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HENRIKAS RADAUSKAS

Sidabriniai lietūs lyja

Begaliniai, sidabriniai,
Krištoliniai lietūs lyja,
Laisto rūtą, laisto mėtą,
Laisto rožę ir leliją.

Laumė juostą pakabina
Kaip vainiką danguje.
Veršis šokdamas mėgina
Nuo dangaus nutraukti ją.

Piemenėliai, į miškus,
Į lankas ir į laukus
Bėkit, rėkit ir dainuokit,
Su jaunom karvytėm šokit,
Su lakštingalom giedokit, -
Jau pavasaris pas mus!

Varpai-1943
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LIBERTAS KLIMKA

 VARPAI 
KULTŪROS 
ISTORIJOJE

Tuščiai niekas varpais neskambi-
na, – sako priežodis.Varpo dūžiai, 
ataidintys iš bažnyčios bokštų – tai 
tarytum Dievo balsas žmonėms. 
Jie tris kartus per dieną kviesdavo 
sukalbėti Viešpaties angelo maldą. 
Varpais taip pat skelbiami svarbūs 
bendruomenės įvykiai: bažnytinės 
šventės, šventikų ingresai, parapi-
jiečių vestuvės. Laidotuvių metu 
jie aidi tarsi palydos žingsniai, 
monotoniškai ir graudžiai iškilmin-
gai: Dūšia dangun, kūnas – žemėn... 
Tad varpų garsai apskritai ženkli-

na sakralųjį laiką, kreipiantį mintis 
nuo kasdienybės link amžinybės. 
Skambinimas bažnyčių varpais – 
sudėtingas ir daugiaplanis kultūros 
reiškinys, telkiantis savyje dvasinių 
aspiracijų įvairovę.1 Netikėtai pasi-
girsdavo nerimastingi varpo dūžiai 
gaisro, kitų nelaimių metu.

Taip smarkiai sureikšminus 
bažnytinius varpus, jie būdavo 
gami nami kaip meno kūriniai: or-
namentuojami, puošiami dvasingais 
lotyniškais posakiais, citatomis iš šv. 
Rašto, šventųjų atvaizdais. Tad var-
pai, sukaupę savyje technologijos, 
meno ir istorijos verčių aspektus, yra 
vertingi kultūros paveldo objektai. 
Gaila tik, kad įkelti į bokštų aukšty-
bes, jie tampa nebematomi tikin-
tiesiems.

Nemažai iš Lietuvoje esančių 
bažnytinių varpų (šiuo metu 249) 
įtraukti į valstybinį kultūros verty-
bių registrą, tačiau tik dalis jų moks-
liškai aprašyti, visapusiškai išanali-
zuojant jų ypatybes ir istorinę vertę. 
Neabejotina, kad objektas turi būti 
tyrinėjamas kompleksiškai – religi-
niu, istoriniu, kultūrologiniu, tech-
nologiniu aspektais. Apžvelgti yra 
Raseinių dekanato2, Kaišiadorių3 ir 

1Kirchenglocken. http://www.kirchenglocken.
de/Kirchenglocken_de/Angelus/angelus.html.
2Brigys J., Pečkaitienė G. Raseinių dekanato 
varpai ir vargonai. M stilius: 2013, 192 p.
3Žalėnas G. Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių 
varpai. Kaišiadorių muziejus, 2008, 120 p.
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Telšių vyskupijų4 bažnyčių varpai. 
Paskelbti taip pat duomenys apie 
daugelį karų metu pražuvusius var-
pus5. Mokslinis aprašymas turėtų 
paskatinti šių Lietuvos kultūros ver-
tybių  įpaminklinimą. O ypač nerimą 
kelia  pastaraisiais metais padažnėję 
varpų iš kapinių koplyčių ir bažnyčių 
filijų dingimo atvejai.

Svarbiausias dėmesys į išlietuo-
sius mūsų krašte varpus, nes jų koky-
bė – svarbus Lietuvos technologinio 
lygmens įvairiais praeities laikme-
čiais rodiklis. Įdomūs yra ir atvež-
tiniai, pagaminti pagal užsakymus 
užsienyje varpai, nes teikia žinių 
apie prekybinius, ekonominius, 
konfesinius regiono ryšius. Be to, 
visi varpai yra ir istorinės atminties 
ženklai. Šiuo požiūriu objektas itin 
patogus: būdavo įprasta liejant varpe 
įrašyti metus, meistro ir liejyklos 
vardus, užsakovus ir fundatorius. 

Varpai kultūros istorijoje. Var-
po istorija prasidėjo Rytų tautų 
kultūrose. Tačiau pradžioje tai tebu-
vo iš metalo skardos sukniedyti 
dirbiniai, dažniausiai keturkampės 
skerspjūvyje formos. Seniausias  ar-
cheologų rastasis yra iš Babilono, 
jis pagamintas prieš 3 tūkstančius 
metų. Legenda byloja, kad pirmąjį 
bronzinį varpą apie 410 m. nulie-
dino vyskupas Poncijus Meronijus  
4Šverebas P. Telšių vyskupijos bažnyčių varpai. 
Vilniaus Dailės akademijos leidykla, 2014, 479 p.
5 Česnulis V.V. Nutilę varpai. Trakai: Voruta, 
2015, 136 p.

Paulinas, formą nusižiūrėjęs iš vėjų 
blaškomos pievų gėlės. Vyskupas 
gyveno Italijos šiaurinėje provinci-
joje Kampanoje, Nolos miestelyje.6 
Nuo tada didelis varpas lotyniškai 
vadinamas kampana, o mažas sig-
nalinis arba „signaturka“ – nola; 
tokiais vardais jie įrašyti ir bažnyčių 
inventoriuose.  Bažnyčiose varpai 
pradėti naudoti nuo VI amžiaus. 
Šaukimą į pamaldas varpais įvedė 
popiežius Sabinijonas 604 m. Nuo 
703 m. pradėta jais skambinti ir per 
laidotuves. Palaipsniui varpas tapo 
labai svarbiu bažnyčios liturginiu 
priklausiniu. Atsirado tradicija juos 
pakrikštyti prieš įkeliant į bokštą, 
apgaubus krikšto marškinėliais. 
Vardai parenkami pagal bažnyčių 
titulus arba fundatorių,  dignitorių 
atminimui.  O varpo dalys vadintos 
žmogaus kūno dalių pavadinimais: 
ausys, pečiai, liemuo, liežuvis.           

Tradiciškai varpai liejami iš bron-
zos (78% vario ir 22% alavo); to kie 
– patys skambiausi ir atspariausi 
skilimui. Liejimo formos daromos iš 
molio, lajaus ir vaško. Seniausias iš-
likęs iki mūsų dienų varpas Europo-
je yra Kelno katedroje; jis išlietas 
613 m.7 Klasikinė varpo forma nusi-
stovėjo XI–XII a. Ypač liejininkystė 
suklestėjo XIV–XV a., gotikos lai-
kotarpiu, – tam turėjo reikšmės 
6 Thurston H. Bells. The Catholic Encyclopedia. 
II. 2003, p. 418-424.
7Aveni A. Empires of Time. Calendars, Clocks 
and Cultures, NY, 1995, p.337.
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ir sėkmingas technologijos pritai-
kymas patrankų liejybai.8 Vaškas 
tuomet tapo strategine žaliava ir 
brangia preke. Šiuos labai skirtingų 
paskirčių dirbinius liedavo tie patys 
meistrai. Europoje meistrai burda-
vosi į amatų cechus. Liejininkystė 
viduramžiais – labai respektabilus 
amatas. Tačiau itin sudėtingas, rei-
kalaujantis didelio įgudimo, nes 
kiekvienas gamybos etapas yra vie-
nodai svarbus; nepavykus jį tinka-
mai atlikti, visą gamybos procesą 
tekdavo pradėti iš naujo. Išplitus 
mies tų magdeburginėms privilegi-
joms, varpus pradėjo naudoti ir 
mies tų magistratai. Dažniausiai jie 
būdavo sujungiami su rotušės bokš-
to laikrodžiu. Pagal jų dūžius atsiver-
davo miesto vartai, prasidėdavo pre-
kymečiai, magistrato, pirklių gildijų 
ir amatų cechų meistrų susirinkimai. 
Rotušės varpas tapo miesto laisvių ir 
savivaldos simboliu.

