje“. 

REDAKCIJOS ŽODIS
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REDAKCIJOS ŽODIS

Anot pirmojo redaktoriaus K. Jankausko, „skaitydamas vis naujus „Varpų“ nume-
rius, matai, kad Redaktorius bręsta, plečia „Varpų“ ribas, nesitenkina vietine medžiaga, 
jam rūpi visos lietuvių literatūros problemos, ir jisai stengiasi patraukti kuo daugiau vil-
niškių ir kauniškių rašytojų, kad „Varpai“ atspindėtų visos Lietuvos dabartinę literatūrą. 
Tai labai svarbu“.

Be abejo, ne mažiau svarbūs šiuolaikinių literatūros klasikų, naujųjų „Varpų“ autorių 
Juozo Apučio, Jono Avyžiaus, Onės Baliukonės, Algimanto Baltakio, Albino Bernoto, 
Vytauto Petro Bložės, Vytauto Bubnio, Henriko Algio Čigriejaus, Petro Dirgėlos, Sigito 
Gedos, Leonardo Gutausko, Jono Juškaičio, Grigorijaus Kanovičiaus, Donaldo Kajoko, 
Jurgio Kunčino, Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio, Vytauto Martinkaus, 
Eduardo Mieželaičio, Jono Mikelinsko, Mykolo Sluckio, Sauliaus Šaltenio, Juditos Vai-
čiūnaitės, literatūros kritikų Algirdo T. Antanaičio, Petro Bražėno, Dalios Čiočytės, Vik-
torijos Daujotytės, Alfredo Guščiaus, Vytauto Kubiliaus, Valdemaro Kukulo, Kęstučio 
Nastopkos, Ričardo Pakalniškio, Rimvydo Šilbajorio, Alekso Vaškelio, Rašytojų sąjungos 
vadovų Valentino Sventicko, Jono Liniausko, Antano A. Jonyno, Birutės Jonuškaitės, 
Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkės Gražinos Viktorijos Petrošienės, profesorių 
Liberto Klimkos, Juozo Pabrėžos, Gyčio Padegimo, Broniaus Prėskienio, Vytenio Rim-
kaus, Sauliaus Sondeckio, filosofijos daktarų Vacio Bagdonavičiaus ir Andriaus Konic-
kio, poetų Mykolo Karčiausko, Roberto Keturakio, Eugenijaus Matuzevičiaus, Daivos 
Molytės-Lukauskienės, Juozo Nekrošiaus, Aldonos Puišytės, Viktoro Rudžiansko, rašy-
tojų Vytauto Almanio, Romo Gudaičio, Arvydo Juozaičio, Vlado Kalvaičio, Raimondo 
ir Stasio Kašauskų, Viktoro Katiliaus, Juliaus Kelero, Algimanto Lyvos, Aldonos Rusec-
kaitės, Renatos Šerelytės, Rimanto P. Vanago, teatrologės Elvyros Markevičiūtės, vertėjų 
Vyto Dekšnio, Gražvydo Kirvaičio, Arvydo Valionio, žurnalistės Irenos Litvinaitės-Avy-
žienės, bibliofilo Gintauto Černeckio, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko „Varpų“ vaka-
ruose ar spaudoje išsakyti vertinimai. 

Atnaujintiems „Varpams“ buvo lemta pirmiesiems vėl nepriklausomoje Lietuvoje 
pristatyti išeivijoje atsidūrusius rašytojus, kurių tarpe buvo ir ne vienas pirmųjų „Varpų“ 
autorius, - Vytautą Alantą, Aureliją Balašaitienę, Kazimierą Barėną, Bernardą Brazdžio-
nį, Kazį Bradūną, Antaną Gasiūną, Jurgį Jankų, Paulių Jurkų, Henriką Nagį, Petronėlę 
Orintaitę, Liūnę Sutemą, Vytautą Volertą, istorikę dr. Vandą Daugirdaitę-Sruogienę, 
žurnalistą ir visuomenės veikėją Jackų Sondą-Sondeckį, dailininkus Juozą Bagdoną, 
Adolfą Vaičaitį, Vytautą Osvaldą Virkau, fotomenininkus Kazį Daugėlą, Algimantą 
Kezį ir kitus. 

Pirmieji Lietuvoje išspausdinome vieno iš Lietuvos partizanų vadų, Prisikėlimo 
apygardos štabo viršininko, poeto Vytauto Šniuolio laiškus ir eilėraščius mylimajai, 
partizanų ryšininkei, supažindinome su kunigo rašytojo, politinio kalinio Jono Marcin-
kaus-Tauronio gyvenimu ir kūryba.

Šįkart ne tik „Varpai“ jubiliejiniai, bet ir du mūsų redakcijos kolegijos nariai. Jiems 
skirti „Varpų“ svetainės puslapiai.

Simboliška: „Varpų“ debiutantas Vainius Bakas gimė spausdinant pirmąjį atnaujin-
to almanacho numerį. 

Atsisveikiname kaip per daugelį metų įpratome užbaigdami literatūrinius vakarus, 
skirtus naujiems almanacho numeriams: „Tegu skamba „Varpai“.
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PIRMIAUSIA ESU RAŠYTOJAS,  
O NE FILOSOFAS,  

NE PEDAGOGAS
Svečiuose – prozininkas, meno filosofas, literatūrologas, akademikas, 

almanacho redakcijos kolegijos narys Vytautas MARTINKUS

Net nesitiki – kalbinu praėjus net 
24 metams. Na taip, neoficialiai ben-
drauta per tą beveik ketvirtį amžiaus 
daug kartų, dažniausiai – pavasariais, 
pristatant Rašytojų sąjungos klube al-
manachą, kartais ir naujas knygas, be 
to, dar ir „Varpų“ vakaruose Šiauliuo-
se. Daug įsimintinų prisiminimų. Ne-
lengva būtų ką nors išskirti. Vis dėlto 
vieno svarbaus dalyko negaliu nepa-
stebėti  – esate iš tų asmenybių, kurių 
nesugadino nei pareigos, nei moksliniai 
vardai, nei išskirtiniai apdovanojimai. 
Be to, visada tesite duotą žodį, o tai, 
ypač šiais laikais, labai svarbi savybė. 
Turbūt nesuklysiu spėdamas, jog ji, o ir 
kitos gerosios savybės išugdytos dar tėvų 
namuose?

 Kol gyveni, tol ir gendi. Toks jau 
gyvenimo dėsnis. Apie pusiausvyrą 
čia kalbos niekada nėra. Tad ir kalbėti 

apie „nesugadintas asmenybes“ nei 
man, nei kitiems, nepaviršutiniškai 
svarstantiems visa, kas suprantama 
kaip žmogaus tikrovė, vargu ar yra 
pagrindo. Nei teoriškai, nei praktiš-
kai. Kai judi savo likimo pusėn, arba 
paverti tą likimą savo gyvenimu, gau-
ni paradoksaliai prieštaringą atlygį: 
pajunti, kad nieko, ką galėtum vadinti 
tik savu patyrimu, savais nuopelnais 
ar praradimais, tavyje neegzistuoja, 
visa tavastis nuo neatmenamų laikų 
tėra pasaulinė gelmė. Tiksliau  – jos 
pėdsakas. Jungas jį vadino archetipu. 
Čia toks gilus konfliktas tarp savo 
ir ne savo, tarp darbų ir jų vertini-
mų, tarp visokių aukštų, visuome-
ninių ar valstybinių, apdovanojimų 
ir bausmių (įskaitant ir kalėjimą). 
Bausmes reikia papildomai apgailė-
ti, nuplauti jų gėdą, apdovanojimus 

„VARPŲ“ SVETAINĖ
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pateisinti visu gyvenimu. (Neseniai 
mūsų Prezidentas „atėmė“ ordinus 
iš dviejų ledo šokėjų, „pažeminusių“ 
savo kavalieriškąjį statusą šokant ru-
siškoje ledo arenoje Kryme. Asme-
niškai savąjį sovietinių laikų ordiną, 
kaip ir SSSR kariuomenės atsargos 
karininko pažymėjimą, Rusijai už-
puolus Ukrainą, esu pats išsiuntęs 
RF ambasadai). Pagundų manipu-
liuoti tiek bausmėmis, tiek apdova-
nojimais yra daug, kartais formalių, 
kartais šėtoniškai klastingų, šešėlinių. 
Vargu ar tėvų namuose giliai ir sąmo-
ningai tuos ir panašius doros, garbės 
dalykus galėjau suprasti. Taip, duotą 
žodį prisiminti, jo laikytis tėvai mokė. 
Ačiū jiems. (Čia gal reikia įterpti, kad 
turėjau laimės būti su dviem mo-
tinomis  – iki trejų metų su mama 
Petronėle, nuo ketverių – su pamote 
Apolonija). Tėvas Jonas buvo maža-
kalbis, tad jo žodis buvo itin kietas, 
kaip ir diržas, kurį porą kartų paro-
dė, bet juo nemušė. Žodžio tvirtumo 
mokė ir katekizmas. Neatsimenu, ar 
ano meto plonytėse katechetinėse 
knygelėse užtikau parašytą evange-
linį Šv. Jono sakinį „Pradžioje buvo 
žodis“ ( Jn, 1,1), bet jaučiau, kad žo-
dis ir tikėjimas, žodis ir Dievas tikrai 
giminingi, tikrai – vienis. Dekalogas, 
maldos, Šv. Mišios, išpažinties slėpi-
niai, be abejo, galėjo ugdyti „gerąsias 
savybes“, nors, vėl primenu, geruo-
siuose, net tikrai šventuose, daly-
kuose juk pasėta ir blogio, sakyčiau, 

šėtoniškos, demoniškos sėklos. Mano 
laikų mokykla, deja, aukštai vertino 
tik iš Pavliko Morozovo „komunis-
tinės doros“ išaugintus įskiepius. Bet 
ne viską ir tokia sudarkyta mokykla 
galėjo pakeisti, sunaikinti. Mano 
minėtos gelmės jokie darkymai ne-
sudarko. Štai, negaliu paaiškinti (ir 
suprasti), kodėl aš neįskundžiau 
kolchozo pirmininkui savo pamo-
tę, naščiais iš savo („buvusio“) lauko 
parsinešusią šieno pagrėbstų? Arba 
kodėl aš nieko ir niekada nevogiau 
net ir iš „socialistinio ūkio“, kodėl ir 
šiandien nepritariu moralės „autori-
tetams“, kurie viešai teisina, net giria 
tokius vagišius. O gal to ir negalima, 
ir nereikia protu aiškintis. Čia ana-
pus racionalaus gėrio ir blogio kodo. 
Gilieji moralės principai yra gilesni 
už šiandienos ir vakardienos „etikos 
normas“. 

Didelio skaitytojų susidomėji-
mo susilaukė praėjusiame almanacho 
numeryje išspausdintas fragmentas iš 
rašomos autobiografinės knygos. Anot 
kolegos kauniečio Gedimino Jankaus, 
„esė nuskamba kaip galingas Gustav 
Mahler simfonijos „Prisikėlimas“ fina-
las“. Per tą laiką turbūt knygos rašymas 
gerokai pasistūmėjo į priekį? Nuo tų 
gerokai nutolusių metų, dovanojusių ne 
tik ypatingą patirtį, bet ir antrą gimi-
mą, gyvenime, be abejo, būta ir daugiau 
ribinių situacijų. Jos užgrūdina, ilges-
niam laikui išmuša iš įprasto gyvenimo 

PIRMIAUSIA ESU RAŠYTOJAS, O NE FILOSOFAS, NE PEDAGOGAS
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ritmo ar dar sykį priverčia į viską pa-
žvelgti filosofo akimis? 

Jau kelerius metus rašau tą nau-
ją knygą. Gal net ne knygą, nes ne-
žinau, ar rankraštį išleisiu. Kapstausi 
po tekstą kaip po at / minties gyvas-
tis  – autobiografiją, anot Žemaitės, 
reminiscencijas, pasak Jono Meko. 
Kitaip – esė apie jau nugyventą ir te-
begyvenamą gyvenimą, dar kurį laiką 
ir gyventiną. Rašyti – geras jausmas. 
Nei griežti žanro rėmai, nei siužetas 
ar fabula šituo atveju autoriaus nevar-
žo. Yra tik teksto pradžios ir pabaigos 
jungties klausimas. Pradžią gali vis iš 
naujo perrašyti, o pabaigos gãli ir ne-
būti (tikriausia, taip ir nutiks). Ran-
kraštis storėja, bet nenoriu jo baigti. 
Nenoriu jo trumpinti, „redaguoti“, 

kišti į autocenzūros girnas, kartkar-
tėm net susigėstu  – atrodo, graužia 
nepasisotinantis grafomanijos kir-
minas. Kita vertus, man pačiam pa-
tinka ir tokie „palaidi“, improvizacija 
vadintini tekstai: dar sovietmečiu ža-
vėjausi odesiečio Valentino Kataje-
vo Šventuoju šuliniu ir mūsų Albino 
Bernoto Pigmaliono sindromu, ne taip 
seniai prarijau portugalo Fernando 
Pesoa Nerimo knygą. Raginu perskai-
tyti! Žinau, tokias knygas ne visiems, 
gal retam kuriam patinka skaityti, bet 
kodėl nepamėginus? Jose itin svarbus 
pasakojimo ir jo autoriaus (reikia pri-
durti  – ir kaip skaitytojo) kartotinis 
rezonansas. Toks vidujinis pasakoji-
mo aidas. Tai jis stiprina norą rašyti, 
suranda (pirmiausia  – autoriui, bet 

PIRMIAUSIA ESU RAŠYTOJAS, O NE FILOSOFAS, NE PEDAGOGAS

„Varpų“ vakarui Šiauliuose pasibaigus. Iš dešinės: Vytautas Martinkus su žmona Violeta, aktorė 
Virginija Kochanskytė, Sigitas Geda, Gražina Gedienė, Kazys Bradūnas su žmona Kazimiera, 
Leonas Peleckis-Kaktavičius, Valentinas Sventickas su žmona Valentina. 1995 m. birželio 22 d.
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galimai ir ne vien jam) gilesnių Aš 
ir ne-Aš sąsajų. Varpams buvau pa-
siūlęs fragmentą, kuriame atsispindi 
bendri teksto turinio ypatumai, kaip 
ir stilistinė jo sąranga, išskirtinis jis 
galimai vieno įvykio reikšmingumu. 
Daug kartų numirštame ir vėl pri-
sikeliame, tačiau kartais nutinka iš-
skirtinės svarbos / reikšmės fizinių 
ir metafizinių sutapimų. Asmeninė 
ir kultūrinė istorinė patirtis sutampa, 
tai juos hiperbolizuoja. Pasakotojui 
tereikia juos įvardyti. Toks ir buvo 
mano kelionės per Juodkalniją nuo-
tykis 1983 metų pavasarį. Supranta-
ma, esu Gediminui Jankui dėkingas 
už dėmesingumą pernykščiam Varpų 
numeriui, o jame  – manojo teksto 
fragmentui, atleidžiu kolegai ir už 
pernelyg pakylėtą, Paties pacituotą, 
jo muzikinę aliuziją. Juk ir manasis 
tekstas kiek pakylėtas. Jo potekstėje 
(bent mano ausims) skamba jeigu ne 
Mahlerio, tai bent Mozarto muzika. 
Tiesa, mano neišlavintai muzikinei 

prigimčiai turbūt geriau buvo lik-
ti Jerubiškiuose po juodalksniu prie 
Vidaujos, arba Juodkalnijos tunelyje 
prie Moračos tarpeklio, nesklandy-
ti taip aukštai tarp kanjono šlaitų ar 
virš debesų. Bet juk nepasikartojo, 
nebuvau užkluptas tokių pat ar bent 
panašių ribinių situacijų, kai vietoj 
tavęs numiršta kitas žmogus, o tu lie-
ki gyventi (už jį – taip pat). Antrąsyk 
to man neteko išgyventi, bet, manau, 
kitaip ir negalėjo nutikti, nes tuomet 
jau buvau nuėjęs „pusę kelio“ – kada 
pasikeičia kelio perspektyva. Psicho-
logai (Carlas Gustavas Jungas ir kiti) 
sako, kad būtent tiktai tada   – dė-
mesio!  – prasideda problemos tarp 
Aš ir Kiti. Tad vėl (nuo 1983-ųjų, 
nugyvenęs 40 metų) galiu (pradėti) 
skaičiuoti tikruosius savo metus. Ir 
užtikti labai rimtas, iki tol neįveiktas 
gyvenimo problemas. Ar jose dau-
giau filosofinio įžvalgumo, klausimų 
gilumo? Manau, kad taip. Problemos 
laukė manęs. Aš laukiau jų. Tokia 
atgimimo prasmė. „Kodėlčiuojantis“ 
vaikas neprilygsta prityrusiam pėd-
sekiui. 

Esate prisipažinęs, kad, norėdamas 
atsipalaiduoti, mėgstate sėsti už vairo ir 
išvažiuoti į kelią be kokio nors konkre-
taus tikslo. Ar ir dabar nesate atsisakęs 
tokio įpročio? 

O, taip. Tebemėgstu. Tik mano 
toyota sparčiai sensta drauge su mani-
mi. Ji labai sena, tarp kitų automobilių 

Ant Šiaulių 
apygardos teismo 
rūmų sienos 
atidengiant 
memorialinę lentą, 
skirtą „Varpams“ 
ir pirmajam 
redaktoriui Kaziui 
Jankauskui, kalba 
Lietuvos meno 
kūrėjų asociacijos 
prezidentas Vytautas 
Martinkus. 2004 m. 
rugsėjo 10 d. 
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kasdien lėtesnė, ją lenkia visi naujesni 
automobiliai. Adrenalino trokštantys 
vairuotojai gąsdina mane staigiais 
viražais. Nesijaučiu keliuose saugus. 
Vaidenasi Morača. Tad ir atsipalai-
duoti nėra paprasta, kaip anksčiau. 
Reikia ieškoti niekieno, tuščių kelių. 
Išvažiuoti labai ankstų rytą, juk va-
kare sunku, gal neįmanoma sulaukti, 
kol kelių ereliai nuskris namo. Grei-
čiau nei lieki vienas kelyje, sutemsta, 
o nesinori vienam į tamsų tunelį.

Toli gražu ne kiekvienas prozinin-
kas geba savo plunksna nusikelti į lai-
kus, apie kuriuos ir geriausiame istorijos 
vadovėlyje ar archyve ne kažką užtiksi. 
Kažkada žavėjausi istoriniu romanu 
apie Aleksandrą ir Mauricijų Griškevi-
čius, ne taip seniai – knyga „Tavo baž-
nyčios rūsys“ – sakme apie retus giminės 
akmenis. Kaip žurnalo „Lietuvos bajo-
ras“ redaktorius buvau vienas pirmųjų 
įdomaus apsakymo bajoriška tematika 
skaitytojas. Jei neklystu, toji tematika 
tam tikra prasme pasufleruota gilinan-
tis į šviesios atminties žmonos protėvių 
gyvenimus?

Abu romanai buvo grumtynės 
ir susitaikymas su istorija. Tik skir-
tingi stimulai, motyvai, kitokie ir jų 
„padiktuoti“ patys istoriniai nara-
tyvai. Žemaičio garlėkį parašiau iš 
meilės vaikystėje meistrystei ir skrai-
dymui. Konkrečiai – aitvarams. Daug 
esu jų prigaminęs, jiems dirbdinti 
rinkdavausi popierinių maišų nuo 

salietros ar zuperio. Iš tokių gauda-
vosi stipresni nei iš laikraščio. Rū-
pėjo ne tik skraidyti, bet ir plaukioti 
(stačiau plaustus, dirbdinausi valtį), 
konstravau vėjo elektrinę, montavau 
radijo imtuvus. Studijavau elektros 
inžineriją. Parengiau realų diplominį 
darbą   – dabartinės Jonavos miesto 
elektros energijos tiekimo schemas. 
Ir vėliau įvairiose Lietuvos vietovėse 
projektavau elektros tiekimo linijas, 
pastotes. Tad Aleksandrą Griškevi-
čių savo literatūriniame kelyje tiesiog 
sutikau kaip artimą, pažįstamą perso-
nažo prototipą. Ir jo vaikiškos patir-
tys (maištas prieš carą, vilko bilietas 
besimokant Kėdainių gimnazijoje) 
buvo man artimos, suprantamos, iš-
gyventos Eržvilko gimnazijoje. Jau 
nekalbant apie gramozdišką carinę 
biurokratiją, kvailai uolią cenzūrą,  – 
tai kėlė daug aliuzijų su tarybmečio 
partokratija ir glavlitu. Be to, sim-
patizavau filosofinėms Griškevičiaus 
aspiracijoms, tikėjimo ir pažinimo 
aporijoms.

Tavo bažnyčios rūsį rašiau, kaip 
teisingai Jūsų pastebėta, paviliotas 
velionės žmonos Violetos Kami-
lės giminės istorijos. Seseris vedusių 
dviejų Lietuvos karininkų likimų 
istorijų. Ir ne tik. Tos asmeninės is-
torijos kartu yra platus, net gilus 
pasakojimas apie Lietuvos valstybės 
ištakas, okupacijas, „smūtas“, 1940-
ųjų dramą, holokaustą, rezistenciją 
ir prisitaikymą (bet ne susitaikymą) 
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per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo. 
Pakomentuosiu. Sunku pripažinti, 
tačiau juk neprisitaikius prie okupa-
cijų, kalėjimų, lagerių, Lietuvos būtų 
likę daug mažiau, ar visai nelikę. Ir 
išeivijoje teko prisitaikyti, daug kur 
rezistencija slopo dėl asmeninių ir 
bendrųjų, objektyvių tarptautinių, 
sąlygų, ypač „šaltojo karo“ (neatsitik-
tinai kai kurie istorikai jį vadina tre-
čiuoju pasauliniu karu), kol sovietų 
imperija subyrėjo. (Tai nereiškia, kad 
tik drąsiausius, daugiausia viešai nu-
veikusius turėtume minėti, o kitus – 
pamiršti). Kartu tai pasakojimas ir 
apie baltų, krikščionių ir musulmonų 
tikėjimus mūsų šalyje. Jų simbiozę. 
Rašydamas šį romaną, „patrūkau“, 
pristigau sveikatos, baiminausi, kad 
nepabaigsiu jo. Ačiū Dievui, baigiau, 
tik labai pavėlavau, net dvejus metus, 
Violeta romano nebeperskaitė.

 
Viena ausies kertele esu girdėjęs, 

kad Jūsų mamos ir Maironio protėviai 
gali būti susiję. Ar tai tiesa?

Duktė Milda, irgi jau šviesios at-
minties, kruopščiai surinko Violetos, 
savo mamos, genealoginę medžiagą, 
po to ėmėsi ir manųjų šaknų. Tegu ir 
nekilmingų. Bet paieškos savaime pa-
krypo tėvo giminės link, nusileidome 
iki XVIII  a. vidurio. Ten „aptemo“. 
Bet kur kas mažiau pajudėjome mano 
mamos, Petronėlės Blažytės, pusėn. 
Mama (per savo mamą) buvo kilusi iš 
Mačiulių giminės, įsikūrusios netoli 

nuo manosios tėviškės, taigi atokiai, 
gerokai įpiečiau nuo Pasandravio. 
Milda turėjo gerą intuiciją, itin lakią 
vaizduotę, ir mačiulystė savaime ją 
provokavo, tad ji ketino ir toliau aiš-
kintis, kaip toli ir kur raizgosi manųjų 
Mačiulių šaknys, bet, deja, nesuspėjo 
to padaryti. Ir aš pats to nepadariau. 
Tad tikrai neturiu jokių rimtesnių 
spėjimų, juo labiau  – patvirtinimų, 
kad esu Maironio giminaitis. 

Atgimimo metais, būdamas Ra-
šytojų sąjungos vadovu, raginote Lie-
tuvos žmones, o ir kolegas neskirstyti 
rašytojų į tinkamus ir netinkamus ne-
priklausomai Lietuvai. Ką galite pa-
sakyti šiandien? Ar ir Jums atrodo, kad 
mums nebereikia Cvirkos, Nėries, net 
Krėvės vardo gatvių, mokyklų, pamin-
klų? Ar tikrai jie nusipelnė pažemini-
mo, paniekinimo, nors savo didžiąją 
klaidą, bent jau Nėris ir Krėvė suprato 
dar būdami gyvi? Nepaneigtos ir Cvir-
kos keistos mirties aplinkybės  – regis, 
per daug atlapaširdis rašytojas pradėjo 
kalbėti apie tarybų valdžios, prie kurios 
atėjimo prisidėjo, tikrąjį veidą. 

Pradėkim nuo Jėzaus žodžių, kai 
jis apgynė „nuodėmingąją“ moterį: 
„Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pir-
mas sviedžia į ją akmenį“ ( Jn, 8, 7). 
Ir kiek plačiau. Prisiminkim, ką Tau-
tų apaštalu vadintas Paulius yra rašęs 
Laiške galatams: „Nebėra nei žydo, nei 
graiko, nebėra nei vergo, nei laisvo-
jo, nebėra nei vyro, nei moters – visi 
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jūs esate viena Kristuje Jėzuje“ (Gal 
3, 28). Atrodo, kad čia ne apie mus, 
XXI a. žemės keleivius, pasakyta. Bet 
juk – apie mus. Prieš 30 metų tuos ir 
panašius žodžius dažnai pats sau pa-
kartodavau. 

Skaudi toji „savų“ ir „svetimų“ 
patirtis. Alindavo, blogai nuteikdavo 
pati „kovos“, nesutarimų nuostata. 
Tad ragindavau kolegas (ir ne tik juos, 
pavyzdžiui, ir karštakošius jaunalie-
tuvius ar emocingesnius sąjūdiečius) 
tvardytis, ramiau reaguoti. Iš kur Lie-
tuvai reikėjo gauti jai „tinkamų“ rašy-
tojų, apskritai – žmonių? Buvo, kokie 
buvo. Pati Lietuva turėjo pasikeisti. Ir 
keitėsi. Keitėsi iš vidaus, ko, beje, pli-
ka akimi neįžiūrėsi. Tai – laiko, darbo, 
empatijos, pasitikėjimo, širdingumo 
reikalas. O širdies iš krūtinės neiš-
imsi ir kitam neparodysi. Iš paukščio 
skrydžio aukščio, ypač kai susikibo-
me rankomis prie Baltijos kelio, visi 
atrodėme esą reikalingi, svarbūs, sto-
vintys savo vietose. Bet pakakdavo 
nusileisti kiek arčiau kasdienių, ypač 
politikos, reikalų, arčiau žemės, ir už-
virdavo, suošdavo emocijos. Tarkim, 
ne visiems patiko, kad rašytojų suva-
žiavimuose nuo 1989-ųjų atsisakėme 
patys sau rašyti „pažymius“ – vertinti, 
kaip buvome pripratę, kolegų kūrybą. 
Politika buvo svarbiau. Reikėjo kažką 
(gal prasmingo ir įdomaus) aukoti, 
kad apmažtų aistrų. Tiek politinių, 
tiek literatūrinių. 

Taip, Cvirką ir Nėrį daugelis ir 

tuomet jau garsiai keikė. Krėvę – re-
tas, ir kiek tyliau. Juk per 1940-uosius 
jie buvo pakelti ir nunešti (gal „nu-
blokšti“) komunistinių vėjų. Bet visi 
trys  – klasikai, iš lietuvių literatūros 
kanono. Tiktai nelygiai kiekvienam 
jų gyvenimo buvo atseikėta. Krėvei 
iš JAV paprasčiau buvo reflektuo-
ti prieškarinę politinę veiklą. Nėriai 
prigimtis ir likimas dovanojo bent 
keletą išpažinimo ir atgailos akimir-
kų, tad liko jų pėdsakų ir net liudyto-
jų. Cvirka – ne toks „didelis“ laimės 
kūdikis. Lyg žaisdamas, dar beveik 
vaikas, įsirausė į marksistinio „Trečio 
fronto“ apkasus, virš jų, sulaukęs jau 
Kristaus metų, iškėlė Stalino vėlia-
vą. Ar iš tikrųjų buvo įtikėjęs į „tau-
tų vado“ gerą valią ir be atodairos 
tarnavo jai? Yra istorijos faktų, yra 
liudytojų, kurie vienareikšmiški. Isto-
rija – rūsti teisėja. Bet Poncijus Pilo-
tas, priremtas Kristaus kaltintojų, ne 
šiaip sau nusiplovė rankas: jis nematė 
to žmogaus kaltės.

Prieš 20 metų esu paskelbęs žais-
mingą tekstą. Jame, pasiremdamas 
žymaus XX a. psichoanalitiko Jacqu-
es‘o Lacano pasiūlytais asmenybės 
analizės principais, parodžiau, kad 
Cvirka savo apsakyme „Deputatas“ 
(1947) geidžia (trokšta) Stalino mir-
ties. Nesulaukiau (bent žaismingos) 
manojo teksto kritikos. 

O ir Cvirkos mirties slėpinys te-
bekausto jo testamentinę valią. Gal 
ne amžinai? Laikas juk gydo. Nėra 
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taip, kad blogi tik kolaborantai, o geri 
tik besipriešinantieji okupantams. 
Holokaustas tai itin išdidino. Be 
to, Lietuva juk save vadina Marijos 
žeme. Kristaus skelbta meilė turėtų 
joje persverti nuodėmės kainą, su-
tramdyti keršto, atpildo „akis už akį“ 
instinktą. O ir šiandien, sakyčiau, vie-
šojoje komunikacijoje politika netu-
rėtų laidoti meno, literatūros, mokslo. 
Taip, labai sunku sužinoti, kad Ham-
sunas šlovino Hitlerį, kad Heidegge-
ris buvo nacis, Simone de Beauvoir 
Antrojo pasaulinio karo metais vedė 
Viši radijo laidas, o Sartre‘as sutiko 
dirbti licėjuje, kur užėmė išmesto 
žydo vietą... Taip, labai sunku ant šir-
dies, kad šiandien į šį juodąjį sąrašą 
prisieina įrašyti vardus tų, kurie rusų 
Putiną nuoširdžiai ar tyčiomis pai-
nioja su mūsų Mykolaičiu-Putinu. 

Bet grįžkim prie anų trijų mūsų 
klasikų. Paklauskim savęs, už ką 
jiems buvom andai dėkingi. Ar tikrai 

nebuvom? Kol įpykusioms akims už-
kliūva bolševikinės politikos suteršti 
jų vardai, tos akys irgi galėtų aprimti, 
gal net sutikti, kad gražu būtų jų ne-
užmiršti, vis dėlto prisiminti („įam-
žinti“), gal bent puikių jų kūrinių 
antraštėmis. Man, tarkim, prasmin-
gai skambėtų mokyklų pavadinimai: 
„Dangaus ir žemės sūnūs“, „Prie di-
delio kelio“ arba „Cukriniai avinė-
liai“. 

Esate daugybės literatūrinių pre-
mijų, taipogi ir Nacionalinės kultū-
ros ir meno premijos laureatas, ne sykį 
pažymėtas tarp kūrybiškiausių metų 
autorių. Reikėtų gerokai paieškoti re-
cenzijos, kuri būtų neigiama. Ko gero, 
Castor&Pollux, savo išvedžiojimus 
paskyręs apysakų knygai “Šuns maz-
gas” – vienintelė išimtis. Ką galėtumėte 
atsakyti nemažai plunksnos broliams 
nusikaltusiam autoriui, ypač už šiuos 
žodžius: “Gerbiu V. Martinkų už 

Lietuvos rašytojų 
sąjungos klube 
pristatant naujus 
„Varpų“ leidinius 
Vytauto Martinkaus 
(dešinėje) žodis 
visada aukso vertės. 
Kairėje – „Varpų“ 
vyr. redaktorius 
Leonas Peleckis-
Kaktavičius. 
1999 m.  
balandžio 29 d.
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pagarbą L. Wittgensteinui, M. Heide-
ggeriui etc. Bet gerbčiau jį dar labiau, 
jei šioje knygoje nebūtų šunpalaikiško 
praeito dešimtmečio Lietuvos politinio 
bei socialinio gyvenimo vaizdavimo. 
Jei būtų daugiau egzistencijos, o ne vi-
siems įgrisusios socializacijos. Jos mūsų 
gyvenime ir taip per daug”.

Kaip itin “piktą” recenziją kaž-
kodėl menu tik Kęstučio Bruz-
gelevičiaus atsiliepimą “Slidūs 
akmenys”. Ji  – apie pirmąjį mano 
romaną, 1972  m. buvo paskelbta 
dienraštyje “Komjaunimo tiesa”. Re-
cenzentui, jaunam lituanistui, litera-
tūrinės “inžineriaus” improvizacijos 
gal tikrai nepaliko gero įspūdžio. O 
Castor&Pollux‘as  – savitas „auto-
rius“, mano „astrologiniai“ Dvyniai, 
mūsų literatūros kritikoje  – juodojo 
humoro apaštalai, ironijos ir sarkaz-
mo meistrai. Jie šaipėsi iš visų, nuo 
jų kliūdavo ir gyviems klasikams. Ne, 
jie man niekuo nenusikalto, nebuvau 
jų įskaudintas. Per daug politikos? 
Trūksta egzistencijos? Kaip pasižiū-
rėsi. Tik nuomonė, ir tiek. Ir vaikštant 
su šuneliu, ir geriant kavos puodelį, 
ir sprendžiant valstybės likimą gali 
apsčiai aptikti to, kas nuo Kierkega-
ardo laikų vadinama egzistenciniu 
patyrimu. „Šuns mazgu“ pavadintose 
dviejose apysakose egzistencializmo 
(ir kaip patyrimo, ir kaip filosofinės 
refleksijos) buvo per akis. Buvau tuo 
(ir tebesu) tikras. Tad perskaičius 
Castor&Pollux‘ą (antrąsyk), neliko 

jokio negatyvumo, tendencingumo 
įspūdžio. Tokius, sakyčiau, juodai 
kritiškus atsiliepimus reikia mokytis 
perskaityti, – kaip ir kiekvieną nevie-
nareikšmį grožinį, iš prigimties tikrai 
egzistencinį tekstą. 

Dabartinėje visuomenėje nema-
žai susipriešinimo, nepasitenkinimo. 
Jei imtumėtės kūrinio, atspindinčio 
laikmetį, kuriame gyvename, kas jame 
būtų svarbiausia?

Tai, kas visuomet man rūpėjo: 
kūrybos formos. Jų įvairovė. Nuo 
asmeniško patyrimo iki tautos, vals-
tybės, iki taikios kaimynystės. Rūpė-
tų, kad į Lietuvą nesugrįžtų, ko joje 
jau nėra, bet vėl galėtų rastis – tauta 
be demokratijos ir tikėjimo. Svarbu 
būtų, kas rašant man dabar svarbu: ką 
daryti, kad mažėtų kančios, žiauru-
mo, kraujo (troškulio), griovimo, viso 
to, ko neregėtai daug ištiko Europą 
per abu pasaulinius karus, ko – baisu 
atsimerkti ir išvysti – Ukraina priplū-
dusi šiandien, 185-ąją karo su Rusija 
dieną.

Knygą jau toli gražu ne kiekvienas, 
kad ir diplomuotas žmogus, ima į ran-
kas. Gal kad šiais laikais daug prastų 
knygų, o literatūros kritikai dažniau-
siai užsiėmę savo apologetais, neretai ne 
taip paprasta susigaudyti knygų jūroje? 
Sovietmečiu knyga buvo neabejotinai 
didesnėje pagarboje. Ar tikrai viskas ge-
rai mūsų literatūrinėje karalystėje?
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Taip, anksčiau turėjome mano jau 
paminėtą “gerų” knygų kanoną. Gal 
100, gal bent 10 knygų, kurias “išsi-
lavinęs” žmogus privalėjo perskaityti. 
Kad pateisintų savo gerą vardą. Para-
doksas: iš knygų kalno šiandien sunku 
net ir tiek išsirinkti. Bet manau, kad 
knygų karalystėje – viskas gerai. Tik 
joje – nauji papročiai, nes kitokios ga-
limybės. Sovietmety tebebuvom Gu-
tenbergo spaudos mašinos belaisviai. 
Dabar pasidavėm kompiuteriui. Raš-
tas kiek pasitraukia į šalį, užleidžia 
vietos vaizdui. Rega vienijasi su klau-
sa, natūralu, kad vos kraštelis akies 
paliko prie knygos. Jai tenka konku-
ruoti su vaizdo ir garso laikmenomis. 
Bet  – kantrybės. Vaizdas ir garsas 
neišsiverčia be rašto. Laikas (istorija) 
padės atrinkti ir naujus knygų kano-
nus, kai tik jų pasigesime. Manau, 
kad ir dabar yra skaitytojų, kurie gali 
(moka) pasirinkti. Yra (net Lietuvoje) 
gerų senų knygų, parašoma ir naujų. 
Tik literatūrinėje karalystėje vis re-
čiau ir rečiau užtiksi vieną valdovą, 
joje daugiau “demokratijos”, o šitoji 
prašo daugiau pasitikėjimo ne viena 
kuria nors knyga, o visa literatūra.

Pavydžiu Jūsų buvusiems stu-
dentams, iš kurių teko išgirsti ne vieną 
gerą žodį. Ypač tiems, kuriems aiškinote 
meno filosofijos abėcėlę. Kas toje abėcėlė-
je svarbiausia, kad ir su ja susipažinus 
nedingtų noras tobulėti? Netgi tapus 
politiku.

Neprisimenu savo studentų, 
tapusių politikais. O tarp rašytojų 
matau jų, ir – ne vieną. Esu tuo pa-
tenkintas. Vadinasi, ”meno filosofi-
jos abėcėlės” kursas nenužudė juose 
meno gyvybės. Visada sakydavau sau, 
kad, pirmiausia, esu rašytojas, o ne 
filosofas, ne pedagogas. Blogiausia, 
bet ir dažniausia, kas tau, kaip “mo-
kytojui”, gali nutikti: neva vedi prie 
Hipokrenės visą būrį sekėjų, o kai 
apsidairai, tai matai – esi palikęs vie-
nas, ir stypsai dykroje, kur gyvybės – 
nė padujų. Sekti irgi reikia mokėti. 
Meno, literatūros “abėcėlės” pramoki-
mas yra prigimtinių gebėjimų, savojo 
talento išlaisvinimas, o pastarasis  – 
jau ir menininko profesionalumo 
kalvė, kur gausu visokiausių įrankių, 
instrumentų, štai, nusikabink nuo vi-
nies tinkamas reples, čiupk plaktuką, 
imk žirkles, visa, ko tau reikia, arba ir 
pats konstruok, susigalvok, prasima-
nyk būdus, kaip geriau nei mokytojas 
ir visi kiti, ką sumanęs, pagal grožio 
dėsnius padaryti. Iš “mokytojo” tik 
kai ko gali pramokti, net nusižiūrėti, 
pasiskolinti, tačiau vien tik pradžiai, 
paskui jau visada lieki vienas. Išbū-
ti vienam, kai ir kiti išbuvo, ir dabar 
tebėra, ir visai šalia. Tokia turbūt 
kiekviena tobulėjimo gyvastis. Gro-
žio kaip tikrovės pajautos slėpinys. 
Plačiau apie viską (ypač literatūroje) 
esu surašęs knygoje Estetinė litera-
tūros gyvybė. Iš kolegų rašytojų (Vy-
tauto Bubnio, Jono Avyžiaus ir kitų), 
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pabuvojusių aukštojoje politikoje, esu 
nugirdęs, kad politika irgi labai gy-
vastingas, amžinai žalias medis, bet 
literatas jame – kaip Robinzonas be 
savojo Penktadienio…

Kas, Jūsų nuomone, geroji ir kas 
blogoji politikos amžinybė? 

Keliat klausimą, kas yra politikos 
filosofija. Ji – sunkiai perkandamas rie-
šutas. Paprastai ja tik “speku liuojama”. 
Politikos klausimais tik triukšmauja-
ma – “filosofuojama” parlamentarų ir 
ministrų kabinetuose ir jų kuluaruose, 
kaip ir piliečių butuose, žiniasklaidos 
portaluose, kartas nuo karto  – labai 
didelėse agorose, vadinamuose fo-
rumuose, miestų aikštėse ir gatvėse. 
Nedaugelis iš šiandienių filosofų tos 
temos imasi rimtai ir giliai. Vieni ieš-
ko jos Aristotelio raštuose (juk nega-
lėjo, sakoma, tas išmintingas žmogus 
nepalikti mums politikos vadovo, 
bent gerų užuominų, idėjų, kurios 
nesensta), o kiti mano, kad ir šian-
dien, XXI amžiuje, jos vis dar nėra. 
Gal antrieji ir teisesni. Deja, Leoni-
das Donskis išėjo, nesuspėjęs atsakyti, 
kas ji, politikos filosofija, o ir Alvydas 
Jokūbaitis turbūt nesuspės atsakyti. 
(Manau, Dievas bent keletu akimir-
kų ankstyvesne žūtimi nubaus Alvydą 
vien už jo viešą mintį, kad politikai ir 
Dievą gali pasikinkyti į savo interesų 
vežimą; juk tikrai šitaip ar panašiai 
yra sakęs). Tad nesibrausiu ne savon 
teritorijon. Pasakysiu tik, kad blogoji 

politika viską žino ir amžinai skubi-
nasi paragauti žalių vaisių, o geroji 
niekad ir niekur neskuba. Ji gręžiojasi 
į praeitį, viską tikrina, įsitikinusi, kad 
neklysta, negirdi jokių pasaulio galin-
gųjų – naujausių jų įsakymų. Pavyz-
džiui, šiandien nemano, kad ES teisė 
turi pakeisti tautą kaip politinį suve-
reną. Drįsta pati siūlyti galingiesiems. 
Štai, šnibžda Europai (!), kad jai pats 
metas, kol ne vėlu, atrasti savo tapa-
tybę.

Kas ant Jūsų darbo stalo?
Jau atsakyta! Pašnekesio pra-

džioje. Ant stalo  – ilga ir nuobodi 
minėtoji esė – Requiem nuogam kara-
liui. Ji – man pačiam, o ne knygynui, 
ne bibliotekai. Kol kas taip galvoju. 
Dar kartais   – trumputėlės esė apie 
literatūrą ir gyvenimą, draugus ir 
pažįstamus. Dažnai  – proginės. Esu 
užmetęs rašyti, bet gundausi sugrįžti 
prie svarstymų apie romano esteti-
nę prigimtį ir paskirtį. Tai jau būtų 
panašu į esė Estezės beieškant, rašytą 
prieš gerą dešimtmetį. Pavydžiu sau 
tos esė, tad norėčiau dar vieną, ne 
prastesnę, parašyti, bet vargu besus-
pėsiu. Vakaro varpai skamba.

2022 VIII 27, 185-oji karo Ukrainoje diena
Aukštasis Pavilnys

Kalbėjosi
Leonas Peleckis-Kaktavičius
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EVANGELIJAI – SAVAS METAS
Svečiuose -  poetas, eseistas, prozininkas, almanacho redakcijos kolegijos 
narys Donaldas KAJOKAS

Žinau tik du rašytojus, kurių jaunystė buvo susijusi su aktyviuoju sportu. 
Čia dar tektų paminėti Rimantą Kmitą, net bendraamžių komandai vado-
vavusį, tačiau vėliau pasiryžusį lituanistikos studijoms. Tačiau, ko gero, nieko 
nepraradot, pasirinkęs ne žurnalistikos, o kūno kultūros studijas. Tiesa? O ką 
vis dėlto atradot?

Kai ką gal ir praradau. Litera-
tūros srityje, tiesą sakant, kone viską 
teko atrasti pačiam, be profesorių 
pagalbos, gerokai pasiblaškius. Pa-
sitaikydavo nuklysti ir klaidkeliais, 
mokytis abėcėlinių tiesų. Bet nu-
tikdavo ir taip, kad kai kurie šunke-
liukai atvesdavo į nelauktą netikėtą 
oazę, kurios, žinovų nuomone, tenai 
neturėjo būti. Bet ji būdavo, toji oazė. 
Gal vien mano žvilgsniu ir teregima. 
Tad, galima sakyti, studijuodamas 
ne universitete gavau ir šiokios to-
kios naudos. Nors jaunystėje labai 
norėjau tapti universiteto studentu. 
Deja, taip susiklostė aplinkybės, kad 
tai ir liko svajone.

Turbūt netikėčiausia biografi-
jos eilutė – aštuonerius metus trukusi 
chemijos laboranto tarnyba katilinėje. 
Kas be ko, tais metais ir dvi eilėraščių 
knygos išėjo, lyg ir ne patys blogiausi 
metai buvo. Kaip atsitiko, kad Litera-
tūros muziejų ryžotės iškeisti į tokią iš 
pirmo įspūdžio savotišką darbovietę?   

To meto Literatūros muziejuje 
buvo susiformavusios dvi tarp savęs 
porimčiai konfrontuojančios sto-
vyklos. Maironio namuose dažno-
kai tvyrojo įtampa, buvo jaučiamas 
ideologinis spaudimas, tad nutariau 
nedalyvauti tose, kaip kartais pajuo-
kaudavome, „kriaučiukų peštynėse“. 
Išėjau iš muziejaus ir įsidarbinau 
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kur papuolė. O tai buvo „Elektro-
nikos“ katilinės chemijos laboranto 
pareigos. Kitaip sakant, atsidūriau 
tarp dieną naktį dūzgiančių siurblių, 
bet kiek nuošaliau nuo literatūrinio 
šurmulio. Ir, regis, neprašoviau – tie 
aštuoneri metai buvo intensyvios 
intelektualinės ir dvasinės kelionės 
periodas, rimtų apsisprendimų, fi-
losofinių ieškojimų ir šiokių tokių 
atradimų metas.  

Esate prisipažinęs, kad poezijos 
jėgą pajutote perskaitęs Justino Mar-
cinkevičiaus „Sieną“, kad po to ir pa-
ties kūrybiniai bandymai prasidėjo. 
O kaip šiandien, po kelių dešimtmečių 
įvertintumėte tą poemą?    

„Sieną“ skaičiau seniai. Gal ver-
tėtų dar kartą atsiversti. Deja, savo 
knygų lentynose tos poemos neturiu. 
Vis dėlto Justinui Marcinkevičiui 
ligi šiol jaučiu didelį dėkingumą. Ir 
ne vien už pritrenkiantį įspūdį, kurį 
jaunystėje padarė „Siena“. 

Kad filosofų knygos dažnai at-
siduria ant darbo stalo, akivaizdu 
pamačius prieš keletą metų apie Jus 
sukurtą televizijos filmą. O ir nė vie-
nas pokalbis neapsieina be „filosofuo-
jančio žmogaus“, kaip esate įvardintas 
Vytauto Kubiliaus knygoje, įsimintinų 
įžvalgų. Kokie vis dėlto filosofai ir kuo 
patys artimiausi? Ar yra ir tokių, ku-
riais esate nusivylęs, nes Paties patirtis 
įrodė, jog klysta ir filosofai?

Jaunystėje nemažą įtaką darė 
Antikos mąstytojai, taip pat Dekar-
tas, Paskalis, Kantas, kalbos filoso-
fija. Vėlesniais metais susidomėjau 
Rytų išminčių raštais, imponavo 
A.  Šliogerio mintijimai, nors po-
draug kildavo ir noras dėl kai ko su 
juo pasiginčyti. 

Sykiu augo ir dalinis nusivyli-
mas Vakarų filosofais – daugelis jų 
keiksnoja kalbą kaip netobulą įran-
kį, kuriuo bandoma prisikasti prie 
pradmeniškų tiesų, bet jau kitoje 
pastraipoje ir toliau mosuoja tuo 
įrankiu kaip nekritikuotinu, kone 
tobulu. Galų pagalėj gal vis dėlto 
teisus Vitgenšteinas, tvirtinęs, kad 
filosofinių problemų neegzistuoja, 

Lietuvos rašytojų sąjungos klube, 2006  m. 
kovo 21 d. 
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tėra vien kalbos problemos  – iš-
spręsk pastarąsias ir neliks pirmųjų.     

Kitaip sakant, dabarties filo-
sofai pateko į keblią situaciją – per 
kalbos filosofiją priartėjo prie reikš-
mingiausių būties problemų, tačiau 
toji artuma tragiška: tiesa čia pat, ta-
čiau jauti, kad ir toliau panašiu me-
todu vadovaudamiesi jie niekados 
jos nepasieks. Už tam tikros ribos 
privalu keisti judėjimo būdą. Sena-
sis – kalbos filosofijos – būdas tėra 
tiltas, kurį perėjus reikia pamiršti, 
bet filosofai šito neįstengia pada-
ryti. Prieina tilto galą ir mindžiu-
kuoja, nedrįsta atsistoti ant žemės, 
kurią palietus tiltas gali ir griūti. 
Labai jau jis gražus, tas tiltas, ilgai 
prie jo vargta, jį berenčiant ir buvo 
išsikovotas autoritetas, pripažini-
mas, mokslinis svoris. Tiltas iš kelio 
tarpsnio virto kelionės tikslu, todėl 

ant jo ir mindžiukuojama lyg prisi-
dirbus į kelnes.

Kai užeina kalba apie įkvėpimą, 
nors visai tiesiai gal ir nesate pasakęs, 
kad jis ateina iš aukščiau, taigi iš paties 
dangaus, bet ir nepaneigėte, jog poezi-
ja – tarsi žaibas, būsena, kurią sunku 
paaiškinti. Dabar, kai Jūsų bibliogra-
fijoje per dešimt eilėraščių knygų, tur-
būt galite pateikti ne vieną pavyzdį, 
kad geriausi eilėraščiai atsirado tarsi 
aukštesnėms jėgoms pasufleravus?   

Iki šiol manau, kad poetas – o 
ir visų kitų sričių kūrėjai! – ničnie-
ko nekuria. Tiktai gauna ir atiduo-
da. Tai, ką gauna, paskleidžia toliau, 
plačiau. Suprantama, ir šis veiksmas 
nėra nei lengvas, nei paprastas.    

Daugiausia, kas leista, tarkim, 
poetui, tai „sukurti“ žodinę struk-
tūrą kaip kuo grynesnį laidininką, 

Viešnagės  
Lenkijoje metu,  
2015 m. spalio 18 d.
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kuriuo žmogun ir atiteka gyvenimo 
energija. Iš kur ji atiteka? Iš Jėgos, 
kurią skirtingos filosofinės, religi-
nės, kultūrinės sistemos vadina labai 
įvairiai  – dėsniu, esminiu principu, 
visa ko pradmeniu, būtim,  tuštu-
ma, X faktorium ir panašiai. Man 
priimtiniausias tos Jėgos vardas yra 
tūkstantmečiais vartojamas žodis  – 
Dievas. 

Pirmąjį romaną išleidote jau 
perkopęs 50-tį, kaip ir dera rimtam 
prozininkui. Kokios patirtys buvo 
svarbiausios ryžtis naujiems kūrybi-
niams išbandymams? Pirmosios pro-
zos knygos puslapiai gimė be didesnių 
kančių, be perrašinėjimų, be taisymų? 
Žinant Jūsų galimybes ir požiūrį į 
savo žodį, pastarasis klausimas gal ir 
nebūtinas  – esate iš tų, kuriems kie-
kvienas žodis turi būti įžvalgus, sub-
tilus,  kajokiškas, taigi ir redaktoriams 
nelengva įrodyti, jog tas ar kitas žodis 
ar sakinys nebūtinas ir turėtų būti pa-
keistas. Ar būta vis dėlto debiutuojan-
čiam prozininkui kažkokių patarimų 
iš šalies ir kaip į juos sureagavo auto-
rius?

O kitų romanų gimimo aplinky-
bės panašios?   

Kaip minėjau, nesu baigęs fi-
lologijos mokslų, tad savamoks-
liškumas be kelių privalumų turi 
ir nemažai spragų. Į prozos val-
das įžengiau turbūt su pirmąja esė 
knyga „Komentarai“, ją leisdamas, 

pamenu, bandžiau ginčytis su re-
daktore, nenorėjau sutikti su kai ku-
riomis jos pastabomis, girdi, taip ar 
anaip aš niekados nesakyčiau, bet tai 
buvo iš nepatyrimo, iš jaunatviško 
kvailumo. Vėliau visų savo prozos 
knygų, o ypač romanų, redakto-
riams tik dėkojau, įsiklausydavau į 
jų pastabas, priimdavau ne vieną pa-
tarimą, mat pagaliau supratau, kad 
tikrai profesionalus redaktorius, sa-
kytum, autoritetingas mafijos bosas, 
dažniausiai pateikia tokius pasiūly-
mus, kurių neįmanoma atsisakyti. 

Protestas prieš krikščionybę, Rytų 
kultūra – tai, kas ne vienus metus ly-
dėjo, kas vertė ieškoti teisingausių at-
sakymų apie žmogaus paskirtį šioje 
Žemėje ir, be abejo, kas išliko ne vie-
noje kūrybos eilutėje, o ir knygose. Kuo 
šiandien Pačiam ne tik kaip kūrėjui, 
bet ir kaip žmogui naudingiausios 
Rytų dvasinės praktikos patirtys, Se-
nojo ir Naujojo Testamento studijos, 
pažintis su judaizmu, islamu ir pana-
šiai?

   Lankstas pro Rytus, kai kurios 
meditacinės praktikos ir patirtys pa-
dėjo grįžti prie Biblijos, nustebti, iš-
vydus jos neaprėpiamybę. Trumpai 
drūtai: iš Rytų gavau tai, kuo manęs 
nesugebėjo įtikinti Vakarai. Pra-
dėjau nutuokti, kad kai kurie mus 
terorizuojantys klausimai yra tušti, 
beprasmiai, kalbos sufabrikuoti. Dėl 
jų neverta kamuotis, ieškoti painių 
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atsakymų, juos reikia tiesiog panai-
kinti, išgramdyti iš galvos, nutildyti 
kaip kudakuojančias vištas.      

Jaunystėje, būdavo, su bičiu-
liais gvildendavome sudėtingiau-
sius žmogaus ir gyvenimo prasmės 
klausimus, jautėmės ne tik smalsūs, 
bet ir nepaprastai protingi. Kartą, 
besi šne kučiuodami panašiomis te-
momis, vienos bendrakursės paklau-
sėme, dėl ko ji gyvena? „Gyvenu, 
kad gyvenčiau“, – truktelėjusi petu-
kais atsakė mergina. Mums, „super-
intelektualams“, tuomet pasirodė, 
kad jos žodžiai – kvailumo viršūnė. 
Dabar į šį klausimą ir pats panašiai 
atsakyčiau, nieko išmintingesnio, 
paprastesnio, šypsningesnio nesu-
regzčiau. Manau, teisybę sakė vienas 
prancūzų egzistencialistas – siekiai, 

idėjos, tikslai suteikia gyvenimui 
prasmę ir sykiu jį išduoda.

Esate puikus gamtos pajautų ži-
novas. Užaugusiam didmiestyje, dar 
ir tarp daugiaaukščių tai ne kiekvie-
nam duota. Iš kur toji išskirtinė meilė 
medžiui, paukščiui, žolei?   

Užaugau ne tarp daugiaaukš-
čių. Vaikystės vasaras praleisdavau 
krikštamotės, kurią vadinau Pode, 
vienkiemyje, kitus metų laikus  – 
nuošalioje Kauno gatvikėje, turin-
čioje skambų Žeimenos vardą. Už 
kelių šimtų metrų bangavo rugių 
laukai, plytėjo pievos; rytuose buvo 
ir klampoka pelkė, šiaurėje  – miš-
kas, vakaruose – netgi Neries kilpa. 
Daugiaaukščiai tose vietose išdygo 
vėliau, daug vėliau.   

Tad vaikystėje, paauglystėje gy-
venau, galima sakyti, natūralų gam-
tos vaiko gyvenimą. Dabar daug kas 
pakito, kai kurios esmės išsitrynė 
iš atminties. Šiandien, lyginant su 
vaikystės metais, esu gamtos ir ano 
gyvenimo analfabetas. 

Kažkuria proga lyg ir juokais, lyg 
ir daugiau nei rimtai esate pakartojęs 
Salvadoro Dali sentenciją: „Nebijok 
tobulumo, vis tiek jo nepasieksi“. Nu-
eitas kūrybinis kelias tvirtina, jog vi-
sada eita tik į kalną, tik aukštyn. Jau 
ne vienas kūrinys, net ne viena knyga, 
pavyzdžiui, „Apie vandenis, medžius 
ir vėjus“ tituluota kaip tobula. Ar 

Donaldas Kajokas – Bernardo Braz-
džionio literatūros premijos laureatas.  
Kaunas, 2016 m. vasario 16 d. 
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neapsisuka galva nuo dažnokų Vik-
torijos Daujotytės ar mažiau žinomų 
kritikų pagyrų? Po panašių vertinimų 
rašyti tikriausiai nė kiek ne lengviau?    

Ne pagyros įstringa, ne liaupsės 
džiugina. Džiugina suvokimas, kad 
yra žmonių, kuriems artima tai, ką 
tu darai, kad jie supranta, ko sieki, 
dėl ko nerimsti, kurį laiką jie tarsi 
eina drauge su tavimi. Paskui gali-
te ir išsiskirti, pasukti savais keliais, 
tačiau tasai, kad ir laikinas, ben-
drakeleivio peties pojūtis yra labai 
reikšmingas, svarbus, brangintinas, 
jis lydės, manau, iki paskutinio ato-
dūsio. Gal ir po jo.     

O rašyti, tiesą sakant, niekados 
nebuvo lengva. Nei pagirtam, nei 
papeiktam. Rašymas – tikrų tikriau-
sia katorga. Bet kažkokia džiugi, 
įkurta kone rojaus prieigose.    

Panašus laimės kūdikis  – Sigitas 
Parulskis. Tiksliau – buvo iki tol, kol jo 
„Laiko nusikaltimus“ „Metuose“ iš šir-
dies nesukritikavo Eugenijus Žmuida. 
Įpratus prie visai kitokio pobūdžio 
vertinimų tai, be abejo, smūgis į pašir-
džius... Ar, laukdamas naujos knygos 
įvertinimo, niekada nebuvote pasiry-
žęs panašiam netikėtumui? Maždaug 
įsivaizduojate, kaip tokia recenzija 
sujaukia rašančiojo situaciją?    

Žiūrint, kokia buvo tavo nuos-
tata. Ar stengeisi knygoje sau šį tą 
išsiaiškint, išvysti, patirti, t. y. keliau-
ti vidinę kelionę ir sykiu sukurti lyg 

ir kokią savitą evangeliją, ar teno-
rėjai patikti publikai, įtikti leidėjui, 
tapti „sėkmingu rašytoju“, bestsele-
rio autorium, minios numylėtiniu ir 
panašiai. Antrojo tipo rašytojai ma-
nęs niekados nedomino, o tik jų „si-
tuaciją“, sykiu ir honorarą, manau, ir 
sujaukia triuškinančios recenzijos.   

Galbūt čia tiktų pacituoti mano 
dienoraščio fragmentą (rašyta seniai 
seniai  – tik artėjant prie Kristaus 
amžiaus):  „Iki 33 metų, manau, rei-
kia sukurti savo maldą, savo giesmę, 
savo evangeliją. Jei nepavyks, šitai 
galima padaryti iki 40-50 metų. 
Turbūt tai galutinė riba. Už jos jau 
sėdima ant savo kūrinių: vieniems 
tai postamentas (gyvieji klasikai), 
kitiems – iš aštrių erškėčių nupinta 
kėdutė, tretiems – modernus, užpa-
kaliukui patogus importinis fote-
liukas. Vis dėlto tai jau ne pakelės 
akmuo, būtinas tam, kuris vis dar 
keliauna, dar turi jėgų ieškojimams 
ir dainai, tikriems paklydimams ir 
tikrai atgailai,  – vargu, ar tam ti-
krą amžiaus ribą peržengęs žmogus 
dar gali turėti TIKRŲ jėgų. Už tos 
ribos  – apibendrinimų laikas, irgi 
savaip žavus, kai sėdi ir dėlioji at-
minties kaladėles, bet tai jau daugiau 
ar mažiau memuarų, akademinių 
minčių, ne evangelijos sfera.   

Evangelijai – savas metas.“

Norėtųsi plačiau sužinoti apie 
trilogijos „Skudurėlių šventė“ gimimą. 

EVANGELIJAI – SAVAS METAS
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Tų romanų atsiradimas pareikalavo 
ne tik daug kūrybinių pastangų, bet ir 
nemažai gyvenimo metų. Koks impul-
sas buvo svarbiausias, ryžtantis šitam 
sumanymui? Ar, padėjus paskutinį 
tašką, pajutote, kad pasakėte viską, ką 
buvote sumanęs?    

Buvo įdomu įžengti į man tuo 
metu svetimokas prozos valdas, 
pasižvalgyti po jas, suvokti, pasi-
tik rinti, ką jose galima pamatyti 
kitaip nei, tarkim, man įprastesnėje 
poezijos karalijoje. Jokios trilogijos 
neplanavau. Tik po antrojo romano 
„Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ 
supratau, kad prozoje mane domina 
toji pasaulio ir žmogaus pusė, kuri 
pasimato praskleidus įprastybės 
užuolaidėlę. Tada sukirbėjo mintis 
parašyti ir trečiąją trilogijos dalį.   

Ar viską pasakiau? Suprantama, 
ne, sumanymų būtų dar bent keliom 
knygom! Bet tam, kad pasakyčiau, 
atverčiau tartum vaizdą šį tą ir man 
pačiam būtino, svarbaus, manau, ga-
liu pristigti ir jėgų, ir laiko.

Į Paties gyvenimo kasdienybę jau 
senokai įėjusi meditacija. Kuo ji ypa-
tinga? Kokie jos tikslai? Kaip atsilie-
pia kūrybai?   

Apie meditacines patirtis sunku 
kalbėti, tai ne kalbos, ne žodžio sri-
tis. Bet tiek to, keli sakiniai, kad ir 
paviršutiniški, apie vieną mano me-
ditacinę kryptį.   

Mąstymas yra stebuklas, tačiau 

su sąlyga, kad ir visa kita tau yra ste-
buklas. Jeigu taip nėra, jeigu mąs-
tymas pretenduoja virsti išskirtiniu 
stebuklu (à la mąstau, vadinasi, esu), 
jis tampa paprasčiausiu prietaru. O 
prietarų geriau vengti, ginti juos kuo 
toliau, kitaip sakant, būtina nutildy-
ti visą mąstymo šurmulyną. Taigi 
minčių, pojūčių, refleksų nutildy-
mas – ir yra tam tikros meditacijos 
stuburas, išorinė forma.  Privalai 
ničnieko nežinoti, netrokšti netgi 
slapčiausiose sąmonės kertelėse.    

Po geros meditacijos pajunti 
jėgą, ji vidinė, neapčiuopiama. Tai 
ne intelektualumo pliūpsnis, ne kū-
rybinis įkvėpimas, ne visa apimanti 
ramybė, tai kažkas kita, nesuvokia-
ma, neįvardijama. Toji jėga, aišku, 
padeda ir bet kokios krypties kū-
rybai, ir apmąstymams, netgi nura-
mina, bet ji yra kas kita. Patiri tykų 
buvimo džiugesį, nereikia nieko sau 
nei kitiems įrodinėti – ak, kaip ge-
rai, kad plaukia debesys, kad kieme 
taikiai čiauška vaikai, kad dvelkia 
pavasariu!  – šito įrodinėti nereikia, 
šitai tiesiog yra tavyje, tai jau ne 
mokslo hipotezė, ne filosofijos te-
orija, o gryniausia buvimo praktika.    

Didžiausia paslaptis, kurią esu 
patyręs, turbūt ir būtų tos meditaci-
nės ir pomeditacinės būsenos. Nieko 
erdvesnio, mįslingesnio, neperpran-
tamesnio už jas pajusti neteko.  Tai 
gal truputį primena būseną, į ku-
rią panyra žmogus, toli nuo miesto 

EVANGELIJAI – SAVAS METAS
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žiburių išėjęs į lauką atlikti savo rei-
kalo ir pirmąsyk atsidūręs po beri-
biu nakties dangumi. Pakelia galvą 
ir nustėrsta: štai kas yra žvaigždėtas 
rugpjūčio dangus, štai kas yra!..    

Čia svarbiausias ir yra tasai yra!    
Ir net nelabai svarbu kas! 

Nors praėjo labai daug metų, ne-
užsimiršta viena naktis Nidoje, kai 
vienas kitą nuo vidurnakčio iki ryto 
lydėjome vis į kitą švyturio pusę, o 
mums talkino paaugliai vaikai  – 
Tavoji simpatiška, ne pagal amžių 
išmintinga dukra, mano – sūnus. Ži-
noma, tąnakt apie daug ką kalbėjome, 
tačiau atmintyje išliko tik šviesi, ne-
pakartojama nuotaika.  

Ką Paties gyvenime reiškia neti-
kėtumas?    

Žinoma, pamenu ir tą vasarą 
Nidoje, ir tą naktį! Šauniai pabu-
vome, susibuvome. Iš tiesų tai buvo 
žavus netikėtumas.    

Kai esi darnoje su savim ir pa-
sauliu, tave supa labai daug neti-
kėtumų. Tu tarsi žinai, ką darysi 
kiekvieną valandėlę, ir tuo pat metu 
nė nenutuoki, ką pasaulis pado-
vanos, kokį pokštą iškrės jau kitą 
sekundę. Paradoksas, bet kelionės, 
kurios daugeliui žmonių ir teikia 
tuos mielus netikėtus įspūdžius, iš 
manęs dažnai juos atima. Bekeliau-
damas tampu plokščias, prarandu 
vertikalę. Todėl pastaraisiais metais 
tapau kur kas sėslesnis, dabar man 
smagiau ne bastytis po pasaulį, o 
kuo ramiau stebėti, kaip pro mano 
kone vienuoliškos celės langą praei-
na pasaulis.    

Jei neklystu, esate ne iš „poetiškai“ 
gyvenančių giminės, todėl ir nuveiktų 
darbų sąrašas įspūdingas. O vis dėlto: 
ar tikrai nebūta ir binkiškų ar balta-
kiškų „prajovų“?    

Gyvenime visko būta. Šiandien, 

Su dukra Kotrina 
Niujorke,  

2019 m. spalio 8 d.

EVANGELIJAI – SAVAS METAS



26

Varpai 2023 (47)

prisiminęs vieną ar kitą savo poelgį, 
frazę, reakciją, nutikimą, palinguoju 
galva: „Ot durnelis...“  Bet šaukštai 
po pietų, už visus patiekalus teks 
mokėti.    

Kita vertus – ai, tiek to, sykiais 
gal ir skanu buvo... 

Didelis malonumas skaityti Pa-
ties esė, kuriose begalė poeto (visų 
pirma  – poeto) kultūrinių interesų. 
Kokia kūrybinė aplinka būtina joms 
atsirasti? Turbūt ir netolimoje ateityje 
iš darbastalio į viešumą dar iškils su 
meile ramiai užrašytų eilučių?   

Ką nors rašant, manau, patar-
tina būti kone vaikiškai smalsiam, 
nerimstančiam ieškoti, išalkusiam 
žinių ir įspūdžių. Sklidinam noro 
aiškintis aplinką, žmogaus skirtį, są-
monės galias ir galimybes, nustatyti 
asmeninį santykį su didžiąja triada: 
žmogus – pasaulis – Dievas (X fak-
torius). Ant panašaus pagrindo sto-
vint ir buvo rašoma pirmoji mano 
esė knyga „Komentarai“.    

„Dykinėjimų“ atsiradimo is-
torija kitokia. Žurnalistė Rūta Ka-
nopkaitė užsakė seriją nedidelės 
apimties straipsnelių, kurie kas sa-
vaitgalį buvo spausdinami „Kauno 
dienoje“. Tai buvo tarsi socialinis 
užsakymas, vis dėlto temas rinkausi 
pats, nejutau nė menkiausio diktato 
ar suvaržymų. Šiuose tekstuose aš 
jau ne tik, o gal ne tiek aiškinausi 

pasaulį, kiek domėjausi sakinio 
skaidrumu, jo konfigūracija, stiliaus 
vingrybėmis. Todėl kai kurie „Dyki-
nėjimų“ gabaliukai įgavo net novelės 
bruožų. Tai buvo gana intensyvios 
treniruotės, ruošiantis romanų ma-
ratonui. Iš to laikotarpio liko geras 
pluoštas juodraštinių sąsiuvinių, 
turinčių skambokus pavadinimus – 
„Meditacijos“, „Grįžimai“, „Rubi-
konas“, „Luošystė“, „Sala“, „Finito“ 
ir panašiai. Turint jėgų ir laiko, po 
juos būtų įdomu pasiknaisioti, ten 
šio to dar gali būti likę.

O ko tokio netikėto skaitytojai gali 
tikėtis iš jubiliejų pažymėsiančio Lie-
tuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos bei daugelio kitų garbingų 
premijų laureato Donaldo Kajoko?   

Geras, kone savo uodegą ryjan-
tis klausimas  – ko netikėto galima 
tikėtis?    

Jei atvirai, nežinau. Jau minė-
jau, evangelijai  – savas metas. Nuo 
paauglystės iki šių dienų rašau die-
noraštį, tad būtų galima tuos są-
siuvinius peržiūrėti, kai ką atrinkti, 
pavadinti, tarkim, „Leistinu priva-
tumu“ ir išleisti atskira knyga. Arba 
keliomis knygomis. Turiu ir daugiau 
sumanymų, bet pasikartosiu  – jei 
nepristigsiu jėgų ir laiko...           

 
Kalbėjosi            

Leonas Peleckis-Kaktavičius
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Daug lengvesnis už žiedą nasturtos

Ši būtis laikinesnė už meną
Kelkim giesmę į inkilą seną – 
Jaunos širdys dainuos inkiluos 

Naują bandą štai pargina vėjas 
Ne išduoto išgelbėt atėjęs 
Mūsų priešus nuo žemės nušluos

2022 m. rugsėjis

SONETAI VIETOJ VAINIKŲ
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KĄ KIEKVIENAS MIRDAMAS REGI

*
Plaukai prišalo prie grindų - - -
o tu, pavasari auksinis,
Sacharoj rugius sėji - -
pareik pareik
mane nuvargino ir paukščiai nupiešti
ir popierinio vaško gėlės

*
Neberodyk man nieko daugiau
aš jau prisipildžiau
meilės
naktų
švelnumo
dangaus
rankų ir kūnų
bausmės
kankinystės
aš jau
prisipildžiau
ašarų

karo ir maro
sniego laukimo
pavasario apgavysčių
ir rudens spalvų beprotybės
argi Tu nematai

*
Ir toks mane apėmė smalsumas
ką kiekvienas mirdamas regi
aš norėčiau ūkanoto ryto ir vandenyno
kuris tarsi rūkas pamažu suvysto mano 
kūną
į drobinius vystyklus
ir nusineša sau –
nieko gražesnio nereikia –
mirties švokštimui
aš nežinau jokių alyvų bučinių 
žvaigždučių –
žvaigždės tai tokios skylutės
tetos tualeto danguj
/ pro kurias Dievas gal pasižiūri kartais /

DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ
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man net pievų nereikia
jokių perlų
mėlynųjų gėlių –
visa tai telieka ateiviams –
šienpjoviai jų ir dalgiai jų
man nereikia –
o aš pati esu dalgis –
nušienaujantis save
vieną ūkanotą sekmadienį

*
Pavasaris prasideda kapinėse
tose kur žemuogės
pačios saldžiausios
anot Marinos Cvetajevos
tose kur pavasaris
maloningai uždengia
visus po lygiai žole
varnalėšom ir krapais
vijokliais dagiais
smilgom
ir suskrenda paukščiai giedoti
visiems po lygiai
visiems po lygiai paukščių
vėjo sielos
ir meilės sapnų

*
Parašyk kad tada tau skaudėjo
iš tikrųjų skaudėjo
nerašyk nerašyk
nesakyk
tai tik dūmai pro ašaras dūmai
buvo siena raudona
mūrinė
jinai laikė mane
apkabinusi

kad negriūčiau
smūgis toks trumpas
staigus
toks lauktas
ne aš nualpau –
mat alpimų laikai galantiški
jau buvo seniai nusibaigę –
išlikau
reiškia smūgis nebuvo mirtinas –
reiškia galima gyventi švytėti
net šviesti –
bet kitur ir kitam

*
Tu esi nuostabiai
trumpas eilėraštis
paklausyk
groja Puškiną
skaito Šopeną
pasaulis tylus

tu esi nuostabus
Dievo eilėraštis

draugui nutraukia galvą
ji skrenda Marko Šagalo paveiksle
ir niekur nenukrenta

tu esi eilėraštis
pagaliau aš supratau –
paprastas trumpas
Dievo eilėraštis –
tas mano pasaulis
tas mano gyvenimas –
užrašytas vieną
pavasario naktį
sningant

KĄ KIEKVIENAS MIRDAMAS REGI
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*
Kas tas pavasaris
apgaulė
ir sodriai žydintys sodai
tavęs nebebus
tik dulkes vėjas nešios
tik brolis vėjas
čiupinės
ir glaustysis
prie mano upelio –
džiaugsis pabudę laumžirgiai
žaliai mėlyni stikliniai –
nieks nesėdės ant liepto
nesidžiaugs basom kojom
bet juk dvasia pakilus viršum
nečežės sugniužusiais plaučiais
virš vandens aukštai
man vaidensis vaidensis
ir verks viena vakare
kodėl jos nieks nepakalbina
kaip kitados
kaip anuomet
kai buvo tas
tikras

*
Kai galvojau kad dabar jau myliu
kad myliu visai ir kitaip jau neįmanoma
nebebus kitaip – buvau trumpam
pamiršusi mirtį –
kam man mirtis
jeigu meilė stipresnė –
dainavo mirtingų poetų choras –
meilė stipresnė bet gal tik truputį – visai 
mažai
stipresnė –
o mirtis puikiai šienauja
nuo šaknų iki viršūnėlių
nušnioja –
nežinojau
kad stovėsiu prie kapo pati be galvos –
toji irgi liks nušienauta –
o toji kita kur dar liko –
yra tik girta iliuzija ant pečių
todėl nudaužiau vyno kaklą akmeniu 
miške
ant samanų krito šukės –
juk nelaimingiausias ir yra laimingiausias 
–
nes jam jau nebereikia laimės jokios
todėl ir laimingiausias
kad jis jau pabuvo laimingas –
t. y. prisikėlęs

2022 m. kovas-gegužė

DALIA JAZUKEVIČIŪTĖ
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JONUI MEKUI RAISOS KAKTUSAS

Ji dovanojo kaktusą
Naujos knygos 
Parašymo proga
Žydinčią gėlę
Pasodintą
Į molio dubenį
Rožiniai žiedai
Tą žiemą

Pranašavo 
Nenusakomą laiką
Kelionę
Kai ji riedėjo nuokalnėn
Sėdėdama
Neįgaliojo vežimėlyje
Ir džiaugėsi
Buvimu šioje žemėje

DAIVA MOLYTĖ-LUKAUSKIENĖ

Iš Autorės 2022 m. birželio 11 d. laiško „Varpams“.
Siunčiu eilėraštį, kurį dedikavau Jonui Mekui. 
Šiandien jį skaitysiu Klaipėdoje, prie Danės upės,
duetu su kita poete šauksim iš skirtingų krantų.
Toks sumanymas. Mekiškas.
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Verčiau lapą po lapo
Laisčiau kaktusą
Retai
O jis žydėjo
Ir žydi
Vasarą rudenį 
Žiemą pavasarį
Tarsi siųstų
Žodžius 
Iš anapus
Jos žodžius
Regimus neregimus
Girdimus
Negirdimus
Iš vieno kranto į kitą
Iš ano pasaulio
Buvimo
Nebuvimo
Tarytum
Seniai regėto filmo
Istorijos
Apie jų plakančias
Širdis

Žy dė ti
Bū ti
Gir dė ti
Klau sy ti
At ver sti
Už ver sti
Sap nuo ti  sapnuoti sapnuoti

Rožinius sapnus
Apie Roželę
Ryškiu drabužiu
Sudėliotu 
Iš įvairiausių
Detalių ir 
Spalvotų žiedų
Per lietų 
Ir vėją
Gyvenimo scenoje
Žydintis 
Kaktusas

Krantą 
nuo kranto 
atskiria žydinti upė

Ar išgirsi
Ar atspėsi
Žodžius 
Gal norėsi būti
Kalbančiu žiedu?

Jaučiu
Per dangų
Perkūnija
Artėja
Ir sprogsta
Kaktusas debesyse.

Du žydintys krantai
Atsiskiria nuo upės.

DAIVA MOLYTĖ-LUKAUSKIENĖ
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ALVYDAS ŠLEPIKAS

LIUDININKĖ ONUTĖ. 1990 M.

Dar pernai pavasarį mūsų miestelio vidurinės mokyklos 
kovinės šlovės kampely
kabėjo tavo, Petrauskai, 
„šviesios ateities nešėjo“, nuotrauka. 
Kas gi patikėtų, kad prieš karą buvai  
uoliausias tarnas bažnyčios, 
per iškilmingiausias šventes „po baldakimu“ vaikščiojai?

Kas galėjo tikėti, kad paskui jau, sovietams užplūdus, 
taip susitepsi rankas nekaltųjų
žmonelių krauju, kad 
spjausi
į bažnytines apeigas, 
išduosi 
stribams šeimininką savo ir darbdavį 
Petrą Šileikį, 
kad, nužudę jį, tavo
bendrai atitemps jo kūną į centrą miestelio, 
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o tujen, 
Petrauskai, 
sukišęs pirštus jam į plaukus, 
pakiši po galva akmenį ir pasakysi: 
„Minkščiau tau bus, seni, gulėti“.

Išvežimams pas baltas meškas tu 
vadovavai puikiai, Petrauskai: 
per keturiolika 
šeimų surinkai,
tyliai pasakojo Angelė, tėvo sesuo.
Atėmėt iš jų viską: nuo lašinių palties 
iki menkiausios žirnių terbelės,
o atimdamas iš kunigo gaspadinės 
siuvamąją, sakei: „Kur važiuosi, 
tau jos nebereiks“.

O tas daiktų „suvisuo-
meninimas“ baigdavos tuo, kad 
jūs patys, stribai, liaudies, atseit, gynėjai, 
stverdavot iš namų ištremtųjų kiekvieną daiktelį, 
nepalikdami nė vieno vertesnio rakando, 
ar tai būtų baldas, ar kas – 
parduodavot viską ir uliodavot tada,
gėrėt ir juokėtės, 
kad jums čia toks gyvenimas geras,
paskui girti ar pusgirčiai vėl 
traukdavot naikinti „klasinio priešo“, 
„švarinti“ kaimų ir vienkiemių,
o lavonus vis tempėt į aikštę.

O kiek jūs žmonių palaidojot kur pakliūva, 
net ne palaidojot – užkasėt.

ALVYDAS ŠLEPIKAS
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Ir tu, Jonai, negailėjai net invalidų. Ar galėjai labiau nužmogėt, 
kad išvežei niekuo nekaltus, net 
Matulį, kuris 
nuo vaikystės buvo kurčias.
Dar baisiau, kad tavo vadovavimu 
į arklinį vežimą buvo įkelta net ir motina jo – 
Matulienė,
invalidė be vienos kojos. 
Ir tik stoty, kai visi sugrūsti buvo į 
vagonus, 
ji liko gulėt vežime, 
o svetimi kareiviai jos pasigailėjo, 
taip ir paliko gulėt 
ir neišvežė, 
o tu juk
nepasigailėjai.

Bet dabar, kai laikai pasikeitę, kai griūva stabai,
sėdi ausis suglaudęs, kaip kiaulė.
Gal ir tau pragaro vartai atsivers, 
nes, kai pasakojai mums, koks tu kovotojas esi ir herojus, 
kaip su Lietuvos priešais, atseit, kariavai, nebegalėjom 
tverti ir viena liūdnaveidė moteriškė 
sušuko tau tiesiai į veidą: „Meluoji“. 

Tai buvo, kaip pasirodė, Petro Šileikio duktė. 
Reikalavo, kad pasakytum, kur palaikus 
tėvo jos užkasei, 
norėjo palaidot 
kapinėse, 
kaip žmogų, 
bet tu tik numojai – seniai buvo, nebeprisimenu

LIUDININKĖ ONUTĖ. 1990 M.
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O paskutinis įvykis, po kurio tu 
net miestely pasirodyt nebegalėjai: 
Anelės, mano draugės pasakojimu, 
važiavai tu 
dviračiu, o 
priešais, nuo bažnyčios kalnelio 
žmogus, 
Anelei nepažįstamas, vežimą vaideliojo.
Jis pasuko arklį, širmį gražuolį, 
tavo, Jonai, pusėn ir botagu tave 
tiesiai per veidą 
peršniojo, 
rikteldamas: „Čia tau, liaudies gynėjau, – ačiū“.
Ir miršti dabar vienas ir vienišas, 
ir kas tavęs laukia? Ar nebijai, kad pragaro šunys 
tave draskys? 

Tik nebėra nei Šileikio, nė vieno gyvo iš tų keturiolikos šeimų, 
kurias tu išvežei, anei vaikinų, 
kuriuos po miestelio dulkes tampėt.
Ir nėra artimiesiems jų 
kapelio, 
kur galėtų gėlelės 
žydėt.

ALVYDAS ŠLEPIKAS
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RIMANTAS P. VANAGAS

TRYS NOVELĖS

BARSELONETĖ

Atsivėrus metro traukinio durims, išriedi kaip riešutėlis iš kevalo. Ir rite-
nies tiesiai į Barselonetės glėbį. 

Koks pavadinimas, skambesys: Barselonetė! Koketė, poetė, miniatiūrinė, 
liauna šokėja, alebastro statulėlė... Įkvepianti, kurianti įspūdį ar iliuziją, jog 
gražūs dalykai – nemirtingi, jog kiekvienas mūsų pajėgus nors savaitei pa-
bėgti nuo rūpesčių, raukšlių ir nemigos. Ritenies lyg vėjelio stumiamas, tau 
įkandin moja žydros dangaus skepetaitės. Llibertat! Tarp laisvės ir jaunys-
tės – lygybės ženklas!

Alėjoje po palmės vėduokle dikta ir neabejotinai temperamentinga mo-
teris ant krosnelės spragina kaštonus, sklinda salstelėjusiom bulvėm kvepian-
tis dūmelis:

– Castanyes! 
Beveik lietuviškai…
– Aš būtinai noriu paragauti! – užverčia akutes Vilija. 

PROZA



42

Varpai 2023 (47)

RIMANTAS P. VANAGAS

Kitąsyk veikiausiai būčiau pamanęs: elgiasi kaip nepilnametė! Dabar gi 
mąstau: išties, kodėl ir jai neužsimiršus, neatsijauninus? Iš mažmožio neiš-
pešus malonumo? Gal nors laikinai pamirštų naktimis geliančius sąnarius… 

Traukiu tris eurus, perku saują egzotikos, subertos į susuktą laikraščio 
skiautę. Kaštonų skonis išties kaip bulvių, bet kartu neįprastas ir gardus.

– Atvažiuokite rudenį, į castanyada šventę! – sutrata pavymui pardavėja. 
Rudenį?.. 
Alėja šauna žvilgsnio tiesumu, pėsčiųjų tikslas vienintelis ir neaprėpia-

mai žavus: jūra!  
– Esmė labai paprasta: ką susikuri, tą ir turi, – jau kelinta diena kartoju 

žmonai. – Mudu kuriam sau šventę. Gal kaip nors praslysim be problemų? 
Kiek sugersim vaizdų, garsų, geros nuotaikos, tokie bus ir mūsų sapnai, pri-
siminimai žiemą... 