Varpas yra sudėtingas muzikinis 
instrumentas. Muzikologai tvirtina, 
kad jo skambesyje – daugybė nuo-
lat besikeičiančių obertonų, kurie 
neretai suvokiami ne kaip tembras, 
bet kaip akordas, dažniau minori-
nis. Skambinant varpu, greta aukšto 
smūginio garso girdimas neryškus 
pagrindinis tonas, – jis skamba kaip 
kombinacinis, žemas bosinis tonas, 
o taip pat girdimos gausios obertonų 
8 Derry T,K, , Williams T.I. A Short History 
of Technology. NY: Dover publications, 1993, 
p.133.

samplaikos.9 Karilionieriai tvirtina, 
kad varpas turtingas viskuo – geba 
skleisti  garsą, charakterį, harmoniją, 
ritmą.10 Rytų apeigų bažnyčioje susi-
formavo ypatinga muzikinio skam-
binimo varpais tradicija; vakaruose, 
katalikų bažnyčiose buvo sukurti 
karilionai – grojimo varpais įrengi-
niai ir automatai.11

Sovietmečiu, karingojo ateizmo 
laiku skambinimo varpais tradicija 
buvo nutraukta. Dabar bažnyčios 
varpai vėl kviečia žmones į šv. 
Mišias, jais skambinama iškilmingų 
procesijų metu. Prakilnūs garsai 
gražiai įsilieja ir į šiuolaikinio gy-
venimo šurmulį.

Kvietimo maldai varpais istorija. 
Pasak Vydūno: „Senieji Lietuvos 
žemdirbiai pristabdydavo arklą 
traukiantį kuiną, o mažų kaimelių 
bobutės nutilusios suklusdavo, 
kai per plačius laukus ir pievas 
nuvilnydavo artimos bažnytėlės 
varpo gausmai.”12 Maldos Viešpaties 
Angelas atsiradimas datuojamas 
XI–XIV a. Viduramžiais gyvavo pa-
protys gyvenvietėse temstant gar-
siai tarškinti metaliniais indais, 

9Bičiūnas V. Muzikinės akustikos pagrindai. Vil-
nius, 1988, p. 85.
10Eimontas R. Vibruojančio metalo meta-
morfizmai. http://surface.lt/text/autoriai/ei-
montas_varpas.html
11Колокола. История и современость. 
Москва: Наука, 1985, c.12.
12Vydūnas. Žmonijos kelias. Raštai,  t.2, Vilnius: 
Mintis, 1991, p. 94.



Varpai 2016 (34) Varpai 2016 (34)

8 9LIBERTAS KLIMKA

kad būtų rūpes tingai užgesinama 
ugnis ir nekiltų gaisro pavojus. Iš to 
kilo paprotys kalbėti Sveika Marija 
skambant varpams. Laikui bėgant, 
šis ritualas tvirtai įsigalėjo.   XIII a. 
pradžioje po piežius Grigalius IX 
nurodė, kad  Angelo pasveikinimo  
malda būtų kalbama ryte ir vakare, 
skambinant varpais.13 Tą patvirtino 
Kelno sinodas 1279 m. Pranciškonų 
generolas šv. Bonaventūra įsakė 
savojo ordino nariams kalbėti tris  
Sveika Marija  iš ryto ir vakare. 1287 
m. Eksterio sinodas Anglijoje nurodė 
kunigams pratinti tikinčiuosius 
kalbėti  Sveika Marija  trissyk per 
dieną. Jonas XXII buvo pirmasis 
popiežius, kuris šią praktiką susiejo 
su atlaidais, tai tvirtindamas 1318 
m. bulėje, išleistoje Avinjone. Tačiau 
šis dokumentas dar neužsimena 
apie  Angelo pasveikinimo  kalbėjimą 
vidurdienį. Tą praktiką įvedė tik 
popiežius Kalikstas III (pontifikato 
metai 1455–1458). Jis taipogi įsakė 
tris kartus per dieną skambinti  
Viešpaties Angelui, prašant Dievo 
pagalbos kare su turkais. 1472 m. 
karalius Liudvikas XI šį paprotį 
išplatino po visą Prancūziją; tai 
greit plito ir po visą Europą. XIX 
a. Sveika Marija buvo kalbama 
triskart per dieną, prieš tai visuomet 
paskambinus varpais. Šv. Pijaus V 
laikais (p. m. 1566–1572)  Viešpaties 
Angelas  įgavo esamą formą; išskyrus 
13 Motuzas A. Katalikų liaudies pamaldumo 
praktikos Lietuvoje. Kaunas: VDU, 2004, 372 p.

kreipinį su atliepu bei baigiamąją 
maldą, – tai buvo pridėta vėliau. 
Popiežiai populiarino Viešpaties 
Angelo kalbėjimą, siedami šią 
maldą su atlaidais. Šiandien daug 
krikščionių tai kalba taikos bei 
ramybės pasaulyje intencija.

Paprotys Lietuvą pasiekė per Že-
maitiją, kur jį 1636 m. įvedė vys kupas 
Jurgis Tiškevičius. Pasak M. Va-
lančiaus, „Įstatymą Grigaliaus XIII, 
kad visų visose katalikų bažnyčiose 
auštant, per pietus ir brėkštant pote-
riams zvanytų, priėmė ir žmonėms 
apskelbė antras kunigų susirinkimas. 
Dar užsakė kiekvieną žmogų, tris 
atvejus dienos būvy kalbantį Anio -
l o pasveikinimą, gaunant 40 die nų 
atlaidų.“14 Istori niai šaltiniai liu-
dija, kad Lietuvoje pranciškonų ir 
dominikonų vie nuolijų pastan-
gomis, lenkų pavyzdžiu, formavosi 
paprotys skambinti varpais po va-
karinio  Viešpaties Angelo  bei dar 
maždaug per vieną maldos  Sveika 
Marija  laiko tarpsnį suskambinti 
devynis kartus už mirusiuosius ir 
žuvusiuosius karuose. 

Kai caro valdžia po sukilimų 
uždraudė bažnyčiose skambinti 
varpais, varpo garsus pakeitė gie-
smių  Viešpaties Angelas  ir  Amžinąjį 
atilsį  žodžiai. Nuo XX a. pradžios, 
kai po gedulingų maldų bažnyčioje 
ir kapinėse imta laikytis Romos 
ritualo, šios dvi giesmės skiriamos 
14 Valančius M. Raštai. II. Vilnius: Vaga, 1972, 
p. 373.
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mirusiems. Liaudies tradicija tapęs 
giedojimas buvo lyg varpo garsas, 
palydint mirusiuosius amžinojon 
kelionėn. Toliau tradicija įvairiose 
parapijose iki mūsų laikų rutuliojosi 
skirtingai: nustatytos pastovios paros 
valandos, o daug kur teskambinama 
tik vidurdienį.

Varpų liejyba Lietuvoje. Pir-
mosios žinios apie varpų gamybą 
Lietuvoje yra iš  Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Algirdo laikų, – meis-
tras K.S.Skobeltas 1377 m. Vilniuje 
nuliejo varpą cerkvei.15 Seniausias 
iš išlikusių Lietuvoje lietų varpų – 
1420 m. gaminys, saugomas Lietu-
vos nacionaliniame muziejuje. Tai 
Šedbaro Valmantaičio užsakymas 
meistrui Ustiakui.16 Apie XVI a. vi-
durį valdovas Žygimantas Augustas 
įsteigė „liud visarnią“ (taip senovė-
je vadintos bronzinių varpų ir pa-
trankų liejyklos) prie Žemutinės 
pilies.17 Liejikų cechas Vilniaus ma-
gistrato aktuose įregistruotas 1595 
m. XVII a. pirmoje pusėje tarp Vil-
niuje dirbusių meistrų puikiu amato 
išmanymu išsiskyrė Jonas Breutel-

15 Brensztejn M. Zarys dziejów ludwisarstwa w 
b. W. Księstwie Litewskiem, Wilno, 1924, p. 10-
11.  
16 Polechov S. „Šedbaro varpas“ – Vilniaus se-
nienų muziejaus eksponatas. Kova dėl istorijos: 
Vilniaus senienų muziejus (1855-1915). Lietuvos 
nacionalinis muziejus. 2015, p.92-93. 
17 Vitkauskienė B.R. Vilniaus pabūklų liejyklos 
teritorija (Puškarnia) XVI–XVIII a. šaltiniuose. 
Istoriniai tyrimai. Miestų praeitis. T.2. Vilnius: 
Lietuvos istorijos institutas, 2010. CD. 

tas, kilęs iš Lotaringijos.18 Vienas jo 
šedevrų, nulietas 1644 m., išliko Vi-
duklės bažnyčioje; kitas, 1664 metų 
– Alsėdžių  bažnyčioje. Geriausiu 
Vilniaus liejiku laikomas Jonas Dela-
marsas, ypač daug turėjęs užsakymų 
1662–1688 m. laikotarpiu, atstatant 
kraštą po Maskvos kariuomenės in-
vazijos.19 Ornamentais, figūriniais 
reljefais, kartušais puošti J. Delamar-
so varpai labai retai skildavo. Todėl jo 
melodingų varpų garsus ir šian dien 
girdi me iš Arkikatedros varpinės, 
Vilniaus šv. Jonų, šv. apaštalų Petro ir 
Pauliaus, Pažaislio bei kitų  bažnyčių 
bokštų. Meistro dirbtuvė buvusi 
prie Vilnios, vietovėje, vadinamo-
je Puškarnia (dabar tai Pūškoriai).  
XVIII a. pabaigoje Vilniuje darbą 
pradėjo meistrų Venerių trijų kartų 
dinastija, dirbtuvę įkūrusi Liejyklos 
ir Vilniaus gatvių sankryžoje. Tačiau 
paradoksalu: anūko išlietas gaminys 
savo kokybe toli gražu nebeprilygo 
senelio darbui. Ir iki mūsų dienų 
išliko daugiau šios liejikų dinastijos 
pradininko varpų. Vilniaus liejyk-
la buvo svarbiausia krašte, tačiau 
nevie nintelė, – fragmentiškų žinių 
yra apie bronzos liejybą Kaune, Var-
niuose, Glebavos dvare ir kitur.

Atvežtiniai varpai. Liejininkystės 
amatas Lietuvoje ėmė smukti ir 
menkėti XVIII a. antroje pusėje. 
18 Martinaitienė M. G. Joannes Breutelt nobis 
fecit. Menotyra. 2001, nr.2(23), p.62-70.
19 Klimka L. Varpų liejininkystė Vilniuje. 
Kultūros barai. 1996, nr.3, p. 72-75.
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Priežasčių čia ne viena: ekonominė 
ir politinė krašto suirutė, užsienio 
liejyklų konkurencija. Okupacinė 
rusų valdžia įtariai žiūrėjo į 
šio amato plėtrą maištingoje 
provincijoje, numanydama apie 
galimybę sukilimų metu liejyklose 
gaminti patrankas. Kita vertus, 
neturint bronzai vietinių žaliavų, 
o transportavimo kaštams nuolat 
pingant, vis didesnę konkurenciją 
ėmė sudaryti atvežtiniai gaminiai. 
Ypač šios tendencijos išryškėjo 
atsiradus geležinkeliams. Tada 
baž nyčių varpai buvo užsakomi 
Karaliaučiaus, Rusijos (Valdajaus 
ir Maskvos), Lenkijos bei Latvijos 
liejyklose. Įdomu, kad Karaliaučiuje 
ir Latvijoje lietus varpus įsigydavo 
ne vien evangelikų reformatų, bet ir 
katalikų bažnyčios. Šiaurės Lietuvos 
bažnyčios ypač dažnai įsigydavo 
žinomų Latvijos meistrų darbus. 
Rusijos liejyklos prisitaikydavo 
prie katalikiškų parapijų užsakovų, 
liedamos „europietiškos“ formos 
varpus. Plito taip pat pigesni, 
„guštaliniai“ – plieno varpai iš Vo-
kietijos. Belieka apgailestauti, kad 
tokias gilias ir galingas šaknis turinti 
varpų liejybos tradicija Lietuvoje iki 
mūsų dienų neišliko. 

Varpams, kaip ir knygoms, tinka 
lotyniškas posakis: Habet sua fata. 
Karų metu išgrobstyti, sunaikinti, ne 
vienas sunaudotas kaip žaliava amu-
nicijai. Žmonėms tekdavo varpus 

slapstyti, užkasant į žemę. Pirmojo 
pasaulinio karo metu atsitraukiant 
rusų kariuomenei, varpai į Rusiją 
geležinkeliu buvo išvežami masiškai. 
Bažnyčių ir cerkvių duomenimis, 
kraštas neteko 749 varpų.20 Tik dalį 
jų pavyko susigražinti į Lietuvą 1920 
m. taikos su Rusija sutartimi. Ta-
čiau revindikacijos procesas, vyk-
domas bolševikinės valdžios, buvo 
itin sudėtingas. Sugrąžinti tik tie 
varpai, kurie buvo suvežti į artileri-
jos sandėlius Maskvoje; provincijo-
je saugotų varpų likimas neaiškus. 
Viso neatgauta 576 varpų.21 Neretas 
atvejis, kad varpas atsidurtų visai  ki-
tos parapijos  bažnyčioje. Atstatant 
kurią nors sudegusią bažnyčią, var-
pai būdavo ir skolinami. Antrojo pa-
saulinio karo metais vokiečių valdžia 
varpus rekvizuodavo tvarkingiau, 
pirmučiausiai neturinčius didesnės 
istorinės ar meninės vertės.22 Sąrašus 
sudarydavo paskirti ekspertai meno-
tyrininkai.23

Varpas tradicinėje kultūroje. 
Religinė varpo skambėjimo funkcija 
siekia ikikrikščioniškuosius laikus. 
20Išvežtų į Rusiją varpų statistika. Lietuvos cen-
trinis valstybės archyvas. F.391, ap.4, b.56, l.4.
21 Misius K. Valstybės archeologijos komisija ir 
jos veikla. Kultūros paminklai. Vilnius: Savastis, 
2004, p. 12.
22Bekanntmachung ueber die Meldpeflicht von 
Kirchenglocken. Lietuvos Mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka. F.159-4.2.6.
23 Hoppe J.  Kaip vokiečiai moksliniais pagrin-
dais dalijosi Baltijos šalių dailės vertybes. Nau-
jasis Židinys. Aidai. 2012, nr.5, p.313.
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Kultūrologų teigimu, Europoje var-
pui priskiriama maginė ar sakralinė 
galia yra vienas universaliausių 
religinių bruožų, besiremiančių 
prosenovišku tikėjimu, esą metalo 
skambesys galįs įveikti kerus, o 
keliamas triukšmas – išvaikyti de-
monus.24 Liau dies tikėjimuose vie-
na iš svar biausių maginių varpo 
funkcijų yra sustabdyti audrą ir 
perkūniją skambinant ypatingu bū-
du – į vieną varpo pusę. 

Lietuvių folklore varpas greti-
namas su perkūnija: varpo dūžiai 
ir griaustinis labai panašiai užko-
duojami mįslėse. Pavyzdžiui, sako-
ma, „Sutrinko trinkulis, sužvingo 
žvingulis“. Netgi vienas iš dievaičio 
Perkūno vardų yra Varpulis.  Pa-
sak XVI a. autoriaus Jono Lasickio, 
„Warpulis laikomas tuo dievu, kuris 
ore kelia garsą  prieš  griausmą ir po 
jo.“ 25 Jonas Basanavičius savo gim-
tinėje užrašė tokį tikėjimą: „Varpo 
balsas perskiria debesius, todėlei, 
debesiui su griausmu prisiartinant, 
pradeda į varpus tuzgenti.“26 Tauto-
sakos kūriniuose – legendose ir pa-
davimuose – varpo garsai ataidi iš 
paslaptingų miestų, nugrimzdusių į 

24 Kovačič  M. The Bell and Its Symbolic Role 
in Slovenia. Tautosakos darbai. XXXII, 2006, p. 
105-116.
25AlišauskasV. Jono Lasickio pasakojimas apie 
žemaičių dievus, Tekstai ir kontekstai, Vilnius: 
Aidai, 2012, p.113. 
26http://www.aruodai.lt/paieska2/fiksacijos.
php?OId=1874&FId=3723&back=home

piliakalnių gelmes ar ežerų dugną. 
Varpų reikšmę bendruomenės 

gyve nime   įprasmina ir tokios 
sma gios  mįslės bei posakiai: „Su-
žvingo žirgelis ant aukšto kalnelio su 
kanapine uodega”; „Kiauram kalne 
vilkas geležinis, su praskelta galva, 
uodega kanapine, labai graudžiai 
kaukia – žmones iš apylinkių šaukia”; 
„Geležinis eržilas su linine uodega 
padangėmis žvingauja”; „Cingu lingu 
ant aukšto kalno, sidabro galva, 
kanapių uodega”; „Neturiu gyvybės, 
bet garsiai kalbu; turiu ausis, bet 
negirdžiu; neturiu burnos, bet liežuvis 
tabaluoja”;  „Juodas gaidys ant tvoros 
tupi, uodega iki žemei, balsas iki 
dangaus”, „Šiaudų varpais zvanys, 
kai gims dovanų karalius“, „Namai be 
vaikų – it varpai be širdies” ...