Žmona pakraipo galvą, nusišypso. Žinau: daugiausia nuostabių vaizdų ji 
mato naktį žiūrėdama į lubas, bet šiuokart ir ji nesiginčija.    

Įžūloka laisve dvelkia ant balkonų siūbuojančios raudona ir oranžine 
juostom dryžuotos vėliavos: llibertat per Catalunya! Kraštas nori valdytis pats, 
ir ką tu jam padarysi, Reino de España? Kaip tėvas sakydavo, vabalėlis, ir tas 
nori skristi oran...

Pagaliau pajuntu vėsų drėgnos druskos dvelksmą, išgirstu tolumoj iškil-
mingai ošiant mielą malonų orkestrą – milijoną smuikų, lėkščių ir būgnų, 
vario dūdų, fleitų ir kontrabosų. Kitur sakyčiau – simfonija, bet Barselone-
tėje... Barselonetėje kur kas gražiau dera žodis „simfonieta“! Ir dirigentas čia 
ypatingas – nematomas... 

Viskas taip lengva, malonu, romantiška! Jaunimo ansamblis svinguoja 
prieplaukos amfiteatre, ant laiptų susėdę praeiviai entuziastingai pliaukši, 
negaili smagių replikų. Cigarečių dūmeliai tik raitosi, purpčioja į visas pu-
ses; kitu atveju gal atrodytų, kad jaunos moterys nuo rūkymo  pajuodusios 
ir susirietusios kaip juodalksnio skiedros, tačiau dabar jos – elegantiškos ir 
žaismingos kalnų ožkelės... Akimirką kitą pro gardėsių aromatą prasimuša iš 
skersgatvio tvokstelėjęs sodrus lyg sūrymo, lyg kanalizacijos nuotekų kvapas, 
tačiau... nemeluota tikrovė tokia ir turi būti! Provokuojanti, įnoringa, stipri – 
kaip aš pats prieš trisdešimt metų...   

Laisvė – plunksna paukščio sparne, Barselonetė – talentingai čionykščio 
laiko ir gamtos sueiliuotas sonetas... Pasaulis prieštaringas ir klastingas, bet 
jame dar egzistuoja niekieno nesaistomi balti debesėliai, aukštosios materi-
jos, dėl kurių per menka būtų ginčytis, diskutuoti...
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Sovietmečiu man pasitaikė reta proga pamatyti raudonus Romos, Mi-
lano, Florencijos rūmų, bažnyčių bokštus ir stogus. Saulė svilinte svilino, 
termometrai rodė beveik 40 laipsnių, o aš ir mano bendrakelioniai troškulį 
malšinome fontanų čiurkšlėmis. Saujelę jaunimo turistinės agentūros duotų 
centų taupėme suvenyrams, ypač kramtomai gumai – jų vaikai laukė labiau-
siai... Buvome sugrupuoti po penkis, kiekvienas penketukas turėjo vyresnįjį. 
Nei į kairę, nei į dešinę, visi – žąsele paskui vedlį, kad ginkdie neatsiliktum, 
o svarbiausia – nepasiliktum! Aukštuosius mokslus baigę žmonės, su neprie-
kaištingom charakteristikom, ir Vilniuje, ir Maskvoje buvome prifarširuoti 
instruktažų, kaip privalu elgtis klastingame kapitalistiniame pasaulyje... Aš 
tada neištvėriau, rėžiau savajai vedlei:

– Eik tu na...!
Ir vienas nudrožiau skersai gatvę. Grupės akyse tapau dienos didvyriu. 

Vakare guodžiausi bičiuliui:
– Ar ne pasityčiojimas – žąsele?.. Kada gi mes kaip žmonės, su šeimomis 

ir vaikučiais, galėsim ramiai, neskubėdami pasivaikščioti prie fontanų, Koli-
ziejaus, Vatikano frontonų? 

Ir štai... Plasnoju, krykštauju, plazdenu kartu su žuvėdrom, margaspal-
vėm turistų vėliavėlėm, lydimas senovinio ir šiuolaikiškai jaukaus bažnyčių 
varpų gaudesio. Jaustis žmogumi, oriu ir išdidžiu! Atgimimo metais pėsčias 
pėdindavau į darbą, kad kuo ilgiau matyčiau ant Gedimino kalno plevėsuo-
jančią lietuvišką Trispalvę... 

Betgi nepamiršk, žmogau, esąs Barselonetėje! Ji skamba viliojančiai, 
dūzgia kaip kazino ruletė, kaip spalvoti žaisliniai malūnėliai, o tu nusipelnęs 
lengvo viduvasario nuotykio... Ir! Vos tik padai pajunta šiltą, birią paplūdi-
mio vatą, tiesiai į mane plačiai šypsodamasis atlinguoja kas? Augalotas mau-
ras, o gal biblinis Dovydas, ne šiaip atlinguoja – atsklendžia, atple vėsuoja! Jo 
aukštai iškeltose rankose plakasi audeklas, išmargintas keistais rašmenimis. 
Nenustebčiau sužinojęs, kad šitas atletiškas plėvia-delta-sparnis nusileido iš 
skliautuoto šikšnosparnių dangaus Afrikos krante... 

Sutrikęs stabteliu, apsidairau. Poilsiautojai nusisukę į vandenį, taigi įspū-
dingą dantų perlamutrą Dovydas rodo būtent man: 

– Carpet, ser!
Vėjo blaškomas patiesalas jau beveik kutena mano nosį, ir aš pamatau 

simpatiškus dramblius, risnojančius saulėlydžio nurausvinta, rytietišku orna-
mentu įrėminta dykuma. Jokio patiesalėlio mudu su Vilija neturime, be to, 
būtų tikrai originalus suvenyras pašventupio pievelėj...
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– How much?
– Twenty!
– Oi, – suraukiu ilgą lietuvišką nosį, skėsteliu rankomis, – tiek neturiu!  
– Eighteen! – dar ryškiau šviečia dantų perlamutras. Vien šypsena verta 

valiutos...
– Ne, ne, – suku į šalį, tačiau Dovydas irgi žengia platų žingsnį:
– Fifteen!  
Lyg ieškodamas atsakymo apsižvalgau. Iš už smėlio kauburio pakyla dvi 

galvos: jau ir kaimynams smalsu, kuo baigsis derybos. Apyjaunis vyras – šalia 
žmona, pora vaikučių – nusiteikęs pozityviai:

– Valio, vaikinai, pirmyn! Aš taip pat suinteresuotas. 
Dovydas tebesišypso, gręžioja galvą. Tik dabar pamatau, koks jis juodas – 

net mėlynas kaip krišpalas, lyg būtų išbridęs iš vandenyno dugno. Pasaulis 
toks stebuklingai spalvingas! Tarptautinis nuotykis tęsiasi, darosi vis smagiau.   

– Iš kur jūs? – klausiu kaimyno.
– Esu italas, gyvenu Šveicarijoje, – noriai atsako. – O žmona ispanė.
– Aš iš Senegalo, – savo ruožtu sududena Dovydas.
– Senegal? Very good location! – konstatuoja italas, ir visi trys garsiai kva-

tojamės, Dovydas, linksėdamas galva – garsiausiai. 
– O jūs iš kur?
Akimirksniu mano ausyse kažkaip savaime susijungia neseniai nugirsti 

žodžiai.
– Jubiliados from Trinidados (pensininkai iš Trinidado, isp.-angl), – ne-

mirktelėjęs išpyškinu.  
Senegalietis humorą supranta, italas taip pat krizena: pliažas be juoko – 

vien monotoniškas šniokštimas ir smėlis, melancholija ir nuobodulys! 
Tik Vilija, regis, mąsto kitaip. Priėjusi prie statmenos, bangų mūšos nu-

skalautos smėlio keteros, panašios į menišką skelbimų lentą, pirštu stropiai 
vedžioja raides, kol perskaitau: Lituania. Pagavusi mano akis, patenkinta šyp-
sosi – kaip mokinukė, parnešusi namo penketą...

Tuo tarpu derybos tęsiasi:  
– Amigos (draugai – isp.), – kalbina prekiją italas, – jeigu pirksiu ir aš, ar 

nuleisi man su Trinidadu dar po du eurus?
Senegalietis pasižiūri į dangų, paskui į horizontą. Jo akys plačios, tolimos 

ir liūdnos – lyg jam pačiam būtų nejauku taip toli žiūrėti. 
– Jeigu nuleistumėt, pirktume ir mes, – įsijungia naujai išdygęs kaimynas 

su vokišku akcentu.
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Dovydo akys žybteli... ir netrukus jau trys pirkėjai atseginėja pinigines! 
Atskaičiavęs 13 eurų, kloju šiugždančią Afrikos dykumą su visais drambliais 
ant šiugždančio Katalonijos smėlio... 

– Šitiek vienu ypu pardavei! Padarei puikų biznį! – mėgaujasi linksmuo-
lis italas.

Vėl kvatojamės. Šiandien Barselonetėj – tikra juoko diena! Smagu plia-
že, kai jame išsidrėbę viso pasaulio dykaduoniai, ir visi aplinkui – amigos! 

Aukštielninkas ilgai spoksau į dangaus tyrus. Ak, ta išsvajotoji nieko ne-
veikimo palaima, laumžirgio sparnelių plazdenimas žydroj begalybėj... Kai 
kiti didmiesčiuose lekia, bruzda, verčiasi per galvas, lieja prakaitą! 

– Masaž? – svirpteli prie pat ausies; pakreipęs akį pamatau tailandietės 
dantis. Galėtų ir palikti ramybėje, jau lyg ir gana šiai dienai įsiteikiančių šyp-
senų… Bet po kelių akimirkų dar vienas prekijas siūlo ledus, kitas įkyriai kiša 
panosėn kokoso riešuto skiltelę, tada išdygsta dar viena masažuotoja, tada – 
vėl ledai, kava, alus, riešutai… Zyziančių mašalų orda! 

Neapsikentęs atlenkiu raštuotą patiesalo kampą ir užsikloju galvą dyku-
ma, spalvingais Afrikos dramblių skydais. Ir pamažėl nugrimztu... Brendu 
aukšta puria sniego pusnim, o retos ankstyvo ryto snaigės tirpsta ant nosies 
galiuko, skruostų. Tirpsta švelniai gnaibydamos, ir man norisi iš džiaugsmo 
spygauti, kojos kilnojasi pačios, o tyla – lengva, skaidri – kelia mane dangun 
kartu su baltais kaminų dūmais ir rūpestingu mamos balsu: 

– Nesušalk, vaikeli!.. 
Vaikeli... O kur dabar mano paties išlaisvėjusios atžalos, kokios jūros 

pursluose taškosi? Blaškosi kažkur pasaulio pakraščiuose, ieškodamos šiltų 
oazių... Kai laisvės tiek daug, kai ji pliūptelėjo atogražų liūtimi, sunku beat-
skirti aukso dulkes nuo tūkstančių kojų nutrempto smėlio... 

– Toks dabar pasaulis? – klausiu nosin įsibedusio dramblio, bet jo oda 
stora, ausys nulėpusios.

Ne: jis kažką vapa, raminamai, lyg iš po žemių dusliu balsu krioksi: ir ko 
tu, skruzdėle, šiaušies, ką gali pakeisti? Verčiau dar valandžiukę pasidžiauk 
iliuzija, nurėžk įkyrias mintis vienu čekšt – kaip fotoaparato diafragma. To-
kių triukų juk mokeisi autogeninėj treniruotėj...

Čekšt, čekšt, čekšt... Bet kažkas vis tiek atkakliai mataruoja, tvaskuliuoja 
akių dugne, lyg negalėčiau pabusti iš slopaus sapno. Nežinia ko išsigandęs ar 
supykęs, nubloškiu smėlėtą patiesalą, apdujęs žiūriu į priekį  – ir matau pilką 
horizonto laivą, nuplaukiantį rausvan tolin. Pasijuntu taip, lyg būčiau kažką 
svarbaus praradęs ar užmiršęs. Nebežinodamas ko griebtis, dairausi Vilijos. 
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O štai ir ji: nuėjusi prie tos pačios smėlio keteros, pirštu iš naujo, dar dides-
nėm raidėm vedžioja: LITUANIA. 

– Dieve, kaip vaikiška, banalu... kaip... – pagalvoju, ir staiga užsikosėju 
lyg smėlio kruopom, lyg neištartais žodžiais. Pagaliau atgavęs amą, pratrūks-
tu juoku, kvatojuos vis garsiau ir garsiau – net už bangų mūšą...  

TĖVO OBUOLIAI

Seniai pakrautos (labai svarbūs žodžiai!) malkos supleškėjo, kros-
nis išsikūreno ir atvėso, kol Vaidas pagaliau – iki užkimimo prisikeikęs, 
išgėręs šulinį alaus ir degtinės, stalčių raminamųjų  – pasiryžo užvožti 
krosniadangtę. Ji buvo juoda, juodesnė už suodžius ir vienišą vėlyvo rude-
nio naktį, o bjauriausia – jos prisilietęs, kaskart grįždavai atgal. Velniop, 
velniop, velniop! Iš visų jėgų kampais sukinėdamas šaldytuvą (gatvėje gi 
nepaliksi!), Vaidas per sniegą yrėsi numanomu takeliu; sunkvežimis at-
važiavo pavėlavęs, ir kai pasiekė jo būsimuosius namus, tie jau skendėjo 
visiškoje tamsoje.

Tiesą pasakius, šitie namai jau seniai buvo Vaido, kitaip nė negalėjo 
būti  – iš pradžių tėvų, o paskui jo, paveldėtojo. Raktas visąlaik kuteno 
šlaunį, nors gal pusę metų nebuvo juo pasinaudojęs. Vos atgaudamas kva-
pą, trindamas sužvarbusias rankas, Vaidas nustebo, kad viduje buvo dar 
šalčiau nei lauke, regis, tuoj tuoj iš kurios kertės užkauks vilkas…Amži-
no įšalo žemė, brangi Grinkevičiūte, yra Lietuva, lietuviai sugeba ir savo 
gimtuos namuos užkurti traškantį speigą!

Ugnis! Tik ugnis atbaido alkanus laukinius žvėris… Užpustyta mal-
kinė miegojo meškos miegu, glėbelį pliauskų Vaidas šiaip taip iškrapš-
tė, bet atvirame židinyje (krosnis seniai išgriauta, o kaminas veikiausiai 
apsnigtas) jos ne tiek šildė, kiek šnypštė ir smilko. Vienu lauželiu, ir dar 
greitai, tundros neprišildysi… Verčiau padarys taip: čiukčių papročiu ne-
nusirengęs susisuks į porą antklodžių – ir sušils, užmigs! O rytojus bus 
rytoj, skubėti nebėra kur…

Lova ir patalynė, deja, nutvilkė ta pačia arktim. Sustiręs ir nusigala-
vęs, it visą gyvenimą būtų kasęs molį ar skaldęs akmenis, Vaidas dusda-
mas spaudėsi į kokoną; dantys jau beveik kaleno, iš burnos ėjo balkšvas 
garas; galimas daiktas, šalčio pridėjo ir akla, negyva nakties juoduma. Be-
liko pasisiekti kagoro butelį – jį Vaidas apdairiai (patirtis!) buvo pasistatęs 
galvugaly. Tačiau ir keli šalto gėrimo gurkšniai, skaudžiai nurėžę gomurį, 
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šilumos neįliejo. Užtat sujudėjo tamsa, lyg suvasnojus paukščiui ar suvir-
pėjus šiaurės pašvaistei, kadaise matytai prie Murmansko. 

Tik ne sapnas, ne sapnas! – suvaitojo Vaidas. Sapnų jis paniškai bijojo, 
nemėgo jų ir anksčiau, mokykloje – skaitydamas knygą, visada juos praleis-
davo. O pastaraisiais metais sapnai baugino košmarais, taip suveldavo ti-
krovę su liguistais regėjimais ir kliedesiais, kad nubudus širdis daužydavosi 
kūju. Laimė, Vaidas paprastai suprasdavo sapnuojąs, ir lemiamu momentu 
iššokdavo iš to košmaro kaip kamštis iš butelio. 

Kartą, vaikystėje, smarkiai karščiuodamas, jis pamatė nuo kalno atrie-
dant didelį kaip Puntukas akmenį, jis tyčia taikėsi ant Vaido, o šis šokinėjo, 
stryksėjo į šonus kaip zuikis, akmens vis išvengdamas. Pagaliau nubudęs, 
vis dar tirtėdamas iš baimės, paklausė mamos, ką galėtų reikšti toks sapnas? 
Mama, keistokai į jį pažiūrėjusi, tepasakė:

– Ačiū Dievui, pabėgai… 
Vaidas visu kūnu įsitempė – ir pajuto spengiančią tylą, tarsi būtų įlin-

dęs ne į storą apsiuvos kiautą, o į smūgio laukiantį būgną.
Tarkšt! – perkūnu trenkė aukštybėse, garsas pasišokinėdamas nusirito, 

nubarškėjo skardiniu stogu ir Vaido nugara iki pat kulnų. Gal varna (ar jos 
naktimis skraido?) kirto snapu į kamino apvadą? Nukrito ledokšnis? Vėl 
kosminė tyla… Tada… kažkas lyg šlepetėmis nulapnojo palube, plačiais 
žingsniais – net aidas atsimušė languos, sudrebindamas stiklus.… Kvaily tu 
kvaily, baily tu baily! – koneveikė save Vaidas. Kažkas dusliai lyg sudejavo, 
lyg sušnopavo – lauke, už sienos – ar gale lovos?                

Iš paskutiniųjų stengdamasis nepamesti nuovokos, Vaidas suprato vir-
tęs viena didele ausim – kaip kadaise – prieš trisdešimt metų – tėvas, apakęs 
nuo glaukomos. O! jis gulėjo šitoj lovoj! Porindavo: 

– Guliu ir klausaus, klausaus – o ką noriu išgirst, nežinau. Kažkas apie 
langus trepinėja, stogą brazdina, po lova ar viršum lubų laksto – kas? Gal 
vagys, o gal man vaidenas? Bet pamažu išmokau įsiklausyt – ir pradėjau 
suprast. Kur paukštis, kur katė, kur žiurkė ar pelytė. Žiurkė, žinok, daužos 
kaip arklys kanopom, ypač kai tarp kreklų ant lubų faneros laksto. O pelytė 
labai baili, nors kai naktį po lova kauliuką graužia – visas kambarys skam-
ba! Žingsnius pradėjau pažint: laiškanešės – tik subruzda, ir nebėr, tavo dar 
kitokie...

– Tai kokie jau mano? – neištverdavo Vaidas.
– Kai tu eini, žemė liumpsi. Ir bumpsi: bumpt, bumpt – kaip obuoliai, 

tik sunkiau ir greičiau.
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– Kokie obuoliai?! 
– Už lango, pažiūrėk. Alyvinė obelis, abudu su Damute sodinom. Seniai 

tas buvo, bet ir dabar matau, kaip žydi pavasarį – balta, aukšta kaip bažnyčia. 
Pirmutinė visam sode pražysta. Dažnai, kai nesimiega, o dar kai vėjas, guliu 
ir skaičiuoju, kiek obuolių nukrito. Lyg pats sėdėčiau po obelimi ir rinkčiau...

– Bet...
– Labai man gražu: dangus juodas, žvaigždžių spiečius, obuoliai irgi 

šviečia kaip bumbulai ant mano lovos. Kai nukrenta, dar nuo kalniuko pa-
rieda, kartais net girdžiu į sieną atsimušant: dunkst, dunkst. Mane kalbina...

O ne, čia visai kita opera... Vėl prisiminimai... Nuvydamas mintis, Vaidas 
pabandė apsiversti ant šono, bet lova tik subraškėjo – o kokonas liko savo 
vietoje; teks susitaikyti... Neįtikėtina, kaip greitai tėvas susitaikė su savo aklu-
mu: jis išmoko ne tik budriai klausytis, bet ir nepaprastai išmiklino atmintį. 
O atsiminti turėjo ką: pats sumeistravęs langus, duris, paklojęs grindis, dabar 
tik perversdavo atminties puslapius – ir puikiausiai bet kuriuo paros metu 
susiorientuodavo, kur eiti, ko įsitverti. 

– Matau kaip iš švento rašto! Net kurioj lentoj kokia šaka buvo. Dievas 
smarkiai apšvietė man protą, kad užsispyriau turėti savo lizdelį!

Jam gerai, jam visada viskas klojosi gerai… Tiktai pykdavo, kai Vaidas 
nerasdavo laiko su juo pasišnekėti, sakydavo: paimk taburetę, prisėsk – pasi-
kalbam vienąkart kaip tėvas su sūnum! Bet, viena, Vaidas mintinai mokėjo 
tėvo repertuarą, antra – jis tikrai neturėjo laiko! Bėgo ir bėgo, lipo ir lipo į 
savo kalną, o tas kalnas, kaip vėliau paaiškėjo, buvo klastingas – jo viršūnėje 
buvo ne karūna, o smegduobė, kuriai visko vis negana ir negana… Ir po tie-
kos metų Vaidui kartais sugelia dėl tėvo širdį, bet argi pasuksi laikrodį atgal?            

– Tet, – sako, – gal aš tau nesakiau, bet esu parašęs eilėraštį! Apie tave!
– Nu?! – nuoširdžiai nustemba tėvas.
– Tikrai! Klausykis:
Petrai, Petrai, kur tavo raktai? –
Ant slenksčio raito ūsą kaimynas;
Tėvas nušluosto marškoniu prakaitą,
Šypsos ir sako: va mano raktai:
Lova – mylėt ir vaikus gimdyti,
Langas – užgimus toli žiūrėti, 
Durys – į kelią plačiai išeiti, 
Stalas – šventai vakarienei valgyt!
Tėvas tyli, čiaumoja bedante burna. Pagaliau sako: 
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– Gražiai parašyta. Ale ne apie mane!
– Kodėl? 
– Matai... Kai obliuoji, galvoji tik apie lentą. Ir žiūri tik vieno dalyko: kad 

nepataikytum ant  šakos, neišmuštum peilio...
Už nugaros kažkas driokstelėjo. Tėvas atsisuko, tenlink sužiūro ir Vaidas. 

Kalne, tamsiu kupolu įsirėmusiame į dangų, žiojėjo liepsnojanti kiaurymė, 
iš jos kaip iš aukštakrosnės vienas paskui kitą griausmingai dundėdami ri-
tosi raudonai įkaitę akmenys. Sprendžiant iš dundesio, jie buvo dar tolokai, 
ir jeigu tai sapnas, Vaidas spės pasitraukti. Bet karštis plūstelėjo anksčiau, 
užvirto ugnies banga, nutvilkydama krūtinę, veidą, rankas, ir Vaidas išgirdo 
savo paties riksmą. Tėvas atsisuko į jį, pervėrė stikliniu žvilgsniu, tarsi kažko 
lauktų; sustingęs žiūrėjo ilgai ilgai, visą amžinybę; pagaliau vėl sulaukęs tylos, 
tęsdamas ankstesnį pokalbį, tarė:   

– Gerai man su tavim pasišnekėt! Dabar jau turėsim laiko…
Vaidas krūpteli, atsimerkia. Kiek laiko praėjo? Pusė gyvenimo… Už lan-

go jau gerokai išaušę. Tas pats kambarys, sieninis laikrodis, kampe veidrodis, 
lova su bumbulais – viskas kaip anais laikais. Ką reiškia paskutiniai tėvo žo-
džiai? Tas „dabar“? Vėl kažkoks kliedesys? Žiū – ogi ant lovos krašto tėvas 
besėdįs! Kaip paprastai ryte, baltais drobiniais marškiniais, parietęs basas ko-
jas, – negi nešalta?

– Tet... kaip suprast...
Tėvas nulenkęs galvą, irgi žiūri į savo kojas, krutina pirštus. Patylėjęs 

ramiai, lyg progiesmiu sako:
– O ko čia labai nesuprast? Pats pagalvok. Buvai nusikamavęs, peršalai, 

plaučių uždegimą gavai. Dar širdis... Kol kaimynas rado... Jis tave matė, kaip 
šaldytuvą stumdei, sako, laukiu laukiu, kada išeis Vaidutis, o jo vis nėr ir nėr...    

Vaido akys plečiasi, kambarys, bumbulai taip pat netrukus išeis iš orbitų, 
o tėvo balsas jau kažkur už durų:

– Kai norėsi, pasakyk. Mačiau, obuolių vėl pasienin pririedėjo, eisim 
rinkti... tų, kur pasakojau...

PIPINAS

Švelnus vėjelis, o gal medžių laja glotniai šukavo žilsterėjusius Vilimo 
plaukus. Priešais jį, už linguojančios galvų ir pečių sienos, žioravo raus-
vi praeities dangaus gaisai. Keliauninkų veidai liudijo juos atvykus iš visų 
pasaulio kraštų: kinai, mongolai, afrikiečiai, indėnai, malajiečiai, indai, net 
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Grenlandijos inuitai, anava ir Skandinavijos blondinių pulkelis...Tokios 
auditorijos, tokio žiūrovų antplūdžio galėtų pavydėti bet kuris turizmo 
centras ar muziejus! 

Tik viena moteriškė stovėjo atokiau minios ir žiūrėjo kažkur į šoną. 
– Atsisuk ir tu, moterie! – įsakmiai tarė Vilimas, puikiai žinodamas, 

kas ji.
– Sapnuok nemiegodamas,  – atšovė Silvija,  – aš ir taip viską žinau, 

ausis man išūžei su tais savo prūsais! Tu ligonis, o ne žynys!         
Net ir suniekintas, Vilimas jautėsi nepajudinamai ramus ir tvirtas. 

Lyg pasalai pasiruošusios prūsų karių figūros medžiuose budėjo tirštai žali 
amalai. Abiejuose Vilimo šonuose ir už nugaros stovėjo prūsų dievų statu-
los – Perkūnas, Andajas, Nunadievis, šalia ošė šventieji ąžuolai, o prie kojų 
išskobtame akmenyje degė aukuras. Tad ir pats sušlamėjo kaip tūkstantme-
čio ąžuolo dvasia:

– Pasaulio žmonės! Aš sukviečiau jus tam, kad paliudyčiau tikrąją isto-
riją. Ir – stebuklą! 

Minia siūbtelėjo arčiau, tik Silvija stovėjo nepajudinama – ji dar nenu-
jautė, kas laukia... 

Vilimas iškilmingai tęsė:
– Senųjų prūsų likimas aprašytas kronikose, istorijos vadovėliuose. To-

dėl iškart pradėsiu nuo to, kad esame Prūsijos kančios vartuose. Kas, jei 
ne kančia išaukština visų rasių, visų tikėjimų ir tautų žmones, karalius ir 
vergus? Jums atrodo, kad pagonis, tai yra gamtą garbinęs žmogus, menkiau 
mylėjo savo kalbą, žmoną, vaikus ir tėvynę? Man taip neatrodo, nes jis ne-
kaltas dėl savo tautos papročių, o gyventi norėjo nemažiau nei mes. 

Vilimas nužvelgė pasaulio klausytojus, reikšmingai patylėjo. Buvo aki-
vaizdu, jog visas genialus jo sumanymas slydo kaip sviestu pateptas. Kres-
telėjęs galvą, iškėlė pirštą į dangų:        

– Nežemiška kančia ir auka lig dangaus pakylėjo Kristų, apaštalą Pe-
trą, Joną Krikštytoją, netgi Žaną d’Ark, gyvą sudegintą inkvizicijos. Kada 
žmogus tampa šventuoju, dievu? Kai įgyja stebuklingų galių, prikelia numi-
rusius, valdo gamtą... O svarbiausia – kai aukojasi kitų žmonių labui. Todėl 
metas šventuoju paskelbti ir Pipiną, pamedėnų vadą – jis buvo kryžiuočių 
nežmoniškai nukankintas. Ar norite, kad aš jums parodyčiau, kaip tai įvyko?

Akimirką minia tylėjo, o netrukus visom kalbom suūžė, suvilnijo:
– Taip, norime, labai!     
Šūksmams nuslopus, neįprastai šaižiai nuskardėjo Silvijos pašaipa:
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– O kur tu gausi Pipiną? Prikelsi iš numirusių? 
Tarsi to ir telaukęs, Vilimas išdidžiai atrėžė:
– Pipinas, moterie – tai aš! Tolimas tolimas jo vaikaitis. Neseniai tai 

supratau, tačiau galvą guldau, kad manyje įsikūnijęs būtent jo kraujas ir 
dvasia. Todėl sukaupiau jėgų, kad galėčiau aukotis.

Ir kreipėsi į minią: 
– Ar jūs tuo tikit?
Suviliota besimezgančios intrigos ir numanomo įspūdingo reginio, mi-

nia kone vienbalsiai sušniokštė: 
– Tikim! Tikim!
– Tada žiūrėkit! 
Paslaptingai ir valdingai nusišypsojęs, Vilimas ryžtingu mostu nusi-

plėšė nuo savęs drabužius. Atsistojo prieš visus nuogut nuogutėlis, o ran-
koje sublizgo peilio ašmenys. Minia aiktelėjo,  skandinavų blondinės ėmė 
džiaugsmingai ploti; nelinksmai sukikeno ir Silvija.

– Ateik, moterie! – valdovo balsu įsakė Vilimas.
Kad ir skersomis, Silvija priėjo arčiau, žiūrėdama į vyrą kaip į beprotį, 

jos akyse atsispindėjo sumišimas ir baimė.
– Imk peilį, Silvija! Imk mano peilį, jis pakankamai išgaląstas, kad pra-

rėžtų mano pilvą. Tada išplėšk žarną ir prismeik ją prie medžio. Aš eisiu 
aplink jį vis greičiau ir greičiau, žarna vis vyniosis, o aš pašėlusiai juoksiuos 
ir juoksiuos – kol parkrisiu ant žemės... Tegul visi pamato, kokie beširdžiai 
išsigimėliai buvo mūsų priešai, tegul visi pajunta prūsų žemės kančią! Kan-
čia, kaip tauta ir kalba, negali beprasmiškai, be ženklo pražūti...

Ir vėl kreipėsi į minią:
– Ar jūs tikrai apsisprendėt? Kaip Romos Koliziejuj – pakelkit nykš-

čius, kas trokštat mano paliudijimo! 
Jau apakusi nuo azartiško geidulio, minia sutartinai švystelėjo rankas 

su iškeltais nykščiais, paskui nekantraudama, ragindama ėmė trypti, rėkti, 
trypti. Vilimas žvelgė į ją kaip Mozė nuo Sinajaus kalno, rūsčiai ir prana-
šiškai. 

– Ką gi, daryk, kas tau lemta ir liepta dangaus, moterie! 
Apdujusi, pasimetusi, Silvija pavartė rankose peilį, perbraukė pirštu aš-

menis, atidžiai nužvelgė vyrą... Tą pačią akimirką ją perliejo žaibas: Vilimo 
sumanytas spektaklis – ne šiaip ritualas ar farsas, o iš anksto suplanuota tra-
gedija! Vienas brūkštelėjimas, ir iš pilvo išsivers žarnos, ir  prasidės klaikus, 
viduramžių metraštininkų aprašytas spektaklis... 

TRYS NOVELĖS
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– Vilimai, ką tu darai, mielas mano Vilimai! Ar tu bent supranti, kad 
sapnuoji? Kad visa, kas dabar vyksta – tik tavo pasąmonėj išsikerojęs kerš-
tas, atpildo kryžiuočiams troškimas? 

Silvija pratrūko rauda ir susmuko prie vyro kojų. Klūpojo kaip švento-
ji Marija Magdalietė, delnais glostydama, ašaromis mazgodama, plaukais 
šluostydama jam kojas. Bet Vilimą jos maldavimai aplenkė kaip vanduo 
akmenį, todėl susitaikydama šnibždėjo:

– Ak, kilnusis tu mano karžygy. Oratoriau tu oratoriau, vargšas pa-
mokslininke…

Vilimas ir Pipinas viename asmenyje paglostė ąžuolo žievę ir, pažvel-
gęs į dangų, dėkingai nusišypsojo. Tada pasilenkė prie žmonos, pakėlęs pri-
glaudė visą tirtančią, tuo pačiu drabužiu apgobė ir ją, ir save.

– Šventoji auka nuėjo į dangų! Ačiū, moterie, už tavo pasiaukojimą, 
prilygstantį stebuklui! Tu išgelbėjai man gyvybę – ir Prūsijos garbę! 

Jis jautėsi toks išdidus, toks laimingas, kad balsas, kuriuo prabilo į mi-
nią, sugaudė kaip varpas:   

– Priimk, dangau, į savo palaimintųjų būrį šventąjį Pipiną, pamedėnų 
vadą! O jūs, žemės šliužai ir blusos, klaupkitės! Jūs, kurie už pinigėlį geidėt 
pasimėgauti svetimu skausmu! Jūs, kurie buvot beįsileidžią žiaurumo angį, 
atgailaukit ir melskit šios žemės atleidimo! Prisiminkit visus, kuriuos kada 
nors nuskriaudėte, pažeminote... Maldų niekada nebus per daug... O kai 
padai pradės kaisti nuo nekaltai nužudytųjų kaulų, kai pajusite šitos žemės 
kančią kaip savo, pasaulis nušvis dangiška šviesa, ir jūs niekada nepakelsite 
rankos prieš savo brolį, kaimyną, kitatautį... 

Įsakmus Vilimo tonas plačiu delno mostu nulenkė galvas žemyn, ne-
trukus visa palaukė atrodė tarsi grindinys, o žmonės gėdijosi krustelti, pa-
žvelgti vienas į kitą. Štai tada ir išmušė didžioji Vilimo triumfo akimirka, 
jis ramiai, atlaidžiai, tėviškai tarė:

– O dabar visi triskart sukalbėkime „Tėve mūsų“ prūsiškai: 
Thave nuson, 
kas thu asse andangon, 
svintins virst tvais emmens, 
pereit tvais ryks...

                                                 
Rimantas P. VANAGAS

TRYS NOVELĖS
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NIJOLĖ RAIŽYTĖ

LAIMINGAS SKRYDIS
novelė

Pasijuto taip, tarsi į ją būtų trenkęs žaibas, kaip ir tada, vaikystėje; mama 
turėjo pareiti apie šeštą: mūkė nemelžta karvė, tvarte kriuksėjo nešertos 
kiaulės, - bet negrįžo, kažkur užtruko net iki vidurnakčio. Tėvo tada nebu-
vo: po sunkios operacijos gulėjo ligoninėje. Kur užtruko ir kas jai tada atsi-
tiko, Gabija taip ir nesužinojo, tik suprato: mama turi paslapčių ir nenori, 
kad aš apie jas žinočiau. Tai mergaitę žeidė, spaudė ašaras, bet ji tvardėsi. 

Pypt pypt pypt...
Ir vėl tas pats! Vėl karšta ugnis degina skruostus, apgobia smegenis, 

suspaudžia širdį, nutvilko nugarą ir tarytum dilgėlių šluota kerta per 
pakinklius. 

Pypt pypt pypt...
Kodėl ji neatsiliepia? Tikriausiai blogai padėjo ragelį, svarstė, o gal aps-

kritai telefonas sugedo? Senoviškas, laidinis, vis prašė, kad ir jai mobilų 
nupirkčiau, tačiau aš prieštaravau, sakiau: ,,Mama, tu juk nemokėsi nau-
dotis,  tau bus per daug sudėtinga, be to, kaskart pakrauk, perkrauk, pati 
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supranti.“ Įsižeidė. Sakė, kad kaimynė, kuriai beveik tiek pat metų kaip ir 
jai, jau seniai naudojasi mobiliuoju, ir dar ne mygtukiniu, o išmaniuoju. 
Aš nenusileidau, sakiau, kad  kaimynė gyvena ne viena, o su sūnaus šeima, 
jeigu kas, jie iškart atskuba į pagalbą. Na, gal jai tikrai, jeigu taip labai nori, 
nupirkti išmanųjį? Bet dėl visa ko reikėtų palikti ir laidinį, tačiau mokėti už 
abu  per daug brangu. Kai tik atvažiuoju, ima pasakoti, kokias nuotraukas 
telefone jai rodė kaimynė: ,,Anūkai lenktyniauja su delfinais, duktė kažkur 
prie krioklio kalnuose,- dar niekada nemačiau tokio gražaus krioklio! – o 
jos vyras rankose laiko didelę žuvį. Užkietėjęs žvejys. “ 

Pypt pypt pypt…
Telefono signalas, atrodo, geras, užimtumo taip pat nerodo, tai kodėl 

mama jau beveik visą dieną neatsiliepia? Pas kaimynę ilgiau kaip porą va-
landų nevieši, parduotuvė irgi netoli... O gal... apalpo  ir guli leisgyvė ant 
grindų ar lauke po krūmu? Aną savaitę skundėsi, kad silpna, nėra jėgų, 
skauda galvą. Liepiau nueiti pas gydytoją, bet  neskubėjo, sakė: ,,Išgersiu 
tabletę ir praeis. Dar kažin, ar gydytoja priimtų: visi dabar bijo to prakeikto 
Covido. Karantinas baigėsi, bet vis tiek niekas neskuba atsidaryti.”

Pypt pypt pypt...
Ir vėl dilgėlių šluota per pakinklius, per nugarą, per veidą, per rankas, 

per juosmenį, per krūtinę...
Pypt pypt pypt...
Vaizduotė šėlsta kaip audringa jūra, mesdama į krantą visokias baisybes. 
,,Tai, ponia, ar apsisprendėte, kokį karstą pirksite: pigų ar brangesnį, 

ąžuolinį? O suknelę ar išsirinkote? Šitą? Taip, pritariu, labai graži: mėlyna, 
su nėriniais,- nuostabu! Dar reikėtų balto šalio... Taip taip, žinoma, reikia... 
Ir batukų. Mes pamiršome batelius! Oi, atleiskite, šiandien tiek daug kli-
entų, esu išsiblaškiusi... Juk nevaikščios aname pasaulyje basa.“ Eilėje lau-
kiantis pusamžis vyras bando juokauti: ,,Ponia, aname pasaulyje tikriausiai 
nei žvyrkelio, nei ražienų, nei šiurkščios žolės nėra,- visi velionys arba sėdi 
ant minkštučių debesų, arba skraido drauge su angelais,- tad kam tada tie 
batai?“  Gabija  nieko jam neatsako, net nešypteli, tik pagalvoja: ,,Rado, 
mat, laiką juokauti...“ 

Pypt pypt pypt...
Darbo pabaigos nesulaukė, Sendaikčių krautuvėlę uždarė valanda 

anksčiau (nuobodžiavo, pirkėjų beveik nebuvo, tik žioplinėjantys, ieškantys 
nežinia ko), išsikvietė taksi ir, pasukusi spynoje girgždantį raktą, lengviau 
atsikvėpė. Taksi atvažiavo greitai, už vairo sėdėjo nedidukas juodaplaukis 
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susivėlęs vyras kampuotu veidu, gana nesimpatiškas, nenusakomo amžiaus. 
Automobilis buvo ankštas, nepatogus. Apkūnoka Gabija vos įbraškėjo ant 
galinės sėdynės. Taksistas pažvairavo, tačiau nieko nepasakė, tik vėliau, iš-
sukęs į užmiestį, laisvai atsirišo liežuvį. Iš pradžių kalbėjo apie orą: gražų, 
saulėtą (tarsi ji nematytų, koks jis yra), paskui staiga peršoko prie populia-
rios  Covid–19  temos. Skundėsi, kad dėl gripo epidemijos, kai visi užsiba-
rikadavo namuose, išėjo iš biurų, įstaigų, visokių bendrovių ir firmų,  beveik 
nieko neuždirbo,  džiaugėsi, kad bent žmonos, vargstančios prekybos cen-
tre,- darbo dienos pabaigoje jos veidas nuo kaukės ir dezinfekcinio skys-
čio purškalų būna raudonas, išbertas dėmėmis,- atlyginimas nesumažėjo. 
Paskui ilgai pasakojo apie sūnų, kuriam per patį karantino piką pradėjo 
skaudėti dantį; dantistė nepriėmė, tik nuotoliniu būdu išrašė vaistų nuo 
skausmo. Tačiau vaikui tie vaistai nepadėjo: veidas sutino, išsipūtė. Tada, 
ilgai pasukęs galvą, atkapst4, kad turi  pažįstamą stomatologę,- bendravo su 
ja tik žalios jaunystės laikais, - bet ji prisiminė, neatsisakė padėti: paslapčia 
priėmė ir viską sutvarkė.  

Pypt pypt pypt...
Neatsako. Ir vėl dilgėlių šluota per pakinklius, per nugarą, per veidą, per 

rankas, per juosmenį, per krūtinę...
Taksistui nepatiko, kad keleivė nesileido su juo į pokalbį, - visą dieną 

sukinėti vairą ir su niekuo nepadiskutuoti jam buvo klaiki nuobodybė. Ir 
kam ji čia vis skambina, galvojo, kažko susirūpinusi, pasimetusi, lyg būtų ne 
Žemėje, o kokioje nors kitoje planetoje. Gal galvoja, kad aš robotas? Ne-
ištvėrė, paklausė: ,,Kam čia kas dešimt minučių skambinėjate? Juk matote, 
kad neatsako, tai kam be reikalo maigote telefoną?“  

- Jeigu neturėčiau rūpesčių, su jumis į užmiestį nesitrenkčiau,- pikto-
kai atrėžė Gabija,- važiuoju pas mamą, nes ji nuo pat ryto nekelia ragelio. 
Gyvena viena, todėl galvoju:  gal jai kas nors atsitiko? 

- Kiek jai metų?
- Aštuoniasdešimt su trupučiu.
- Gražus amžius, - taksistas net pralinksmėjo, kad keleivė paatviravo, 

kad jam pavyko ją prablaškyti. - Dabar žmonės ilgiau gyvena, negu senovė-
je: ir medicina pažengė į priekį, ir maistas geresnis. Tik štai, atsiranda ligų, 
prieš kurias ir šiuolaikiniai protingi mokslininkai pasijaučia dvejetukinin-
kais. Įdomu, ar greitai išras vakciną nuo Covid-19? Gal per keletą metų visi 
išmirsime, - nepadės nei mokslas, nei šiuolaikinės technologijos. Gal kažkas 
to ir siekia: gal tyčia iš kokios nors laboratorijos paleido šitą bjaurų  virusą?..

LAIMINGAS SKRYDIS
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-  Tai gal ir jūs tikite visokiomis sąmokslo teorijomis?- paklausė Gabi-
ja.- Gal galvojate, kad virusą pagimdė Penki G ryšys? 

Taksistas nusijuokė. 
- Akcijos prieš Penki G ryšį – tai tikra nesąmonė. Aš dar neturiu Penki 

G, mano kompiuteryje ir telefone kol kas tik Keturi G. O jūs ką, ponia,  jau 
turite Penki G? 

- Jeigu atvirai, tai aš nelabai ką suprantu apie tuos G, - prisipažino 
Gabija.-  Man ar du, ar dešimt, tas pats. 

- Jeigu norite,- taksistas sukrutėjo kėdėje, pagyvėjo, jo akys sublizgo,- 
aš jums pademonstruosiu visus G: ir esamus, ir būsimus. Štai, mes dabar 
važiuojame devyniasdešimties kilometrų greičiu, - tai ir yra keturi G: neju-
dame vėžlio žingsniu, bet vis tiek ne kažin kas. O dabar, ponia, laikykitės!

Gabija  loštelėjo. Automobilis sucypė, šoktelėjo į viršų ir staiga  nėrė 
tokiu greičiu, kad jai net oda pašiurpo. 

Vyras, tvirtai įsikibęs į vairą, kvatojo, jam ant kaktos sublizgo prakaito 
lašeliai. Gabija pamanė, kad taksistui pasimaišė protas. 

Pro šalį kosminiu greičiu lėkė gėlėmis išmargintos pievos, kalneliai ir 
kloniai, grioviai, upeliai, medžiai ir krūmai, rugiai, auksiniai rapsų laukai, 
šieno kupetos, karvių bandos, sodybos, fermos, gandralizdžiai, elektros 
stulpai, ant laidų tupintys mistiniai paukščiai ir vienas per kitą rausvame 
fone besiverčiantys balti debesys. 

- Dabar mes lekiame Penki G greičiu! – šūktelėjo, - o netrukus pasiek-
sime dar didesnį. Kosminį!

 Didžiajame kambaryje staiga  viskas tapo geltona: sienos, lubos, grin-
dys, langai, užuolaidos, staltiesė, sofa, foteliai,- atrodo, kad į namus įsiveržė 
kažkoks Van Gogo pasekėjas ir viską akimirksniu nuspalvino geltonai. Net 
mamos, mezgančios prie atdaro lango, rankos buvo geltonos. Miniatiūrinis 
vašelis, kuriuo nėrė ploną kaip voratinklis staltiesę, taip pat buvo geltonas. 
Šiltas vėjas plaikstė lengvą geltoną užuolaidą; vienas jos kraštas staiga už-
kibo už darželyje žydinčio  jurginų krūmo ir, apglėbęs sunkų gėlės žiedą, 
sustingo. Tėvas, skaitęs laikraštį, lėtai pasikėlė nuo geltonos kėdės ir, priėjęs 
prie lango, atkabino užuolaidą. 

Staiga į kambarį verkdama įbėgo maža mergaitė geltona suknele. 
Mama metė į šalį geltoną mezginį ir sušuko:
- Kraujas! Kas atsitiko tavo pirštui? Tikriausiai ir vėl neatsargiai elgeisi 

su peiliu. 
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- Aš...- kūkčiojo Gabija,- tik pjoviau obuolį... Bet peilis nuslydo... Jis 
toks aštrus...

Tėvas pasijuto kaltas.
- Vakar visus peilius išgalandau, bet pamiršau paslėpti...
Mama, švelniai tvarstydama geltoną dukros pirštą, jį pateisino:
- Visada visko nesuslėpsi,- reikia žinoti, kas galima, o kas ne. 

Staiga pasigirdo muzika –  lengva šokio melodija. 
Iš kur ji  sklinda, Gabija nesuvokia. O gal... čia mano telefonas? Gal  

skambina mama? O gal... Augustinas manęs pasigedo? Juk šiandien penk-
tadienis – mūsų susitikimų ir arbatos iš japoniškų porcelianinių puodelių 
gėrimo diena. Atėjo, rado užrakintas duris, nežino, kur aš, kas man atsitiko... 
Siaubas! Kodėl jis visas toks  geltonas: rankos, marškiniai, veidas, net akys!

Melodija tebeskamba. 
Augustinas švelniai uždeda ranką jai ant liemens ir jiedu, grakščiai  la-

viruodami tarp skulptūrų, - stebimi karingo Vytauto Didžiojo, santūraus 
Maironio, geraširdžio  Vydūno, ironiškos Dianos, - suka ratą po rato. Iš 
senoviškų paveikslų dingo spalvingi portretai, peizažai, Venecijos kanalai 
ir Paryžiaus gatvių vingiai, - nuo sienų į šokėjus žvelgia tik žaibuojančios 
didelės geltonos akys. Tik kas čia dabar jo ausyje zvimbia? Iš kur ta įkyri 
geltona kamanė atsirado: didelė, pūkuota, perregimais sparnais. Ir tos ru-
giagėlės... kažkokios keistos: ne žydros, o geltonos!  Dažniausiai jis dova-
nodavo rožes, o dabar staiga rugiagėlės, ir dar... geltonos!  Gabija stengiasi 
jį suprasti: gal... gražios rožės jau buvo išparduotos, gal kibire stūksojo tik 
nuvytusios... Kai pardavėjas pasiūlė šviežių geltonų rugiagėlių, jis neatsisa-
kė, susigundė. Kai labai pasistengia, Gabija visada jį supranta. Suprato ir 
tada, kai garsusis miesto kolekcininkas filatelistas, paklaustas, ką pasirinktų: 
trūkstamą pašto ženklą, ar ją, nedelsdamas atsakė, jog... pašto ženklą. Jam 
tada kaip tik stigo ženklo su kažkokiu egzotišku paukščiu, įrašytu į Rau-
donąją knygą. Įvertinus nuoširdumą, jų draugystė tik dar labiau sustiprėjo. 

Melodija tebeskamba. 
Gabija, pagaliau suvokusi, jog čia skamba jos telefonas, pakėlė apsun-

kusią ranką. Skaudėjo galvą, prie ausies zvimbė kamanė, tikriausiai ta pati, 
išlindusi iš Augustino ausies. 

- Mama, čia tu? – paklausė tarytum per miegus. 
- Taip, Gabija, aš... Tavo kažkoks keistas balsas. Iš kur skambini? Iš 

krautuvės? 

LAIMINGAS SKRYDIS
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- Taip, mama, iš Sendaikčių rūsio... Gal todėl toks prastas ryšys... Ar 
tau viskas gerai? Kur buvai dingusi? Visą dieną skambinau, negalėjau pri-
siskambinti.

- Oi, dukra, nustebsi!  – guviai  šūktelėjo mama.- Nustebsi, tikrai 
nustebsi... 

- Ar kas atsitiko?- sunerimo Gabija. 
- Na, nežinau, tau gal ir nepatiks... Tu visada buvai prieš, bet aš norė-

jau... Pati kažkada sakei, kad žmogus, kuris šiais laikais nesinaudoja mobi-
liuoju ir kompiuteriu, – yra miręs. O aš  noriu gyventi, - esu sveika, gal tik 
kartais panegaluoju, kaip ir visi tokio amžiaus, bet dar tikrai nesirengiu į 
dausas... Tai, štai, tau gal... ir nepatiks, bet aš...

- Tu nusipirkai mobilų telefoną? 
- Ne, dar ne, bet pirksiu: ir telefoną, ir kompiuterį. Aš bibliotekoje už-

sirašiau į skaitmeninio raštingumo kursus ir šiandien jau buvau pamokose. 
Man gerai sekėsi, mokytoja pagyrė, sakė, kad greitai viską išmoksiu...

Gabija šokiruota,- šiandien jai jau visko per daug,- tačiau neišsiduoda: 
pagiria mamos sprendimą ir prižada, kad patalkins. 

Taksistas, įsikandęs smilgą, susikišęs rankas į kišenes, ramiai vaikštinėja 
aplink automobilį, įskridusį į žydinčių rapsų lauką, ir, palaukęs, kol  Gabija 
baigs kalbėti, atidaro dureles. Klausia, ar ji nesusižeidė, ar neišsigando, ar 
jai nebloga, siūlo vandens, raminamųjų ir dar bala žino ko. Gabija mintyse 
pasiunčia jį po velnių, o paskui sako: 

- Sukit savo pegasą atgal į miestą, toliau neskrisim. Marsas dar palauks. 

Nijolė RAIŽYTĖ
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Užatlantėje gyvenusį prozininką, vertėją,  
mokslininką Vytautą Volertą (1921-2012) „Var-
puose“ pristatėme prieš 15 metų. Tuomet almana-
che išspausdinome pokalbį su šia įvairiapuse, fiziku 
ir lyriku tituluota asmenybe „Laikas buvo ir yra 
žiaurus draugas“ ir  apsakymą „Atsitiktinumas“. 
Dar vienas mums atsiųstas apsakymas netilpo į 
numerį ir atgulė į redakcijos archyvą. 

Išliko ne tik keli rašytojo laiškai, bet ir jo re-
cenzijos, skirtos „Varpams“ bei varpininkams. Pa-
skutinis laiškas rašytas  likus  mėnesiui iki mirties. 

Tai – tarp gausaus „Varpų“ archyvo paslap-
tingai pasislėpęs ir netikėtai surastas dar nespaus-
dintas apsakymas. 

VYTAUTAS VOLERTAS

IŠDAVIKŲ ARTELĖ
Keltas smigo žemyn dideliu greičiu, dažnai į šonus pasimėtydamas. 

Dulkinas, sukleręs, beveik visai tamsus, tarsi balanėlės apšviestas. Tokiomis 
išklypusiomis dėžėmis fabrikuose iš aukšto į aukštą kilnoja medžiagas ir ga-
minius, o Sibiro kasyklose – Stalino liaudį, kalinius darbininkus.

Nusibodo šmėkščiojančios juodos sienos. Ir trankymas, kratymas įkyrėjo. 
Jam atrodė, kad ši kelionė niekados nesibaigs. Kelto dėžėje jis pravargo tiek 
laiko, kad tuo metu geras kolūkio traktorininkas, pakrūmėje atsišliejęs, galėjo 
ištuštinti visą butelį degtinės, kaip reikalauja brandaus komunizmo tradicija.

Pagaliau keltas trinktelėjo į kažkokį dugną. Sudūzgė ausyse, suūžė gal-
voje – toks stiprus buvo smūgis. Girgždėdamos atsivėrė durys.

- Ženk, Antanai, per slenkstį, ženk. Jau seniai tavęs lūkuriuoju.
Nuo šių žodžių, vardu pašaukusių, jis susigūžė. Kai įstūmė į tamsų kel-

tą, jam nei kokius dokumentus davė, nei sakė, kur važiuosiąs. Įtrenkė lyg 
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apgirtusį kolūkio skerdžių daboklėn, štai kaip su juo pasielgė. Iš kur todėl čia 
yra žinoma jo asmenybė, iš kur vardas? Buvo įpratęs greitai susigaudyti visose 
aplinkybėse, bet dabar pasimetė. „Ženk, Antanai...“

Pažinojusieji kalbėdavo, kad jis turėjęs gerą galvą. Iš tiesų tarp lygių ir pa-
prastesnių greitai pasistiebdavo aukštyn, o prieš galinguosius nusilenkdavo, juos 
girdavo, jiems pataikaudavo ir vykusiai pameluodavo. Gera buvo galva, tačiau 
šįkart nesusigaudė, kur jį išmetė šis griozdiškas keltas. Tad stovėjo ir nesuvokė, 
kaip reaguoti į pašaukusį balsą. Ar tai proletariato šauksmas? O gal konspiraci-
nė pašaipa. Kietai kalbėti? Atsargiai rinkti žodžius? Stebėti ir lūkuriuoti?

Čia nebuvo jokių sienų, jokių pertvarų. Tik prieblanda ir prieblanda, lyg 
vėlų vakarą pievose vaikščiotum po rūką. Tiesa, šviesėliau kaip kelte, tačiau 
už žingsnio ar dviejų balkšva migla viską sėmė. Retkarčiais tai vienur, tai ki-
tur sužybčiodavo kažkokios liepsnelės, panašios į žaibo dryksnius padangėje, 
bet jos neapšviesdavo aplinkos, nors nuteikdavo maloniai.

- Ateik arčiau, nestoviniuok, - vėl pasigirdo tas pats balsas, minkštas ir 
patrauklus. – Tiesa, čia skubėti nereikia, bet pats niekados vietoje nestypčio-
jai. Buvai smarkus ir veiklus nuo mažens, o dabar žvalgaisi, lyg nuogąstau-
tum. Nebijok. Kas buvo, jau buvo, reikalų nepataisysi.

Jis atsargiai pasislinko į priekį ir štai rūke, tarsi paslėptų lempų apšvies-
tas, prieš jį išryškėjo jaunas vyras. Gal trisdešimties, gal mažiau. Tvirtas, dai-
lių bruožų, tamsiaplaukis, su žandenomis ir trumpa, juoda, gerai tvarkoma 
barzda. Ramus šypsnys, pailgas veidas sudarė draugišką įspūdį. Tik drabužis 
buvo iš kažkokių keistai sumėtytų palų. Ir į akmenis apdaužytos basos kojos 
netiko inteligentiškai atrodančiam vyrui. Juodose akyse spindėjo žiburėliai.

- Seniai laukiau ir pagaliau sulaukiau, - beveik linksmai kalbėjo nepa-
žįstamasis, ištiesęs sveikintis ranką. Atvykėlis paėmė ją, tačiau savo saujoje 
nieko nepajautė. Keista. Nusigando kiek, bet visą savo dėmesį buvo skyręs 
nepažįstamojo veidui, tai gal todėl šio keistuolio ranka jam atrodė lyg tuštu-
ma. Iš kur nematytas neregėtas bastūnas galėtų atvykėlį pažinti? Net sakosi 
laukęs. Cha. Lyg sąmokslininko ieškotų. Pašaipiai užklausė jį:

- Kas, tamsta, esate?
- Esu Išdavikų artelės patikėtinis. Tu būsi mano žinioje.
- Kaip tai išdavikų?  – atvykėlis apstulbo.  – Mano pavardė Antanas 

Snieč kus. O tamstos?
- Gerai žinoma. Judas Iskariotas.
- Judas, kuriuo visi keikiasi? – sumišo svečias. – Tamsta su manim juo-

kauji. Aš esu Antanas Sniečkus, Lietuvos komunistų partijos...
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- Žinau, žinau, - nutraukė jį basakojis. – Seniai žinojau, todėl laukiau. 
Abu priklausome tai pačiai klasei, abu esame išdavikai. Ir laimingai išsisu-
kę. Kiti už panašius poelgius yra sunaikinami. Daug tavo draugų nugarmėjo 
juoda skyle išnykiman. Dabar aukštabučiuose vamzdžiais kažkur nugarma 
šiukšlės. Žemyn, be ženklo. Taip ir tavo sėbrai dingo. O tu keltu atvažiavai, 
tarsi būtum ko nors vertas. Laimingas, Antanai, buvai ir esi.

- Toks keltas... Nešvarus, gyvulinis. Drįstu teirautis, kokia čia vieta? 
Žvalgausi, bet viskas svetima, neįprasta. Nesusigaudau.

- Kažkas panašaus į skalbyklą ar pirtį. Išsiplauti, išsišutinti, apsivalyti 
be muilo, be vantų. Ir be panų, be muzikos, kaip partijos išrinktieji buvote 
pirtyse įpratę. Tikras adresas yra Skaistykla. Žinoma, šio žodžio nesupranti. 
Bolševikų kalba tariant, tai prietarininkų sukurta pasaka liaudžiai mulkinti. 
Bet, kaip matai, šiuose prietaruose įstrigo ne vienas apsimulkinęs tūzas. Štai 
kokie prietarai.

- Be ironijos, prašau.
- Ironija, Antanai? Manai, kad Judas yra piktas šaipūnas? Pamiršk nevy-

kusį žmonių galvojimą. Padariau didelę klaidą, esu nubaustas, sulygintas su 
tavimi, bet tik už vieną klaidą. Pats įsiprašiau į Mokytojo apaštalus, sekiojau 
jį iš paskos, o matai, kas įvyko. Gėdingu veiksmu pasismerkiau, nors Moky-
tojo mirtimi išgelbėjau milijonus nusidėjėlių. Atpirkimui net išdaviko prirei-
kė. Nežinomi Viešpaties planai, nežinomi ir nesuprantami. Taigi Judas esu.

- Tavo vardą seniai girdėjau. Kai buvau mažas, buožės tėvai turėjo dide-
lį ūkį, daug gyvulių ir piktą bulių. Jį vadino Judu. Kartą ištrūkęs puolė ant 
kaimyno karvės ir ją sulaužė. Tai tik vienas įvykis. Bulius, tas Judas, pridarė 
įvairiausių nemalonumų ir padaužą gyvulį turėjo nušauti...

Dar buvo toks Markulis, rusams parodęs miškuose urvus, kuriuose lin-
dėjo lietuviai banditai...

- Gal partizanai, Sniečkau.
- Tas pats, banditai ar partizanai. Lietuvos jiems prireikė... Baudė komu-

nizmo įgaliotinius, trukdė bolševizmo darbą, slapstėsi pakrūmėse. Suradome 
Markulį ir tas padėjo miškinius susemti. Profesorius, mokslininkas... Pajuo-
kaudami ir jį vadindavome Judu. Tai kaip tavo vardo nežinosiu? Tik tasai 
Markulis, Judas, mums daug vargo pridarė. Kaišiojome jį visur, slapstėme, 
kad kerštautojai nenugalabytų. Net Maskvoje laikėme užkišę. Štai tau Judas. 
Žinau tavo vardą, bet vaikystėje girdėtą pasaką, kurioje buvai įveltas, pamir-
šau. Pasakojo mama, paminėdavo piemenys. Tačiau jau tiek laiko nuo tada 
prabėgo. Be to, rūpėjo svarbesni reikalai.
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- Istoriją girdėjai, taigi... Ji nesudėtinga, bet šiurpi. Išdaviau savo Moky-
toją. Žmonės klaidingai įsikirto ir iki šiandien kartoja, kad Judas už pinigus 
parsidavė, už sidabrinius. Grynas prasimanymas, Antanai. Man buvo šis tas 
neaišku laisvos valiios reikaluose. Jo vis klausinėdavau, apie kai kurias smul-
kmenas teiraudavausi, bet jis neturėdavo laiko ir neaiškindavo. Užsidegiau, 
pradėjau abejoti, ar jis pats apie tai žino. O gal net visas jo mokslas abejoti-
nas? Susigraudinau, kad juo patikėjęs praleidau tiek laiko, pasikarščiavau ir 
pabučiavau jį po vakarienės, Romos kareiviams matant. O pinigus rabinų 
sinodas man prievarta įgruko, neprašiau jų.

- Kokios laisvos valios ieškojai? Kad darytum, kas į galvą ateina? Tokios 
valios nėra. Daryk taip, kaip sako partorgas. Kitokia valia Sibiran ar kalėji-
man veda. O dėl pinigų... Esi žydas, tai nuo jų nebėgi. Žydams yra duota 
laisva valia pinigus graibyti. Mano viena žmona buvo žydė. Tiek metų su ja 
praleidau, tačiau nesuprantu, kas jūs esate ir kas buvote. Labai senais laikais 
dūmais į dangų siuntėte ožius, avis, jaučius, net kupranugarius. Tūkstančiais 
deginote, jų krauju sinagogų sienas tepėte ir kalbėjote, kad tai malonus kva-
pas jūsų Dievui. Pfui, baisi smarvė. O auksas su sidabru visais amžiais prie 
žydų delnų lipo. Todėl ir tau rūpėjo laisva valia pinigams griebti.

- Trisdešimt sidabrinių, Antanai, nedidelis daiktas. Tavo laikais už juos 
tik moskvičių juodoje rinkoje galėjai nupirkti, jei už rankos nenugriebė koks 
enkavedistas.

- Pamirš enkavedistus. Tik jie ir tik jie. Visi šaukia, rūstauja, užtektinai 
priekaištų jau prisiklausiau. – Antanas Sniečkus susiraukė. – Enkavedistų 
reikėjo liaudies saugumui užtikrinti, tvarkai palaikyti. O pats Mokytoją išda-
vei, tai bent karžygys, - piktai nusišiepė Antanas. 

- Išdaviau, - Judas nesispyriojo. – Bet Mokytojas, mirčiai pasmerktas, 
mane, mokinį, išgelbėjo nuo amžinos žūties. Savo kančia nuvalė silpnų, bet 
dorų žmonių nuodėmes, įvykdytas nuo pasaulio pradžios. Taigi ir mano.

- Dorų žmonių... Sunku man susigaudyti. Tai pasmerktas, tai vėl išgel-
bėtas, tai nuodėmė, tai amžina žūtis. Turbūt tų laikų kalbą naudoji, kai žydai 
Dievo garbei degino jaučius ir baisiai teršė orą. Jei esi pasmerktas, jau kaput, 
broleli. Tik Stalinas būtų galėjęs išgelbėti, bet prie jo neprileisdavo Berija. 
Nuodėmė, kiek suprantu, yra kontrrevoliucija. Jei dėl kontrrevoliucijos ką 
saugumas čiups, tam ateis amžina žūtis Sibire. Šitaip pasakok, kad kiekvienas 
suprastų.

- Tik bolševikiniame žargone, pasirodo, susigaudai. Mano nuodėmė 
buvo išdavimas, ne kontrevoliucija. Bet juoda atmatų skyle nenugarmėjau. Ir 
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štai Mokytojo dėka jau du tūkstančius metų, žmonių būdu skaičiuojant, nu-
sižeminęs čia laukiu, kada pakilsiu Švieson, - Judas net susigraudino, tačiau 
naujakurys Antanas nesiliovė teiravęsis.

- Kas yra ši skalbykla, kad net per du tūkstančius metų nespėjai išsi-
prausti?

- Pažinsi ir suprasi, - Judas kalbėjo atlaidžiai. – Ir aš padėsiu susigaudyti. 
Kaip tik šiuo tikslu tavęs laukiau prie kelto. Palikai Turniškėse medžiotojo 
mantą su dvivamzdžiu, su bebro kepure, su auliniais batais ir kailio pamušalo 
paltu, po žeme pakišai savo apsenusius bolševikinius palaikus ir laimingai 
atsidūrei Skaistykloje. Išsivalysi, Antanai. Tik kraujuotų rankų čia nenumaz-
gosi. Jos sunyks Rasų kapinėse, kur tu kaip dvokalas tarp rožių tinki. Nevar-
tyk dabar rankų, nežiūrinėk. Jų čia nėra. Nėra rankų, nėra veido, nėra tavęs ir 
manęs. Skaistykloje išlaikome tik turėtas išvaizdas, kad būtų lengviau prisi-
minti įvairius gyvenimo netobulumus ir juos apmąstyti. Medžiagos, Antanai, 
čia neatsinešėme.

Staiga pradėjo temti. Iš niekur nieko. Balkšvi dūmai, rodės, virto suo-
džiais. Pasigirdo šiurpą keliantis ūžimas. Net ėmė gelti dantis, o ausyse tary-
tum sukosi tūkstančiai ratų. Antanas tokios skausmingos baimės dar nebuvo 
pergyvenęs. Net Stalino žvilgsniai tiek nesukrėsdavo. Atsigręžė Judo pusėn, 
atsisuko į keltą, kuriuo čia atsibeldė, nes kaip tik iš ten plito nerimą keliantis 
griausmas. Tarsi į gabalus byrėdama sudrebėjo visa ši Judo pirtis, aukštumo-
je pasirodė žiežirbų apsuptas juodas kamuolys. Kaukdamas bei šnypšdamas 
smigo žemyn ir dingo kažkokioje bedugnėje. Sniečkus stovėjo lyg suakme-
nėjęs, o kai šiek tiek atlyžo, trūkinėjančiu balsu užklausė:

- Kas čia?
- Auka pražūčiai.
- Kokiai?
- Amžinai. Tai – pasmerktojo kelionė nebūtin.
- Pasmerktojo... Su tokiu triukšmu keliauja visi paleistuviai, vagys, 

žmogžudžiai, apgavikai, visi pagal kunigų sąrašus? Ramybės čia negali būti, 
kai toks judėjimas pašalyje.

- Ne visi audringai išvyksta, tik patys didieji. Panašu kaip Vilniuje, tavo 
išgyventose iškilmėse. Gatvės viduriu žingsniuodavo mojuojantys draugui 
sekretoriui,  priekyje trenkdavo orkestras, šaligatviuose – žioplių minia. Se-
kretorius  – tribūnoje, o liaudis pašaliuose. Ten būdavo raudonos iškilmės, 
čia – juodos. Išreikšti pasibjaurėjimui ir paniekai. O jei kas čia, Skaistykloje, 
baigia savo atgailą, tokiam išeinant Švieson įvykis atžymimas švytėjimais.
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- Tai tie žaibeliai be griausmo, tik mirkčioja?
- Taip. Jie praneša gerą naujieną. Ir šiuo atveju yra skirtumas. Nuolankus 

žmogelis iškeliauja ramiu blykstelėjimu, o stambiuosius atgailautojus nusi-
neša šviesos tvanas.

- Paneigiama lygybė. Bajorų ir baudžiauninkų sistemos grąžinimas.
- Prisiminei Lenino karališką dvarą ir kolūkių vergus, aną lygybę prisi-

minei? Čia, Antanai, yra dvasios lygybė, be medžiaginės naudos.
- Be medžiaginės nausos... – Sniečkui grįžo keistas įspūdis, kad sveiki-

nantis su Judu saujoje nieko nejautė. Dabar suprato, kodėl aplink vyravo tyla 
ir judant nebuvo girdimi žingsniai. Medžiagos nėra... 

O Judas, nujautęs jo mintis, tęsė:
- Skaistykla ir erdvės neturi. Tokios erdvės, kaip Žemėje suprantama. Nėra 

ir žvaigždžių, kometų, planetų erdvės. Žemėje, Antanai, skaičiuoja atstumus, 
šviesmečius, judėjimo kelius ir kryptis. Čia be matavimų egzistuojame. Mūsų 
erdvė yra begalinė ir tuo pačiu nulinė. Eik kur nori ir kiek nori, bet niekur ne-
nueisi, ribų nepasieksi. Begalinė nulinė erdvė. Veliasi milijonai tokių kaip mes, 
o trinties nejaučiame. Bet yra artelės, kad lengviau susigaudytume, kodėl čia 
atsidūrėme. Pavyzdžiui, menininkų, poetų, kariuomenės vadų artelės. Kažkas 
panašaus į profsąjungas ar unijas. Įvairūs mažareikšmiai niekšeliai suvaryti į 
„Ir kiti“ artelę. Tai – nevykėlių smulkmė. Išdavikų artelė yra sunkiasvorė, žmo-
nių kalba tariant. Čia suburti dideli nusikaltėliai, vos nenučiuožę žūtin. Lai-
mingas esi, Antanai. Išdavei visą tautą, žudei ją kalėjimais, šaudymais, Sibiru...

- Tavo įžūlumo nesuprantu, - Judą pertraukė Sniečkus net virpėdamas iš 
pykčio. – Kokį išdavimą matai?

- Išdavei savo tautą ir ją terorizavai, vadovybės įsiskverbęs. Iškilimas per 
žmonių kančią yra sunkus nusikaltimas. Valdyti – tai vadovauti, bet ne tardy-
mais kankinti ir į tremtį siųsti.

- Kūriau ideologiją, svarbesnę už žmogų. Popiežiai statė katedras ir ba-
zilikas, sultonai – mečetes, vis kad savo Dievą iškeltų. Aš stačiau komunizmą 
Marksui pagerbti, - Sniečkus savo tiesa neabejojo.

- Ką sąžinė kalbėjo?
- Sąžinė? Ji – tai asmeniški įgeidžiai. Ką jie man kalbėjo, tą vykdžiau. 

Man sąžinė buvo komunizmas, o jis žmogų veda laimėn. Laimės niekados 
neužtenka, todėl ir komunizmo niekados neužteks.

- Galvojai sulyginti žmones, Antanai. Iš vienų turtą atėmei, kitiems da-
vei, trečius badu marinai. Davei privilegijomis apsikrovusiems, taigi tiems, 
kuriems komunizmo niekados neužteks.
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- Ar ne kiekviena valdžia taip daro? Jei ne viešai, tai už žmonių pečių. 
Juk čia yra valstybinio meno svarbiausias principas, - pasididžiavo Sniečkus.

- Tavo nešta lygybė – tai parsidavėlio principas, Antanai. Nesupranti ir 
nesupratai, koks pragaištingas buvai. O kodėl už savo žmonių išdavimą ir ki-
tas baisenybes nenugarmėjai ten, kur nieko nėra ir niekados nebus? Kodėl čia 
užsikabinai lyg skuduras ant telefono vielų, kaip Žemėje kartais vėtrų metu 
pasitaiko? Nes gimei riboto proto, štai, Antanai, kokia tavo laimė ir nelaimė. 
Tavo smegenyse nebuvo nė vienos žmogaus meilės celės. Negalima kaltin-
ti avino, kad jis neskraido, negalima ir puspročio bausti už veiksmus, kurių 
pasekmėse jis nesusigaudo. Niekšybės augo, o tavo sąžinė raivėsi apsnūdusi. 
Štai kur, Antanai, tavo išsigelbėjimas. Nepilnaprotiškumas.

- Buvau kvailys? – Sniečkus sumosavo rankomis  ir į Judą atsuko piktą 
savo veidą. – Kaip galima taip juodinti vos sutiktą ir nepažįstamą asmenį?

- Tai ne juodinimas, - lyg saugodamasis Judas basomis kojomis pašliaužė 
truputėlį atgal. – Tik nenormalūs tvariniai vykdo tokius veiksmus be sąžinės 
graužimo, kaip tu vykdei. Tave sutikus, man prašviesėjo laisvos valios sąvo-
ka. Tada yra laisva valia, kai protas dirba. Be proto įsigali instinktai, o už jų 
hegemoniją, kartais naudingą, kartais iškrypėlišką, neatsakome. Buvai man 
nurodytas tokio pašlijusio atvejo pavyzdžiu. Tad laukiau, nes privalėjau tave 
pažinti. Viskas aiškėja. Mano bausmė eina prie galo, nes atsiriša proto, sąži-
nės ir laisvos valios paslaptis.

- Tavo bausmė? Po to, kai ant alyvmedžio pasikabinai? Pomirtinė baus-
mė ir kančia neturi prasmės. Bausti tą, kuris jau perbrido visas kančias? O 
mane nepilnapročiu užgaulioti net ir čia netinka, - Sniečkaus veidas raudo-
navo pilkoje migloje.

- Kantrybės, Antanai, mažiau karščiavimosi. Ir tavo silpnaprotiškumo 
nauda paaiškės. Tik nesiplėšyk. Tiesa, pykti gali kiek nori. Skaistykloje lei-
džiama pykti, liūdėti, gailėtis, apverkti vienišumą, ilgėtis negimusiųjų laimės, 
tačiau negalima džiaugtis. Džiaugsmas Skaistykloje prilygsta sunkiai nuo-
dėmei Žemėje. Čia ne pokylių salė. Toleruojami tokie jausmai, kurie slegia 
dvasią. Čia net medžioti galėtum. Juk žinau, kad mėgai. Klaidžiotum, pa-
vargtum ir graužtumeisi, kad jokio laimikio neužtikai, nes Skaistykloje jokio 
nėra. Graužtis tinka, tai – privaloma čionykščio stiliaus žymė.

- Ne mano šis stilius, - suirzęs Sniečkus net vengė į Judą pažiūrėti.
Kairiajame šone ėmė palengva virpėti rūkas, blausa ar kaip kitaip galė-

tum šį Skaistyklos apniukimą pavadinti. Judas grįžtelėjo į tą pusę, o atsiradęs 
virpesys augo.

IŠDAVIKŲ ARTELĖ



66

Varpai 2023 (47)

- Pajudėkime, Antanai, kelis žingsnius ta kryptimi, tau bus įdomu. 
Ir jie pajudėjo. Iš tikrųjų tolumoje greitai išniro tarsi kažkokia minia, 

kalnelin slenkanti, nors čia Sniečkus nebuvo pastebėjęs jokių aukštumų ar 
pakalnių. Daug ko jis dar nespėjo pamatyti ir suprasti – miglos pasaulis ne jo 
akims, o apie patrauklumą širdžiai net gėda užsiminti. Tvirtas ir galingas par-
tietis ūkanose paskandintas... O ten kažkas judėjo, rūkas virpėjo stipriau ir 
stipriau, Sniečkus net atskirus pavidalus spėjo atskirti. Gal buožių demons-
tracija, gal kontrrevoliucionieriai kelia galvas? Nejauku, bet ir keista. Minio-
je įsiskverbusi lingavo žala karvė, tolėliau trypinėjo vos ant kojų išsilaikąs 
vargdienis asiliukas, ant jo nugaros styrojo įkyri juoda varna, o šalimais, vos 
suspėdama su minia, krypavo antis. Ir žmonių masės įvairumas... Tiurbanus 
kaip šieno kūgius apie galvas susisukę, kai kurie vos pavelką sunkias barzdas, 
kiti jarmulkas lyg blynelius ant viršugalvių prisiklijavę, tai vėl pusnuogiai ar 
net visai nuogi. Siūbavo minia viena kryptimi, o Sniečkų nukrėtė šiurpu-
liai – tai ne demonstracija, tai Sibiro kacetininkai žygiuoka. Kai kas gali jį, čia 
žiopsantį, pastebėti ir pirštais badyti. Tačiau kur dingusi kalinių apsauga, kur 
šautuvų vamzdžiai? Ir kodėl jų tarpe maišosi gyvuliai? Judo dažnais klausinė-
jimais jis nenorėjo per daug viso to sureikšminti, tačiau bolševikinis kietumas 
subliuško ir Sniečkus pasiteiravo:

- Kokia čia procesija?
- Renkasi krikščionybės nepažinojusieji, bet buvę geri žmonės. Laukiniai, 

puslaukiniai, žydai, pagonys, musulmonai. Ir bedieviai bei įvairūs keistuoliai. 
- Bedieviai, žydai, pagonys...
- Jei bedievis, ieškojęs Dievo, bet jo neradęs, dorai elgėsi, tai ar jį išnyki-

mu bausti? O žydas, apie Kristų tik melą girdėjęs? O pagonis, Visagalį jautęs, 
tik nemokėjęs jo pasiekti? Žemėje buvo daug šventų gyvenimų, daug garbin-
gai su vargais kovojusių ir žmogaus paskirtį vykdžiusių, tačiau su krikščiony-
be nesusilietusių. Taigi, Antanai, pats dabar regi Dievo teisingumą. Regi ir 
savo kailiu jauti.

- Bet gyvuliai? Ko jiems reikia?
- O... Tai – reinkarnacijos simboliai. Žinai, kad yra juokingai ir klaidin-

gai manančių, jog sielos praeina kelias būtis, net gyvulių gyvenimus. Tai čia 
veikia Dievo gailestingumas klydusiems, bet geriems varguoliams.

- Tačiau Skaistykloje gyvuliai netinka. Jie – besieliai, nugaišę ar užmušti 
dingsta.

- Gyvuliai yra besieliai, teisybė. Jų čia nėra, tai tik įspėjanti vizija, ką 
matei. Ji primena, kad gyvulys taip pat yra Dievo sutvertas ir jo niekinti 
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negalima. Tad ir tavo medžioklių nauda ar žala yra neaiški. Ta varguolių mi-
nia, kuria stebėjaisi, jau nuplaukė. Eik dabar, Antanai, paklaidžiok savo nau-
joje lemty, susipažink su ja. Visada padėsiu, kai reikės. Žvalgykis, - taręs ėmė 
nykti rūke. Bet Sniečkus jam pasitraukti kol kas neleido.

- Palauk. Tavo vardą tik keiksmuose girdėdavau ir nesitikėjau būti Judo 
įžeidinėjamas silpnaprotiškumu. Kaimynai, pažįstami ir viršininkai mane lai-
kė ypač protingu. Kaip tu drįsti Sniečkų niekinti?

- Žmogaus, kuris galėtų jausti, kad jo galvoje yra tuštumų, nebuvo ir 
nėra, - Judas lūkuriavo. – Kai kurie kvailiai save laiko proto herojais. Taigi, 
Antanai, štai, kur tavo laimė: kiek proto, tiek ir laisvos valios. Tiek ir atsa-
komybės. O sąžinė narsto laisvos valios jūroje tarsi žuvis ir ant kranto išsi-
rangyti nemoka. Jūra apsprendžia žuvelei ribas. Štai tavo sąžinės veikla. Kur 
nebuvo proto, ten nebuvo ir graužaties. Eik dabar, pasižvalgyk.

- Po dykumas sekiojai savo mokytoją, prisiklausei jo pasakų, tad ir čia 
fantazuoji, - Sniečkus būtų noriai tęsęs šį ginčą, bet Judas išnyko miglose.

„Gerai, kad pasišalino, - raminosi.  – Lygybė, laisva valia, beprotybė... 
Lygybės negali būti. Ji yra beturčių sugalvota šmėkla. Dieną naktį ją prie-
vartauja politikai ir įvairaus tipo dvasiškiai. Komunizmas ją rėdė raudonomis 
skraistėmis, kol ji užlindo už partijos privilegijų. Galima sulyginti du kviečio 
grūdus, bet ne kvailį su protingu. Buvau pusprotis, Judo naudai sutvertas? Jei 
Kristų sekiojo ir jo mokslo nesuprato, kol manęs nesutiko, kur buvo tokio 
herojaus protas? Aš turėjau jam krikščionybę papildyti...“

Nusigandęs krūptelėjo Sniečkus, net metė žvilgsnį atgal. Mat užsigal-
vojęs nepastebėjo, kaip šalia jo atsirado kažkoks keistuolis. Nepažįstamasis 
suskiemeniavo:

- Atsiprašau, kuria kryptimi yra Bailių artelė? Atleiskite, kad trukdau. 
Čia esu naujokas ir nesiorientuoju.

- Eik, ieškok ir rasi, - Sniečkaus balsas skambėjo šiurkščiai.
- Taip ir Evangelijoje sakoma: ieškok ir rasi. Bet klausti nedraudžia.
- Kas esi, kad Evangeliją mintinai žinai?
- Visos nežinau. Kaip galima tiek išminties žinoti? Dabar jau niekas esu, 

o buvau kunigas.
- Žinoma, - nusišiepė Sniečkus. – Kunigas – tai bailys ir išnaudotojas. 

Čia rasi daug bičiulių. Save laikė šventais, bet Antikristas lašt lašt juos ap-
šlakstė ir šventumo neliko.

- Antikristas žemėn dar neatėjo. Kai jis pasirodys, bus daug stebu-
klų, ne tik blogų, bet ir gerų. O ką tu veikei? Buvai ankstyvas Antikristo 
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pasiuntinys?  – švelniabalsis pašiurkštėjo.  – Aš buvau lenkų kunigas, ko-
munizmo rojuje vargau ir vargdamas bijojau išsiduoti, kad esu kunigas. O 
žmonės ieškojo paguodos. Išalkę, iškankinti miško snieguose tikėjosi vilties 
žodžio. Aš buvau tarp jų ir tylėjau. Bailys. Tai kurion pusėn Bailių artelė?

- Čia geografija be žemėlapių. Ieškok ir rasi, naudokis Evangelija.
Aplink, kiek rūkuose buvo galima įžiūrėti, plynojo tuštumos. Antanas 

atsargiai pažingsniavo viena kryptimi, pažingsniavo antra ir trečia, bet niekur 
nepastebėjo skirtingesnių ženklų. Ta pati klaikuma dešinėje ir kairėje. Nei 
žolelės po kojomis, nei žvyro, nei akmenėlių ar smėlio. Tik į pakulas pana-
šūs dūmai vijosi apie blauzdas, lyg eitum siūbuojančiu liūnu. Kad bent koks 
krūmelis ar medis, smilga ar dilgėlėlė. Jei sučirkštų žvirblis, akyse prašviesėtų. 
Bet čia tylos netrikdė joks paukščio cyptelėjimas ar žvėrelio sukrebždėjimas. 
Kur pasidėjo irzlūs vilkai, grakštūs kiškiai? Kad bent koks šeškas savo kvapu 
pasigarsintų... Tuštumoje ir tyloje svaigo galva. Menkutis lapelio sušlamėji-
mas, smagios kregždės sparnelio švilptelėjimas atgaivintų.

Judas tauškė apie protą ir atsakomybę. Turbūt numatė, kad šioje migloje 
Sniečkus sukvailios. Antanui prikaišiojo praeitį, barė už ideologinių komu-
nizmo priešų griežtą drausminimą, net motiną priminė. „Atstumk, Antanė-
li, vagono duris, išleisk brolį su pubroliais“, - ašarodama maldavo, kai saulė 
kaitino tarsi šutinamų bulvių puodą geležinkelio stoties nuošaly pastatytą 
traukinį. „Būk, Antanėli, geras, paklausyk... Anksčiau gyvulėlius tokiuose va-
gonuose vežiodavo, o dabar savo giminėlę sugrūdai“, - verkšleno ideologijos 
nesuprantanti mama. „Paliepei žmogelius iš namų rauti ir trenkti į Sibiro 
pustynes... Kokia, Antanai, tavo širdis? Ar su akmenėliu jos vietoje tave pa-
gimdžiau?“

„Paklausk, mama, Judo, - pyktis veržė sūnaus galvą.  – Jis tau pasakys 
apie mano širdį. Pusprotis buvau, jis tau paaiškins. Mat ideologijai aukojausi 
ir aukojau visus be išimties. Brolis, pusbrolis, ubagaus, buožė... Nuo anksty-
vos jaunystės laikų. Kai ant Alytaus tilto nukirto Antaną Juozapavičių, ir aš, 
nors dar vaikigalis, tame mieste su komunistais vėliausi. Ir aš su bolševikais 
stengiausi Lietuvą į Maskvą stumti, proletariato gerbūvin traukti. Tai kas 
man tikri ir netikri broliai? Jie trukdė milijonams laimės siekti. Buvau Lie-
tuvos priešas, kai palietą Smetoną laižė įsipenėję katinai. Ne giminės rūpėjo, 
bet žmonijos laimė. Ar tai beprotybė? Judas sako: „Taip“. Kas jis, davatkų 
prietaruose pagimdytas sukčius? Aš norėjau padėti žmonėms, o apdaužytų 
kojų žydeliui laisva valia rūpėjusi... Tu, mama, man pasakojai, kai vaikystėje 
dar tavęs klausydavau, kad Judas nuo draugų pinigus vogęs. Nuo apaštalų, 
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jei gerai tą vardą prisimenu. Iš kur tą istoriją sužinojai? „Ūkininko patarėjas“ 
rašė? Man traukinius prikaišioji, bet nematei, kaip aš kolūkio tvarte, su ki-
tais įbridęs mėšle, komunizmą gyniau. Karves virvėmis kėliau, kad nuo bado 
sudribusios kaip nors ant kojų atsistotų. Nematei, nes pabėgai iš Lietuvos, 
manęs bijojai. Gal ir gerai pasielgei. Karvės buvo reikalingos ideologijai. O 
buožės? Jie kenkė. Ir tu, mama, buvai buožė“.

Sniečkus apsižvalgė, ar nebūtų kur prisėsti. Nei pakrantėlės, nei akmens. 
Tik akyse pasivaideno kažkoks į viršų besisiekiantis bokštas ar stulpas, tarsi 
jam, nuobodulio replių suspaustam, norėtų pamoti. Kažkas pažįstamo, kažkas 
savo. Savumo jausmas lyg pikta kirmėlė knibždėjo Antano galvoje ir erzino. 

O, tai Sniečkų šulinio svirtis.už jos tiesėsi pakalnėlėn kryptelėjusi nedi-
dukė pieva. Jos kairėje, gal už dvidešimties žingsnių, įsispyręs stovėjo senas 
klevas. Prie klevo, beveik į jį atsirėmęs, glaudėsi svirnas. Jame Antanas no-
kindavo vėlyvuosius obuolius. Nuo svirno į laukus bėgo keliukas ir jo pašaly 
stūksojo susikuprinusi akmenų krūsnis. Kad tokią jis čia kur nors užtiktų... 
Prisėstų ir įsižiūrėtų pro sodo kampą į mažytę pelkę galulaukėje. Dirvų pla-
tumoje ji atrodydavo lyg puodas su juodu vandeniu, prikaišiotas viksvų. Pelkė 
buvo apstota ievų ir pavasarį jų žiedų kvapas Antanui įskaudindavo galvą.

Nei ievų, nei klevo, nei svirno ar pievos su pelke jis niekados nepasigedo. 
Ir dabar tas vaizdas jam nieko nekalbėjo. Tėviškė? Taip, ten Antanas gimė 
ir augo. Bet kas tokio? Gimti galima ir pakely. Kai kurios buožių žmonos, 
vežamos į Sibirą, gimdė gyvulių transporto vagonuose. Tai ar jos ir tie vaikai 
šios kelionės ilgėsis? Ko jam dabar gaila, tai akmenų krūsnies, ant kurios 
galėtų atsisėsti.

Tėviškės vaizdas, kaip ir visi miražai, pašmėkščiojęs išnyko. Stovėti ar ju-
dėti – tas pats. Turbūt geriau pamažu slinkti pirmyn. Gal akys vėl susimaišys 
ir parodys ką nors neegzistuojančio.

Taip ir buvo. Ana žmogus bindzinėja. Nedidukas, juodais plaukais. 
Raupuotas, tarsi viksva įpjautomis akimis. Ne mūsiškis, net abejoti nėra ko. 
Mongolas. Aiškus mongolas. Kalba pats su savimi, o Antanas supranta. Iš 
kur šis kerėpla lietuviškai išmoko? Apie kumelės pieną švebeldžiuoja – koks 
jis, raugintas ir šviežias, esąs skanus, koks geras iš jo fermentuotas gėrimas su 
laipsniais... Sniečkus tuos mongoliškus kumelės laipsnius yra bandęs ir po to 
dvi dienas vaikščiojęs lyg maišu per galvą trenktas. Tegul kur tą mongolą su 
jo kumelėmis...

Bet dėmesio. Tolėliau vėl kažkas šmėkščioja. Prisivijo Antanas, o jam kad 
sekasi, tai sekasi. Kažkoks indėnas, turbūt kapitalisto amerikiečio paskerstas 
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ir čia atsiųstas, stovi plaštaką prie kaktos prisidėjęs, lyg nuo nesamos saulės 
gintų akis, ir žiūri į tolumą. Gal ir jis mato Sniečkaus sodybos miražą? Žiūri, 
kalba, o Antanas tą jo kalbą supranta. Indėnas apgaili Misisipės upės dvasias: 
jam raganos ar fėjos būdavusios geros, riebius bizono jaučius išaugindavusios. 
Čia, Skaistykloje, apie kurią jis nieko nebuvo girdėjęs, paaiškėjo, kad jokių 
dvasių nebuvę.

Kas Antanui Misisipės upės ar net kokio nors Lietuvos melioracijos 
griovio nebuvėlės šmėklos? Bet kad jis supranta mongolų ir indėnų kalbas – 
čia tai naujiena.

Nebuvo spėjęs atsistebėti, kai išgirdo šūktelėjimą:
- Ar tiesa, kad būti garsiu yra negarbinga?
Iš kur toks kvailas klausimas? Garbingas ir garsus visada buvo tas, kas 

botagą valdė. Tad ar kažkas nori pasakyti, kad Antanas buvo negarbingas? 
Sniečkus grįžtelėjo apsižvalgyti ir nusigando. Vos už kelių žingsnių rudoje 
uniformoje stovėjo nacis, o ant jo kaklo kabaldojo Geležinis kryžius. Su Hit-
lerio banditu komunizmo šului bendrauti buvo šleikštu. Todėl naciui atrėžė 
piktai, net garbingumo klausimą pamiršęs:

- Iš kur lietuviškai moki, gestapininke? Gal mano šaly žmones kankinai?
- Gailestingumo ir švelnumo riteri Sniečkau, tavo šaly nebuvau ir lie-

tuviškai nemoku. Nacionalsocialistams svetimų kalbų mokėti nereikėjo. 
Deutschland, Deutschland ueber alles.

- Šaipaisi – mane riteriu vadini ir melą skleidi, rudas barbare. Lietuviškai 
mane kalbinai, o giniesi, kad šios kalbos nemoki. Propagandos dar nepamir-
šai.

- Dar nepamiršau. Juk buvau Gebelso pavaldinys. Bet tavo mentalitetui 
propagandos mažai reikia, Herr Sekretoriau. Į tave lietuviškai nesikreipiau, 
nes čia ne žodžiais ir ne kalbomis bendraujame. Čia susižinome mintimis. 
Mintis yra vienoda visose kalbose. Lietuviškai ir vokiškai, net žemaitiškai ir 
švabiškai.

Sniečkų pritrenkė ši nesuprantama aplinka, į kurią atgabeno iškleręs kel-
tas. Judą, pirmą sutiktąjį, Antanas suprato, bet suglumintas nepagalvojo, ko-
kia buvo žydelio kalba. Jidiš, kaip ankstyvais laikais Lietuvos turguose aidėjo? 
Čia, praėjus dviem tūstančiams metų, Judas turėjo visas kalbas pamiršti. Su-
sižinoma mintimis... Susižino ne žmonės, bet jų šešėliai be išmatavimų lyg 
indėnų raganos prie Misisipės upės...

- Tai ką, bolševike, manai apie išgarsėjimą ir garbingumą?- šalin nesitrau-
kė vokietis. – Buvai garsus lietuvių niekadėjas, bet kur tavo garbė? Gebelsas 
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tokius vadino „rote Schweinschnautze“. Melavau, nes man meluoti liepė me-
lagių tėvas. Bet Gebelsas nieko nenužudė, išskyrus save ir savo šeimą. O tu 
buvai garsus, negarbingas niekšas. Aš taip pat buvau niekšas, tik negarsus.

Sniečkus paliko išsišiepusį hitlerininką ir nuskubėjo šalin. Ėjo tiesiai 
ir ėjo vingiais, bet vaizdas nesikeitė. Kai kur matė šliaužiojančias šmėklas, 
tačiau stengėsi jų išvengti. Ankstyvesnė patirtis nebuvo maloni, todėl kam 
pačiam narpliotis į nesmagumus? Bet štai vos nesuklupo ant gniužulo, po ko-
jomis pasivėlusio. Pasilenkė Sniečkus, pagraibė rankomis ir nusigandęs atšo-
ko. Išgirdo vaitojimą, tokį skaudų, kad net jo bolševikinis kietumas truputėlį 
sugniužo. Paklausė sekundę, kitą, o balsas atrodė pažįstamas. Taip, taip, švelni 
moteris dejuoja, tačiau su apgaulės priesvilomis ir garbėtroškos akcentais. 
Taip, lakštingalėlė. Lanksti, vikri paukštelė. Kur šiltas lizdelis kvepia, į ten 
sparneliai neša.

- Ar ne tu Stalinui pagarbinti poemą rašei, kai iš Kauno vyko Maskvon 
delegacija saulės parvežti? – užklausė aimanų pasiklausęs Sniečkus.

- Tu prikalbinai, aš rašiau.
- Atėjo premijos, atšlamėjo garbė, aukštai iškilo tavo poetiška galva. At-

ėjo viskas, ko troškai nuo vaikystės dienų.
- Atėjo prakeikimas. Šito atpildo neieškojau. O premijos su garbe – tarsi 

garvežio švilpuko garas. Sucypė ir dingo. Savo šneka sugundei mane klaidai, 
o po klaidos atėjo sunkus nusikaltimas. Kenčiu ir laukiu, kada skausmas pa-
šventins.

- Draugų paieškok, bus lengviau.
- Jų čia mažai, beveik visi amžinai juodoj gelmėj dingo. Tiesa, Justas 

Paleckis šlaistosi netoliese. Jis, net gėda, pačių menkiausių tarpe, „Ir kiti“ ar-
telėje.

- Justas Paleckis? Jį dar palikau Žemėje svyrinėjantį. Savo proteliu, žino-
ma, geresnei artelei jis netikop. Sakai, Paleckis čia?

- Jau bus arti dešimtmečio, žemės terminais tariant.
- Ką išradinėji?.. Tau, poetei, tik žodžius dėlioti skirta, ne laiką skaičiuoti. 

Palikau, rodos, tik vakar, tai iš kur dešimtmetis?
- Naujokas esi, buvęs garsus Sniečkau. Sužinosi, ką ir aš sužinojau. Laiko 

nebuvo ir jo nėra. Ten skaičiavome: metai, para, diena, naktis... Kad Žemė 
apie Saulę skrenda ir pati sukasi, kad šviesa erdvėse lyg šmėkla skrieja ir 
niekur krašto neranda, kad žmogus, kaip ir kiekvienas vabalėlis, gimsta ir 
miršta... Tiek supratome. Bet laiko bijojome, nors jo nėra. Tik praeitis mums 
buvo matoma tarsi apšviesto ekrano plokštuma, o ateitį dengė susitelkusi 
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tamsa. Dabartis? Tai – peilio ašmenys, drauge Sekretoriau. Ji neegzistuoja, ji 
be matavimų. Kiekviena akimirka dar gimdama jau virsta praeitimi.

- Svajok, poete, tokia yra tavo lemtis ir paskirtis, - lyg paguodė ją Snieč-
kus ir atsitraukė. Juk poetė buvo lyg pienės pūkas. Plazdeno, plazdeno ir at-
plazdeno į čia. Kur kitur jai dėtis? Bet Paleckis... Ar ir jis dėl trūkumų galvoje 
išvengė žūties? Ne kitaip. Juk tai buvo tarsi sudužusios vazos šukė. Į kur ją 
tvirtesnė bolševiko koja paspyrė, į ten ji cingsėdama nuriedėjo. Nuriedėjo iki 
savo artelės „Ir kiti“. Bent iškilmingumas...

Sniečkų vargino susimaišiusi įvykių kaita. Paleckis, jau tik iškamšinis he-
rojus, Vilniuje dar pajėgdavo vienam kitam pažįstamam pasukti butą ar ge-
resnį darbą, kai Sniečkus į čia keltu nusileido. Tik vakar, gal tik užvakar. Taip 
kalba atmintis. O dabar buvęs „prezidentas“ jau svečiuojasi „Ir kiti“ viešbuty 
lyg miškakirtys, uždarytas Sibiro lagery. Tad ir kiti reikalai Lietuvoje, buvu-
siame Sniečkaus baudžiauninkų dvare, taip pat galėjo be tvarkos susijaukti. 
Kad nors menką žvilgsniuką į ten pametėjus... Sekundėlę ar dvi pasižiūrėti, 
pasidžiaugti brandžiu socializmu, ūžiančiais traktoriais valstybiniuose ūkiuo-
se, teatruose sėdinčiais ir nieko nesuprantančiais kolchozų pirmūnais, pirtyse 
su panomis besivoliojančiais pusgirčiais partorgais ir kitokiais orgais... Tik 
sekundėlę akimis peržvelgti komunizmo rojų... Gal su Judu pasitarti, su tuo 
basakoju? Atsiskirdamas sakė, kad Sniečkus jo paieškotų arti kelto, jei iškiltų 
koks reikalas.

Kad nors skubomis prabėgti virš Vilniaus, kur likusieji džiūgauja. O gal 
netinkamai eina komunizmo keliu? Ar tai ne rūpestis, ar ne reikalas?

Sniečkus vadovaudamasis nuojauta pasuko kelto pusėn. Čia toks vieno-
dumas, be ženklų ir kelių, be takų ir pėdų juose, kad tik spėliojimai gali tinka-
mą kryptį nurodyti. Ir Sniečkui stebuklingai nurodė. Ilgai blaškytis nereikėjo, 
kol šalimais atsirado iš ūkanų išniręs Judas. Lyg nušvitęs, lyg savo apsiausto 
palas švariai išsiskalbęs, tačiau kojos kaip buvo basos, taip ir liko. Nedelsęs 
pasiteiravo jis Sniečkaus:

- Kas dabar tave prislėgė?
Ir išdėstė Antanas savo norą. Kalbėjo nuolankiai, nusižeminęs, lyg ne 

Sniečkus būtų, o koks nusikaltęs traktorininkas. Judas jį perspėjo:
- Sakyk tiesiai, nesaldžialiežuvauk.
Sakė tiesiai ir pasiraivydamas, kol pasakė savo norą. O Judas lyg sutriko, 

lyg susirūpino:
- Mažai čia man yra likę, tavo atvykimas žymi mano iškeliavimą. Paži-

nau laisvos valios ir proto ryšį, Švieson vartai atverti. Manęs čia jau nematysi, 
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vienumoje klajosi, kaip kiti nelaimingieji klajoja. O tavo prašymas... Gal. 
Būk, lūkuriuok, suras, kai reikės.

Nelauktai taip nusiplieskė visa aplinka, kad Sniečkus net susirietė akis 
dangstydamasis. Apsupo lyg baimė, lyg džiaugsmas, nusiaubė keisti šiurpu-
liai, kad jis pats nežinojo, kaip galvoti. Tačiau nesuvirpėjo iš išgąsčio, nešūk-
telėjo dėl palietusios kažkokios laimės, tik visą nupylė šaltas-karštas jaudulys, 
o kai atsigavęs apsižvalgė, Judo jau niekur nebuvo. Vėl tvyrojo ūkanos bei irzli 
ramybė.

Sniečkus suprato, kad Judas iškeliavo į aukštybių aukštybes. Mokytojo 
išdavikas nuėjo pas išduotą Mokytoją. Stebuklas ir mįslė, paslaptis ir nesą-
monė. Bolševikų tvarka tokių keistenybių nežinojo. Kas išdavė revoliuciją, 
tokį revoliucija pakrikštijo paraku. Liko galvoje skylė, kad išsiveržtų ten su-
kaupti nuodingi garai. 

Sniečkui atėjo tobula vienatvė ir užsisklendimas savyje. Nebuvo kuo do-
mėtis, dingo bet koks smalsumas. Buvę pažįstami? Kur jie ir kas iš jų? Poetę 
jau sutiko, apie Paleckį girdėjo, tačiau Sniečkus prarado bet kokius pojū-
čius buvusiai ir esamai aplinkai. Tarsi niekas niekados nebūtų egzistavę. Liko 
bekraštė prieblanda ir jis. Eiti ir stoviniuoti, svarstyti ir nesuprasti? Svarstyti 
apie patį save ir nesuprasti savęs? Jausti kažkokį kartėlį sau pačiam ir praei-
čiai? Gal iš nuobodulio pasikarti, kaip Judas kažkada? Bet čia juk nėra kaip. 
Ant šešėlio – tokia Antano padėtis dabar – kilpa nesilaikytų. Nėra ir alyv-
medžio šakos, nėra sidabrinių, aukštųjų sinodo rabinų, net Stalino nėra. Tik 
pilkšvas rūkas, baisi vienatvės kančia ir jis, Sniečkus. Nei būties, nei kokio 
nors laukimo. Tik desperacija. Miela, nes vienintelė šiame rūke.

Eiti ar stoviniuoti? Kur eiti, ko stoviniuoti?.. Gal svarstyti? Gal mąstyti 
apie kuklumą, kurio gyvenime jis nesuskubo pažinti? Apie gailestį, užuojau-
tą? Apie viską, ko jam stigo?

Šioje desperacinėje tuštumoje jis staiga gavo žinią – pakelti žvilgsnį. Ir 
atsivėrė didžiulis ekranas be jokių rėmų ir apribojimų. Mėlynas dangus, žali 
miškai su krūmais, plotų plotai arimų ir javų. Taip išsiilgta, taip miela po 
murkdymosi rūkuose... Ir Vilnius. Štai kažkada buvusi katedra, štai pilies 
bokštas. Bet... Klysta regėjimas, drumsčiasi išmintis? Ar tai ne prakeiktos 
spalvos virš bokšto? Tos spalvos, dėl kurių kiekvieną vasario mėnesį reikėda-
vo įspėdinėti saugumą? Geltona? Taip, be abejonės geltona. Ir žalia žemiau 
jos, tokia, lyg prieš pašalą želmuo vėjelyje virpėtų. Tada raudona...

Subjuro Sniečkaus nuotaika, bet jis sukaupė dėmesį ties buvusia katedra, 
virtusia meno galerija ir koncertų sale. Štai ir ten nesąmonė  – puikuojasi 
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šventųjų statulos, aukštumoje iškeltos. O jas buvo nusodinę, kad liaudies ne-
pykintų. Antanas mato Lenino bulvarą, bulvaras yra, tai jau gerai. Ir didingi 
KGB rūmai su įkalinimo bei kankinimo celėmis stovi. Bet koks ten sun-
kiai įžiūrimas užrašas? Vietoje Lenino atsirado Gediminas? Viskas sujaukta, 
supainiota, viskas erzina ir pykina. Jei ne padangės mėlynumas, jei ne išsi-
tempusi Neries juosta, tvarkingai krantinėse įtiesta, Sniečkus suktų žvilgsnį 
Kauno link, kontrų lizdo pusėn.

Ana, kiemelyje vyrai tariasi, automobilį apstoję. Vienas karščiuojasi ir 
šaukia:

- Jei vėl kada tą velnio išperą pamatyčiau, parodyčiau, iš kur kojos dygs-
ta. Bet kaip šėtoną sutiksi? Iš Gudijos atsivilko ir apmovė. Nei vardo, nei 
pavardės. Snukį taip numazgočiau, kad nei vieno danties neliktų. Gražus 
automobilis,tiesa, ir į priekį gerai važiuoja, bet atgal – nė krust. Įsiskverbiau 
čia, o atgal gatvėn ištraukti negaliu. Kažkas užkliuvę, nors verk. Matote, koks 
prakeiktas Judošius pinigus išlupo. Bjauresnis už patį šėtoną.

Judošius? Sukluso Sniečkus, net pasistiepė ir palinko keikūno pusėn. Ju-
došius – reiškia Judas. Tai jo draugas, kuris su žaibais į aukštybes nusidan-
gino. O Lietuvoje apie tai nežino. Ten jis liko Judošius, kaip šėtonas. Buvo 
Judas ir liko Judas, patogus žodis kietai nusikeikti.

Apsidžiaugė Sniečkus, užsikvatojo ir juokėsi, kratėsi, net rankomis su-
plojo. Bet štai kažkas palietė jo petį ir paragino:

- Eime. Esi perkeliamas į kitą artelę, iš Išdavikų į Paskutiniųjų.
- Kodėl perkeliamas? Kas nutiko?
- Čia džiaugtis negalima, buvai įspėtas, žinojai. O štai nuo tavo juoko net 

migla virpa. Eime į tau skirtą naują vietą.
- Kas tie paskutinieji?
- Vardas pasako. Iš čia tol neišeis, kol Visatoje egzistuos nors viena mo-

lekulė medžiagos. Paskutiniai iš čia, bet pirmieji į Teismą.
Sniečkus tame didžiuliame ekrane dar spėjo pamatyti virš dirvų pakilusį 

vyturį ir nugirsti jo čirenimą. Tada išnyko žemės žaluma ir padangės mėlis.

Vytautas VOLERTAS
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ARVYDAS JUOZAITIS

 RENESANSAS  
NEMUNU PLAUKIA 

Aleksandras Didysis nuolat skaitydavo Homero „Iliadą“. Šios poemos ritinėliai 
būdavo saugomi aukso skrynelėje, keliavo su karžygiu į visus žygius, net į Indiją.

Poezija ir karas susipina ir persipina – poezija įkvepia karui, poezija apdai-
nuoja karą. Ištariame „Kaunas  kāunas” – ir Kaunas iš tikrųjų kāunas. 1965 metai 
ženklina naujo renesanso pradžią lietuvių kultūrai ir kūrybai, ir šiam renesansui 
Kaunas davė daug ką, bet ypač „Poezijos pavasarius“.  O kaip gi, juk Kaunas kāunas.

***

Nuspręsta: didžiosios sueigos vieta bus Palemone, ant Kauno marių 
kranto įrengtame amfiteatre, visai šalia Salomėjos Nėries namo. Kauno 
Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomasis komitetas gavo teisę skelb-
ti poetą-laureatą ir vainikuoti jį ąžuolų vainiku tame lakštingalų slėnyje. 
Komisijos, renkančios laureatą,  branduolys buvo Vilniuje, Lietuvos TSR 
rašytojų sąjungoje, bet ir Kauno rašytojai gavo balsą, Vykdomasis komite-
tas – garbę.  

(1971 m., įsteigus Rašytojų sąjungos Kauno skyrių, į komisiją būdavo 
deleguojami šio skyriaus nariai, Vilniaus ir Kauno atstovavimas griežčiau 
apibrėžtas; laureatai imti skelbti ir Maironio namų sodelyje, o vieną vienin-
telį kartą, 1969-aisiais, - ir Dainų slėnyje. XXI amžiui įsilingavus, laureatai 
vainikuojami Maironio vardu. Tai vis žvaigždžių kelias dangaus skliautu, 
laiko ženklai: vienu metu – Salomėja, kitu – Maironis). 
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O tada, „Poezijos pavasario“ vainikus uždėjus Justinui Marcinkevičiui 
ir Algimantui Baltakiui, atėjo 1967 m. pavasaris. Ir Kaunas, pagavęs „Po-
ezijos pavasarių“ paukštę, pajunta, kad jį jau neša nauja Nemuno banga – 
kioskuose pasirodo žurnalas „Nemunas“. 

Tai buvo nelauktas, tačiau laiku į paruoštą dirvą kritęs rugio grūdas. 
Žemė jį išsyk priėmė, ir rugys ėmė augti jaunu želmeniu.

***

Įdomus „Nemuno“ atsiradimo kelias. Kaip ir visus svarbiausius 1965-
1967 m. reiškinius, jį lydėjo priešybių sutapimas, kitaip sakant, žvaigždžių 
valanda. Maskvos diktatūros ir Vilniaus prisitaikymo prie tos diktatūros 
politikoje itin daug reiškė pirmojo Lietuvos asmens Antano Sniečkaus ko-
manda. Ji valdė visus viešojo gyvenimo reiškinius. Pirmasis LKP CK (Lie-
tuvos komunistų partijos centro komiteto) sekretorius parinkdavo kadrus, 
kuriems leisdavo veikti savarankiškai tik su viena sąlyga: jie turėjo būti pa-
tikimi jos asmeniškai suformuotai nomenklatūrai, veikti „respublikos dar-
bo žmonių gerovei“. Taip buvo apibrėžiamas Lietuvos interesas, atskiriant 
jį nuo TSRS imperijos politikos. Šis atskyrimas buvo įmanomas jau nuo 
1953 m. ir įmanomas niekaip nedemonstruojant, o priešingai – pabrėžtinai 
demonstruojant ištikimybę generalinei TSKP CK Politinio biuro linijai, 
TSRS tautų draugystei ir t. t. 

Tačiau buvo viena sritis, kurioje liaudinis (tautinis) respublikos (Lietu-
vos) ypatumas galėjo būti atviras – kultūra, funkcionuojanti lietuvių kalbos 
pagrindu. Dainų šventės, kokių TSRS nepažinojo (jos vyko tik Estijoje ir 
Latvijoje), liudijo šį ypatingą savarankiškumą ir ypatingą kultūrą. 1965 m. 
Dainų šventėje Lietuvoje dalyvavo rekordinis dalyvių skaičius  – apie 30 
000. Tais pačiais metais prasidėjęs „Poezijos pavasaris“ ilgainiui turėjo ap-
imti dar didesnes mases. Kultūros politikai integruoti ir jai prižiūrėti buvo 
skiriamas ypatingas dėmesys.

1965-1967 m. A. Sniečkaus įgaliotiniu tapo LKP CK skyriaus vedėjas 
Lionginas Šepetys. Šiam atsakingam darbui vyras buvo paruoštas Mas-
kvoje, kur 1960–1963 m. studijavo Visuomeninių mokslų akademijoje prie 
TSKP CK. Tai buvo centrinė imperijos kadrų kalvė. Grįžęs į Lietuvą, jis 
pateko tiesiai į A. Sniečkaus komandą ir išsyk buvo paskirtas CK ideolo-
ginio skyriaus vedėjo pavaduotoju. Matyt, įgimtų savybių dėka, mokėjimu 
„nardyti“ tarp įvairių valdžios aukštų jau po metų L. Šepetys perkeliamas  į  
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švietimo ir mokslo skyrių, tampa jo vedėju. Tai galingos pareigos, nes švie-
žiai parengtas ideologas gavo svertus valdyti visą Lietuvos mokslą ir kultū-
rą, o iš dalies ir mokslo-tiriamąjį darbą. 

***

Ir štai „Nemuno“ steigimo klausimas. Jis galėjo būti išspręstas tik LKP 
CK pačiame židinyje –  ideologijos, švietimo ir mokslo, o taip pat jaunimo 
reikalų skyriuose. Visus juos kuravo L. Šepetys.

2005 m. pasirodžiusiuose memuaruose L. Šepetys rašo: „Krito į akis 
jaunas poetas A. Drilinga. Kūrybinio jaunimo stovyklų organizatorius. Bu-
vau jam numatęs pareigas partijos CK. Tačiau, nutarus atkurti „Mokslei-
vio“ žurnalą, įvykdžiau jo pageidavimą, ir jis tapo žurnalo redaktoriumi. 
Kartą ir Antanas supykdė. 1967 m. įkalbinėjau jį važiuoti į Kauną ir sėstis į 
steigiamo literatūros ir meno žurnalo jaunimui „Nemunas“ vyriausiojo re-
daktoriaus kėdę. O jis vis spyriojosi, atsikalbinėjo. Nors žinojo, kaip sunku 
iš Maskvos biurokratų išpešti naują spaudos leidinį… Tačiau A. Drilinga – 
poetas sąmoningas, pakluso ir spaudimui, ir kūrėjo balsui: naujas žurnalas – 
naujos kūrybinės erdvės.“ (Lionginas Šepetys. -   Neprarastoji karta: siluetai ir 
spalvos. Vilnius, 2005.- P. 155).

Memuarai – kūrybos žanras, kurį reikia vertinti kritiškai, nepasitikint. 
Žmogus negali pasitikėti net savo atmintimi, o ką jau kalbėti apie memuarus, 
kurie rikiuoja atmintį, atsižvelgdami į pažiūras. Memuarai skiriami visuome-
nės poreikiams ir asmeninei naudai (net savai pomirtinei šlovei). L. Šepečio 

Rašomo miesto epo “Kauno 
saulė” autorius Arvydas 
Juozaitis svečiuose pas 
vieną būsimos knygos herojų 
Antaną Drilingą Plikiškių 
kaime (Anykščių r.) lietingą 
rudens vakarą. 2022 m. 
rugsėjis.
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gyvenimas yra puikiausias prisitaikymo prie politinių poreikių ir asmeninės 
naudos pavyzdys. Tokie ir memuarai – prisitaikymo prisitaikymas. Visuo-
menės upėje jis plaukia ir krūtine, ir nugara. Jis nuo komunistinės-marione-
tinės valdžios viršūnės sėkmingiausiai peršoko į antikomunistinės Lietuvos 
valdininkus, tapdamas Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataru. L. 
Šepetys – lietuviškasis Taleiranas, kurio kiekvienas žingsnis visuomet turėjo 
tris dugnus: man-jiems-mums. Jo memuarus galima vertinti tik kaip pagal-
binę literatūrą šalia rimtų dienoraščių ir dokumentų.

L. Šepečio memuarinės pastabos A. Drilingos adresu – esą iš Maskvos 
„biurokratų“ reikėjo „išpešti“ naują periodinį leidinį – beveik nieko nepa-
sako. Komunistinės imperijos valdymo centras  –  TSKP CK Maskvoje,  
Baumano aikštėje (ne Kremlius, ne KGB) buvo toli gražu ne vien „biu-
rokratija“, o ideologinis-priežiūros-prievartos aparatas. Biurokratijos buvo, 
jos įveikimo būdų (korupcijos) taip pat, tačiau svarbiausia buvo ideologi-
niai-politiniai sistemos sprendimai. L. Šepetys žinojo, kad 1965-1966 m. 
TSKP CK aparatas, vadovaudamasis Politinio biuro sprendimu, stiprino 
„ideologinį darbą su jaunąja karta“. Visoms penkiolikai respublikų ir jų 
komjaunimo centro komitetams buvo „nuleistos“ direktyvos, kurių tarpe 
būta ir direktyvų steigti naujus periodinius leidinius jaunimui.

LKP CK turėjo įgyvendinti Maskvos direktyvas. A. Sniečkaus koman-
da tai darydavo savitai – pritaikydavo jas „vietos darbo žmonių gerovei“, 
Lietuvos labui. Taip buvo net sunkiausiuose baruose – vykdant direktyvas 
ir planus žemės ūkio, pramonės, kolonistų apgyvendinimo (jų paskirstymo) 
politikoje. L. Šepečiui priklausė kitas „frontas“ – ideologija švietimo ir kul-
tūros srityse. Čia reikėjo matyti ir girdėti reikmes.

Aukštos įtampos srovės transformatoriai stovi kiekviename kieme, jų 
paskirtis – tiekti žmonėms tinkančią įtampą. Kauno kultūros reikmės augo, 
reikėjo transformatorių. Ir nutiko taip, kad  TSKP CK ir net Politinio biu-
ro ideologiniai sprendimai galėjo būti panaudoti net Kauno kultūriniams 
(tautiniams!) interesams. Kodėl gi ne, jeigu  gyvenimas kupinas priešingos 
energijos polių? Kodėl gi ne, jeigu stalinizmas baigėsi ir imperinė valstybė 
nebenaudoja plataus masto teroro prieš nepaklusnius veiksnius?

A. Sniečkaus valdoma Lietuvos TSR apie 1965  m. nebekėlė Mas-
kvai jokių ideologinių ir ūkinių problemų, nors akivaizdžiausiai apeida-
vo rusifikavimo direktyvas. Lietuvoje ši praktika įsitvirtino jau 1953 m., 
pasinaudojus Lavrentijaus Berijos (taikiusio į Stalino vietą) privilegijo-
mis „nacionaliniams“ respublikų kadrams. A. Sniečkus padarė šitai labai 
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sėkmingai, pralenkdamas latvių ir estų komunistinius vadovus. LKP CK 
buvo suformuota tendencija –  „dirbti su Maskva socialistinės lietuvių liau-
dies labui“. Lietuvių komunistinė „grietinėlė“ buvo pasmerkta dirbti dvigu-
bo agento kodu: savas tarp svetimų, svetimas tarp savų. 

Ir štai – naujo periodinio leidinio steigimo Kaune klausimas. Maskva 
reikalavo kuo daugiau rusiškų leidinių, A. Sniečkaus komanda darė savo, 
nes žinojo, kad Kaune to daryti negalima. O būtent Kaune nebuvo  nė 
vieno kultūros ir visuomenės gyvenimo leidinio. Svarstymo metu žurnalas 
turėjo pavadinimą „Kauno kultūra“. LKP CK nusižengė dar daugiau: žur-
nalą turėjo leisti LLKJS CK (Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo są-
jungos centro komitetas), prie jo prijungus respublikinę Rašytojų sąjungą. 
Tai reiškė, kad leidinys bus ne tiek jaunimui, kiek visai Lietuvos kultūrai, 
bus respublikinis, platinamas visoje respublikoje.

Taip nušvito „Nemuno“ žvaigždžių valanda – Lietuvos komunistai pa-
darė naudingiausią darbą lietuvių kultūros renesansui.

Periodinis kultūros ir visuomenės gyvenimo leidinys tuo metu buvo 
savitas „internetas“. Nei LKP CK, nei LLKJS CK šito suprasti negalėjo. 
Suprasti tai galėjo tik rašytojai, kurie ne veltui buvo vadinami „sielų inži-
nieriais“.  

***

Iš L. Šepečio memuarų, skirtų „Nemuno“ steigimui, aišku (tuo tikėti 
galima), kad A. Drilinga turėjo pakankamą pasitikėjimo A. Sniečkaus ko-
mandoje statusą. Vyriausiasis redaktorius – tikras partinis komunistas, nors 
ir poetas. A. Drilinga, nomenklatūros darbuotojas, gavo pasiūlymą, kurio 
atsisakyti negalėjo. 

Bet kokia nedalia –  palikti Vilnių? To meto lietuvių svajonę! Poetas 
galėjo sušukti: „Kuo nusikaltau?!“ – juk jau ėmė kilti valdžios laiptais, no-
menklatūrinis komunistinis liftas jau nešė aukštyn (įsiprašė į “Moksleivio“ 
redaktorius). Kaunas tuo metu, tokiomis aplinkybėmis reiškė tremtį, bet 
laužytis nevalia, yra LKP CK sprendimas. Todėl “patyręs jaunimo stovyklų 
organizatorius“  turėjo vykti į Kauną „suburti kūrybinę jaunuomenę“. 

„Nemunas“ turėjo epigrafą „Visų šalių proletarai, vienykitės!“, o paan-
traštė skelbė:  “Lietuvos LKJS Centro Komiteto ir  Lietuvos TSR rašyto-
jų sąjungos mėnesinis literatūros, meno ir visuomeninis-politinis žurnalas 
jaunimui“. 
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Vyriausiajam redaktoriui numatytos ir privilegijos. A. Drilingai buvo 
skirtas puikus butas Kauno centre, Maironio gatvėje, priešais namą, ku-
riame 1919  m. veikė Lietuvos vyriausybė. Skirtas ir automobilis su vai-
ruotoju.  Pagaliau  LKP CK leido pasikviesti į pavaduotojus (atsakingojo 
sekretoriaus pareigoms) patyrusį „Tiesos“ korespondencinio punkto Kaune 
nuo 1957 m. vadovą Algirdą Kadžiulį. Ši pagalba buvo aukso vertės, nes 
„Tiesos“ vyras buvo geras rašytojas plius organizatorius, o Kaune ir Kauno 
regione pažįstamas ir reikalingas asmuo. Jis – tai ryšiai su partija ir vykdo-
muoju, su visais valdininkais, gamyklomis ir įstaigomis, organizacijomis. 

„Nemunas“ gavo ir puikų stogą virš galvos, ir būtiną komandą (10 eta-
tų), o leidybos-spaustuvės ir platinimo reikalais turėjo užsiimti valstybinė 
įmonė „Periodika“. Jokių rūpesčių, prieš akis – tik kūryba.

1967 m. sausio antrąją į paskirtą redakcijai būstinę Pergalės krantinėje 
(dabar – Karaliaus Mindaugo g.) susirinko naujos redakcijos dešimtukas. 
Prieš susirinkusiųjų akis vėrėsi septynių kambarių erdvė, ji buvo paimta iš 
Dailininkų sąjungai priklausančių dirbtuvių.  Visus šildė žinia, kad vidu-
tinis atlyginimas bus didesnis nei vidutinis respublikoje — 170 rublių (be 
honorarų). 

(Vėliau redakcija persikels į dienraščio „Kauno tiesa“ patalpas  K. Do-
nelaičio gatvėje, art-deco namo antrąjį aukštą).

Tokiomis rojaus sąlygomis paruoštas ir balandį išleistas pirmasis „Ne-
muno“ numeris. Sniegui nutirpus, tai buvo atžymėta „Rambyne“. Kaip 
rašo poetas ir metraštininkas Petras Palilionis, įvykio liudininkas (jis dirbo 
Lietuvos radijo Kauno skyriaus korespondentu), švęsta rimtai, vaišinantis 
deficitiniais valgiais, čekišku alumi. (Petras Palilionis. - 2-ieji memografai. 
Kaunas, 2021. - P. 121). Ko norėti, Kauno bazės ta proga atvėrė duris.

A. Drilingai tuo metu ėjo 32 metai. L. Šepetys nė nenumanė, ką nu-
siuntė į Kauną. 

***

Poetizmų kupinas A. Drilingos charakteris pasirodė esąs kietas riešu-
tėlis ideologinei partijos ir komjaunimo linijai. Į tremtį Kaune poetas išvy-
ko va banque, pažvelgė į ją kaip į naują laisvės šansą. Pabudo maištininko 
siela, kuri Vilniuje, matyt, būtų užmigusi po valdžios plyta. O kas buvo Vil-
niaus valdžia ir jos įgaliojimai Kaune? Pirmiausia labai paranki adminis-
tracinė-partinė padėtis – atvykęs iš sostinės „atsakingas CK“ darbuotojas 
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apgaubiamas pagarbios baimės debesio, vietinė valdžia nekelia jam jokių 
reikalavimų. O jam pačiam ir Vilnius tolokai, laisviau jauties. Puikiausios 
sąlygos sielai mestis į eksperimentų glėbį. A. Drilinga tą ir padarė. 

Masinės komunikacijos ir spaudos organų vadovai (vyriausieji redakto-
riai) privalėjo būti tiltu tarp valdžios ir visuomenės. O ką padarė A. Drilin-
ga? Jis, poetas-komunistas, patekęs į „Poezijos pavasarių“ sostinę, pasijuto 
esąs tiltas tarp visuomenės ir kūrėjų, o tai jau visai kitas registras. Ne tiltas 
ant sukaltų į žemę polių, o kabantis beždžionių tiltas. Reikėjo būti avantiū-
ristu, kad padarytum tokį salto mortale ore.

***

1967-1972 m. spaudos kraštovaizdyje „Nemunas“ suspindėjo kaip Jono 
Biliūno „Stiklo kalnas“ – švietė  krentančiu žiburiu, žiburys biro pakalnėje 
į tūkstančius žiburėlių, o tie sklido po visą kraštą. 

Spaustuvinkas K. Dolinskis, paprašytas rasti naują Lietuvoje žurnalo 
formatą, gūžtelėjo pečiais ir parodė, kaip galima leisti labai ekonomiško 
formato kvadratinį žurnalą. „Kai kvadratas, nelieka atraižų“, - tarė ir du 
kartus perlenkė tradicinio dydžio lakštą. Taip gimė magiškas kvadratas, vi-
siems pažįstamas 26x26 cm formatas. 

Bet reikėjo ir uogos ant torto  – viršelio. A. Drilinga kankinosi visą 
vasarį ir kovą, bandė įvairius lekalus, naujoves ir nuotraukas. Vis nesise-
kė, pradėjęs dirbti fotografas net verkė (tiesiogine prasme). Pagaliau va-
das padarė ryžtingą žingsnį – pašalino fotografą, įkalbino toms pareigoms 
Vilniuje šeimą sukūrusį Romualdą Rakauską, žaibiškai parūpino jam butą 
Kaune (tai bent buvo galia!). Pirmoji užduotis buvo: “Duok aktorės Gra-
žinos Balandytės veidą!“  Pirminis idealios lietuvaitės vaizdinys, nuotrau-
ka-ikona buvo paruošta. Gražuolė Balandytė tapo moterų veidų galerijos 
pradžia.  „Nemunas“ – tai visų pirma tobulas moters veidas ant viršelio. 
Vėliau buvo visko, buvo ir vyrų, ir grupinių paveikslų, bet moters veidas liko 
kaip idealas – klasika,  pavyzdys.

Algirdas Dakinevičius sukūrė viršelį ir logotipą, kartu apgindamas net 
šriftą ir vardą –  nemunas – mažosiomis raidėmis. Dailininkas idealiai ap-
rengė, išpuošė, sumaketavo visus 60 puslapių, nupiešė rubrikas. Jis buvo 
idealus Liudo Truikio mokinys. 1988 m. spalio pabaigoje pavyko susitikti 
su juo revoliucijos žaizdre – kartu ruošėme „Sąjūdžio žinių“ biuletenį ke-
turiomis kalbomis.
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***

Jau pirmajame „Nemuno“ numeryje pasirodė rimta Vakarų pasaulio 
kultūra, kuri buvo geidžiama, kaip gyvas vėjas. Turinyje paskelbta neįprasta 
pozicija – „Amerikiečių filmo Vest Saido istorija scenarijus“, o atsivertę pus-
lapį skaitytojai pamatė ir autoriaus pavardę – Ernstas Lemanas. Tai buvo 
didelė dovana, nes  kultinio filmo jos parastas TSRS imperijos žmogus 
pamatyti negalėjo, o girdėt apie jį girdėjo (per radiją kartais nuskambėdavo 
energingos miuziklo arijos). Ir štai – prašom, miuziklo tekstas su nuotrau-
komis. Tikras Vakarų pasaulio delikatesas ant lietuvaičių stalo. O, koks jis 
buvo gardus!

Pirmasis numeris vienu smūgiu pravėrė langus į sielas, įsiveržė ateities 
vėjai. Skaitytojas pamatė geidžiamus Vakarus be jokių komunizmo prie-
maišų. Ir jie nebuvo  vadinami nei imperialistiniais, nei supuvusiais. Nuola-
tiniame atvarte apie pasaulio įdomybes, pavadintame „Jaunystės panorama“ 
(o vėliau ženklintame tik „vėjų rože“), imta skelbti pasaulio kaleidoskopą – 
trumpas žinias iš visų pasviečių. Žinios iš Maskvos dažnai atsidurdavo apa-
čioje, pirma pasimėgavus Japonijos, Kubos, Londono ar Filipinų egzotika. 

Žinoma, pirmajame numeryje turėjo būti ir auklėjamoji idėjinė-komu-
nistinė publikacija. A. Drilinga ją pavadino „Revoliucijos telegramomis“, 
pateikdamas lietuvių bolševikų susirašinėjimą su Leninu 1919 m. Tiesą sa-
kant, tai irgi buvo nežinoma medžiaga.

Pirmasis numeris tik pakėlė uždangą, o antrajame pasirodė ir tikras 
tabu — apnuogintas moters kūnas. „Esminio instinkto“ žadinimas anuo-
metinėje spaudoje ir viešumoje buvo laikomas pasikėsinimu į „tarybinio 
žmogaus“ moralę. Ir čia sprogsta nedidelė bomba – „Nemune“  pasirodo 
kuklus aktas (autorius – Vilius Naujikas). Tai buvo pirma kregždė, paskui 
ją pasipylė meistrų darbai – R. Rakauskas, Romualdas Požerskis, Rimantas 
Dichavičius tapo nuolatiniais „moterų nuogybės“ įamžintojais. Kiekvienas 
skaitantysis tais metais, imdamas naują numerį į rankas, pagalvodavo: „Ar 
ir vėl rasiu tai, ko neįmanoma įsivaizduoti?“ Mažiausiai penki atsidūsėjimai 
lydėdavo kiekvieną numerį: neįprastas formatas (tokių nėra buvę), nuo-
traukos (meniškumas be priekaištų), Lietuvos istorijos atodangos (prieš-
kario Lietuva), Vakarų pasaulis  (jo horizontai) ir pagaliau… Horacijaus 
Drapako anekdotai.
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***

„Nemuną“ medžiojo visur. Kadangi žurnalas gimė balandį, prenume-
ratos išsyk nebuvo, tiražas – tik 16 000. Vadinasi, deficitas. Net eidamas 
Laisvės alėja galėdavai nerasti jo nei kioske prie Soboro, nei prie Miesto 
sodo. „Išpirkta dar vakar“, - skambėdavo trumpas kioskininkės atsakymas. 

Įsigytą žurnalą leido iš rankų į rankas, nelyginant pogrindinę spaudą. 
Metų komplektai būdavo surišami ir guldavo į šeimų archyvus. Jau per 
pirmuosius nepilnus metus „Nemunas“ taip didingai plukdė savo vandenis, 
priimdamas į juos visus naujus intakus, kad metų pabaigoje, prasidėjus pre-
numeratai, tiražas siekė 50 000 ir augo toliau.

„Nemunas“ tapo kelio ženklu ne tiek ir ne tik Kaunui, kiek visai Lie-
tuvai. Penkmetį, skaičiuojant nuo pirmojo numerio iki pat 1972 m. rudens, 
galima pavadinti „Nemuno“ aukso amžiumi.

„Nemunas“ tapo epochą aprašančia „Iliada“, nedideliu Trojos-Kauno 
mūšio epu. Lietuvių valstybė buvo sutriuškinta? Taip, bet jos kultūra išliko 
anuometinėje  „Naujojoje Romuvoje“, o dabar – jau ir „Nemune“. Suteik-
damas vilties ateičiai, „Nemunas“ kone direktyviškai teigė, kad kultūra auga 
iš praeities, ne iš komunistinės klasių kovos.

Darbo žmonių laiškų-skundų skyriaus žurnale nebuvo.
„Nemunas“ pirmasis po karo priminė Lietuvai, kad lietuviai – Europos 

krepšinio čempionai. Nuotraukos iš 1939 m. Kauno sporto halės apžavėjo 
jaunąją kartą, o senąją pravirkdė.  „Nemunas“ pirmasis atgaivino Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno „Lituanikos“ žygdarbį: paskelbtas rašinys ir mani-
festas „Mes skrisime į Lietuvą“. „Nemune“ skelbtas nuotraukas tūkstančiai 
vaikinų kabindavo ant sienų.  Iki pat atgimimo ir Sąjūdžio jos kabėjo kaip 
ikoninės „Lituanikos“ ir 1939 m. Kauno sporto halės nuotraukos. 

Pagaliau labai svarbus baras, kurį išvarė „Nemunas“ – prieškario „ma-
žasis Paryžius“. Palaipsniui, be triukšmo ir skausmo „Nemune“ buvo lai-
dojami komunistiniai-bolševikiniai štampai. Blanko ir nyko stalinistinės 
istorinės-vadovėlinės „tiesos“ (TSKP-VBP kursas, surašytas Stalino ir dės-
tytas iki pat 1990 m.). Klasių kovą, buržuaziją ir fašizmą Lietuvoje keitė 
prieškario Lietuvos asmenybių galerijos ir kultūros reiškinių pristatymas. 
Beveik nebuvo „Nemuno“ numerio, kuriame nepriklausomos Lietuvos gy-
venimas neskambėtų choru, unisonu arba aidu. O Vakarų gyvenimo aidai? 
Jiems buvo skirtas visas atvartas, vieta kiekvieno numerio pabaigoje.
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***

Kauniečiams ir Lietuvai godžiai skaitant ir vartant pirmuosius „Ne-
muno“ numerius, LKP CK ir spaudos prižiūrėtojai sunerimo –  jie pamatė 
ne tai, ko tikėjosi.  Prasidėjo nuolatinės vyriausiojo redaktoriaus kelionės 
į Vilnių. Kone kiekvienam numeriui pasirodžius, pasigirsdavo ir telefono 
skambutis iš Vilniaus. Dažniausiai skambindavo komjaunimo vadai, kurie 
gal ir susilaikytų nuo skambučių, bet LLKJS CK sekretoriui prieš tai bū-
davo paskambinęs LKP CK skyriaus vedėjas ar net sekretorius. A. Drilinga 
jau žinojo veiklos trajektoriją: skambutis – kvietimas, kvietimas – kelionė 
į Vilnių. 

Cenzūra, tai yra „Glavlitas“ (Kaune – „Gorlitas“) leisdavo skelbti kone 
visas „Nemuno“ medžiagas, dėdavo riebų violetinį antspaudą ant pirmojo 
puslapio. Padėjo „praslysti“ ir gera kaimynystė – cenzūros biuras buvo įsi-
kūręs tame pačiame K.  Donelaičio gatvės name. Padėjo ir galinga to meto 
priemonė  – arielkėlė, dažni pasisėdėjimai kompanijoje su menininkais. 
Numeris, kuris Vilniuje nebūtų „praėjęs“, Kaune pralėkdavo ant sparnų. 
Cenzorius Jurborskis buvo sukalbamas. 

Bet pasitaikydavo ir charakteringų kuriozų. Kartą užkliuvo Juozo Gru-
šo apsakymas „Nuogi atrodo negražiai“ – cenzūra nepraleidžia.

„- Čia Jurborskis, - pasakė Kauno „Glavlito“, tai yra cenzūros viršinin-
kas. - Išimkit Grušo apsakymą apie kiaulę.

- Kodėl? - naiviai paklausiau.
- Negi redaktoriui reikės aiškinti! - pasakė Jurborskis. - Pats už mane 

ne blogiau viską supranti. Ar tyčia nori prakišti tą Grušo antisovietčiną?
- Grušas – literatūros klasikas!
- Cha! - tik krenkštelėjo Jurborskis. - Apsakymą skaitė Vilniuj. Ten 

apie jį nuomonė neigiama.
Griauti numerį reiškė…“ 
Aišku, ką reiškė – išlaidos, nervai. Ir čia į pagalbą atskubėjo A. Kadžiu-

lis, kaip dažnai ir būdavo. 
„ Algis Kadžiulis, pažįstantis Kauną ir vos ne visus kauniečius kaip savo 

penkis pirštus, man ir sako:
- Aš žinau, kaip gauti „Stoličnaja“, - tuo metu tai buvo itin deficinė 

degtinė, kurią gurkšnodavo tik valdžios viršūnėlė, - pasiimam porą butelių 
ir dumiam pas Jurborskį.

Jurborskis sėdėjo savo kabinete už rašomojo stalo, neatsistojo, bet 
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padavė ranką (tokios buvo jo manieros), Algis trinktelėjo buteliuką ant sta-
lo, iš portfelio išėmė gerą gabalą daktariškos dešros ir duonos puskepalį; 
Jurborskis sėdėjo kaip sėdėjęs, traukė dūmą ir šniurkščiojo savo didžiule 
lenkta nosimi, matyt, užuosdamas užkandą. Mes greitai įpylėm į stiklines, 
kurias Algis išėmė iš spintos, ne pirmą kartą, aišku, jas ten surasdamas.

- Ko tu prisikabinai prie to apsakymo? - paklausė Algis cenzorių. - 
Nieko baisaus jame neparašyta.

Mes antrą kartą nurijom po gurkšnį baltosios.
- Man iš Vilniaus paskambino, - pasakė Jurborskis.
- Na, ir kas? Kaune vadas tu!
- Toks ir vadas… Būčiau nė neskaitęs, jei nebūt paskambinę. Bjaurus 

apsakymas. Jį galima suprasti tik taip: kiauliškas mūsų gyvenimas. Ne gy-
venimas, o cirkas! Ir taip galima rašyti apie tarybinius žmones?

- Klausyk, bet juk ten nepasakyta, kad apie tarybinius. Ten gal kaip tik 
apie kapitalistinį gyvenimo būdą.

- Cha, neieškokit durnių, kiekvienas supras, kam taikoma…  Juk žinot, 
kas yra Grušas, jis – anų laikų žmogus.

- Bet tas apsakymas – metafora! Perkeltinė prasmė, hiperbolė!
- Įsikiškit savo hiperboles į tą vietą, nes ir taip jau „Nemunas“ mums 

kaip klizma, už kiekvieną numerį gaunam velnių. Antitarybinių išpuolių 
neturi būti! Ir taškas.

- Ką nors sugalvosim, - pasakiau, - bet apsakymo neišmesim.
- Tada aš neatsakau, - pasakė Jurborskis, - jei reikės sustabdyti spausdi-

nimą. Tiesą sakant, kokios nors diversijos nematau, bet, suprantat…
Mes supratom, gurkšnojom toliau, kol įkaitom kaip reikiant, pradė-

jom varyti anekdotus, daugiausia apie žydus, ir Abramas tuose anekdotuose 
visada likdavo nugalėtojas… Ir po poros ar daugiau valandų visi trys jau 
apsikabinom ir atsibučiavom, ir atsisveikinom kaip neišskiriami bičiuliai, 
ir niekad vėliau su cenzoriumi nesipykom – jis mus visada įspėdavo, už ką 
dirs kailį“.

Taip Kaune buvo apeinama grėsmingai Vilniuje ir visame krašte skam-
bėjusi „cenzūra“. Tą kartą A. Drilinga susitarė su J. Grušu ir pridėjo prie 
apsakymo rubriką „groteskas“. „Ir pasirodžius „Nemunui“, aš jį nunešiau 
Grušui į „Tulpės“ restoraną, kur buvo išgerta po tradicinį armėniško kon-
jako stikliuką“.

(Antanas Drilinga.- Aš juos mylėjau. Vilnius, 2005. - P. 116-118).   
Iki pat naujosios laisvės ir naujojo barbarizmo laikų Kaunas buvo ir 
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liko Kaunas su nesugriauta „Konrado cukraine“, vadinama ir “Pas Kon-
radą“. Net komunistai nelietė švento kultūros židinio, tik perkrikštijo jį  į 
„Tulpę“. Ten sienos alsavo prieškario nepriklausomybės šarmu ir būtinu 
bohemos susitikimų tabako aromatu. Nūnai šventovė sunaikinta, laimė, 
liko nors greta atsiradusi „Knygų ministerija“.

***

Vyriausiojo redaktoriaus kelionės į Vilnių buvo tapusios nuolatine jo 
darbo rutina. 

Žinoma, kviesdavosi jį ne Rašytojų sąjunga, su kuria viskas buvo su-
derinta (buvo specialus etatas  – „Nemuno“ atstovas ryšiams su sostinės 
kūrėjais), ir net ne LKP CK, o kviesdavosi „pokalbio“ dažniausiai komjau-
nuoliai — LLKJS CK, įsikūrę Lenino (dabar – Gedimino) prospekte. Šiaip 
ar taip, juk jie ir buvo leidinio tėvai-kūrėjai. Pirmojo sekretoriaus kabinete, 
arba ideologijos skyriuje vyriausiasis  redaktorius išklausydavo priekaištų, 
nusiskundimų ir paprotinimų. Buvo toks nebylių priekaištų žanras: „sekre-
toriaus žmonai nepatiko“, arba: „yra nuomonė, kad tai negerai“. Vyriausia-
sis išklausydavo,  pažadėdavo pasitaisyti, vadinasi, mažiau skelbti Vakarų 
pasaulio publikacijų, aprimti su aštria socialine kritika, nekišti nuogo mo-
ters kūno. Išeities nebuvo – reikėdavo tik pažadėti pasitaisyti. 

Kartais tekdavo nueiti ir į senąją darbo vietą – užeiti pas patį L. Šepetį. 
Vyriausiasis ideologas mokėjo būti liberalesniu negu asmeninio pokalbio 
telefonu metu, žinojo kabinetų įtaką apsilankiusiam  – valdžios kabinete 
pakyla baimės laipsnis. Kiek pabardavo, paspausdavo ir palinkėdavo likti 
gyvam. Tarsi nuo jo, L. Šepečio, niekas nepriklausytų.

Taip, atlikus išpažintį, gavus išrišimą ir pasivaikščiojus atlaidų korido-
riais, kol vairuotojas parveždavo į Kauną, pusę pasižadėjimų pamiršdavo. 
Poezija, ne gyvenimas!

 „Nemuno“ vyrai girdėjo (o kai kas ir matė) esant pikantišką „suve-
riamą Drilingos altorėlį“, kuris teikė gyvenimo džiaugsmo ir paguodos. 
Sunkią  valandą, grįžęs namo į Maironio gatvę, atsidarys,  būdavo, vidinę 
lango pusę ir sustings prieš įšsirengusių ir visai nuogų gražuolių ekspoziciją. 
Vakarietiškų žurnalų iškarpų jis buvo prisiklijavęs visą vidinę lango pusę. 
Pablizgindavo akis, pakildavo sparnai ir tonusas, ir vėl vyriausiasis redakto-
rius puldavo į mūšį už kultūrą. Argi normalaus vyro gali neįkvėpti moters 
grožis? Koks idiotas prieštaraus!

ARVYDAS JUOZAITIS
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Poetas, o ne vyriausiasis redaktorius-komunistas buvo A. Drilinga 
Kaune. Vilniuje jis būtų pražuvęs, nomenklatūra jį būtų suėdusi. (Kas ir 
nutiko, kai po visų perturbacijų grįžo į sostinę ir tapo „Literatūros ir meno“ 
redaktoriumi, bet tai jau kita istorija, kitas A. Drilinga).  

O grįžęs iš Vilniaus ir kiek pakėlęs girnas, paleidęs rupesnį grūdą vie-
name, kitame numeryje, poetas-redaktorius vėl įgaudavo drąsos, sustiprė-
davo priešais savo altorėlį ir – vėl erezijos. 

Tada ir vėl laukdavo kelionė į Vilnių. 

***

Kai okeaninis laivas įsibėgėja, kursą keisti labai sunku. 
Atėjus 1972 m., teko. Gegužę nutiko kalantinės, vadinasi, turėjo nuošti 

miško viršūnes apvalanti audra. 
Vilniaus nomenklatūrai senokai buvo įsiėdęs nenuspėjamas, nuolat 

siurprizus kepantis A. Drilinga. Vos radosi dingstis, „Nemuno“ viršūnės 
pjovimas tapo neišvengiamas. Romo Kalantos susideginimas ir kilusios ka-
lantinės tapo negailestinga dingstimi. 

***

Laikams nuūžus, A. Drilinga, kalbėdamasis su gimtojo Anykščių 
krašto korespondentu Vidmantu Šmigelskiu, prisimena kovos laikus da-
lykiškai, „memuaristika“ nepiktnaudžiauja. „Sėkmę sąlygojo gal dvi ar trys 
priežastys: žurnale buvo bandoma vengti ideologinių stereotipų bei grubiai 
ideologizuotos kalbos ir siekti žmogiško paprasto kalbėjimo; antra, rašėme 
nesidangstydami ideologinėmis širmomis apie to laiko aktualijas, neapei-
dami aštrių kampų apie skaudulius, kuriuos derėjo apeiti; trečia, žurnalo 
estetinis vaizdas buvo kuriamas talentingų menininkų, ir jo pavidalas (net 
nestandartinis formatas) traukė skaitytojo akį, o ligi tol menkai žinomi fo-
tomenininkų darbai žurnale surado tinkamą terpę.“ 

(Gyvieji Anykščiai, 2021-07-24).  
A. Drilinga nedejuoja, nekalba apie kainą, kurią jam asmeniškai teko 

mokėti už „Nemuno“ populiarumą – apie tuos penkerius metus ir nesiliau-
jančią LKP CK ideologinę cenzūrą, apie nuolatines keliones į Vilnių. 

RENESANSAS NEMUNU PLAUKIA
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***

Nūdienio „Nemuno“ redaktorė Erika Drungytė pastebėjo aiškiai ir 
tiesiai: „Nemunas“ grąžino Kaunui naikintą jo dvasią – aikštingą, ketur-
vėjininkišką, drąsią, besikertančią su to laiko normomis ir reikalavimais, 
pakankamai inteligentišką, bet tuo pat metu ir chuliganiškai nepaklusnią.  
Tad kiek prislopinta miesto savastis ėmė busti ir reikalauti peno. Ėmė augti 
ir tapo reiškiniu Kauno dramos teatras, Modrio Tenisono vadovaujami mi-
mai, pagreitį įgavo fotografų veikla, pagaliau atsirado rašytojų. Drąsios pu-
blikacijos žadino vaizduotę, polėkį, svajones.  Žinoma, kalantinės subrendo 
kartu su visoje Europoje vykusiais neramumais, bet apkaltinti žurnalą buvo 
patogu – reikėjo pakeisti tą nepaklusnų redaktorių.  (Lietuvos rytas, 2018-
05-02).

Žinoma, po kalantinių pats A. Sniečkus buvo „supurtytas“ –  jis nesi-
tikėjo tokio „chuliganiškai-nacionalistinio“ jaunimo eisenų Kauno centre. 
LKP CK agitacijos ir propagandos skyrius privalėjo „imtis priemonių ir 
taisyti“ ideologines socialistinės gyvensenos klaidas. Kauno valdžią reikėjo 
„supurtyti“, kad ji imtųsi bent jau kosmetinio kadrų „valymo“. Miesto par-
tijos komitetas turėjo įvertinti savo klaidas ir padaryti rimtas išvadas. Tai 
reiškė vadovaujančių miesto kadrų „perkratymą“, darbuotojų keitimą – visų 
be išimties mokyklų, gamyklų, įstaigų ir net meno kolektyvų vadovų tikri-
nimą „partine linija“. A. Sniečkus paaukojo ir bendražygę Janiną Narkevi-
čiūtę, apkaltinęs ją. 

 „Nemunas“ tame vajuje atsidūrė kone flagmano vietoje –  buvo maiš-
tingosios dvasios flagmanas Kaune. A. Drilingos dienos buvo suskaičiuotos. 

1967-1972 m. buvo nuostabus istorinis mirksnis, reikšmingas gyveni-
mo tarpsnis. Avantiūrizmas vienų ir atsargumas kitų lėmė žurnalo sėkmę. 
„Nemunas“ tapo mažyčiu stebuklu, ir tapo būtent todėl, kad vadovo-rašy-
tojo-komunisto jame nebuvo.

                                                                          Arvydas JUOZAITIS
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ELVYRA MARKEVIČIŪTĖ

TEATRO BACILA
Ištrauka iš rašomos knygos

Rašyti apie režisierių Gytį Padegimą 
sudėtinga ne tik todėl, kad esame seniai pa-
žįstami, ištisą dešimtmetį dirbome Šiaulių ir 
Kauno dramos teatruose, bet ir dėl jo neįti-
kėtino produktyvumo bei veržlumo. Vos pa-
sirinkus kokį nors atskaitos tašką, paaiškėja, 
kad tai jau nutolusi praeitis, kad vėl reikia 
vytis septynmyliais žingsniais nuskubėjusį 
kūrėją. Dėl tos priežasties net ir jo kūrybi-
nės veiklos penkiasdešimtmetis netaps  jokia 
riba – vos išėjus knygai reikės gailėtis, kad į ją 
nepakliuvo daugelis naujai įgyvendintų kūry-
binės veiklos sumanymų.

Tai puikiai iliustruoja šiam leidiniui skir-
tas  pokalbis „Idealizmo perkainavimas, arba 
Kaip išlikti pastoviu keičiantis“ (Varpai, 2016, 
Nr.34, p. 121-138), kuriame režisierius apibendrino savo kūrybinę ir gy-
venimišką patirtį. Jei knyga būtų išleista tuo metu, už borto būtų likę labai 
svarbūs dalykai – pirmiausia, jo parašytų ir realizuotų pjesių trilogija, nes 
tuomet kūrybiniame kraityje buvo tik dokumentinė fantasmagorija „JAH“ 
(2011). Šį Nacionaliniame Kauno dramos teatre režisuotą veikalą vėliau 

Gytis Padegimas – studentas. 
1970 m.
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papildė pjesės apie trečiąjį Lietuvos prezidentą Kazį Grinių „Alksniškiai“ 
(Kauno Kamerinis teatras, 2017) ir Lietuvos teatro šimtmečiui skirta ko-
miška drama „Pirmeiviai“ apie lietuvių profesinio teatro kūrėjus (Naci-
onalinis Kauno dramos teatras, 2020). Negana to, visos trys pjesės buvo 
išspausdintos Lietuvos tautosakos ir kultūros instituto leidinyje „Pirmei-
viai. Trys Kauno Lietuvos pjesės“ (2022). Ir dar: minėtame pokalbyje tik 
svajojama apie Thorntono Wilderio pjesių ir kitų operų pastatymus. Kiek 
vėliau tai su kaupu įgyvendinta – Kauno Kameriniame teatre pastatyta šio 
autoriaus trilogija „Upės po žeme“ (2016), vėliau – Adamo Rappo drama 
„Noktiurnas“ (2018), Alytaus dramos teatre režisuota Briano Frielo pje-
sė ,,Filadelfija, aš atvykstu!” (2017), Nacionaliniame Kauno dramos teat-
re – Algirdo Landsbergio „Vėjas gluosniuose“ ( 2018). Muzikinio žanro 
pastatymus papildė Giedriaus Kuprevičiaus ir Herkaus Kunčiaus Tezių 
opera „Liuterio durys“ (2017), skirta Reformacijos 500 metų jubiliejui, o 
Klaipėdos Muzikiniame teatre nuskambėjo dvi garsios operos – Eduardo 
Balsio „Kelionė į Tilžę“ (2019) ir Antoníno Dvořáko (Dvoržako) „Undi-
nė“ (2022).  

O kur dar tik repetuojami nauji spektakliai, paskaitos, renginiai (Ma-
rijampolėje režisuota Jievaro Jasinskio ir Herkaus Kunčiaus muzikinė 
misterija „Sūduvių pėdsakais“, 2022), pasisakymai, pokalbiai ir straipsniai 
spaudoje, per LRT ir TV. Galiausiai – už kūrybinius nuopelnus suteikti 
nauji apdovanojimai: ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius ir 
1-ojo laipsnio Santakos garbės ženklas (abu 2022).

Tokiu būdu negaliu turėti vilčių nuodugniai ir išsamiai atspindėti Pa-
degimo kūrybinę bei visuomeninę veiklą. Vis dėlto tam tikri kertiniai atra-
mos taškai, kontūrai ir gairės yra pakankamai aiškūs. Pagrindinę vietą šioje 
architektūroje užima kūryba – spektakliai įvairiuose Lietuvos ir užsienio 
teatruose, taip pat LRT ir LTV. Toliau seka visuomeninė veikla, renginiai 
ir dalyvavimas Sąjūdžio judėjime, kuriuos geriausiai apibendrina lietuvių 
dramaturgijos festivalis „Atgaiva“. Svariai įsiterpia pedagogika, kur ypatin-
gai svarbią vietą užima Michailo Čechovo kūrybinio metodo dėstymas. Ir 
galiausiai – literatūrinė veikla, apimanti straipsnius leidiniams ir periodikai, 
o vėlesniu periodu – dar ir dramaturgiją. Remiantis šiais keturiais kampais, 
bandysiu suręsti tam tikrą statinį, bent iš dalies atspindintį pasišventėlio 
pastangas, sutelktas minėtomis kryptimis. Šiame darbe ketinu remtis išsa-
miu archyvu, režisieriaus perduotu Kauno apskrities viešajai bibliotekai ir, 
žinoma, bendro darbo patirtimi, kuri tiek padeda, tiek trukdo, nes visada 
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kelia prielaidas kaltinimams šališkumu. Dėl tos priežasties yra pasitelkti ir 
įvairių periodų bendradarbių prisiminimai, kai kurios recenzijos bei paties 
G. Padegimo pokalbiai bei įžvalgos.

PRADŽIA

Dauguma monografijų paprastai prasideda nuo išsamaus supažindini-
mo su kūrėjo vaikyste ir jaunyste, šeima bei įtakojusia aplinka. G. Padegimo 
atžvilgiu bėda ta, kad jo populiarumo žiniasklaidoje dėka šie duomenys 
įvairiausių pokalbių pavidalu jau seniai pasklidę visuose įmanomuose gyve-
nimo būdo žurnaluose, laikraščiuose bei kituose leidiniuose. Ir pats režisie-
rius, po eilinio žurnalistų kvietimo pasikalbėti jau skundėsi, kad seniai viską 
išpasakojo ir negali sugalvoti naujos biografijos.

Vis dėlto, nors kai kurie faktai ir bus nuskambėję viešoje erdvėje, ma-
nau, kad kultūrinis kontekstas, nulėmęs kūrybinį pasirinkimą, dar nebuvo 
aptartas. Tuo atžvilgiu Padegimui iš dalies pavyko naujai interpretuoti savo 
prisiminimus:

„Su teatru, anot poeto, mes pasimatėme pro kitus žodžius dar anksty-
voje vaikystėje. Mano tėvai, jauni gydytojai buvo labai dideli teatralai ir, grį-
žę po spektaklio, kiekvieną kartą aistringai ginčydavosi. Minėdavo aktorių 
pavardes, personažus, aptarinėdavo siužetus. Ir teatras man visada atrodė 
toks tolimas, paslaptingas, mitinis pasaulis, kurį regėjau savo vaizduotėje. 
Mano dėdė Jeronimas studijavo tuometiniame Leningrade ir man, vos ke-
lių metų vaikui, visada parveždavo šūsnį „Teatralnyj Leningrad“ („Teatrinis 
Leningradas“) reklaminių bukletų. Aš iš jų išmokau skaityti rusiškai, ilgai 
žiūrinėdavau ten išspausdintas spektaklių ir aktorių nuotraukas. 

Vėliau, kai paaugau, dažnai eidavau su tėvais į teatrą ar kiną. Mano 
mama, nors ir būdama medikė, institute kuravo labai plačią kultūrinę veiklą. 
Kartu su dabar žinomu gydytoju infektologu Alvydu Laiškoniu jie ruošė 
įvairius vakarus, susitikimus, kvietė aktorius, organizavo poezijos skaitymus 
ir koncertus. Aš taip pat ten eidavau, žiūrėdavau, klausydavau. Už savo ak-
tyvų indėlį mama netgi buvo premijuota – kartu su kažkokia delegacija iš-
siųsta į Paryžių, kur ją globojo garsusis semiotikas Algirdas Julius Greimas. 
Vėliau ji grįžo namo per Maskvą, kurioje tuo metu mokiausi, ir mes kartu 
klajojome po miestą, tarsi pratęsdami jos kelionę. Ji buvo paveikta įspūdžių, 
atrodė kitokia, atjaunėjusi, visi galvojo, kad tai mano sesuo. Apsilankė insti-
tute, kavinėse – tos kelios dienos mums buvo vienos laimingiausių.
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Esu labai dėkingas savo pirmajam mokytojui Jurgiui Kalėdai. Mes mo-
kėmės tuometinėje „Komjaunimo“ vidurinėje mokykloje (dabar „Aušros“ 
gimnazija), šalia kurios buvo visi Kauno teatrai  – Dramos, Muzikinis ir 
Lėlių. Mokytojas Kalėda jau pradinėse klasėse labai dažnai vedėsi mus į 
šiuos teatrus. Labai ryškiai prisimenu Lėlių teatro atidarymą dabartinėje 
Kauno filharmonijoje ir spektaklį „Stebuklingas Aladino žibintas“. Rodos, 
ir dabar aiškiai matau visas tas lėles. Pamenu, kartą buvome ekskursijoje po 
Muzikinio teatro užkulisius. Ten pamačiau vieną ilgametę  choro artistę su 
ilga kasa, kuri sėdėjo ir mezgė. Tai man sukėlė šoką, nes negalėjau suprasti, 
kaip tokioje įstabioje vietoje galima taip beprasmiškai leisti laiką.

Didelę įtaką padarė ir ypatingai mano, kaip žiūrovo, akiratį praplėtė 
mūsų giminaitė – operos solistė Irena Žukaitė bei jos vyras muzikologas 
Julius Špigelglazas. Kai Vilniaus Opera atvykdavo tradicinių gastrolių į 
Kauno Muzikinį teatrą, aš, suprantama, matydavau visus spektaklius. Ir kai 
mes viešėdavome tetos Irenos šeimoje Vilniuje, ramioje ir gražioje Trenio-
tos gatvelėje, mane visada žavėjo jos nuotraukos, išdėliotos ant fortepijono, 
kurias ilgai apžiūrinėdavau. Puikiai prisimenu, kaip ėjau į Antano Račiū-
no operos „Saulės miestas“ premjerą. Na, o dėdė Julius vesdavosi mane į 
savo paskaitas apie muziką. Ir dar –  jų kaimynė buvo garsioji aktorė Nelė 
Vosyliūtė-Dauguvietienė, kurią visi vadino „ponia“. Tokiu būdu, man dar 
būnant paaugliu, teko garbė su ja pabendrauti. Tokie išlikę mano, kaip 
žiūrovo, įspūdžiai, nors tarp jų yra ir ne visai malonių.  Labai slogų jausmą 
sukėlė vienas spektaklis, atskleidžiantis, kaip svarbu atrinkti, kur vesti vaiką. 
Dabar jaunos mamos tempia vaikelius, netgi kūdikius, į visus renginius, bet 
aš galvoju, kad tai nėra gerai. Mano atmintyje lig šiol tūno gąsdinantis ir 
traumuojantis įspūdis, kurį sukėlė vienas spektaklis, vaikystėje pamatytas 
kultūros namuose Alytuje, į kurį mane nusivedė močiutė. Jis mane labai 
prislėgė, nes pasakojo apie baisų kaimo idiotizmą, tamsumą, gerų žmonių 
skriaudimą ir jų savigarbos trypimą. Man atrodo, kad tai galėjo būti arba 
Antano Vienuolio „Prieblandoje“, arba Juozo Baltušio „Gieda gaideliai“. Ir 
kažkoks nuo to spektaklio pasąmonėje išlikęs baimės tumulas įstrigęs iki 
dabar. Bet iš kitos pusės, gal tai pažadino atjautą engiamiems žmonėms ir 
visam gyvenimui įskiepijo pagarbą žmogaus orumui...

Kalbant apie Kauno dramos teatrą, puikiai prisimenu aktoriaus Lai-
mono Noreikos balsą iš spektaklio „Dvylika brolių juodvarniais lakstan-
čių“. Arba, kaip dar būdamas paaugliu, stovėjau scenoje Garbės sargyboje 
prie aktoriaus Petro Kubertavičiaus, pirmojo spektaklio „Joninės“ (1920) 
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dalyvio, karsto, kur mus, kelis mokinius, tarp jų ir mano vaikystės draugę 
Ireną Levišauskienę, delegavo mokykla.

Kalbant apie savo sceninę praktiką, tai ji prasidėjo gana anksti, augant 
pas močiutę Alytuje. Ten, kur mes gyvenome, visiškai nebuvo berniukų, 
vaikystėje nepažinojau ir nebuvau matęs nė vieno vaikėzo. Kadangi taip 
susiklostė, kad visos mano amžiaus kaimynės buvo mergaitės, mes nežai-
dėme karo, nesikapojome kardais, - jų tarpe amazonių-feminisčių nebuvo, 
bet turėjome „parduotuvę“, kurioje „pirkdavome“ už beržų lapus, bandėme 
auginti triušiukus. Vėliau pradėjome žaisti teatrą. Senelių sodyboje buvo 
ištisa galerija visokiausių sujungtų tvartukų, malkinių, sandėliukų, o virš jų 
matėsi iškilę senelio daryti „dročiai“ – įvairios medinės figūros, judančios 
nuo vėjo ir primenančios marionečių teatrą. Aš jau tada skaičiau kažko-
kias senas istorines knygas, norėjau jas inscenizuoti, kažką rašiau. Vis dėlto 
pirmasis teatrinis bandymas – spektaklis „Molio Motiejukas“  – neįvyko. 
Pamenu vietoje uždangos pakabintą kažkokią spalvotą močiutės paklodę, 
susodintus žiūrovus, gavusius cheminiu pieštuku mūsų užrašytus bilietus 
už dešimt kapeikų. Visa bėda, kad nusprendėme būti realistinio-natūralis-
tinio teatro atstovais ir mergaitę, kuri vaidino Molio Motiejuką, nuo galvos 
iki kojų aplipdėme moliu. Atrodo, net akis užlipdėme. Su tokiu scenos kos-
tiumu ji greitai negalėjo ne tik kalbėti ar judėti, bet ir kvėpuoti. Gerai, kad 
laiku įsikišo močiutė ir išvaikė mūsų vaidinimą, nes jis, ko gero, būtų turėjęs 
vadintis „Molio Motiejuko gyvenimas ir mirtis“.

Buvo dar ir kiti bandymai, jau gyvenant pas tėvus ir besimokant pradi-
nėse klasėse. Prisiklausęs įvairių operų, nors ir nepasižymėdamas nei balsu, 
kuriuo iki šiol negaliu girtis, nei absoliučia klausa, kuri vis dėlto patobulė-
jo visą gyvenimą nuolat klausant muzikos, rengdavau naminius koncertus. 
Gal tai buvo slaptas noras atitolinti miego valandas, nes aš surinkdavau 
visas namuose esančias statulėles, lėles ir paversdavau jas tuometinės operos 
žvaigždėmis – Irena Yliene, Elena Saulevičiūte, Marija Aleškevičiūte, Irena 
Jasiūnaite, teta Irena, Valentinu Adamkevičiumi, Kaziu Gutausku, Riman-
tu Sipariu, Henriku Zabulėnu (Virgilijaus Noreikos tuomet dar nebuvo). 
Aš labai mėgau sudarinėti repertuarą, surašyti kokią dieną kokia opera bus 
rodoma, pasistatyti maketo dydžio miniatiūrinę „sceną“ ir bandyti visokiais 
balsais už tas figūrėles dainuoti. Namiškiai ir kaimynai  ateidavo pasižiūrėti 
to vaidinimo kaip kokio atrakciono, atsivesdavo draugus. Ir šios savo veik-
los sėkmės įkvėptas, prisiskaitęs įvairių teatrinių brošiūrų, teatro progra-
mėlių, nusprendžiau parašyti kūrybinį dainininko Adamkevičiaus portretą. 
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Pamenu, kažką rašiau, dėsčiau, 
citavau, formulavau savo mintis. 
Tokiu būdu šiuo opusu debiuta-
vau dar ir namudinio kritiko-tea-
trologo vaidmenyje. 

Mokykloje man vaidinti ne-
teko, bet paskutinieji mūsų moks-
lo metai  sutapo su Jono Jurašo 
atėjimu, kurį simboliškai įvardi-
jo Lidijos Kutuzovos, pirmosios 
jo žmonos, pastatytas spektaklis 
„Atėjo naujas“. Nuo to laiko žiū-
rėjome visus Jurašo režisuotus 
spektaklius, - susiformavo tam 
tikras branduolys, gana nema-
ža klasės draugų grupė, kuriems 
tai buvo įdomu. Mes eidavome 
į visus vaidinimus, dažnai ne po 
vieną kartą. Labai domėjomės 
Giedriaus Mackevičiaus panto-
mimos trupe, jos nariais, kurie 
atrodė tarsi atėję iš kito pasaulio – 
laisvi, hipiški žmonės, mūvintys 
spalvingom kelnėm, nebijantys 
pasirodyti dažytais plaukais. Dar 

vienas labai svarbus faktorius – prasidėjusi poezijos skaitymo vakarų mada. 
Jie vykdavo Lėlių teatre ir lig šiol mano atmintyje skamba jų atlikėjų – ak-
torių Monikos Mironaitės ir Laimono Noreikos balsai.

O mano pirmas rimtas su teatru susijęs darbas buvo mokyklos šim-
tadienio vaidinimas „Apie Baltą ir Juodą žmogų - 70“. Mūsų klasės auk-
lėtoja, norėdama padėti, pakvietė vieną Muzikinio teatro choro artistą, 
kuris ateidamas atsinešė raudoną vėliavą ir norėjo parengti kažkokį idėjinį 
literatūrinį montažą. Mes jį išvijome, tiesiai šviesiai pasakę, kad mums tai 
neįdomu ir nereikalinga. Tada auklėtoja, supykusi, kad atsisakome jos pa-
galbos, pasakė, kad. jei esame tokie išdidūs ir protingi, galime viską ruošti 
patys. Mes pareiškėme, kad taip ir padarysime. Pamenu, kaip pas dabar 
jau amžiną atilsį architektą Antaną Dirdą visą naktį dviese gėrėme alų ir 

Iš kairės: Šiaulių dramos teatro vyriausiasis 
režisierius Gytis Padegimas, teatro direktorius 
Vytautas Juškus  ir Jonas Jurašas Kryžių kalne. 
1990 m.
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dėstėme būsimo spektaklio siužetą. Jame buvo daug poezijos, bet netrūko 
ir veikėjų – aš vaidinau Baltą žmogų, būsimas profesorius Linas Kupčins-
kas – Juodą žmogų, o kompozitorius Mindaugas Urbaitis, tada J. Gruodžio 
muzikos mokyklos moksleivis, įkūnijo Šopeną, ateinantį į hipių salą. Įdo-
miausia, kad kita klasės draugė – būsima profesorė Eugenija Kupčinskienė 
išsaugojo šį tekstą, kuris buvo atšviestas ant gražaus šilkinio ritinio ir man 
padovanotas jubiliejaus proga. 