Viduramžiais liaudyje plito tikė-
jimai, kad varpo garsai gelbsti sie-
las iš skaistyklos, nubaido piktąsias 
dvasias, sustabdo epide mij ų plitimą, 
nukreipia audras ir kitas gamtos 
stichijas. Apie tai byloja ir įrašai kai 
kuriuose varpuose. Apskritai varpo 
sampratą visais laikais formavo is-
torinio meto pasaulėžiūra. Karolio 
Didžiojo 789 m. sudarytame kapitu-
liarijume barama už prietarus, kurių 
paisoma varpų krikštijimo metu. 
Prūsijoje drausta varpais skam-
binti audros metu. Istoriografiniai 
šaltiniai mini net apie priesaikos 
sutvirtinimą, atliekamą po varpais. 
Nenuostabu, kad varpai apipinti ir 
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spalvingais liaudiškais tikėjimais. 
Labai įdomius liaudiškų tikėjimų 
liudijimus savo 1637 m. veikale pa-
liko Kuršo pas torius Paulius Eihor-
nas. Jis rašo: „Jei kam atsitinka kokia 
nelaimė at kita blogybė ir šis sekma-
dienį ar per kitą šventą dieną, kai 
skambinama varpais, stovėdamas 
prie varpinės išsako savo bėdą, toks 
dalykas padedąs. Jeigu kam pavagia-
mas koks daiktas ir nukentėjusysis 
prie varpinės, skambant varpams, tą 
įvykį pagarsinąs, tai vagystė išaiškė-
janti. Apkaltintasis vienokiu ar kito-
kiu nusižengimu teisindamasis sako: 
„Galiu nueiti po varpais ir prisiekti“ 
ir kt. Be to, jie turi dar vieną bjaurų 
įprotį – norėdami kam nors pakenk-
ti (aš pats savo ausimis iš daugelio 
girdėjau), eina prie varpinės ir, kai 
pradeda varpais skambinti, ima tą 
žmogų plūsti. Jų manymu, varpų 
gaudesys plūdimąsi nunešąs iki 
plūstamojo, o kai šie nutylantys, tai 
ir plūdimosi poveikis praeinąs. Visi 
tokie tikėjimai yra atsiradę iš pago-
niškų ir katalikiškų prietarų – jie 
yra ne kas kita, kaip Reliquiae Eth-
nicarum et Papisticarum supersti-
tuinum (lotyniškai: Etninių ir po-
piežininkiškųjų prietarų liekanos).27 
Labai panašius tikėjimus etnografai 
užfiksuoja dar ir mūsų laikais. Štai 
Dzūkijoje manoma, kad kerštau-
27Einhornas P. Stabmeldystės ir niekingų pri-
etarų paneigimas. Baltų religijos ir mitologijos 
šaltiniai. III, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2003, p.601.

jant galima priešui ligą ar nelaimę 
„užzva nyti“, slapčia pririšus maišelį 
su monetomis prie skambinamo 
varpo virvės.28 Ir vagystę galima pa-
garsinti varpams skambant, – žino-
mas paprotys Aukštaitijoje.

Ne vienas bažnytkaimis didžiuo-
davosi savųjų varpų skambumu, 
girdimumu. O iš kaimyninių bažnyt-
kaimių ir pasišaipydavo, pamėg-
džiodami dūžių garsus, pavyzdžiui, 
„Vyžos, naginės!“, „Pušynai, smilty-
nai!“, „Skudurai, skarmalai!“29

Senoviškoji lietuviška sutartinė 
rečituoja:

 Jokūbai, Jokūbai! 
Ar miegi, ar miegi? 
Ar negirdi varpų, ar negirdi 
varpų? 
Bim, bam, bam!                      
Tautosakos kūriniuose, legendose 

ir padavimuose varpo garsai ataidi iš 
paslaptingų miestų, nugrimzdusių į 
piliakalnių gelmes ar ežerų dugną.30 

                                                                                                                             
Libertas KLIMKA    

                                                                  

28Marcinkevičienė N. Blogio linkėjimai pa-
sitelkus dievą: šaltiniai ir komentarai. Liaudies 
kultūra, 2006, Nr. 6 (111), p. 82–87.  
29Kalvaitis V. Prūsijos lietuvių dainos. Vilnius: 
LLTI, 1998, p. 524-526.
30Lietuvių liaudies padavimai (sud. N.Vėlius). 
Vilnius: Mintis, 2010, p.184-192.

VARPAI KULTŪROS ISTORIJOJE
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Esate išsitarusi, jog Jūsų gentis 
– tremtinių, politinių kalinių, 
partizanų. O kas tos genties pirmasis, 
svarbiausias žmogus?

Svarbiausias žmogus man buvo 
mama, bet anksti jos netekau. O iš 
kitų išskirčiau dėdę  teologijos m. 
dr. kunigą Joną Puišį – vienuolis sa-
lezietį, tarpukario Lietuvoje Kaune 
prie švč. Trejybės bažnyčios įkūrusį 
šv. Jono Bosko oratoriją neturtin-
gų tėvų vaikams. Dėdė Jonas turėjo 
įgimtą charizmą džiugiai ir jautriai 
bendrauti su vaikais, kurie pulkais 
plūdo į oratoriją. Čia jie žaisdavo, 
sportuodavo, mokėsi maldos. Jo 
pamokymai vaikystėje giliai palietė 
ir mano širdį. Pasitraukdamas į Va-
karus, kur buvo Vokietijoje lietuvių 
pabėgėlių dvasios tėvu, mano tėviš-
kėje jis paliko turiningą biblioteką. 
Joje buvo sukauptos geriausios tar-
pukario Lietuvoje išleistos knygos ir 
žurnalai, teologijos, filosofijos, isto-
rijos ir grožinės literatūros kūriniai. 
Šios bibliotekos knygos, skaitytos 
nuo ankstyvos paauglystės, turėjo 
lemiamos įtakos mano gyvenimui ir 
kūrybai. 

Kodėl buvote pasirinkusi farmaci-
ją? Bandau spėti: jau rašėte ir svarbi 
buvo Antano Vienuolio asmenybė?

Eilėraščius rašiau nuo ankstyvos 
paauglystės. Antanas Vienuolis man 
visų pirma farmacininkas. Kaip ir po-
etas Georgas Traklis. Svarbios asme-
nybės buvo ir tebėra visiškai kitos. O 

LAIKO ŽENKLAI

KŪRYBA   
KAIP   
PAŠAUKIMAS
„Varpų“ viešnia – 
poetė Aldona Elena PUIŠYTĖ
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traukė literatūros studijos. Aiman, to 
meto aplinkybėse turėjau jų atsisaky-
ti. Ir farmaciją rinkausi tik todėl, kad 
ten dėstė mano brolio Povilo geras bi-
čiulis. Jis viską žinojo. Rizikavau  stoti 
su fiktyviu socialinės kilmės pažymė-
jimu. Pavyko gauti tuščią pažymėji-
mo blanką, kurį užpildė brolis, jame 
suraitė ir parašą. Antspaudą „nuėmė“ 
nuo seno pažymėjimo su kietai virtu 
dar karštu kiaušiniu ir uždėjo ant fik-
tyvaus naujojo. Gerai, kad neįkliuvau, 
būtume su broliu „užsidirbę“ bausmę 
už dokumento klastojimą.

Septintojo dešimtmečio pabaigoje 
gyvendamas Kaune skaičiau ir Jūsų 
tikrąja pavarde pasirašytus eilėraš-
čius. O ar daug kūrinių paskelbta Ele-
nos Aušraitės slapyvardžiu? Kuo jie 
išsiskiriantys? Papasakokite, prašom, 
plačiau apie antisovietinio pogrin-
džio leidinėlį „Rūpintojėlis“, apie jo 
leidėjus, autorius, skaitytojus.