Atėjus laikui rinktis profesiją, susidūriau su problema. Be režisūros labai 
domėjausi istorija ir archeologija, tad reikėjo kažkam atiduoti pirmenybę. 
Tėtis sakė, kad visa istorija bus susieta tik su TSKP, kasinėti Egipte ieškant 
naujų faraono Tutanchamono kapų man niekas neleis, beliko pasidomėti 
teatro perspektyvomis. Tuomet tėtis mane išbandė tarsi atsitiktinai suor-
ganizavęs ne vieną susitikimą su keliais teatro praktikais, kurių kūrybinis 
likimas susiklostė labai nesėkmingai. Tikriausiai tėčio paprašyti, jie nupiešė 
teatro pasaulį labai juodomis spalvomis, papasakojo tai, ko žiūrovams tikrai 
nereikia nei matyti, nei girdėti. Federico Garcia Lorca yra palyginęs teatrą 
su baltomis lelijomis, kurios tam, kad išaugintų nuostabius baltus žiedus, 
turi įleisti šaknis į juodą dumblą ir purvą. Tai yra tiesa: kūrybą lydi žmonių 
aistros ir, jei aktoriai nevaidina scenoje, jie, anot mano dėstytojo profeso-
riaus Julijaus Kagarlickio, tampa socialiai pavojingu reiškiniu. Tada prasi-
deda „politiniai“ vaidinimai už rampos, įvairių koalicijų kūrimai, suokalbiai, 
kaip anekdote „prieš ką kitą sezoną draugausime“. Vis tik šie susitikimai 
nenumaldė mano troškimo užsiimti teatru. 

Profesinį išbandymą man parengė ir režisierius Jurašas. Taip susiklostė, 
kad į minėtą mano mokyklinį spektaklį atėjo Kauno dramos teatro aktorius 
Algimantas Voščikas, kuris kartu su mano tėvais vyresnėse klasėse mokėsi 
Alytaus gimnazijoje. Pažiūrėjęs spektaklį, Voščikas pasakė, kad tikrai turiu 
režisūrinių gabumų ir pakvietė ateiti į teatrą. Savo ruožtu teatro direktorius 
Romualdas Tumpa suvedė mane su režisieriumi Jurašu, kuris pareiškė: jau 
ne kartą kartojau, kad režisierius turi būti arba geras, arba joks. Jo nuomo-
ne, blogas režisierius yra kančia pirmiausia sau, taip pat šeimai, teatrui ir 
tėvynei. Jis paėmė iš manęs žodį, kad jo paklausysiu ir tarsi Žilvinas Eglei 
uždavė tris darbus – turėjau parašyti trijų spektaklių eksplikacijas, parengti 
jų režisūrinius planus. Taip pat privalėjau pažadėti, kad, jei jis nutars, jog 
turiu gabumų ir pradmenų tai veiklai, studijuosiu režisūrą, bet jei  jis ištars 
„ne“, tada galutinai atsisakysiu tos minties.

Pamenu, kad tuomet buvo labai karšta vasara ir aš sėdėjau prie savo 
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užduoties apsimuturiavęs galvą šlapiu rankšluosčiu, sumerkęs kojas į šaltą 
vandenį ir gerdamas girą. Taip ir sudėsčiau visas tris eksplikacijas: pir-
miausia aprašiau savo spektaklį, po to pasitelkiau Williamo Shakespeare 
„Hamletą“, kurio vėliau niekada nestačiau ir, matyt, jau nebestatysiu. Visi 
žino šios pjesės monologą „Būti ar nebūti“, o aš savo eksplikacijai pasirin-
kau kitą, lyg ir šalutinį monologą – parodykit man žmogų, kuris nebūtų 
vergas savo geidulių. Pabandžiau išvystyti temą, kaip Hamletas: tarytum 
Diogenas     dienos šviesoje ieško ir neranda žmogaus. Trečiai pasitarnavo 
almanache „Muzika ir teatras“ išspausdinta Eugene Ionesco pjesė „Nau-
jasis nuomininkas“. Tai buvo tikra naujiena, sėkmingai padėjusi užbaigti 
mano triadą. Ir kai aš, gavęs Jurašo palaiminimą, paskelbiau šią naujieną 
tėčiui, jis pasakė: „Jei jau joti į pragarą, tai ant gero žirgo. Važiuok mokytis 
ne į Vilnių, bet į Maskvą.“ Taip mano siekis nukrypo į tarptautinį teatro 
institutą GITIS, kur stojant taip pat reikėjo režisūrinių eksplikacijų.

Išsivertęs minėtus tekstus į rusų kalbą, pateikiau juos instituto deka-
nate. Bet viena darbuotoja, atsakinga už režisūros fakulteto formavimą, 
pamenu, kad ją vadino Valentina Georgijevna, patarė Ionesco pjesės ko-
misijai nerodyti. Ji papasakojo, kad prieš tai garsiosios pedagogės Marijos 
Knebel kurso studentai, vėliau žinomi režisieriai  – Borisas Morozovas, 
Josifas Raichelgauzas, Anatolijus Vasiljevas  pastatė ir suvaidino ištrau-
kas iš absurdistų Ionesco bei Samuelio Becketto veikalų, tuo sukeldami 
didžiulį skandalą. Knebel neleido rinkti naujo kurso, nors būtent ji turėjo 
būti mūsų kurso vadove. Juo tapo Josifas Tumanovas, vienas paskutiniųjų 

Gytis Padegimas su 
nuolatine scenografe Birute 
Ukrinaite Marijampolėje po 
tik ką  įvykusios muzikinės 
misterijos „Sūduvių 
pėdsakais“. 2022 m.
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Konstantino Stanislavskio mokinių, garsios gruzinų kunigaikščių giminės 
palikuonis. 

Tokia buvo mano teatrinė pradžia, - atsidūriau institute, kurio pa-
vadinimas GITIS skambėjo kaip mano vardas ir tai virto anekdotu, nes 
pradžioje niekas netikėjo, kad tai tiesa.“

GYTIS ĮSTOJO Į GITIS‘Ą

Pirmakursio vardo ir instituto pavadinimo atitikmuo buvo toks in-
triguojantis (rusų kalba skamba identiškai), kad net sulaukė TASS‘o pra-
nešimo (Tarybų Sąjungos telegramų agentūra / Telegrafnoje agenstvo 
Sovietskovo Sojuza, pagrindinė TSRS informacinė įstaiga). Štai  jo tekstas, 
pavadintas “GYTIS, GITIS‘o studentas“: „Valstybinis teatro meno insti-
tutas  – viena seniausių šalies aukštųjų mokyklų. Greitai GITIS švęs savo 
šimtmetį. Čia mokėsi įvairūs žmonės. Daugelis, jei ne visi, pirmakursiai – 
mėgėjų dramos studijų, liaudies ar net profesionalių teatrų auklėtiniai.

Pats jauniausias šių metų pirmakursis vadinasi senoviniu lietuvišku 
vardu Gytis. Netgi griežtai egzaminų komisijai šio abituriento vardas iš-
šaukė šypseną. Menki juokai – turėti instituto, į kurį stoji, vardą! Bet Gy-
čio kelias į GITIS‘ą – neatsitiktinis. Už aštuoniolikmečio moksleivio iš 
Kauno Gyčio Padegimo pečių – keletas savarankiškai režisuotų spektak-
lių, kalnai perskaitytos literatūros apie scenos meną, o taip pat atkaklus 
kūrybinis darbas, vadovaujant patyrusiam režisieriui Jonui Jurašui. Insti-
tuto rašto darbui Padegimas pateikė „Hamleto“ režisūrinį planą.

- Kada jūs nusprendėte tapti režisieriumi? 
- Režisieriumi  – palyginti neseniai, o teatru „susirgau“ nuo keturių 

metų, kai pirmą kartą ten patekau. Mano tėvai, gydytojai, sako, kad aš ir 
skaityti išmokau iš teatrinių programų. Bet nuo „teatro ligos“ net jie neį-
stengė manęs išgydyti...“1

Prisimindamas studijų metus, Gytis pasirodė ir entuziastingas, ir savi-
kritiškas : „Šios studijos labai daug davė – pirmiausia pažintį su Michailo 
Čechovo metodu. Jis tuo metu buvo uždraustas, bet mes platinome jį sa-
vilaida. Pamenu kaip Lietuvos atstovybėje, paties LTSR atstovo Maskvoje 
sekretorės man patikėta rašomąja mašinėle, visai ramiai per kalkę spausdi-
nau draudžiamus tekstus, kuriuos dalindavau draugams GITIS‘e. Jei būtų 

1 Советская Литва, 1970, 1 rugsėjo, p. 1.
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pamatę ką aš darau, arba kas nors įskundęs, būčiau išmestas iš instituto su 
vilko bilietu. Bet, laimei, niekam nešovė į galvą pasidomėti mano triūsu. 
Pro šalį eidamas pareigūnas netgi pagirdavo mane už stropų ruošimąsi 
TSKP istorijos seminarams. O aš visai negalvojau apie pavojų ir ramiai 
darbavausi. Dabar dėstau Michailo Čechovo kūrybinį metodą savo stu-
dentams, vedu kūrybines laboratorijas, taikau jį repetuodamas. 

Vis dėlto dar buvau pernelyg jaunas ir tuo pačiu kvailas, kad pasinau-
dočiau visomis ten atsivėrusiomis galimybėmis. Pamenu, kad kartą mane 
ir kurso draugą iš Uzbekijos Nazimą mūsų dėstytoja Nina Suchotskaja 
pakvietė į Naujų metų sutikimą pas savo draugę, garsiąją Fainą Ranev-
skają. Kokie mes buvome nelaimingi! Iš šio pasibuvimo, už kurį daugy-
bė legendinės aktorės gerbėjų būtų sumokėję milijonus, mes, vos sulaukę 
kurantų dūžių, skuodėme į bendrabutį, kur vyko „balius“ su mūsų kurso 
merginomis. 

Linksmas asociacijas, susijusias su jo vardu, Padegimas vėl išgyveno 
pradėjęs dėstyti Michailo Čechovo kūrybinį metodą Danijoje, Arhuso 
mieste, kur buvo įkurta akademija GITIS SCANDINAVIA. Kaip ir jau-
nystės metais, studentai leipo juokais išgirdę jo vardą, bet iki to reikėjo 
nueiti ilgą ir vingiuotą kūrybinės brandos kelią.

PIRMASIS SPEKTAKLIS

Savo pirmąjį spektaklį – Astridos Lindgren ir Miko Mikiverio miu-
ziklą „Karlsonas ir vėl pokštauja“ Padegimas pastatė dar besimokydamas 
trečiame GITIS‘o kurse. KAVB perduotame archyve yra jo studento bi-
lietas ir instituto rektoriaus kreipimasis į Kauno dramos teatro vadovy-
bę su prašymu leisti šio instituto studentui režisuoti diplominį spektaklį. 
Pageltusiose nuotraukose matyti dar visai jauni mus jau palikusių aktorių 
veidai, o režisieriaus bute lig šiol saugoma teatro darbuotojų premjeros 
proga padovanota išradinga aplikacija, vaizduojanti skrendantį Karlsoną.  
Atkreipia dėmesį, kad spektaklio dailininku buvo pats Vitalijus Mazū-
ras, nepasibodėjęs dirbti su vos pradedančiu apsiplunksnuoti kūrėju, kuris, 
savo ruožtu, nepabūgo sudėtingo spektaklio žanro, tarsi patvirtindamas, 
kad savo kūryboje neketina ieškoti lengvų kelių. 

„Mano pirmasis spektaklis dramos teatre buvo susijęs su, galima saky-
ti, pirmuoju mokytoju Jurašu, nes jis visą laiką tvirtino, kad būtent aš dirb-
siu jo vadovaujamame teatre antruoju režisieriumi. Nors jis pats pakvietė 
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mane statyti spektaklį, prieš tai visada kalbėjo, kad nereikia skubėti debiu-
tuoti, kad kuo vėliau pradėsiu, tuo bus geriau, nes tuomet turėsiu daugiau 
patirties. Bet man jau trečiame kurse „niežtėjo rankos“ ir labai norėjosi 
dirbti. Baigėsi tuo, kad, kai pagaliau susiruošiau statyti spektaklį, Jurašas 
jau buvo palikęs teatrą ir tada direktorius Tumpa pasiūlė man režisuoti 
teatro planuose esantį miuziklą pagal Mikiverio inscenizaciją „Karlsonas 
ir vėl pokštauja“.

Tuo metu teatre vyko remontas, žiūrovų salėje buvo išimtos grindys 
ir, turbūt norėdamas sukurti jaukesnę aplinką, nepakeičiamas teatro rek-
vizitininkas Albertas Šatkus iš dekoracijų sandėlio ištraukė neva ampyro 
stiliaus staliuką ir pastatė ant jo pagrindinį darbo įrankį – didžiulę pele-
ninę. Kai aš padėkojau ir pasakiau, kad nerūkau, jis taip apstulbo, kad net 
nustojo su manimi sveikintis. Jis ilgai nelaikė manęs „tikru“ režisieriumi, 
nes tokio atvejo, kad režisierius nerūkytų, jo ilgametėje praktikoje nebuvo 
pasitaikę.

Režisuojant šį spektaklį, pradžioje dirbau su jaunu dailininku iš Mas-
kvos. Jis sukūrė tiems laikams neįprastą interaktyvią scenografiją  – su-
galvojo paversti sceną labai įdomia žaidimų aikštele, kurioje vaikai, 
rinkdamiesi į spektaklį, galėjo įsikurti ir žaisti. Bet teatro vyr. dailininkė 
Janina Malinauskaitė meno tarybos posėdyje gana kategoriškai pareiškė, 
kad toks sprendimas sugriauna teatro paslaptį, kad vaikai turi būti laikomi 
nuo scenos per atstumą. Dabar tai atrodo labai nešiuolaikiškas požiūris, 
bet, manau, jis vis dėlto turi ir racionalaus pagrindo.

Tokiu būdu mano dailininku tapo garsusis scenografas Vitalijus 
Mazūras, kurio patirtis man labai padėjo. Šokius kūrė garsioji šokėjų 
pora – Jūratė ir Česlovas Norvaišos, muzikines partijas ruošė teatro kon-
certmeisterė Ligija Ribaitienė,  susibūrė tikrai puiki komanda. Karlsoną 
suvaidino Vilhelmas Vaičekauskas, atėjęs iš Vilniaus Jaunimo teatro, kurį 
buvo priverstas palikti dėl savo garsiosios improvizuotos replikos apie  į 
Turkiją nuvarytą lėktuvą, pasakytą spektaklyje „Skapeno klastos“. Man at-
rodo, kad tai buvo pirmas, ar vienas iš pirmųjų jo vaidmenų Kaune. Mažylį 
sukūrė jo žmona Aldona Kudlaitė, du plėšikus  –  Viktoras Valašinas ir 
Egidijus Paulauskas, vyresniųjų porą – Antanas Tarasevičius ir Ona Za-
lišauskaitė. Deja, nė vieno iš šių aktorių jau nebėra gyvųjų tarpe.

Pamenu dar vieną komišką situaciją, kai Valašinas dėl kažkokių savo 
švenčių praleido keletą repeticijų ir direktorius įsakė jam manęs atsiprašy-
ti. Atsidūręs tokioje situacijoje, jaučiausi labai keistai ir nejaukiai – buvau 
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žymiai už jį jaunesnis, dar studenčiokas, o pats atsiprašymas įvyko ankštoje 
teatro rūbinėje prie budinčio. Direktorius nepamiršo patikrinti: „Ar atsi-
prašė?“  Sakau: „Atsiprašė, atsiprašė...“. Direktorius : „Ar leisti į repetici-
jas?“ Aš: „Leisti, leisti į repeticijas...“

Spektaklyje pokštavo ne tik Karlsonas. Aš sumaniau pagyvinti vaidi-
nimą Mažylio taip trokštamu šuniuku. Jo metu Mažylį vaidinusi aktorė 
Kudlaitė smagiai su juo išdykavo ir žaidė. Tikrasis šuniuko šeimininkas 
buvo minėtas rekvizitininkas Šatkus – didelis „šposininkas“, kuris taip pat 
nusprendė pajuokauti. Prieš vieną spektaklį  pamačiau, kad jis vaikšto, tri-
na rankas ir vis kartoja: „Na, šiandien vaikučiai pamatys ko nematę... Na, 
šiandien vaikučiai pamatys...“ Galvoju: „Ką gi čia tokio tie vaikučiai pa-
matys?“ Ir paaiškėjo, kad kalytė vaikinga, ir būtent vaidinimo metu turė-
tų susilaukti savo šuniukų. Spektaklyje buvo mizanscena, kurioje Mažylis 
kalbina šuniuką ir su juo šoka, bet daugiausia jis ramiai gulėdavo savo 
pintinaitėje. Laimei, pasirodė, kad kalaitė daug delikatesnė už savo šei-
mininką – ji buvo tokia artistiška ir protinga, kad nusprendė negąsdinti 
nei vaikučių, nei teatro vadovybės. Ji nesiekė režisieriui pačioje jaunatvėje 
įvaryti infarktą ir atsivedė savo vaikučius pertraukos metu. Toliau jos šu-
niukai gražiai gulėjo kraitelėje (nežinau ar mažieji žiūrovai juos matė), o 
mamytė po sėkmingo gimdymo dar atliko kelias reikalingas mizanscenas 
su Mažyliu. 

Premjeros proga padovanodami medinį pajacą mane labai gražiai pa-
sveikino Regina Varnaitė ir Vytautas Eidukaitis. Po premjeros Laisvės alė-
joje susitikau aktorę Nijolę Lepeškaitę, kuri džiaugėsi vaidinimu ir taip pat 
nuoširdžiai sveikino. Nuostabią dovaną šias proga įteikė teatras. Tuo metu 
dekoracijų cechas buvo labai išradingas ir jame dirbusi Olga Svetikienė 
visada sugalvodavo neįtikėtinus premjerinius sveikinimus. Pas mane ir da-
bar kabo aplikacija su skrendančiu Karlsonu tarp šešių debesėlių, ant kurių 
surašyti visų šešių aktorių palinkėjimai su pagrindiniu užrašu „Opa-pa, 
Mažyli!“ Tokiu būdu mano praktika, per kurią studentai paprastai tik stebi 
repeticijas, virto spektakliu, su kuriuo aš vėliau apsigyniau diplomą...“

Elvyra MARKEVIČIŪTĖ

TEATRO BACILA
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Dienoraščiai, nepramanyti prisiminimai ateina kaip pakaitalas kitiems 
literatūros žanrams, kai šie praranda savo svorį ir galią. Panašių užrašų auto-
riai paprastai nusivilia  kitų žanrų įtaiga ir menine veika arba savo gebėjimu 
norimą įtaigą sukurti ir ima rašyti daug negalvodami apie siužetą, menines 
priemones, kalbą. Svarbiausia pasakyti visą tiesą, nedailinant jos, nedrama-
tinant istorijų, taip, kaip yra pasakojama draugams prie pokalbių stalo. Teko 
sutikti literatūros kritikų, skeptiškai žvelgiančių į tokį rašymą, teigiančių, 
kad autoriai yra praradę fantaziją ir išmonę kurti neegzistuojantį pasaulį, 
tarsi  jis būtų buvęs iš tikrųjų. Jų nuomone, į dienoraštinį stilių pasinėrę 
autoriai pripažįsta savo išmonės ribotumą, demonstruoja kūrybos stagna-
ciją. Čia esama tam tikro prieštaravimo, nes dažnai  autentiškais įspūdžiais 
besiremianti poezija ar proza giriama ir pavadinama išpažintine, o juk išpa-
žintis  dar natūralesnis šnekėjimo būdas nei dienoraščiai. Nors ką gali žinoti, 
regis, išpažintis ne ką rečiau suvaidinama negu dokumentiniai prisiminimai. 
Bent jau visokių metaforų, palyginimų bei kitokių tropų išpažintyse pa-
sitaiko daugiau negu dienoraščiuose ir kronikose. Nepulčiau ginčytis, kad  
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autentiškų rašinių su tikrais veikėjais ir įvykiais rašytojas griebiasi, nusivy-
lęs savo galimybe sugalvotais dalykais pasiekti skaitytojo sugestijas, dar ir 
skeptiškai traktuodamas visus savo pramanus, pasišaipydamas iš didžiojo 
meno, kaip iš pasiskolinto karališko drabužio, sunkiai ir priverstinai išmoktų 
manierų. Taip kalbama tik knygose, todėl gėda būti amžinu  kilnios kalbos 
mėgdžiotoju.

NUGIRSTA. Senatvė yra kaip cunamis, kuris staiga užgriūva ir su-
griauna viską, kas ilgus metus statyta ir puoselėta.

Dar vienas įrodymas, jog gyvenimas darosi teatrališkas, panašus į vai-
dinimą, nes nebeapsieinama be suflerio. Kas gi yra tie plačiai paplitę testai? 
Mokykloje, visokiose anketose, televizijoje, visur, kur siekiama standartinio 
masinio žinojimo. Tavęs klausia ir išsyk sufleruoja atsakymą. Vieną iš ke-
turių, trijų arba net dviejų. Laimi sėkmės džentelmenai, tie, kurie sugeba 
atspėti. Yra tokių disciplinų, kai  užtenka kažkada išgirstos pavardės, pavadi-
nimo, žodžio, net nereikia žinoti, ką tai reiškia. Literatūroje pakanka žinoti 
rašytojo pavardę, kūrinio pavadinimą. Apie ką rašoma, žinoti nebūtina. Pa-
našiai su istorija, geografija, politologija. Gyvenimas su sufleriu kreipia visus 
į teatrališkumą. Juolab, kad sufleris ne gyvas padaras, o negyvas anoniminis 
ekranėlis. Ne tik žinios, bet ir reiškiniai nėra tikri, viskas imituojama. Dėl 
to priviso visokių pranašų, spėjikų. O gal pataikys? Atsakymų nėra daug, o 
pagrindiniai – sėkmė ar prapultis. Užsimaukšlina ekstravagantišką skryblių 
ir kloja tiesą iš nematomo ekranėlio. O suflerių, beje, nėra daug.

Švedų žurnalistas ir režisierius J. Omanas, nuo Nepriklausomybės pra-
džios gyvenantis Vilniuje, viename savo pasisakymų, lygindamas Baltijos 
tautas, lietuvius apibūdino kaip baudžiauninkus ir partizanus.

Nuo Naujųjų metų pradėjo veikti alkoholio naudojimo įstatymo pa-
keitimai. Arielkos nebegalima reklamuoti, alkoholis pardavinėjamas trum-
piau  – naktį nebenusipirksi. Galybė visokių diskusijų. Kai kurios itin 
linksmos. Savo geležine logika stulbina toks prieštaravimas. Alkoholį lei-
džiama pirkti ir gerti jaunuoliams nuo 20 metų, tuo tarpu tuoktis ir eiti į 
kariuomenę leidžiama nuo 18-kos. Žmonės stebisi, - negi aštuoniolikmečiai 
per savo vestuves negalės išgerti net šampano, kuriuo vaišinama ir metrika-
cijos skyriuose. Negi išeinant į kariuomenę jaunikaičiai negalės net surengti 
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išleistuvių? Rizikingai elgsis  – ženysis ir eis kariauti blaivutėliai? Kas tie 
išminčiai, kuriems atrodo, kad tokius rizikingus, netgi priverstinius dalykus 
galima atlikti blaivia galva? To, kaip sakoma, pasaulis dar nematė. Juokau-
jama keliant taurelę: „Ką darai, Veryga pamatys“. Dar naujas akibrokštas. 
Oficialiai plėšomos spalvotos gėrimų reklamos iš užsienio leidinių, skirtų 
parduoti Lietuvoje. Karbauskis šneka – leidinių redaktoriai žinojo, kad nuo 
sausio Lietuvoje įvedama tokia tvarka, turėjo atsisakyti tokių reklamų – lyg 
Lietuvai siunčiamas jų skaičius nesudarytų mažiau nei dešimtadalį pro-
cento. Grybauskaitė vadina tokią padėtį viduramžiais. Vis atsiranda puikių 
temų „Dviračio žinioms“. Ir vis per valdžią. Beje, valdžia pas mus pasidarė 
pagrindinis pajuokos objektas. Kažkaip viskas apvirto – tariamo socializmo 
laikais valdžios žmonės ir valdžios darbai buvo vieninteliai, saugomi nuo 
pajuokos, pašaipų, pikto humoro, o dabar iš valdžios juokiamasi, o mokinu-
kai, bandantys tą patį daryti mokykloje ir feisbuke, už tai yra smerkiami ir 
baudžiami.

Niekas Lietuvoje nėra taip nušviečiama spaudoje, kaip krepšinis. Visi 
portalai, visi dienraščiai turi kasdieninius puslapius, skirtus krepšiniui. Juo-
se smulkiai rašoma ne tik apie Lietuvos čempionato varžybas – kas kaip 
sužaidė, kaip vyko rungtynės, koks rezultatas,- bet ir apie varžybas visa-
me pasaulyje, ypač apie NBA rungtynes Amerikoje, kuriose žaidžia keli 
mūsų krepšininkai. Tas rungtynes netgi galima stebėti televizoriuje speci-
aliose programose. Dabar plačiai paplitę krepšininkų mainai, ne tik mūsų 
krepšininkai žaidžia Europos klubuose, Amerikoje, Kinijoje, - tiesa, apie 
žaidžiančius Kinijoje mums taip detaliai nepranešinėjama, bet ir įvairaus 
lygio žaidėjai, dažniausiai veteranai arba iškritę iš elitinių komandų, žaidžia 
pas mus. Visokiausių negriukų ir jugoslavų biografijų pilna mūsų spaudoje. 
Jokiai kitai sričiai neskiriama tiek dėmesio – nei literatūrai, nei kinui, nei 
madoms, netgi politikai. O ką jau kalbėti apie pramonę, kokią nors gamy-
bą, žemės darbus ar įmones, ką nors veikiančias. Iš mūsų spaudos galima 
susidaryti įspūdį, kad lietuviai tik žaidžia krepšinį ir emigruoja, norėdami 
užsidirbti. Mane stebina, kad krepšinio komandas, kuriose pasitaiko itin 
turtingų žaidėjų, dar tenka finansiškai remti. Kauno meras rašytojams, kurie 
kreipiasi dėl leidybinės paramos, pasako: rašykit knygas, kurios atsipirktų, 
nereikės jų leidybos remti, nors  kalba eina tik  apie kelis tūkstančius eurų. 
O štai dėl „Žalgirio“, kuris prašo milijono, taip nesako. Mat jis populiarina 
Kauno vardą pasaulyje. Nieko nepadarysi, viskas priklauso nuo žmogaus 
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interesų. Net sovietmečiu Kaune buvo vienas partinis sekretorius, kuris ne-
galėjo atsistebėti, matydamas eiles prie teatrų ir filharmonijos. Klausdavo 
sekretorės: „Ką dabar ten užvežė?“

Kalėdų senis virš Kauno. Šiemet per žiemos šventes nėra sniego, taigi 
nėra iš ko lipdyti tradicinį sniego senį. Vaikai po tokių žiemų gali apie jį net 
pamiršti. Bet paprotys lietuvaičiams įsigėręs į kraują. Išmanūs statybininkai 
sugalvojo padaryti senį iš balto putų plasto ir užkelti į padanges ant staty-
binio krano strėlės. Štai ir šviečia tasai senis kokio šešto aukšto lygyje šalia 
Ramybės parko, kur buvusio fabriko vietoje pernai rudenį sumanyta statyti 
gyvenamąjį namą. Ne kiekvienam ateina į galvą, kad tenai stypso Kalėdų 
senis. Kažkoks baltas daiktas.

Kęstutis Navakas:
„Faktiškai ir gyvenu fantazijų, sapnų pasaulyje, nes taip man gerai ir 

galiu tai sau leisti, tačiau realybės kvėpavimą į mentes, be abejo,  juntu.“
Iš interviu estiškai poezijos knygai

Nieko nekritikuoju, nekomentuoju. Neanalizuoju ir nesvarstau. Tiesiog 
konstatuoju, jog į sceną įsibrovė sportiniai bateliai, dažniausiai balti. Pir-
miausiai  ši sportinė jaunimo avalynė pasirodė gatvėse, pakeisdama bet ko-
kius kitus batus ir batelius. O dabar ji užplūdo tuos, kurie scenose dainuoja, 
šoka. Atrodo, kad tai jau uniforma. Kiek ilgai tokia avalynė menuose laikysis 
ir kas ją pakeis? Dabar net koncertų vedėjai, konferansai  juodais kostiumais 
ir tie  baltais sportbačiais. Tarsi būtų atbėgę iš miško, persirengę, treningus 
pakeitę kostiumu, bet pamiršę persiauti batus.

Jau nekalbant apie specialiuosius moterų žurnalus, daugelio laikraščių 
ir žurnalų priedus į savo rankas yra paėmusios moterys. Tą galima pasaky-
ti iš dominuojančių temų, gyvenimo sričių ir absoliutų abuojumą kitoms,  
nemoteriškoms. Pagrindinės temos – trys: šeima, sveikata, kulinarija. Iš lei-
dinių turinio netgi galima spręsti apie redakcijose dirbančių moterų amžių 
ir interesus. Kur dirba vyresnės, ten daugiau dėmesio sveikatai, medicinai, 
žalingiems įročiams, kur jaunesnės – šeimai, kulinarijai, madai. Keista, kad 
tuose prieduose mažai dėmesio kultūrai, nebent tautodailei, moterų rank-
darbiams, siuviniams, bet ir tai ne visur. Suprantama, kad sportui ir politikai 
tenai jokio dėmesiuko, bet ir gerai. – šios temos virste virsta iš kitų puslapių, 
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kuriuos paprastai tvarko vyrai. Tokia tai lyčių specifika, kurios negalima ne-
pastebėti. Žinia, tuos priedus skaito irgi moterys, vyrai nebent pasprendžia 
galvosūkius, kurie čia privalomi kaip ir horoskopai.

Kodėl daugelis sapnuoja egzaminus? Be abejo, atsiliepia patirta įtampa, 
dėmesio perkrova. Tuos sapnuojamus egzaminus liudija daug žmonių. Vieni 
sapnuose juos laiko visą gyvenimą, kiti tik jaunystėje. O štai kaip yra su vai-
ravimu, nežinau. Reikėtų paklausti buvusių vairuotojų. Aš, tarkim, vairavi-
mą pradėjau sapnuoti, kai nustojau tai daryti. Bet svarbiausia – vis sapnuoju, 
kad neveikia stabdžiai, faktiškai realią situaciją, kurios kažkada labiausiai 
bijojau. Taigi, ką pasakytų Fromas? O gal šie sapnai paprasčiausiai susieti 
su baime, su įsirėžusia smegenyse rizikinga  situacija? Su baiminga įtampa? 
Daugybė  patirtų įspūdžių iš smegenų  ilgainiui išsitrina, o šie prasiskverbę 
taip giliai, kad niekaip nedingsta.

E. Ališankos knygoje „Empidoklio batas“ yra apybraiža „Hakuna ma-
tata“, kurioje aprašoma kelionė į Tanzaniją. Nežinau, ar čia tik išmonė, ar jis 
bando keliauti Hemingvėjaus keliais, vis pacituodamas ką nors iš „Žaliųjų 
Afrikos kalvų“ bei „Kilimanžaro sniegynų“. Krenta į akį ne tik medžioklių 
skirtumai: Hemingvėjus šaudo žvėris šautuvu, o lietuvaitis, deja, tik foto 
aparatu. Gerokai stebina rašymo stilius, kurį Ališanka pripažįsta: Hemin-
gvėjaus – dalykiškas, be jokių emocijų ir nukrypimų, lietuvaičio baisiausiai 
praskiesta – su visokiausiais sapnais, prasimanymais, nuklydimais į ankstyvą 
biografiją, lietuviškus vaizdelius, Afrikai skirta tik pusė dėmesio. Atrodo, 
kad šitaip bandoma pasiekti porą tikslų  – tekstą suliteratūrinti, paversti 
emocinga beletristika ir padidinti rašinio apimtį. Nugręžus liktų normalus 
kokių dvidešimties puslapių tekstas – standartinė kelionių apybraiža. Betgi 
autorius ne žurnalistas, o rašytojas, tad ir plečiasi į visus šonus. Be to, skir-
tingai nuo Hemingvėjaus, naudojasi visais turisto patogumais, o pagrindinis 
jo rūpestis, kaip surasti padorų ir pigų viešbutį ir išsisukti nuo visur knibž-
dančių vagių, apsimetančių turistų palydovais ir smulkiais prekeiviais. O ir 
gamta apybraižoje piešiama tarytum ne iš natūros, o iš dokumentinių filmų. 
Pagret skaičiau ir K.  Navako romaną „Vyno kopija“, todėl man pasirodė 
kad abi knygos parašytos panašiu stiliumi – pasitelkus skaitytas knygas ir 
matytus filmus. Sakytum iš antrų rankų, kaip ir diduma dabartinės mūsų 
literatūros.
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Margarita pasakojo apie anfilaksinę reakciją.  Ta liga dažnai ištinka 
bitininkus. Ji pasakojo apie bitininką, kurį kažkada sugėlė keli šimtai bi-
čių, paskui dar keli tuntai. Ligi tol nesirgęs jis ėmė kentėti nuo įgėlimo. 
Tada kritiškai nukrinta kraujo spaudimas, žmogus apsišlapina, krenta, jį iš-
tinka pavojingas priepuolis. Pasirodo yra gydymo būdas, kai bičių nuodai 
leidžiami ligoniui vis didėjančiom porcijom. Savotiški skiepai. Margaritai 
teko vieną bitininką įvaryti į antifilaksiją, ko ji nebuvo mačiusi. Nežinau, 
ar bitininką išgydė, bet pats gydymo procesas, trukęs visą dieną, jai paliko 
didelį įspūdį. Beje, aš tokį atvejį esu stebėjęs kaime, Dariaus sodyboje. Tada 
kelios širšės įgėlė pusamžiam staliui, kuris pas Darių kažką kieme meistra-
vo, - žmogus perbalo ir nugriuvo, Darius iškvietė greitąją ir felčerė, suleidusi 
vaistų, išsivežė jį į ligoninę.

Vėl prisiminė Laimą Bloznelytę, kurią pažinau, kaip literatę iš Medi-
cinos instituto, rašiusią nuoširdžius lyriškus eilėraščius. Ji buvo įpainiota į 
Kedžių bylą ir pasmerkta, kaip apsimelavusi. Šįsyk Nijolė Sadūnaitė, gavusi 
Laisvės premiją, iš Seimo tribūnos pareiškė, kad tiki Algirdu Patacku, kuris 
prieš mirtį jai pasakęs, jog Bloznelytę pažįsta daug metų ir jinai meluoti ne-
gali. Bloznelytė, baigusi mediciną, literatūrą apleido, bet pasinešė į mokslus, 
apsigynė daktaro disertaciją, tapo profesore Plėšniene ir padėdavo daugeliui 
žmonių, sergančių onkologinėmis ligomis. Dar įdomus bruožas, charakteri-
zuojantis ją, - pagimdė septynis vaikus. Ar daug yra moterų medikių, kurios 
tam ryžtasi, ypač kai to nesunkiai galima išvengti? Viena aišku, - toks yra 
sąmoningas jos pasirinkimas. Man taipogi kildavo abejonė, kai tokią moterį 
imta kaltinti melu, neva ji apsipažino nurodydama pas ją atėjusį pacientą, 
kuris skundėsi vyndėme ant lyties organo. Neva tai buvęs tūlas Ūsas, kuris 
vėliau,  saugomas policijos, žuvo. Sadūnaitė tą dalyką priskyrė tiesos slėpi-
mui, kurio esama daug dabartinėje visuomenėje.

Man netikėtas pastebėjimas. Literatūrinėje spaudoje dabar nemažai 
jaunų autorių kūrinių, ypač „Šiaurės Atėnuose“. Šį tą  paskaitau. Regis, jau 
nuslūgo postmodernistinė banga, kuomet nebuvo įmanoma pagauti tikro-
viškesnio turinio – viskas tik sapnai, fantastiniai prasimanymai, improviza-
cijos biblinėmis, mitinėmis temomis. Dabar pastebėjau, kad jaunieji autoriai 
(ypač autorės) yra pamėgusios pasakojimus apie tėvų gyvenimą, siužetus, 
papasakotus tėvų. Tai, matyt, yra todėl, kad tų gyvenimų realijų, kuriose 
gyveno autorių tėvai, už lango nebėra ir jaunieji autoriai jų faktiškai negali 
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prisiminti, nes nebuvo gimę ar lankė darželį (beje, pasitaiko pasakojimų, 
parašytų ir iš darželinukų pastebėjimo). Autorės su tam tikra romantika 
arba perdėtu realizmu rašo apie tėvų darbus, bobučių baimes, pokario žmo-
nių santykius ir jausmus. Visi tie dalykai pateikiami savotiškai padažyti, ne 
fotografiškai,  kažko nežinant arba nesuprantant. Matyt, rašant apie savo 
akimis nematytus dalykus visada atsiranda tokie padailinimai, nukrypimai, 
sudramatinimai. Pasakotojai gali jaunesnį pagąsdinti, pamokyti, o tasai ir 
patiki. Taisyklė  paprasta, - jei neišmanai, kaip ten buvo, viską sufantazuoji. 
Taip atsiranda meniškai patrauklūs, bet nepatikimi kūriniai, kuriuos vėliau 
kritikai ir net dar jaunesnės kartos istorikai cituoja kaip buvusios tikrovės 
paveikslus. Kiek praeities vaizdų mes esame perėmę iš knygų, kino filmų, 
vaizduojamojo meno, net nesusimąstydami, kad tai tik menininko inter-
pretacijos, vaizdiniai. Aš labiau linkęs tikėti ne meniškais, o dokumentiškais 
prisiminimais. Bet jie be emocijų.

Riedantis rinkis. Bėgantis rinkis. Paskui rinkį bėgi ir nežinai, kiek tai 
truks. Kada jis nugriūs, užšokęs ant akmenuko. Kai rinkis griūs, gali viskas 
ir baigtis. Ne visiems rinkis rieda per visą kaimelį. Kiti kelia ir kelia jį iš 
dulkių, bando ir bando  nuridenti iki davatkyno. Tai priklauso ne tik nuo ri-
denančio, bet ir  nuo rinkio. Reikia, kad būtų apvalus kaip mėnulis ir nėmaž 
neįskilęs. Nesudegęs  žaizdro ugny.

Neseniai perskaičiau Marko Zingerio romaną „Aš sėdėjau Stalinui ant 
kelių“. Ten daug prirašyta apie savąją šeimą, draugus. Kadangi su Zingeriais 
gyvenome viename name (praktiškai dviejuose namuose – prie stoties  ir 
prieš buvusias kapines), bet ne Laisvės alėjoje, aprašytoje romane, šiek  tiek 
pažinojau jo šeimyną. Taigi apie jo tėvą. Romane daug smagios teisybės. 
Jis buvo vakarinės mokyklos direktorius, laviruojantis tarp valdžios ir savo 
auklėtinių. Keletas detalių, kurių nėra knygoje, kurias įsiminiau. Marko tė-
vas vienu metu norėjo atrodyti ir griežtas, ir paslaugus, malonus. Kažkodėl 
man stengėsi ką nors dovanoti. Ilgainiui pastebėjau, kad jis dovanoja jam 
nereikalingus daiktus. Vieną dieną jis visiems kaimynams kieme, stovėda-
mas garažo tarpdury, dalino plastmasines šukutes ir muilines. Pasirodo, jų 
jam prinešė kažkuris mokinys iš plastmasių cecho. Kitą dieną jis pasišaukė  
mane ir įteikė guminę pūslę vandeniui, kad, vairuojant  automobilį, prirei-
kus turėčiau kuo atsinešti vandens. Kartą bandžiau pasinaudoti, kai akumu-
liatoriuje užvirė vanduo, žiūriu, kad pūslė kiaura, na, skubiam reikalui tiko, 
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bet toli vandens nenuneštum. O kartą padovanojo kokius du kilogramus 
žuvies. Nesupratau, kame reikalas. Šviežios negės buvo skanios, išsikepėm, 
suvalgėm, tik gal po pusmečio susigaudžiau, kad negių žydams, kaip ir un-
gurių, nedera valgyti, nes jos be žvynų. Taip, berods, talmude parašyta. Ne-
virk ožiuko jos motinos piene, nevalgyk žuvies be žvynų. Štai iš  kur tas 
dosnumas. Tačiau Markas bent jau jaunystėje žydiškų taisyklių nesilaikė. 
Kartą jį pavaišinau  kraujiniais vėdarais. Atrodo,  tokio daikto nebuvo raga-
vęs, bet suvalgė, net nepaklausęs, ar kraujas kiaulės. Dar viena man įsiminusi 
detalė. Marko tėvas,  aplankęs gimines, grįžo iš Amerikos. Pasakojo kieme  
įspūdžius. Aiškino, kad visi amerikonai begaliniai skručai, visko gaili, bet, 
sako, aš tai žinojau ir nieko jų neprašiau, turėjau užtektinai savų pinigų. Iš 
kur? Ėgi išvažiuodamas prisipirko retų  lietuviškų prieškario pašto ženklų, 
ten pardavė kolekcionieriams ir – dolerių pilnos kišenės. Nevežė jokių ski-
landžių ir šakočių, kaip dauguma lietuvių. Tik vokelį su ženklais. Nežinau, 
ar jis pats sugalvojo šitą triuką, ar čia tautinė patirtis. Tuo metu dirbau „Ne-
muno“ redakcijoje. Matyt, norėjo kažkaip prisigretinti. Kelias dienas stabdė 
mane kieme, siūlydamas nufotografuoti iš miško parsivežtą susiraizgusią 
šaką, panašią į briedį. Neva nuotrauka labai tiktų žurnalo viršeliui. Liepė 
palaukti, išnešė į kiemą, aiškino, ką reikėtų padažyti, ką nupjaustyti. Čia jau 
tikras krautuvininkas, kuris, siūlydamas savo prekę, spėjamą pirkėją vejasi 
gatve. Mano dėdė yra pasakojęs tokį atvejį: žydas krautuvininkas su paltu, 
kurį tas matavosi, bet nepirko, vijosi ištisą kvartalą nuo prezidentūros iki 
Laisvės alėjos. Aš irgi tada vos atsikračiau Marko tėvo siūlomo pagalio.

Dauguma žmonių, žinoma, ne visi, sugeba šnekėti, pasakoti įdomiai, 
vaizdingai, savitai, bet retas taip rašo. Net pripažinti rašytojai. Puikūs pavyz-
džiai – Vytautas Petkevičius ir Leonas Zaleckis. Dauguma net šnekėdami 
kur nors viešai griebiasi tokių standartinių posakių, kad net nepagalvotum, 
jog siauroje kompanijoje jis tikras pasakėtininkas, pasakorius. Dėl rašto tai 
gerokai kalti ir kalbos bei literatūros mokytojai. Iš savo patirties galiu pa-
sakyti, kad turėjau tik vieną mokytoją, kuri toleravo mano laisvamaniškus 
šnekėjimus ir nedailią, nesušukuotą stilistiką. Kitos gi bandė šukuoti, tempti 
iki šablonų. Kažkokio įžūlaus mokinuko nuomonė joms nebuvo įdomi, jos 
žiūrėjo, kad jis nenutoltų nuo vadovėlių, kuriuose, anot jų, turėjo būti para-
šyta teisingai, taip, kaip reikia.  Prisiminiau, kad tik toji lituanistė pasijuokė 
iš mano rašinio. Gal kokioje septintoje klasėje sumaniau nueiti į literatų bū-
relio susirinkimą. Mokytoja Kesminienė pasiūlė parašyti rašinėlį apie gaisrą. 
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Bemaž visos mergaitės, kurios sudarė būrelio daugumą, parašė emocingai 
apie tikrą mokyklos gaisrą, kurį buvome patyrę. O aš parašiau šiek tiek nu-
girstą, šiek tiek prasimanytą anekdotėlį apie tai, kaip viena bobulė šneka 
apie Žagarėlėje kilusį gaisrą. Toji per visą miestelį lekia žiūrėti, o paskui 
baisiausiai pyksta, kad ana apgavo. Jokio gaisro ten nėra. Mokytoja pasijuo-
kė, liepė garsiai perskaityti, o paskui dar vieną kitą sakinuką pataisė. Kitos 
gi lituanistės, su kuriomis teko susidurti mokykloje, arba nekreipė dėmesio, 
arba negailestingai taisė ir kritikavo mano prasimanymus, nesankcionuotą 
nuomonę apie chrestomatinius kūrinius ir gyvenimo realybę. 

Su ta knygų leidyba vieni netikėtumai. Galima sakyti, stebuklų pasau-
lis – Polie čiudies. Labai sunkiai leidau „Mėnulio peilį“ bei „Kelią į Laumes“. 
Pastarąją leisdamas net turėjau panaudoti už vertimą gautą honorarą. Kai  
metų gale pasiunčiau naujo eilių rinkinio rankraštį, direktorė pasakė: jokių 
šansų išleisti 2018 m. nėra, jie jau sudarę sąrašą knygų, kurioms rašomos ar 
parašytos rėmimo paraiškos. Bet gruodžio mėnesį, matyt, gavęs mano siųstą 
„Kelio į Laumes“ knygelę, sureagavo Česlovas K., prisiminęs, kad yra ža-
dėjęs leidybinę paramą. Paaiškinau, kad turiu eilių knygą, kurios niekas ne-
nori leisti be paramos. Pažadėjo, jog parems. Pranešęs apie tai direktorei, 
nusiunčiau rankraštį į RS leidyklą ir štai po mėnesio jau gavau suredaguotą 
ir redaktorės išgirtą. Kažkaip nesiderina su kritiškais recenzijų atsiliepimais. 
Matysim, kas bus toliau. Sunku patikėti, kad įvyks stebuklas ir knyga be 2-3 
metų laukimo išeis. Gal net taps dovana apvaliam gimtadieniui. Tada tikrai 
teks pradėti tikėti aukščiausio proto palankumu. Bet šiandien dar nedrįstu to 
daryti. Beje, redaktorė Janina R. pasiūlė pakeisti knygos pavadinimą. Vietoj 
„Nespėjęs išsigąst“ siūlo „Pasiutęs kraujas“. Knygoje yra toks eilėraštis, bet jis 
apie padūkusią moteriškę, kuri laksto stiklais ir net nepastebi, kad kraujuoja 
pėdos. Tokio pasiutimo kitur kaip ir nėra. Retkarčiais užsimenama – iš pasiu-
timo, iš kvailo azarto. Pabandžiau siūlyti “Padūkęs kraujas“, vis ne pamišęs, 
išprotėjęs. Lauksim, kuo baigsis. Dėl ankstesnio pavadinimo galvos neguldy-
siu, nes ne iš karto perkandamas, o „Padūkęs kraujas“ aiškus bet kam, nors jis 
ir iškreipia knygos dvasią.  To pasiutimo knygoje tik reti blyksniai.

Į Seimą reikėtų rinkti istoriką Bumblauską. Plaukdamas  su nacionaline 
ekspedicija per Lenkiją, jis visose pilyse pirmiausia ieškojo tualeto, labiau-
siai domėjosi, kur karaliai pėsti vaikšto, kalbėjo apie tualetų statybos istoriją 
Europoje. Jo nuomone, šia prasme Lietuva itin visada buvo atsilikusi. Šiuo 
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metu Europos Sąjungos valdžia stengiasi priversti mūsų kaimuose visur 
pastatyti vaterklozetus vietoj primityvių būdelių. Grasina baudomis. Čia 
galėtų pasidarbuoti tualetų žinovas Bumblauskas. Tikriausiai šį reikalą jis 
pakeltų į valstybinį lygį, pristatytų modernių tualetų ne tik kaimuose, bet ir 
miestuose, kur jų ypač trūksta, todėl atvykę užsieniečiai atlieka tuos reikalus 
gatvėse, tamsiuose kampeliuose, kartą net apšlapino Lietuvos prezidentūrą. 
Reikia Seime tokio žmogaus, viešųjų tualetų patrioto. Jei turėtume valdžioje 
tokį profesorių, susidorotume su šia problema, pavytume toli mus pralen-
kusią Europą.

Iš gautų linksmų pamokymų.
Gyvenimas per trumpas, kad gertumėte prastą vyną.
Gerbkite jaunus žmones, bet priminkite jiems, kad ir vakarykštė išmin-

tis gali būti naudinga.

Aleksandro Štromo (1931-1999), kurį  T. Venclova savo prisiminimuo-
se vadina „Lietuvos ir pasaulio piliečiu“, tėvas žuvo Lietūkio garaže 1941 m. 
Apie tas žydų žudynes ligi šiol nėra aiškumo. Ką tik apie jas rašė R. Vana-
gaitė, bet  vėlgi su abejotinu tikslumu. Tikrų liudininkų nebėra, dažniausiai 
pasakojama „iš antrų lūpų“ – pasakotojas pasakoja, ką jam sakė tą įvykį ma-
tęs   žmogus. Maždaug aiški tokia situacija – dabartine Miško gatve suimti 
žydai iš kalėjimo buvo varomi į septintąjį fortą. Iš Lietūkio garažų išėjęs 
sargas, pamatęs varomus žydus, sargybai pasakė, kad jie galėtų padirbėti –  
išvalyti raudonosios kavalerijos arklių priterštą kiemą. Sargybiniai sutiko, 
ir žydai rankomis ėmė valyti mėšlu priterštą kiemą, nes kastuvų nebuvo. 
Paskui neva atvažiavo vokiečiai ir liepė nuplauti mašiną. Kadangi rankos 
buvo mėšlinos, surado vandens šlangus ir ėmė plauti. Kaip buvo toliau, nėra 
patikimų liudijimų. Šnekama, kad vienas žydas kalinys ėmęs bėgti kapinių 
link, ir vokietis jį nušovęs. Tada ir  prasidėjusios žydų skerdynės: juos mušę 
dalbomis, šlangais, žudynėse neva dalyvavę pro šalį ėję lietuviai, panorėję 
atkeršyti žydams už jų padarytas skriaudas pirmaisiais sovietmečio metais. 
Kiti šneka, kad prisidėję baltaraiščiai. Beveik visi liudija, kad žydai buvo 
mušami, bet  nešaudomi. Kiek buvo aukų, vėlgi neaišku – 20-30, kažkur 
rašoma 50, netgi data apytikrė – birželio 26 ar 27. Aišku tik viena – viskas 
vyko stichiškai, atsitiktinai. Niekas žudynių iš anksto neorganizavo. Beje, ta 
vieta šiandien yra sporto mokyklos kieme, netoli mūsų namo. Ten pastatytas 
paminklinis akmuo, pro kurį dažnai praeinu. Esama fotografijų iš to kiemo, 
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bet tyrinėtojai sako, kad jos suklastotos, jose  matomi ne tik nukritę aukų 
lavonai, bet ir vis kiti žmonės tose pat vietose. Vienas istorikas teigia, kad 
žudynės vyko visą dieną, tad ir žmonės keitėsi. Nėra žinoma, kokie asmenys 
dalyvavo žudynėse, kas, joms pasibaigus, akordeonu grojo ir ką grojo – Lie-
tuvos himną ar Slabodkės žydų maršą.

Mirė Alfonsas Bieliauskas, pragyvenęs 94 metus. Ligi gyvenimo pabai-
gos buvo kūrybingas. Iš paraiškų paramai gauti matyti, kad buvo pateikęs 
leidybai dar vieną romaną, pavadintą „Senė“. Ko jau ko, bet darbštumo iš jo 
neatimsi. Ketverius metus teko būti jo pavaldiniu. Jis buvo Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininkas, aš  – Kauno skyriaus sekretorius. Kartą su juo teko 
dalyvauti savaitinėje rašytojų išvykoje į Lenkiją. Tada jis mane buvo pasky-
ręs grupės vadovu, nors nuolat  patarinėjo, kaip turiu elgtis. Buvo praktiškas 
ir netgi pabrėžtinai smulkmeniškas žmogus. Per valdybos posėdžius, kurie 
vykdavo iš anksto nustatytu laiku, atsiskleisdavo storą bloknotą ir paeiliui  
gvildendavo visus jam rūpimus dalykus. O rūpėjo jam ne vien kūryba, bet 
kur kas rimčiau statybos, remontai, darbuotojų pareigos. Buvo sudaręs visų 
sąjungos etatinių darbuotojų, pradedant sekretorėmis ir baigiant kiemsar-
giu bei valytoja, pareigybinį sąrašą ir viename valdybos posėdyje,  susikvietęs 
visus, jį paskelbė. Prisimenu, kad, nusižiūrėjęs nuo Maskvos, sakė, jog visus 
Rašytojų sąjungos reikalus geriausiai turi išmanyti sekretorės, kurių jo laikais 
buvo net trys. Trumpai tariant, sąjungą jis buvo pavertęs ministerija, kur dir-
bo nemažai žmonių ir visi tvarkė savo sritį – kas butus, kas spaudą, kas ūkį, 
kas statybas, kas transportą ir pan. Savaitės kelionės į Lenkiją metu stebino 
du didžiuliai jo lagaminai, tekdavo padėti juos nešti. Grįžtant Varšuvos-Vil-
niaus traukiniu šis tas paaiškėjo. Traukinio kupe jis ėmė traukti iš gerokai 
palengvėjusių lagaminų armėnišką konjaką. Kol parvažiavom, gerokai nu-
kaušom. Nors jis atvirai ir neprisipažino, galėjom nuspėti, kad tas konjakas 
buvo skirtas  jo romanų potencialiems vertėjams ir leidėjams. Kadangi man 
Varšuvoje teko kartu dalyvauti vienos leidyklos priėmime, supratau, kad nie-
kas sutarčių su juo nepasirašė, tik žadėjo pasidomėti, tad ir konjakas liko ne-
išgertas. Turbūt manė, kad jį apsups vertėjai ir leidėjai, siūlys leisti lenkiškai 
jo romanus. Kiek pamenu, tos kelionės rezultatas buvo  vienas literatūros 
žurnalas, paskirtas lietuvių poezijai. Ar buvo išverstas tada koks Bieliausko 
romanas, negaliu pasakyti. Beje, porą dalykų  jis darė geriau už bet kurį kitą 
RS vadovą. Jis pastatė kūrybos namus Nidoje, suremontavo sąjungos būsti-
nę, už Litfondo lėšas pastatė gyvenamuosius namus rašytojams Vilniuje ir 
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keletą butų Kaune. Taigi buvo geras ūkininkas-administratorius. Antra, ko-
vojo už rašytojo prestižą valdžios sferose. Sakydavo: rašytojo negalima vaikyti 
po visokius nemokamus renginius ir komitetus bei tarybas, reikalavo skirti 
rašytojus nuo žurnalistų, kuriuos galima panaudoti visokioms akcijoms, - ra-
šytojas turi rašyti. Buvo įvedęs tvarką, kad bent sąjungoje visokie posėdžiai 
bei renginiai prasidėtų tik po pietų. Tos tvarkos atrodo laikomasi iki šiol. 
Išėjęs į pensiją, be kelių romanų parašė  dar smulkmeniškus prisiminimus, 
kuriuose negražiai atsiliepė apie daugelį kolegų, su kuriais jam teko dirb-
ti, tarkime, apie Mieželaitį, Maldonį. Kas keisčiausia, skundėsi, kad tarybų 
valdžia jo neįvertino, nors buvo apdovanotas visom tuometinėm premijom 
ir „išrinktas“ į visas valdžios valdybas ir tarybas.  Skaitant kildavo klausimas: 
ko jis dar norėjo. O didžiausia gyvenimo dovana A.  Bieliauskui, - išgyveno 
ilgą amžių ir iki galo buvo kūrybiškai aktyvus, pajėgus, nepaisant literatūrinės 
visuomenės ir jaunųjų kritikų abejingumo paskutiniais metais. Manau, kad  
kai kurie jo rašiniai bus skaitomi ir ateityje.

Ilgai telefonu kalbėjome su Stasiu Jankevičiumi, moksladraugiu iš Ma-
žeikių. Apšnekėjome pažįstamas vietoves, kaimus pie Salantų ir Mažeikių, 
nes Stasys pažįsta ir Salantus, iš ten kilusi jo žmona. Pasakė, kad iš univer-
siteto fizikų sužinojęs, jog ties Erlėnais esanti itin didelė radiacija. Esu šne-
kėjęs apie Salantus  su akademiku Adolfu Juciu, šitų dalykų žinovu, kilusiu 
iš Salantų, bet jis to fakto neminėjo.  Dar Stasys suintrigavo, pranešdamas, 
kad popiežiaus Jono Pauliaus motina kilusi iš Žemalės.  Buvau girdėjęs, kad 
ji žemaitė, google nurodo, kad kilusi iš Leckavos, tėvų ūkis buvęs Kušlėnuose, 
kad buvusi Mažeikių bravoro šeimininkų Šadauskų giminaitė. Šadauskų pa-
likuonys, gyvenantys Amerikoje, apie tai yra šnekėję. Neva popiežiaus moti-
na Emilija Kačerauskytė išvažiavo mokytis į Vilniaus  mokytojų seminariją, 
ten ištekėjo už lenkų karininko Voitylos, jos sūnus Karolis gimė 1920 m. Esą 
dar likusi nuotrauka, kur 4 metų Karolis nufotografuotas su seneliais Kače-
rauskiais ir motina. Būta nemažai žmonių, apsiskelbusių popiežiaus tolimais 
giminaičiais, antros eilės pusbroliais. Lenkams okupavus Vilnių, visi santy-
kiai  su Žemaitija nutrūko. Emilija Kačerauskytė mirusi 1929 m., gimdyda-
ma trečią vaiką. Būtų panašu į tiesą, bet lenkai visa tai  neigia. Anot lenkų, 
popiežiaus motina Emilija Koczerowska yra gimusi Lenkijoje. Beje, jokių 
gimimo dokumentų lietuvių tyrinėtojai nėra radę. Po  Vilniaus okupacijos 
lenkų-lietuvių santykiai buvo itin  šalti, galėjo popiežiaus motina savo kilmę 
netgi slėpti.
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Na, o kaimo vardas Erlėnai kilęs nuo upės pavadinimo, o erlos  – tai 
šienaujamos pievos, žodis kuršiškas, užsilikęs Žemaitijoje, kitur Lietuvoje 
tokio žodžio niekas nežino.

Nusižiūrėję į musulmonus, žydai kelia galvas. Radau šviežią informaci-
ją, kad Maskvos universitete žydukas atėjo  laikyti egzamino su kipa, judėjų 
kepuryte. Dėstytojas liepė ją nusiimti, kaip bet kokią kepurę. Tasai atsisakė, 
dėstytojas išvarė lauk. Kilo skandalas. Tom pačiom dienom žydai sujudo 
valstybiniu lygiu, protestuodami prieš lenkų Seimą, kuris parengė įstatymą, 
jog bus baudžiami piliečiai (iki trejų metų laisvės atėmimo), kurie skelbs, 
kad Lenkija kalta dėl holokausto, kad lenkai steigė konclagerius ir aplamai, 
kad lenkai yra žydų žudikai. Lenkų valdžia (Prezidentas A. Duda) pareiškė, 
kad pačių lenkų per antrąjį karą žuvo šeši milijonai ir kad visi konclageriai 
jų teritorijoje yra įsteigti vokiečių, net jų pavadinimai vokiški – Aušvicas, 
Birkenau, Štuthofas. Lietuvoje taip pat laikas nuo laiko piktai kalbama, kad 
visi lietuviai yra žydšaudžiai, reikalaujama grąžinti žydams turtą. Dar yra 
nenugriuvusių sinagogų, jas  lietuviai siūlo imti, bet jų neima, kas ten melsis, 
jei miesteliuose nelikę nė vieno žydo. Žydai reikalauja jas suremontuoti, su-
tvarkyti apleistas žydų kapines. Betgi lietuviai patys važiuoja į Sibirą, ieško 
ir tvarko ten likusius savųjų  tremtinių kapus, kurie šalia lagerių būna apaugę 
ne tik žole, bet ir medžiais. Net oficialiai kasmet organizuojamos jaunimo 
ekspedicijos, kurios vyksta į Sibiro taigą ieškoti ir tvarkyti tremtinių kapų, 
stato ant jų kryžius.

Nežinojau. Kirziniai batai, senoviškai pušnys, čebatai, sutrumpintai ru-
siškai KIRZA, kerzai, yra kilę iš santrumpos Кировский завод, fabriko, ti-
kriausiai siuvusio tuos batus.

Dabar, kaip visi pastebi, yra apklausų, reitingų, anketų, tyrimų amžius. 
Pabandė išsiaiškinti darbo paieškos pobūdį. Rezultatai buvo netikėti net pa-
tiems tyrėjams. Paaiškėjo, kad dauguma ieškančių darbo Lietuvoje yra jauni 
žmonės,  ligi 30 metų. Senesni ieško darbo daug rečiau. Bet dar įdomiau, 
kokio pobūdžio darbo ieško. Pasirodo, kad dažniausiai kūrybinio,- žurna-
listikos, meno, marketingo srityse. Dirbti gamyboje, statybose, žemės ūkyje 
niekas nepageidauja. Tai ko tada norėti? Su didžiausia pompa reklamuoja-
mi jaunųjų mokslininkų darbai biofizikos, lazerių fizikos, kosmoso srityse. 
Bet kiek tų mokslininkų reikia, ir juk ne bet kas jais gali būti? Nenuslūgsta 
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raginimai steigti individualias įmonėles vis tose pačiose prekybos, paslaugų 
srityse. Gal šiek tiek dar tinka periferijoje. Bet kokia individuali prekyba 
miestuose? Čia viskas yra didžiųjų prekybos centrų rankose, - su jais ne-
pakonkuruosi. Vienas ekonomistas paskelbė, kad iš smulkaus verslo įmo-
nių, praėjus penkeriems metams nuo įsteigimo, lieka dirbti tik 10 procentų. 
Daug kalbama apie investicijas, bet nekonkrečiai. Suprantama, sugriovus 
dirbusius sovietų laikais, didesnių fabrikų nebeįsteigsi, juolab gaminančių 
galutinę produkciją. Bet didieji Europos koncernai jokiu būdu visų jiems 
reikalingų detalių negamina patys. Tuo keliu bandoma eiti, bet nedrąsiai, 
be  valstybinės iniciatyvos. Yra įmonių, gaminančių elektros instaliaciją au-
tomobiliams, detales televizoriams. Atrodo, pasiteisino logistikos centrai, 
kuriuose sandėliuojamos iš Europos suvežamos prekės, paskui keliaujančios 
į Rytų šalis, tačiau joms nereikia didelio skaičiaus darbininkų. Iš gautos ap-
klausų statistikos aiškėja, kad pramoninė gamyba jaunimui neaktuali. Nors 
emigracijoje dažnas dirba toje srityje. Turiu pavyzdį po ranka: mano anūkė 
Anglijos miestelyje dirba tvirtinimo detalių gamykloje, kur gamina įvairiau-
sius varžtus, pakabas, sraigtus, sankabas, liejamas į betoną, žodžiu, visokias 
mažas metalines detales, tinkamas statybose. Nei betono plokščių, nei blokų 
negamina, tik metalo dirbinius tiems blokams pakelti, sujungti, pritvirtinti. 
Tokios gamybos galėtų imtis ir Lietuva. Tačiau kas to imsis? Panašiems dir-
biniams nereikia didelio kiekio metalo, o platinami jie po visas šalis. Bijau 
vieno, - kad ilgainiui tapsime paslaugų tiekėjų, tarnų šalimi. Suomiai turi 
„Nokia“, estai „Skype“, o mes ką?

Sigitas Geda, savo dienoraštyje (Pražilę varnėnai, 2016) rašydamas apie 
V. Krėvę, sako, jog anas per 50 metų nebaigė rašyti savo biblinio romano 
„Sūnūs dangaus ir žemės“ todėl, kad čigonė jam išbūrusi, jog mirs jį užbai-
gęs. Neva taip Krėvė teisinęsis. Kažin ar ne pats Geda tai sugalvojo?

Musulmonai, vykstantys kasmet į Meką, suranda amžiams prieglobstį 
tarp dangiškų koralų, taip ir neišplaukę iš laivų, kurie rūdija jūros dugne 
šalia Egipto. Pragaištinga kelionė pas pranašą. Matyt, spūstyje prie Kaabos 
akmens  žūva laimingiausi, nes daugelis  išsvajotos Mekos nepasiekia. Todėl 
musulmonai, pabuvę Mekoje ir grįžę į namus, yra palaiminti ir gerbiami, 
turi  titulą chadži. Kiekvienas musulmonas gyvenime bent kartą turi aplan-
kyti Meką. O jeigu neaplanko, kas tada? Kažkur girdėjau posakį – pradingo 
kelyje į Meką. Tai gal čia nuopelnas, tarsi žūtis kare.
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Žurnalistė Eugenija Albats:
„Diktatoriai savo buvimą valdžioje grindžia dviem būdais – arba jie yra 

Dievo pateptieji, valdžia iš Dievo, arba išrinkti liaudies. Kadangi dabarti-
niame pasaulyje  Dievo skirtais vadais mažai kur betikima, visi diktatoriai 
stengiasi imituoti, visaip suvaidinti, kad jie yra išrinkti demokratišku būdu, 
dažniausiai klastoja rinkimus.“ 

Siūbtelėjo iki šiol neregėta banga, - maštabiškai smerkiamas vyrų prieka-
biavimas prie moterų. Stebina tasai reiškinys, kaip nauja globalizmo apraiška. 
Prasidėjo jinai, kaip ir dera tokiems dalykams, Amerikoje, Holivude. Šiais 
laikais visos reklaminės akcijos, jų forma atsiranda Amerikoje, o tai, kas susiję 
su seksu, - jo sklaidos židinyje – Holivude. Aktorės ėmė skųstis, kad kinostu-
dijos bosas prie jų priekabiauja, guldo į lovą, kitaip neduoda vaidmenų. Ne-
pergulėjusios su juo negali padaryti meninės karjeros. Bet argi tai naujiena? 
Visais laikais taip buvo. Aktyvistai bemat permetė situaciją į politiką. Prasi-
dėjo atsistatydinimų griūtis. Banga greitai išplito, persikėlė į Europą. Palietė 
daugelį šalių, negirdėjau tik, kad būtų užklydusi į Skandinaviją. Lietuva šią 
bangą pasigavo išskėstomis rankomis. Aišku, iškart imta tokių atvejų ieškoti 
menininkų ir politikų sferose. Puolama smerkti, kaip ir Amerikoje, kino reži-
sierius (o  varge, kiek Lietuvoje jų yra), paskui – dailės profesorius, vieną kitą 
politiką. Viskas pagal amerikonišką scenarijų. Nesu joks tų dalykų žinovas, 
mane tik stebina pati globalistinė, beždžionauti skatinanti tendencija. Jeigu 
taip yra Amerikoje, privalo būti ir pas mus. Šita tendencija pasireiškia įvairio-
se gyvenimo srityse. Gal manoma, kad šitaip mes neatsiliekame nuo pasaulio 
progreso ir madų? Tiesa, Prancūzijoje imta priešintis, ten garsios moterys, 
skatinamos aktorės Deneuve, laikraštyje „La Monde“ paskelbė pareiškimą, 
smerkiantį dirbtinį davatkiškumą ir puritonizmą, pripažįstantį flirtą, vyrų ir 
moterų santykių žaismingumą. Išprievartavimas yra nusikaltimas, už jį bau-
džiama, o pamerkti akį ar paliesti ranką – draugiškos vilionės, žaidimas. Dar 
skaičiau, jau mūsų spaudoje, jog nereikia visais būdais platinti nuomonę, kad 
merginos yra peteliškės, snaigės, infantilios bejėgės būtybės, kurias kas tik 
nori, tas ir skriaudžia. Bet čia jau į kovą stoja feministės. Visa tai smagiai plin-
tantis globaliai kvailas skandalas. Turtingos dykaduonės visuomenės džiaugs-
mui, pasigėrėjimui. Lietuvoje į šį plepalų malūną pakliuvo kino režisierius 
Bartas, tapytojas profesorius Gasiūnas, fotografas dėstytojas Trimakas, reži-
sierius Vaitkus, iš Panevėžio teatro išvarytas režisierius Zaikauskas. Visi už 
seksualinį priekabiavimą prie jaunų artisčių ir gražių studenčių.
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Pernai birželį pristatant „Mėnulio peilį“ Mažeikių bibliotekoj, gavau 
pagyvenusio žmogaus laiškelį, kuriame jis rašė apie Adolfą Šliogerį, minimą 
mano knygoje, kaip mėgstantį pagerti dainininką. Mažeikių garbės pilietis 
Albertas Ruginis rašė, jog po karo jis gyveno Saulės gatvėje, kaip ir Šliogeris 
su motina, iš vaikystės buvęs šlubas (to nežinojau). Mokėsi vienoje klasėje ir 
buvo įkūrę pasipriešinimo organizaciją „Rusenantis aukuras“. Toliau cituoju 
laiškelį: „1949 metais 16 organizacijos  narių MGB buvome areštuoti, vėliau 
visi paleisti, išskyrus mane ir Joną Kairį. Jis vėliau bėgo iš lagerio Mordo-
vijoje, buvo sugautas ir žuvo lagerio karceryje. Iš Intos lagerio grįžau 1955 
metų pradžioje, sutikau Adolfą Šliogerį. Jis buvo įstojęs studijuoti Kaune, 
bet, negaudamas paramos iš namų, grįžo į Mažeikius. Dirbo elektrotechni-
kos gamykloje (...). Vėliau Adolfas vedė. Mirus žmonai, vienas užaugino dvi 
dukteris ir sūnų. Viena jo duktė dirba Mažeikių muziejuje salių prižiūrėtoja. 
Šliogeris mirė devintame dešimtmetyje.“

Man toptelėjo mintis, ar tik jiedu su Jundulu nėra  likimo draugai. Esu 
girdėjęs, kad Jundulas taip pat buvo pradėjęs studijuoti Kaune, paskui iš-
kritęs ir kurį laiką bijojo grįžti namo pas tėvą, miestelio graborių. Paskui 
abu bičiuliai smagiai pagerdavo, garsėjo tuo visame miestelyje, apie ką aš ir 
parašiau.

Beje, toje pat bibliotekoje atsirado pagyvenusi moteris iš Barstyčių, kuri 
pažinojo mano senelius, ji puikiai atsiliepė apie senelį vaistininką, pas kurį 
vaistų galėjai gauti ir nuėjęs naktį. Apie tai taip pat esu rašęs. Ji tai garsiai 
paliudijo.

Kas laukia Lietuvos dar po šimto metų? Šis klausimas, užduotas ži-
niasklaidoje ir mokykloje, labai gerai nusako dabartinės visuomenės būklę. 
Šiandien yra spėlionių laikai. Maždaug nujaučiu, kodėl jie tokiais pasidarė. 
Sovietmečiu klestėjo oficiali perspektyvos idėja, neleidžianti, tiesiog drau-
džianti abejoti, valstybinė ideologija optimistiškom spalvom piešė gyve-
nimo perspektyvas dešimtmečiui, dvidešimčiai metų, galėjo pasakyti net 
kaip bus po šimtmečio. Laisvamaniškai fantazijai  buvo palikti tik tech-
ninio pobūdžio įsivaizdavimai,- koks bus susisiekimas, kokie būstai, kokie 
miestai, kokie greičiai. Visa kita negalėjo nuklysti nuo oficialios džiugios 
perspektyvos. Iki dantų apsiginklavusioje valstybėje kalbėti apie visuotinį 
badą, susinaikinimą, išsigimimą nebuvo priimta. Tiesą sakant, ir šiandien 
pesimistinių burtų niekas nelaukia. Sakykime, nuolat kalbant apie nemalo-
nią emigracijos problemą (Ričardas Mikutavičius buvo toliaregis, prieš 30 
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metų, kai tik atsidarė sienos, perspėjo: „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“), jokio 
aiškaus atsakymo, kaip ją spręsti, nėra. Ji paliekama savieigai, mąstant, jog 
tokie dalykai pasaulyje susitvarko patys, iš tikrųjų  tikriausiai nujaučiant, 
kad  konkretūs veiksmai yra pernelyg sunkūs, neįkandami mažai valstybei, 
o svarbiausia – reikalaujantys visų pirma atsižadėti valstybinio pasipūtimo, 
nepagarbos žmonėms. Juk niekas iki šiol neatsisakė pagrindinio biznieriško 
lozungo, jog kiekvienas Lietuvoje turi susigalvoti, kuo jam verstis ir pats to 
imtis. Jokio plano, kaip darbininkus paversti savininkais, nebuvo ir nėra. Tik 
lozungai. Mano galva,  moksliškai įrodžius, jog tik kas dešimtas žmogus 
yra linkęs būti verslininku, pelną nešančio turto savininku, tokio lozungo 
nedera garsiai skalambinti. Ypač kai tokiems žygiams priešinasi pati vals-
tybės struktūra ir suvokimas. Juk į kiekvieną praturtėjusį žmogų pas mus 
žiūrima kaip į sukčių ir vagį. Ką minia skanduoja protesto mitinguose prie 
valstybės įstaigų? „Vagys, vagys!“ Antra, vadai, nuolat skatinantys žmones 
imtis verslo, patys didžiausiom pastangom stengiasi neiškristi iš valstybės 
tarnybos. Vienintelė saugi ir patikima egzistencijos forma Lietuvoje tebėra 
valstybinė tarnyba, vieninteliai autoritetai tebėra tarnautojai, nors kai kurie 
ir menkai apmokami (policininkai, socialiniai darbuotojai). Todėl ir patys 
aktualiausi protinės veiklos užsiėmimai tapo  spėlionės ir burtai. Kaip Lie-
tuva atrodys po šimto metų?  Taigi gyvename spėlionių pasaulyje. O tai 
nutiko,  prasidėjus dviejų  pasaulio socialinių sistemų byrėjimui dvidešim-
tojo amžiaus paskutiniame dešimtmetyje, kuris, deja, nesibaigė. Kažin ar 
daug kas šiandieninę Lietuvą būtų įsivaizdavę prieš 30 metų, netgi turint 
omenyje tuo metu sunkiai įsivaizduojamą sąlygą, jog Lietuva taps laisva ir 
nepriklausoma. O visa kita – socialinė atskirtis, emigracija, bedarbystė, sa-
vos valdžios pasipūtimas, išdraskytas nuskurdęs kaimas ir turtuolių kvartalai 
didmiesčiuose. Įspėdamas neišsivaikščioti R. Mikutavičius puikiai matė ir 
suprato grobuonišką žmogaus prigimtį ir tą aplinkybę, kad altruistu žmogus 
tampa tik saugiai apsirūpinęs, ir tai ne kiekvienas. O žiūrint iš aukščiau, tas 
veržimasis prie asmeninio gėrio ir turto juk ir yra pagrindinis pažangos va-
riklis. Sotūs ilsisi ir pramogauja, o alkani stengiasi ką nors išrasti, kaip nors 
pasilengvinti savo likimą. Todėl pas mus ir keiksnojama emigracija, todėl 
ir nuolatinės spėlionės ir burtininkų antplūdis. Todėl ir netikima visokiais 
pažadais iš tribūnų. Mano karta tų pažadų ir fantazijų jau yra tiek prisiklau-
siusi, jog niekada gyvenime tuščiais žodžiais nebepatikės. Vėliau istorikų 
pokalbyje buvo aiškinama, kad nepriklausomybės pradžioje lietuviams ne-
sisekė, kadangi jie buvo tarybukai, norėjo gyventi visi vienodai  gerai. Išeitų, 
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kad tie, kurie visokiais suktais būdais prisigrobė turtų iš ardomų fabrikų ir 
kolūkių, tokie nebuvo, ir mes be reikalo juos ligi šiol smerkiame, kaip žem-
grobius ir kenkėjus. Tai kam tada visi specialūs finansinių tyrimų biurai, 
Seimo komisijos ir kitokie turtingųjų persekiojimo įrankiai? Realybėje kaž-
kodėl nesusitaikome, kad vieni tapo turtuoliais,  kiti vargetomis.

Pernai žiemą mirė mano studijų laikų draugas Vitalius Kuchalskis. Su 
juo metus gyvenome viename kambaryje Vydūno bendrabutyje. Jis su bro-
liu Aliumi studijavo Politechnikos institute ir gyveno viename kambaryje. 
Vitalius  mokėsi statybos, o Alius mechanikos fakultete. Buvo iš Kretingos, 
turėjo tik motiną, tėvas, atrodo, mirė tremtyje. 

Gyveno sunkiai, bet buvo linksmo būdo.
Alius mėgino brolį mėgdžioti, bet jam nesisekė, nes Vitalius sugebė-

davo visus pakerėti savo lengvabūdišku charakteriu, nuoširdumu ir vaikiš-
kom gudrybėm, panos prie jo kibo, kaip bitės prie medaus. Dainavo chore, 
traukdavo arijas ir bendrabuty, kelis kartus per savaitę eidavo į šokius įvai-
riuose klubuose, žinojo vakarėlių tvarkaraštį, nusibelsdavo į Vilijampolę, 
Lampėdžius, kur bemat susirasdavo panelę, dažniausiai darbininkę, turinčią 
pinigų. Kai pinigų kur nors gaudavo, visus vaišindavo, kviesdavo į netoli 
buvusį „Tartu“ restoraną, kur turėjo pažįstamą padavėją. Prisimenu, kaip ji 
visą mūsų kompaniją pamaitino dykai. Ta pačia proga turiu pastebėti, kad 
bendrabutyje esu gyvenęs su vyrukais, grįžusiais su tėvais iš tremties. Tarki-
me, su praradusiu vieną koją Sibiro miške (įgėlė gyvatė) Juozu Galdiku ir su 
Algirdu Katkumi, vėliau aktyviu sąjūdininku ir Seimo nariu. Baigęs institu-
tą, Vitalius buvo paskirtas dirbti į Mažeikius, kur tuo metu buvau parklydęs 
ir aš, įstojęs mokytis neakivaizdžiai į žurnalistikos specialybę. Padėjo man 
pasiremontuoti senelių namą, be atlygio atvežė sunkvežimį miško medžia-
gos, rąstų pakeisti papuvusioms palangėms. Ten susirado naują panelę, kietą 
žemaitę iš Telšių, ją vedė, buvau vestuvėse. Prisimenu, kad maudėmės ge-
gužės mėnesį su kostiumais pro šalį bėgančiame upelyje. Vėliau išsikėliau į 
Kauną, o jis su šeima – į Šiaulius. Ten ne kartą aplankiau, o jis užvažiuodavo 
pas mane ir, kaip dera, pasivaišindavome. Kartą po kažkokio vakaro pas jį 
užklydau naktį. Dar pasikvietė kaimyną, dviračių sporto veteraną, baliavojo-
me iki ryto. Prieš keletą metų jo brolis Alius, kuris gyvena Kaune, pranešė, 
kad Vitalių ištiko insultas. Po to Vitaliaus nebemačiau, tik pasikalbėdavau 
su jo žmona Danute telefonu. Jis nevaikščiojo, sėdėjo vežimėlyje ir nekal-
bėjo, tik mykė. Taip pragyveno dešimt metų. Buvo pasikeitę butą į pirmąjį 
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aukštą miesto centre, įsirengę pandusą, tad išvažiuodavo vežimėliu į lauką. 
Nors mano insultas su lengvesnėm pasekmėm, į laidotuves nenuvažiavau, 
nuvyko Ausma. Palaidojo jį Telšių rajone žmonos giminės kape. Kremuotą. 
Dar po pusmečio lygiai taip pat mirė jo jauniausias brolis Gediminas, bok-
sininkas, likęs pas motiną Kretingoje. Vaikai tik kokį dešimtmetį pragyveno 
savo motiną.

Šį savaitgalį Vilniuje rengiama devynioliktoji knygų mugė. Nesu jose 
dalyvavęs. Niekas niekada nekvietė, o ir aš nesiveržiau. Aišku, šiandien apie 
tai nebėra kalbos, - mano fizinė kondicija nebeleistų ten dalyvauti, jeigu 
kas ir kviestų. Tegul dalyvauja mano knygos. Nugirdau per radiją vienos 
organizatorės išsakytą principą, pagal kurį atrenkami knygų mugės dalyviai. 
Ten kviečiami autoriai, kurie gali pritraukti kuo daugiau žiūrovų. Kitaip 
sakant, iš kurių rengėjai tikisi uždirbti. Štai kodėl ten kasmet pasirodo Če-
kuolis,  Venclova, kanadietis Šileika. Retai matomi, egzotiški personažai. 
Kaip ir leidyklose, poetai ten nėra pernelyg pageidaujami. Poetai komercijai 
netinka. Vienas kitas dėl įvairovės. Šiemet turėjo pakviesti Vanagaitę, bet 
neišdrįso.

Lietuvoje, pasirodo, veikia kampanologų draugija, įsteigta prieš metus. 
Jos iniciatyva šimtmečio proga vasario 16  d. vidurdienį skambino šimtas 
varpų. Mėnesio gale Rokiškyje įvyks jos pirmasis suvažiavimas. Ši drau-
gija jungia varpininkus, varpais besidominčius žmones, tiek istorikus, tiek 
technikus, kurie rūpinasi varpų priežiūra, remontais. Liberto Klimkos duo-
menimis, pats seniausias varpas Letuvoje yra Kriaunose, netoli Rokiškio.  
Manoma, kad išlietas XIII amžiuje. Daugelis varpų turi įdomias istorijas, 
jie lieti Vokietijoje, Rusijoje, pirkti parapijiečių bei dovanoti vienuolijų, dva-
rininkų, dvasininkų, kilusių iš tos parapijos, bet devynioliktajame amžiuje 
buvo liejami ir Lietuvoje. Istorikas Šverebas yra parašęs knygą „Telšių vys-
kupijos bažnyčių varpai“. Per karus kai kurie mažų miestelių varpai būda-
vo slepiami, kasami į žemę. L.  Klimkos teigimu, jie net būdavo laidojami 
kapuose. Kiti sako, kad varpai Lietuvoje liejami nuo Algirdo laikų. O pats 
žodis kilęs iš itališko campanela, reiškiančio varpinę. Mėgstantis legendas 
L. Klimka netgi pasakojo, kad Kampanos  vyskupas, kažkada nusižiūrėjęs į 
laukuose žydinčias gėles varpelius, pagal jas išliejęs pirmą varpelį. Per karus 
juos slėpdavo, nes  kareiviai bausdavosi perlieti į patrankas. Didysis var-
pas vadinamas kampana, mažasis, signalinis varpelis, - nolė. Garsus vilnietis 
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varpų liejikas Delemechas (?) pabėgo per karą į Prancūziją. Dar įdomu, kad 
didžiuosius varpinių laikrodžius kadaise gamino kalviai, bet jų pas mus  ma-
žai teišliko. Koks kalvis šiais laikais sugebėtų nukalti laikrodį? 

Įdomiai pasakyta: muzikos dabar nėra. Muzika buvo arba bus.