„Rūpintojėlis“ pradėtas leisti 
1977-jų pradžioje ir leistas iki Ne-
priklausomybės atgavimo. Jis pasi-
rinko kitokią kryptį nei kiti to meto 
pogrindyje leisti leidiniai. Tai buvo 
kultūrinės minties žurnalas, sklei-
dęs brandžią krikščioniškos kultūros 
dvasią okupuotoje Lietuvoje. Ben-
dradarbiavo jame žinomi žmonės 
– buvę rezistentai kunigai Sigitas 
Tamkevičius (dabar arkivyskupas 
emeritas), Jonas Kauneckas (dabar 
vyskupas emeritas), Lionginas Ku-
nevičius, Jonas Lauriūnas, Juozas 

Šalčius, rezistentas ir Kovo 11-osios 
Akto signataras Algirdas Patackas,  
etnologas Aleksandras Žarskus, me-
notyros dr. Alė Počiulpaitė, daili-
ninkė Albina Žiupsnytė, studentas 
medikas Donatas Stakišaitis (dabar 
habil. dr. profesorius), pedagogė 
Felicija Kasputytė (vertė straipsnius 
„Rūpintojėliui“ iš anglų, prancūzų, 
vokiečių kalbų), istorikas Kazimie-
ras Šapalas ir kiti. Buvo ir pulkas 
platintojų bei rėmėjų. Pagrindinė 
leidinio sumanytoja ir leidėja – tuo 
metu Kauno viešojoje biblioteko-
je dirbusi Ada Urbonaitė (vienuolė 
pranciškonė sesuo Benvenuta). Ji 
buvo ypatingos dvasios asmenybė, 
kupina entuziazmo ir nepalaužiamo 
ryžto atiduoti visas jėgas tikėjimui, 
kultūrai, tautiškumui skleisti. Kai ją 
pradėjo persekioti KGB,  siekdama 
apsaugoti „Rūpintojėlio“  bendra-
darbius, tardymuose ji teigė, jog žur-
nalą leidžianti pati viena.  

„Rūpintojėlyje“ spausdinti An-
tano Maceinos, Stasio Šalkauskio, 
Prano Dovydaičio, Juozo Girniaus, 
Žako Mariteno, Nikolajaus Berdiaje-
vo, Vladimiro Solovjovo ir kitų filo-
sofų tekstai. Skelbti naujausi Bernar-
do Brazdžionio, Vinco Mykolaičio 
Putino (iš 1944 m. išleisto rinkinio 
„Rūsčios dienos“ eil. „Raudons-
palvėj liepsnoj“, „Birželio 15-oji“, 
„Tremtiniai“ ir kt.), Kazio Inčiūros 
(„Nelaisvės psalmai“), Oskaro Mila-
šiaus, Birutės Pūkelevičiūtės, Vlado 
Šlaito, Lacrimos, Vynmedžio Šake-

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS, ALDONA ELENA PUIŠYTĖ  
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lės ir kitų poetų eilėraščiai. Spaus-
dintos  Šv. Tėvo Jono Pauliaus II, 
Teresės Avilietės, Editos Stein, Fran-
sua  Moriako, Tomo Moro ir kitų 
mintys. Ypač svarbiu tikslu laikyta 
supažindinti jaunimą su iškiliomis 
pasaulio kultūros ir mokslo  asme-
nybėmis, gilios minties teologiniais 
tekstais, nesuklastota Lietuvos isto-
rija. „Rūpintojėlis“ vienas pirmųjų iš 
pogrindžio leidinių paskelbė ir apie 
Molotovo-Ribentropo paktą. Mano 
dalyvavimas jame nebuvo kuo nors 
ypatingas. Daviau spausdinti savo 
religinės dvasios eilėraščius. Žino-
ma, pasislėpusi po slapyvarde. 

O bendradarbiavimas su„Rūpin-
tojėlio“ leidėja seserimi Benvenuta 
tęsėsi ir po Atgimimo. Kartu pa-
rengėme žinomos tarpukario Lie-
tuvoje religinės poezijos kūrėjos, 
pranciškonių vienuolijos steigėjos 
Lietuvoje Vynmedžio Šakelės (Onos 
Galdikaitės, dailininko Adomo Gal-
diko sesers) poezijos rinktinę su jos 
įdomaus, okupacijos metais sunkaus 
(1949 m. suimta kalėjo Abezės lage-
ryje) gyvenimo aprašymu. Parašiau 
ir  jos kūrybą vertinantį straipsnį. 
Iliustruota senomis vertingomis 
nuotraukomis, išleista 2008 m. pava-
dinimu „Irkis į gilumą“. 

Eleginė nuotaika, raudos, maldos 
intonacijos, dėmesys senajai lietuvių 
pasaulėjautai – tai, kas Jus, kaip kū-
rėją, išskiria iš kolegų ir kas, šiaip ar 
taip, buvo svetima sovietmečio lektū-

rai. Tačiau okupacijos metais pavyko 
ne tik debiutuoti, bet ir išleisti net tris 
knygas suaugusiam skaitytojui ir dar 
keletą vaikams. Turbūt kiekviena jų 
turi ir užkulisinę atsiradimo istoriją? 
Ką Jums primena sovietinė cenzūra?

Leidžiant pirmąją knygą „Žalva-
rio raktas“  dalį eilėraščių išmetė, po 
to išpeikė už „samanotos praeities 
garbinimą“. Antrąją – atmetė. Tre-
čiąją „Kur meta plunksną vieversys“ 
išleido tik po aštuonerių metų. Man 
pasisekė, kad jos rankraštis pateko į 
jautraus poeto Marcelijaus Martinai-
čio rankas. Tik jo puikios recenzijos 
ir išmintingų patarimų (kokia tvar-
ka sudėti eilėraščius, kad labiausiai 
„kliūvantys“ nekristų cenzoriui į akį) 
dėka ši knyga buvo išleista. O poemų 
knygos „Įvardijimai ir sąskambiai“ 
spaustuvėje jau surinkti tekstai 1984 
m. įstrigo cenzorių gniaužtuose, jos 
korektūros buvo parengtos  išbarsty-
mui. 

Kai atmetė antrąją knygą, gal ne-
reikėjo daugiau prasidėti su leidyba? 
Bet iš tiesų aš tuomet naiviai tikėjau, 
kad poezijos žodis daug gali. Kad 
įmanoma juo žadinti tautinę savi-
garbą okupuotoje Lietuvoje, primin-
ti gyvas praeities šaknis. Todėl rašiau 
istorinę poemą, kalbėjau elegijose 
per svarbias mūsų kultūrai asmeny-
bes (Mikalojų Daukšą, Simoną Dau-
kantą, Maironį, Vaižgantą, Žemaitę 
ir kt.),  apie tai, kas man kėlė nerimą. 
Prisidengdama jų vardais kaip skydu 
prieš cenzūrą teigiau,  kas buvo ak-

KŪRYBA KAIP  PAŠAUKIMAS
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tualu tuometinei situacijai ir visais 
istorijos periodais svetimųjų paverg-
tai tautai.  Todėl cenzūrai užkliuvo 
ir elegijos. Kiti tekstai po metaforų 
ir simbolių priedanga kalbėjo apie 
tikėjimo ir mistikos gelmę („Cho-
ralai gyvenimui ir žodžiui“, poemos 
„Balsas-Vizija-Veidrodis“, „Visur ir 
niekur“). Apie cenzūrą jau rašiau 
memuarinės eseistikos knygoje „Ką 
gyvenimas įrašė“. Joje įdėtos ir eilė-
raščių faksimilės su absurdiškomis 
cenzorių pastabomis paraštėse. Išlei-
dusi šią knygą, į praeitį daugiau ne-
noriu žvalgytis.    

Nors buvote susijusi su antisovie-
tiniu pogrindžiu, likimas buvo gana 
dosnus ir gailestingas. Visų pirma, 
todėl, kad, kiek suprantu, neteko tu-
rėti reikalų su sovietine teisėsauga. Ar 
tikite likimu? Kaip vertinate savąjį?

Tikiu ne likimu, o Dievu. Ne sykį 
esu patyrusi Jo globą ir apsaugą. Kad 
išlikau tokiame šiurpiame amžiuje, 
dėkinga esu tik dieviškajai Apvaiz-
dai. O su sovietine teisėsauga teko 
susidurti. Kai suėmė tėvą už ryšius su 
partizanais, tardė ir mane Jurbarko 
KGB būstinėje. Paleido, bet neilgam. 
Tėvą subuožino, teko bėgti iš tėviškės.

Daug kūrinių esate padovanojusi 
vaikams. Ne tik eilėraščių, bet ir pje-
sių-pasakų, net istorinę apysaką. Kas 
svarbiausia rašant jauniausiems skai-
tytojams?