Mano akyse Kaune užaugo trys puikūs poetai  - Gintaras Patackas, 
Gražina Cieškaitė, Donaldas Kajokas. Galėčiau minėti dar kelis – Gintautą 
Dabrišių, Kęstutį Navaką, Daivą Čepauskaitę, tačiau jie  brendo ne taip 
arti, dažnai už akimis nepasiekiamo rato, juos globojo ir kėlė aukštyn kiti 
patarėjai. Tuo tarpu tuos tris stebėjau nuolatos, kartais netgi šiek tiek juos 
veikdamas, ypač ankstyvoje stadijoje. Įsiminiau visų jų pradžią. Štai Gin-
taras krito į akis, kai  pirmą sykį atsiuntė eilėraščius į „Nemuno“ redakciją, 
kurioje tada dirbau. Redakcijos  sekretorius Leonas Gudaitis bandė aiškinti, 
kad tai ŽŪA matematikos dėstytojo kūryba, o  aš užginčijau, kad tai jauno 
žmogaus eilės, taigi, ne dėstytojo. Paaiškėjo, kad tasai dėstytojas buvo Gin-
taro tėvas, o autorius – Politechnikos instituto statybos fakulteto studentas. 
G. Cieškaitė pasireiškė dar mokydamasi mokykloje, dabartinėje V.Kudirkos 
progimnazijoje (tuometinėje penktoje vidurinėje). O štai su Donaldu pir-
mą sykį susitikau turistų sambūryje, kur buvau pakviestas kaip literatas. Jo 
draugai pasakė, kad ir jų tarpe esama rašančių eiles. Donaldas man patikė-
jo ranka rašytų eilių sąsiuvinį. Dirbdamas „Nemune“, o vėliau RS skyriuje 
konsultantu, kitaip sakant, jaunųjų rašytojų kuratoriumi, nors kai kurie jau-
nieji buvo už mane vyresni, mačiau jaunųjų kūrybos eigą ligi pirmosios kny-
gos. Berods, kažkaip dalyvavau rekomenduojant bei aptariant G. Patacko 
„Atleisk už audrą“ ir G. Cieškaitės „Tylos žydėjimą“,  o po kelių metų – D. 
Kajoko „Žeme kaip viršūnėmis“. Ir po pirmos knygos per jaunųjų rašytojų 
sekcijos veiklą  sekiau šių poetų kūrybinę veiklą. Vėliau „Nemuno“ žurnalo 
leidybinės grupės pajėgomis išleidome G. Patacko nepriklausomybės laikų 
rinktinę „Jauni patrakėliai petrarkos“. Knyga buvo atrinkta gal iš dešimties 
tuo laiku parašytų  kičinių jo knygelių, kurias jis leido privačiose leidyklė-
lėse. „Nemunas“ išleido ir vieną D. Kajoko poezijos knygelę  „Drabužėliais 
baltais“. Beje, su Gintaru Žemaitijoje esame gaudę karosus, o su Donaldu 
atostogavę Dzūkijoje prie ežeriuko.

Ne kažin ką žinojau apie Mapu, kurio vardu pavadinta gatvė Kauno 
senamiestyje. Minimos jo gimimo sukaktuvės  – 210 metų. Ta proga jis 
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paminėtas senamiesčio bibliotekoje, o „Kauno dienoje“ – išsamus Virginijos 
Skučaitės straipsnis apie jo veiklą ir kūrybą. Abraomas Mapu buvo rašyto-
jas, mokytojas, kaunietis. Mapu (1808-1867) laikomas originalaus pasau-
lietinio hebrajų kalba parašyto romano pradininku pasaulyje. 1852-aisiais 
Vilniuje išleistas jo romanas „Meilė Sione“ apie gyvenimą senovės Izraelyje 
susilaukė didelio pasisekimo, šešiolikos leidimų, buvo verčiamas į kitas kal-
bas. Ješivų studentai net buvo baudžiami už šio pasaulietiško turinio ro-
mano skaitymą. Dešimt kartų buvo išleistas ir kitas jo romanas „Samarijos 
kaltė“ (Vilnius, 1865), kurio veiksmas taip pat rutuliojasi bibliniais laikais. 
Dar kitoje, 1858 m. Varšuvoje išleistoje knygoje „Veidmainis“ Mapu nesi-
dangstė senove, o kritiškai rašė apie Lietuvos žydų gyvenimą ir papročius. 
Jis buvo tipiškas žydų Apšvietos – Haskalos – judėjimo šalininkas, idealiza-
vęs žydų gyvenimą praeityje ir piktinęsis sugedimu dabar. Ypač A. Mapu iš-
populiarėjo  devynioliktojo amžiaus pradžioje, buvo tapęs Kauno žydiškojo 
pasaulio idėjiniu autoritetu. Apie jį kitas jidiš rašytojas Elizeris Heimanas 
1937 m. išleido apysaką „Avromas Mapu“. Dar šiame straipsnyje rašoma 
apie tais laikais garsią Aleksoto pavėsinę, kurioje neva Mapu rašydavo savo 
knygas. Toji pavėsinė buvo pastatyta Napoleono kariuomenės persikėlimui 
per Nemuną stebėti. Ji buvusi medinė, tačiau trijų aukštų, panaši į stebėjimo 
bokštą. Po Napoleono žygio išlikusiame statinyje, apsuptame parkelio, karš-
tomis vasaros dienomis mėgdavo rašyti Mapu. Įdomu, kurioj vietoj stovėjo 
ta pavėsinė?

Ilmaras Taska, estų rašytojas:
„Mes gyvename visuomenėje, kurioje sekimas ir stebėjimas tik auga. 

Mes turime dorotis su pasitikėjimo praradimu, su intensyvėjančia kontrole, 
privatumo netekimu.“

Fenologiniai pastebėjimai. Klimato pokyčiai nepaklūsta jokiems dės-
niams. Kaip ir gamtos, gyvūnijos eiga. Jau kelios žiemos pas mus labai 
švelnios. Su nenuspėjamais šlapdribos, pavasarinio atšilimo, kai miškuose 
ima dygti grybai, tarpsniais. Pasaulio mokslininkai klimatologai kalba apie 
visuotinį atšilimą, gąsdina ledkalnių tirpimu, jūrų išsiliejimu ir kitokiomis 
kataklizmomis. Bet, žiūrėk, žiema ir atsiima savo duoklę. Prieš metus buvo 
pašalę ir prasidėjęs slidinėjimo sezonas. Gruodžio mėnesį per pusseserės 
Rūtos jubiliejų miškas pavilnyje, kuriame stovi Zigmo sodyba ir kur mes 
nakvojome, buvo apsnigęs. O štai šiemet vėlgi rodė žiemos grybautojus,  per 
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patvinusį sausyje Nemuną į Rusnę traktoriais keliamus automobilius. Ir še 
tau – vasario vidury gražiai pasnigo, o pačiame gale ėmė spiginti negailes-
tingas šaltis. Naktį temperatūra krenta iki minus dvidešimt penkių, dieną 
laikosi penkiolikos laipsnių šaltis. Niekas jau negalvojo, kad toks speigas 
užklups. Dabar visi susirūpino benamiais, malkomis ir automobiliais, kurie 
sunkiai rytais užsiveda. Nedaug tereikia, porą žiemų tokių rūpesčių nebuvo 
ir jau pamiršo. Esama dar vienos priežasties, - keičiasi kartos. Senesni lie-
tuvaičiai, kurie žieminių šalčių patirties turėjo su kaupu, jau nebelyderiauja, 
guli ant pečiaus ir stebi gyvenimą pro langelį, o jaunieji, įpratę prie lengvo 
ir patogaus gyvenimo, stebisi ir vargsta. Ypač tos žiemos, užklupusios ūmai, 
kankina pietiečius. Šį vakarą rodė apsnigtą Romą, apšerkšnijusį Koliziejų, 
sniego gniūžtėmis besimėtančius klierikus Šv. Petro aikštėje Vatikane. Tie-
są sakant, mes neturėtume stebėtis, betgi stebimės, nes mūsų anūkai jau 
nėra apsirūpinę rogutėmis ir slidėmis, retas vaikiukas turi pačiūžas ir moka 
čiuožti. Su didžiausiu aplombu Kaune  šią žiemą buvo išlieta čiuožykla po 
atviru dangumi. Taigi ir žiemos sportas Lietuvoje vos kvėpuoja. Ką tik Pietų 
Korėjoje baigėsi žiemos olimpiada. Geriausias lietuvio pasiekimas – trylikta 
vieta biatlono trasoje. Dėl to labai didžiuojasi sporto žmonės. Estai ir latviai 
pasirodė geriau, latviai net iškovojo bronzos medalį rogučių sporte – bobslė-
juje. Pas mus šis sportas visiškai nekultivuojamas, nėra net trasos. Matyt, 
susitaikėme su mintimi, kad latvai, estai yra šiauriečiai, o mes – pietiečiai, 
beveik vengrai ar rumunai. Mūsų sąmonėje, ko gera, Nemunėlio upeliu nu-
brėžta riba.

Mano knygelėje yra eilėraštis  „Matanzas“. Tai – iš kelionės po Kubą 
įspūdis. Jis seniai sukosi galvoje  – geltonas cukrus panašus į nubyrėjusių  
klevų  žiedus. Bet parašiau jį tik prieš penketą metų. Iš tos kelionės 1986 m. 
sukasi atmintyje  dar keletas vaizdų, lyg ir prašosi užrašomi, bet  neatsiranda 
tinkamos formos. Užrašyti bet kaip nenoriu, nenoriu ir kankinti tuos vaiz-
dus ir temas, prigulęs prie popieriaus lapo. Viena iš jų – raudonais krabais  
nusėtas kelias Sant Jage per smarkią liūtį. Krabai ropojo iš jūros aukštu uo-
lėtu skardžiu ir bėgo į miškelį, raudonai nukloję visą kelią. Liūtis buvo tokia 
smarki, jog kitą dieną negalėjome išskristi į Havaną, lėktuvai nedrįso kilti iš 
Sant Jago oro uosto. Mus gabeno autobusais į šiaurinę pakrantę, į Holgino 
miestą, iš kur ir išskridome. Per TV jau ne kartą mačiau  tuos raudonais 
krabais nuklotus kelius. Tada nebuvau to matęs, todėl vaizdas ir įsirėžė į at-
mintį. Kitas vaizdelis – šiaurinė Karibų jūros pakrantė, netoli Puerto Padres 
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uosto. Pakrantė buvo skirta poilsiavimui, bet prieš porą metų prašniokštęs 
uraganas suniokojo tiltą į jūrą, geležinės sijos, laikančios tiltą, suraizgytos 
sumazgytos, o betoniniai blokai – tilto danga – išvartyti, užnešti vieni ant 
kitų. Šalia krantas  nuklotas tarsi rusvai pilku asfaltu, pasirodo, tai  – su-
akmenėjęs druskos sluoksnis, raižantis basas  pėdas. Jūra ten tokia sūri, 
jog, išlipus iš  vandens, kūnas akimirksniu saulėje pasidengia balta druska. 
Kažkada buvo įrengti dušai nusiplauti po maudynių, bet dabar veikia tik 
vienas. Ankstesnio komforto ženklų ten dar likę. Pakrantės restoranėlyje 
mūsų grupei buvo paruošti pietūs. Kaip ir visuose Kubos bariukuose, per pi-
etus grojo kokių penkių muzikantų džiaziukas. Buvo patiekta rausva krabų 
sriuba, kurios dauguma suvalkiečių atsisakė. Aš suvalgiau, skonis neįprastas. 
Beje, tas restoranėlis veikia, kai ten apsilanko ekskursantai, iš anksto apie tai 
pranešę. Šalia nėra jokios gyvenvietės, tik sargo būdelė.

Apie Vilniaus knygų mugę, kaip ir apie kitas knygų muges, negaliu nie-
ko pasakyti. Kaip jau minėjau, nesu jose dalyvavęs. Mane tik nustebino po 
mugės disonansu nuskambėjęs VDU dėstytojo Ramūno Čičelio straipsnis 
„Kauno dienoje“ – „Kodėl aš boikuotoju knygų mugę“. Ruošiantis knygų 
mugei ir jai vykstant spaudoje ir televizijoje buvo pilna panegirikos bei re-
klamos, raginančios ją aplankyti ir giriančios jos programą bei sukviestus 
dalyvius. Man, žvelgiančiam į tą susibėgimą iš šalies, jau ne pirmą kartą 
įtarimą kelia, jog joje ima vyrauti televiziniai veikėjai, prie organizavimo 
prisideda LRT, kažkiek – sumanytoja – leidėjų asociacija su L. Varanavi-
čiene priešaky, o štai nei Rašytojų sąjungos (joje juk knygų autoriai), nei 
Kultūros ministerijos nematyti, jos lieka nuošaly. Anksčiau lyg ir buvo iš-
traukiami į dėmesio centrą  autoritetingi, verti pagarbos rašytojai, o dabar 
tik Literatūros instituto atrinkti ir televizijos globojamoje atrankoje išrinkti 
įdomiausių pernykščių knygų autoriai. Galima dėl to paburbėti, bet, kaip 
sakoma, koks renginys – tokie ir herojai. Gal aš ir klystu, nes nežinau visų 
užkulisių, bet man atrodė, kad literatūrologai ir kritikai į knygų mugę žiūri 
palankiai, su viltimi, nors ir pripažindami žaidybinį jos pobūdį. Bet štai mi-
nėtame R. Čičelio straipsnyje skaitau: „...kiek atsimenu save knygų mugėje, 
nuolat lydėdavo mechaniškumo įspūdis, kuris slegia daug labiau nei provin-
cijos miestelio kasdienybė. O ir naujienų, kurios mugėje priverstų suklusti, 
susidomėti, pažvelgti giliau ir išsamiau, ten nuolat pasigesdavau. Knygas 
platinančios leidyklos džiaugiasi išpardavimo pelnais, o įsigyja jas dažniau-
siai tie, kurių nepavadinsi literatūros profesionalais, tai – žmonės, kurie net 
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kartą per savaitę neturi laiko užsukti į knygyną ir menkai orientuojasi knygų 
vertės klausimais. Viskas, ką literatūros žmonėms suteikia knygų mugė, tėra 
simbolinis šūktelėjimas, kad dar tebesame gyvi.“

Vaikai drugeliai – tai ne kokia nors poetinė metafora. Taip vadinami 
vaikai, sergantys labai nemalonia genetine liga. Jų oda kaip popierius, nuo 
bet kokio stipresnio prisilietimo, sakykime, nugriuvus, stuktelėjus alkūne į 
stalo kampą,  odoje atsiveria žaizda. Tie vaikai privalo gyventi ypatingose 
sąlygose, paprastai būna aptvarstytais žaizdotais kūnais. Liga reta, bet vaistų 
nėra, nes sutrikimas įvykęs genuose. 

Pagyvenęs žmogus pasakoja, kad dabar gyvenąs gerai. Gauna pensiją, 
turi savo namą, vaikai netrukdo, yra savarankiškas, ko daugiau norėti. Mane 
labiausiai pralinksmino, kad jis prie gero gyvenimo aplinkybių  priskyrė są-
lygą, jog  netrukdo vaikai.

Praėjus dvidešimt aštuoneriems metams  nuo rusų okupacijos pabaigos,  
vėl Lietuvoje traukiama KGB korta, pasirodė nauji žinomų žmonių sąrašai, 
buvusių neva KGB agentais. Agentais skelbiami mirę žinomi žmonės: ak-
torius Banionis, dirigentas Sondeckis, kardinolas Sladkevičius. Tikriausiai 
saugumiečiai juos vertė parašyti ataskaitas po kelionių į užsienį, padėjo tas 
ataskaitas į savo bylas, parašiusiems suteikę slapyvardį? Taip galėjo būti, bet 
ar tai jau yra agentai? Kitas dalykas,- kam tai šiandien reikalinga. Norima 
sukompromituoti gerbiamus žmones, idant jie nebūtų šlovinami? Galimas 
daiktas, kad taip norima suniekinti visus sovietmečiu  ką nors pasiekusius. 
Oficialiai šnekama, ypač jaunų žurnalistų tarpe, kad siekiama susitepusiems 
neleisti patekti į valdžią. Bet juk šito jau buvo imtasi pirmais nepriklauso-
mybės metais  – uždraudžiant prisipažinusiems ir dirbusiems sovietiniam 
saugumui užimti svarbias pareigas, dirbti valdžios struktūrose. Spaudoje 
mirgėjo rubrika „Voratinklis“ – apie pakliuvusius į saugumo pinkles žmo-
nes, kurie netgi atgailaudavo arba bandė galinėtis su kaltinimais. Vėliau, po 
gero dešimtmečio, buvo skelbiami rezervistų sąrašai, į kuriuos, kiek pamenu, 
pateko buvęs užsienio reikalų ministras. Po to kokį dešimtmetį naujų KGB 
agentų nebuvo ieškoma. Dabar štai vėl. Kokia prasmė? Daugelis  menamų 
agentų jau mirę, kiti nusenę, nelabai pajėgūs priešintis  skandalingai opini-
jai. Kartais net atrodo, kad tai provokacija, siekianti visuomenėje padaryti 
visišką jovalą. Visi, ką nors veikę sovietmečiu, neverti jokio pasitikėjimo. 
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Kitaip sakant, reikia užbraukti brūkšnį maždaug ties aštuoniasdešimtaisiais 
metais, ką nors patikėti išsilaisvinusioje šalyje tik jauniems žmonėms, au-
gusiems ir subrendusiems naujoje santvarkoje. Gal tokia yra moderni kartų 
kovos išraiška? Dar vieną išvadą pasufleravo „Respublikos“ portale bemat 
kilusi diskusija. Kadangi redaktorius V. Tomkus į šį sąrašą  įtraukė ir savo 
pavardę, o sąrašą pavadino „įtariamieji bendradarbiavę su KGB“, manoma, 
kad  redakcija tiesiog sumiksavo, sumaišė tikruosius bendradarbius, kurie 
kažkada prisipažino tokiais buvę su iš kepurės trauktais asmenimis, kurie 
kažkaip neįtiko redaktoriui ar dar dėl kažkokių neaiškių priežasčių. Anu-
šauskas, liustracijos komisijos narys, netgi suskaičiavo, kad tokių nieko dėtų 
asmenų „Respublikos“ sąraše yra 129. Nuduoda, kad žino tuos, kurie prisi-
pažino.  Situacija nauja ir pavojinga, ligi šiol neteko girdėti, kad prisipaži-
nusių sąrašą kažkoks žmogus žino mintinai arba gali kasdien pasitikrinti. O 
Tomkus į tą kritiką atsako, jog niekas nežino, kur dingo iš saugumo sąjūdžio 
laikais išnešti maišai su dokumentais. Kitaip tariant, jis gąsdina, kad tie są-
rašai  maišuose dabar atsidūrė redakcijoje. Sunku pasakyti, kiek čia teisybės, 
kiek  išradingo akiplėšiško spektaklio. Aišku viena, sunkiai egzistuojanti su-
vargusi „Respublika“ vėlei ant bangos, šeštadienio numeris (išeina popieriu-
je tik šeštadieniais) tiražas išaugo kelis kartus, po pietų kioskuose laikraščio 
neberasi. Gal tai jo gulbės giesmė? Laikraščio tiražas –  100 tūkstančių. Kad 
sąrašas falšyvas, gudriai sudėtas, rodo jo spausdinimas  ne atskiroje vietoje, 
o išmėtant  po gabaliuką visuose puslapiuose; jų viršuje, be to, nepastebi-
mai tuo pačiu šriftu sąrašo vidury įterpta pastaba: (O Viešpatie. Sąrašus 
supainiojau. Vietoj KGB sąrašo įdėjau Sorošo sąrašinius. Atsiprašau savo 
skaitytojų, bet perdaryti laikraščio nebėra laiko. Antra vertus, beveik šim-
tas procentų Sorošo išlaikytinių patenka ir į įtariamųjų KGB bendradarbių 
sąrašą, todėl ramia sąžine tęsiu toliau.  – Vito Tomkaus past.) Akiplėšiškai 
sumanyta, pamanyk, atsiprašo, kad sumaišė fondus.

P. S. Įdomiausia, kad kelias savaites jokio dėmesio tiems Tomkaus są-
rašams. Nei kitoje žiniasklaidoje, nei valdžios įstaigose, kurios užsiima savo 
varganomis intrigomis, kažką meta iš Seimo, kiti išeina patys, baisingai nu-
stebindami likusius ten, o ir šiaip žmones, rinkėjus. Net rašytojų visuome-
nė tyli, nors sąrašuose nemažai rašytojų. Mano nuomone, sąrašuose viskas 
suplakta, yra tikrų bendradarbių, bet daugiau –  Atviros Lietuvos Fondo  
globotinių, knygų vertėjų, straipsnių autorių, rašiusių pagal ALF remiamą 
programą. Gali būti jame ir asmeninių Tomkaus priešų, jo kritikų. Skanda-
las nepavyko?
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Apie tai jau esu ne kartą užsiminęs – apie literatūrą, gimstančią iš litera-
tūros. Apie universiteto filologų pomėgį eiliuotai rašyti apie praeities poetus, 
garbinti arba kalbinti juos savo tekstuose. Just. Marcinkevičius nesusilaikė ne-
parašęs Donelaičio parafrazių ir biografijos, S. Geda – nepašlovinęs Strazdo ir 
Maironio, M. Martinaitis – neprisiminęs  Davainio Silvestraičio. Filologams 
tai duona kasdieninė, atsitraukti nuo literatūros jiems sunku. Buvau susitaikęs, 
kad nuolatinis rūpestis perskaityta gimtąja literatūra ir jos kūrėjais yra vilniečių 
rūpestis, bet šit pamačiau, kad ir Kaune tokių atvejų pasitaiko. Pirmiausia tai 
A. Ruseckaitės prozos knygos apie Maironį, Žemaitę, Mačernį. Bet šiuo atveju 
nėra ko bambėti, autorė yra šios srities specialistė, literatūros muziejaus di-
rektorė, kasdien susiduria su biografine medžiaga, kaip sakoma, kortos pačios 
ateina į rankas. Bet šit skaitau naują D. Zelčiūtės eilėraštį: „Tada rašytnamy/ 
poetės/skaitė salėj/ Salomėjos eilėraščius/ ir tu buvai Daivute/ ir aš buvau (...)“ 
Tiesiog aprašomas literatūros vakaras, jo palikti įspūdžiai. Mano požiūriu, tai 
jau menas iš antrų rankų, meninis tekstas apie literatūrą. Įspūdžiai, kurie gal 
būtų pakenčiami žurnalisto reportaže. Žinoma, tokius įspūdžius gali parašyti 
ir Zelčiūtė, bet eilėraščio forma čia jau perlenkimas. Literatūra apie literatūrą 
mūsuose gali užimti kuklią vietą, vykdydama labiau švietėjišką, reklaminę mi-
siją, tačiau pas mus ji veržiasi lyderiauti. Pačiai lietuvių literatūrai ne ką daugiau 
kaip pora šimtų metų, o kiek apie ją prirašyta visokių eilių ir romanų. Tik vie-
nu požiūriu tai kažkiek pateisinama, - jeigu autorius prikėlė užmirštą rašytoją 
arba užmirštą kūrinį naujam gyvenimui. Visa kita paprasčiausias atrajojimas 
buvusiu menu, nuskaitytais tekstais, pamaldos prie klasiko statulėlės.  Kad ir 
tos pačios Zelčiūtės rašiniai apie teatrą yra sveikatingesni, nes tenai ji užrašo 
tai, kas dar neegzistuoja, ji gi neperpasakoja dramų turinio. O tai jau yra nauja, 
netgi kartais netikėta. Tiesą sakant, man visada įdomiau, kai rašytojas savo 
kūriniui pasirenka objektus pasaulyje, nutolusiame nuo menų – kaime, turguje, 
fabrike, kelionėje, šeimoje, kalėjime ir pan. Tiesa, čia nebepakanka filologinės 
erudicijos, reikia išmanyti dar kažką, ko neišmokstama universiteto auditori-
joje. Nesu didelis gerbėjas istorinių knygų, domina tik tos, kurios peržengia 
vadovėlines tiesas, kai padvelkia atradimais. Paskutinė, kurią skaičiau ir gėrė-
jausi, buvo M. Kvietkausko „Uosto fuga“. Nepaisant to, kad joje kalbama apie 
menus. Joje atrandama, o ne atrajojama.

Josifas Brodskis:
„...bet kokia valstybė į savo pilietį žiūri arba kaip į vergą, arba kaip į 

priešą.
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...rašytojui egzistuoja tik viena patriotizmo rūšis: santykis su kalba.
Bet koks politinis judėjimas yra asmeninės atsakomybės už tai, kas 

vyksta, vengimo forma.
... nes sąlygų, kuriomis tenka dirbti, niekaip nepavadinsi idealiomis; čia 

ir redaktorių sistema, ir cenzūra, ir slogiausias oficialiojo pozityvizmo kli-
matas.

... žmogui nūdien reikia rinktis ne tarp Gėrio ir Blogio,  o veikiau tarp 
Blogio ir Siaubo.

Rašytojas – vienišas keliautojas, ir jam niekas nepagelbės.
Nepaaiškinamas ir atgrasus laikraščiams būdingas isteriškas požiūris į 

literatūrą.“
P. S.
1.Dabar suvokiau, ką turėjo omeny Maris Čaklais, pavadindamas savo 

eilėraščių rinkinį „Vienišas dviratininkas“.
2.Slogus oficialiojo pozityvizmo klimatas išlieka bet kokioje valstybėje. 

Įsitikinau.

Lietuvoje „Eurovizijos“ konkurse nugalėjo dainininkė Zasimauskaitė 
su daina „Kai mes būsime seni“, dainuojama angliškai. Tai lyg alternatyva 
garsiam J. Strielkūno eilėraščiui „To neturi jauni“. Įdomiausia tai, jog šitoje 
poetinėje diskusijoje vieni kitų nesiklauso – jauni senių, seniai jaunų. Įsi-
klausę į seno poeto žodžius „To neturi jauni: begalinės miglos rudeninės, / 
Kai šešėliais pavirsta ir medžiai, ir žmonės visi“, jauni atlikėjai nebepieštų 
ramios senatvės su mylimu žmogumi prie traškančio židinio. Aplamai jauni-
mo tekstuose pernelyg daug įsivaizduojamos senatviškos palaimos, kaip kad 
senelių – atminties nostalgijos ir kartėlio. Tačiau nieko nepakeisi, vyresniųjų 
kalbos remiasi realiais prisiminimais, o jaunųjų – emocingomis vizijomis ir 
laimingais pramanais. Seniai priekaištauja ir moko,  jaunieji nesiklauso ir 
juokiasi iš senoviškų šnekų, nors esama ir tokių autorių, kurie jau nuo lopšio 
pradeda virkauti dėl tragiško gyvenimo. Vieni jį prisišaukia, kiti su amžiumi 
pradeda eiti žvalyn, pamiršta išsipranašautą liūdną lemtį. 

Dar kartą pakeičiau RS leidykloje ruošiamos knygos pavadinimą, ko 
gero, galutinai. Kai redaktorė senokai mano sugalvotą „Nespėjęs išsigąst“ 
pasiūlė keisti į „Pasiutusį kraują“, aš lyg ir susitaikiau, bet širdyje nuolat 
graužė kažkoks kirminas, jog pavadinimas itin lengvabūdiškas, jaunatviš-
kai smarkuoliškas, nors knyga daug nuosaikesnė, nors su pasišaipymais iš 
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pasaulio ir savęs. Kaip jau man, deja, būdinga, ko negali suvokti jaunos re-
cenzentės, joje liūdesys maišomas su ironija ir humoru. Ilgai galvojau apie 
kitokį pavadinimą ir galiausiai nusiunčiau redaktorei surašęs keletą kažkiek  
ne tokių drastiškų, pažymėdamas, kad man pačiam artimesnis „Septynios 
širšės“. Anksčiau jis negalėjo ateiti į galvą, nes tą eilėraštį įdėjau papildo-
mai vietoj išimto „Didžioji širšė“. Tiesą sakant, jis kreipia knygą į linksmes-
nę pusę, man netgi asocijuojasi su V. Šimkaus „Bitėmis pabėgėlėmis“, bet 
eilėraščio prasmė kitokia, su širšėmis lyginamos visokios negandos, nuo-
latos kankinusios, skaudžiai gėlusios, bet ne mirtinai. Žinoma, kiekvienas 
skaitytojas šią metaforą gali pasukti sau artima puse. Nesijuoksi, kad knygą 
priskirs humoristikai, kaip jau man yra atsitikę, nors joje yra keletas eilėraš-
čių  apie nelauktai ištinkančią mirtį, kuri ateina kasdieniškai, net nespėjus 
išsigąsti – toks buvo ankstesnis paryškintas pavadinimu knygos leitmotyvas. 
Dabar bus kitoks. Pasijuokti galima ir iš kitos aplinkybės,- prieš vienuolika  
metų šioje leidykloje išėjo mano rinkinys „Šeško šokis“.  Taigi lyrinė anima-
listika, nuo žvėrelių prie vabzdžių. Leidykla šiam pavadinimui pritarė.

Sako, kad lietuviai neturi humoro jausmo. Jauna moteriškė per TV pa-
dainavo: „Sėdėjau aš ant bėgių ir skaičiavau vinis, o mylimas pasakė, kad 
greit bus traukinys.“ Pagal liaudies dainos melodiją: „Sėdėjau aš daržely, sė-
dėjau tarp gėlių...“  Bėda ta, kad humoras įsigeidus neatsiranda, todėl nesi-
seka juokauti profesionalams komikams. Tiesiog jie bando išspausti humorą  
per jėgą, todėl nejuokinga. Lietuviškų anekdotų, kaip ir smagių dainelių, 
mažai, bet napasakytum, kad nepasitaiko. Žinoma, ne tiek, kiek žydiškų. 
Žydai mėgsta juoktis iš savęs, idant iš jų nesijuoktų kiti, užbėga už akių. O iš 
lietuvių niekas nesijuokia, todėl ir patys jie retai juokauja. Susidaro įspūdis, 
kad pajuokti Sibire ar Amerikoje lietuviai pila į dantis. Gruzinai tik gąsdina, 
žada papjauti, o lietuviai žiebia be kalbų. Kas norės iš tokių šaipytis? 

Kažkada jau esu užsirašęs apie nebaigtus statyti sovietų laikais Kauno 
viešbučius. Galėčiau ir neberašyti, bet jie dieną naktį šmėkšo akyse, stebin-
dami situacijos paradoksalumu. O paradoksalumas tas, kad tokie kapitališki 
galingi statiniai tapo niekam nereikalingi.  Bijau, kad viskas dėl gobšumo ir 
valdininkų atsargumo. Tiesiog valdžia pirmaisiais nepriklausomybės metais 
bijojo statinius pigiai parduoti, kėlė jų kainas, tačiau nesaugojo, žiūrėjo su 
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atsarga. Ypač miglota „Respublikos“ panemuny padėtis. Pastatas buvo baig-
tas, su durimis, suomiškais langais, tik neįrengtas. Po poros metų nebeliko 
nei langų, nei durų, vienas betoninis daugiaukštis karkasas. Šiomis dienomis 
korpusą pradėjo griauti, bet tai padaryti nėra lengva, nes korpusas iš vientiso 
gelžbetonio. Teko užkelti į viršutinį aukštą buldozerį, kuris tiesiog kandžioja 
betoną. O štai kitas viešbutis, priešais Karininkų namus jau 28 metus stovi 
nejudinamas, tik kažkas jo viršuje horizantaliai didžiulėmis raidėmis užrašė 
patį ilgiausią lietuvišką žodį NEBEPRISIKIŠKIAKOPŪSTELIAUSI-
ME. Kažin ką tai turėtų reikšti? Kauniečiai iš pradžių purkštavo, siūlė viso-
kias išeitis, bet tikriausiai neatsirado turtingų verslininkų, kurie drįstų kišti 
pinigus ir rizikuoti, imdamiesi visokių panaudojimo projektų. Niekas nesiė-
mė nei užbaigti sumanytų viešbučių, nei pertvarkyti juos į biurų kontoras ar 
atskirus nedidelius butus, taigi į gyvenamą namą viengungiams. Galiausiai 
miestiečiai susitaikė, lyg ir nebepastebi tų dviejų didžiulių gargarų miesto 
centre, tik kartais apmaudžiai atsakinėja į atvykėlių klausimus, kokios čia 
grožybės karkso viršum miesto. Beje, per tuos metus Kaune prisistatė dau-
gybė nedidukų viešbučių. Kai kurie įrengti buvusiuose visuomeniniuose ir 
gamybiniuose pastatuose. Štai palei autobusų stotį  vienas viešbutis įrengtas 
pastate, kur anksčiau buvo pedagogikos leidykla, miesto laikraščio redakcija 
ir spaustuvės administracija,  o kitas – kitapus gatvės, kur buvo siuvykla, o 
vėliau automobilių salonas. Atrodo, kad jie stovi pustuščiai. Nemažai ne-
didukų viešbutukų įrengta senamiestyje, Žaliakalnyje. Atvirai šnekant, tų 
didžiųjų gargarų niekam ir nereikia, nes Kaunas nėra koks nors turistų pa-
mėgtas miestas. Įdomiausia, kad viešbučių politika vykdoma priešingai nei 
prekybos. Parduotuvės jungiasi į didžiulius centrus, mažosios parduotuvėlės 
užsidarinėja, prarytos didžiųjų banginių, o viešbučiai atvirkščiai – mažieji 
klesti, o didžiaisiais niekas nesirūpina,  jie vargiai suduria galus. Pamiršau – 
dar vienas viešbutis įsikūrė buvusioje „Spindulio“ spaustuvėje. Kur buvo 
knygrišykla, ten dabar restorano virtuvė. Eidamas pro šalį, matau virėjus 
baltomis kepurėmis.

Algimantas MIKUTA  
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LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS

ATKLASTAI

ATSISVEIKINIMO SKAMBUTIS?

Šiandien netikėtai paskambino Algimantas Baltakis. Po ilgokos per-
traukos. Išėjus mano esė, pokalbių, atklastų knygai apie jį, poetas gerokai 
supyko. Visų pirma, dėl „Velnio tilto“. Buvo įsitikinęs, kad ne visai taip 
supratau jo anuometines intencijas, be to, anot jo, ir dabar poemos pirmąjį 
skyrių galima būtų perleisti be pataisymų ir komentarų.

- Prieš mirtį noriu susitaikyt, - nors balsas buvo toks, kaip visada – ir 
jaunatviškas, ir lyg optimistiškas, - pokalbio pradžia nuskambėjo nejau-
kiai. –  Jau ir nebematau, ir žinau, kad nedaug liko, reikia pasikalbėt...

Algimantas bandė pakartoti, apie ką buvom kalbėję prieš trejetą metų. 
Tuomet jis buvo žadėjęs surašyti ant popieriaus tai, kas labiausiai nepatiko 
knygoje „Algimantas Baltakis: gyvenimas – meno kūrinys“. Priminiau tą 
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pažadą, bet jis pasakė, jog raštu tokių pastabų neturįs. O dabar tai padaryti 
jau per vėlu. Esąs beveik aklas. Greitakalbe bandė pasakyti, dėl ko labiausiai 
skauda širdį. Vėl minėjo „Velnio tiltą“, supeikdamas manąjį vertinimą, situ-
aciją dėl partinio bilieto, kuri buvusi ne visai tokia, na ir kai kuriuos Nidoje 
užrašytus puslapius, - tai, kas pasakyta atvirumo valandėlę, nebūtinai tinka 
monografijai. Kad pastarieji buvo atsiųsti suderinimui, kaip ir neprisiminė.

- Jei kada nors leisi knygą antrą kartą, nepamiršk, ką sakiau. O aš iš 
dangaus palaiminsiu, - sakė Algimantas, dar sykį primindamas ir spaustu-
vės broką – knygos puslapiai taip suklijuoti, kad, ją baigiant skaityti, išsi-
skleidžia.

Netikėtai pagyrė knygoje esantį pokalbį su Sigita Marija, dėl kurio 
prieš trejetą metų taipogi buvo gerokai užpykęs. Gal kad bičiuliai įtikino, 
jog tai labai tikri knygos puslapiai, o gal pats persigalvojo. „Tačiau vis dėlto 
jos žodžiai gerokai ant ribos“, - nepiktai užbaigė.

 Paskui prisiminė savo jubiliejinį vakarą Rašytojų sąjungos klube, ku-
riame tiek daug žmonių kažin ar yra buvę. Net koridoriuje laisvos vietos 
pritrūko. Pasiguodė, kad išvakarėse mirė kompozitorius Algimantas Bra-
žinskas, bene daugiausia dainų parašęs jo žodžiais. Buvo pažadėjęs ne tik 
ateiti, bet ir pagroti bei padainuoti keletą populiariausių. Algimantas Rau-
donikis vėliau minėjo, kad laiku kolega numirė, nes netrukus prasidėjo ka-
rantinas, kurio metu ir garbingiausio žmogaus nebebuvo galima garbingai 
palaidoti. A. Baltakis paminėjo, kad jo kūrybos vakaras buvo paskutinis 
prieš paskelbiant tą nelemtąjį karantiną. 

O paskui paskaitė eilėraštį, parašytą jau po paskutinės knygos išėjimo. 
Tai – eilutės apie atsisveikinimą su šiuo pasauliu. „Gal atsiminsi?“ – klausė 
prieš jį padeklamuodamas. Šiurpas ėjo per nugarą, klausantis tų eilučių, o 
Algimanto balsas telefono ragelyje buvo lyg ir toks pat, kaip visada – bal-
takiškas.

Dar paklausė, ar neturiu jo naujosios knygos. Pažadėjo atsiųsti, nors 
paštą pasiekti ne tik jam, bet ir Sigitai jau ne taip paprasta – šalia buvusį 
uždarė.

2020 m. liepos 3 d.

P. S.
Ne, tai buvo ne paskutinis skambutis. Bendravome telefonu ir pande-

mijos laikotarpiu. Ilgiausiai – 2021 m. lapkričio 24 d., rengiant būsimam al-
manacho numeriui publikaciją „Trys eilėraščiai ir klasiko žodis „Varpams“. 

ATKLASTAI
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Vasario 15-ąją kalbėjome paskutinį kartą. Žinojau, kad situacija dar 
prastesnė, tačiau poetas ir paskutinę savo gimimo dieną stengėsi išlikti op-
timistu. 

O vakar atėjo liūdnoji žinia: nebėra Algimanto Baltakio. Šį rytą per 
radiją skamba populiarioji „Antilopė“, ir ašaros nesulaikomai byra iš akių. 

2022 m. kovo 14 d.

APIE GYVENIMO PRASMĘ

Apie porą valandą darbavausi prie nekrologo apie A. Liūdnąją naujie-
ną telefonu pranešė netrukus po to, kai baigiau redaguoti filosofo-rašytojo 
tekstą „Sapnuoti gyvenimo prasmę“, kuris ir sujaudino, ir nuteikė ne itin 
pozityviai. 

Apie A. problemas, susijusias su sveikata, daugelis žinojo, tai buvo 
akivaizdžiai matyti, kai atsistodavo ir žengdavo pirmus žingsnius – nors 
ir labai stengdavosi šito neparodyti, nelabai pavykdavo. Tiesa, jei kada ir 
pasiguosdavo dėl stuburo ir kojos skausmų, tai tik patiems artimiausiems. 
Tačiau kad taip staiga pakirs mirtis, niekas nebūtų patikėjęs. Ir mūsų pa-
skutinis pokalbis telefonu prieš porą savaičių niekuo nesiskyrė nuo ankstes-
nių, dar ir užsukti į svečius pažadėjo, sakė norįs gyvai pasikalbėt. 

Kodėl taip ilgai užgaišau prie nekrologo? Atrodė lyg ir nemažai žinai 
apie visom prasmėm gražų žmogų, o kai reikia tai užrašyti, ne taip paprasta. 
Jei rašytum apybraižą ar straipsnį, kas kita... Rašai ir galvoji – o ką apie šį 
ar kitą sakinį pasakytų pats velionis, nemėgęs panegirikos, netikrų žodžių.

Netikėčiausias buvo antrasis telefono skambutis. Perskaitęs nekrologą 
sūnus padėkojo už jautrius žodžius ir pasakė ne viešą paslaptį, kaip mirė 
tėvas: „Nusišovė“. 

Kad toks dvasiškai stiprus žmogus galėjo paimti į rankas pistoletą, kaž-
kada policijos išduotą siaučiant reketininkams, niekas nebūtų pagalvojęs. 
Daktaro tiesmukiškai ištartas žodis apie dar vieną sveikatos problemą buvo 
paskutinis lašas. Turėjo nežmoniškai skaudėt, kad tam pasiryžtų.

Ilsėkis ramybėje, gerasis Žmogau.
2020 m. rugpjūčio 2 d.

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS
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APIE BYRANTĮ LAIKĄ IR ŽMONES

Praėjusių metų vasarą Anapilin iškeliavo poetė. Dėl sveikatos proble-
mų seniai nesirodė viešumoje, gyveno viena gimtajame namelyje. Kai kal-
bėdavome telefonu, minėjo, jog pastoviai (lyg ir kartą per savaitę) aplanko 
socialinė darbuotoja, nuperka maisto, padeda apsitvarkyti. Be to, užsuka ir 
keli literatai. Baigdama devintą dešimtį buvo išsaugojusi jaunatvišką balsą, 
net manierą juoktis, galėjai pagalvoti, kad viskas jos padangėje ganėtinai 
šviesu.

Šiandien vietinėje spaudoje daugiau nei puslapis paskirtas nieko doro 
nenuveikusiai literatei, jos samprotavimams apie byrantį laiką ir žmones. 
Išspausdinusi vos keletą eilėraščių, tariasi galinti kalbėti lyg kokia klasikė. 
Tačiau ištarusi, jog ją „labiausiai žeidžia žodžiai“, ir kad ji esanti „jautri 
svetimam skausmui“, prisimindama velionę poetę pasako tai, ko neturėjo 
sakyti: „Gaila, per trumpai pažinau. Kai atėjau, du-trys mėnesiai bebuvo 
likę. Ji tokia mažulytė, sudžiūvusi, pragulos didžiulės. Suknelė metų metus 
nekeista. Sako – neleidžia. Aš neklausiau, paėmiau ir pakeičiau. Nagai di-
deliausi, pilni purvo. „Esi poetė, kokios tavo rankos?“ – sakau. Ir leido ran-
kas nuplauti. Matau, kad grindys neplautos – neklausiau, išploviau. Vienišo 
poeto likimas labai skaudus.“

Geriau jau jos išvis nebūtum pažinus, perskaitęs tas eilutes, pagalvoji. 
Nežinia ar kada gyvai poetei laikraštis buvo skyręs tiek vietos, kiek akivaiz-
džiai grafomanei. Deja, tai, kas išspausdinta, neištrinsi.

Poetė ne tik savo knygose, bet ir gyvenime buvo giedros įsikūnijimas. 
Niekam niekada neprasitarė ir kodėl tik Atgimimui atėjus pasirodė pirma-
sis eilėraščių rinkinys. O istorija tokia: tėvui teko politinio kalinio dalia. Kai 
sovietmečiu raudonuose mūruose buvo sprendžiama, kas tame provincijos 
mieste jau vertas tapti knygos autoriumi, korta iškrito instituto marksiz-
mo-leninizmo katedroje dirbusiai literatei. Nors ir arkliui buvo aišku, kad 
pirmoji miesto poetė ne ji.

 2020 m. rugpjūčio 8 d.
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APIE BAIMĖS AKIS IR SVETIMUS NUOPELNUS

Vilniaus radijas priešpiet penkiolika minučių paskyrė Stanislavos ir 
Kazimiero Venclauskių šeimai. Muziejininkė su įkvėpimu atsakinėjo į žur-
nalistės klausimus. Tam tikra prasme tai buvo mano poros knygų apie šią 
iškilią šeimą trumpa santrauka. Tačiau, kaip toji istorinė informacija atsira-
do, jokios informacijos radijo klausytojams nebuvo pateikta.

Ne pirmą kartą teko patirti tokią nepagarbą autoriui. Berods, 2012-aisiais 
internete Venclauskių tema gerokai sublizgėjo Briuselyje dirbanti žurnalistė, 
nemažai puslapių vos ne ištisai nupylusi nuo tų pačių knygų. Šių metų pava-
sarį panaši istorija atsitiko vietinėje spaudoje. Tiesa, pirmuoju atveju bent jau 
išnašos lydėjo žurnalistę išpopuliarinusį tekstą, o pastaruoju apie pirmapra-
des žinias nė žodžio. Užtat poros muziejininkių, kurios „pamiršo“ paminėti 
skaitytojams, kas tuos atsiminimus užrašė, portretai šalia teksto, kaip pačių 
svarbiausių asmenybių šioje istorijoje. Ir tai ne vieninteliai pavyzdžiai.

Apie trejetą dešimtmečių paskyriau tai temai. Jei šito nebūčiau daręs 
sovietmečiu, atėjus naujiems laikams, išskyrus tikrąją Venclauskių dukrą, 
kaip ir nebebuvo kieno paklausti. „Į stalčių“ užrašyti buvusių augintinių ir 
globotinių atsiminimai dabar aukso vertės. Kai, prasidėjus Atgimimui, pa-
klausiau tuometinio muziejaus direktoriaus, kodėl vis tik nebandyta rinkti 
medžiagos apie rūmų, kuriuose jau senokai įsikūręs muziejus, savininkus, 
atsakymas buvo gan netikėtas: „Iš tikrųjų baimės akys buvo per didelės“.

Dar po kurio laiko muziejininkai, ko gero, sau prisiims visus nuopel-
nus. Negražu gi prisipažinti, kad jų kolegos drebėjo dėl savo kailio. Ir kad 
nė vieno drąsesnio neatsirado.

Betgi dabartinė laikysena nė kiek ne gražesnė.
2020 m. rugpjūčio 25 d.

NEUŽRAŠYTAS PRISIMINIMAS

Šiandien Lietuvos ir Šiaulių bokso tėvu tituluotam Vaclovui Peleckiui 
būtų sukakę 110 metų. Šis nepaprasto dvasinio grožio žmogus jau perkopęs 
devintą dešimtį netikėtai ėmėsi plunksnos ir paliko net penkias knygas. 
Jose – daug įdomaus apie sutiktus žmones, gyvenimą, kuris šiai asmenybei 
buvo dosnus.
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Ta proga dar sykį perverčiau tuos leidinius. Ir nejučia prisiminiau jų 
autoriaus pasakojimą apie buvusį boksininką, padariusį nemažą karjerą, ta-
čiau dėl susiklosčiusių aplinkybių neįėjusį į sovietinės enciklopedijos pusla-
pius. O ir bokso tėvas nespėjo užrašyti apie jį savo prisiminimų.

O istorija tokia. Buvęs boksininkas, veterinarijos gydytojas iš profesijos 
buvo tapęs rajono komjaunimo komiteto pirmuoju sekretorium. Anais lai-
kais tai buvo gana nemažas pasiekimas. Berods, dar ir metai nebuvo praėję 
tame poste, kai turėjo įvykti eilinis Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo 
sąjungos suvažiavimas. Dalyvauti jame pirmajam sekretoriui – šventas rei-
kalas. Prasidėjus suvažiavimui, vieno pirmojo buvo pasigęsta. Visos įmano-
mos tarnybos bandė išsiaiškinti, kas atsitiko. Namuose neužtiko, artimieji 
apie jo buvimą nieko nežinojo, buvo ruošiamasi blogiausiam  – ko gero, 
tarybų valdžios priešai nužudė.

Berods, trečią paieškų dieną pirmąjį saugumiečiai surado kažkokiame 
atkampiame kaime pas panas begeriantį samagoną.

Kas po to dėjosi, maždaug galima įsivaizduoti. Ne, nenuteisė ir į Sibirą 
neišvežė, nes buvo jau ne Stalino laikai, o aštuntas dešimtmetis. Visa laimė, 
kad žmogus turėjo gana paklausią profesiją.

O ir šiaip, pasakojo, buvęs labai linksmų plaučių žmogus. Pavyzdžiui, 
kai darbuose užtrukdavo iki vėlumos ir grįždavo į namus su kvapeliu, ne 
sykį išsigelbėjo nuo priekaištų labai originaliu būdu – peržengęs slenkstį iš 
visos širdies tardavo: „Vstatj, smirno!“*1 Po tokių žodžių, sako, namiškiams 
ir pyktis praeidavęs.

Deja, gyvenimą užbaigė visai nelinksmai. Kai neliko kolchozų, vete-
rinarijos gydytojas įsidarbino kažkokioje privačioje firmoje sargu ir vieną 
rytą buvo rastas nužudytas. Buvo laikai, kai siautė reketininkai ir kitos pa-
dugnės. Taip ir nesurado kaltų.

2020 m. rugpjūčio 28 d.

„ACH, TIE SUVALKIEČIAI...“

Spauda rašo apie teatrų tuštėjimo metą. Koronavirusas kaltas, nieko 
nepadarysi. Tarp pokalbininkų – ir Panevėžio Juozo Miltinio dramos teat-
ro vadovas, buvęs šiaulietis  Antanas Venckus.

*1  Stot, ramiai!
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Toji publikacija nejučia nukėlė daug metų atgal. Aktorius dalyvavo ne 
viename „Varpų“ vakare, kol įvyko nei šis, nei tas. 1997 m. birželio 13 d. 
Šiaulių filharmonijoje vyko „Varpų“ vakaras su Bernardu Brazdžioniu. An-
tanas jo metu skaitė ištrauką iš Alės Rūtos knygos, skirtos poeto gyvenimui 
ir kūrybai. Su rėmėjais – „Rūtos“ fabriku buvom sutarę, kad aktoriui bus 
atsilyginta saldumynų rinkiniu. Tuo buvo įpareigotas pasirūpinti fabriko 
įkūrėjo anūkas Antanas.

Deja, nepasirūpino. Aktoriaus kolegei saldumynus įteikė, o Antanui – 
ne. Atseit, pamiršęs, kad vakare bus du skaitovai. A. Venckų pirmąsyk ma-
čiau tokį užpykusį. Blogiausia, kad tas pyktis buvo nukreiptas į redaktorių, 
kuris pats nežinojo, kur dėtis.

Kai kitą dieną apie tai papasakojau bendrovės direktoriui Algirdui 
Gluodui, šis net porą kartų pakartojo: „Ach, tie suvalkiečiai...“ Kiek žinau, 
„Rūta“ neliko skolinga aktoriui, tačiau mudviejų su Antanu santykiai nu-
trūko visam laikui.

2020 m. lapkričio 4 d.

DU BROLIUKAI ĄŽUOLIUKAI

Išaugo jie mūsų namuose iš gilių. Gyvybingos pasirodė tik dvi, nors 
parsinešiau porą gerų saujų. Kai ta naujiena pasidalinau su Naujojoje 
Akmenėje gyvenančiu Vytautu Almaniu, miškininkas iš profesijos, rašyto-
jas iš pašaukimo pasakė: „Namų sąlygomis neišgyvens“. Išgirdau pasiūlymą, 
atėjus vasarai, atvykti į svečius, kur susigrąžintoje senelių žemėje jo paties 
sodintų ąžuoliukų jau keli tūkstančiai ir kur bus priglausti ir mūsiškiai. 

Deja, užgulė pasaulį koronavirusas ir vasarą teko praleisti namuose. Kai 
du broliukai ąžuoliukai ant palangės numetė pusę spėjusių paruduoti lapelių, 
paskambinęs bičiulis pasidžiaugė, kad galų gale susitarė su šiauliške ligonine 
ir, nors gerokai pavėluotai, bus išimti siūlai, užsilikę po kataraktos operacijos. 
„O paskui užsuksim su sūnumi jūsiškių ąžuoliukų“, - pasakė ir, tarsi nujaus-
damas, kaip sutikau tą žinią, nuramino: „Po metų ar poros iš tavo liūdesio 
nieko neliks. Kai atvyksi į svečius, ir ąžuoliukai bus gerokai smagesni“. 

Keistas jausmas lydėjo iki kitos dienos popietės. Panašus, kaip klausan-
tis dainos „Šią naktį išskrenda gandrai...“ Ir nebūdamas specialistu supran-
ti, kad ąžuoliukams būtina persikelti į žemę, tačiau širdžiai ne taip paprasta 
atsisveikinti su porą metų namus džiuginusiais medeliais.
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Deja, ligoninė Vytautui vėl atidėjo vizitą.
Kelionė iš N. Akmenės užsitęsė ir pavasarį broliukus ąžuoliukus įteikiau 

Dainų kaime savo naujus namus puoselėjančiam Ryčiui, mums vis patalki-
nančiam, kai reikia kur nors nuvažiuoti. Pasodino garbingiausioje vietoje – 
prie įvažiavimo į sodybą. Kai susitinkam, perduoda medelių linkėjimus.

Kitą pavasarį būtinai juos aplankysim.
2020 m. lapkričio 10 d.-2021 m. gegužė

„AMŽIŲ NUGYVENĘ SENOLIAI“, -

taip šįryt per Vilniaus radiją vyresnio amžiaus žmones įvardijo laidos 
vedėja Rūta Kupetytė. 

Toną tokiam samprotavimui, matyt, bus davęs sveikatos apsaugos mi-
nistras Aurelijus Veryga, kuris, prasidėjus pandemijai, be skrupulų savo 
dažnose viešose kalbose vis primindavo, kad sulaukę šešiasdešimties ir vy-
resni nieko gero tikėtis negali. Net iki tol nevartotas terminas atsirado, kurį 
nedrąsu pakartoti: „Rizikos grupė“.

Senjorams tai buvo peilis į paširdžius tikra to žodžio prasme. 
Taip, čia Lietuva, čia ne Gruzija, kur dainuojama „Moji goda, mojo bo-

gatstvo“ („Mano metai, mano turtas“). Ypač, kai valdžioje atsiduria žmonės, 
kurių iš tolo prie valdžios vairo prileisti nedera.

Kad vyresnio amžiaus žmogus jau kaip ir nurašytas, skaudžiausias tik 
ką patirtas pavyzdys  – Šiaulių miesto ir rajono Garbės piliečio Vytenio 
Rimkaus netektis. Buvusio politinio kalinio, nuteisto myriop, daugybės 
premijų laureato, profesoriaus našlė verkdama papasakojo: „Apsirgęs krei-
pėsi į ligoninę, tačiau tą pačią dieną, vakarop, sugrįžo neatpažįstamai pa-
sikeitęs. Atseit, neatsirado laisvos vietos“. Tą pačią savaitę mirė. Žmonėms 
baltais (o gal mėlynais) chalatais svarbiausia buvo paciento gimimo data. 
Ko norėt, devyniasdešimt metų! Taigi – pats laikas po velėna. Juk pats mi-
nistras vos ne kasdien primena rizikos amžių.

Pirmoje jaunystėje teko susidurti su neseniai medicinos studijas bai-
gusiu žmogeliu, mėgusiu kartoti: „Susirgai ir mirk“. Maždaug įsivaizduoju, 
kaip toks pateko į prestižinį institutą. O kai pats susirgo, turbūt jau kiek 
kitaip pradėjo galvoti. Tik kiek nelaimingų žmonių iki tol galėjo padaryti. 
Be abejo, ir padarė.

2020 m. lapkričio 23 d.
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KAI DAINUOJA STASYS POVILAITIS

Keistas jausmas apima, išgirdus Stasį Povilaitį. Kelerius metus ruošiau-
si pokalbiui su dainininku, tačiau vis kas nors sutrukdydavo. Išsiruošęs pa-
jūrin dar vienų atostogų, iš naujo peržvelgdavau savo klausimus, o nuvykęs 
Palangon sužinodavau, kad ir šįkart į namus dainininkas sugrįš tuomet, kai 
jau bus pasibaigusios mano dienos prie jūros.

Vienas netikėtas susitikimas pušyne tik dar paskatino tokį sumanymą. 
Buvo 2008-ieji. Prie mūsų ant suolelio prisėdusi pagyvenusi moteris pir-
moji ne tik prakalbino, bet ir buvo pasiruošusi ilgesnei šnekai. Pamačiusi, 
kad mums kaip ir maloniau klausytis netolimo jūros ošimo ar tiesiog tylos, 
ištarė žodžius, po kurių viskas pasikeitė: „Esu dainininko Povilaičio moti-
na“. Pasisakė, kad mažai matanti, kad čia pastoviai ateinanti, nes netoli nuo 
namų, o suolas tolokai nuo pagrindinio tako į jūrą, todėl jos mėgstamas. 
Neprašoma vis pasakojo ir pasakojo apie sūnų, nešiojantį jos mergautinę 
pavardę, jo vaikystės dienas Kaune, kurios nebuvo lengvos, vienai auginant 
vaiką, pastangas, kad jam nieko netrūktų. Ne, ir sapne nesapnavusi, kad jos 
vaiko laukia tokia ateitis. Todėl didelė laimė tai vienam, tai kitam nepažįs-
tamajam prisipažinti, kad ji ne bet kas, kad ji paties Povilaičio motina. 

Seniai taip nebuvau gailėjęsis, kad viešbutyje palikau diktofoną. Kita 
vertus, dar nežinia, ar būčiau gavęs leidimą jį įjungti. Nors suolo kaimynė 
ir buvo išsitarusi, kad sunkiai mato, susidarė įspūdis, kad kelissyk bandė 
įsitikinti, ar tikrai jos pokalbis neįrašinėjamas. Gal todėl tame ilgame pasa-
kojime buvo ir viena kita paslaptis, apie kurias paprastai viešai nekalbama.  

Kaip netikėtai šalia mūsų toji moteris atsirado, lygiai taip ir pradingo. 
Neatsisveikinusi pakilo ir nuėjo. Po to kurį laiką net atrodė, ar tik ne sapnas 
tai buvęs. 

Na, o kodėl vis dėlto ruošiausi pokalbiui, kuris taip ir neįvyko? Visų 
pirma todėl, kad mokykloje ketverius metus viename suole sėdėjau su Sta-
siu Povilaičiu. Bendraamžiu, kuriam ne sykį teko aiškintis, jog jis nieko 
bendro nei su daina, nei su dainininku neturįs.

2021 m. birželis
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KUR DINGO RAŠYTOJAI?

Žinomam profesoriui istorikui užsakiau straipsnį. Šiek tiek nustebau, 
sulaukęs atsakymo: „Parašyti straipsnį reikia laiko, o aš jo neturiu. Mes ga-
lėtume padaryti taip, kad aš kalbėčiau, o kas nors surašytų, paskui parodytų, 
kaip būtų galima pataisyti. Tokiu būdu neseniai parengėme knygą“.

Taip sutapo, kad vos prieš keletą dienų per LRT kultūros kanalą trans-
liavo pokalbį su knygų leidėjais, redaktoriais. Laidoje dalyvavęs „Literatūros 
ir meno“ vyr. redaktorius be kita ko pažymėjo, kad yra tokių rašytojų, kurie 
į leidyklą atneša „tikrą jovalą“, iš kurio redaktoriai, stilistai bando padaryti 
knygą. Panašių gaidų buvo ir kitų kalbėjusiųjų lūpose. 

Visada buvau įsitikinęs, kad tikras rašytojas, redaguojant jo knygą, ko-
voja dėl kiekvieno taško ar kablelio, nekalbant jau apie turinį. Dėl šito buvau 
suabejojęs, ruošdamas ištrauką iš rašomo istorinio romano. „Čia gi tik ža-
liava galimam kūriniui, bet ne kūrinys, - tiesiai pasakiau autoriui. – Nejaugi 
ir leidyklai tokius pat rankraščius įteikiat?“ Nenustebo, neįsižeidė žmogus, 
tiesiai šviesiai pasakė: „O kam tuomet redaktoriai, stilistai? Tegu dirba“. 
Kaip nekeista, net kelios to autoriaus istorinės knygos dar ir premijuotos, 
į gyvenimą palydėtos solidžiuose aplankuose po tris knygas. Sako, kad tai 
labai graži dovana jubiliejaus ar kokia kita proga. Įdomu, ar daug jubiliatų 
taip gražiai supakuotus leidinius atsiverčia? Man pakako pirmųjų puslapių.

2022 m. gegužės 24 d.

SENAI IR SENIAĨ

Turbūt ir jūs esate atkreipę dėmesį, kad per radiją ir TV kalbantys pa-
šnekovai vietoj žodžio seniai kartais bevelija ištarti senai, turintį visai kitą 
reikšmę. „Dvejetukininkai“, - nejučia išsprūsta, jei šalia ir nieko daugiau 
nėra. Lietuvių kalbos mokytojas klasiokams apie tokią klaidą, kai laiko 
prieveiksmis pakeičiamas būdo prieveiksmiu, ištardavo gerokai griežtesnį 
žodį.

Pastaruoju metu jau visai nesisarmatydami tą nelemtą žodelį ne vietoje 
viešojoje erdvėje pradėjo naudoti net profesoriai, ministrai, politikai, kiti 
visuomenės tūzai, o kartais net vienas kitas žurnalistas. Štai ir šiandien vėl 
per radiją tokia ausį rėžianti nuodėmė rytą pagadino. Svarbiausia, kad tas 
netinkantis žodis buvo ištartas visuomenėje gerbiamo žmogaus.
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 Gal galėtų pasiūlyti mikrofoną tokiems šnekoriams populiariojo TV 
„Klausimėlio“ autorius? Bent sugėdintų, o gal net priverstų lietuvių kalbos 
žodyną ar bent mokyklinį vadovėlį atsiversti.

2022 m. birželio 24 d.

DIENA, KURI NEUŽSIMIRŠ

Šiandien radijas ir televizija vis primena, kuo ypatinga rugpjūčio 31-
oji. Taip, tądien prieš pat vidurnaktį paskutinis Rusijos armijos dalinys kir-
to sieną ir paliko Lietuvos teritoriją. Įvykis, kuris niekada neužsimirš.

Kaip ir buvau pamiršęs, kad ir aš tam tikra prasme su tuo susijęs. Tais 
jau gerokai nutolusiais 1993-iaisiais dirbau valstybės laikraštyje „Lietuvos 
aidas“. Buvo jau vėlus vakaras, kai geras bičiulis karininkas paskambino 
ir pranešė, jog Lietuvą palieka paskutiniai raudonžvaigždžiai, taigi mūsų 
valstybė netrukus taps visiškai laisva ir nepriklausoma. Be abejo, pasitiksli-
nau, ar teisingai išgirdau, nes tokią naujieną bandysiu nedelsiant perduoti į 
Vilnių, gal dar tiražas neatspausdintas. 

- Ar tikrai taip? Klaidos negali būt? – netrukus, gavęs faksogramą, pa-
skambino vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Juozas Glinskis. – Jei taip, 
bandysiu įdėt, - pasakė kažkaip neužtikrintai, abejodamas.

Rytą pirmasis paskambino Valentinas Mitė, „Laisvosios Europos“ ra-
dijo korespondentas.

- Ar tikrai?  – net ir perskaitęs matomiausioje dienraščio vietoje iš-
spausdintą informaciją, vis dar abejojo. Gal dėl to, kad daugiau nė vienas 
leidinys tokios naujienos nepranešė.

O šį vakarą per Vilniaus televiziją Vytautas Landsbergis bene pirmą 
kartą pagyrė Rusiją, tesėjusią duotą žodį. Pažymėjo, jog išvesti kariuomenę 
iki rugsėjo pirmosios buvo pažadėjęs Borisas Jelcinas, tuometinis preziden-
tas. Lietuva už ketverto dienų laukė atvykstant popiežiaus. Tai buvo dar 
viena ypatinga sąlyga, kad susitarimas nebūtų sulaužytas.

Kiek vėliau tas pats Lietuvos karininkas, operatyviai informavęs apie 
okupantų paskutinį vakarą Lietuvoje, suorganizavo pasivažinėjimą po 
Zok nių karinį aerodromą, aprodydamas, kur, be kita ko, buvo saugomos 
net atominės bombos. Įdomus reportažas gimė.

2022 m. rugpjūčio 31 d.
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„PIRK PLYTĄ“

Populiariausia žiniasklaidos tema šiomis dienomis  – elektros taupy-
mas. Ne tik eiliniai piliečiai, bet ir savivaldybių valdininkai suka galvas, 
kaip bus su gatvių apšvietimu tamsiuoju paros laiku. Kas garantuotas, kad 
grįžtantis iš antrosios pamainos laimingai pasieks namus, jei jokia lempelė 
pakeliui nebešvies?

Pažįstamas netikėtai prisiminė tai, kuo Šiauliai buvo išgarsėję maž-
daug devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Grįžtant iš darbo netoli 
miesto parko sustabdė jį pora jaunuolių, kurie pasiūlė:

- Pirk plytą.
Jų rankose iš tikrųjų buvo ne kas kita, o paprasčiausia plyta. Žmogelis 

sutriko, bandė apsižvalgyti, ar daugiau praeivių šalia nėra ir tyliai išstenėjo:
- Tai kad man jos nereikia...
- Susigadys, - nepiktai pasakė vienas iš stovinčiųjų tamsoje. – Trauk 

penkis rublius ir keliauk, kur keliavęs.
Nieko kito neliko, kaip paklusti. 
Panašią istoriją anuomet ir aš buvau girdėjęs. Vienos įmonės pamainos 

meistras pasakojo, kaip tokiu pat būdu vėlų vakarą atsisveikino su penkiais 
rubliais. Taipogi gražiuoju, be garsiai rodomo pykčio. Dar kas įdomu – visi, 
kurie pirko, taikiai išsiskyrė, neteko girdėti, kad prieš kurį nors pirkėją būtų 
pakelta ranka. 

Sovietmečiu apie panašius dalykus laikraščiai nerašė. Tačiau kad tokia 
prekyba mieste buvo gyva, daug kas patyrė. Ar ir kituose miestuose pasi-
taikė panašus servisas, sunku pasakyti. Lyg ir Kaune tokios prekybos būta. 
Ir kiek laiko tokie pasiūlymai laukė vėlyvais vakarais sugrįžtančių į namus, 
taipogi kaip ir niekur neužfiksuota. Buvę priversti pirkti plytą, spjaudėsi, 
kiti juokėsi iš pirkusiųjų. Bet turbūt tik iki tol, kol patiems plyta nebuvo 
pasiūlyta. Kai pagalvoji, vis tik originalus sumanymas buvo. Įdomu, kur 
dabar tas plytų pardavimo genijus? Gal koks žymus verslininkas ar žinomas 
politikas? Gal bankininkas?

Galgi nesugrįš panaši prekyba dabar, po kelių dešimtmečių, atėjus vi-
suotiniam elektros taupymo vajui? 

2022 m. rugsėjo 2 d.
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS

ATKLASTAI
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DALIA ČIOČYTĖ

METAFIzINIS KLAUSIMAS  
APIE POLITINĘ  
LIETUVOS PAVERGTĮ  
ANTANO BARANAUSKO IR 
ANTANO VIENAŽINDŽIO 
POEzIJOJE

Pažymime dvejeto bendravardžių Aukštaitijos poetų kunigų Antano 
Baranausko (1835 01 17 – 1902 11 26) ir Antano Vienažindžio (1841 09 
26 – 1892 07 29) 120-ąsias ir 130-ąsias mirties metines. Šių sukakčių paa-
kinti pažvelkime į abiejų klasikų, romantizmo paradigmos poetų, plėtojamą 
XIX a. Lietuvos politinių kataklizmų apmąstymą.

Literatūrą suprantu kaip mąstymo, suvokimo formą. Kūryba ir suvoki-
mas yra labai artimos sąvokos. Kokių šedevrų žmogus besukurtų, svarbiau-
sia kūrybinė užduotis yra sukurti save. O sukurti save didele dalimi reiškia 
suvokti save: suvokti savo vertybes, savo poziciją, savo prasmę.

Save ir pasaulį suvokiame įvairiomis formomis: moksliniu, filosofiniu, 
religiniu mąstymu; svarbi suvokimo forma yra egzistencinė patirtis: mus 
formuoja tai, kaip savo pačių egzistencinę patirtį interpretuojame – kaip 
aiškinamės jos prasmę. Kiekviena šių suvokimo formų yra reikšminga, 

MOKSLAS. KRITIKA
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vienos neįmanoma pakeisti kita: pavyzdžiui, ką suvoksi moksliniu mąs-
tymu, nesuvoksi niekaip kitaip. Tad ir menas, ir jo šaka literatūra yra sa-
varankiškas, specifinis žmogaus susivokimo ir pasaulio suvokimo kelias: 
ką suvoksi literatūriniu mąstymu (kaip rašytojas, kaip skaitytojas...), – to 
nesuvoksi niekaip kitaip.

Poetinio mąstymo, kaip specifinio suvokimo, šerdis yra metafora. Me-
tafora regi ryšius tarp daiktų, reiškinių, būtybių, vadovaudamasi intuityviąja 
logika. Intuicija yra logika, tik jos mechanizmai dar mums nežinomi, ir tai 
visai kitokia logika negu mums gerai pažįstama racionalioji logika (kuria 
vadovaujasi sąvokinis filosofinis mąstymas).

Tad kokį poetinį filosofavimą apie tautos politinę pavergtį atveria A. 
Baranausko ir A. Vienažindžio poezija?

A. Baranausko poetinėje kūryboje išryškėja skvarbus tautos istorijos 
apmąstymas. Poeto eilės persmelktos gilaus ir subtilaus šeimos branginimo. 
Šeimą poetas supranta ir siauresne prasme (tėvai, broliai, sesuo), ir plačiai, 
kaip tautą. Tautą suvokdamas kaip išplėstinę šeimą, jos istorijos negandas 
kūrėjas apmąsto su giliu, intensyviu asmenišku rūpesčiu.

Ką reiškia Anykščių šilelio (Anykščiai, 1858–1859) „nulaužta giesmė“? 
Šiuo atveju miško poetika sulietuvina, sukonkretina biblinių Babilonijos 
vergų dramą (VI a. pr. Kr.), kurią atskleidžia 137 psalmė:

Prie Babilonijos upių –
ten mes sėdėjome verkdami,
Ziono kalną atsiminę.
Ant to krašto tuopų
pakabinome savo arfas,
nes mus į nelaisvę išvariusieji
ten liepė mums giedoti,
mūsų engėjai vertė mus džiūgauti,
sakydami: „Pagiedokite mums Ziono giesmių!“
Kaipgi galime mes giedoti Viešpaties giesmę
svetimoje žemėje? (PS 137, 1–4)

Biblijos kontekste giesmės negalimybė yra nelaisvės kančios metafora: 
giesmė Biblijoje ekvivalentinė garbinamajai maldai, giesmė  – tai gyriaus 
Kūrėjui raiška. Teologiškai apibrėžiant religinę giesmę, garbinimas (garbi-
namoji malda) laikomas esmine jos savybe. Antanas Maceina, svarstydamas 
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religinio (ne vien tik bažnytinio) meno ir giesmės sampratas, giesme plačią-
ja prasme laikė kiekvieną meno veikalą, turintį garbinamąjį pradą. Garbi-
namoji malda, pasak A. Maceinos, yra žmogaus kūrybingumo skleidimasis: 
ne prašantis, o garbinantis žmogus labiausiai yra kūrybos žmogus. Giedan-
tis / garbinantis žmogus yra atsitiesęs, patiriantis vargų ir turintis poreikių, 
tačiau jų neužgožtas, – laisvas. Giedoti / garbinti galima tik esant laisvam.

Tad kai A. Baranauskas Anykščių šilelyje mąsto apie „nulaužtą giesmę“, 
mąsto ir apie okupuotos tautinės bendruomenės kančią (niokojamas miš-
kas, kuris yra tautos dvasingumo ugdytojas, „šventų pajautų“ erdvė), ir apie 
individualų sielvartą dėl „tos pačios galybės“ skriaudų („ant dūšios labai 
sunku ir neramu tapo“), apie barjerą individualiam kūrybiniam polėkiui1.

Garbinamoji laikysena susijusi su nevilties, liūdesio įveika, su džiaugs-
mo patirtimi. Džiaugsmas kaip sielos skaidrėjimo išdava, džiaugsmo švy-
tėjimas liūdesio fone, oksimoroninė džiaugsmo ir skausmo jungtis  – tai 
būdinga A. Baranausko poetikos žymė.

Tautos istorijos dramatizmą A. Baranauskas apmąsto ir poemoje Ke-
lionė Petaburkan (Peterburgas, 1858–1859).  Ir čia tautinė bendruomenė 
traktuojama kaip išplėstinė šeima, kaip savųjų ratas, ir ieškoma tų savųjų 
patirtų negandų priežasčių. Pagrindinė neganda yra tai, kas aktualu politi-
niame kūrybos kontekste: Rusijos agresija.

Poema Kelionė Petaburkan  – tai kelioninė meditacija. Keliavimas  – 
situacija, kuri savaime provokuoja atitrūkimą nuo kasdienybės rūpesčių, 
kviečia pasvajoti, pamąstyti, galbūt melstis. Kelionės Petaburkan subjektas 
tokiam laisvam intymiam apmąstymui nemato svarbesnės temos kaip jo 
tautos patiriama politinė agresija. Poema sklidina antiokupacinio patoso, ir 
konteksto neišmanančiam ji gali pasirodyti antirusiška, antipravoslaviška. 
Tačiau savaime ši poema neturi nieko nei antirusiška, nei antipravoslaviška: 
poetinis patosas nukreiptas prieš politinį agresorių, kuris šiuo atveju yra 
rusas („sūnus Šiauros“) ir pravoslavas („grekonas“), – ar gal tik pasivadinęs 
pravoslavu, panaudojantis pravoslaviją (stačiatikystę) savajai agresijai.

Žvelgiant iš šiandienio politinio korektiškumo perspektyvos  – aki-
vaizdu, kad vienas dalykas yra neigiamai nusiteikti prieš kurią nors tautą 
iš anksto, a priori (angl. to pre-judge),  – o visai kas kita yra įvardyti kitą 
tautą kaip priešą patyrus tos tautos agresiją, agresijos situacijoje. Okupacijos, 

1 Antanas Baranauskas, Rinktinė, Vilnius, 1994, 38–39. Toliau cituojant A. Baranausko poe-
mas, tekste nurodomas puslapis.
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agresijos patirtis neišvengiamai agresorių identifikuoja kaip priešą. Kitas 
klausimas, kaip elgiamasi su tuo priešu. A. Baranauskas poemoje Kelionė 
Petaburkan kviečia lietuvius saugoti gerąsias savo tautos savybes ir melstis 
už priešą – melstis už Rusijos atsivertimą:

Reikia vargo dėl Maskvos karščiausios malonės,
Kad dėl Dievo sušiltų ažuaušę žmonės.
Pagyrimas širdim tom, kurios turi vierą
Meilei Dievo ir žmonių, paniekinę svietą.
Iš tų širdžių užtekės aušrinė ne viena,
Kolei prašvis dėl Maskvos giedri vieros diena (p. 65).

Mažos tautos patiriamą didelės kaimyninės valstybės agresiją poetas 
interpretuoja kaip laužančią Dievo valią („Dievo provą“) ir todėl sulauk-
siančią metafizinio apokaliptinio teismo. Įstabi pasaulio pabaigos, „trupan-
čios pasaulės“, vizija V poemos giesmėje:

Svieto šviesa bus aptemus, ė tamsa – kaip saulė;
Nupuls kalnai, ė slėneliai įsikels aukštybėn, –
Visos galybės eis dulkėn, silpnumas – galybėn!
Drebėk ir tu, sūnau šiauros, krūvon susitraukęs, –
Pats krisdamas pražuviman, mūsų neintraukęs! (P. 51.)

Šioje vizijoje, kaip biblinėse pasaulio pabaigos pranašystėse, pirmieji 
tampa paskutiniai, paskutinieji – pirmi. Kas tie pirmieji ir paskutinieji šiuo 
atveju? Poetinė mintis įspūdingai balansuoja tarp intelektinės, moralinės ir 
metafizinės tamsos. Kai giesmės autorius apgailestauja, kad „šiaura mok-
slais šviečia, Liet’va – tamsi, juoda”, tai tamsa yra tai, kas gresia Lietuvai dėl 
okupacinių spaudos bei švietimo suvaržymų. O kai kalbama apie tamsą, kuri 
laikų pabaigoje, šioje apokaliptinėje „trupančios pasaulės” vizijoje, spindės 
kaip saulė, tai tamsa turi išganingos kančios prasmę. Neišsimokslinimas dėl 
to, kad okupantas neduoda „anei rašto, anei druko”, yra kančia, kuri Dievo 
teisme tampa šviesa. Tokia baranauskiškoji tautos istorijos filosofija ir te-
ologija: Lietuva laimėsianti bent jau galutinėje sąskaitoje.

Tad  šviesos / tamsos metaforos poemoje Kelionė Petaburkan kelia ir 
mokslo filosofijos klausimą: atitrūkęs nuo moralės mokslas yra oksimo-
roninė tamsi šviesa: “Tokia šiandien Maskvos šviesa kruvina ir juoda, 
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/ Bo ne drukas tikrą šviesą, ė pats Dievas duoda” (XIII giesmė). Politi-
nio priešo paveikslas įgauna tamsos kunigaikščio užuominą (XI giesmėje 
poetas įvardi ja demoną kaip “kunigaikštį nakties”, užliejantį pasaulį tam-
sybėmis, p. 64).

XIII giesmėje su mitologine tamsa susietas ir Rusijos nuskurdimas, pa-
sakotojo aiškinamas LDK žlugimu: „Nėr čia rugiui juodžemėlio, nei molio 
dėl kviečio; / Čia gal saulė motinėlė niekados nešviečia, / Čia gal visados 
apniukę, visados aptemę: / Nėra šalies baltam sviete prieš Lietuvos žemę“ 
(p. 67); Rusijos raistai ir dirvonai nurodomi demonišku dykumos („pūsty-
nės“) archetipu.

Politinį agresorių poetas įvardija kaip „sūnų Šiauros”. Tai dvisluoksnė 
metonimija: vartojama ir vienaskaita vietoj daugiskaitos, ir šiaurinė Rusijos 
teritorija vietoj visos didelės kaimyninės valstybės. Metonimija interpre-
tuoja tautos patiriamą agresiją: lietuviams Rusija pirmiausia yra šiaurė, 
Sibiras, nes patiriama per Sibiro tremtį. „Sūnus Šiauros” kėsinasi ne tik į 
Lietuvos teritoriją, bet ir į Lietuvos žmonių širdis („Nori savo ledu šaltu 
krūtines apkaustyt“,  p. 50),  – poetas aktualizuoja archetipinį demoniško 
šalčio motyvą (plg. žemiausią pragariško įšalo ratą Dante’s Dieviškojoje ko-
medijoje).

Krūtinę kaustančio ledo ir demoniškos tamsos motyvas varijuojamas ir 
artimajame literatūriniame kontekste, eilėraštyje „Siostrze w Bogu“ („Sese-
riai Dievuje“, 1857), skirtame poeto mūzai Karolinai Praniauskaitei:

Ir speigo krašte, ir Egipto žemėje
Savo duoną vilgiau karčiomis ašaromis.
Vilkau baisius pančių žvangalus.
Nuo liūdesio ir nerimo išblyško mano veidas,
Ir linksmybė manęs šalinosi,
Nes širdis sustingo kapų šaltyje.
O šviesos ir žodžio išalkusi mintis
Išseko, sulaukėjo, tapo bevaisė...2

Bibliniai archetipai Egipto vergovė, kapas, dykuma (bevaisė žemė) 
nurodo metafizines žemumas; prie šių archetipų gretinami speigo ir šalčio 
motyvai, nurodantys Sibirą kaip Lietuvos pavergties simbolį. Šiame se-
mantiniame lauke matyti ir Lietuvos kultūros suvaržymų tamsos motyvas 
(subjektas yra stokojantis šviesos ir žodžio).

2 Antanas Baranauskas, Raštai 1, Vilnius: Baltos lankos, 1995, 470.
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Poemoje – Dievo rykštė ir malonė (Anykščiai, 1859), – A. Baranauskas 
netiesiogiai klausia, kodėl Dievas leidžia Lietuvai patirti okupantų agresiją. 
Įdomus poeto atsakymas: priežastis – dieviškoji pedagogika. Šią dieviškąją 
pedagogiką poetas nurodo vaikštynės („stojoko“) metafora. Kaip vaikelis 
mokomas vaikščioti rėmuose, taip ir okupacijos jungas Dievo panaudoja-
mas tarsi rėmai, kurie gali išmokyti tautą vaikščioti (gyvenimo takais):

Vaikeliui išaugus nereikia stojoko: –
Jei išsižadėję papročio ledoko,
Sudužėsma Dievo malonėj ir baimėj:
Ir mum iš stojoko ištrauks Ponas Dievas,
Išželdys mum laiksvę lyg vasara pievas
Ir kaip taukuos inkstus laikys mumus laimėj (p. 105).

Taip A. Baranauskas formuoja mintį, kad laisvės reikia būti vertam, 
brandžios mylinčios dvasios žmogaus nelengva pavergti. Ši mintis yra labai 
įdomi individualaus ir tautinio orumo prasme. Poetas kviečia vaduotis iš 
vargo, iš patirtų skriaudų pradedant nuo savęs, nuo rūpinimosi savo paties 
moralumu ir savo dvasios laisve. Šis „pradėjimo nuo savęs“ imperatyvas yra 
brandžios, orios dvasios ženklas. Reikšmingoji A. Baranausko mąstymo 
apie Rusijos okupaciją žymė yra tautinio orumo, savigarbos, savarankišku-
mo idėja.

Beje, tokio „pradėjimo nuo savęs“ imperatyvo neturi lenkų romantiz-
mas. Lenkų romantizmas tą pačią Rusijos agresiją apmąsto kitaip: oku-
pacijos akivaizdoje intensyviai ieško savo tautos išskirtinumo, ypatingo 
vertingumo argumentų. Lenkija suvokiama kaip nekaltai (tarsi Jėzus Kris-
tus, Mesijas) kenčianti už kitų tautų nuodėmes (pavyzdžiui, Lenkijos nu-
kryžiavimas Adomo Mickevičiaus Vėlinių III dalyje, kunigo Petro vizijoje). 
Lenkijos kančia interpretuojama kaip prilygstanti Jėzaus Kristaus kančiai.

A. Baranauskas, – kaip ir kiti XIX a. lietuvių rašytojai, – okupacijos 
akivaizdoje taip pat ieško tautos savivertės argumentų, tik eina kitu keliu. 
Nepabrėžia savojo išskirtinumo, o kviečia rūpintis savo dvasios laisve, būti 
savimi (puoselėti tradicijas), tobulėti.

Tautos politinio pavergimo drama giliai rūpi ir A. Vienažindžiui 
(1841–1892). Lietuvos okupaciją poetas atskleidžia kaip itin individualią, 
intymią patirtį: per okupacijos išdraskytą meilės istoriją. Meno kalba yra 

METAFIZINIS KLAUSIMAS APIE POLITINĘ LIETUVOS PAVERGTĮ 
ANTANO BARANAUSKO IR ANTANO VIENAŽINDŽIO POEZIJOJE



148

Varpai 2023 (47)

konkretumo kalba, individuali kančia visuomet yra kur kas įtaigesnė už 
masinius kenčiančiųjų vaizdus. A. Vienažindžio lyrikoje matome individu-
alizuotą bendruomeniškumą ir politiškumą. Poeto meilės istoriją sužalojo 
okupanto agresija: „aštrūs valdžios peiliai“ ir „sunkus lenciūgas“ (eil. „Daina 
/ Vietoj pratarmos“: „Aštrūs valdžios peiliai širdį man pervėrė / Ir sunkį 
lenciūgą ant kaklo užnėrė“3). Plėtojama Sibiro tremties tema, vaizduoja-
mas negalinčių grįžti į tėvynę tautiečių ilgesys („Mums paskirta pažadėta 
/ Tulžis dėl gėrimo / Ir lig grabo nešt uždėta / Pančiai ištrėmimo!..“, – eil. 
„Oi tu sakal sakalėli“).

A. Vienažindys kuria įtaigią meilės lyriką, pasakoja lyrinę meilės isto-
riją. Poeto mylimoji Rožė Stauskaitė, – septyniolikmetė ištremta į Sibirą 
po 1863 m. sukilimo, nukreipto prieš Rusijos okupaciją, – yra poeto kū-
rybos mūza, archetipinė anima (palyginkime Dante Alighieri Dieviškosios 
komedijos Beatričę, Francesco Petrarca lyrikos Laurą). Daugiaprasmis mū-
zos vardo šifras A. Vienažindžio poezijoje yra kvietkelio metafora: kvietke-
lis – Rožė ir kvietkelis – tautosakinė bendruomeninės romantinės patirties 
nuoroda. Tai labai individualu ir kartu bendruomeniška: klasikinei Vakarų 
kultūros savimonei būdinga sieti individualizmą su bendruomeniškumu, 
aukštai vertinti viena ir kita.

A. Vienažindžio poetinė meilės filosofija teigia, kad patirti meilės san-
tykį, būti su mylimu žmogumi reiškia iš esmės turėti namus. A. Vienažin-
džio subjektas yra šių esminių namų netekęs:

Sudieu, kvietkeli tu brangiausis!
Sudieu ir laimė... man biednam!
Matau, paskyrė taip aukščiausis,
Kad vargt ant svieto reiks vienam.
Štai diena jau ir ta adyna,
Kurioj man reikia atsiskirt.
Oi, širdis alpsta – Dievas žino,
Kaip reiks gyvent ir kur numirt!..
Ir dagis ne visur žaliuoja,
Šaka be rasos neprigis,
Ir medis pakirstas svyruoja –

3 Čia ir toliau Antano Vienažindžio eilės cituojamos iš: Antanas Vienažindys, Kaipgi gražus 
gražus, Parengė Kostas Aleksynas, Vilnius: Vaga, 1978.
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Kaip širdis mano bepagis?
Aušra nepriduos man skaistumo,
Nei ramus vėjas nuramins,
Nei saulė nebatneš linksmumo,
Nei tamsi naktis užmigdins.
Kaip gaili rasa skalsiai krenta,
Taip mano ašaros rietės.
Oi, gailesiai vien širdį kremta,
Bet nieks kentėti nebpadės...
Jei tikt berželis svyruonėlis,
Pats amžius verkdams, man supras,
Jei tikt prakalbins tas paukštelis,
Kurs savo lizdo nebatras...

„Vargt ant svieto […] vienam“ – tai nebežinoti, kur būti. Tai netekti 
šaknų, netekti lizdo. Lizdas – klasikinė archetipinė namų metafora.

A. Vienažindžio eilėse stiprios poetinės įtaigos turi vadinamoji teks-
to nesatis: namų (artimo santykio su mylimu žmogumi) poetinio subjekto 
tik rovėje tarsi nėra, ir ši nesatis kuria ilgesio vaizdą, kuris išryškina buvimo 
namie (artimo santykio) palaimą. Įdomi ir prasminga A. Vienažindžio po-
etinė ištara apie Dievo laiminamą vyro ir moters meilę: „Tegul mylėdams 
ir numirsiu – / Tai Dievui tikra meilė tiks“ (3 daina). Prisiminkime biblinę 
Giesmių giesmę, kuri išaukština meilės lyriką, suteikdama jai papildomą 
metafizinės meilės prasmę. A. Vienažindys, derindamas romantinę ir reli-
ginę meilę („Dievui tikra meilė tiks“), subjekto kančiai netekus mylimosios 
suteikia amžinybės ir metafizinio viltingumo matmenį.

Ir net kai A. Vienažindys 25 dainoj sako, kad:

Jau žvaigždė vilties žibėt nustojo –
Viskas ant svieto man juoda!
Ar kas gražybes po kojų kloja,
Ar karčią tulžį gert duoda, –
Man vis tiek pat! Man vis tiek pat!

– tai vėlgi poetinėje teksto nesatyje kuria vilties prasmę: intensyvus 
frazės „Man vis tiek pat“ kartojimas ne tik intensyvina tiesioginę despera-
cijos prasmę, bet ir formuoja atvirkščią prasmę: primena opoziciją, primena 
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vilties svarbą. Teksto visuma kuria skundo emociją: taip sunku, kad netenku 
vilties. Vilties žvaigždės įvaizdis eilėraštyje išryškinamas, intensyvinamas 
tragiškomis poetinės emocijos spalvomis: neturėti vilties yra būti mirusiam 
(„tas, kurs numiręs“, – taip save suvokia eilėraščio subjektas). Eilėraštis tiek 
pat atskleidžia subjekto kančią, kiek ir vilties (prarastos) reikšmingumą. 
Šio tragiško vilties sureikšminimo nesuprato Prano Vaičaičio literatūrinė 
parodija, kuri perskaito A. Vienažindžio motyvą „Man vis tiek pat“ vien 
tik pažodine prasme. „Man vis tiek pat“ – „man niekas nebesvarbu“ – būtų 
skandalas, ypač XIX a. pabaigos kultūrinio pozityvizmo kontekste, kuris 
akcentuoja meno paskirtį kelti Skaitytojo dvasią (beje, tai yra meno inten-
cija, prasminga visais laikais).

Namus kaip santykį suvokia ir A. Baranauskas Anykščių šilelyje. Simonui 
Daukantui miškas kaip tautos namai yra arka, o A. Baranauskas šią dau-
kantiškąją arką („stogą“) interpretuoja kaip egzistuojančią vidinėje tautos 
tikrovėje: „Tankus iš viršaus stogas viršūnėm suausta”, „Visos buvę viršūnės 
vienybėn suspynę, / Kaip lietuvnykų širdys int vieną tėvynę” (p. 34, 36). 
Tauta turi namus tada, kai ji yra vieninga, kai jos nariai patiria širdžių vie-
nybę.

Tad namų praradimo kaip Lietuvos okupacijos metafora yra ambiva-
lentinė: ji nurodo ne tik valstybingumo praradimą, bet ir tautos namų turė-
jimo galimybę per giliają, tikrąją tautos bendrystę.

Apibendrintume, kad A. Baranausko ir A. Vienažindžio poezija, ap-
mąstydama tautos politinę pavergtį, glaudžiai sieja individualią ir tautinę 
agresijos patirtį. Meninėje erdvėje tarp vilties ir nevilties ieškoma egzisten-
cinės laikysenos atramų. Kūrėjų įžvalgos suklūsta ties metafizinio blogio 
slėpiniais, krikščioniškai pasitikima metafizinio gėrio pergale, išryškinama 
kančios kaip tobulėjimo galimybės idėja. Vis dėlto pagrindinė abiejų poetų 
mąstymo apie Lietuvos okupaciją prasmė yra klausimo Transcendencijai 
įtaiga. Kuriamas gilaus egzistencinio klausimo vaizdas, atsakymų intensy-
viai ieškoma, tačiau nė vienas atsakymas netampa pakankamu. Poetinio 
mąstymo centre išryškėja Dievo leidžiamo blogio problema kaip bedugnis 
metafizinis slėpinys.

Dalia ČIOČYTĖ
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LIBERTAS KLIMKA

LIETUVIAI –  
MEDŽIO KULTŪROS TAUTA
Nuo seno Lietuvos kaime gyvavo paprotys: šeimoje gimus vaikui, 
pasodinti medelį. Berniukui – ąžuoliuką ar uoselį, mergaitei – lie-
paitę. Paprotys veikiausiai ugdė prieraišumą gimtinei, kvietė jon 
sugrįžti, kad ir po viso gyvenimo klajonių. Kaip tai primena gar-
siąją pasaką apie Eglę, žalčių karalienę, medžiais pavertusią savo 
nelaimingos šeimos vaikus! O lietuviškose liaudies dainose jauno 
žmogaus gyvenimas  vis palyginamas su žaliuojančiu medeliu...

Lietuvio sodyboje viskas iš medžio. Lietuvių tradicinė gyvensena 
buvo glaudžiausiai susipynusi su mišku ir jo medžiais. Miškas senovės 
lietuvį ir maitino, ir tiekė medžiagą dirbiniams, ir šildė malkomis. Lietu-
vio troba ir bemaž visi ūkiniai pastatai būdavo suręsti iš medžio kamienų. 
Viduje namų bene visi baldai ir rakandai iš medžio: stalas, suolai, indauja, 
lopšys, vaikų žaislai. Ant stalo – mediniai dubenys, kaušeliai ir šaukštai. 
Tad jaukusis šeimos prieglobstis sukuriamas, paaukojant medžio gyvastį. 
Iš medžio seniau būdavę ir darbo padargai. Tiek žemės ūkio darbų, tiek 
verpimo bei audimo. Tik noragas iš geležies, krosnis iš molio, o girnos – 
iš akmens. Žagrę kitados darydavo iš ąžuolo, bet ne bet kokio, o perkūno 
įtrenkto. Tokia išvagotas laukas bus apgintas nuo usnių, šio velnio augalo. 

ŠVIESA IŠ GILUMOS
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Pavargus nuo darbų bereikia pečiais atsiremti į palaukės medį galiūną, 
ir jėgos ima grįžti. O nutrūkus gyvenimo siūlui – trys pušinės lentelės 
karstui. 

Ne tik valstiečių namai būdavę mediniai; dažnai ir bajorų sodybos, 
dvareliai – taip pat iš sienojų. O jau medinių kaimo bažnytėlių ir jų varpi-
nių gražumas! Neabejotinai šie liaudies sakralinės architektūros šedevrai 
bus kai kuriuos bruožus perėmę iš medinių gynybinių pilaičių. O prieš 
porą šimtų  metų žemaičių šviesuolis Dionizas Poška įkūrė pirmąjį Lie-
tuvoje viešą muziejų. Ir ne bet kur, o ąžuolo kamiene, Baublyje.  Lietuvių 
tauta istorijos tėkmėje – medžiaginės ir dvasinės medžio kultūros kūrėja.        

Gal iš pasąmonės yra tas vis iškylantis lietuvio noras pasivaikščioti 
miške, įkvėpti pilną krūtinę jo kvapų, išgirsti vėjo kalbą medžių viršū-
nėse. Ogi tradiciniai mūsų pomėgiai –   grybavimas, uogavimas, žvejy-
ba – tai juk tik pretekstas pabūti miške. Priešo užpuolimų, persekiojimų 
metu miškas tapdavo saugia priebėga, - taip būdavę nuo senų senovės iki 
partizaninių kovų XX a. viduryje. Miškas – antrieji lietuvio namai. Ir kaip 
rūpestingai buvo jie prižiūrimi!

Apskritai ryšys su gamta  – pagrindinis mūsų tautinių papročių ir 
tradicijų bruožas. Visa etninė kultūra persmelkta pagarba gyvybei, kokia 
įvairia forma ji besireikštų. Gamtos duotybės žmogui buvo sakralios. To-
dėl jas panaudoti savo poreikiams galima tik būtinybei prispyrus. Viena 
svarbiausių liaudiškų tikėjimų ir papročių funkcijų – ugdyti ekologinės 
elgsenos nuostatas. Žemdirbiškoje baltų bendruomenėje vyravusi cikli-
nė laiko samprata sudarė prielaidas susiformuoti tausojantiems žmo-
gaus veiksmams  gamtinės aplinkos atžvilgiu. Neveltui priežodis sako: 
„Kiekvienas vyras turi pasodinti medį, išauginti sūnų, pastatyti namą“. 
Liaudiškoji patirtis gali būti įdomi bei naudinga ir šiandien, kaip subti-
lus metodas įtvirtinant harmoningus žmogaus ir gamtos santykius, su-
teikiant jiems doros ir moralės normų pavidalą. Tai išsakyta tautosakos 
kūriniuose ir tautodailės įvaizdžiuose; o visos kalendorinės šventės buvo 
kuo glaudžiausiai susietos su fenologiniais reiškiniais. Projektuojant 
šiandien žaliąją pasaulio ekonomikos raidą, šis paveldas gali būti labai 
pravartus.

Seniau nebuvo Lietuvoje sodybos, šalia kurios neaugtų įvairiausių 
medžių. Nors žemė mūsų krašte visados buvo ir brangi, ir taupytina. 
Medžius kaimo žmonės pasisodindavo kartu su statomu namu. Jauku-
mui, grožiui, pavėsiui, kad perkūnas namų neįtrenktų, kad vėjas šakose 
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pailsėtų. Kitados ir tam, kad dievai arčiau žmogaus būtų. O medžių prie 
sodybos reikėjo įvairių. Dabar tik estetika ar nuojauta vadovaujantis sodi-
nama, kitados – žinant konkrečiai, kuo kuris medis naudingas ir ką savo 
savybėmis įprasmina. Gražus ir giliamintis paraginimas įrašytas paminkle 
miškininkams Šernų girininkijoje: „Sodink medį, nors nežinai, kas jo pa-
vėsyje ilsėsis“. Kažkiek tos intuityvios pagarbos medžiui liko ir šiandienai, 
nors tokias nuostatas sparčiai išpusto globalizacijos ir pragmatizmo vėjai. 
Vis tik pasodintas ąžuolas, uosis, liepa – dar tebėra gražiausias paminklas 
svarbiam šeimos, giminės, bendruomenės, tautos ar valstybinės reikšmės 
įvykiui pažymėti. Palaikytina tradicija šitaip pažymėti ir įžymaus žmo-
gaus gimtinę ar kokio svarbaus nutikimo vietą.

Medis  – atminties paminklas. Didžiausias Lietuvos turtas  – jos 
gamtos grožis. Tai suvokti skatina nacionaliniuose ir regioniniuose par-
kuose saugomos sengirės ir pavieniai medžiai galiūnai. Didis žemaitis Si-
monas Daukantas, kurio gimimo 230-ąją sukaktį šiemet minėsime, savo 
veikale „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ įrašė tokius žodžius: „Kas 
gali būti meilingesniu žmogui, kaipo ilsėtis po tuo ąžuolu, liepa ar klevu, 
po kuriuo jo bočius taip pat nuvargęs ilsėjo“. O ir šiandien keliaujant 
po Lietuvą, dar nereta pamatyti prie galingo medžio kamieno priglu-
dusią apsamanojusią koplytėlę su dievdirbio išdrožta skulptūrėle. Kelių 
sankryžose, buvusiose sodybvietėse, senkapiuose šitaip yra dar labiau su-
reikšminti, padabinti išskirtiniai medžiai. Ypatingi drūtumu, amžiumi, 
vainiko forma; dažniausiai tai ąžuolas, liepa, uosis, pušis. Deja, dažnai jie 
težymi buvusio kaimo ar vienkiemio sodybos vietą. Dabar prašalaičiai 
stebisi: kodėl viduryje dirbamo lauko kažkas pasodino medį?

Baltų mitologijos istoriografija mini religines apeigas, susietas su 
šventuoju medžiu ar šventąja giraite. XVII a. autorius Motiejus Pretori-
jus patikslina, kad religinės apeigos ir aukojimai būdavo atlikinėjami prie 
rumbuotų medžių. Tai šakomis suaugę ar kažkaip kitaip  keistai nuaugę 
medžiai. Tikėta, kad juos lankant, paliekant ten aukas galima atgauti pra-
rastą sveikatą. Baltiškuose piliakalniuose kitados būta ir aukojimo stul-
pų; apie tai byloja archeologų radiniai Tušemlioje, Bačkininkėliuose ir kt. 
Labai tikėtina, kad iš tokių aukaviečių išsirutuliojo tradiciniai pakelių, 
sodybų ir kapinių koplytstulpiai bei stogastulpiai. Lietuviškieji kryžiai 
dažniausiai puošiami augaliniais ornamentais. Jų būta padarytų ir iš ne-
daug teaptašyto medžio kamieno. 
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O štai papročio įkelti koplytėlę į medį ištakos glūdi būtent medžio 
mitologizavime. Šią mintį paremia liaudiški tikėjimai metempsichoze, 
mirusiojo sielos įsikūnijimu būtent į medį. Tokių tikėjimų reliktai yra 
fiksuojami liaudies dainose, pavyzdžiui, „Vai, nekirskie, tėveli, žalio ber-
želio”. Taip pat ir  papročiuose, pavyzdžiui, draudime kirsti medžius per 
adventą. Tiek išskirtinio medžio, tiek ir stogastulpio funkcinė kaip kulto 
objekto prasmė, keičiantis ideologinei sistemai,  išliko nepakitusi, –  tai 
maldos kelias į dieviškąsias sferas. Todėl krikščionybės kelias į Lietuvą 
galėjo būti palengvintas, kulto objektu teikiant koplytėlę medyje.  

Žemaitijoje žinomi vadinamieji apžadų kapeliai, kuriuose nebuvo 
laidojama, o augančios pušys puošiamos kryželiais ir koplytėlėmis, ši-
taip sustiprinant tam tikrą prisiimtą religinį pasižadėjimą. Kelmės rajone 
tokia yra Martyno pušis Plikšilio girioje, Akmenės – Kairiškių kapeliai 
netoli Viekšnių, Klaipėdos – Šalpės kalnelis netoli Veiviržėnų. Gal tame 
paprotyje slypi šventųjų giraičių tradicijos tąsa? 

Ne vienas mūsų krašto ąžuolas saugo istorinę atmintį: toks yra San-
dariškių galiūnas Biržų rajone, menantis lietuvių su švedais pasirašytą 
taiką; Bielinio ąžuolas Purviškių kaime, kurio drevėje knygnešių kara-
lius slėpdavo draudžiamą spaudą. Lietuvybės kario Antano Macijausko 
tėviškėje Pasvaliečių kaime Biržų rajone veši jo paties pasodinti aštuoni 
ąžuolai; šiandien lankytojų šie medžiai įprasminami kaip skirtingos inži-
nieriaus ir kalbininko veiklos sritys.

Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas dr. Jono Basanavičiaus tėviš-
kėje Ožkabaliuose – 7000 ąžuoliukų, sudarančių 14 giraičių 40 ha plote, 
tai – tikras mūsų laikų stebuklas, gražiausia patriotiškumo raiška, įkvėpta 
Sąjūdžio dvasios. Drūčiausiojo kamieno  apimtis –  168 centimetrai; net 
nesitiki, kad jam tik truputį virš 30 metų. Žinia, Basanavičynėje ąžuolai 
gražiai  veši todėl, kad buvo pasodinti su meile ir kilniomis mintimis apie 
Lietuvos valstybės ir ją sukūrusios  tautos ateitį. Ąžuolynas neseniai už-
baigtas sodinti Šimtmečio giraite, sudaryta iš penkių etnografiniams Lie-
tuvos rajonams skirtų dalių. Kiekvienas istorinis mūsų valstybės žingsnis 
Ąžuolyne palieka savo ženklą, suvirpinantį taurius sielos jausmus. Lanky-
tis šiame išskirtinai svarbiame tautinės tapatybės stiprinimui ir ugdymui 
Lietuvos kampelyje – dvasinė atgaiva. Jo idėja nuostabiai jungia asmeni-
nius jausmus su tautos bei valstybės ateities vizija. Juk sodindamas ąžuo-
liuką su vaikais ar anūkais, dažnas mintyse kartoja: „Auk, medeli, į ąžuolą, 
šakomis dangų remiantį; auk, mano vaikeli, į dorą ir garbingą žmogų, 
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mylintį savo artimuosius ir tėvynę!“. Ir dar mintyse  palinkint,  kad savo 
laimę rastų  tėvynėje.  Juk sodinamas medis skiriamas ateities Lietuvai, 
kurioje gyvens jaunoji mūsų tautos karta! O ir kiti mūsų dienomis sodi-
nami ąžuolų parkai – Bijotuose aplink Baublius, Lietuvos tūkstantmečio 
Kėdainių rajone, Medininkų netoli Aukštojo kalvos įkvepia viltį pamatyti 
ir atgimstančią  visavertę mūsų etninę kultūrą bei tautos dvasines verty-
bes.  Gal jie taps jungtimis tarp kartų, tarp juos sodinusių ir globojusių, o 
po šimtmečio  ir besidžiaugiančių jų didingumu bei grožiu?

Šaukštelis deguto. Sodinami atminties parkai, tvarkomi šabakš-
tynai  – teisinga ir graži iniciatyva. Ypač naudinga įtraukus visuomenę, 
jaunimą. Tačiau mūsų miestuose senųjų medžių visiškai nesigailima. Nei 
gydomi ar sutvirtinami, tiesiog paverčiami malkų kietmetriais. Apgailė-
tina praktika. Kitaip yra Vakarų Europoje, kur ne vienas medis miesto 
centre įvardytas gamtos paminklu.

Ir dar viena skaudi mūsų krašto šios dienos aktualija. Kaimo ir mies-
telio kapinaitės visada būdavo medžių guoto pavėsyje. Tai Lietuvos tra-
dicinio kultūrinio kraštovaizdžio ypatybė. Pamaryje būta antkapinių 
paminklų, vadinamų krikštais, tradicijos. Jų siluetas labai primena  Pasau-
lio medį, – tikriausiai buvo tikima, kad medžiu vėlei bus lengviau kopti 
į dausas. Keistas ir nesuprantamas dabar Lietuvą siaučiantis vajus – nai-
kinti kapinių medžius. Ar bejausime tokį betarpišką ryšį su mirusiais arti-
maisiais, iškirtę kapinių puošmenas medžius, kapo žemę uždengę akmens 
plokštėmis? Destis, koks išlūžęs medis gali nuversti brangų paminklą, o 
ir rudenį  lapus, spyglelius vargas šlavinėti. Šimtmečiais lietuvių protėviai 
ilsėdavosi medžių paunksmėje. Senoviškos mitologinės sakmės medžiu 
vėlėms taką į dausas tiesė. Skaudu žiūrėti, kai mūsų tėvų ir protėvių am-
žino poilsio vietos tampa tarsi kokių stepių klajoklių. Sunku suprasti, ko-
dėl taip neatsakingai ir neapgalvotai paniekinamos tūkstantmetės tautos 
tradicijos. O juk teisingai sakoma, kad kapinių vaizdas  geriausiai atspindi 
tautos kultūros lygmenį. 

Prisimintina, kad kiekvieno etnografinio Lietuvos regiono antkapi-
niai paminklai būdavę visiškai skirtingi. Aukštaičių laibieji akmenstulpiai, 
pražydę viršūnėse kalvio nukaltomis saulutėmis ar lietiniais kryželiais, 
puikiai derėjo su klevų ir beržų guotu. Dzūkiškieji kryžiai labai stiebėsi į 
aukštį, lenktyniaudami su variniais pušų kamienais, o jų mediniai spindu-
liai – tarsi saulės spindulių pluoštai pro medžių šakas. Žemaičių ąžuolinių 
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kryžių kresnos formos atliepdavo ąžuolų ir skroblų kuplumą, taigi irgi 
„nusižiūrėtos“ iš aplinkos. Tik štai mūsų dienomis ar kas to bepaiso? O 
juk tuo pačiu praradome pagarbą protėvių tradicijoms ir ryšio su tėviškės 
gamta pajautą. Retorinis klausimas: ar tradicinis kraštovaizdis dar tebėra 
vertybė?

Apie medžių mitologemas. Istoriografiniuose šaltiniuose dažnai pa-
minimos baltų kraštui būdingos šventosios giraitės bei paskiri medžiai. 
Apie tai – ir užuominos etnografiniuose papročiuose.  Sudėjus į visumą, 
ima ryškėti lietuvio santykio su gamtine aplinka potekstė, atliepianti se-
nąją pasaulėjautą. Mitologiniai personažai, senojo tikėjimo dievai ir die-
vybės – tai gamtos galios, išreikštos personifikuotai. 

Ąžuolas – rūstaus Perkūno, karių globėjo medis. XVI a. pirmoje pu-
sėje metraštininkas Simonas Grunau „Prūsijos kronikoje“ pateikė žinių 
apie pagrindinę prūsų šventyklą Rikojote. Ten augęs nepaprastas ąžuolas, 
kuriame buvo įkelti svarbiausiųjų prūsų dievų Patrimpo, Perkūno ir Patu-
lo stabai, o po šventuoju ąžuolu kūrenta amžinoji ąžuolinių malkų ugnis. 
Ąžuolo mitologizavimas ryškiai atsispindi liaudies dainose: 

“Ant aukšto kalno                        Ant kožnos šakos
Trys ąžuolėliai                            Po gegužėlę
Po devynias šakeles.                  Kas rytelį kukavo”.
Dainoje paminėti 3x9 skaičiai – mėnulinio kalendoriaus algoritmas, 

vienas iš būdų struktūrizuoti laiką. Naudotas archajiniais laikais kalendo-
rius tampa sakraliuoju. 

Kaimo „ulyčioje“ pasodinti ąžuolai fiziškai gindavo namus nuo žaibo 
įtrenkimo. Greta ąžuolų ten  ir išlakieji uosiai. Lietuviškos sakmės uosį 
vadina teisybės medžiu, nes po juo vykdavęs dievų teismas. Kaip ir graikų  
deivė Temidė, uosis esąs aklas. O pasodintas prie kaimo sodybų, gina ir 
nuo gyvačių.

Senovės raštuose, kur kalbama apie lietuvių tikėjimus, po šventojo 
medžio ąžuolo antruoju įvardijamas šermukšnis. Jo malkos taip pat tin-
kančios apeiginei ugniai. Šermukšnine lazda galima atsiginti nuo nelabo-
jo, o šakelėmis apsaugoti tvartus nuo raganų kėslų. Žemaitijoje nukirstu 
šermukšnio medeliu būdavo laiminama naujo namo statyba. Dieveniškių 
apylinkėse dar atmenamas toks prosenoviškas paprotys: „Seniau kai kurie 
žmonės išsirinkdavo miške kokį medį, paprastai šermukšnį, jį prižiūrėda-
vo, saugodavo iki savo mirties. Kai atsitikdavusi kokia negerovė, eidavo 

LIBERTAS KLIMKA



157

Varpai 2023 (47)

prie to medžio paguodos ieškoti“. Štai kur prasiskleidžia senoji lietuvio 
pasaulėjauta: prie medžio paguodos ieškoti. 

Prie lietuvio sodybos būtinai ir liepa augdavo. Viena – kad naudingas, 
antra – kad gražus ir kvapnus medis. Liepomis visą sodybą apjuosdavo 
bitininkai, - tai pagrindinis vasaros medaus aruodas. Liepų alėjos ribo-
davo dvarelių parkus. Apie liepos mitinį sureikšminimą, gyvavusį dar ir 
XIX a. viduryje, įdomų liudijimą paliko  smalsus Berlyno žurnalistas Otas 
Glagau. Aplankęs Rambyno kalną, iš vietinių žmonių išgirdo apie prie 
šventosios trijų kamienų milžiniškos liepos likimo deivei Laimai atliki-
nėtas apeigas. O netolimos Lenkijos vietovės Svienta Lipka vienuolyno 
bažnyčioje liepos medelis, aptaisytas žalvariu, yra įkeltas į altorių.      

Pakeles į vienkiemius dažnai puošia nors liūdnas, bet koks gražus 
beržas svyruonėlis. Pavasarį tai pats gausiausias gaiviosios sulos šaltinis. 
Ir būsimos vasaros orus išpranašaujantis: jeigu beržas anksčiau už alksnį 
sprogsta, vasara bus sausa, jeigu atvirkščiai – lietinga. Berželių šakelėmis 
puošiami namai per Sekmines ir Devintines.  Ir į velykinę verbą tinka 
prasiskleidusių lapelių beržo šakelė. Ogi sveikatai – beržinė vanta yra pati 
tinkamiausia ir kvapniausia. Šio medžio pavadinimo kilmė kalbininkams 
yra visiškai aiški: indoeuropiečių prokalbėje žodis reiškė „šviesti, būti bal-
tam“. Todėl rudenį piemenėlių aplink beržą triskart apvestas baltas oželis 
prišaukia sniegą.

Lazdyno medis plačiai minimas tiek pasakose, tiek ir liaudies daino-
se, o jį saugoti buvo pavesta gerajai miško deivei – Lazdonai. Archajiš-
kosios lydiminės žemdirbystės laikais išdeginti miško plotai pirmiausiai 
apaugdavo lazdynais. Riešutai – tai maistas, kurį galima pasiimti į tolimą 
kelionę, karo žygį, sukaupti žiemai. Lazdyno šakelė, pasak liaudiškų tikė-
jimų, ginanti namus nuo perkūno įtrenkimo.

Senoliai tikėjo ir spygliuotojo kadagio magiška galia. Manyta,  kad 
kadagys apsaugo namus nuo gaisrų ir piktųjų dvasių. Todėl nuolat žaliuo-
jančio kadagio šakelė dedama į pavasario verbą, o pašventintos jo šakelės 
iškaišomos palubėse ir prie šventų paveikslų.

Iš miško medžių prie sodybos nesodinama drebulė, nes sakoma „įsi-
žiūrėjo kaip velnias į epušę“. Medis siejamas su chtoniškuoju pasauliu 
tikriausiai dėl jo atsparumo vandeniui, - iš drebulės daromi šulinio renti-
niai ir stogų dangos, skaptuojami luotai. Už vandenų – mirusiųjų pasaulis.

Kadangi obelis yra nuo senų senovės auginamas prie namų vaismedis, 
tai turi ir simbolinę prasmę, atėjusią iš labai tolimų laikų. Pirmasis apie 
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tai studiją parašė tautos patriarchas dr. J. Basanavičius. Autorius surado 
daug bendrybių tikėjimuose, paplitusiuose įvairiose indoeuropietiškos 
kilties tautose. Ir visur obuolys laikomas meilės ženklu, vaisingumo sim-
boliu. Medžio pavadinimas taip pat atėjęs iš prokalbės. O dainose žydinti 
obelėlė – kaip močiutė sengalvėlė. Todėl nukirsti bočių sodintą obelį – 
nedovanotinas nusikaltimas.

Senojoje baltų religijoje ir vyšnių sodas turėjo šventumo aurą. Apie 
vyšnių sodo dievybę Kirnį užsimena XVI a. pabaigos autorius Jonas Lasic-
kis. Sodas – ypatinga vieta, tarsi kokia sodybos Ramovė.  Dainoje girdime: 
„Lėksiu pas tetušio, pas baltos matušės, į vyšnelių sodnelį, pas deimanto 
langelį“. Taigi čia galima susitikti ir pasikalbėti su artimųjų vėlėmis. „Ir 
atskrido, atplasnojo gegutėlė vyšnių sodan“, - taip kitoje dainoje. Gegutės 
balsu juk deivė Laima bylojanti, gyvenimo lemtį išsakanti. Štai iš čia ir 
būdas kaip merginai savo ateitį išsiburti. Nulauš vyšnios šakelę pirmosios 
žiemos šventės išvakarėse (katalikų kalendoriuje pažymėtos Šv. Andriaus 
vardu, lapkričio 30-sios) ir laikys pamerkusi ant palangės iki saulėgrįžos. 
Jeigu Kūčių dieną ras apsipylusią baltais žiedeliais, visi jos geri lūkesčiai 
išsipildys. Vaikinų kalba „vyšnelę nuskinti“ reiškia mergužėlę pabučiuoti.

Sodą nuo žiemių vėjo gina eglaičių užtūra. Ir mitologijoje eglė turi 
globos paskirtį. Sakmė pasakoja, kad gailestingasis medis priglaudė su-
žeistą kregždutę, negalėjusią su kitomis rudenį išskristi į dausas. Sakmėse 
velnias negali slėptis po eglėmis, nes jos šakos auga kryžmai. Senuoju 
papročiu eglišakiais nubarstomas takas į mirusiojo pašarvojimo vietą; tai 
tarsi kelias velioniui į dangiškąją globą.         

Žmogus nuo seno bus pastebėjęs naudingąsias šeivamedžio savybes; 
ir vaistines, ir  tinkamas įnagiams gaminti. Netgi „apgyvendino“ po šei-
vamedžiu mitines būtybes, - būtent tas, kurios padeda kasdieniniuose 
rūpesčiuose. Apie augalo mitologizavimą pastabų įrašė XVI a. autoriai, 
pirmieji ėmę domėtis senąja baltų religija. Istorikas Motiejus Stryjkovs-
kis savo kronikoje, išspausdintoje 1582  m., teigia: „vietiniai gyventojai 
dar tebesilaiko seno pagoniško tikėjimo, kad po šeivamedžiu gyvenančios 
kažkokios požeminės būtybės, kažkokios dvasios ar vaiduliai, kuriuos jie 
vadina nykštukais ir kurie dažnai pasirodą naktimis, kai mėnuo šviečia.“ 
Kiti šaltiniai patikslina, kad po šeivamedžiu gyvenąs šventųjų medžių ir 
miškelių valdovas Puškaitis, kuris, aukomis pamalonintas, žmonių na-
muose apgyvendina skalsos nešėjus barstukus, Žemaičiuose vadinamus  
kaukais.
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Vienas lietuviškos sodybos augalas turi išskirtinį pavadinimą. Tai – 
diemedis, pasižymintis labai savitu kvapu.  XI-XIV a. baltų istorijos šal-
tiniai liudija apie burtavimo veiksmus, labai reikšmingus prigimtinėje 
religijoje. Jais sužinoma dievų valia, kad būtų galima veikti pagal ją; tik 
toks elgesys bus teisingas ir garantuojantis sėkmę. O spėjami būsimi pa-
tys svarbiausi įvykiai: karo žygio sėkmė, pilies tvirtybė, sutarties vertė. 
Žodis „burtas“ reikšdavo keturkampį medžio gabalėlį; tikėtina, kad toks 
ir būdavo naudojamas ateities spėjimams. Detaliai tai aprašė M. Pretori-
jus, sakydamas, kad žyniai, vadinami burtininkais, turi tris mažus medžio 
gabalėlius, kiekvieno dydis kaip piršto narelis. Jie ranka metami žemėn, 
o spėjama iš to, kokia puse – blogąja ar gerąja – nukrinta. Šį aprašymą 
papildo kiti autoriai, sakydami, kad burtų kaladėlės turi būti iš diemedžio. 
Esminė pastaba, paaiškinanti augalo pavadinimą bei jo mitologizavimą. 
Pasakojama ir apie diemedžio žiedą, kuris kaip ir paparčio,  suteiktų to-
bulą žinojimą ir laimę.

Išmąstytas Pasaulio medis. Žinios apie suvoktus gamtos dėsningu-
mus iš kartos į kartą būdavo perduodamos ne tik žodžiu, bet ir tautodaile. 
Medžio atvaizdą, išraižytą ar nutapytą, matome ant velykinių margučių 
ir daugybės lietuvių buities daiktų: kraičio skrynių, indaujų, rankšluos-
tinių, kultuvių, verpsčių bei sprąsčių. Lietuvio valstiečio ranka išraižy-
tame verpstės ar kito daikto ornamente atkartojamas pasaulio modelis, 
išreiškiantis abstrahuotą, filosofiškai suvoktą pasaulį su jo vidiniu ritmu, 
kurį diktuoja amžinoji dangaus šviesulių kelionė tėviškės dangumi. At-
kartojamas kaip kolektyvinės pasąmonės vaizdinys, iš pagarbos senolių 
atminimui.

Medis yra archajiškojo pasaulio modelio simbolinė ašis, tai – Pa-
saulio ar Gyvybės medis, sužaliuojantis pavasarį, lapus numetantis ru-
denį, apsitraukiantis šerkšnu žiemą, tad atspindintis gamtos gyvastį. Šią 
kaitą labai seka  paukščiai, tai išlėkdami į dausas, tai sugrįždami kartu 
su šiluma. Gal todėl juos galima pasitelkti maldai ar skundui nunešti 
aukštybėsna. O iš paukštelių elgsenos nuspėti orus. Giliomis naktimis 
Medis realiai matomas kaip Paukščių Takas, kuris  driekiasi per visą 
dangaus skliautą ir tarsi laiko jį bei jungia visas Visatos dalis. O jo ats-
pindys šulinyje ar eketėje – tai žvilgsnis į simetrinį menamąjį, dvasinį ar 
mirusiųjų pasaulį. Su tuo sietinas ir posakis, kad „šulinyje žvaigždės ir 
dieną matyti”. Paukščių Takas vadintas ir Vėlių keliu, nes juo dausosna 
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iškeliaujančios mirusiųjų vėlės, o per Vėlines ir Kūčias sugrįžtančios  ap-
lankyti gyvųjų.  

Medžio projekcijos horizontaliosiomis kryptimis tautodailės orna-
mentuose žymi pasaulio šalis, tarp kurių įsiterpia kraštiniai saulės tekos ir 
laidos azimutai. Tai sudaro pagrindus žemdirbiškajam kalendoriui, kuris 
įgalina kiek numatyti ateitį ir surikiuoti būsimus darbus bei veiklas. Aps-
kritai mitinės sąmonės suformuotas modelis, paaiškindamas metų laiko 
ratą lydinčius gamtos reiškinius, kartu kuria žmonėms saugumo jauseną, 
būtiną gyvenant šiame pasaulyje. Mąstant apie tokių struktūrų kilmę, jų 
judėjimo varomąsias jėgas ir priežastis, būdavo kuriami religiniai vaizdi-
niai. Tad Pasaulio modelis yra daugiaprasmis mitinis įvaizdis; jis įkūnija 
pasaulio visumos ir jo įvairovės dvasinio vieningumo idėją, tobulą žinoji-
mą, dievišką išmintį; jis suskirsto  laiką į praeitį, dabartį ir ateitį, o erdvę 
į  požemį, žemę ir dangų, taip pat nusako amžinąjį gyvybės ratą –  gimtį, 
brandą ir mirtį. Mokslo raidos kelyje tokie pasaulio modeliai palaipsniui 
tapdavo kosmologinėmis schemomis. Tad lietuvių tautosaka ir tautodai-
lė turi ne vien estetinę vertę; šiose kultūros vertybėse užkoduotos mūsų 
protėvių žinios, gamtos reiškinių suvokimas, sociumo taisyklės, mitinė 
pasaulėžiūra. Sėslaus būdo tautos tradicijos yra labai gyvybingos, jos išlai-
ko prigimtinės kultūros archetipus iki mūsų dienų. Belieka išmokti juos 
perskaityti.

Domėdamiesi paveldo tautodaile, o ypač nagrinėdami jos idėjas ir 
motyvaciją, patiriame ne tik estetinį jaudulį, bet sustipriname savo tauti-
nę savimonę, mokomės harmoningo sambūvio su tėviškės gamta. 

                         
Libertas KLIMKA
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STASYS KAŠAUSKAS

KAI BUVOME JAUNESNI 

Galiu tiksliai pasakyti, kada susipažinau su Romualdu Ozolu. Tai buvo 
1964 m. birželio mėnesį. Trakų Žydiškėse, Skaisčio ežero pakrantėje.

Tais laikais ten stovėjo medinis, girgždantis trijų aukštų pastatas,  prime-
nantis I. Kuprino „Duobėje“ aprašytą nuodėmingų linksmybių namą. Tai buvo 
senais laikais pastatytas, matyt, Vilniaus universiteto darbuotojų ir studentų 
poilsio namas.

Tą 1964 m. vasarą Universiteto dainų ir šokių ansamblis, vadovaujamas 
A. Balčiūno, Žydiškėse surengė smagų poros savaičių pabuvimą. Tuo buvo mi-
nimas ansamblio dvidešimtmetis. Nors vėliau buvo prisiminta, kad ansamblis 
buvo įkurtas keturiasdešimtaisiais. 

Vykdavo repeticijos, bet koks ten darbas, kai oras pilnas saulėtų kvapų, 
šalia – nuostabus ežeras. Tokio jubiliejaus proga buvo nutarta surengti smagią 

Atsiminimų autorius  
Stasys Kašauskas (dešinėje) 
pristatant Romualdo Ozolo  

(kairėje) knygą.
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alaus pagėrimo šventę. Ansamblietis Vytas Vilutis kažkokiu būdu gavo dvi 
dideles statines „Tauro“ alaus, kurias pamerkėme ežere prie lieptelio. Kad būtų 
vėsus gerti. Prie lieptelio aš būdavau visąlaik, nuo ryto iki vakaro – remontavau 
tikrą senų laikų jachtą. Pavyko suremontuoti ir smagiai paburiuoti.

Vasaros naktis trumpa, studento skrandis amžinai kiauras, todėl nelau-
kiant tamsos prasidėjo smagus alaus gėrimas. Su dainomis. Su sveikinimais. 
Su tostais. Išgėrus vieną statinę,  rimti vyrai  nuėjo atridenti antros, bet ežere 
prie lieptelio jos nebuvo.

Lyg jos ir nebūta...
Visi, supratę tragediją, kraupiai atsiduso –  pavogė.  Tapo aišku – kažkas 

priplaukė tyliai  valtimi, prisikabino ir nutempė. Kai mes linksminomės aukš-
tumėlėje. 

Niekam net mintis negalėjo ateiti, kad statinė nebus surasta. Planas gimė 
vieningai  ir staigiai: gal pusantro šimto žmonių pasileido į visas puses naršyti 
pakrantes, krūmus ir eglynus. Jau, rodos, išgirsta, pamato vagį, bet susitikus 
paaiškėja, kad tai savas. Vienas veteranas, pamenu, rodė KGB darbuotojo pa-
žymėjimą, o tai reiškė, kad statinė tikrai  bus surasta, o vagys nubausti.

Pamažu aušo skaistus rytas. Karšta saulė kilo vis aukštyn. Visi ieškotojai 
buvo pavargę ir pikti  – ar galėjo būti kitaip? 

Tarp  ansamblio svečių veteranų buvo 1959 m. jaunimo ir studentų Vie-
noje ansamblio sekstetas,  laimėjęs aukso medalį. R. Ozolas  sekstete grojo 
bosinėmis kanklėmis, tokiu žmogaus dydžio sunkiai pakeliamu instrumentu. 
Kažkodėl tada Žydiškėse jiems oficialiai įteikė tą medalį. Pavėluotai.

Taigi tą ankstų, savotiškai linksmai tragišką rytą prisėdau ant žolės šalia 
Romualdo, džiovinančio nakties rasa įmirkusius drabužėlius. Prisėdau, susipa-
žinome  ir susidraugavome ilgiems laikams. 

1964  m. Romualdas dirbo žurnale „Meno saviveikla“. Jis išrašė man 
komandiruotę į Kauną, kad parašyčiau apie pirmąjį pokario metais sukurtą 
multiplikacinį filmą „Vilkas ir siuvėjas“ ir jo autorių, kuklų, nedrąsų Zenoną 
Tarakevičių. Parašiau. Gal dar kažką esu parašęs Romualdo pageidavimu.

Tų pačių metų gruodžio pradžioje mane pagavo į sovietų kariuomenę. 
Tais laikais trūko jaunuolių, todėl čiupo studentus. Tris metus “atpyliau stroj-
bate” Mordovijoje.

Tarnaujant Mordovijoje mudu susirašinėjome. 1965 m. Romualdas para-
šė, kad „Meno saviveiklą“, gan provincialų žurnalėlį, perdarė į „Kultūros barus“. 
Redaktoriumi tada buvo rašytojas A. Baltrūnas, ramus, nelinkęs į kokias nors 
„revoliucijas“ žmogus, todėl, suprantama, kad to perversmo ir didžiausio darbo  
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ėmėsi Romualdas. Jis atsiuntė man pirmąjį „Kultūros barų“ numerį ir prašė 
parašyti, kaip atrodo naujasis leidinys. O ir vėliau siuntė žurnalą, už tai buvau 
jam labai dėkingas. 

Keistas sutapimas: 1967 m. balandžio 2 d. Romualdas laiške rašė: “Laikų 
kaita, kokia ji žavi bebūtų, primena visų šios žemės daiktų kaitą. Ir šis supra-
timas, žmonių supratimas yra būtinas ir graudokas – pavasarį ateina šviesus 
liūdesys. Toks būna ir rudenį, kai viskas nueina. Žmogus, mat, dėl to negali 
nejausti džiaugsmo.“ Ar kas galėjo numatyti, kad mudu su prof. Bronislovu 
Genzeliu tokią pačią balandžio dieną aplankysime Romualdą „Santaros“ ligo-
ninėje  po 48 metų? Paskutinį kartą. Atvėrėme palatos langą, sprogo medžiai...

Gyvenu Antakalnyje. Vaikštinėdamas praeinu, pasižiūriu į medinį namelį 
Medžiotojų gatvėje  – antro aukšto palėpės kambarėlyje gyveno Romualdas 
Ozolas ir Algimantas Patašius. Romualdo draugas, buvęs geriausias Univer-
siteto ansamblio birbynininkas – ramus, tylus žmogus. Pas juos dažnai sve-
čiuodavausi, kambarėlis būdavo  prirūkytas „iki lubų“, dažnai išgerdavome tuo 
metu populiaraus bulgariško vyno „Gamza“. Vėliau Romualdas man yra sakęs, 
kad nesyk aptikęs, jog kažkas vis panaršąs jo popierius... Rusakalbis namo sa-
vininkas įleisdavo „svečią“. 

Tada buvo madinga  Klaipėdos žvejybos  laivais plaukti į Atlantą. Nežinia 
kodėl valdžiai kilo mintis menininkus išleisti plaukti gaudyti menkių. Gal tai 
buvo leidimas į užsienį? Iš Medžiotojų gatvės palydėjome A. Patašių ir smagiai 
ragavome jo parvežtų didelių džiovintų menkių.

Nepamenu, apie ką kalbėdavome, diskutuodavome, o ką nors atkurti dirb-
tinai būtų nepadoru. Nors daugelis prisiminimų rašytojų tai daryti nevengia. 
Tuo metu kūrėsi garsusis V. Ganelino trio, jis glaudėsi ir dažnai džiazavo „Žini-
jos“ draugijos salėje. Romualdas buvo didis džiazo gerbėjas. Ten susirinkdavo-
me, diskutuodavome, artimai bendraudavome su  muzikologu Liudu Šalteniu.

Tada Lietuva negėrė kibirais kavos kaip dabar. Romualdas ją labai mėgo, 
sakė, kad pačią geriausią kavą verda gastronomijos parduotuvėje „Svajonė“, kuri 
buvo šalia centrinio knygyno. Eidavome ten kavos, mokėmės būti kultūringi.

Žinoma, daugybę kartų sutikdavau Romualdą įvairiose vietose. Šį bei tą 
pakalbėdavome. Su juo kalbėti niekus negalėjai: jis būdavo lyg ir kitame pasau-
lyje, kituose įvykiuose, mintys sukosi visai kitur – knygose, mąstymo platybėse, 
kitokio pasaulio vizijose, filosofijoje.

Artimesnis ryšys atsinaujino Sąjūdžio laikais. Tuo metu aš, užsidaręs kai-
me, rašiau knygas „Tiesos sakymas“ ir „Leisk, Viešpatie, numirti“. Šalia Paber-
žės, Liaudos pakrantėse. Vakarais keliaudavau pas tėvą Stanislovą.

KAI BUVOME JAUNESNI



164

Varpai 2023 (47)

Atsitiko taip, kad mane, kaip ir Romualdą, išrinko į TSRS liaudies de-
putatų suvažiavimą. Skrisdavome Maskvon,  į Kremliaus suvažiavimo rūmus. 
Svarstėme, kaip elgtis, ar balsuoti. Tarėmės su latviais ir estais. Beveik metus 
buvome Kremliuje. Ir ten buvo kaunamasi, nemažai padaryta gero Lietuvai. 

Vėliau abu buvome išrinkti Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatais, 
tapome signatarais. Kūrėsi partijos. Aš nuėjau su Romualdo įsteigtu Centro 
judėjimu. Ir čia reikėtų labai ilgai pasakoti apie Romualdo veiklą, vartyti doku-
mentus. Reikia pastebėti, kad jo nuomonė visada būdavo nestandartinė, uni-
kali. Kartais netikėta. Todėl sunkiai pritapdavo prie daugelio politikų. Ko gero, 
dėl to kildavo kalbų apie Romualdo minčių painumą, negalėjimą suvokti, ką jis 
dėsto. Paprasčiausiai jis buvo galva ar keliomis aukštesnis už savo oponentus. 
Ir dėl to būdavo nesutarimų, pasitaikydavo nesklandumų. Ne visi spėjo ir ga-
lėjo eiti su Romualdu. Kalbant tuščiai, niekus ar laidant juokelius, Romualdas 
nusišypsodavo, kartais garsiai nusijuokdavo – tai nebuvo jo pasaulis. Kartais ir 
pats pasakydavo kokį juokelį. Gink Dieve, nenoriu pasakyti, kad Romualdas 
buvo koks nors atsiskyrėlis.

Turėjau tokį pigų fotoaparatą – „muilinę“, su ja pavyko padaryti neblogą 
centristų nuotrauką.  Vėliau ji tiko  1992 m. rinkimų plakatui. Gražus buvo 
plakatas, jame – devyni centristai: Romualdas Ozolas, Egidijus Bičkauskas, 
Mečislovas Laurinkus, Kazimieras Motieka, Gintaras Ramonas, Petras Vai-
tiekūnas, Eugenijus Petrovas, Albinas Januška ir šių eilučių autorius. Į naująją 
AT pateko tik Romualdas ir Egidijus Bičkauskas. Dešiniųjų sumanymas pa-
leisti Aukščiausiąją ir eliminuoti kairiuosius nepasiteisino. Triuškinamai lai-
mėjo A. Brazausko partija.

Kartais girdžiu buvusių AT deputatų kalbas, girdi, viską padarėme, todėl 
„pasileidome“. Ak, ne todėl... Nors Lietuvos valstybės pamatai buvo padėti, 
priimta Konstitucija. Ir gera Konstitucija, nė viena ikikarinės Lietuvos Kons-
titucija nebuvo tokia  tvirta ir nepajudinama.

1991-ųjų vasarą geležingalviai OMON‘o kariai buvo užgrobę Partijos is-
torijos institutą. Mes, Aukščiausiosios Tarybos deputatai, pradėjome būkštau-
ti, kad kareiviai nesukūrentų svarbių dokumentų. Trise – Romualdas, policijos 
generalinis komisaras Petras Liubertas ir aš – nuėjome pas Mykolą Burokevi-
čių tartis, kad omonininkai išeitų iš patalpų. M. Burokevičius sėdėjo buvusio 
CK sekretoriaus kėdėje. Prisistatėme.  M. Burokevičius pasakė: “Jūsų sąjūdistai 
yra banditai. Šiandien draugas Siurblys ėjo per prospektą, sąjūdistai jį užpuolė 
ir sudraskė pinžaką. O su tavimi aš visai nekalbėsiu Tu iš latvio pasidarei lietu-
viu!” – bedė pirštu į Romualdą. 

STASYS KAŠAUSKAS
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R. Ozolas iš tikrųjų buvo pasiėmęs naujus dokumentus su įrašu „lietuvis“, 
apie tai rašė laikraščiai... 

Reikėjo ieškotis darbo. Romualdas pasiūlė dirbti „Atgimimo“ redakto-
riumi. Žinoma, sutikau. Vicepremjeras Zigmas Vaišvila buvo paskyręs „At-
gimimui“ patalpas buvusiame Gamtos apsaugos komitete. Nežinia kodėl 
Romualdas nutarė perkelti redakciją į T.Vrublevskio gatvę. Ėmęs redaguoti, 
radau smarkiai prišiukšlintas, apleistas, šaltas patalpas. Seife mėtėsi daugybė 
pinigų pakuočių popierių, liudijančių čia buvus pinigus. Radau pilną stalčių 
Romualdo įrašytų kasečių. Nekaip sekėsi  – amžinai trūko pinigų algoms, 
spausdinimui Ypač padėjo tada dar būsimas Lietuvos Respublikos Preziden-
tas Valdas Adamkus – atvežė modernų faksą, rašomąją mašinėlę, palikdavo 
pinigų.

Romualdas retai kada užsukdavo. Būdavo visko – nesutarėme dėl savai-
traščio turinio, patalpų priklausomybės. Man vis atrodė, kad savaitraštis turėtų 
būti arčiau eilinių skaitytojų, populiaresnis. Romualdas norėjo, kad savaitraštis 
būtų filosofinės minties skleidėju. Mūsų nuomonės skyrėsi. Įkūriau žurnalą 
anglų kalba „Lithuania in the world“, Romualdo iniciatyva teko palikti redak-
toriaus postą. O „Atgimimas“ ir vėliau ėjo iš rankų į rankas. Gal taip ir turėjo 
atsitikti...

Romualdas džiaugėsi gavęs butą restauruotame name senamiestyje, svar-
biausia  – su dideliu, sausu rūsiu. Į jį suvežė archyvą, daugybę dokumentų, 
knygų. Ten pateko ir „Atgimimo“ dokumentai, tad buvusiems darbuotojams 
išeinant pensijon dėl to kilo nesklandumų.

Paskutiniais Romualdo gyvenimo metais susitikdavome dažnai, dabar 
sunku prisiminti, kokiomis progomis, ką kalbėjome. Padėjome V. Adamkui, 

Kolegos. Iš kairės: 
E. Bičkauskas, 

E. Petrovas, 
G. Ramonas, 

A. Januška, 
R. Ozolas, 

P. Vaitiekūnas, 
M. Laurinkus, 

K. Motieka, 
S. Kašauskas. 
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kuris tuomet gyveno E. Bičkausko erdviame bute – vadinamuosiuose moks-
lininkų namuose šalia Lukiškių aikštės,  einant į Prezidento rinkimus, daly-
vavome centristų renginiuose, susitikimuose, įvairiose diskusijose, Romualdo 
artimųjų laidotuvėse Bazilionuose. 

Negali visko prisiminti. Atmintį turiu gerą, tačiau neilgą.
Bepigu buvo  Romualdui – visus pokalbius, susitikimus rašė į diktofoną. 

Gal kas nors kada nors iššifruos – tomai raštų. Titaniškas darbas.
Visada Romualdas buvo tvarkingas, elegantiškas. Per didžiausius šalčius 

ėjo plonu palteliu, pamėlęs, bet baltais marškiniais, su kaklaraiščiu.  Tvarkingas 
džentelmenas,  kaip ir savo raštuose. Sakydavo: negalima eiti per gatvę degant 
raudonai šviesai – įstatymą, Konstituciją reikia gerbti ir smulkmenose.

Ir tik dabar, kai jo nebėra, kai išleista pusketvirto šimto puslapių R. Ozolo 
darbų bibliografijos rodyklė, imu suvokti, kokio tai būta didžio Žmogaus!

Kas dar taip aiškiai ir tiksliai matė Lietuvos ateitį?!
Gal ir ne viskas pripažįstama, pasiteisina. Bet jis vienvaldės nuomonės ir 

nesiekė. Diskusijoje gimsta tiesa. Nesupranta to daugelis vienas kitą keičiančių 
politikų, partijų.

Neturiu tikslo išvardinti jo darbų. Tai –  mokslo vyrų darbas. Aš tik prisi-
miniau draugą, kurį pažinojau beveik penkis dešimtmečius.

Ateis metas, bet tai bus jau po mūsų, kai Romualdo pavardę minės šalia 
Vinco Kudirkos, Jono Basanavičiaus, Vileišių ir kitų mūsų didžiųjų. Ir mes 
gyvenome, mąstėme, dirbome  šalia, su juo. 

Manau, daug jo politinės veiklos niuansų, mąstymo detalių daugeliui 
kol kas dar yra nepatogios. Girdėjau jo tylų skundą, kad buvo nustumtas nuo 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo. Romualdas Ozolas – Sąjūdžio, Atgimi-
mo politikos generatorius. Ir naujosios Lietuvos taip pat.

Gal kada nors išdrįsime pasakyti, kodėl taip atsitiko, kodėl Romualdas 
vėliau kai kada imdavosi desperatiškų veiksmų.

„Idealistai, tokie kaip Romualdas Ozolas, kuria revoliucijas, o pačiais re-
voliucijos vaisiais naudojasi niekšai. Lietuvoje mes šitai matome“, – taip kal-
bėjo prof.  Bronislovas Genzelis 1995 m. balandį, kai jiems buvo sukurpta byla. 
Vyko teismas...

Didesnio absurdo, kaip Sąjūdžio pirmeivių teismas, neįmanoma įsivaiz-
duoti. 

 Stasys KAŠAUSKAS
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ROMAS GUDAITIS 

N U O T O L I S
Neišvengiamybė, kasdienybė, palaima, prakeikimas: gyvenimas nuotolyje – dir-

bama, bendraujama, žinutės rašomos, laiškai išminties bokštų, komentuojama, šmei-
žiama,  veidmainiaujama – nuotoliniu būdu, nuotoliniu būdu... Net apsimetinėjama, 
kad pamokos nuotoliniu būdu yra pamokos, o tavęs nematęs daktaras – gydo... Tave 
kas žingsnis mausto nuotoliniu būdu, ir tu laimingas užkibti ant roboto – o gal ir žmo-
gaus – kabliuko nuotoliniu būdu... Tiesa, kai ko daryti nuotoliniu būdu dar negalima, 
tačiau juk nuotolis čekšt  klavišėliu, tekšt – ir jau skrieja  skraidyklėlė bepilotė su įpa-
kuota knygele, tik nesuranda bibliotekos dronas, nes visai ne nuotoliniu būdu bibliote-
ka panaikinta, jos knygos, Martyno Mažvydo ir Kristijono Donelaičio garbei, ligoninių 
ir bibliotekų naikinimo vajui, išmintingai prie šiukšliadėžių sukrautos, todėl dronas iš 
nuotolio klausia, ką daryti su pakuote, ir klavišėliu jo elektroninėm smegenėlėm atsa-
koma, viens du – ir knyga atsiduria... geriau mums iš nuotolio nežinoti, kur atsiduria! 
Bibliotekos neliko, netiko ji nuotoliu rašomų projektų harmonijai, užtat atsirado visai 
nenuotolinis padalinys, kuris nuotoliniu būdu, o sykiais ir tiesiogiai analizuoja, tačiau 
tiktai tokius projektus, kurie bibliotekų ir knygų likučius perduos kurjeriams ir bepilo-
tėms skraidyklėlėms! Išmeti vieną žodį iš nuvalkiotos dainelės – išeina: mylėki nuotolį, 
vaikeli, kaip savo motiną myli! Ne knygą – nuotolį mylėki!

Koks visos mūsų literatūros santykis su nuotoliu, nesiimu spręsti. Man jūs bran-
gūs – kad ne nuotolyje, širdingi – kad čia, o ne nuotoliu. Kad mūsų neskiria virtuali 
erdvė, ekranas. Kad nuotolis dar neištvilkė mums akių, kurčiais žabalais nepavertė, kad 
mes vieni kitų klausomės. Kad mes dar stebimės. Žodžio burtų ilgimės. Kad nepaisant 
visų pastangų – vis dar skaitoma mūsų Tėvynėje, kad tauta vis dar trokšta būti, yra 
skaitanti tauta! Skaitantis lietuvis, jaunas senas – kas šiame dyvinai dyviname sviete 
gražiau!

Daug kam būtų patogu ir gera, kad nuotolis įsiviešpatautų, o mes su tuo besąlygiš-
kai susitaikytume. Ir visai nekalbėtume apie nuotolį. Kad kompiuterinis nuotolis, ben-
dravimo nuotolis, kultūrinis nuotolis būtų aukščiau gimtojo žodžio pagavos, aukščiau 
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tradicijų tąsos, originalaus žvilgsnio ir siekio būti lietuviu, tautos sūnumi, dukra savo 
literatūroje, savo kultūroje, savo mene ir savo nepriklausomoje valstybėje – nuo nuoto-
lio, kaip ir nuo niekšybės, nepriklausomoje!

Nenoriu būti nuotoly, nekenčiu nuotolio, todėl ir nuosprendžio laukiu, ir atsa-
ko, ir ilgiuosi, pasiutiškai ilgiuosi meto, kada nuotolis,  jei ir egzistuos, tai nebus toks 
technologiškai priverstinis, toks elektroniškai pateisinamas, toks pseudokultūriškas ir  
svetimas žmogaus prigimčiai! 

Tuo savo imtynes su nuotoliu reikėtų ir pabaigti, nuotolis šio kepštelėjimo, kaip 
ir reikėjo tikėtis, nė nepajuto, juk nereikia išsišokėliškai  kalbėti apie nuotolį kaip apie 
svarbesnį daiktą už Dešimt Dievo įsakymų! Netaktiška tas yra! Neskoninga estetiniu 
požiūriu! Kvaila! Dar prieš gerą šimtą metų „Nebeužtvenksi upės bėgimo“ Maironis 
giedojo!

Bene varu kas varo, juk savo valia, sako nuotolis. Ir švelniai civilizaciniam pato-
gumui, pragaiščiai, antikultūros duobei liūliuoja, o aš maištauti ir klausti drįstu: kodėl 
kodėl netrinksi nežybsi padangėse viršum miestų miestelių kultūros sostinių fejerver-
kai nuotolio garbei, kodėl neskelbiami konkursai projektams, įamžinantiems mūsiškį 
lietuvišką nuotolį, taip sakant, globaliu mastu... 

Todėl, taktiškai atsako nuotolis, todėl. Ne nuotolis nugriovė jūsų lietuvių literatū-
ros KLASIKO Petro Cvirkos paminklą, ne nuotolis ardo jūsų lietuvių valstybinės kal-
bos normas, tvindo svetimybių stichija, ne nuotolis atnešė tris raides į jūsų pavardžių 
rašymą dokumentuose Pandoros skrynią atverdamas ir ne nuotolis, kaip jau ne kartą 
buvę, šarlatanišką pasityčiojimą iš trispalvės, vaipymąsi iš mūsų kultūros, meno esmės 
ir tikslo paverčia padėka valstybės vardu. O kas? –  dvesuojam ant menčių paguldyti, ir 
matom, jog nuotolis teisus. Kaip visada teisus. Negi aš suklydau šiame esė, negi man, 
žilo plauko sulaukus, teks didžiai gerbiamo nuotolio atsiprašyti?

Teprimena šis esė, kas nutinka tiems, katrie dėl visko kaltina nuotolį, o rąsto savo 
aky nemato! Ir čia aš išvystu baisingąją savo klaidą! Aš visur visur vadinu nuotolį vyriš-
kąja gimine nepastebėdamas, jog gal derėjo – laikantis lyčiai neutralių kalbos gairių – 
vadinti...  nuotole!  

Ir nuotolis paklausė, paklausė nuotolis... Girdi, jei bus pastatyti jam paminklai – 
tai ar bus jie griaunami! Filosofiškesnio klausimo nesu girdėjęs!

Deja deja, didžiulės meninės vertės paminklas, įamžinantis žmonijos  ir, aišku, 
lietuvių tautos dėkingumą nuotoliui, ar nuotolei, jau nuverstas ir išniekintas mūsų pa-
nosėje, o varge! Negrius, padėtis kontroliuojama! – tą dieną ramino nuotolį ir mus Ge-
dimino kalno tvarkytojai, ir tai buvo paskutinis viešas žygis nuošliaužoj prie Vilnelės 
visai ne nuotoliniu būdu. 

Mūsų literatūros, kultūros žlugimo ir nuotolio nuo šaknų, tautinio identiteto, vi-
suotinio nuotolinio abejingumo ir susvetimėjimo laukia tik despotiškasis mafijozinis  
Rytų budelis, kliedintis imperiniais planais sunaikinti mūsų laisvę.

Romas GUDAITIS
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Tarpukario Šiaulių burmistrui (1925-1931), pirmųjų „Varpų“ autoriui, „Kelei-
vio“ redaktoriui (1953-1979) ir visuomenės veikėjui (Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi-
nimo komiteto vadovybės nariui) užatlantėje Jackui Sondai-Sondeckiui  – 130 metų 
(1893-1989). Likimas taip sudėliojo, kad 1988-ųjų rudenį jam dar buvo lemta sugrįžti 
į Lietuvą, pasidžiaugti atgimstančia tėvyne. 
O pirmąjį po 45 metų pertraukos „Varpų“ nu-
merį rengiantį redaktorių susirado pats žymu-
sis tėvynainis: perskaitęs spaudoje apie rašomą 
knygą ir būsimą paminklą Stanislavai Jakše-
vičiūtei-Venclauskienei, pasišovė padėti inici-
atoriui, pasidalinant savo atsiminimais.

Tuos neeilinius susitikimus mena pora 
nuotraukų. Viena jų daryta J. Sondos-Sondec-
kio dukros Danguolės Gurauskienės namuose 
Vilniuje, kita – Šiaulių miesto vykdomajame 
komitete. Pastaroji tiems laikams 
išties istorinė, nes šalia svečio iš už-
atlantės ne tik jo artimieji, bet ir 
tuometiniai miesto vadovai, net 
komunistų partijos pirmasis sekre-
torius, nepabūgęs nusifotografuoti. 
Atgimimas jau buvo pakėlęs savo 
sparnus, kiekviena diena atnešdavo 
vis ką nors naujo, viltingo. 

O „Varpuose“ spausdinamą tre-
čią nuotrauką almanacho redaktoriui 
J. Sonda-Sondeckis padovanojo jau 
1989-ųjų vasarą, viešint JAV. Toje 
1912 m. pabaigoje darytoje nuotrau-
koje tarp J. Sondeckio jaunystės drau-
gų –  ir būsimas literatūros klasikas 
Kazys Binkis. Tuos laikus mena ir 
čia spausdinami atsiminimai,  dova-
noti „Varpams“. 

PIRMŲJŲ „VARPŲ“ AUTORIAI

Jackus Sonda-Sondeckis ir Leonas Peleckis- 
Kaktavičius. 1988 m. rugsėjis.

Jackaus Sondos-Sondeckio (priekyje dešinėje) vieš-
nagės Šiauliuose po pusšimčio metų akimirka. Šalia 
svečio – miesto Vykdomojo komiteto pirmininkas 
Povilas Morkūnas, stovi iš kairės – miesto komunistų 
partijos komiteto pirmasis sekretorius Vaclovas Volko-
vas, Danguolė Sondeckytė-Gurauskienė su sūnumi, 
profesorius Saulius Sondeckis, „Varpų“ redaktorius 
Leonas Peleckis-Kaktavičius, Vykdomojo komiteto 
pirmininko padėjėja Nijolė Galinienė, Vykdomojo 
komiteto pirmininko pavaduotojas Zenonas Eimutis 
Sabalys, Vytautas Sondeckis. 1988 m. spalis.
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JACKUS SONDA-SONDECKIS

KAI LIETUVYBĖS UGNELĖ 
KURSTYTA VILNIUJE

1905 m. pavasarį baigęs Šarnelės (Alsėdžių vlsč., Telšių apskr.) pra-
džios mokyklą, trejus metus mokiausi pas kaimynus Anuprą Stonį ir Juozą 
Mačernį, kurie buvo baigę keturias klases, vėliau – metus Kaune, Šiauliuose 
ir vėl Kaune, taip pat privačiai. Tokiu būdu maniau greičiau išeiti gimnazi-
jos kursą ir laikyti brandos atestato egzaminus.

1911 m. vasarą, galvodamas, kur rudenį važiuoti savo tikslo siekti, nu-
tariau paprašyti informacijų savo parapijietį Liudą Noreiką, kuris studija-
vo teisę Petrapilio universitete, ir moksleivių žurnalo „Aušrinė“ redakciją. 
„Aušrinės“ vardu atsakė, nors ir  nebuvo jos nariu, bet tuo metu laikinai 
dirbo „Lietuvos žinių“ redakcijoje, Petrapilio universiteto gamtos mokslų 
fakulteto studentas, vėliau įžymus zoologas, tautotyrininkas Jurgis Elisonas 
(1889-1946). Jis prispirtinai ragino važiuoti į Vilnių, nes ten esą visokių 
mokyklų, daug moksleivių, jų tarpe nemažai nutautusių. Čia labai reikią 
tautiškai susipratusių, veiklių lietuvių moksleivių. J. Elisono nepažinojau, 
bet jau tada rašinėjau korespondencijas „Lietuvos žinioms“, o tą vasarą 
buvau surinkęs ir „Aušrinei“ pasiuntęs nemažai folklorinės medžiagos ir 
ilgoką savo gimtosios parapijos – Žemaičių Kalvarijos – aprašymą. Matyt, 
to jam pakako raginti mane važiuoti į Vilnių. Paklausiau ir tebesu jam dė-
kingas ir šiandien.

Taip 1911 m. rudenį atsiradau Vilniuje, kur praleidau trejus laimin-
giausius metus.



171

Varpai 2023 (47)

Savo turtą susidėjęs ne į medinę, bet iš šaknų pintą dėžę, atvažiavau į 
Vilnių vakare. Vežėjui pasakiau vežti į viešbutį. Jis nuvežė prie vieno namo 
Jurgio gatvėje (dabar Gedimino prospektas – red.) ir sako, kad čia viešbutis. 
Namas gražus, apšviestas kaip dieną. Dingtelėjo mintis, kad tai ne mano 
kišenei. Liepiau vežti kur nors kitur. Nuvežė į prastesnį.

Čia pernakvojęs ėjau į „Lietuvos žinių“ redakciją ieškoti J. Elisono. 
Turbūt jis su „Lietuvos žinių“ leidėjos Felicijos Bortkevičienės pagalba nu-
rodė man butą Užupio rajone, Ponomarskio gatvelėje. Šeimininkė buvo 
lietuvė. Buvome keli lietuviai, vienas rusas, pedagoginio instituto studentas, 
ir vienas estas. Iš lietuvių prisimenu jau subrendusį vyrą, dirbusį Sibire tele-
grafistu, kuris ruošėsi keturių klasių egzaminams, ir Kazį Ladygą. Visi gerai 
sugyvenome. Sąlygos mokytis buvo palankios.

Sužinojęs, kad yra privati Pavlovskio gimnazija, kuri priima naujus 
mokinius nuo Naujųjų metų, nutariau pamėginti laikyti egzaminus į šeš-
tąją klasę. Egzaminus išlaikiau. Likusį pusmetį reikėjo labai padirbėti. Mat 
gimnazija neturėjo valstybinės mokyklos teisių, negalėjo išduoti joms lygia-
verčių atestatų. Baigus šeštąją ir aštuntąją klases, reikėjo laikyti egzaminus, 
dalyvaujant mokymo apygardos atstovui. Man tie egzaminai buvo sunkesni 
ir dėl to, kad turėjau laikyti ir iš tų dalykų, kurių buvo mokoma žemesnėse 
klasėse, pavyzdžiui, gamtos mokslas ir geografija, bet išlaikiau egzaminus ir 
linksmas grįžau į tėviškę atostogų. 

Mokytojai

Visur ir visuomet buvo, yra ir bus gerų ir blogų mokytojų. Tokia pa-
dėtis buvo ir Pavlovskio gimnazijoje. Pats direktorius Pavlovskis, jau seny-
vas žmogus, chemikas, buvo geras mokytojas, labai mėgęs tuos, kurie gerai 
mokėsi chemijos. Visi mokytojai buvo rusai, tik visus trejus metus turėjau 
matematikos mokytoją lenką.

Prancūzų kalbos mokytojas gal ir kalbėjo rusiškai, bet klasėje neištarė 
nė vieno rusiško žodžio. Jei prancūzišką tekstą neteisingai vertėme, jis tik 
galvą kraipė ir kartojo: „Non, non“. Jis mus buvo gerai pralamdęs: galėjome 
šiaip taip susikalbėti prancūziškai. Vėliau, tos kalbos negirdint ir jos raštų 
neskaitant, iš galvos išgaravo taip, kad dabar ne viską galiu perskaitęs su-
prasti.

Kitoks buvo vokietis. Prancūzas – jaunas, vokietis – senas žmogus. At-
sakinėti šaukdavo abėcėlės tvarka porą, trejetą mokinių per pamoką, todėl 
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visada buvo galima žinoti, kada tave šauks. O tai reiškė, kad namuose nėra 
reikalo pamokos ruošti, pakanka prieš pamoką ar pamokos metu pasimo-
kyti. Aišku, kiek toli galėjome pažengti su tokiu mokytoju. 

Vienerius metus turėjome dar „įdomesnį“ mokytoją. Jis dėstė rusų 
literatūrą. Tai  – senas, aukšto tarnybinio laipsnio valstybinės gimnazijos 
mokytojas, aukščiausio laipsnio melancholikas. Iššaukęs mokinį atsakinėti, 
rodos, užmigdavo: per ištisus metus nepažino mokinių, todėl buvo galima 
atsakinėti ne tam, kuris pakviestas, bet tam, kuris nori savo draugą gelbėti, 
jei tas pamokos nemoka. Iššaukia, sakysim, Sadovskį, o šis pamokos ne-
moka, kumšteli man į šoną. Tai reiškia – stok ir atsakinėk už jį, o pažymys 
rašomas Sadovskiui.

 Būdavo, mokinys baigia pasakoti, stovi ir tyli. Sėdi tylėdamas ir moky-
tojas. Tik po kurio laiko jis lyg iš miego pabunda, meta žvilgsnį į tylintį ir 
rašo jam blogą pažymį, nors tas ir gerai pamoką atsakė. Mes greitai paste-
bėjome tą mokytojo silpnybę ir, mokiniui nebežinant ką pasakoti (dažnai 
akiplėšiškesnieji plepėdavo bet ką, o visa klasė vos galėdavo sulaikyti juoką), 
jis sušukdavo „končil“ („baigiau“), o jam pritardavo visa klasė. Tada moky-
tojas „pabusdavo“ ir nedvejodamas rašydavo patenkinamą pažymį.

Bene porą metų turėjome idealų istorijos mokytoją, neseniai baigusį 
universitetą. Dabar manau, kad jis buvo gudas. Jis nėra mūsų baręs, bet visi 
jo klausė, nors mūsų tarpe buvo ir tokių, kurie buvo išvaryti iš kitų mokyklų 
už „pavyzdingą elgesį“. Atsimenu, aš pats, eidamas į mokyklą nemokėda-
mas pamokos, bijojau, kad tą dieną manęs nepakviestų ne dėl to, kad gausiu 
blogą pažymį, bet kad mokytojas sužinos, jog atėjau neišmokęs pamokos. 
Gėda buvo pasirodyti jo akyse blogu mokiniu.

Prisimintinas kunigas dr. Jonas Steponavičius. Jis aštuntoje klasėje 
mokė tikybos mus, du lietuvius, lietuviškai, lenkai gi turėjo savo mokytoją. 
Buvo ką tik grįžęs iš Leipcigo, kur studijavo pas garsų psichologą ir filosofą 
W. Wundtą, parašė disertaciją ir gavo filosofijos daktaro vardą. Elgėsi su 
mudviem, kaip su studentais. Pamokoje visą laiką kalbėjo, mūsų neklausi-
nėjo. Pamokų turinys, sakyčiau, buvo palyginamoji religijų istorija. tos pa-
mokos sustiprino mano požiūrį, kad nė viena religija nemoko blogo, kad ir 
ne katalikas  gali būti „išganytas“.

Aštuntoje klasėje mūsų buvo dvidešimt. Du lietuviai, „pusgaidis“  nuo 
Švenčionių, lenkas nuo Ukmergės, rusas, kiti – žydai. Visi buvome prileisti 
prie egzaminų, visi juos ir išlaikėme 1914 m. pavasarį.
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Aušriniečių kuopoje

Vos spėjus man Vilniuje apsidairyti, J. Elisonas nusivedė į lietuvių 
„švedų“ kuopos (taip anuomet vadino tuos, kurie privačiai mokėsi ir kurių 
dauguma siekė išlaikyti keturių klasių egzaminus ir stoti į kunigų semi-
nariją ar eiti tarnauti į vaistinę) susirinkimą. Lankantieji mokyklas turė-
jo savo slaptą kuopą, kuriai vadovavo Kazys Kepalas, vėliau tapęs Kauno 
universiteto lotynų kalbos dėstytoju. Ją globojo Emilija Vileišienė. Įstojęs 
į gimnaziją, ir aš buvau į ją priimtas, o 1912 m. rudenį buvau išrinktas jos 
pirmininku. Į ją buvo priimami ir „švedai“. Man nepatiko E. Vileišienės 
globa, todėl pasistengiau nutraukti ryšius su ja. Pradėjome rinktis Lietuvių 
meno draugijos patalpose, kur gyveno ir dailininkas Antanas Žmuidzina-
vičius. Atsiėmiau iš E. Vileišienės ir kuopos bibliotekėlę. Gal tai paskatino 
„Ateities“ šalininkus Vilniuje sukrusti veikti atskirai?

Mūsų kuopoje veikliausi buvo Matilda Šveikauskaitė, Jokūbas Bau-
bliauskis, Ona Kerpauskaitė, Justinas Baltrušaitis, Pranas Indriūnas, Balys 
Matulionis, Kazys Binkis, Aleksandras Marcinkevičius (Mantautas). 

Tada atrodė, kad visi esame lygūs, tik vėliau paaiškėjo, kad savo tarpe 
turėjome tokių, kurie vėliau iškilo į mūsų veikliosios visuomenės viršūnes. 
Tai – K. Binkis, pomaironinės kartos pirmaujantis poetas, rašytojas Juozas 
Petrėnas (Petras Tarulis), kuriam vėjai galvoje tebelakstė ir kuris vėliau ak-
tyviai dalyvavo „Keturių vėjų“ sąjūdyje,  jauniausias Lietuvos kariuomenės 
generolas K. Ladyga, fizikas, politikas Antanas Žvironas, nesuspėjęs savo 
sparnų išskleisti, nes juos nukirto Stalino katorga.

Vilnius jau tada buvo lietuvių politinis ir kultūrinis centras, bet ne 
lietuviai buvo Vilniaus šeimininkai. Tai buvo lenkiškas, žydiškas ir rusiškas 
miestas. Lietuvių kalbos viešose vietose beveik niekada nesigirdėjo. Lie-
tuviškai kalbantieji dažnai būdavo pašiepiami. Daug čia buvo ir lietuvių 
kilmės moksleivių, kurių lietuviška sąmonė buvo prigesusi. Kai kurie iš 
jų lietuviškai mokėjo, bet nebenorėjo kalbėti, o kiti ir visai buvo pamiršę 
lietuvių kalbą. Buvo šventa pareiga juos įtraukti į lietuvių sąjūdį.

Savo susirinkimuose puoselėjome pastangas pasiruošti  būti veikliais 
lietuvių visuomenės nariais: turime visur būti pavyzdingais, gerai mokytis, 
gražiai elgtis, niekur nebijoti pasirodyti, kad esame lietuviai, viešose vieto-
se kalbėti tik lietuviškai, būti kuo šviesiausio proto ir stipriausios lietuviš-
kos dvasios. Todėl rašėme referatus, nagrinėjome „Aušrinėje“ paskelbtus 
svarbiausius straipsnius, šaukėmės vyresniųjų pagalbos.
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Prieš atostogas aptardavome, ką daryti grįžus į savo tėviškes. Buvo 
raginta ypač jaunimui visokeriopai padėti, raginti skaityti lietuviškus lai-
kraščius, knygas, į sodžių važiuoti ratuotiems lietuviškais raštais. Kai kurie 
tikrai daug jų išplatindavo. Raginta rinkti dainas, pasakas, kitokį folklorą.

„Aušrinė“ buvo metusi šūkį: „Pažinkime Lietuvą“. Taigi – keliaukime 
po savąjį kraštą! Smarkiai raginome tą šūkį vykdyti.

Su Pr. Indriūnu 1913 m. vasarą pėsti keliavome iš Vilniaus per Alytų, 
Kalvariją, Marijampolę, Vilkaviškį. Toliau nebegalėjome, nes Pranas susir-
go. 1914 m. vasarą su studentėmis Ona Jablonskyje, Viktorija Graurokaite 
ir „Lietuvos ūkininko“ redaktorium Petru Rusecku pėsti iš Jurbarko pasie-
niu nužingsniavome iki Palangos, o iš ten – į Žemaičių Kalvariją.

Švietė mus dr. Jonas Basanavičius, kai aplankydavome jį jo šventovė-
je – Lietuvių mokslo draugijos patalpose, dailininkas A. Žmuidzinavičius, 
Stasys Šilingas, Mykolas Šleževičius, F. Bortkevičienė ir kiti.

Jau buvau įsisąmoninęs, kad gerai nežinodamas savo tautos praeities, 
nesuprasi ir jos dabarties. Gerai supratau ir tai, kad mes visi arba visai 
nieko nežinome, arba labai mažai žinome apie Lietuvos praeitį, todėl pa-
sistengiau surasti asmenį, kuris galėtų toje srityje mūsų akiratį praplėsti. 
Tai buvo gydytojas S. Matulaitis, ne tik žmones gydęs, bet ir laisvu laiku 
gilinęsis į Lietuvos praeitį. Savo bute Užupio gatvėje apie ją nuo seniausių 
laikų mums ir pasakojo. 

Vilniaus aušriniečių 
literatūros mėgėjų 
būrelis. Sėdi: Matilda 
Šveikauskaitė, Kazys 
Binkis, Viktorija 
Graurokaitė; stovi: 
Pranas Indriūnas, 
J. Ramanauskas, 
Juozėnas, Aleksandras 
Marcinkevičius, 
Jackus Sondeckis. 
1912 m. gruodis.

JACKUS SONDA-SONDECKIS
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M. Biržiška supažindina su Mažvydu, Donelaičiu

Duris į lietuvių raštijos istoriją mums pravėrė įžymusis lietuvių litera-
tūros istorikas ir visuomenininkas M. Biržiška, tada duoną užsidirbdamas 
privačiame banke. Mes ir toje srityje buvome tokie pat akli. Ne visi šį tą 
žinojome apie Žemaitę, Lazdynų Pelėdą, Jakštą, Maironį, Krėvę, tada jau 
garsius rašytojus, o apie senesnius – Mažvydą, Donelaitį, Sirvydą, Pošką ir 
kitus – nebuvome nė girdėję. Su M. Biržiška išmaišėme visus lietuvių raš-
tijos dirvonus, žinoma, vis prabėgomis. Bet jo paskaitos mums daug davė, 
bent mano galva po jų tapo daug šviesesnė.

Ryšium su tomis paskaitomis prisiminė toks įvykis. Paskaitą skaitė 
S. Šilingo bute, Žvėryne. Staiga M. Biržiška neteko sąmonės. Visi labai 
išsigandome. Netrukus atsigavo ir tęsė paskaitą. Jis niekada nebuvo tvir-
tos sveikatos, o dirbo labai daug. Net ir pavargęs neatsisakydavo mums 
padėti.

Literatų būrelis

Mūsų tarpe buvo tokių, kurie labiau domėjosi literatūra ir mėgino 
patys šį tą kurti. Įsteigėme literatų būrelį. Jam priklausė K. Binkis, M. 
Šveikauskaitė, J. Pronskus, Pr. Indriūnas, V. Graurokaitė, J. Ramanauskas, 
Juozėnas, A. Marcinkevičius. Priklausiau ir aš, nors jokių pretenzijų į po-
etus ar prozininkus neturėjau, bet dailųjį žodį mėgau. O be to, juk reikėjo 
kažkam ir administraciniais reikalais rūpintis – surasti susirinkimams vietą, 
narius sukviesti ir t. t.

Iškiliausi būrelio nariai buvo K. Binkis, kurio eilėraščių jau buvo iš-
spausdinta laikraščiuose, ir M. Šveikauskaitė, turėjusi talentą, bet jo neiš-
vysčiusi. Būrelio iniciatyva 1913 m. pavasarį buvo išleistas didoko formato 
16 puslapių leidinėlis „Sniegams tirpstant“. Įdomu, kad tą leidinėlį 1950 m. 
nusipirkau  „Nemuno“ knygyne Čikagoje. Ten radau ir savo verstas kny-
gas  – M. Liubavskio „Lietuvos istorija ligi Liublino unijos“ (1922), M. 
Tugan-Baranovskio „Visuomeninė ir medžiaginė kooperacijos prigimtis“ 
(1921), be to, mano parašytą brošiūrą „Kame mūsų išganymas, arba kas tai 
yra kooperacija“ (1923).