Rašant vaikams gal svarbiausia 

išsaugoti savyje nuostabos jausmą, 
pas lapties nuojautą žvelgiant į pa-
saulį. Tokį, koks būna vaikystėje, o 
nūnai papildytą gyvenimo patirties 
išmintimi. Vaikai jautrūs bet kokiam 
netikrumui, melui. Tad svarbu nesu-
žeisti vaiko sielos. Išsaugoti fantazi-
jos ir tikrumo gyvą ryšį, jų pusiaus-
vyrą. Svarbu atminti, kad vaikai ne 
tik žaidžia. Jie liūdi, trokšta meilės, 
jaučiasi vieniši. Vaikai labai smalsūs, 
jų vaizduotė gili, neprognozuojama. 
Menu savo mažos dukraitės Barbo-
ros klausimą iš balkono žvelgiant į 
žvaigždėtą dangaus skliautą: „O kas 
gyvena ten, už tų žibančių žiburiu-
kų?..“ Ir į tokius klausimus svarbu 
atsakyti meno kalba. Jausti vaiko 
sielos tikrumą ir švarumą, neužteršti 
jos grožio visokiais niekais.

Jei neklystu, ir piešiate?
Taip, labai mane traukia spalvų ir 

linijų grožis. Tapiau sausa pastele dide-
lius paveikslus, aliejine – ant mažų pa-
jūrio akmenėlių. Baigiau ikonografijos 
mokymo kursą pas italą pranciškoną 
Karlą Bertagninį, mokiausi tapyti iko-
nas. Nutapiau pora ikonų ir sustojau. 
Supratau, kad per daug noriu aprėpti, 
būtina atsirinkti, kas svarbiau. Turiu 
pradėtų ir neužbaigtų literatūros teks-
tų, tad šiuo metu nuo tapybos nutolau. 
Bet nesakau, kad negrįšiu, jei užteks 
man atseikėto laiko.

 
Kas Jums kūryba?
Kūryba man – pašaukimas, lais-
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vas atsiliepimas į dieviškojo Kūrė-
jo kvietimą kurti. Iš dvasios gelmių 
jis kyla kaip nenumaldomas troš-
kimas. Mus supa įstabus ir šiurpus 
savo slėpiningumu pasaulis. Per 
kūrybą įmanoma atskleisti jo slėpi-
nius slepiančios uždangos kraštelį, 
prasismelkti į dvasios ir pasąmonės 
gelmes, į vidinį pasaulį, jo viršukal-
nes ir prarajas. Retais Dievo malonės 
atvejais ir į Visatos slėpinius (O. W. 
Milašiaus „Ars Magna“, „Slėpiniai“). 
Pro kasdieniškos realybės žavų ir 
spalvingą, bet klaidinantį, o neretai 
ir slegiantį savo ribotumu paviršių 
įžvelgti kitą, paprasta akimi nema-
tomą, tobulesnę ir tikresnę antgam-
tinę tikrovę. Už paprastos regimybės 
yra visą Visatą spindinčia energija 

persmelkianti Esatis, slepianti savy-
je ir amžinuosius pirmavaizdžius, 
laukiančius išsipildymo. Per kurian-
čiojo patirtį, malonei atvirą širdį, per 
vidinę kalbos dvasią jie gali įgyti re-
gimą formą. Tikroji kūryba gal yra 
šios Esaties liudytoja ir žinianešė. Jei 
poezija to ir neįvardija, vien grožio 
ir darnos skleidimu, atveriančiu ti-
krosios būties gelmę, ji vykdo savo 
misiją.

Fridrichas Holderlinas elegijo-
je „Duona ir vynas“ klausia: „Kam 
yra poetai varganu metu?“ Marti-
nas Heidegeris, nepaprastai vertinęs 
Hol derlino kūrybą, ieškojo atsaky-
mo į šį klausimą. Visų pirma, jis at-
skleidžia, jog žemiškasis mūsų buvi-
mas varganas todėl, kad pažymėtas 

Poetė su vyru Edvardu.
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Dievo stoka, o žmogus tos Dievo sto-
kos net nepastebi. „Pasaulinė naktis 
skleidžia savo tamsą“, - perspėja Hei-
degeris. Ir primena, jog poeto pašau-
kimas – saugoti dieviškus pėdsakus 
pasaulinės nakties tamsoje, neleisti 
jiems išnykti. Būtent tokių poetų ir 
trūksta varganam mūsų metui.

Jūsų, kaip poetės, moto, be abejo, šie 
žodžiai: „Mano poezija nieko negali 
pakeisti, ji tik gali priminti, kad yra 
kur kas gilesnių dalykų, brangesnių 
vertybių už kasdienybės triukšmą“. 
Na, o ką galite pasakyti apie pastarųjų 
metų poeziją, su kuria susipažinęs ne 
vienas skaitytojas numoja ranka, netgi 

jei ji išspausdinta „Metų“ žurnale ar 
„Literatūroje ir mene“?

Aiman, visko neperskaitau. Išmo-
kau atsirinkti. Perskaičiusi keletą 
teksto eilučių, jaučiu ar verta dau-
giau skaityti. Džiaugiuosi, kai randu 
tikros poezijos blyksnių. Neįdomi 
man poezija, kurioje nėra paslapties, 
jos švytėjimo tarp eilučių, vertikalu-
mo dimensijos. Rėksmingas mūsų 
amžius. Yra nesuvaldyto triukšmo ir 
poezijoje. To, ką Josifas Brodskis  pa-
vadino „pliauškalais“. Kūrybai reikia 
tylos, įsiklausymo.

Nors žinau, kad poezija pasaulio 
įvykių nepakeis, vis dar tikiu, jog ji 
turi galios veikti atskiro žmogaus 

Su sūnumi Kęstučiu ir dukraite Barbora.
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dvasią. Gal tokiu būdu ji priside-
da prie pasaulio perkeitimo?  Bet ir 
geriausia poezija reikalinga nedau-
geliui. Paviršutiniškas skaityto jas, 
mėgs tantis ne gelmę, o tik spalvotas 
paviršiaus putas, ir nuo tikros poezi-
jos gali nusigręžti. Pasakys, kad ne-
suprantama, keista, neįdomu. 

Žinau, kad palaikėte artimus ry-
šius su Bernardu Brazdžioniu, Juozu 
Grušu, Antanu Miškiniu, Jonu Grai-
čiūnu, Janina Degutyte, Joana Da-
nute Juškaitiene, Jonu Juškaičiu. Kas 
Jums svarbiausia renkantis pašneko-
vą, bičiulį, draugą?

Svarbu bendravimo tikrumas, po-
žiūrių į svarbiausias vertybes artimu-
mas. Dabar madinga sakyti „dvasinių 
vibracijų suderinamumas“. Antraip 
apie ką kalbėtis? Ypač tai buvo svarbu 
sovietmety. Tai buvo bendravimas su 
žmonėmis, kuriais galėjai pasitikėti. 
Jautei, kad neišduos. Juozo Grušo, 
Antano Miškinio, Jono Graičiūno, 
Janinos Degutytės palaikymas ano 
meto situacijose teikė man stipry-
bės. Guodė žinojimas, kad esu ne 
viena tarp einančiųjų į visai priešin-
gą pusę nei tuomet buvo reikalau-
jama.  Iš Bernardo Brazdžionio esu 
gavusi  virš pusės šimto laiškų, daug 
bendravome, kai atvykdavo į Lietuvą. 
Teberašau eilėraščius jo padovanotu 
rašikliu. Su Danute ir Jonu Juškaičiais 
esame iš to paties Jurbarko krašto. 
Kartu važiuodavome į bendras kelio-
nes mano vyro Edvardo vairuojamu 

automobiliu. Ieškojome Jurgio Bal-
trušaičio sunaikintos tėviškės ženklų 
Paantvardžio laukuose. Lankėme 
vieni kitus, keitėmės knygomis ir laiš-
kais, artimais požiūriais į gyvenimą ir 
to meto situacijas. Gali būti įdomus 
bendravimas ir su priešingų nuostatų 
žmogumi, bandant jį suprasti. Tačiau 
bičiulystei jo nepasirinkčiau.

Esate minėjusi, jog iš naujo skaito-
te Friedrichą Holderliną, tikėjusį pa-
šaukimu kūrybai, o ne trumpalaike 
sėkme. Antrasis kartas nenuvylė?

Tikrai ne, tik priminė, koks jis 
man svarbus. Holderlino poeziją at-
radau ir pradėjau versti, kai „Vaga“ 
atmetė antrąją knygą. Jo poezija ir 
mintys apie kūrybą kaip apie pašau-
kimą, o ne trumpalaikę sėkmę tuo-
met padėjo atsilaikyti. 

Friedricho Holderlino poezija 
– akivaizdus pavyzdys, kokie netei-
singi gali būti amžininkų vertinimai. 
Jo poezijos nesuprato net V. Goethe, 
bandęs jį mokyti, kad rašytų kitaip. 
Tie „pamokymai“ Holderliną taip 
skaudžiai sužeidė, kad net gyvenimo 
saulėlydy,  išgirdęs minint Goethe’s 
pavardę, tiesiog pašėldavo. Gyveni-
mo ir kūrybos paslapties paradoksai: 
Holderlino poezija, atrasta tik po šim-
tmečio, pateko į pasaulinės poezijos 
aukso lobyną, o ne vienas anuomet 
garsintas vardas nuskendo užmaršty.

Koks apdovanojimas suteikė dau-
giausia džiaugsmo?
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Apdovanojimai poeto kūryboje 
nieko nekeičia. Tačiau džiugu, kai ją 
pastebi, įvertina. Kartu ir įpareigoja. 
Labiausiai nudžiugino Jono Aisčio 
premija. Nuo  jaunystės visam laikui 
pamilau įstabios darnos jo lyriką. 
Džiaugiausi ir LDK Gedimino or-
dino Riterio kryžiumi. Jis man yra 
tartum sąšauka su Lietuvos istorija, 
tautos dvasios palankumo ženklas iš 
jos gelmių.

O žinia apie Salomėjos Nėries 
premijos paskyrimą 2011 m. už po-
ezijos rinkinį „Begaliniam kely“ už-
klupo nemigo naktimi. Kaip tik jos 
paskyrimas sutapo su mano sūnaus 
dailininko Kęstučio parengta di-
džiule paroda Vilniuje apie sovietų 
represijos aukas 1940–1941 metais. 
Per istorinę atmintį, konkrečių žmo-
nių veidus, jų pirštų atspaudus, ras-
tus Ypatingojo archyvo KGB fondo 
bylose, jis atskleidė okupacinės val-
džios įteisintą, represinių struktūrų 
vykdytą lietuvių tautos naikinimą. 
Šiurpau vaikščiodama po parodos 
salę, nuo kurios sienų žvelgė repre-
suotų aukų akys. Tarp jų ir Rainių 
miškelio kankiniai. Priblokšta tų par-
odos vaizdų, kurie sužadino ir mano 
pačios liūdnus prisiminimus, jutau, 
kad negaliu tos premijos priimti. Pa-
sakiau sūnui, kad jos atsisakysiu. Jis 
mano apsisprendimui pritarė. Kalbė-
jau su Jonu Juškaičiu ir jis pareiškė: 
„Aš jos neimčiau“. Kad atsisakysiu 
premijos, pasakiau ir Maironio lie-
tuvių literatūros direktorei Aldonai 

Ruseckaitei. O ji man nepritarė: „Pa-
galvok, ką tau pasakytų Rūta...“ Tu-
rėjo omeny aktorę Rūtą Staliliūnaitę, 
surengusią Nėries atminimui skirtą 
vakarą Vilniuje. Daugiau niekas apie 
mano apsisprendimą atsisakyti pre-
mijos nežinojo. Kas ką pasakys, man  
buvo nesvarbu. Pati atsakau už savo 
sprendimus. Parašiau atsisakymo 
tekstą, kurį rengiausi paskelbti spau-
doje. Štai jis:

DĖKOJU UŽ KŪRYBOS 
ĮVERTINIMĄ, BET PREMIJOS 
ATSISAKAU

Sužinojusi, kad man paskirta 
Salomėjos Nėries premija, aš labai 
sutrikau. Turėčiau džiaugtis, mano 
kūryba įvertinta vienos talentin-
giausių Lietuvos poečių premija. 
Deja, taip nėra, negaliu ja džiaugtis 
dėl kelių priežasčių.

Visų pirma, visi mano kartos 
žmonės gerai prisimena 1940–1941 
metus ir kokį nelemtą vaidmenį su-
vaidino tuo dramatišku Lietuvos 
valstybei metu  kairiųjų pažiūrų 
inteligentija, o tarp jų ir S. Nėris.  
Aš ne tik nusigandusio vaiko aki-
mis žvelgiau  į skaudžius to meto 
įvykius, buvau ir pati su visa šeima 
būsimųjų tremtinių sąrašuose. Nuo 
tremties mus išgelbėjo prasidėjęs ka-
ras.

Po karo mano mamos artimieji 
buvo represuoti. Jos brolio Antano 
Ambrozaičio, suimto kartu su duk
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ra Janina, partizanų ryšininke, net 
kapo vieta nežinoma. Nukentėjusi 
visa gentis – ištremti, žuvę. Lietuvos 
partizanai pokario metais buvodavo 
mano tėviškėje. Negaliu pamiršti tų 
narsių idealistų vyrų, paguldžiusių 
galvas už pavergtą tautą. Gerai pri-
simenu ir Jurbarko kagėbistų būsti-
nę, kur tardė suimtą tėvą ir mane, 
tėvą žiauriai mušė. Galų gale, su-
buožinus tėvą, teko bėgti  iš tėviškės 
nuo grėsusių represijų.

Tą šiurpią okupacijos metų pa-
tirtį vėl man priminė mano sūnaus 
dailininko Kęstučio Grigaliūno Vil-
niuje parengta paroda sovietinio te-

roro aukų atminimui. Keletą metų 
jis  rinko iš Lietuvos Ypatingojo ar-
chyvo KGB fondų bylų 1940–1941 
metais  bolševikinės prievartos re-
presuotų (sušaudytų, nukankintų, 
įkalintų) asmenų nuotraukas, jų 
pirštų atspaudus. Nuotraukas išdi-
dino, atspaudė šilkografijos būdu ir 
parengė parodą. Vaikščiodama šioje 
parodoje vėl pajutau bolševikinės 
prievartos ir mirties tvaiką iš pra-
eities. Nuo didžiulės parodų salės 
sienų žvelgė kankinių akys, pilnos 
sielvarto ir siaubo.

Labai liūdna, kad ir talentingą 
tautos poetę S. Nėrį buvo įsukęs pra-

Aldona Elena Puišytė (kairėje) su Bernardu Brazdžioniu ir aktore Rūta 
Staliliūnaite. 
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gaištingas XX a. komunistinės ide-
ologijos sūkurys, atnešęs Lietuvos 
žmonėms tiek negandų ir kančių. 
Gaila man jos, kaip būna gaila aklai 
klydusios ir daug kentėjusios sesers. 
Be abejonės, vertingiausioji jos po-
ezijos dalis išliks tarp geriausiųjų. 
Tačiau jos gyvenime buvo ir tai, ko 
neįmanoma priimti, nutylėti, nuo 
ko būtina atsiriboti teisybės šviesoje. 
Nelengva apie tai kalbėti, bet kitaip 
negalima. 

Nuoširdžiai dėkodama Vilkaviš-
kio miesto savivaldybei už mano kū-
rybos palankų įvertinimą, lenkdama 
galvą S. Nėries talentui, vis dėlto 
premijos aš atsisakau. Man suteik-
tas Lietuvos laisvės kovų dalyvės 
teisinis statusas. Priimdama šią pre-
miją gal išduočiau savo jaunystės 
idealus?

Su pagarba  Aldona Elena 
Puišytė

 
O viską pakeitė netikėtas suta-

pimas. Netrukus gavau iš žinomo 
etnologo Aleksandro Žarskaus (be-
sidominčio pomirtiniu gyvenimu, 
išleidusio knygą „Mirties virsmas“) 
keistą tekstą – Nijolės Masteikaitės 
(pedagogės ir literatės) pokalbius su 
mirusiųjų vėlėmis. Radau juose grau-
dų pokalbį ir su S. Nėries vėle. Skun-
džiasi ji N. Masteikaitei, kad ligi šiolei 
smerkiama daugiau už kitus: „Kodėl 
už kiekvieną mano žodį Lietuva į 
mane mėto po akmenį? Kodėl mane 
vadina išdavike, už ką?..“ N. Mastei-

kaitei priminus, kad ji važiavo į Mas-
kvą „Stalino saulės“ parvežti, atsako: 
„Juk ne aš viena rašiau apie Staliną 
ir ne viena važiavau tos „saulės“ par-
vežti. Kodėl niekas nemėto akmenų 
į Paleckį, į Venclovą, į Cvirką, į Liu-
dą Girą, kodėl?..“ Iš tiesų, juk būtent 
Paleckis entuziastingu balsu šūkavo, 
kad važiuoja „Stalino saulės“ parvežti 
(liudija  to meto TV įrašas). Ir Cvirka 
yra daugiau blogo padaręs. Pagaliau 
ir kiti sovietiniai veikėjai, po karo jau 
žinoję įvykdytas piktadarystes, kai 
kurie iš jų ir patys jose dalyvavę.