„Sniegams tirpstant“ turėjau su daugybe parašų, surinktų 1913 m. pa-
vasarį kuopos (ne literatų būrelio) surengtame šauniame bankete „Rūtos“ 
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salėje. Kaip malonu būtų dabar  į tuos parašus žvilgterti. Bet tas egzemplio-
rius liko Šiauliuose ir ten dingo karo audroje.

Minėtame leidinyje buvo K. Binkio (K. B-nis), J. Pronskaus (Ainis), J. Ra-
manausko (Nelaikio Aidas) septyni eilėraščiai, M. Šveikauskaitės (Pušaitė) 
ir Pr. Indriūno (Pr. Banga) keturi prozos vaizdeliai. Viršelį papuošė tuomet 
Kazanės dailės mokykloje studijavęs Vytautas Bičiūnas, turbūt K. Binkio pa-
prašytas, nes jis buvo redaktorius. O man teko rūpintis išleidimu ir platinimu.

Leidinėlį taikyta išleisti prieš pat minėtą banketą. Neatsimenu banketo 
programos, bet gerai pamenu, kad salė buvo gražiai išpuošta ir pilna. Mūsų 
kuklus leidinėlis buvo didelė staigmena. Visi džiaugėsi, kad aušriniečiai 
Vilniuje jau tokie pajėgūs.

„Rytų aušrelė“. Vaidiname „Apsiriko“

1912 m. išleidome laikraštėlį „Rytų aušrelė“, kuris buvo dauginamas 
šapirografu. Redakciją sudarė M. Šveikauskaitė, Pr. Indriūnas ir aš. Jį nu-
nešdavau ir dr. J. Basanavičiui. Gal išliko Lietuvių mokslo draugijos muzie-
jaus archyve?

Nebepamenu, kiek numerių buvo išleista, kas be eilėraščių ir atsaky-
mėlių spausdinta. Bet jie buvo svarbūs mums, stovintiems pabundančios 
Vilnijos pirmuosiuose lietuvybės baruose.

1912 m. vaidinome Žemaitės „Apsiriko“. Kažkokią rolę ir aš turėjau. 
Paruošti padėjo pati autorė, bet, reikia pripažinti, tikrasis režisierius buvo 
M. Šleževičius. Tada jau žinojau, kas yra Žemaitė, tačiau, kai ją pamačiau, 
buvau labai nustebintas. Ar tai galimas daiktas, kad ta paprasta moteriškė 
galėtų taip gražiai rašyti? Juk tokių pilnas sodžius! Ir kalba kaip visos že-
maitės, tik ta kalba daug vaizdingesnė, nuoseklesnė, išmintingesnė.

Tame ar kitame mūsų renginyje pasirodė ir K. Binkio suorganizuotas 
balalaikininkų orkestrėlis, kuriame ir aš rodžiau savo muzikinius sugebėji-
mus. Esu tikras, - jei mano sūnus Saulius, dabar Vilniaus filharmonijos ka-
merinio orkestro dirigentas, tą muziką išgirstų, išbėgtų lauk galvą susiėmęs. 
O mums atrodė, kad gerai grojome.

Mokome ir mokomės lietuvių kalbos

Vis didėjantis susipratusių lietuvių moksleivių skaičius veikė tuos, ku-
rie savo gimtąją kalbą buvo pamiršę arba visai jos nebemokėjo. Atsirado 
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norinčių jos mokytis. Buvome sudarę tokių net visą būrį. 1912 m. Vilniaus 
mokyklose buvo leistos ir lietuvių kalbos neprivalomos pamokos, kur buvo 
didesnis skaičius norinčių jos mokytis. Buvo jos ir Pavlovskio gimnazijo-
je. Mokė senas mokytojas Jonas Kairiūkštis. Žinoma, mokė paprasčiausių 
gramatikos taisyklių. Man jos jau buvo žinomos, bet pamokas lankiau, no-
rėdamas kitiems parodyti pavyzdį.

Aš kai kurias lietuvių kalbos gramatikos taisykles išmokau be vado-
vėlio. J. Kairiūkščio pamokose nieko naujo nebeišmokau, nes jau buvau ir 
lietuvių kalbos gramatiką vartęs, bet, prisipažinsiu, ir šiandien jos nemoku 
tiek, kiek reikėtų. Mažiau už mane mokėjusiems tos pamokos buvo labai 
naudingos.

Rytų Lietuvos moksleivių konferencija

Kaip kuopos pirmininkas buvau atsakingas už jos veiklą, todėl rūpėjo 
ją visokeriopai plėsti. Laužiau galvą tuo reikalu, tariausi su draugais ir vy-
resniais veikėjais, ypač M. Šleževičium, F. Bortkevičiene. Rūpėjo pamatyti, 
kaip kitur veikiama ir iš jų pasimokyti, todėl tuo reikalu lankiausi Marijam-
polėje, kur aušriniečiams vadovavo Jurgis Krikščiūnas ir Vitalis Serbenta. 
Gerai veikė ir vilkaviškiečiai, buvau ir ten nuvažiavęs.

Vienybėje – galybė, todėl kilo mintis sukviesti gausesnį būrį ir kartu 
paieškoti būdų, kaip pagyvinti ir pagerinti jau veikiančių kuopų veiklą, kaip 
paskatinti organizuotis, kur tebėra palaida bala.

Tokia pirmoji Rytų Lietuvoje moksleivių konferencija įvyko 1913 m. 
pavasarį Vilniuje. Joje be Vilniaus atstovų dalyvavo atstovai iš Gardino, 
Seinų, Ukmergės, Trakų, Utenos. Norėčiau teigti, kad konferencija lietuvių 
moksleivių sąjūdžiui buvo naudinga.

Mūsų santykiai su ateitininkais ir kitais

Su ateitininkais draugavome. Ne kartą surengėme bendrą iškylą į 
gražiąsias Vilniaus apylinkes. Atsimenu susirinkimą (gal tokių buvo ir 
daugiau), kuriame abiejų kuopų veiklesnieji diskutavo ideologiniais klau-
simais. 

Iš ateitininkų kuopos žymesnių narių atsimenu Petrą Kerpę, tapusį 
advokatu ir žuvusį Štuthofo koncentracijos stovykloje, Faustą Kiršą, tada 
dar tik pradedantį poetą, Marcelę Kubiliūtę, būsimą Užsienio reikalų 
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ministerijos tarnautoją, legendinę Lietuvos žvalgę, vieną iš keturių Vyčio 
ordinu apdovanotų Lietuvos moterų.

Varžėmės dėl „dūšių“. Ir vieni, ir kiti stengėmės pritraukti daugiau na-
rių, naudodami padorias priemones. „Apaštalavau“ ir aš. Čia daug padėjo 
„Aušrinė“, todėl ją uoliai platinau. Kas čia žino, kiek „nekaltų avinėlių“ pa-
vyko į manąjį „gardą“ suvaryti, bet vienu laimikiu galiu didžiuotis. Tai – 
vienas įžymiųjų Nepriklausomos Lietuvos žurnalistų ir ilgametis „Lietuvos 
žinių“, o dabar – Kanadoje „Nepriklausomos Lietuvos“ redaktorius Jonas 
Kardelis. Tada jis buvo felčerių mokyklos moksleivis. Priklausė aušriniečių 
kuopai, bet lankėsi ir pas ateitininkus. Nešiodavau jam „Aušrinę“ į namus. 
Daug vėliau, bene savo amžiaus 60-mečio proga, „Sėjos“ žurnale prisipaži-
no, kad aš jį „išvedęs iš kelio“. Anuomet stovėjęs ant briaunos. Aš jį nuvedęs 
pas aušriniečius, ir už tai man esąs dėkingas. O aš galiu pasigirti demokra-
tiniam lietuvių visuomenės sparnui suradęs labai naudingą narį.

Su kitų tautų moksleiviais bendravome tik individualiai. Mano geriau-
sias gimnazijos draugas žydas Moisiejus Gurevičius nusivesdavo mane į 
slaptą rusų, tiksliau – į mišrią žydų-rusų kuopą. Ji spietėsi apie leistą rusų 
kalba simpatišką žurnaliuką „Molodyje posievy“.

Su lenkais santykiai buvo aštrūs. Aš pats neturėjau su jais rimtesnių 
susirėmimų, bet mano geras draugas B. Matulionis nuo šešių jį užpuolu-
sių lenkų gimnazistų tik kirviu apsigynė. Nenoriu teigti, kad visi lenkai 
moksleiviai buvo tokie kraštutiniai šovinistai, buvo ir tokių, su kuriais buvo 
galima kalbėtis, diskutuoti.

Ko buvo verta aušriniečių veikla?

Dabar kiti laikai. Viskas pasikeitė. Kas šiandien atrodo niekas, anuomet 
buvo didelis dalykas. Čia prisiminta aušriniečių ano meto veikla kai kam 
gali atrodyti net juokinga, bet į ją reikėtų žiūrėti ano meto akimis. Tada, 
man rodos, visi sutiksime, kad ji nebuvo tuščia, bet padėjo kurstyti lietuvy-
bės ugnelę Vilniaus padangėje. Bet ne juokai prisiminti, kas dėjosi prieš tris 
ketvirtadalius šimtmečio. Todėl ir mano atsiminimai tokie blankūs.

1952 m.
Jackus SONDA-SONDECKIS
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MINDAUGAS PELECKIS

DU ŠKOTŲ GĖLŲ MITAI
Keltiška gėlų kultūra atsirado 

Airijoje, vėliau paplito Meno saloje 
ir Škotijoje. Gėlai rašė Ogamo raš-
tu (tai liudija Ogamo rašmenimis 
iškalti akmenys), o IV-V a. kartu su 
krikščionybe jie palaipsniui buvo pa-
keisti lotynų abėcėle. Atvykę į Ško-
tiją, būsimieji škotai gėlai susidūrė 
su joje gyvenusiais piktais. Manoma, 
kad jie greičiausiai buvo keltų brito-
nų gentis, palikusi nedaug žinių apie 
savo kalbą (išskyrus vietovardžius), 
tačiau padariusi įtaką škotų kultūrai, 
ypač jų mitams ir legendoms. 

Škotų kultūrai įtakos darė ir vi-
kingai (senovės norvegai), norma-
nai, germaniška škotų kalba (Scots) 
kalbėję škotai bei anglai, tačiau gė-
liškasis komponentas išliko unika-
lus. Škotijos karalystėje (900-1286; 
šk. g. Rìoghachd na h-Alba) gimė tra-
diciniai gėlų klanai, mitai, šventės, 
apranga, sportinės žaidynės, šokiai, 
muzika. 

Nors škotų gėlų kalba (Gàidhlig; 
žodžio kilmė  – „miškų žmonės“) 
dabar tekalba vos 70 tūkst. žmonių 
Škotijoje ir Naujojoje Škotijoje (Ka-
nada), tačiau norinčių ją pramokti, 
kaip rodo kalbų mokymosi platfor-
mos „Duolingo“ duomenys, yra apie 
pusė milijono. 

Kokia yra škotų gėlų mitologija? 
Ją galima būtų skirstyti į kelias dalis. 

1. Gamtos mitai 

Tarp jų itin gerai žinomi pa-
sakojimai apie Žiemos karalienę 
Beirą (Beira), sausį ir vasarį Škoti-
joje siaučiančias audras (nenuosta-
bu, kad mėnesių pavadinimai škotų 
gėlų kalboje taip pat saviti, pvz., 
gruodis vadinamas „visiška tamsa, 
juoduma“ - An Dùbhlachd). Ši sena, 
brutali moteris buvo įtarta kūrusi 
kai kuriuos lochus (ežerus) ir kal-
nus, tvindžiusi upes. Tačiau, atėjus 
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Bealltainn („ryškios ugnies“) šventei 
gegužę, Beiros galios išsekdavo, ir 
pasaulį valdydavo pavasariška Brìde 
(„esanti aukštai“). Šis Motinos gam-
tos, kuriančios bei valdančios metų 
ciklą, mitas buvo populiarus ir majų 
civilizacijoje, tačiau škotų kultūro-
je deivės nebuvo tokios sudievintos 
kaip, tarkim, pas senovės graikus. 

Vis dėlto tarp daugybės gėliškų 
toponimų Škotijoje daugybė upių 
yra pavadintos deivių vardais. Keltų 
deivės turėjo didelį autoritetą. Di-
džioji Laumė, Cailleach, yra dvejopa 
ir sunkiai nuspėjama: ji gali ir išgy-
dyti bei suteikti ilgą gyvenimą, ir jį 
sugriauti.

 
2. Keltų šventųjų vietų mitai  

Kalanišo akmenys Hebriduose.

Nors bene žymiausias Jungti-
nėje Karalystėje esantis senovinis 
objektas yra Stounhendžas, tačiau 
šventųjų akmenų ratų esama vi-
sur, kur gyveno keltai. Jų ar jų pro-
tėvių statyti megalitai datuojami 

3500-1000 m. pr. Kr. Gėlų švento-
sios vietos vadinamos Gàidhealtachd 
(Geltachkas, Aukštumos). 

Bene žymiausi  – Kalanišo 
akmenys (Clachan Chalanais) Luiso 
saloje, esančioje Išoriniuose Hebri-
duose, atsiradę vėlyvajame neolite ir 
naudoti ritualams bronzos amžiuje. 
Manoma, kad jie senesni už Sto-
unhendžą ir stovi gėlų žemėse apie 
5000 metų. Tyrinėtojai teigia, kad 
akmens ratų ritualinis tikslas  – pa-
dėti garbinti saulę. 

3. Ulsterio ciklo mitai 

Šis vienas keturių mitų ciklų, 
aktualių airiams (gėlams), taip pat 
svarbus ir škotams gėlams. Airių 
kalbos Ulsterio dialektas – gana ar-
timas škotų gėlų kalbai, lygiai tą patį 
galima pasakyti ir apie airių ir škotų 
mitų panašumą (bet jokiu būdu ne 
tapatumą). Airių, škotų ir meniečių 
mitų herojus Kuchulinas (škot. g. 
Cù-Chulainn; „Kulino šuo, stiprus 
kaip jautis“) karo meno išmoko bū-
tent Škotijoje. 

Ulsterio ciklas atspindi gėlų vi-
suomenės gyvenimą ir yra bene ži-
nomiausias tarp keltų mitologijos 
tyrinėtojų. 

4. Hebridų mitai ir legendos 

Hebridų salyno, kurį su-
daro apie 500 salų (iš jų vos 
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dešimtadalis  – gyvenamos), mi-
tuose gausu įvairių nepaprastų bū-
tybių. Vienos įdomiausių  – kelpai 
(Each-Uisge, „vandens arkliai“), ku-
rie sugeba keisti pavidalą tiek į ar-
klio, tiek į žmogaus. Savo švilpimu 
kelpai privilioja žmones į vandens 
telkinius ir juos nuskandina. Nepai-
sant šio fakto, kelpams Škotijoje sta-
tomos skulptūros. 

Kai kurie kelpai, vadinamie-
ji Minčo mėlynažmogiai (Na Fir 
Ghorma), sukelia audras ir skandina 
jūreivius. Jie atrodo kaip žmonės, ta-
čiau yra mėlynos odos spalvos. Kel-
pai – vandens dvasios. 

Be jūros dievo Šionio (Seonai-
dh), kuriam Luiso salos gyventojai 
aukodavo alaus, Škotijoje gyvena ir 
undinės bei undinai (pastarieji gana 
bjauraus charakterio, tačiau žmonė-
mis jie nesidomi). Undinės (Maigh-
deann-Mhara, „jūros mergelės“) iš 
tikro esančios ruonės, sugebančios 
pasirodyti žmogišku pavidalu. 

Nemažai ežerų (lochų) Škotijoje 
turi savo pabaisas, ir kiekvienam gė-
lui tai – savaime supratama. Pabai-
sų esama ir jūroje. Be abejo, niekas 
neprilygsta garsiajai Nišek (Niseag), 
arba Loch Neso pabaisai (Uilebheist 
Loch Nis), apie kurios tikrumą su 
škotais geriau nesiginčyti. 

Gėliškuose mituose daug vietos 
atsiranda ir žaltvykslėms, vilkola-
kiams bei sihenoms (sìthean). Sihe-
nos yra Hebriduose gyvenančios 

humanoidės, su kuriomis geriau 
nesusitikti. Manoma, kad jomis ti-
kėjo dar geležies amžiaus piktai. 
Sihenos (galima aptikti šiuo atveju 
dviprasmišką vertimą „fėjos“), nors 
dažniausiai sutinkamos kaip mote-
rys, visgi yra abiejų lyčių, nedidelio 
(1-1,2 m) ūgio, moterys  – žaliais, 
vyrai – raudonais drabužiais. Sihenų 
moterys yra nepaprastai gražios, jos 
gyvena savo guoliuose, prie kurių be 
išankstinio pasiruošimo artintis ne-
patartina. 

5. Orknio ir Šetlando salų mitai

Šiose salose daugiausia undi-
nių-ruonių, kurios čia vadinamos 
selkėmis (Maighdeann-ròin, „mer-
gelės ruonės“). Vandenyje jos atrodo 
kaip ruonės, o štai pilnaties metu 
pasiverčia į mergeles ir šoka. Tie-
sa, tokia pagunda selkėms kainuoja 
amžiną likimą žmogaus pavidale. 
Selkės  – mirtingos ir bijo žmonių. 
Panašių mitų esama ir Farerų salose, 
Islandijoje. 

Šetlando salose gyvena ir vul-
veriai (Faoladh), kurie šiaip esą gero 
būdo, bet jei juos provokuosime, gali 
tapti priešiški. Su senaisiais gėlais, 
pasakojama, jie dalindavęsi pagauta 
žuvimi, - pirmiausia su nepasitu-
rinčiomis šeimomis. Vulveriai – tai 
žmonės vilkų galvomis, trumpais 
rudais plaukais, dengiančiais visą 
kūną. 
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6. Karaliaus Artūro mitas bei 
legendos apie kitus karalius

Karaliaus Artūro (Rìgh Artair) 
mitas gimė Škotijoje kaip žodinė 
tradicija. Nors jis labiau išpopuliarė-
jo kitų keltų tautų tradicijose, ne vie-
na baladė apie karalių Artūrą sudėta 
ir škotų gėlų kalba (pvz., Am Bròn 
Binn, „Saldus liūdesys“). 

Mite pasakojama apie V-VI  a. 
Orknio salose gyvenusį karaliaus 
sūnėną Mordredą bei Kamlano vie-
tovę, kurioje buvusi Artūro pilis Ka-
melotas. 

Be karaliaus Artūro mito, Ško-
tijoje gerai žinomi pasakojimai apie 
karalius Aleksandrą III (Alasdair mac 
Alasdair, 1241–1286), kurio dėka 
Hebridai ir Meno sala atiteko Ško-
tijai (iki tol šios salos priklausė Nor-
vegijai) bei Robertą I arba Robertą 
Briusą (Raibeart I na h-Alba, 1274-
1326), nacionalinį Škotijos didvyrį, 
laimėjusį Pirmąjį Škotijos Nepri-
klausomybės karą. 

Prie populiariausių karalių 
mitų bei legendų priskiriama ir le-
genda apie Likimo akmenį (Clach 
na Cinneamhain, An Lia Fàil). Šis 
akmuo, dar žinomas kaip Skono 
arba karūnavimo akmuo, yra pail-
gas raudono smiltainio luitas, kuris 
šimtmečius buvo naudojamas karū-
nuojant Škotijos monarchus. Isto-
riškai šis artefaktas buvo saugomas 

dabar apgriuvusioje Skono abatijoje 
Skone, netoli Perto, Škotijoje. Ken-
nethas MacAlpinas 841 m. jį atvežė 
iš Jonos salos, esančios Hebriduose. 
Po to, kai 1296 m. Edvardui I inva-
zijos į Škotiją metu buvo priverstinai 
pašalintas iš Skono, jis buvo naudo-
jamas karūnuojant Anglijos monar-
chus, taip pat Didžiosios Britanijos 
ir Jungtinės Karalystės monarchus 
po 1707  m. Sąjungos sutarties. Jo 
dydis  – 66 x 42  x 26,7 cm, o svo-
ris – 152 kg. Skono akmuo paskutinį 
kartą buvo naudojamas 1953 m., ka-
rūnuojant Jungtinės Didžiosios Bri-
tanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės 
karalienę Elžbietą II. 

Kuo Likimo akmuo toks svarbus 
Škotijai, kad 1950 m. Kalėdų dieną 
keturių škotų studentų grupė (Ianas 
Hamiltonas, Gavinas Vernonas, Kay 
Mathesonas ir Alanas Stuartas) išve-
žė akmenį iš Vestminsterio abatijos ir 
grąžino į Škotiją? Didžiosios Brita-
nijos vyriausybė įsakė atlikti akmens 
paiešką. Kurį laiką paieška buvo 
nesėkminga, tačiau vėliau akmuo 
vėl atsidūrė Londone. Tik 1996  m. 
Didžiosios Britanijos vyriausybė nu-
sprendė grąžinti akmenį į Škotiją, 
kur jis buvo nugabentas į Edinburgo 
pilį ir dabar saugomas kartu su Ško-
tijos karūnos brangakmeniais.

Egzistuoja įvairios teorijos ir 
legendos apie akmens istoriją iki jo 
atsiradimo Skone. Viena istorija su-
sijusi su pirmuoju Škotijos karaliumi 
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Fergusu Didžiuoju (Fearghas Mòr 
Mac Earca; 430-501). Teigiama, kad 
jis karūnuotas prie Likimo akmens. 

Daugybė gėliškai dainuojančių 
muzikantų („Mànran“, Kathleen 
MacInnes / Caitlin NicAonghais 
ir t. t.) yra įdainavę folkloru tapusią 
„Akmens dainą“, skirtą minėtam Li-
kimo akmeniui. 

„Akmens dainos“ (Òran na Cloi-
che) žodžius parašė Paislio bardu 
vadintas poetas Donaldas MacInty-
re‘as (Dòmhnall Ruadh Mac an t-Sa-
oir, 1889-1964). Dainoje šventiška 
dvasia kalbama apie Likimo akmens 
grąžinimą į Škotiją 1950-aisiais. 
Kalbama, kad Paislio bardas parašė 
25 eilučių dainą vienu prisėdimu. 

7. Kiti mitai

Škotų gėlų mitų pasaulyje yra 
ir žmones medžiojančių vampyrių 

(Baobhan Sith), demonių, medžio-
jančių Skai saloje (Baisd Bheulach), 
velnių (Black Donald; akivaizdi 
krikščionybės įtaka), mirtį nuspėjan-
čių humanoidų (Bodach), gigantiškų 
juodapaukščių (Boobrie), beformių 
nakties sutvėrimų (Brollachan), mil-
žiniškų, be galo pavojingų juodų ka-
čių (Cait Sith), veršio dydžio žalių 
šunų-fantomų (Cù Sith), vienakojų 
kalnų dvasių (Fachan), vis dar gyvų 
piktų tautybės magų (Fionn), van-
dens dvasių (Fuathan), auksaspalvių 
fėjų, padedančių ūkininkams (Glais-
tig), vandens arkliukų Šetlande 
(Shoopiltee), pusiau žmonių-pusiau 
ožių (Urisk) ir t. t. 

Kai kurie mitai persipynę su 
krikščioniška terminija, jaučiama 
germanų tautų įtaka. 

Skaitytojų dėmesiui – dviejų ško-
tų gėlų mitų vertimai. Vertė straipsnio 
autorius.

LIKIMO AKMUO    

„Akmuo, apie kurį man pasakojo močiutė ir senelis,
Išnyko, bet sugrįš didvyriškai.
Akmuo, kur būtų jis, - Kereroje, Kalasradyje ar Kalvajuje, -
Nesvarbu man, kad tik Škotijos stačiųjų skardžių nepaliktų jis.  
 
Akmuo slepiasi, kad jie jo nė smiltelės nerastų. 
Akmuo, išplėštas iš jų nagų, grįš, ir tai bus didi diena. 
 
Priesaika, kurią davė kiekviena motina ir kiekvienas sūnus, 
Neleis jam patekti į pavojų. 
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Žmogaus, kuris jį paslėpė, garbė amžina.
O jei jie vėl Akmenį pagrobs, jo stiprybė išgelbės mus. 
 
Šventikas atsibudo liūdnas 
Ir visą dieną meldėsi.
Akmens jam trūko kaip širdies.
Virpėdamas kaip mirtis kartojo:
„Motina Marija, kur dingo jis?
Ką be Akmens darysiu aš?
Niekad nepatikėsiu, kad kas nors galėjo jį pakelt.
Nebent didesnis nei vapsva 
Ir stipresnis nei arklys.“

Ištrauka iš „AKMENS DAINOS“

Škotų gėlų legendos apie ka-
ralius skiriasi nuo kitose tautose 
populiarių mitų apie monarchus: 
škotų valdovai visada buvo arti pa-
prastų žmonių, tad galima teigti, jog 
demokratija Škotijoje gyvuoja nuo 
senų laikų. Greičiausiai tai susiję su 
nuolatine škotų tautos (nesvarbu, ar 
gėliškai, ar germaniškai kalbančios) 
išlikimo drama. Žymiausias škotų 
karalius Robertas Briusas, pasakoja-
ma, ir urve slėpėsi, ir voro gijų audi-
mą kontempliavo. 

Kai saulės šviesa krito ant nu-
blizgintų šarvų, šilkiniais apsiaus-
tais puikavęsi užkariautojai įžengė į 
seną akmeninį Skono abatijos pas-
tatą. Vienuoliai išsilakstė, liko abatas 
Henrikas. Jis klusniai atidavė an-
glams Likimo akmenį, tačiau abato 
akyse žibėjo kibirkštėlės: šiurkščiai 

tašytas smiltainio luitas, kurį anglai 
išgabeno, nebuvo tikrasis Likimo 
akmuo, - tikrasis buvo paslėptas ant 
Dunsineino kalvos, kai žinia apie in-
vaziją pasiekė Skoną.

Apie akmenį sklando daug le-
gendų. Pirmoji užfiksuota legenda 
pasakoja mitinį gėlų protėvį Goidelą 
(Goídel Glas), kuris, teigiama, buvo 
skitų princo Fenijaus, vieno iš 72 
Babelio bokšto galiūnui Nimrodui 
statytojų Mesopotamijoje, anūkas. 
Griuvus Babelio bokštui, Goidelas 
su žmona Skotija (Egipto faraono 
dukra) pabėgo į Egiptą, vėliau 440 
metų klajojo, kol apsistojo Iberijos 
pusiasalyje. Jame Goidelo palikuo-
nis įkūrė Brigantijos miestą (dab. 
Korunjos miestas Galicijoje). Me-
traštininkai pastebėjo, kad Goidelas 
įkūrė ir Porto miestą Portugalijoje, 
kuris iš pradžių lotyniškai vadintas 
Portus Gaythelos ir suteikė Portu-
galijai vardą. 
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Nors Goidelo klajonės primena 
Senąjį Testamentą, škotų legendos 
teigia, kad Likimo akmuo į Airiją, 
vėliau  – Škotiją atkeliavo būtent iš 
Iberijos pusiasalio. 

Pirmoji gėlų karalystė buvo 
pavadinta Dalriada (Dál Riada, 
498-850). Ji driekėsi nuo vakarinės 
Škotijos iki rytinės Airijos. 

1249 m. Aleksandras III, kuriam 
buvo septyneri metai, buvo paguldy-
tas ant akmens ir aprengtas karališ-
kais drabužiais. Per šią ceremoniją 
senąja gėlų kalba deklamuotas kil-
mės dokumentas. Aleksandras turėjo 
būti iškilus karalius, tačiau akmens 
saugumui iškilo pavojus dėl anks-
tyvos jo mirties. 1296 m. Edvardo I 
karas atnešė sumaištį Škotijai, o kar-
tu ir tariamą akmens praradimą bei 
nacionalinės tapatybės grūdinimą. 
Tačiau anglai, nunešę savo bevertį 
smiltainio trofėjų į pietus, džiaugėsi 
ir kūrė piktdžiugiškas eiles. 

Tikrasis akmuo, kurio Edvardas 
I taip ir negavo, buvo apibūdintas 
kaip puošniai išraižytas, balno ar kė-
dės formos, panašios į marmurą me-
džiagos. Galbūt jis buvo padarytas iš 
meteorito. 

Škotijoje karas tęsėsi, o 1306 m. 
kovą Robertas Briusas buvo karū-
nuotas karaliumi ir galėjo sėdėti ant 
tikro akmens, kai ant galvos jam 
buvo uždėta auksinė karūna. 1327 m. 
Edinburgo sutartis patvirtino sau-
gią nepriklausomybę, kurią Škotija 

turėjo vos penkerius metus. Nepri-
klausomybės karai tęsėsi dar beveik 
tris šimtmečius iki unijos su anglais. 

O kur yra tikrasis Likimo akmuo, 
niekas taip ir nežino. Kai 1950 m. jį 
pagrobė keturi studentai, teigiama, 
kad jie pridarė daugybę kopijų, o 
tikrosios Likimo akmens vietos at-
skleidimo dar gali tekti palaukti. 

LOCH NESO PABAISA                    

 Loch Neso pabaisa.

Grįžęs į Jonos salą Hebriduose 
iš savo misijos sukrikščioninti pik-
tus, šventasis Kolumba (Calum Cille, 
521-597; airių misionierius vienuo-
lis, skleidęs krikščionybę Škotijoje 
ir Airijoje, šiuose kraštuose buvo 
gerbiamas visų  – ir piktų, ir gėlų) 
priartėjo prie Neso upės. Čia buvo 
nedidelė gyvenvietė, būrelis žmonių 
kasė kapą ką tik mirusiam žmogui. 
Kai Kolumba paklausė, kaip mirė 
vyras, jam buvo pasakyta, kad jį nu-
žudė ežere gyvenęs monstras.

Tai sudomino šventąjį, bet ne-
atrodė, kad jis susirūpinęs, nes liepė 
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vienam iš savo vienuolių plaukti per 
Nesą ir  atnešti valtį, kuri buvo prie-
šingame krante. Kai išvermingas 
gėlas pasiekė pusiaukelę, pasirodė 
pabaisa. 

„Palaimintasis Kolumba pakėlė 
savo šventą ranką, – rašė jo biogra-
fas Adamnanas,  – o visi kiti buvo 
apsvaigę iš siaubo, ir įsakė pabaisai, 
tardamas: „Neik toliau ir neliesk 
žmogaus. Grįžkite visu greičiu!“ 
Kaip papildomą draudimą šventasis 
padarė kryžiaus ženklą. Monstrui to 
pakako: jis pabėgo.

Praėjo apie 90 metų nuo pasku-
tinių stebėjimų bangos arba bent jau 
nuo tada, kai pabaisa išpopuliarė-
jo visuomenės vaizduotėje. Galbūt 
turizmo atsiradimas yra susijęs su 
santykinai lengvu keliavimu aukštu-
mose arba dėl to, kad žiniasklaidoje 
daugiau dėmesio skiriama tam, kad 
kažkada buvo tik vietinės svarbos 
objektai, kurie tapo plačiai žinomi?

1933 m. pavasarį vietos pora pa-
matė kažką panašaus į banginį Loch 
Neso ežere. „The Inverness Courier“ 
tuomet pranešė apie „keistą reginį 
Loch Neso ežere“, ir jau tais pačiais 
metais buvo vartojamas terminas 
„Loch Ness Monster“, - legenda at-
gimė.

Dabar kiekvienais metais prie 
ežero kranto renkasi žmonės, tikė-
damiesi pažvelgti į tariamą pabaisą. 
Sakoma, kad kai kuriems pasiseka, 
nors daugumai – ne.

24 mylių ilgio ir maždaug vie-
nos mylios pločio Loch Nesas yra 
gilus: vidutiniškai apie 200 metrų. 
Dėl savo gylio jis niekada neužšąla. 
Plačiausioje ir giliausioje vietoje, kur 
tamsiame vandenyje stovi sugriauta 
viduramžių Arkarto pilis (Caisteal 
na Sròine), dažniausiai ir iškyla Nesė. 

Nišek (Nesės) galimam buvimui 
užfiksuoti buvo naudojamos ne tik 
paprastos kameros. Buvo naudoja-
ma daugybė elektroninių prietaisų 
tipų, įskaitant sonarus, radarų ske-
navimą ir nedidelius povandeninius 
laivus, tačiau visi gauti rezultatai 
buvo neįtikinami. Neaiškios formos, 
beformiai šešėliai drumzlinuose 
vandenyse, - gal tai tik žuvų būriai?

1975 m. įvyko proveržis. Viena 
iš daugelio tyrinėtojų iš Jungtinių 
Valstijų teigė, kad ežere nufotogra-
favo pleziozaurą. Pasak sero Peterio 
Scotto iš „World Wildlife Trust“, 
Loch Neso ežere galėtų gyventi ne 
tik vienas pleziozauras, bet ir visa jo 
šeima.

Tačiau valdžia nepanoro pri-
pažinti galimo pleziozauro egzista-
vimo, nors jo tikrumu tiki nemažai 
škotų: juk Nišek matė tūkstančiai 
škotų per šimtus metų. Nišek arba 
Nesė yra svarbi Škotijos mitų dalis, 
kuri pernelyg įdomi, kad ją būtų ga-
lima atmesti kaip apgaulę.

                                                                                                                                  
Mindaugas PELECKIS

Wikipedia.org. nuotr.
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N.S.  CHRUŠČIOVAS

PRISIMINIMAI

Iš rusų kalbos vertė Gražvydas KIRVAITIS
Versta iš: Никита Сергеевич Хрущев, Воспоминания. Время. Люди. Власть. Изд. Вече, 2016 

Nikita Sergejevičius Chruščiovas (1894-1971)  – Sovietų Sąjungos 
valstybinis veikėjas, gerai žinomas vyresnės kartos skaitytojams. Po Sta-
lino mirties užėmė aukščiausius valdžios postus. 1956 m. per SSKP XX 
suvažiavimą perskaitė pranešimą „Apie asmenybės kultą ir jo padarinius“ ir 
tuo pradėjo dalinę komunistinio totalitarinio režimo liberalizaciją. Prie jo 
pradėta naikinti lagerių sistemą, paleista keletas milijonų kalinių. Pradėjo 
kai kurias ekonomikos reformas ir ženkliai sumažino SSRS ginkluotąsias 
pajėgas bei jų finansavimą, kuo sukėlė karinių sluoksnių nepasitenkinimą. 
1964 m. buvo atleistas iš visų valdžios postų. 1970 m. užsienyje išleisti sū-
nui ir kt. diktuoti Chruščiovo prisiminimai. Juose, be visuotinai žinomų 
dalykų, nemaža įdomių įžvalgų, įvykių aiškinimų ir netgi pikantiškų epizo-
dų. Čia pateikiamas žiupsnis šių prisiminimų.

Apie Stalino elgesį karo pradžioje

Karas nenumaldomai artėjo. Nors per susitikimus Stalinas šiuo klau-
simu kalbėdavo labai retai, netgi vengė šios temos, užsidarydavo savyje, bet 
buvo matyti, kad jis labai jaudinasi ir kad jį tai labai neramina. Tai buvo 
galima pastebėti ir todėl, kad jis tuo metu ėmė gerti ir gan gausiai gerti, be 
to, ne tik pats, bet ir girdyti kitus. Kai jis iškviesdavo, pas jį visada susirink-
davo daugybė žmonių. Maniau, kad jis taip jaudinasi dėl to, kad likęs vienas 

VERTIMAI



188

Varpai 2023 (47)

blogai jaučiasi, todėl jam reikalinga didelė kompanija. Juk kompanijoje jam 
lengviau atitrūkti nuo neraminančių minčių. O tos mintys štai kokios: karo 
neišvengiamumas ir, svarbiausia, jis turbūt galvojo, kad šitą karą mes pralai-
mėsime. Anksčiau jis karo nebijojo. Priešingai, manė, kad karas atneš mums 
pergalę, vadinasi išplės tą teritoriją, kurioje bus įvesta nauja, socialistinė 
tvarka, kur plevėsuos pergalinga revoliucinė marksistinė-lenininė vėliava. 
Tačiau tuo laikotarpiu jis jau taip negalvojo, o tik rūpinosi, kad prasidėjus 
karui mes prarasime viską, ką buvome iškovoję vadovaujami Lenino.

Matėme, kad vokiečiai sutraukia prie sienos kariuomenę, kad jie ruo-
šiasi ir kad karas neišvengiamas. Suprantama, mes nerimavome ne ma-
žiau nei Stalinas. Prisimenu, mes drauge su Kijevo karinės apygardos vadu 
kreipėmės laišku į Staliną. Aš, kaip Ukrainos kompartijos CK sekretorius, 
pasiūliau parašyti Stalinui ir papasakoti, ką daro anapus mūsų sienos vo-
kiečiai. Kad nebūtume netikėtai užklupti, turime atlikti tam tikrus sienos 
tvirtinimo darbus. Mes kreipėmės į Staliną prašydami leisti laikinai mobi-
lizuoti 150 tūkstančių ar daugiau kolūkiečių, atvežti juos prie sienos, iškasti 
prieštankinius griovius ir atlikti kitus žeminius sienos tvirtinimo darbus. 
Manėme, kad tai būtina padaryti. Supratome, kad vokiečiai viską matys, 
nieko nepavyks nuslėpti. Bet ir vokiečiai atvirai tvirtino savo sieną, taigi 
mums reikėjo kaip nors į tai atsakyti.Bet Stalinas uždraudė tai daryti saky-
damas, kad tai gali būti provokacijų priežastimi. Labai nervingai jis mums 
atsakė. Vokiečiai tęsė savo darbus, o mes nieko nedarėme. Taigi mūsų siena 
liko visai atvira priešui, kuo jis vėliau ir pasinaudojo.

Kuo paaiškinti tokį Stalino elgesį? Manau, kad jis taip pat viską matė 
ir suprato. Kai buvo pasirašyta sutartis su Ribentropu, Stalinas pasakė: „Na, 
kas ką apgaus? Mes apgausim Hitlerį!“ Jis viską buvo užsikrovęs ant savo 
galvos. Tai buvo jo iniciatyva, jis nusprendė, jog apgaus Hitlerį. Ir kai mes 
buvome pamokyti karo su suomiais, kai vokiečiai lengvai sutriuškino pran-
cūzų ir anglų kariuomenes ir gana sėkmingai vykdė oro operacijas prieš 
anglus, bombardavo anglų miestus ir pramonę, tada jis jau kitaip žvelgė į 
galimą karo baigtį ir bijojo jos. Dėl tos baimės jis ir nenorėjo daryti nieko, 
kas galėjo sukelti nerimą Hitleriui. Todėl reikalavo, kad į Vokietiją būtų 
reguliariai vežama viskas, kas priklausė pagal sutartį: nafta, grūdai ir dar, 
nežinau, kokios dar prekės.

Turbūt jis manė, kad Hitleris įvertins tai, kad mes tiksliai vykdome 
savo įsipareigojimus, numatytus pagal tą sutartį. Gal jis manė, kad Hitleris 
atsisakys kariauti su mumis? Bet tai nesąmonė. Ją pagimdė nepasitikėjimas, 
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o galbūt ir bailumas. Bailumą nulėmė tai, jog mes parodėme savo silpnybę 
kare su suomiais, o vokiečiai parodė savo jėgą kare su anglais ir prancūzais. 
Šie įvykiai ir sąlygojo tokią Stalino nuotaiką, jis prarado pasitikėjimą savi-
mi, prarado gebėjimą operatyviai vadovauti šaliai.

Iki 1940 metų mums su Hitleriu susikaupė nemaža keblių klausimų. 
Po ilgų derybų buvo sutarta, jog reikia nuvažiuoti į Berlyną Molotovui. Jis 
ten važiavo traukiniu. Aš atvykau į Maskvq jau po jo kelionės. Tai buvo, 
regis, 1940 m. spalį ar lapkritį. Tuomet išgirdau vadovybėje pokalbį, kuris 
man nepatiko. Tikriausiai Stalinui iškilo reikalas kažko paklausti Moloto-
vą, ir iš Molotovo atsakymo buvo galima padaryti išvadą, kad Molotovo 
kelionė dar labiau sustiprino įsitikinimą, jog karas neišvengiamas. Matyt, 
karas kils artimiausioje ateityje...

Kai atvažiavau į Maskvą, man pasakė, kad Stalinas vadavietėje. Maskvą 
tada labai dažnai bombardavo, ir štabas buvo perkeltas prie Kirovo vartų 
į SSRS lengvosios pramonės komisariato patalpas. Tose patalpose įsikūrė 
štabas, o Stalinui ir partijos vadovybei buvo ten pat, metro stotyje „Ki-
rovskaja“, įrengta vadavietė. Kai susitikau su Stalinu, jis man padarė slogų 
įspūdį: žmogus sėdėjo sugniužęs ir neįstengė nieko pasakyti. Netgi neįsten-
gė ištarti kelių padrąsinančių žodžių, o man jų stigo, nes atvykau į Maskvą, 
pas Staliną, į centrą, pas šalies ir kariuomenės vadovybę. Ir pamačiau vadą 
visiškai morališkai prislėgtą. Jis sėdėjo ant kušetės. Aš priėjau, pasisveiki-
nau. Jis buvo visiškai neatpažįstamas. Toks apatiškas, suglebęs. Veidas be 
išraiškos. Iš jo matyti, kad jis sumišęs ir nežino ką daryti. O akys buvo, 
sakyčiau, gailios, prašančios.

Stalinas paklausė: „Kaip reikalai?“ Aš atvirai jam nupasakojau pas mus 
susidariusią padėtį. Kaip liaudis pergyvena tai, kas atsitiko, kokie mūsų trū-
kumai. Trūksta ginklų, nėra netgi šautuvų, o vokiečiai muša mus. Tiesą sa-
kant, man nebūtina buvo jam pasakoti, nes jis pats tai žinojo iš pranešimų, 
gaunamų iš generalinio štabo: kariuomenė bėga, vokiečiai pranoksta mus 
ir žemėje, ir ore, mums trūksta ginkluotės, o tuo metu jau trūko ir gyvosios 
jėgos. Viską papasakojau, kokia pas mus padėtis.

Prisimenu, kokį stiprų ir nemalonų įspūdį padarė man Stalino elgesys. 
Aš stoviu, o jis žiūri į mane ir sako: „Kurgi pasidėjo rusų nuovoka? Štai 
kalbėjote apie rusų nuovoką. O kurgi ji dabar šiame kare?“ Neprisimenu, ką 
atsakiau, ir ar išvis atsakiau jam. Ką galima atsakyti į tokį klausimą tokioje 
situacijoje? Juk kai prasidėjo karas, pas mus atėjo „Lenino kalvės“ ir kitų 
fabrikų darbininkai, prašė duoti jiems ginklų. Norėjo eiti į frontą, palaikyti 
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Raudonąją armiją. Mes nieko negalėjome jiems duoti. Paskambinau į Mas-
kvą. Vienintelis žmogus, su kuriuo pavyko pakalbėti, buvo Malenkovas. 
Skambinu jam: „Sakyk mums, kur gauti šautuvų? Darbininkai reikalauja 
šautuvų ir nori stoti į Raudonosios armijos gretas, kautis prieš vokiečių 
kariuomenę.“ Jis atsako: „Nieko tau negaliu pasakyti. Čia toks chaosas, jog 
neįmanoma susigaudyti. Galiu tau tik viena pranešti, kad šautuvus, kuriuos 
turėjo Maskvoje Osoaviachimas (Gynybos, aviacijos ir chemijos rėmimo drau-
gija.  – Vertėjo past.) su pragręžtais vamzdžiais, mes įsakėme perdirbti į 
kovinius, liepėme užtaisyti skyles ir visus tuos šautuvus nusiuntėme į Le-
ningradą. Taigi jūs nieko negausite.“

Štai ir pasirodė: šautuvų nėra, kulkosvaidžių nėra, aviacijos visai neliko. 
Likome ir be artilerijos. Malenkovas sako: „Yra nurodymas patiems kalti 
ginklus, gaminti ietis, dirbdinti peilius. Su tankais kautis benzino buteliais, 
mėtyti juos ir deginti tankus.“ Ir šitaip atsitiko vos praėjus keletui savaičių 
nuo karo pradžios! Mes likome be ginklų. Jeigu tai būtume pasakę liaudžiai, 
nežinau, kaip ji būtų reagavusi. Tačiau, žinoma, liaudis nesužinojo iš mūsų 
apie tokią situaciją, nors faktiškai numanė, kas atsitiko. Raudonoji armija 
liko be kulkosvaidžių ir artilerijos priedangos, netgi be šautuvų. Prie Kijevo 
kažkiek laiko vokiečius sulaikėme. Tačiau nebuvome tikri, kad išsilaikysime, 
nes nebuvo ginklų, nebuvo nė kariuomenės. Sukrapštėme, taip sakant, iš 
visų pakampių žmonių, šautuvų ir organizavome labai jau silpną gynybą. 
Bet ir vokiečiai, kai priėjo prie Kijevo, taip pat buvo silpni, ir tai mus 
išgelbėjo. Vokiečiai lyg ir davė mums laiko, o mes naudojomės tuo ir kas 
dieną stiprinome miesto gynybą. Vokiečiai jau nebeįstengė imti Kijevo 
šturmu, nors labai atkakliai bandė tai daryti... Papasakojau Stalinui apie 
padėtį mūsų fronto bare. Nei jo balsas, nei veido išraiška nepriminė Stalino. 
Buvau įpratęs matyti jo pasitikėjimą savimi, tvirtą veido ir akių išraišką. O 
čia buvo išdorotas Stalinas. Tik išorė Stalino, o turinys kažkoks kitas.

Jau sakiau, kad mane nuolat persekiojo jo priekaištas rusų tautai. Jis 
kalbėjo: „Na, štai, minėjote rusų nuovoką. Kurgi dabar ta rusų nuovoka? Kur 
jinai? Kodėl nepasireiškia?“ Neprisimenu, ką atsakiau jam. Turbūt nieko. 
Todėl kad nieko atsakyti ir negalėjau. Rusų nuovokos iš kišenės neištrauk-
si. Buvau giliai pasipiktinęs. Kai važiavau iš Maskvos, man iš pykčio plyšo 
širdis. Kaipgi taip? Jis dabar verčia atsakomybę visai rusų nacijai. Rusai esą 
neparo do nuovokos... Kaipgi tu gali šitaip galvoti apie žmones, nesvarbu, 
rusus ar ukrainiečius, baltarusius, uzbekus ar kitas mūsų didžiosios Tėvy-
nės tautas? Kaltinti juos, kad jie be nuovokos tokiu metu, kai svarbiausia 
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nuovoka – ginkluotė, ginkluotė ir dar kartą ginkluotė! Štai kas svarbiau už 
viską, o tik paskui rodyti nuovoką ir deramai bei efektyviai naudoti tą gin-
kluotę.

Mūsų kariuomenė tavo valia, būtent tavo, Stalinai, valia atsidūrė to-
kioje padėtyje, kad neturėjo net reikalingo kiekio šautuvų. Jau nekalbu apie 
prieštankinę artileriją; nekalbu, kad iš pradžių mes neturėjome supratimo 
nė apie prieštankinius šautuvus. Neturėjome nė automatinių ginklų. Vėliau 
atsirado automatai PPŠ. Juos išrado mūsų ginklininkai netrukus po karo su 
Suomija, bet jų negamino. Praktiškai su šiuo ginklu susipažinome Suomi-
joje. Suomiai juos dažnai naudodavo prieš mūsų kariuomenę, ir mes paty-
rėme didelių nuostolių. Nepaisant to, prasidėjus Didžiajam Tėvynės karui, 
tokio ginklo mes neturėjome. Tada buvo kalbama, kad tai sunkiai nutai-
komas ginklas, reikalaujantis daug šaudmenų. Šis klausimas buvo neįžen-
giama Stalino tvirtovė, galutinis nuosprendis buvo jo. Todėl Raudonojoje 
armijoje pasiliko šautuvai. Bet gyvenimas parodė ką kita. Buvome priversti 
grįžti prie to ginklo. Greitai ir pakankamais kiekiais ėmėme gaminti au-
tomatus ir aprūpinti jais mūsų kariuomenę. O jeigu būtume padarę tai 
anksčiau? Jeigu būtume deramai įvertinę juos? Kas dėl to kaltas? Stalinas 
kaltas. Stalinas ir tik Stalinas! Gal kas nors pasakys: juk ne Stalinas užsiėmė 
ginkluotės reikalais. Kaip tik Stalinas! Jau anksčiau sakiau, jog kelis kartus 
bandžiau įspėti Staliną dėl maršalo Kuliko, kad jis blaiviau vertintų jį. O jis 
vis tiek nenorėjo klausyti. Atvirkščiai, papriekaištavo man, kad nepažįstu to 
žmogaus, o jis jį pažįsta. Štai kur nuvedė toks perdėtas  pasikliovimas savi-
mi vertinant žmones ir jų gebėjimus, kiek kainavo gyvybių, kiek kraujo ta-
rybiniams žmonėms... Štai kokia klaida buvo padaryta dėl Stalino kaltės...

Noriu prisiminti vieną niekam praktiškai nežinomą karo epizodą. Man 
papasakojo Malenkovas ir Berija apie visiškai įslaptintą Stalino poelgį. Tai 
atsitiko 1941 m. rudenį, kai vokiečiai jau buvo užėmę Ukrainos ir Balta-
rusijos teritoriją. Stalinas ieškojo kontakto su Hitleriu, kad susitarimo su 
vokiečiais pagrindu atiduotų hitlerininkams jų okupuotas Ukrainą, Balta-
rusiją bei vakarinius RSFSR rajonus ir susitartų dėl karo veiksmų nutrauki-
mo. Berija palaikė ryšį su vienu Bulgarijos bankininku, hitlerinės Vokietijos 
agentu. Asmeniškai nurodžius Stalinui, į Bulgariją buvo pasiųstas mūsų 
žmogus. Jam buvo pavesta užmegzti ryšį su vokiečiais, pradėti derybas  ir 
pranešti jiems, kad iš Sovietų Sąjungos pusės atiduodamos tokios ir tokios 
teritorijos. Tačiau atsakymo iš Hitlerio negauta. Matyt, Hitleris tuomet 
taip įtikėjo savo pergale, kad manė: Sovietų Sąjungos gyvavimo  dienos 
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suskaičiuotos, ir jam neapsimoka megzti kontaktus ir pradėti derybas, kai 
jo kariuomenė va jau kur. Jis planavo toliau tęsti puolamuosius veiksmus, 
užgrobti Maskvą, sutriuškinti visą Rusiją ir sunaikinti jos valstybę.

Žinoma, galima aiškinti taip, kad Stalinas šiomis nuolaidomis tiesiog 
norėjo išlošti laiko. Tačiau nežinau, kiek laiko ir kokių pastangų būtų 
prireikę, norint vėliau atgauti tai, kas prarasta. Juk netekus pagal susitarimą 
Ukrainos, Baltarusijos ir vakarinių Rusijos Federacijos rajonų, būtų kur 
kas sunkiau sukaupti jėgas, nutraukti sutartį ir atsiimti tai, kas prarasta. 
Vėliau aš niekad negirdėjau iš nieko apie šį epizodą. O tuomet man tai 
pašnibždėjo į ausį Berija ir  Malenkovas. Dabar netgi neprisimenu, ar tai 
buvo pasakyta Stalinui dar gyvam esant, ar po jo mirties. Tačiau tiksliai 
prisimenu, kad toks pokalbis buvo. Žinoma, šis pokalbis vyko , kai mes 
buvome trise. Nežinau, ar apie tai buvo žinoma Molotovui, kaip užsienio 
reikalų komisarui. Galbūt ir jis nežinojo, nes kontakto buvo ieškoma ne per 
Užsienio reikalų komisariatą, o per mūsų žvalgybą, tai yra per Beriją.

Apie „kūrybinę inteligentiją“ ir meną

Pati kebliausia ir slidžiausia sritis – santykiai su kūrybine inteligentija. 
Kai kurie sakys, ką reiškia „kūrybinė“, argi yra inteligentija nekūrybinė, argi ji 
nekuria. Tai tiesa, kiekvienas žmogus, užsiimantis naudingu kūrybiniu darbu, 
kuria kažkokias vertybes visuomenei. Bet kai sakome „kūrybinė inteligenti-
ja“, tai turime galvoje filosofus, rašytojus, dailininkus, skulptorius, muzikus ir 
visus į juos panašius. Jie nesukuria materialinių vertybių, be kurių žmogaus 
organizmas negali egzistuoti, tačiau jie įkvepia visuomenę darbuotis visose 
kitose žmogaus gyvenimo srityse, įsiterpia ir į politiką, taip pat praturtina 
žmoniją literatūros, dailės ir kitų humanitarinių sferų pavyzdžiais. Kadangi 
ideologijoje komunistų partija siekia užimti monopolinę padėtį, tai vargu ar 
reikia aiškinti jos pastangas patraukti šią inteligentiją į savo pusę.

Svarbiausią vaidmenį čia vaidina literatūra. Muzika taip pat labai svar-
bi, ji, taip sakant, kuria nuotaiką. Ji nekalba tiesiogiai žmonių kalba, ir todėl 
nelengva atskirti, kur ji gera, o kur bloga, čia galimi įvairūs požiūriai. Jie 
priklauso ir nuo autoriaus, ir nuo klausytojo. Daug kas čia labai subjektyvu. 
Sakykime, atsakingas partietis įjungė radiją, kad paklausytų muzikos, o ji 
jam nepatiko, o gal buvo prasta nuotaika, ir jis išjungė imtuvą. Paskui paaiš-
kėjo, kad jos autorius – Čaikovskis arba, sakykim, Prokofjevas. Kaip vertinti 
šitą kūrinį? Čia turi reikšmę ir aplinka, ir vidinis klausytojo nusiteikimas, 
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ir jo išsiauklėjimas, ir dar daug kas. Išeina, kad sprendimą reikia priimti 
atsižvelgiant į sąvokas „patinka“, „nelabai patinka“, „nepatinka“. O rezulta-
tas vėliau atsilieps ir autoriaus likimui, ir visai visuomenei, kuri gal neteks 
puikaus kūrinio. Kaip išvengti subjektyvaus skonio diktato?  Ypač jeigu 
įvairiais gyvenimo laikotarpiais vienas ir tas pat kūrinys gali turėti skirtingą 
poveikį. Šiek tiek lengviau vertinti rašytojo kūrinius. Šis darbuotojas dirba 
kaip mūrininkas ar netgi kaip tekintojas, šlifuodamas savo kūrinį iš visų 
pusių. Jis savaime įsiterpia į visas visuomeninio gyvenimo sritis, per savo 
personažus išreikšdamas savo požiūrį į jas, tad literatūroje net ir nelabai 
protingam žmogui dažnai viskas būna suprantama. Kur kas sudėtingiau 
įvertinti kompozitoriaus ar dailininko kūrinį.

Svarbiausias dalykas čia  – pakantumas kūriniams, kurie asmeniškai 
kam nors nepatiko ar patiko. Be pakantumo kūrybai menininkas negali 
gyventi. Jeigu koks vienas asmuo ar grupė asmenų pradės nustatinėti, kas 
mene gerai, o kas blogai, nebus nieko gero. Ypač negerai, jei tas vertinimas 
nukreiptas prieš visą žanrą. Čia daug subjektyvumo, pavyzdžiui, skirtin-
gai suvokiamas garsas, skirtingai suvokiama muzikinė melodija. Spręsti, 
smerkti – reiškia primesti subjektyvų požiūrį. Subjektyvizmas kausto, ne-
leidžia atsiskleisti nei dailininkams, nei rašytojams.

Noriu grįžti prie Stalino požiūrio į visas intelektualaus darbo rūšis. Jis 
suvokė visuomeninę jų reikšmę. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju viską 
lemdavo tai, kiek atlaidus, pakantus ir pagarbus jis būdavo. Stalinas buvo 
subjektyvizmo įsikūnijimas. O juk nuo vieno jo žodžio priklausė bet ku-
rio žmogaus ateitis. Jo subjektyvizmas kartais skatino kai kurias kūrybines 
kryptis, o kartais kaustė, neleisdamas joms vystytis nei pasirodyti, ir netgi 
žudė žmones ir jų kūrinius. Ar buvo tokių rašytojų, kurie nejautė tos pries-
paudos ir darbavosi be jokių išorinių ir vidinių suvaržymų? Man sunku 
kalbėti už juos. Tegu patys pasako, manau, kad vargu bau. Juk Stalinas buvo 
despotas. Jo valia lėmė visą valstybės politiką. O visi despotai buvo palan-
kūs literatams tik tada, kai tie gerai rašė apie juos ir jų epochą. Paminėsiu 
plačiai žinomą pavyzdį. Kodėl Nikolajus I kamavo Puškiną? Negi Puški-
nas blogas rašytojas? Negi jis blogai rašė? Jis rašė gerai. Visą sielą atidavė 
liaudžiai, ir liaudis jį didžiai vertino. Išsipildė jo pranašiški žodžiai: „Sukū-
riau sau paminklą, ne ranka statytą, jo liaudis neaplenks minėdama mane.“ 
(V. Mykolaičio-Putino vertimas. – Vert. past.) Tačiau didesnę savo gyveni-
mo dalį jis praleido tremtyje: tai pietuose, Moldavijoje ir Odesoje, paskui 
savo dvare prie Pskovo. Nikolajus I norėjo, kad Puškinas savo kūryboje 
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apdainuotų jo laikmetį, šlovintų jį kaip monarchą. Tokių pavyzdžių žmoni-
jos istorijoje galime rasti tūkstančius.

O šiais laikais? Prie Stalino gan ilgai už politinę tarybinio meno liniją 
buvo atsakingas Vorošilovas. Jis tiesiog dievino dailininką Aleksandrą Ge-
rasimovą. Sutinku, kad pastarasis buvo geras dailininkas, tačiau jis patiko 
Vorošilovui daugiausia dėl to, kad šis liaupsino jį savo paveiksluose. Tą pat 
galima būtų pasakyti ir apie kompozitorius... Žinoma, tokius poetus, dai-
lininkus, kompozitorius ypač vertino žmonės, apie kuriuos šie inteligentai 
rašė ir kuriuos jie šlovino. Paprastai juos vadindavo rūmų poetais. Visada 
buvo ir rūmų muzikantai, rūmų dailininkai. Despotai stengėsi suartėti su 
jais, paskatinti juos. Aš jau nekalbu apie materialines paskatas. Čia, taip 
sakant, iždas būdavo atviras.

Štai paimkime rašytoją Fadejevą. Talentingas žmogus. Jo romanas 
„Sutriuškinimas“ apie Tolimųjų Rytų partizanus, jų vadą Levinsoną man 
paliko neišdildomą įspūdį. „Jaunoji gvardija“ – taip pat puikus romanas. Bet 
buvo ir kitų talentingų ar netgi genialių rašytojų. Kodėl gi Stalinas pokario 
laikotarpiu buvo ypač palankus Fadejevui? Ogi todėl, kad vadovaudamas 
Rašytojų sąjungai, Fadejevas palaikė represijų organizavimą. Ir lėkė niekuo 
nenusikaltusių literatų galvos. Pakakdavo kam nors parašyti, kad krautuvėje 
parduodamos papuvusios bulvės, tai buvo vertinama kaip antitarybiškumas.

Fadejevo kaip žmogaus tragedija paaiškina ir jo savižudybę. Būdamas 
protingas ir jautrios sielos žmogus, jis po to, kai buvo demaskuotas Stalinas 
ir parodyta, jog tūkstantinės aukos nebuvo jokie nusikaltėliai, neįstengė do-
vanoti sau atsimetimo nuo tiesos. Juk drauge su kitais buvo žudoma ir kūry-
binė inteligentija. O Fadejevas melagingai liudijo, kad toks ir toks jos narys 
pasisakė prieš Tėvynę. Noriu manyti, kad jis tai darė nuoširdžiai, įsitikinęs, 
kad būtina daryti, kas buvo daroma. Bet vis dėlto kūrybinės inteligentijos 
atžvilgiu jis vaidino Stalino prokurorą. O kai pamatė, kad  ratas užsidarė, 
nutraukė savo gyvenimą. Žinoma, reikia atsižvelgti ir į tai, kad tuo metu 
Fadejevas jau buvo nusigėręs ir dėl to praradęs daugelį ankstesnės asmeny-
bės bruožų. Štai Stalinas sušaukia Stalino premijų komitetą (įsivaizduokite, 
iki ko buvo prieita – pačiam skirstyti savo vardo premijas!). Pranešama, kad 
apdovanojamas Fadejevas. O kai viskas baigiasi, Stalinas sako apie jį: “Vos 
vos laikosi ant kojų, girtas kaip pėdas“. Visi tai matė, visi tai žinojo. Ne 
kartą vadovybė sukeldavo ant kojų miliciją ir čekistų organus, kad suieškotų 
jį kokioje nors landynėje. Štai kaip nusmuko Fadejevas, kankinamas sąži-
nės graužimo. Sunaikino save ir bijojo susitikti akis į akį su tais rašytojais, 
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kuriuos jis padėjo Stalinui nuvaryti į lagerius, o kai kurie vėliau sugrįžo. Jis 
kaip garbingas žmogus neįstengė ištverti to ir baigė gyvenimą savižudybe. 
Tai tik viena iš klaidų, kurių gali pasitaikyti santykiuose su kūrybine inteli-
gentija...

Santykiai su kūrybine inteligentija – labai sudėtingas reikalas, labai su-
dėtingas. Pasakysiu keletą žodžių apie Pasternaką. Negaliu spręsti apie jo 
poetinę kūrybą, galiu tik pasitelkti nuomonę tų poetų, kurie labai aukštai 
vertino Pasternako darbus, ypač jo vertimus iš užsienio kalbų. Be kita ko, 
jis parašė romaną „Daktaras Živago“. Kiekgi metų praėjo? Tai įvyko jau po 
Stalino mirties. Kaip buvo sprendžiama apie šį kūrinį?

Apie jį man pranešė Suslovas, šefavęs mūsų agitaciją ir propagandą. 
Tokių klausimų buvo neįmanoma spręsti be Suslovo. Jis pranešė, kad šitas 
kūrinys blogas, parašytas ne tarybinėje dvasioje. Smulkesnių jo argumentų 
neprisimenu, o išgalvoti nenoriu. Vienu žodžiu, netikęs kūrinys, spausdinti 
jį neverta. Toks sprendimas ir buvo priimtas. Manau, kad tuo laikotarpiu, 
be Suslovo, niekas iš atsakingų asmenų to romano nebuvo skaitęs. Abejoju, 
ar ir Suslovas jį perskaitė. Jam taip pat tikriausiai davė pažymą su to kūrinio 
turiniu ant trijų puslapių. Žinoma, spręsti apie kūrybą ir skelbti nuosprendį 
veikalui ir jo kūrėjui neleistina! Na, o kur buvai pats, paklaus manęs? Atsa-
kysiu: dėl to ir apgailestauju baigdamas dabar savo gyvenimo kelią pensi-
ninku ir ištremtas į vasarnamį pamaskvio rajone Petrovo-Dalneje. Dėl to, 
kad tais laikais, kai turėjau galimybę paveikti sprendimus – spausdinti ar 
nespausdinti, sutikti ar nesutikti su pranešėjo nuomone – ir pats neperskai-
čiau tos knygos. Neskaitęs patikėjau ir griebiausi administracinių priemo-
nių, pačių žalingiausių kūrybiniams žmonėms.

Romaną uždraudė. Uždraudė...
Suprantama, užsienyje kilo baisus triukšmas ir klyksmas. Ten nukelia-

vo ir rankraštis. Knygą išleido. Nežinau, kiek tas kūrinys atitiko Nobelio 
premijos kriterijus, tačiau Pasternakui ją paskyrė. Kilo dar didesnis erzelis: 
tarybinė vyriausybė neleidžia rašytojui atsiimti premijos. Aš pasiūliau kole-
goms: „Viešai praneškime, kad Pasternakas, jeigu nori, gali vykti į užsienį ir 
gauti savo premiją“. Tačiau dėl tam tikrų aplinkybių jis atsakė per laikraštį, 
kad nesvarsto savo kelionės į užsienį šiuo tikslu.

Aš ir dabar negaliu būti šio kūrinio teisėju. Aš jo taip ir neperskaičiau. 
Bet žmonės, su kuriais susitinku, sako, kad jis neaukšto lygio, tiek idėjinio, 
tiek ir meninio.

Tai ypatingas klausimas. Ne visiems duota teisti autorių ar teisti kūrinį. 

PRISIMINIMAI



196

Varpai 2023 (47)

Aš apgailestauju, kad šis veikalas nebuvo atspausdintas. Neleistina policijos 
metodais skelbti nuosprendžius kūrybiniams žmonėms. Kas ypatingo būtų 
atsitikę, jeigu „Daktaras Živago“ būtų tada išleistas? Nieko, esu tikras! Man 
paprieštaraus: „Vėlai susigriebei“. Taip, vėlai, bet geriau vėlai negu niekada. 
Nereikėjo man tokiais klausimais palaikyti Suslovo. Tegu autoriaus pripa-
žinimas priklauso nuo skaitytojo. O atsitiko kitaip: autorius darbavosi, jį 
pripažino visame pasaulyje, o SSRS administracinėmis priemonėmis už-
draudžia...

Didžiuojuosi, kad savo metu palaikiau vieną iš pirmųjų kito rašyto-
jo veikalų... Prisiminiau autoriaus pavardę  – Solženicynas. Jo biografijos 
dabar neprisimenu. Tada man pranešė, kad jis ilgai kalėjo lageriuose. Šį 
veikalą man atsiuntė Tvardovskis, savo laiške išdėstė jo turinį ir pareiškė 
nuomonę: „Manau, kad šis kūrinys itin vykęs, o jo autorius  – būsimasis 
didis rašytojas. Tema, kurią jis pasirinko, gali būti įvairiai  vertinama. Per-
skaitykite pats. O aš prašyčiau nedaryti kliūčių šios apysakos spausdinimui  
žurnale „Novyj mir“.

Minėtame kūrinyje „Viena Ivano Denisovičiaus diena“ autorius rėmėsi 
savo paties patirtimis, o galbūt šiame veikale pagrindiniu herojumi pavaiz-
davo save patį.

Perskaičiau tą apysaką. Nelengva knyga, bet, mano nuomone, gerai at-
skleistas Ivano Denisovičiaus gyvenimas ir jo aplinka. Jaudinantis kūrinys. 
O tai svarbiausia, ko reikia kūriniui. Jis kelia pasišlykštėjimą tuo, kas prie 
Stalino dėjosi Gulago lageriuose, kaip ten gyveno žmonės, Ivanas Deniso-
vičius ir jo draugai.

Aš ne teisėjas. Meno kūrinio privalumai ir trūkumai – kritikų, rašytojų 
reikalas. Maniau, kad teisėjais turi būti patys skaitytojai. Kiekvienas veika-
las rašomas skaitytojams. Laikiau, kad skaitytojas stversis šios knygos. Aš 
perskaičiau ją su malonumu. Autorius siekė išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko, 
kad Ivanas Denisovičius, garbingas žmogus, pakliuvo į tokią aplinką mūsų 
socialistiniais laikais, mūsų socialistinėje valstybėje! Jau vien tai leidžia 
aukštai vertinti autoriaus poziciją, pažadinusią daugelio žmonių sąmonę.

... Solženicynas nepadarė jokio nusikaltimo. Jis reiškia savo nuomonę, 
rašo apie savo pergyvenimus, asmeniškai vertina tas sąlygas, kuriomis jis 
leido dienas lageriuose. Ir išvis jo nuomonė visiškai teisinga: Stalinas buvo 
nusikaltėlis, o nusikaltėlius reikia teisti, kad ir morališkai. Pats geriausias 
teismas – pasmerkti juos meno kūrinyje. Kodėl gi, atvirkščiai, nusikaltė-
liu palaikė Solženicyną? Jeigu jis blogai rašo, žmonės jo neskaitys. Jeigu 
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šmeižia, galima patraukti atsakomybėn, bet tik teisiniu pagrindu. Matyt, 
patraukti nėra už ką. O teisybės bijomasi. Meninė reikalo pusė šiuo atveju 
nesvarbi. Naudodamasis įrašyta mūsų Konstitucijoje žodžio ir spaudos lais-
ve, jis turi tokią pat teisę kaip ir kiekvienas tarybinis pilietis.

O „Daktaro Živago“ aš taip ir neperskaičiau, ir niekas iš vadovybės ne-
perskaitė. Uždraudėme knygą, pasitikėję tais, kurių tarnybinė pareiga buvo 
vertinti meno kūrinius. Kaip tik šis draudimas padarė daug blogo, labai 
pakenkė Tarybų Sąjungai. Prieš mus pasisakė užsienio inteligentija, net ir 
ta, kuri iš principo nebuvo priešiška socializmui, tačiau besilaikanti laisvo 
nuomonių reiškimo pozicijos...

Dabar aš apgailestauju dėl daug ko, ką pasakiau tame pasitarime (tu-
rimas galvoje vienas iš TSKP CK susitikimų su kūrybine inteligentija. – Vert. 
past.). Kritikuodamas Neizvestną (Ernst Neizvestnyj, rusų skulptorius, gra-
fikas, be kita ko, sukūręs antkapinį Chruščiovo paminklą. Atsisakė oficialiosios 
socrealizmo krypties, rėmėsi kubizmo, abstrakčiosios dailės, ekspresionizmo prin-
cipais. – Vert. past.), aš netgi storžieviškai pasielgiau: pasakiau, kad ne veltui 
jis pasiėmė tokią pavardę. Jo pavardė kažkaip suerzino mane. Šiaip ar taip, 
prikalbėjau atžagarybių, ir jeigu sutikčiau jį dabar, paprašyčiau atleisti. Juo 
labiau, kad tuomet užėmiau aukštą valstybinį postą ir privalėjau susivaldyti. 
O Jevtušenka labai karštai palaikė Neizvestną. Abstrakcionizmas – ne nau-
ja meno kryptis, jis jau seniai egzistuoja, ir taip pat seniai dalis inteligentijos 
kovoja prieš šią kryptį. Labiau paplitusi ji buvo užsienyje, nors ir pas mus 
savo metu klestėjo abstrakcionistai ir kitos savotiškos srovės, tokios kaip 
futuristai. Jaunasis futuristas Majakovskis  vaikščiojo su geltona palaidine.

Aš buvau ir lieku tokių krypčių priešininku ir literatūroje, ir dailėje, ir 
skulptūroje. Bet tai dar nieko nereiškia. Nedera kovoti administracinėmis 
ir policijos priemonėmis prieš tai, kas atsiranda kūrybinės inteligentijos 
aplinkoje: nei dailėje, nei skulptūroje, nei muzikoje, niekur! Jevtušenka tada 
pateikė atitinkamų pavyzdžių ir išvardijo konkrečius  faktus ir pavardes: 
Kuboje abstrakcionistai ir realistai ėjo vienoje gretoje su liaudimi gindami 
revoliucijos iškovojimus. Taip, tai tiesa! Ir vis dėlto, nepaisydami  protin-
gų Jevtušenkos argumentų, Neizvestną labai smarkiai kritikavo. Vėliau per 
Agitpropo (ar VLKJS CK) darbuotojus jis man pranešė, kad pereina į rea-
lizmo pozicijas. Aš, žinoma, buvau patenkintas. Juk Neizvestnas – talentin-
gas žmogus. Dabar spauda praneša, kad jis sukūrė nemaža gerų darbų. Aš 
tik džiaugiuosi tuo. Kiek jam padėjo mūsų kritika? Gal jam tai buvo paska-
ta?  Nors turbūt jis ir pats savo kūryboje būtų perėjęs į realizmo pozicijas.

PRISIMINIMAI
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Atgailaudamas dabar dėl Neizvestno kritikos formos, aš iš esmės lieku 
abstrakcionistų priešininku. Tiesiog nesuprantu jų, todėl ir prieš. Man la-
biau prie širdies realizmo kryptis...

Jaučiau ir jaučiu didžiulę pagarbą Šostakovičiui. Dabar neprisime-
nu, dėl ko konkrečiai Ždanovas kritikavo jo kūrinius, bet nepasakyčiau, 
kad Šostakovičius buvo labai gujamas Stalino laikais. Jis sukūrė daugybę 
puikių veikalų, tarp jų ir karo metų šedevrą – simfoniją apie Leningrado 
gynybą. Jis pelnytai užėmė pirmaujančią vietą tarp kompozitorių ir tapo 
vienu iškiliausių muzikos meistrų. Anais laikais SSRS vadovybė nesupra-
to Šostakovičiaus, kai jis palaikė džiazo muziką. Atvirai kalbant, jis buvo 
teisus. Neleistina kovoti administraciniais būdais su jokia muzika, įskaitant 
ir džiazą. Tegu savo nuomonę apie ją išsako pati liaudis.

... Turi pasisakyti klausytojas, skaitytojas, žiūrovas. Tarp kitko, esu žmo-
gus jau senas, išauklėtas kitų muzikinio meno formų. Man patinka liaudies 
dainos, liaudies šokiai, liaudies muzika. Žinoma, ir klasika. Bet vis dėlto ne 
džiazas. Aš čia lyg ir atgailauju, tačiau ne absoliučiai: pripažįstu savo metu 
padarytas klaidas, kai turėjau galimybę administraciniu būdu paremti arba 
uždrausti kai kurias kūrybines kryptis. Širdyje aš ir dabar prieš kai kurias iš 
jų. Tiesiog pabrėžiu, jog taip kovoti su tuo, kas nepatinka, neleistina.

Vienu metu merginos vaikščiojo trumpais sijonais. Paskui vėl pasirodė 
ilgos suknelės. Keičiasi mados ir muzikos mene, ir visur kitur. Reikia pa-
kančiau žvelgti į tokias permainas. Ar kartais jos nesilpnina komunistinės 
ideologijos? Man rodos, tikrai ne. Čia Jevtušenka teisus. Savo laiku kritika-
vome Majakovskį, o Majakovskis paliko šaliai kūrinius, kurie iki šiol padeda 
kovoti už geresnę ateitį. Pavyzdžiui, nė vienas iš poetų neparašė išraiškingiau  
apie Leniną negu jis, nors Majakovskis savo poetine stilistika man labai ne-
lengvas. Kai jį skaitau, jo eilėraščiai veikia mane kitaip, nei kai jų klausau. 
Deklamuojami jie skamba rimtai ir raginamai. Tai sakau patvirtindamas Jev-
tušenkos teisumą... Manau, kad Jevtušenka labai gabus poetas, nors jo cha-
rakteris siautulingas. Bet vėlgi siautulys – sąvoka, priklausanti nuo požiūrio.

Tiesiog toks žmogus ne visada telpa į rėmus, nustatytus cenzorių, t. y. 
tų, kurie norėtų visus nušveisti ir sušukuoti. Tačiau jeigu visi rašytų vienodai, 
naudotųsi vienais ir tais pačiais argumentais, vienodai suprastų dalykų pri-
gimtį, tai nebūtų jokios kūrybos, nesivystytų gyvas žodis. Galų gale viskas 
baigtųsi žiaumojimu, tik vienas žiaumotų iš vieno galo, kitas iš kito. Tokie kū-
riniai verstų vemti skaitytojus, žiūrovus ir klausytojus. Būtinai reikia drąsiau 
suteikti galimybę kūrybinei inteligentijai kalbėti, veikti, kurti. Kurti!

N. S. CHRUŠČIOVAS
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DU KŪRĖJAI  
IŠ BALTŲJŲ VARNŲ  

GIMINĖS
„Varpų“ klausimai Šiaulių metraštininkams fotografams 

Algirdui ir Birutei MUSNECKIAMS

      
Abu baigėte tą pačią – Šiaulių Juliaus Janonio 
gimnaziją, tačiau, jei neklystu, mokyklos 
koridoriuose vienas kito nepastebėjote. Kurie 
mokyk liniai prisiminimai įspūdingiausi?

Algirdas Musneckis

J. Janonio vidurinę   baigiau 1954 
metais, Birutė 1955-aisiais buvo tik 
šeštokė.

Nuo 1946 m. mūsų mokyklos mo-
kiniai mokėsi ir Mokytojų seminarijos 
pastate Aušros alėjoje, ir išlikusiame 
vienuolyno pastate Kražių gatvėje. Tik 
1950-aisiais sugrįžo į atstatytą ir trečiu 
aukštu paaukštintą (architektas Eduar-
das Budreika) savo mokyklą.

Brandos atestate  – direktoriaus 
Jono Venciaus, direktoriaus pavaduo-
tojo Jono Petrausko, mokytojų Jono 
Adomaičio, Sofijos Dambrauskienės, 

Jono Dambrausko, Viktoro Kantausko 
ir kitų pedagogų parašai. Jonas Ado-
maitis, Gerardas Bagdonavičius – ryš-
kiausios asmenybės, palikusios pagarbą, 
susižavėjimą visiems juos pažinoju-
siems.

Birutė Musneckienė

Mūsų mokytojais buvo labai savo 
profesiją mylėję žmonės. Prisimenu 
pirmuosius auklėtojus ir mokytojus 
Stefaniją Beniušytę-Jutuvienę  – už 

KURIANTYS ŠIAULIAI
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mandagų bendravimą ir šypseną, už 
ištvermę, siaučiant mumyse paaug-
lystės vėjams, Stasį Rumbiną  – už 
lietuvių kalbos ir literatūros žinias bei 
nepamirštamas išvykas pėsčiomis į 
Pageluvį, Joną Adomaitį – už įdomias 
lietuvių kalbos ir literatūros pamokas, 
išskirtinius diktantus ir jų netradicinį 
vertinimą. Labai mėgome mokyto-
ją Jeronimą Žitkevičių, kuris ne tik 
sudomino geografija, bet ir įvedė į 
muzikos pasaulį, suteikė galimybę pa-
justi chorinio dainavimo grožį. Sofija 
Dambrauskienė  – išskirtinė asmeny-
bė, rodžiusi kultūringumo, santūrumo, 
tvarkingumo pavyzdį. Be specialybės 
(fizika, chemija) žinių žavėjo jos tak-
tiškumas, kultūra, auklėtoja buvo mo-
teriškumo, elegancijos simbolis.

O kur dar kiti mokytojai, atidavę 
mums savo širdies dalelę. 

Mūsų susitikimuose, vykusiuose 
kas penkeri metai, kol buvo pajėgūs, 
visada dalyvaudavo legendiniai moky-
tojai J. Adomaitis, G. Bagdonavičius, 
auklėtoja S. Dambrauskienė.  

Turbūt esate girdėję, kad panašiu 
laiku toje pat mokykloje mokęsis Jonas 
Galkauskas su bendraminčiais už tris
palvės iškėlimą ant gimnazijos stogo 
buvo įkalintas lageryje. Dar liūdnesnė 
tiesa, kad jį išdavė chemijos mokytojas, 
vadovavęs fotografijos būreliui, kurį 
lankė šis moksleivis. Ką nors apie tai 
esate girdėję?

B. M.  
Tą 1956-ųjų lapkričio 7-ąją, vos 

įėjusi pro mokyklos vartelius, pamačiau 
kieme tarp mokinių keletą  milicinin-
kų, vienas jų už pavadžio laikė vilkinį 
šunį. Visi buvo pakėlę akis į prie mo-
kyklos stogo pagal kraigą prigludusią 
trispalvę vėliavą. Neįprastas vaizdas 
prieš prasidedant spalinei demonstra-
cijai!

Jokių tarpusavyje kalbų ar komen-
tarų apie tą įvykį nebuvo. Tuo metu 
apskritai daugelis gyveno lyg tylėjimo 
įžadus davę. Mano suolo draugė Vita-
lija, buvusi tremtinė, po daugelio metų 
papasakojo, kad jie Sibire, Irkutsko 
srities Alzamajaus rajone, persikėlę į 
naują pastatą, kuriame gyveno lietuviai 
ir ukrainiečiai, vasario 16-osios pro-
ga visada  iškeldavo trispalvę. Vitalija, 
pamačiusi vėliavą ant mokyklos stogo, 
pagalvojo, kad ir Lietuvoje toks pat 
paprotys, tik nesuprato, kodėl vėliava 
iškelta  ne tą dieną.

Buvo įvairių nuogirdų, bet apie iš-
daviką mokytoją negirdėjau. 

Kada ir kokiomis aplinkybėmis į 
vieno ir kito rankas pateko fotoapara
tas? Kuo labiausiai sužavėjo ši sustab
dytą laiką fiksuojanti priemonė?

A. M.
Pirmą kartą su fotografija susi-

tikau 1957-aisiais, stebėdamas, kaip 
matematiką studijuojantis kole ga 
daro nuotraukas. Iki antros ar tre čios 
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valandos nakties spoksojau. Užsi-
degiau. Nusipirkau fotoaparatą „Sme-
na-2“, fotografavau tėvus, aplin ką. 
Buvo daug eksperimentų, kuriuos ly-
dėjo įvairūs nuotykiai, vertę tobulėti.

Pradėjęs mokytojauti Šiaulių mo-
kykloje-internate Nr.1, buvau paskir-
tas foto būrelio vadovu. Būrelis buvo 
populiarus, visada buvau vaikų apsup-
tas. Domėjausi literatūra apie fotogra-
fiją, gilinausi į spalvotos fotografijos 
paslaptis. Tokiems darbams reikėjo 
nemažai reagentų, juos, žinoma, teko 
pirkti už savus pinigus. Bet pažinimo 
džiaugsmas buvo toks stiprus, kad apie 
pinigų taupymą negalvojau. 1967-ai-
siais jau ryškindavau skaidrių juostas, 
džiaugdavausi jų vaizdais. Tais pačiais 
metais gimė pirmosios spalvotos foto-
grafijos.

B. M.
Pirmasis susipažinimas su foto-

grafija įvyko apie 1953-iuosius dėdės 
namų prieangyje įrengtoje mini foto-
laboratorijoje  – prilipusi prie lėkštės 
su ryškalu, stebėjau fotopopieriuje vis 
aiškėjantį vaizdą. Kadangi aš, mies-
tietė, vasaras leisdavau dėdės šeimoje, 
su mažamečiu pusbroliu iš smalsumo 
pridarydavome eibių. Kartą, pamatę 
aukštai padėtą nematytą juodą indą su 
dangčiu, pasidomėjome, kas jo viduje. 
Mūsų smalsumas baigėsi tuo, kad dė-
dės išryškinta fotojuosta tapo juoda 
kaip vėdaras. 

Atmintyje išliko ir kito dėdės 
virtuvės lange įmontuotas vamzdis, 
skirtas šviesai per veidrodį patekti į 

didintuvą. 1956-aisiais pasislėpusi čia 
savarankiškai padariau pirmąsias nuo-
traukas. Iki šiol prisimenu ir tą nekan-
trų laukimą, kada išdžius ant stiklo, 
atremto prie saulėtos namo sienos, 
privoluotos nuotraukos. Nuotraukų 
džiovintuvo dėdė dar neturėjo.

1967 m. Algirdas ėmė skatinti fo-
tografuoti „Smena“, bet vaizdai išeida-
vo neryškūs. Pasakiau, kad  neimsiu to 
fotoaparato į rankas. Su „Zenitu-3M“ 
tai daryti buvo kur kas įdomiau. Tik 
mano fotografavimas anuomet dar 
buvo epizodinis. 

Ką ir kur studijavote?

A. M. 
Šiaulių pedagoginiame institute. 

Įgijau vidurinės mokyklos lietuvių kal-
bos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją.

B. M.
1965  m. Šiaulių pedagoginiame 

institute įgijau ikimokyklinio auklė-
jimo pedagogikos bei psichologijos, 
o 1979  m.  – defektologo ir logopedo 
specialybes.

O jau šiais laikais Čikagos ( JAV) 
ikimokyklinėse įstaigose susipažinau 
su Marijos Montessori humanistinio 
ugdymo pagrindais ir praktiniu darbu, 
1997-aisiais man buvo įteiktas Ame-
rikos Montessori draugijos diplomas, 
kuriuo pripažinta ankstyvosios vaikys-
tės pedagogo kvalifikacija. O 2002-ai-
siais   baigiau dvejų metų tarptautinių 
Vilniaus universiteto ir Tarptautinės 
vystymosi reabilitacijos akademijos 
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Miunchene (Vokietija) kursą „Montes-
sori pedagogika“.

Jūsų kartai ne sykį teko perkaino
ti tai, ką vadiname kūrybos fenomenu. 
Turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad 
iki septintojo dešimtmečio požiūris į 
meninę, o ir į dokumentinę fotografi
ją buvo tolokai nuo tikrojo meno. Iš ko 
mokėtės? Kas ir kada keitė supratimą, 
kokia vis dėlto fotografijos ilgaamžiš
kumo paskirtis?

A. M. 
1966–1978 m. Šiaulių foto klubo 

nariai intensyviai domėjosi fotografija 
kaip menu. Fotografinę veiklą organi-
zavo Antanas Dilys, ELTOS fotoko-
respondentas, foto klubo įkūrėjas.

Įtakos turėjo meninės fotografi-
jos paro dos, susitikimai su žinomais 
meistrais. 1971  m. foto klubas pakilo 
į aukštesnę pakopą – tapo fotografijos 
meno draugijos Šiaulių skyriumi. Dar 
po metų  A. Dilys įkūrė Šiaulių foto-
grafijos muziejų.

Septintojo dešimtmečio pabai  go-
je Lietuvos fotografų Antano Sut kaus, 
Aleksandro Macijausko, Algi manto 
Kunčiaus, Romualdo Rakausko nuo-
traukos darė įtaką Lietuvos foto mė-
gėjams ir paveikė net visos tuometinės 
Tarybų Sąjungos fotografiją.

 B. M.
Mūsų namuose buvo per karą 

išsaugotas fotoalbumas, kurio nuo-
traukos labai skyrėsi nuo įprasti-
nių. Tai  – 1909, 1912  m. fotoateljė 

profesionalų darytos nuotraukos. Tose 
relikvijose „nutraukti“ artimi giminai-
čiai, šeimos. Kitą senųjų nuotraukų 
grupę sudarė iš Amerikos atsiųstos 
senelio brolio ir seserų bei jų vaikų 
nuotraukos. Domino aplinka, kurioje 
fotografuota, rūbai, apavas, šukuose-
nos. Vartant albumą ir artimiesiems 
pasakojant apie jose matomus asmenis, 
minint jų vardus ir pavardes, vaikiškoje 
galvoje gimė šeimos šaknų nuojauta, 
laiko ir jo tėkmės suvokimas, istori-
nių įvykių chronologija. 1930-1940 m. 
nuotraukose vyravo portretai, o antroje 
nuotraukos pusėje  – fotografuoto as-
mens įrašai, skirti giminaičiams, drau-
gams, pažįstamiems. 

Mano vaikystėje ir paauglystėje 
žmonės, turintys fotoaparatus, dau-
giausia fiksuodavo šeimos gyvenimą. 
Jokio meno, tik šeimai svarbių faktų 
įamžinimas.

Po karo daug metų gyvenome 
ideologizuotoje aplinkoje. Ypač tai 
pastebima išleistuose fotoalbumuose, 
pavyzdžiui, „Lietuva  – šalis gražioji“ 
(Valstybinė politinės ir mokslinės li-
teratūros leidykla, Vilnius, 1960). Įva-
dinis straipsnis dabar atrodo daugiau 
nei keistokas. Leidinio sudarytojui ar 
teksto autoriui, be abejo, buvo nema-
žas galvosūkis, kaip tą įvadinį straips-
nį pateikti  – juk reikia parodyti, kad,   
„nuvertus buržuazinę santvarką, per 
trumpą laiką įvyko pažangūs pokyčiai“, 
kad „apie tokias gyvenimo aukštumas 
Lietuvos liaudis anksčiau tik svajoti 
tegalėjo“, kad „gaivinančios tarybinių 
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tautų draugystės jėgos įkvėpta, lietuvių 
tauta drąsiai žvelgia į savo ateitį, kurio-
je vis labiau ryškėja komunistinio ryto-
jaus horizontai“. Na, albume privalėjo 
būti dalis nuotraukų tiems pažangiems 
pokyčiams patvirtinti.

Su vyro aistra fotografijai tik
riausiai nebuvo taip paprasta susitai
kyti?

B. M.
Mes kiekvienas turėjome savo 

veik los neartus dirvonus ir vienas ki-
tam netrukdėme. Algirdas fotografuoti 
pradėjo dar būdamas studentas. Vėliau, 
dirbdamas internate pedagogu ir foto 
būrelio vadovu, domėjosi foto literatū-
ra (rusų kalba), įsisavino skaidrių ryš-
kinimo paslaptis ir spalvotų fotografijų 
gamybą.

Aišku, tie eksperimentai kainavo. 
Prisimenu anytos žodžius: „Visi į na-
mus neša, o jūs – vis iš namų!“ Algirdas 
į tai atsakydavo: „Bet užtat mes ramiai 
miegame“. Fotografija Algirdui tapo 
hobiu ir užimdavo visą laisvalaikį, to-
dėl kartais sakydavau: „Mano vyro pir-
moji žmona – Fotografija“.

Jūsų asmeniniuose archyvuose  – 
begalė rečiausių kadrų, daugiausia 
susijusių su Šiauliais. Seniausieji ka
drai, net neabejoju, daug metų laukė 
savo valandos. Vadinasi, nuojauta dar 
ankstyvoje jaunystėje kuždėjo, kad 
reikia čia ir dabar įamžinti tai, ko tik
rai kažkada prireiks?

B. M.
Šiauliai – Algirdo gimtasis mies-

tas, išvaikščiotas skersai, išilgai.
Laikas negailestingas. Nuolat kei-

čiasi miesto veidas, pasikeičia ir kartos. 
Sulaukus senatvės, grįžta prisiminimai. 
Natūralu, kad po pusės šimtmečio ma-
tai skirtumą, kartais net sunku atgamin-
ti, pavyzdžiui, erdvę tarp P. Višinskio ir 
Rūdės gatvių arčiau Pėsčiųjų bulvaro. 
Daugelis net nebežino, kad čia buvo 
Šaltinio gatvė, kad veikė baldų susivie-
nijimo „Venta“ cechas. Archyvuose, fo-
tojuostas sukarpius ir sudėjus į dėžutes, 
buvo užrašoma, kas fotografuota, kada. 
Daug kadrų panaudota personalinėms 
paro doms rengti. Vėliau, t. y. perėjus 
prie skaitmenos, kadrai sugulė diskuo-
se. Archyvuose rasti vaizdai nuo 2012-
ųjų iki 2022-ųjų naudoti  maketuojant 
mūsų vienetinius leidinukus „Parodos, 
paro dos“, I–II dalys (2016), „Šiau-
liai keičiasi“, II  d.   (2020), „Katedros 
šviesa“ (2021). Kita dalis senųjų kadrų 
laukia eilės būti įamžintiems leidinyje 
„Pradžių pradžia“ (Stasio Gliaudžio 
prisiminimai apie dabartinio Botani-
kos sodo ir Gamtos muziejaus kūrimo 
pradžią). Daug vaizdų turėtų atsirasti 
ir numatomoje „Šiauliai keičiasi“ III 
dalyje (Bulvaro pokyčiai).

Fotoarchyvas įveiklintas  – judi-
namas ir judinamas: 2001-2015 m. – 
rengiant parodas Šiaulių universitete, 
kadrų prireikia ir bibliotekoms, kultū-
ros centrui. Na, ta paieška atima daug 
laiko ir yra tikras kantrybės išban-
dymas. Bet pedagogo kantrybė buvo 
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lavinama beveik 50 metų, tad, įjungus 
valią, viskas įveikiama.

Kokiomis nuotraukomis, daryto
mis sovietmečiu, dabar labiausiai di
džiuojatės?

A. M.
Giliu sovietmečiu apie fotografavi-

mą nė nesvajojau. Daugiau fotografuoti 
pradėjau 1967-aisiais, A. Dilio paska-
tintas. Tais metais, beje, viena mano 
nuotrauka  – „Susipainiojom“  – pelnė 
diplomą, pasirašytą žymiųjų fotome-
nininkų  – P. Karpavičiaus, V. Jasine-
vičiaus, A. Macijausko. O dar po trejų 
metų buvo įteiktas diplomas už nuo-
trauką „Pradžia“   iš ciklo „Kaimo ves-
tuvės“.

Tarp įsimintinų istorinių kadrų – 
gydytojo Edmundo Dapkevičiaus 
(1931–1979) organizuotas Užgavėnių 
šventimas 1972 m. Kurtuvėnuose. 

Diplomas primena, kad dalyvauta 
Pabaltijo respublikų meninės fotografi-
jos paro doje „Gintaro kraštas-85“. 

Fotografinė patirtis kaupėsi, ska-
tino kritiškai vertinti nuotraukas, daly-
vaujant ne tik bendrose, bet ir rengiant 
personalines parodas.

B. M.
Giliu sovietmečiu fotoaparato 

neturėjau. Mokykloje ir institute nuo-
traukų dovanodavo klasės draugai, stu-
dijų draugės. 1979-aisiais, keliaujant 
turistiniu traukiniu po Kaukazo res-
publikas, sužavėjo kalnai. Per traukinio 
langą visą skaidrių juostą išpyškinau. Su 

„Zenit-3M“ fotografavau Čikagoje, kai 
1991-aisiais antrą kartą išvykau giliau 
susipažinti su humanistine M. Mon-
tessori ugdymo sistema, ir Londone, 
viešėdama pas tėvą. Dar ir dabar įdomu 
pavartyti aplankus, skirtus toms kelio-
nėms.

Ponia Birute, daug metų dirbote 
Vaikų namuose. Tai, be abejo, negalėjo 
nepalikti savo pėdsako ir kūrybinėje 
biografijoje. Kuo iš bendro konteksto 
išsiskiria tenykštės fotografijos?

B. M.
Iš 44 pedagoginio darbo metų 

paskutinieji 27-eri prabėgo Šiaulių lo-
gopediniuose ikimokykliniuose vaikų 
namuose, kurių pavadinimas net kelis 
kartus keitėsi. Čia gyveno ir buvo ug-
domi kalbos sutrikimų turintys vaikai, 
nepatyrę vaikystės, netekę tėvų glo-
bos – „gyvų tėvų našlaičiai“.

Lietuvai atgavus Ne pri klau so-
my bę, į pedagogiką atkeliavo naujo-
vės, buvo hu ma nizuotas ir ugdymas. 
1988 ir 1991  m. Čikagos ikimoky-
klinėse įstaigose susipažinau su M. 
Montessori humanistinio ugdymo 
pagrindais ir praktiniu darbu. Naujo-
vėms buvo imlios įstaigos pedagogės. 
Tai buvo aktyvūs ir kūrybingiausi pe-
dagoginio darbo metai. 1991-aisiais, 
jau dirbant direktorės pavaduotoja 
ugdymui, be kasdieninio pedagoginio 
ir korekcinio darbo su vaikais, sten-
gėmės plėsti jų akiratį, turtinti laisva-
laikį. Archyvo dėžėje „Birutės įvairūs“ 
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ilsisi 96 fotojuostos. Jose visos vaikų 
namų gyvenimo pusės (vaikų portre-
tai dokumentams, auklėtojų darbas 
grupėse, logopedų veiksmai, taisant 
vaikų kalbą, išvykos į muziejus, gam-
tą, Montessori ugdymo sistemos 
studijos ir pasigamintos specifinės 
didaktinės medžiagos rinkinių ga-
myba bei vaikų darbeliai, priemonių 
paro dos įstaigoje ir universitete, vaikų 
šventės įstaigoje ir mieste, ekskursijos 
po muziejus ir užmiestyje, kelionės į 
Klaipėdą, Palangą, „Išsipildymo ak-
cijų“ vaizdai Vilniuje, užsienio sve-
čių su labdara viešnagės ir studentų 
apsilankymai įstaigoje, stebint vaikų 
darbą ir kt.).

2005-2008  m. vaikų gyvenimą 
įstaigoje ir už jos ribų jau fiksavau 
skaitmeniniu aparatu. Koridoriuje vei-
kė nuolat keičiama parodėlė, vaikams 
suteikianti džiaugsmo, prisiminimų, 
skatinanti kalbėti. O 2008 m. birželyje 
su kolegėmis  „Laiptų galerijoje“ suor-
ganizavome Šiaulių specialiųjų įstaigų 
pedagogių parodą „Ak, tie veidai“.

2009 m. sausio 1 d., įstaigą reorga-
nizavus ir prijungus prie Logopedinės 
mokyklos (dabar „Dermės“ mokykla), 
baigėsi peda gogės ir neetatinės foto-
grafės karjera.

Ponas Algirdas – vienas žymiau
sių Šiaulių universiteto metrašti
ninkų. Turbūt ne taip paprasta būtų 
kažką išskirti iš tūkstančių kadrų. O 
vis dėlto?

B. M.
2001 m. universitete buvo apkar-

pyti etatai. Algirdui pasiūlyta tik pusė 
etato. Nusivylė. Ištarnavęs 34 metus, 
savo noru paliko aukštąją mokyklą. 
Raginta universitetui palikti fotogra-
finį archyvą. Gerai, kad nesutiko, nes 
2020 m. universitete vyko dideli poky-
čiai, nebeaktuali tapo ir praeitis.

Išėjus į „užtarnautą poilsį“, ryšiai 
su Šiaulių universitetu nenutrūko. Ak-
tyviai dalyvavo universiteto „Emeri-
tus“ klubo veikloje. Prie širdies buvo 
Humanitarinis fakultetas, kur dirbo 
buvę Algirdo studijų laikų dėstytojai. 
Fotografavo konferencijas, paskuti-
nius skambučius, šventes, ekskursijas. 
Žiūrėdamas į humanitarų portretus, ir 
dabar pagarbiai prisimena dėstytojus, 
jų mokslinius ieškojimus, atradimus, 
nuveiktus darbus, apdovanojimus.

2001-2015  m. universiteto er-
dvėse   surengta 10 parodų, skirtų hu-
manitarams, dėstytojoms moterims, 
svečiavimuisi Vilniuje pas prof. V. 
Germaną – pirmąjį Šiaulių aukštosios 
mokyklos rektorių. Parodose atsispin-
dėjo Humanitarinio fakulteto istorija, 
egzaminų sesijos, Šiaulių aukštosios 
mokyklos 60-metis (2008), Šiaulių uni-
versiteto „Emeritus“ klubo penkmetis, 
Menų fakulteto  45-metis, gamtininko 
Stasio Gliaudžio 85-metis, Alma Ma-
ter istorijos akimirkos, Šiaulių universi-
teto „Emeritus“ klubo 10-metis.

Aukštosios mokyklos leidiniai 
neišsiversdavo be Algirdo fotografijų 
archyvo.
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Fotografuota taupant juostas, ku-
rių pasirinkimas nebuvo įvairus. Na, 
išfotografuoja, o paskui iki galutinio 
rezultato, t. y. nuotraukos, ilgas ke-
lias  – ryškalų gamyba, filmų ryškini-
mas, raudonoje laboratorijos šviesoje 
stebuklingas nuotraukos gimimas ir t. 
t. Gerai, jei patenkintas kokybe. O jei 
netenkindavo rezultatas, tekdavo ieš-
koti priežasties arba išeities, kaip tą ne 
kokybę pagerinti.

Dirbdamas pedagoginiame insti
tute, o vėliau universitete, išugdėte ir 
ne vieną fotografą. Vienas jų – Alek
sandras Ostašenkovas, dabar jau Vy
riausybės kultūros ir meno premijos 
laureatas. Turbūt ir šiandien palaiko
te ryšius su buvusiais studentais, pasi
rinkusiais jūsiškį gyvenimo kelią?

A.M.
1973−1980  m. studentai foto 

mėgėjai buvo labai aktyvūs ir kūry-
bingi. Laboratorijoje po paskaitų to-
bulindavo fotografavimo ir filmavimo 
įgūdžius. Dalis studentų lankė foto 
praktikumus, kiti buvo suburti į meni-
nės fotografijos būrelį.

Taip, 1973 m. į Filologijos fakul-
tetą įstojo Aleksandras Ostašenkovas, 
turintis kelerių metų filmavimo patir-
tį. Studijuodamas sukūrė dokumenti-
nius filmus „ŠPI kronika“, „Fotonas“, 
„Gaudeamus-6“, su bendraminčiais  – 
Dailės fakulteto studentais –  vaidybi-
nį filmą „Lapams krintant“.

Glaudžiausi ryšiai išliko su 

buvusiu studentu Zenonu Ripinskiu, 
galinčiu papasakoti labai daug epizo-
dų iš Šiaulių kino istorijos. Anuomet 
pradėjome daugiau dėmesio kreipti į 
kiną negu į fotografiją. Nutarėme leis-
ti kino žurnalą apie Šiaulių pedagoginį 
institutą. Su įvairiomis delegacijomis 
filmuoti važiavome į Ukrainą, Maskvą.

Zigmo ir Zenono Ripinskių, ak-
tyvių pedagoginio instituto ir miesto 
kino mėgėjų, sukurti dokumentiniai 
ir vaidybiniai filmai sulaukė pripaži-
nimo. Džiaugiausi visų studentų foto 
mėgėjų pasiekimais, jaunystės maksi-
malizmu, kūrybiniais ieškojimais. Iš 
visų tuo metu fotografavusių ir filma-
vusių studentų į akis krito A. Osta-
šenkovas. Vėliau Aleksandras parengė 
daug parodų, albumų, išskirtinių savo 
tematika. Kitiems mano studentams 
fotografinė patirtis pravertė dirbant 
mokyklose, bendradarbiaujant spau-
doje. Zenonas Ripinskis, Jonas Lips-
kis, Vytautas Ruškys ir kiti   dalyvavo 
mano personalinių parodų atidary-
muose, o ir dabar paskambina, pasitei-
rauja apie sveikatą. 

Kur tik nepabuvota su fotoapa
ratu rankose, kas tik nefiksuota. Ypač 
vertingi kadrai, susiję su besikeičian
čio miesto erdvėmis. Juose ne tik tai, ko 
jau nebebus, bet ir kaip gimė Šiaulius 
garsinantys akcentai. Įdomu, kad ne 
tik fotografijų paro dos „Šiauliai kei
čiasi“ jau bent porą kartų tai priminė, 
bet ir knygos tuo pačiu pavadinimu. 
Kaip gimė toks dvigubas sumanymas?
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A. M.
Čia jau Birutės nuopelnas. Visada 

sakiau, kad ji –  idėjų maišelis.
B. M.
Po parodų lieka daug nepanaudotų 

kadrų, todėl, sudėliojus į knygeles, lyg 
ir du zuikius vienu šūviu nušauni  – ir 
paro da, ir leidinukas. Įdomiau matyti 
nuotraukas, atspausdintas popieriuje 
negu žiūrėti suskaitmenintas archyve. 
Ačiū sūnui, sudominusiam ir atskleidu-
siam maketavimo paslaptis senstančiai 
mamai. Sakau, kad maketavimui sugaiš-
tą laiką pasidovanoju sau, o mažų tiražų 
spaustuvėje 1-2 egz. tiražu atspausdintą 
knygelę, nepigiai kainuojančią, gali kam 
nori padovanoti ir pradžiuginti.  Dėl to-
kio tiražo ir jo dovanojimo mus priski-
ria baltųjų varnų giminei, bet mes tokie 
nesijaučiame. Sūnus juokauja: „Mama, 
neturi konkurentų“.

Tokiems sumanymams   įgyven
dinti reikia ir nemažai lėšų. Ar mies
tas padeda?

B. M.
2003 m. Algirdui suteiktas Šiaulių 

geriausio fotomenininko vardas, ak-
centuojant aktyvią parodinę veiklą ir 
nuopelnus, puoselėjant Šiauliuose foto-
grafijos meną. Paskirta tūkstančio litų 
piniginė premija, o jaunojo šiauliečio 
menininko Martyno Gaubo sukurta 
„Angelo-mūzos“ skulptūrėlė iki dabar 
džiugina.

2014  m. kovo 11  d. Algir-
dui paskirtas garbingiausias Šiaulių 

krašto muziejininkų ir kraštotyrininkų 
apdovanojimas  – Pelikso Bugailiškio 
premija už istorijos ir istorinės iko-
nografijos sklaidą, aktyvų dalyvavi-
mą Šiaulių miesto kultūros gyvenime. 
O 2015 m. gruodžio 4 d. už ilgalaikę, 
miestui reikšmingą kultūrinę ir meni-
nę veiklą Algirdas apdovanotas Šiaulių 
miesto kultūros ir meno premija..

2016-aisiais Algirdo 80-mečio ir 
50 metų kūrybinės veiklos sukakties 
proga Fotografijos muziejus surengė 
retrospektyvinę parodą „O buvo taip“. 
Muziejus nuotraukas atrinko iš fondų 
ir Algirdo archyvinių aplankų. Po paro-
dos ekspozicijos nuotraukos padova-
notos autoriui. Premijos pinigai per 
eilę metų buvo naudoti vienetiniams 
leidinukams atspausdinti mažų tiražų 
spaustuvėje „Bruknė“.

O vėlesni mūsų fotografiniai suma-
nymai realizuojami pagal dar vaikystėje 
įdiegtą nuostatą – „Gyvenk pagal savo iš-
gales“, todėl negalėčiau prisiversti eiti kur 
nors pas ką nors prašyti lėšų fotoalbumui 
išleisti. Džiaugiamės galėdami pavartyti 
Lietuvos žymiųjų fotomenininkų išleis-
tus vertingus, bet brangius albumus.

Esate ne tik talentingi fotografai, 
bet ir nemenki žodžio meistrai, nuo
traukas tose knygose palydintys įdo
miais, intriguojančiais tekstais. Kieno 
čia didžiausi nuopelnai? O gal juos ra
šote kartu?

B.M.
Nelaikome savęs talentingais, bet 
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esame darbštūs. Gausias personalines 
parodas Algirdas savarankiškai pareng-
davo, pavadinimus sugalvodavo, greito-
siomis parašydavo tekstus. Tie tekstai 
visada pereidavo reiklią  mano kontrolę.

Tekstai knygose ar prierašai po 
nuotraukomis gimsta savaime, be di-
delių galvojimų, pastangų, tiesiog –  iš 
kažkur. Tiesa, po kurio laiko, peržiūrė-
jus jau sumaketuotą knygelę, visada at-
siranda noras dar kažką keisti.

Kiek žinau, ponią Birutę ta žo
dinė kūryba nuvedė dar toliau  – iki 
kraštotyrinės veiklos bei šeimos genea
logijos studijų ir net Mikelio prizo. 
Papasakokite plačiau apie tai.

B. M.
2008  m. tobulinausi mokamuose 

kompiuterinio raštingumo kursuose. 
Įgytos žinios vėliau labai pravertė.

Pasibaigus pedagogės karjerai, at-
sirado daug laisvo laiko. Apie 2008 m. 
Lietuvos garbės kraštotyrininkė Irena 
Dambrauskaitė-Rudzinskienė paska-
tino gilintis į giminės praeitį, domėtis 
virtualia elektroninio paveldo sistema. 
Algirdo pažįstamas, buvęs Šiaulių ra-
jono vyr. architektas Eugenijus Šlėnis, 
supažindino su portale www.epaveldas.
lt paskelbtais Romos katalikų bažny-
čios metrikų knygų sąrašais, dosniai 
dalijosi patirtimi, įgyta daug metų ren-
kant ir apibendrinant medžiagą apie 
bajorišką Rimgailų giminę, žinomą 
nuo XV a. Kad bažnytinių knygų loty-
nų, lenkų įrašuose orientuočiausi, įteikė 

trumpą lotynų, lenkų kalbų specifinių 
žodžių vertimą. Bažnytinėse knygose   
iki 1828 m. įrašai daryti lotynų kalba, 
1828-1848  m.  – lenkiškai, o 1849-
1920  m.  – rusiškai. Gilinimasis į su-
skaitmenintas bažnytines knygas buvo 
toks įdomus, kad laikas tarsi sustodavo 
ir nepajusdavau, kad jau švinta. O kur 
dar su draugėmis aplankytos prieš 150-
200 metų proprosenelių gyventos vie-
tovės Joniškio krašte.

Mamos 100 metų sukakčiai (mi rė 
1970 m., sulau kusi 58-erių) sugalvojau 
sukviesti giminę į Žagarę, kur senelių 
ir prosenelių šaknys. „Giminės kelių“ 
I dalyje tilpo tik senelių brolių, seserų 
genealoginės schemos ir senelio vyriau-
siosios sesers šeimos istorija. Dar buvo 
parengta medžiaga „M.  Montessori 
idėjų sklaida Šiauliuose 1987-2008“ 
ir knyga „Montessori Mokytoja Stasė 
Vaišvilienė 1921–2013“.

2013 m. abu tapome Mikelio prizo 
laureatais. Šiaulių kraštotyros draugijos 
diplome įrašyta: „Už mūsų Tėvynės 
praeities meilę ir šiandienos įprasmi-
nimą fotografijose ir kraštotyros dar-
buose“. Primena tuos ne taip seniai 
buvusius įvykius ir Kazio Kasperavi-
čiaus skulptūrėlė.

Ar tiesa, kad ir tų knygų make
tai – pačios rankų darbas?

B. M.
Taip. Maketavimas –  dabar mano 

mėgstamiausias darbas, reikalaujantis 
kantrybės ir laiko. Didžiausią galvos 
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skausmą kelia faktų tikslinimas ir nuo-
traukų atranka iš archyvų. Algirdas, 
monitoriuje stebėdamas, kaip tekstą 
ar nuotraukas permetu tai žemyn, tai 
aukštyn, tai dešinėn, tai kairėn, yra sa-
kęs, kad aš tarsi šachmatais žaidžiu.

Kadangi neturėjau supratimo 
apie maketavimą, mano pirmieji ma-
ketai  – popieriniai, senoviškai daryti. 
2009-2010  m. fotografuotus medžius 
suskirsčiau pagal metų laikus, parinkau 
poetų posmų. Sūnui paklausus, ko no-
riu – vaizdų ar posmų knygos, supratau 
užuominą ir viską perdariau. Popierinį 
maketą atidaviau sūnui dizaineriui, ku-
ris visa tai įvilko į menišką rūbą. Taip 
2011 m. gimė „Sakmė medžiui“. „Gi-
minės kelių“ penkias knygas, man su-
rinkus medžiagą, maketavo sūnus. Jis 
kūrė ir viršelius. Na, aš stebėjau, ban-
džiau, klydau, mokiausi. Vėliau sūnus 
juokavo, jog išmokė mamą maketuoti, 
kad jam pačiam nereikėtų   dirbti. Kai 
pradėjau savarankiškai dirbti, supratau, 
kiek laiko, atidumo ir tikslumo reikia 
rengiant maketą spaudai.

Irena Ramaneckienė, redaktorė ir 
gera bičiulė, tekstus peržiūrėdavo veltui. 
Medžiagos rinkimas ir knygų maketa-
vimas priklauso man. Tad įdėtą darbą 
pasidovanoju sau. O dovana pinigais 
nematuojama. Knygos atspausdinimas 
mažų tiražų spaustuvėje 1 egz. tiražu 
brangokas, bet pensininkų kišenei įma-
nomas. Bet koks malonumas rankose 
laikyti galutinį rezultatą – knygą, ir dar 
kam nors ją padovanoti!

Žinau, kad pastaruoju metu daž
niau į rankas fotoaparatą ima ponia 
Birutė, Algirdą nesyk pavadinanti 
konsultantu. Na, ir kokių konsultaci
jų dar prireikia? Į kuriuos patarimus, 
kai už pečių tokios patirtys, net dabar 
privalu atsižvelgti?

B. M.
Nuo 2019-ųjų vidurio, sušlubavus 

vyro sveikatai, likau viena fotografavi-
mo lauke. Algirdo konsultacijos  – lyg 
patvirtinimas, kad mano nuomonė 
dažniausiai būna tokia pat, kaip ir pro-
fesionalo fotografo. Algirdo žinios ir 
patirtis labai praverčia.

Ar požiūris į tai, kokia vis dėlto 
turi būti fotografija, daug kartų kei
tėsi?

B. M.
Manau, kad nesikeitė. Algirdas 

fiksavo Šiaulių miesto kaitą, universi-
teto studentišką jaunystę, akademinius 
užsiėmimus, renginius, dėstytojus, jų 
darbus, pasiekimus. Parodose – ir gam-
tos vaizdai, ir pažįstami žmonės. Mus 
daug metų veikė socialistinis realizmas, 
tai esame realistai, bet neideologizuoti.

Domėtis, ką fotografuoja, ką paro-
do se eksponuoja jaunieji meninin-
kai-fotografai, pravartu. Kiekvienas 
randa savo nišą ir visiems pakanka er-
dvės. Kiekvienas randa savo auditoriją. 
Visais laikais taip būdavo ir neverta 
verstis per galvą, keičiantis radikaliai, 
nes liktume juokingi.
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ASMENYBIŲ GALERIJA MUSNECKIŲ NUOTRAUKOSE:

Pirmųjų ir atnaujintų „Varpų“ autorius dailininkas Adolfas Vaičaitis (1915−2015),  
nuo pokario metų gyvenęs Australijoje, vėl nepriklausomoje Lietuvoje vasarojęs Šiauliuose.  
(Birutės Musneckienės nuotr.) 

„Varpų“ redakcinės tarybos narys, 
Fotografijos muziejaus įkūrėjas 
Antanas Dilys (1932−2021). 
(Birutės Musneckienės nuotr.)
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„Varpų“ autorius dailininkas ir poetas Eduardas Juchnevičius (1942−2011).  
(Algirdo Musneckio nuotr.)

Pirmųjų „Varpų“ 
autorius dailininkas 

Gerardas 
Bagdonavičius 
(1901−1986). 

(Algirdo 
Musneckio nuotr.)  
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„Varpų“ autorė literatūros tyrinėtoja, poetė 
Eleonora Eglė Buivydaitė-Prėskienienė 
(1932−2011). (Algirdo Musneckio nuotr.)

„Varpų“ bičiulis, ilgametis Šiaulių J. Janonio 
gimnazijos direktorius Rimas Budraitis.  
(Algirdo Musneckio nuotr.)

„Varpų“ premijos laureatas, kalbininkas  
prof. dr. Juozas Pabrėža.  
(Algirdo Musneckio nuotr.)

„Varpų“ autorius prof. dr. Bronius 
Prėskienis (1930−2019).  
(Algirdo Musneckio nuotr.)

Poeto Jovaro sūnus Giedrius Krikščiūnas.  
(Birutės Musneckienės nuotr.)
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„Varpų“ autorius prof. habil. dr. Vytenis Rimkus (1930−2020).  
(Birutės Musneckienės nuotr.)

„Varpų“ autorius muzikos profesorius Eduardas Balčytis 
(1937−2021).  
(Birutės Musneckienės nuotr.)

„Varpų“ autorius Rimantas 
Vaitiekūnas (1936−2016) –  dainų 
autorius ir atlikėjas, ilgametis Šiaulių 
valstybinio dramos teatro darbuotojas. 
(Birutės Musneckienės nuotr.)
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Dabartinės techninės galimybės pa
deda ar trukdo tikram fotografijos menui?

B. M.
Manau, kad netrukdo. Kiekvienas 

kūrėjas turi savo stilių. Vienam patin-
ka dirbti juostiniu aparatu, kitam su 
skaitmeniniu aparatu fotografuoti, dar 
kitam užtenka kažką užfiksuoti išma-
niuoju ir tą mažą vaizdelį, ryškų ir pa-
trauklų, savo ekrane pamatyti.

Dabar fotomenininkai dirba ir su 
juostiniais fotoaparatais, ir su skaitme-
niniais. Vieni pripažįsta tik spalvotą fo-
tografiją, kiti, prisisotinę spalvų, grįžta 
prie juodai baltos. Per daugelį metų ir 
tematika keitėsi: vieni rinkosi gamtą, 
vaikų pasaulio akimirkas, kiti įamžino 
šventes, renginius, kaimo papročius, 
kaimo ir / ar miesto buitį, Lietuvos 
regionų skirtumus ir t. t. Pasirinkimo 
laisvė didžiulė. Tik menotyrininkai 
vertina, kas yra tikras menas. Tereikia 
nueiti į parodas ir įsitikinsi. Žiūri ir 
stebiesi: „Ale, ir sugalvok taip!“ Laikas 
visada paro do išliekamąją vertę.

Ką Algirdui   primena kažkada 
pasakyta eilutė „Mano bažnyčia – Pa
balių turgus“?

B. M.
Pasakymas „Mano bažnyčia – Pa-

balių turgus“ tikrai priklauso Algirdui. 
Daugel metų Pabalių turgaus lankymas 
šeštadieniais, domintis fotoaparatais, 
iki 2019  m. buvo neatskiriama jo gy-
venimo dalis. Grįždavo patenkintas, 

nebrangiu aparatu nešinas. Mechani-
nius aparatus remontuodavo, o skaitme-
ninius taisykloje atgaivindavo. Taigi, 
pirmieji skaitmeniniai mano aparatai 
buvo tie pabaliniai. Domino „muilinė-
se“ paliktos neryškintos foto juostelės, 
vėliau skaitmeniniuose aparatuose pa-
liktos kortelės, kurių daug susikaupė. 
Vaizdus atsirinkdavo. 2011  m. Kauno 
fotografijos galerijoje parengė parodą 
„Atkurta atmintis“ (Recovered memory), 
2014 m. nuotraukos eksponuotos gru-
pinėje paro doje Kijevo meno galerijoje 
ir Vilniaus „Prospekto“ galerijos paro-
doje „Šiauliai. Trys kartos“. 2016  m. 
Pekino dailės muziejuje „Inside-Out“ 
vyko Lietuvos fotografijos paroda „Ne-
lemiami momentai. Kitoks žvilgsnis į 
Lietuvos fotografiją“, joje kartu su ki-
tais fotomenininkais eksponuota 18 
Algirdo nuotraukų iš rinkinio „Atkurta 
atmintis“.

Algirdui nebūdinga ko nors sau 
prašyti. Jeigu ką nors sugalvoja, tuoj 
imasi darbo ir rezultatą nori greitai pa-
siekti. Negalėdavo suprasti, kodėl pri-
reikia poros metų, kol valdiškas leidinys 
pasiekia dienos šviesą. Džiaugėsi Šiau-
lių fotografijos muziejaus parengtu ir 
išleistu biografiniu retrospektyviniu al-
bumu „Antanas Dilys. Iš fotoarchyvo“ 
(sudarytoja Vilija Ulinskytė-Balzienė).

Jūsų parodas lydėjusios knygos iš
leistos vos kelių egzempliorių tiražu. 
Kokios galimybės didesniam skaity
tojų ratui parodyti per dešimtmečius 
sukauptą kūrybinį turtą?
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B. M.
2019–2020  m. tik tris parodas 

(„Fotografuojam, fotografuojam“, 
„Šiaulių mokykla-internatas Nr.1“ ir 
„Šiauliai keičiasi“) lydėjo knygelės.

Viskas prasidėjo anksčiau. Ren-
giantis Algirdo 80-mečio ir 50 metų 
kūrybinės veiklos jubiliejinei parodai, 
per 2015 m. peržiūrėjome visą turimą 
fotografinę medžiagą.

Gimė mintis tą fotografinį lai-
kotarpį įamžinti trumpais apra-
šymais, palydint juos atitinkamais 
vaizdais-nuotraukomis. Išrinkome 
ir leidinėlio pavadinimą  – „Parodos, 
paro dos“. Pasakojimas prasideda nuo 
pra džių pradžios, kuri susijusi su Šiau-
liuose įkurtu foto klubu, 1966-1978 m. 
rengtomis grupinėmis paro domis. 
Vėliau seka 1970-1985  m. ir 1996-
2000 m. personalinės bei 2001-2015 m. 
parengtos paro dos Šiaulių universiteto 
erdvėse. Gausi fotografinė medžiaga 
leidinuko I dalyje netilpo.

II dalyje atsirado naujų skyrelių: 
fotografai, išėjusieji Anapilin (1981-
1995); Algirdo paro dos su bendraau-
toriais (1999-2003); 24 personalinės 
paro dos 2002-2016  m.; foto mėgėjų 
Jono Ramanausko ir Eugenijaus Puš-
kariovo išsaugoti archyvai; Šiaulių 
pedagoginio instituto kino mėgėjai. 
Užsiminta ir apie kitą jubiliato vei-
klą (kompiuterinių programų įsisa-
vinimą, fotoaparatų kolekcionavimą, 

nuotraukas ir reprodukcijas leidiniuo-
se) bei apdovanojimus.

2016  m. sausio 15  d. parodai „O 
buvo taip“ iš Fotografijos muziejaus 
fondų ir aplankų ekspozicijai Didžiojo-
je parodų salėje atrinkta 115 nuotrau-
kų ir per 50 nuotraukų Mažajai salei. 
Fotografijos – iš trijų parodų: „Pėdos“ 
(1999), „Išmesti ir atrasti“ (2009), „Fa-
brikas „Elnias“ šiuolaikiniu stiliumi“ 
(2011).

Parodinės nuotraukos sugulė į 
knygos „Parodos, paro dos“ III dalį. Be 
to, jos priede trumpai pristatoma foto-
aparatų kolekcija, publikacijų aplankai, 
mano parengta kraštotyrinė knyga „O 
buvo taip“ (Algirdo giminės Kelmės 
krašte genealogija), paro dos atidarymo 
momentai, palydimi I. Ramaneckienės 
straipsnio „Įspūdingos knygos tiražas – 
tik vienas egzempliorius“ („Šiaulių 
naujienos“, 2016-01-23) ištraukomis.

Vienetinio leidinio „Parodos, paro-
dos“ I ir II dalys padovanotos Fotogra-
fijos muziejaus bibliotekai ir Lietuvos 
fotomenininkų sąjungai. Tad besido-
mintiems yra prieinamos. Kam leisti 
pinigus dideliems tiražams, jei geriau-
sios knygos po kurio laiko tampa nerei-
kalingos? Manau, kad variantas, kai gali 
pats savo jėgomis susimaketuoti leidinį 
iš savų archyvų, neprašant pagalbos iš 
šalies, mums priimtinesnis.

Kalbėjosi
Leonas Peleckis-Kaktavičius
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ŠIAULIAI  
LINKSMOS MINTIES 
SAVAITRAŠTYJE  
„KUNTAPLIS“

Populiarus buvo prieškaryje leistas 
linksmos minties savaitraštis „Kuntaplis“. 
Jį skaitė ne tik miestiečiai, bet ir kaimo 
gyventojai, nes buvo rašoma paprastomis 
buitinėmis temomis, artimomis daugeliui. 
Pavyzdžiui, jį mėgo ir Meižių kaimo bei 
nedidelio dvarelio, anksčiau buvusio tarp 
Pašiaušės ir Kiaunorių, gyventojai. Vie-
tiniai puikiai žinojo Abisino  sūnaus Ka-
trinos eilėraštį „Kelionė per Pašiaušę“, o tų 
prisiminimų autorė Zofija Gedvilaitė-Lu-
košienė net senatvėje jį galėjo deklamuoti 
iš atminties nuo pradžios iki pabaigos. 

Nors pradžioje leidinio redaktorių buvo 
daugiau – V. Pranukevičius, H. E. Blazas, 
bet neabejotinai pagrindinė ir varomoji 
linksmos minties savaitraščio „Kuntaplio“ 
jėga buvo poetas Teofilis Tilvytis. Poetas iš 
Aukštaitijos už vėlesnį bendradarbiavimą 
su sovietine valdžia vertinamas neviena-
reikšmiai – kai kam jis nevertas dėmesio, 
kai kas jį laiko išdaviku, o kai kas ir ger-
bia jo kūrybą. Nors vertinamas skirtingai, 
buvo neabejotinas talentas. Anuomet net 
kai kas pavadindavo jį lietuviškuoju Puš-
kinu. Jo satyriniai kūriniai – „Ministerijos 
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rožė“, „Dičius“, „Kelionė aplink stalą“, 
„Nuo Maironies iki manęs“ –  žavėjo savo 
vaizdingumu, pašiepiama klounada, paro-
dijomis ir fantazija. Mielai skaitosi ir da-
bar. Be abejonės, socialistinis realizmas jo 
kūrybai netiko.

„Kuntaplis“ leistas nuo 1933 iki 1940 
metų pabaigos, kai redaktorius ir leidė-
jas T. Tilvytis, be abejo, gavęs nurodymą iš 
valdžios, pranešė skaitytojams, jog prenu-
merata nebebus priimama. Metų viduryje 
po sovietų atėjimo ir valdžios pasikeitimo 
„Kuntaplis“ dar bandė laviruoti pašiep-
damas buvusį tautininkų ir prezidento 
A.  Smetonos valdymo laikotarpį, įsiteikti 
naujajai valdžiai, bet tai jau nebeturėjo jo-
kios perspektyvos. Jų populiarumo viršūnė 
buvo paskutiniai keletas metų iki sovietų at-
ėjimo. Kaip patys leidėjai rašė, turėjo 10 000 
prenumeratorių. Savaitraštis paprastai bū-
davo 4 puslapių, tik šventiniai Velykiniai ar 
Kalėdiniai numeriai kiek didesni. 

Visi straipsneliai, feljetonai, šaržai buvo 
pasirašomi slapyvardžiais arba išvis nepa-
sirašomi. Tarp dažnai besireiškusių mi-
nėtini Jul. Boks, Šamarlakas, Zebediejus, 
Eikytė Pasikarkytė, Melchijoras Putelė ir 
kt. Savaitraštis turėjo nemažai pastovių 
bendradarbių, o taip pat daug informa-
cijos šaltinių iš provincijos. Kai kuriuos 
pseudonimus literatūrologai yra iššifravę, 
tarp autorių be T. Tilvyčio buvo literatai 
K. Jakubėnas, H. Baltrušaitis, L. Janušy-
tė, P.  Andriušis, D.  Roda, P.  Tarabilda, 
K. Andrašiūnas, L Dovydėnas, J. Šimkus, 
dailininkai R.  Kalpokas, P.  Tarabilda, 
S. Žukas, J. Buivydas, B.  Jermolajevas ir 
daug kitų žinomų meno ir kultūros dar-
buotojų. 

Kandūs buvo ne tik T. Tilvyčio satyriniai 
eilėraščiai. Įvairiuose tekstuose daugiau-
sia aptariami laikinosios sostinės – Kauno 

politinio ir kultūrinio gyvenimo užkulisiai, 
vasarą dėmesys nukreipiamas į Palangą. 
Pradžioje ryškiai buvo pašiepiami naciai 
Vokietijoje, vėliau tokių temų neliko. Da-
bartiniu supratimu leidinyje per daug bar-
barizmų, o įsižeisti galėtų dažnai per daug 
pašiepiamos tautinės mažumos  – žydai, 
lenkai, vokiečiai. Teisybės dėlei reikia pasa-
kyti, kad pašaipų neišvengdavo ir lietuviai.

 Satyra skaitytojų labiau mėgstama, kai 
yra tam tikra cenzūra, kai reikia daug ką 
sakyti užuominomis. Sovietinių laikų cen-
zūrą dar puikiai prisimename, gal dėl to 
tuo metu tokia populiari buvo lietuviška 
„Šluota“ ar net rusų kalba Maskvoje leis-
tas „Krokodilas“. Smetoninė cenzūra, ži-
noma, nė iš tolo neprilygo sovietinei, bet 
irgi daug ką reikėjo sakyti užslėptai ar taip 
vadinama Ezopo kalba. Net ir tokiu atve-
ju „Kuntaplis“ neišvengdavo teismų, bet 
pakartotinai vėl kitais žodžiais buvo pasa-
koma tai, kas buvo norima pasakyti. Teko 
redaktoriui ir arešto gauti. Iš kitos pusės, be 
abejo, leidiniui tai buvo gera reklama. Šiuo-
laikiniam skaitytojui ar net to laiko skaity-
tojui iš kitur, iš kitos vietovės ar sluoksnio, 
nežinant konteksto, daug kas gali ir galėjo 
likti nesuprantama. 

Įdomu, kad net komercinė reklama tu-
rėjo humoro atspalvį, pavyzdžiui, tokios 
reklamos, kaip „Eina garsas per Lietuvą, 
kad Močiškis puikiai siuva“; „Muzikos 
instrumentus, pradedant patefonų ada-
tom, baigiant vargonais, patogiausia pirk-
ti J. Karvelio ir J. Rinkevičiaus prekybos 
namuose“; „Šančių Metalas – ei pilieti, ką 
darai?, yra vietos kibirai. Pirk tik juos –  jie 
pigesni, ir truputį geresni“.

Nežinia, rimtai ar nerimtai, bet buvo 
įdomus sumanymas, kuris nepavyko  –  
pastatyti paminklą „Nežinomam valsty-
bės turto išeikvotojui“. Iš kitos pusės tai 
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nenuostabu – vargu ar tokį paminklą pa-
vyktų pastatyti dabar. 

Spausdintiniuose leidiniuose šiuo metu 
jumoras dažniausiai pasirodo paskutiniuo-
se puslapiuose anekdotų ar kitokių situaci-
jų pavidalu. Satyros ir humoro televizijos 
laidos išsikvėpę, praradusios nepriklauso-
mumo dvasią, dažnai atspindi kokių nors 
politinių ar ideologinių srovių interesus, o 
internetinėje erdvėje dabar dažniau papli-
tusios tik juodojo humoro laidelės. Daliai 
visuomenės, beje, gana nemažai, daug svar-
besni yra nuomonės formuotojai arba taip 
vadinami „įtakotukai“. 

„Kas skaito rašo, Kuntaplį išsirašo“, – toks 

kvietimas būdavo kiekviename linksmos 
minties savaitraščio numeryje. 

Jūsų dėmesiui  – keliolika prieškario 
„Kuntaplio“ žinučių, susijusių su Šiauliais. 
Daugiausia jų išspausdinta skyreliuose 
„Gražu mūs Lietuvoj“,  ,„Patarkit ką da-
ryti?“, „Šiaulių kronika“, „Uždaviniai“, nors 
pasitaikydavo ir pavienių žinučių ar eilėraš-
čių. Šiuolaikiniams skaitytojams jos turėtų 
padėti pajusti tuometinį gyvenimą. 

Tuo pačiu čia pateikiama ir keletas eilė-
raščių, kurių autorius Varega. Neteko kur 
nors skaityti, kas slėpėsi po šiuo slapyvar-
džiu. Gal kam nors iš šiauliečių tai žinoma? 
Ištraukų kalba nežymiai taisyta.

*   *   *

1933 01 25 
Brangumo priežastys

Pabrangus duonai Kuršėnuose, kepyklos 
ėmė gaminti duoną su popiergaliais, nes 
malūnų sindikato popieriai ir esanti toji 
priežastis, dėl kurios pabrangusi duona.

Gėdos lentos
Vasario 16  d. Šiaulių turgaus išvietėn 

įkrito 3 vaikai. Nestipriai buvusios pritvir-
tintos lentos. Šiaulių savivaldybė, kuriai tas 
reikalas priklauso, sako, kad čia nesą ko ste-
bėtis, nes šventės proga ir ji pati negalėjusi 
pereiti per lentą.

1933 03 25 
Šiaulių alaus bravoras „Gubernija“, 

įeinąs į bravorų sin di katą, pasiuntė šau-
lių būrio Šiau liuose valdybai sekančio 
turinio raštą: „Gubernijos“ bendrovė yra 
davusi šaulių klubo bufetui savo baldus, 
bet paskutiniu metu bufetas naudojasi ir 

Mažeikių bravoro, neįeinančio į sindikatą, 
alumi, tad prašome grąžinti bufeto baldus 
ir įrengimą“.

Patarkit, ką daryti. Klausia Savosios 
pramonės propagandos komitetas.

Provincijos vaidinimo išvados
Šiaulių valstybinė drama pastatė Šal-

tenio originalų veikalą „Saulės vaikai“. 
Bindokaitė karalaitės Gražinos rolėj tiko, 
Giedrutis ( Jakavičiūtė) nuoširdus, gražus 
saulės vaikutis, Karalius ( Jukna) ne pasakų 
karalius, abu tarnai (Dorkintis ir Rudzins-
kas) ėjo juokdarių pareigas, piktosios Lau-
mės (Pinkauskaitės) balsas suskambėjo per 
silpnai, Jakavičiaus muzika graži, be aiškių 
motyvų. 

Išvada: šios recenzijos ir pats recenzen-
tas turbūt nesupranta.

1933 09 24 
Žinomas Šiaulių „Lamanšo plaukikas“ 
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Bružas vėl nerimsta. Dabar skelbiasi su-
tinkąs plaukti skersai bei išilgai Nemuną, o 
kas jį nukonkuruos, gaus 500 litų.

Patarkit, ką daryti. Susirūpinęs gydyto-
jas

1933 10 08 
Šiauliuose plačiai kalbama, kad J. Valan-

čius, miesto burmistras, atsistatydinąs. Ko-
respondento paklaustas burmistras atsakė, 
kad jis nieko apie tai nežinąs.

Kas Šiauliuose apie tai nežino?

Maudyklės
Šiaulių burmistras pareiškė, kad mau-

dyklių darbai bus tęsiami visą žiemą ir 
maudyklės bus antrąkart išvalytos, kad 
šiauliečiai ateinančią vasarą jomis galėtų 
naudotis, kaip dusyk valytomis. Šie prane-
ša, kad dusyk valytos maudyklės jiems ne 
naujiena, nes jie jomis naudojasi nuo Lie-
tuvos nepriklausomybės atgavimo.

Retas koncertas
Šiaulių gyvūnų globos draugija lapkričio 

4 dieną suruošianti gyvulių globos koncer-
tą. Programa būsianti įdomi: kvarteto ir 
choro koncertas, deklamacijos ir kita. Dėl 
to koncerto didelį nepasitenkinimą reiškia 
Šiaulių žvėrys. Esą koncertas ruošiamas 
gyvuliams ir žvėrys į jį įsileidžiami nebūsią.

1933 10 15 
Šiaulių kaukė

Pereitą šeštadienį Šiauliuose buvo dide-
lis kaukių vakaras. Geriausios kaukės gavo 
prizus. Pirmą vietą gavo Br. Nurokas už 
savo kaukę.

1933 11 05 
Šiaulių varpai

Šiaulių vyrų gimnazijos VIII-os klasės 
mokiniai buvo sumanę ekskursiją į Kauną, 

bet direktorius uždraudė, nes pašto marku-
čių bokštus-varpininkus netolimoj ateity 
bus galima ir Šiauliuose pamatyti

1933 11 26 
Šiaulių herbas

Dabar vartojamas herbas turi skydo pa-
vidalą su akies, meškos ir jaučio emblemo-
mis. Bet „Aušros“ muziejus neseniai rado 
autentiškų įrodymų, kad tikrasis Šiaulių 
miesto herbas esąs šiek tiek kitoks – aps-
kritimas, kurio viduryje elektros stoties 
bankroto skylė.

1933 12 03 
Šiaulių parke buvo pasodinti atvežti iš 

Vokietijos 100 ąžuoliukų. Burmistras Va-
lančius pareiškė, kad už tuos ąžuoliukus 
turėta nuostolių 65 litus, bet užtat vokiški 
ąžuoliukai tris kartus greičiau augą.

1934 04 01 
Vėluojantieji laikrodžiai

Daugelis gyventojų nusiskundžia, kad 
Šiauliuose viešoje vietoje nėra laikrodžio, 
kaip kad kituose miestuose. Tai sudaro 
didelį nepatogumą, nes kartais pamatę 
einančius iš ryto į įstaigas viršininkus, jie 
pamano, kad yra 8 valanda, tuo tarpu pasi-
tikrinus pasirodo, jog jau dešimta.

1934 04 08 
Vandens kaina

Šiauliuose įsteigus apskrities savivaldy-
bės vaistinę, vaistai visose vaistinėse atpigo. 
Tačiau kai kurie vaistininkai, kovodami su 
konkurentu, kai kuriuos vaistus ėmė parda-
vinėti net žemiau normalios kainos.

Blaivybės auka
Šiauliuose policija sulaikė tūlą pil. Žvin-

gį Joną, kuris miesto sode šaudė iš mon-
tekristo ir iššaudė mokytojų seminarijos 
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langus. Pažymėtina, kad Žvingis tai darė 
būdamas blaivus. Paklaustas, kodėl jis tai 
padaręs blaivus, atsakęs, jog neturėjo pini-
gų pasigerti.

1934 06 24 
Su Šiaulių prūdeliu tikras vargas. Ro-

dos, viskas jau paruošta, ir smėlis gražiai 
pabertas ir garderobas. Šią savaitę jau buvo 
numatyta maudykles atidaryti, bet klakt! 
nelauktas siurprizas  – vandenėlio pritrū-
kom. Nuseko Rekijavos durpynas ir daryk 
ką nori. Jau virš savaitės laiko leidžiamas 
vanduo, o negiliau kaip žvirbliui iki kelių.

Patarkit, ką daryti. Klausia Šiaulių savi-
valdybė

1935 05 05 
Vargo mokykla

Šiauliuose kulinarijos kursų klausytojos 
savo išvirtus pietus turinčios suvalgyti pa-
čios. Kursų vadovybė aiškina, kad kitaip jos 
neturėtų progos sužinoti, kokį skonį turi 
netinkamai išvirtas valgis.

1936 06 14 
 Šiaulių mįslės (pateikė Audė Jonas)
Koks baldų fabrikantas sukasi apie se-

minaristes ir kokius jis joms gamina bal-
dus?

Kas dedasi „Rambyne“ po pirmos valan-
dos?

Kam daugiausia rūpi pentinai, direkto-
riai ir Piliečių klubas?

Ko daugiau pliaže: vaikų ar blusų?
Kas šias mįsles įspės, gaus „žaliosios“ 

grafiną ir bilietą į vienos mokyklos pasku-
tinės laidos abiturientų maskaradą.

1936 09 04 
Laiškas iš Šiaulių

Miesto savivaldybė pažadėjus, bet neiš-
tesėjus tunelių gatvėse, kabančiųjų tiltų per 

geležinkelį, trijų ar keturių parkų su čiul-
bančiom žuvelėm, dabar štai vėl žada kasti 
kanalą nuo Šiaulių iki Rėkyvos ežero, per 
Šiaulių ežerus kelius nutiesti, pylimus pa-
daryti ir daug ką kita. Žmonės kalba, kad 
numatomam kanalui „Maistas“ pasiūlė 
perleisti vieną iš švedų nupirktą seną laivą 
susisiekimui organizuoti.

Visa laimė, kad žmonės tik kalba, bet 
tuo netiki, nes kol kas net šventadieniais 
nėra autobuso nuvykti poilsio prie Rėkyvos 
ežero.

1936 10 18 
Šiaulių baruose nieko naujo  
(Raišasis Zuikis)

Jūsų korespondentas, nebesugebėdamas 
prisitaikyti prie bekonų liekanų kainos, pa-
skaičiavo, kad maitintis alaus baruose apsi-
moka, nes ten gauni žirnių veltui. Ragaišį 
ir dešras valgyti neapsimoka, nes jųjų kaina 
jau X kategorijos, tad IX kategorijos savi-
ninkai pusryčiams tepa obuolių marmeladą 
ir laukia aukštesnės kategorijos. Jūsų kores-
pondentas „Rambyne“, „Nektare“, „Nyroj“, 
„Amerikoj“, besimaitindamas barų žirniais, 
nieko naujo nepatyrė. Volfo bare kaip buvo, 
taip ir tebėra nuo karštų alaus mėgėjų kone 
kiaurai partirpdytos grindys. „Singeris“, 
neturėdamas klientams žirnių, neišlaikė 
„Nektaro“  konkurencijos ir pabėgo į kitą 
gatvę.

1937 02 07
Šiaulių užgavėnės

Madingiausia Šiauliuose tai tradiciniai 
baliai. Čia jaunieji lietuvaičiai, lakštingalės 
mandriai pasirodo ant parketo tarp barz-
dotos semitų padermės, o ir gimnazistės, 
seminaristės ir kitokios –istės užkulisi-
niuose baliukuose už putojantį gyvenimą 
linguoja.

VIRGILIJUS LUKOŠIUS



221

Varpai 2023 (47)

1937 02 21
Šiauliuose naujas gyvenimas

Šiaip jau užgavėnių gyvenimas tylus, 
kaip Šiaulių „Maisto“ fabrikas. Vakarais, 
kai gatvėmis pradeda slankioti fėjos, kai 
kavinėse ir baruose pasigirsta verksmingo 
tango meliodija žodžiais „O, padavėja, tuš-
čia piniginė...“, pasitaiso ir gavėnios nuo-
taika.

1937 03 21 
Šiauliai pavasarėja

Madingiausias miesto šlageris prasideda 
žodžiais:

„Šiaulių miestely gyveno ponas
Visas nuplikęs ir dar raudonas...
Oi kaip ten buvo, kaip atsitiko,
Kad jam ant kūno plaukų nebeliko...“
Šiaulių aiškiaregiai tvirtina, kad šlageris 

simbolinis, tik primenantis bankrutavusį 
Nurokų banką.

1937 04 11 
Šiauliai pagarsėjo

Ir kur čia nepagarsės, kai Šiauliai sto-
vi ne dauboje ir paupyje, bet aukštumoje. 
Piliečiai ties Bubių užkandine, pasiėmę 
baslius, ieškojo kanalizacijos vamzdžių. 
Potvynis Šiauliuose nustelbė Velykų nuo-
taikas.

1937 04 25 
Melchijoras Putelė aprašė Šiaulių pen-

sininkus, galinčias padidėti jų gretas, nes 
kandidatas yra ir vyriausiasis pilietis bei 
vienas ponas iš Gubernijos sandėlių, su-
maišęs savus pinigus su nesavais. Tuo pačiu 
jis išgyrė saldumynų meisterius, Anglijos 
užkariavimą „Maisto“ bekonais ir, sėdęs į 
„opera mundi“, išvyko į Kauną penkiacen-
čio redaguoti.

1937 06 06 
J. Pusbutelis piktinasi nupiginto alaus 

gėrimu Šiauliuos ir Kelmėj, ir Pilseno eti-
kėtemis pasipuošusiu stalo alumi bei nori, 
kad grąžintų alui seną kainą ir standartą.

Varegaitis pateikia skaitytojams užduo-
tį:

1937 07 25 
Mergužėlė pamini, kad vietoj buvusios 

cerkvės įrengtas sodelis su fontanu, o ra-
mybės norintis šiaulietis eina į miesto sodą. 
Gerai, jei eina Dvaro ulytėle, o jei Kaštonų 
alėja, tai laukia varnų „oro pratimai“.

10 31, 11 07 
Smulki Šiaulių kronika

Po futbolo rungtynių „Žinios“ futboli-
ninkas Giedraitis, atsi dėkodamas už „gerą 
referavimą“, teisėjui Glimanui sudavė porą 
antausių. Kadangi tokie įvykiai dažnai 
įvyksta, rekomenduojame Sporto Rūmams 
papildyti futbolo rungtynių taisykles.

Norime J. Cmieliausko rūbų kirpimo 
akademijos iškabos buvimo sukaktuves 
švęsti, jei kas prisimins, kada akademija iš 
Vilniaus gatvės išsikėlė.

Anksčiau gastroliavęs cirkas „Roma“ 
nesireklamavo tautiškumu, bet dabar rekla-
muojamas tautinis cirkas „Aušra“ gal „tau-
tinis“ tuo, kad dėvima kazokų drabužiais ir 
dainuojamos iš kitų kalbų išverstos dainos?

ŠIAULIAI LINKSMOS MINTIES SAVAITRAŠTYJE „KUNTAPLIS“
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Per keletą metų Šiaulių miesto gyven-
tojai krauju iškovojo tiltą per geležinkelį 
Tilžės plente.

Šiaulių s. d. kalėjimo kalinių laiškai te-
pasiekia adresatą, gyvenantį Šiaulių mieste, 
ne anksčiau kaip už 10 dienų.

Šiaulių Scenos Meno Mėgėjų Studija 
pradeda sezoną „Paskutiniu šposu“. Tiki-
me, kad studijai nereikės verkti, kaip pra-
ėjusį sezoną užbaigiant.

Šiaulių paštininkai nubausti už loterijos 
bilietų platinimą.

Šiaulių miesto namų savininkų draugi-
ja ir mokesčių inspekcija randasi viename 
name, matyt, patogumo dėlei.

1938 06 19 
Šiauliai po 20 metų

Viengungis pasakoja skaitytojams savo 
sapną (ta puiki ateities spėlionė prideda-
ma) – gatvės grindinys išgrįstas tam tikra 
guma su skylutėmis, iš kurių nuolat čiur-
lena vanduo. Dulkių nėra, nuolat vėsus, 
švarus oras. Važiuoja daugybė elektra va-
romų automobilių, kurie pagaminti iš ne-
dūžtamo stiklo-gumos mišinio. Telefono, 
telegrafo ir elektros stulpų nematyti. Vyrų 
ir moterų drabužiai vienodi  – trumpos 
bliuzės ir kelnaitės.

1938 09 04 
Šiaulių nuotrupos

Ypatingą dieną sudarė Šiauliuose vers-
lininkai, nes per tą šventę drauge atšventė 
kai kurie verslininkai ir ilgametį bendra-
darbiavimą su žydais: „Drobės“ savininkas 
su kavine „Milštein-Rodštein“, „Lietuviška 
banga“ su jų malūnais, „Žiedo“ knygynas su 
knygrišykla ir daug kitų verslininkų šventė 
įvairius bendradarbiavimus su kitataučiais.

1939 08 06 
Šiaulių Dulkės pranešimas iš Šiaulių

... Nuėjau pasimaudyti ties Frenkeliu į 
prūdelį – reprezentacinę miesto maudyklę, 
bet nelaimė  – užpuolė brudas: prisimetė 
kažkoks suskis ir blusų įsiveisiau. Dievo 
rankai globojant pasitaisiau ir pasižadėjau 
geriau visus metus nesimaudęs būti, bet į 
maudykles neiti.

...Jei kam geros veislės šunų reik  – į 
Šiaulius eik. Čia gyvenimas šunims: ne-
reikia jiems mokesčių mokėti, nes beveik 
visi be medalių, šungaudžiai neturi gerų 
įtaisų jiems gaudyti, o, be to, ar Dievo ga-
lybę žmogus gali išgaudyti? Dėl to jiems 
čia gera: kelia balius tiesiog gatvėse ir ku-
klesnius žmones, ypač paneles, susarmatija. 
Eina mergelė su ponais, o čia ... nežinai nei 
kur akis dėti.

...Šiaulių miesto valdyba savo gerbia-
mą visuomenę aprūpina veltui skoningais 
kvepalais. Kaip Parnaso kalne. Sodink ant 
grotų pitiją ir lengvai išspręs Dancigo klau-
simą. Tuo geriau, kad tokių skylių yra daug 
ir miesto centre. Tik sunku susigaudyti, 
kurioj skylėj geresnis skonis.

1939 10 29 
Šiauliuose vieni džiaugiasi, kiti rauda – 

kuntaplininko Melchijoro Pūtelės kelionės 
įspūdžiai 

Posakis „Genys margas  – svietas dar 
margesnis“ labai tinka Šiauliams. Štai ne-
seniai Šiaulių klube vienas malūnininkas 
taip gerai jautėsi, kad per trejetą dienų visai 
nejučiomis prarado kelis tūkstančius savo 
litų, atsivežtų pirkti naujoms malūno gir-
noms. Jis ūliodamas vis dainavo: „Malūnas 
sukas, milteliais byra, man iš malūno litų 
visuomet yra“.

...Šiauliai turi gražią užmiesčio auto-
busų stotį. Bet ir čia gyvenimas margas. 

VIRGILIJUS LUKOŠIUS
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Virtuvėje amžinai girdisi šoferiškas juokas, 
kasoj susimąstęs stovi stoties galva, o bu-
fete šypsos senukas, pilstydamas savo kli-
entams čerkutes. Nuliūdo šiauliečiai netekę 
miesto girgždančių autobusų. Ramu dabar 
mieste. Nieks gatvėse neberemontuoja 
auto motorų, nieks nebesikeikia sugedu-
siame autobuse.

...Barai ne visi vienodi, štai viename 
majestotinga blondinė šypsos, kitam su-
sirūpinęs žydelis neranda naujos gražios 
padavėjos, o trečio baro poniutė džiaugiasi 
pakabintais veidrodžiais prie durų,  į ku-
riuos pasižiūrėjęs dažnas žmogus grįžta at-
gal – „Kleckiuk, duok dar bokalą“.

...Daug  viešbučių. Visokie jų vardai. 
Garsi čia „Amerika“, žinomas „Berlynas“, 
paslaptingas „Kaunas“, tyli „Europa“, gra-
žioji „Nida“ ir t. t.

 Netrūksta Šiauliuose ir vežikų. Jie 
rūpestingi ir supratingi. Eina frantas 
svyruodamas, o vežikas ir privažiuoja pa-
siūlydamas nuvežti pas panas. O tų panų 
Šiauliuose netrūksta. 

 ...Šiaulių ponstva neišdidi. Buvęs mies-
to galva sėdi vaistinėje. Kitas buvęs dainuo-
ja baruose arijas. 

Ties nauja turgaviete formuojasi naujie-
ji Šiauliai. Restoranai ir kitokie patogumai 
jau įsikūrė. Įsikurs ir dar šis tas. Miestas turi 
skverą. Puikūs įrengimai, todėl ir nenuos-
tabu, kad vakarais čia prasideda visokie 
romanai, kurie ir tylomis, ir skandalingai 
baigiasi. Dėl to nėra ko stebėtis. Šiauliečiai 
patys viską supranta ir todėl vieni paten-
kinti džiaugiasi, kiti nusivylę rauda.

1939 02 11
Šiaulių nuotrupos – Jonas Taratai

Begalinis ir piktas šaltis šiauliečiams 
kaulus laužo, nežiūrėdamas skirtumo, ar tai 
ponui ar tai vargšui bedarbiui. Skirtumas 
tik tas, kad ponas malkų turi, o bedarbis tik 
iš tolo seilę pavarvina... Dabar viso miesto 
gatvių sniegą suvežė į Ugniagesių gatvę ties 
miesto savivaldybe ir tuo savivaldybės pa-
reigūnai didžiuojasi, mat iš paprasto sniego 
padarė Karpatų kalną...

Daug šiauliečių suka galvas ir negali su-
prasti, kodėl cukraus kainos pakilo kaip tik 
žydų švenčių išvakarėse. Dėka šalčiui kai 
kurie činai nebeturi drąsos iš klubo nosis 
iškišti ir čia prie karšto pečiuko pila karštą 
vandenėlį į kaklus per ištisas dienas.

1939 03 10 
Straipsnelyje „Mielas Šiaulietis“ Tūzas 

mieliems turistams aprašo Šiaurės Lietuvos 
sostinę su jų garsiąja respublika „Guberni-
ja“, kurios skonį yra visi ragavę. Informuoja 
apie pradėtus ir niekaip nebaigiamus pro-
jektus  – didžiulių ligoninių, moderniškų 
pirčių, sporto stadiono, didžiulio viešbučio, 
erdvaus muziejaus ir kitų.

1940 12 15 
(Paskutiniame „Kuntaplio“ numeryje pa-

skutinė žinutė iš Šiaulių – V. L.) 
 Šiauliai prašo balso

Al.Abstraktis aprašo kaimyną speku-
liantą ir jo baimes dėl namų „nacinalizavi-
mo“ bei perkant kiaušinius iš kaimietės, jos 
klausimą „kuo ponaičiukas atsiskaitysiąs, 
litais ar červoncais?“.

Parengė  
Virgilijus LUKOŠIUS
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Varpų karilionas Šiaulių katedroje 

VšĮ „Šiaulių vyskupijos Ekonomo tarnyba“ įgy-
vendino 2017-2022 m. iš Lietuvos Respublikos 
ir Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo 
bendrai finansuojamą projektą „Šiaulių Šv. apaš-
talų Petro ir Pauliaus katedros aktualizavimas“.   
ES struktūrinių fondų paramą šiam projektui 
Kultūros ministerija patvirtino atsižvelgdama 
ir įvertindama būtinybę išsaugoti unikalų pavel-
do objektą ir geriau pritaikyti lankančių piligri-
mų ir miesto svečių reikmėms.
Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių katedros bokštas 
bus naujai renovuotas ir pritaikytas šiauliečiams 
bei miesto svečiams, buvo nuspręsta paieško-
ti galimybių įrengti karilioną. Šiaulių vyskupo 
Eugenijaus Bartulio ir katedros klebono kunigo 
Egidijaus Venckaus rūpesčiu atsirado gerada-
riai – Petro Barono šeima, kuri finansavo kari-
lionų įsigijimą.  
Šiauliuose įkurdintas karilionas  išlietas Nyder-
landuose, „Royal Eijsbouts“ liejykloje. Jį  sudaro 
36 varpai, kurių diapazonas – penkios oktavos. 
Sunkiausias varpas – 908 mm skersmens, sveria 
443 kg, lengviausio varpo skersmuo – 210 mm, 
svoris – 10 kg, bendras varpų svoris – apie 2700 
kg. Varpai išlieti iš bronzos, turi lygią, ryškiai po-
liruotą apdailą, kuri atspindi liejinio grynumą ir 
aukštą kokybę. Įspūdingi ir užrašai ant jų.
Kariliono rėmas suprojektuotas taip, kad atitiktų 
visas statines ir dinamines apkrovas, kurias su-
kelia varpai, kad plieniniai elementai neblokuotų 
varpų garso. 

Karilionas valdomas automatine sistema. Kom-
piuterio pagalba galima nustatyti bet kurią  
melodiją bet kuriam laikui. Be to, tam tikroms 
melodijoms gali būti iš anksto nustatytos  datos, 
pavyzdžiui, nacionalinių švenčių, įvairių jubiliejų 
dienoms. Bet kuriuo metu galima pasirinkti bet 
kurią melodiją tiesiog paspaudus mygtuką. 
Kariliono valdymu rūpinasi Katedros vargoni-
ninkas Romualdas Juzukonis. Patobulinus jungi-
mą, lauke girdisi ir mažiausių varpų skambesys. 
7.00, 12.00 ir 18.00 val., prieš Šv. Mišias, kari-
lionas groja religinės giesmės „Viešpaties angelas“ 
melodiją. Kitu laiku skamba ir Popiežiaus him-
nas „Petro laivas“ bei giesmė „O Kristau, pasaulio 
valdove“. Miesto šventės metu skambėjo įvairi 
muzika: „Apsaugok Aukščiausias“, G. F. Hende-
lio „Aleliuja“, „Už Raseinių“, „Lietuviais esame 
mes gimę“, J.  Štrauso „Radecko maršas“ ir kt. 
Kalėdoms paruošta speciali programa – kalėdinių 
giesmių melodijos.

Didysis Katedros varpas.

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros 
karilionas.
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Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra.

Į katedros bokštą varpai užkelti 2022 m. sausio 
24 d., o Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio 
pašventinti po Didžiojo ketvirtadienio Šv. Mišių 
balandžio 14 d.
“Karilionas Šiaulių katedros bokšte – didžiulė 
Dievo dovana miestui, - pažymėjo JE Šiaulių 
vyskupas E. Bartulis. – Šie varpai skamba pri-
mindami Angelo Gabrieliaus pasveikinimą Ma-
rijai. Marija mums primena, kaip svarbu ištarti 
TAIP Dievo valiai ir ją vykdyti. Dėkojame gera-
dariui, kuris finansavo kariliono įrengimą. Visus 
laiminu, kad kariliono varpų skambėjimas mums 
primintų, jog žemiškos kelionės pabaigoje laukia 
tikrieji namai danguje”.

Gediminas Krūmas

Literatūros kūrinio konkursas „Draustos knygos kelias“ Žemaičiuose

Renginio dalyvius sveikina Plungės viešosios 
bib lio tekos direktorė Violeta Skierienė. Antras iš 
dešinės – S. Daukanto bibliofilų klubo vadovas 
Gintautas Černeckis.
Plungės Simono Daukanto bibliofilų klubas ir 
literatų klubas „Vingiorykštė“ pakvietė literatus 
iš visos Lietuvos dalyvauti literatūros kūrinio 
konkurse „Draustos knygos kelias“, kuris vyko 
2022 m. sausio 20-vasario 28 dienomis. Konkur-
so tikslas – tradiciškai paminėti Knygnešio dieną. 
Meniniu žodžiu buvo pagerbtas Knygnešių sąjū-
dis, kuris pradėjo taikaus pilietinio nepaklusnumo 

judėjimą prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos 
spaudos draudimo politiką. Atkaklus pasiprieši-
nimas daugiau kaip 40 metų carizmo vykdytai 
rusifikacijai baigėsi imperinės ideologijos pra-
laimėjimu. Lietuviškų knygų spausdinimas Rytų 
Prūsijoje ir knygnešystė sukūrė knygos kultūrą 
lietuvių kalba. Lietuvių tauta atgimė per knygą ir 
spausdintą žodį. Tai buvo lietuvybės,  kaip naujos  
ideologijos, pergalė. 
S. Daukanto bibliofilų klubas ir sovietmečiu 
vykdė knygnešių misiją, ir šiandien kultūrą laiko 
valstybės išlikimo sąlyga. Trisdešimt aštuonerius 
metus stovintys lietuviškos knygos sargyboje,  
daukantiečiai ir moksleiviams skiepija pagarbą 
tautos rašytiniam paveldui. Kovo 12 d. Plungės 
viešojoje bibliotekoje vyko šio konkurso laimė-
tojų apdovanojimo šventė. Renginio moderato-
riai –  S. Daukanto bibliofilų klubo pirmininkas 
Gintautas Černeckis ir Plungės literatų klubo 
„Vingiorykštė“ vadovė Adelė Daukantaitė  šešta-
dienio popietę sukūrė tikrą lietuvybės šventę.
Iš 24 Lietuvos miestų bei miestelių organizatoriai 
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sulaukė 62 autorinių darbų – 14 prozos ir 48 po-
ezijos. Konkurso kūrinių išsamią apžvalgą patei-
kė „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 
Rima Česnauskienė.  Mokytoja pažymėjo, kad 
nugalėtojai yra visi konkurso dalyviai. Ją nudžiu-
gino žanrų įvairovė, meninė raiška. Poezijos kū-
riniai skyrėsi eiliavimo būdu ir apimtimi – nuo 
ketureilių iki prilygstančių poemai, prozos raši-
niai – nuo mažiausios apimties miniatiūrų, esė, 
novelių, pasakojimų iki apysakos. Plungiškių or-
ganizuotas literatūros kūrinio konkursas „Draus-
tos knygos kelias“, anot R. Česnauskienės,- gyvas 
paminklas knygai. 
Rengėjai ir komisija, įvertinę kūrinius, išrinko 
laureatus ir prizininkus. Laureate poezijos žanre 
tapo kaunietė Danutė Vaskelaitė, prozos žanro 
laimėtoja – šiaulietė Birutė Krikščiūnaitė. Pirmo-
ji vieta moksleivių grupėje  atiteko jaunajai poetei 
Gabrielei Talijūnaitei (Klaipėda). Esė, apybraižų 
žanro nugalėtoja – Zita Sinkevičienė (N. Akme-
nė). Regina Miežetienė (Plungė) įvertinta už kū-
rinių ciklą knygnešio šeimai atminti.
S. Daukanto bibliofilų klubas skyrė nominaciją 
už lakonišką ir iškilų žodį Daliai Griškevičienei iš 

Kelmės. Plungės miesto bibliotekos knygų klubo 
„ Purpurinė gija“ nominacija už meniškiausią kū-
rinį atiteko Ritai Juškevičiūtei-Mockeliūnienei 
iš Šakių. Plungės literatų klubas „Vingiorykštė“ 
skyrė tris nominacijas: Janinai Matevičienei iš 
Plungės už šiandieninę knygnešystę, Angelei Ur-
bietienei iš Kretingos rajono už sielos tėvynę kal-
boje, Aušrai Lukšaitei-Lapinskienei ( Joniškis) už 
gimtojo žodžio kelionę. 
Tarp prizininkų – Danutė Vidrinskienė (Mari-
jampolė), Vilija Vilkelienė (Kalvarija), Vygantas 
Pronskus (Plungė), Jonas Ivanauskas ( Joniškis), 
Zenė Sadauskaitė (Kaunas), Jonas Laurinavičius 
(Vilnius). 
Ne vien nominuotų rašinių autoriai buvo ap-
dovanoti diplomais ir knygomis, visi konkurso 
dalyviai gavo atminimo dovanėles. Renginio mu-
zikinį scenarijų parengė muzikos mokytoja Dia-
na Paulauskienė iš Platelių. Pasibaigus renginiui, 
dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti ekspoziciją  
„Lietuviškos spaudos draudimo metų knygos“, 
įsigyti laikraštį „Žemaičių bibliofilas“, apsikeisti 
autorinėmis knygomis. 

Gintautas Černeckis

Kūrybinga vakaronė su Mindaugu Peleckiu

Kūrybos vakaro moderatorius Darius Pocevičius 
(kairėje) ir vakaro svarbiausias žmogus – rašytojas 
Mindaugas Peleckis.
2022 m. spalio 4 d. Vilniuje, Lietuvos rašyto-
jų sąjungos klube apie porą valandų vyko įdo-
mus kūrybos vakaras: pristatytos dvi naujausios 
LRS nario Mindaugo Peleckio poezijos knygos 

„Kalbančių žuvų paradas“ (2021) ir „Skubantys 
susapnuoti saulėtekiai“ (2022), skambėjo gitarų ir 
fortepijono muzika. 
Vakarą pradėjo Povilo Girdenio ir jo sūnaus Juli-
jaus duetas, grojęs Povilo sukurtą dainą „Tolimas, 
užmirštas sapnas“. Nors jie kartu groja tik sun-
kiojo roko grupėje „Plieninės varlės“, šia proga 
skambėjo akustinės gitaros. 
Po įspūdingos dainos M. Peleckis perskaitė vie-
ną naujausių savo eilėraščių „Atidaryk“, pristatė 
vakaro dalyvius. Rašytojas pažymėjo norėjęs savo 
knygų pristatyme matyti artimus bičiulius, kitų 
sričių kūrėjus. 
Fotomenininkė Rita Daukšaitė, ne vienoje nuo-
traukoje įamžinusi svarbiausią šio vakaro  žmogų 
ir kitus jo dalyvius, pristatė ir savo 18-os kūrinių 
parodą „Už veidrodžio“. Ji sakė: „Kuriu portretą ir 
matau: žmogus – lyg kažkas neapčiuopiamo, lyg 
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paslaptis, lyg deimantas, kuris inkrustuojasi gy-
venimo patirčių plotmėje, lyg daina ar šokis. Gal-
būt –  žaidimas, bėgimas ar vėjas tarp savo saulių, 
vandenynų ar gūdaus miško, neaprėpiamas ir tuo 
pačiu sustabdomas dabartyje, akimirkoje“.
Kūrybos vakaro moderatorius – rašytojas, litera-
tūros kritikas Darius Pocevičius pristatė naujau-
sias M. Peleckio knygas, kuriose įžvelgė įvairių 
kultūrų, kalbų įtaką, priešinimąsi globalizmui ir 
postmodernizmui, banalybėms ir netikrai me-
tafizikai. Tarptautinei hiperpoliglotų asociacijai 
HYPIA priklausantis M. Peleckis neslėpė savo 
simpatijų ne tik kalboms, bet ir budizmui bei 
senajai išminčiai, akcentavo, kad „šiuolaikinis 
pasaulis neturi atsakymų“, o vieninteliai dalykai, 
kurie jam suteikia vilties, - tai poetai bei gamta, 
kurią mylėti išmokė sero Davido Attenborough 
filmai. Šie du dalykai gali neleisti civilizacijai iš-
nykti, teigė M. Peleckis, ir eilėraščiu „Įkvėpimas“ 
atsakė, kas jam svarbu:
--- įkvėpimo pasisemsim iš gintaro ---
--- radę jūroje jį --- 
--- suskaičiuosime ---
--- jei per daug rasim tyrojo gintaro ---
--- išdalinsim ---
--- vaikam ir pabėgėliam ---
--- įsidrąsinę kopsime medžiuosna ---
--- ir nebyliai šakomis ---
--- patys tapsime --- 
--- ar statysime naują avilį ---
--- termityną ir skruzdžių ---
--- tvirtovę ---
--- o kai vakaras nuleis dramos uždangą ---
--- saulei mes ramiai padėkosime ---
--- kad mylėjome, šaukėme, laukėme ---
--- (bet nubusti taip ir nespėjome) ---
Artypilnei Rašytojų klubo salei buvo prie širdies 
ir šios mintys, ir tai, kas akcentuota pristatant 
poeto naujausias knygas: „Po vandeniu ir virš 
atmosferos autorius įveikia akvarelines platy-
bes, įslaptina ir išslaptina spalvas, tapo žaibais“; 
„Autoriaus kūryba dvelkia paslaptimi, atskleidžia 
gilias ir sudėtingas patirtis“; „Poetas sapnaraščiu 
bando susikalbėti  ir su senaisiais, ir su jaunais 
dievais, tiesia ranką nekromantams“.
Girdeniai dar sugrojo ir sudainavo pagal Antano 
A. Jonyno žodžius P. Girdenio į žemaičių kalbą 

išverstą dainą „Tuščių numų bliūzos“, taip pat 
buvo paminėtas prieš kelias dienas staiga miręs 
legendinės vilniečių postpanko grupės „Sa-Sa.“ 
narys Rokas Valaitis, sugrojant vieną žymiausių 
grupės dainų „Mes neturime verkti“. Buvo sudai-
nuota ir neoficialiu Ukrainos himnu tapusi daina 
„Červona kalyna“. Istoriko išsilavinimą turintis 
P. Girdenis paaiškino, kaip gimė ši daina. 
20-metis pianistas, grojantis fortepijonu nuo 
ketverių, Jokūbas Jankauskas kūrybos vakare 
sugrojo keturias savo kūrybos dainas: tris iš bū-
simo debiutinio albumo „Vidaus oazė“ bei šiam 
albumui nepriklausančią naujausią dainą, skirtą 
autokatastrofoje žuvusiai draugei „Sapne būk 
su manim“. Roko dainų kūrėjas pasakojo, kad, 
rašant šią dainą, įtaką darė M. Peleckio poezija, 
kurioje nemažai dėmesio skiriama ir sapnams. 
Renginio pabaigoje J. Jankauskas ir J. Girdenis 
sulaužė rimtį ir sugrojo smagų bugivugi. Kūrinys 
buvo skirtas bendram M. Peleckio ir Algimanto 
Lyvos kūriniui – romanų ciklui „Didysis Žaidi-
mas“, kuriame bugivugi turi sakralinę reikšmę. 

Romas Braderis
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Savo kūrybą skaito Mindaugas Peleckis.
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