Iš pradžių nepatikliai žiūrėjau į 
tuos pokalbius su vėlėmis. Tačiau A. 
Žarskus  vertino juos labai rimtai. Jis 
parašė platų aiškinantį įvadą ir paren-
gė spaudai N. Masteikaitės pokalbių 
knygą „Pamokos iš Amžinybės“. Tada 
suabejojau: o jei iš tiesų tai tikra? 
Ar daug mes žinome apie mirusių-
jų lemtį? Atsisakydama premijos gal 
suteikčiau S. Nėries vėlei papildomo 
sielvarto? Ji juk atliko išpažintį prieš 
mirtį, jai buvo atleista. Tad pakeičiau 
savo sprendimą ir parašiau naują pa-
reiškimą spaudai, kodėl sutinku pre-
miją priimti. Bet prisiminiau, kad esu 
atsakinga tik prieš Aukščiausiąjį ir šio 
pareiškimo nepaskelbiau.

Tačiau kai šiemet S. Nėries mirties 
70-jų  metinių sukakties metu vėl kilo 
kraštutinių jos likimo vertinimų cha-
osas (nuo įgrisusių  bandymų visiškai 
atmesti tai, kas akivaizdu, iki piktų iš-
puolių neigiant neabejotiną jos talen-
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tą) supratau, kad būtina dar apie tai 
kalbėti, ieškant išmintingo požiūrio 
akivaizdžios tiesos šviesoje. S. Nėries 
būties dvilypumą pabrėžia jos gyve-
nimo ir kūrybos tyrinėtoja Viktorija 
Daujotytė: „Besišypsanti de     putatė ir 
skaudžiai raudanti moteris. Oficiozų 
autorė ir baisios klajonės poetė. Iliu-
zijų ir baugios realybės kruvina san-
kirta“. (V. Daujotytė. „Salomėjos Nė-
ries ruduo.“ LRS leidykla. V., 1995). 
Teisi ir Nerija Putinaitė, teigdama, 
kad, „kalbėdami apie S. Nėrį, turime 
atskirti jos talentą ir jos asmenybę“. 
Iš tiesų talentas nepateisina padarytų 
klaidų. Bet kūryba išlieka kaip nepa-
neigiama vertybė. Todėl dabar skel-
biu ir savo abu tekstus. 

BŪKIME ATVIRI 
SKAUDŽIAI TIESAI

Sužinojusi, kad man paskirta 
Salomėjos Nėries premija, aš labai 
sutrikau. Menu 1940–1941 metų 
įvykius Lietuvoje, kai nusigandusio 
vaiko akimis žvelgiau į tėvų pasi-
rengimą tremčiai. Vėliau sužinojau 
apie S. Nėries vaidmenį okupuo-
jant Lietuvą. Nepamiršau ir pokario 
baisybių, partizanų didvyriškumo, 
turgavietėje numestų jų kūnų. Ir aš 
pati priklausiau rezistencijai. Tad 
kilo neišvengiamas klausimas – kaip 
pasielgti? Buvau nusprendusi pre-
mijos atsisakyti. Daug apie tai mąs-
čiau ir suabejojau: ar teisingiausia 

Svečiuose pas dramaturgą Juozą Grušą. 

KŪRYBA KAIP  PAŠAUKIMAS
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išeitis – pasmerkti? Tačiau ir patei-
sinti juk neįmanoma. Būkime atviri 
skaudžiai tiesai. Nepriimtinas man 
vertybių sumaišymas,  pastangos 
išbaltinti tai, kas iš tiesų buvo nekal-
tai pralieto kraujo spalvos. S. Nėries 
gyvenime buvo sunkiai suvokiamų 
sprendimų ir veiksmų. Jie atnešė 
skaudžias pasekmes visai tautai. 
Bandydama suprasti keistą ir tra-
gišką jos likimą, ieškodama teisingo 
sprendimo, perskaičiau ją pažinoju-
sių atsiminimus, be galo skirtingus 
ir prieštaringus vertinimus.

Ne vieno žmogaus gyvenime 
yra mums nežinomos ir sunkiai 
suvokiamos paslapties. O ypač 
ji ženklina talentingųjų likimus. 

Tik vidutinybei viskas aišku kaip 
turgaus aikštėje: perkuparduodu. 
Žvelgiant į kito žmogaus gyvenimą, 
jį vertinant reikalingas ne tik tiesos 
ieškojimas, išminties šviesa, bet ir 
artimo meilė. S. Nėris talentinga 
poetė, neįtikėtinai aklai klydusi ir 
daug po to iškentėjusi. Prisimenu 
poeto Jono Graičiūno pasakojimą. 
Sutikta Kaune ji skaudžiai aimanavo: 
„Jonai, kaip jie mus apgavo...“ Tai 
buvo jos gyvenimo tragedija, galų 
gale pasibaigusi ankstyva mirtimi. 
Pats J. Graičiūnas, sovietinio 
gulago kalinys, apie S. Nėrį kalbėjo 
su užuojauta ir gailesčiu. Pagaliau 
ir jos liga bei mirtis apgaubta 
juoda paslapties skraiste. Kalbėta, 

Su poetu Kaziu Bradūnu. 

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS, ALDONA ELENA PUIŠYTĖ  
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kad S. Nėries ligos diagnozė buvo 
melaginga, o iškeliauti į Anapilį 
galbūt padėjo ją tuomet supę įtartini 
„slaugytojai“. Pats profesorius 
Zigmas Januškevičius tvirtino 
(pasakojo savo studentams), kad 
Kauno medikai paneigė skelbtą 
diagnozę. Ir kodėl išvežta gydymui 
į Maskvą S. Nėris maldavo vežti 
ją atgal į Lietuvą?  Gal jautė ten 
ją supusių žmonių klastą? Ją 
aplankiusiai Reginai Januškevičienei 
sakiusi: „Aš bijau...“

Prisimenu Jėzaus pamokymą 
apie teisuolį fariziejų ir nusidėjėlį 
muitininką. Kas gi buvo Evangelijos 
muitininkas? Žydų okupantams 
ro mėnams tarnavęs mokesčių 
rinkėjas. Tačiau muitininkas 
suprato savo nuodėmingumą 
ir atgailavo prašydamas Dievą 
atleidimo. Tuo tarpu teisuolis 
fariziejus, skrupulingai laikęsis 
visų Toros nuostatų, didžiavosi 
savo teisuoliškumu ir žvelgė į 
muitininką su panieka. Deja, jis 
buvo pasmerktas, o atgailaujantis 
muitininkas išteisintas. Todėl 
man nepriimtinas ne tik vertybių 
sumaišymas, bet ir fariziejiškas tei
suoliškumas. Teisus buvo tik Vienas 
– Jėzus Kristus. O mes visi daugiau 
ar mažiau klystantys. Tik svarbu, 
ar suprantame savo klaidas, ar jų 
gailimės ir ištaisome.

Juk žinoma apie S. Nėrį, kad 
ji prieš mirtį atliko išpažintį pas 
kunigą Juozą Gustą. Reiškia, ji 

atgailavo, jai buvo atleista. Kunigui 
J. Gustui ji atidavė ir savo slaptą 
užrašų sąsiuvinį, kuris nežinia 
kur prapuolė, kai kunigas buvo 
suimtas. Nežinome, kas buvo tame 
sąsiuvinyje. Gal slapti sielvartai, 
liudijimai ir atgaila? Tad ar galima 
ją, jau iškeliavusią Anapilin, be 
gailesčio pasmerkti?  Pagaliau ir 
žaizdos negali amžinai kraujuoti, 
ateina metas, kai jas reikia gydyti.  
Apie tai kalba ir poetė Liūnė Sutema:

Kada iškils piliakalniai,
kad galėtume perduot 
slaptažodžius
kuorų ugnim liepsnojančia?
Piliakalniai seniai visi supilti
ir vėl atkasti
iki paskutinės sagės, ąsočio šukės, 
žirgo žvangulio –
kaskit giliau, kaskite, tik nieko 
nelieskit,
bet klausykit,
gal išgirsit lakštingalą
ant nudžiūvusio diemedžio šakos 
–kada pražydės sausa diemedžio 
šaka?
Kai –
„Žemė taps žiedais marga
Aš diemedžiu žydėsiu“.
Ir tebežydi
Salomėja Nėris.
Ir tebegyvena du broliai
Kainas su Abeliu,
ir kalba kalba kalba
laukdami, kuris kurį nutildys –
arba abu prakalbės ta pačia

KŪRYBA KAIP  PAŠAUKIMAS
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vienas kitą mylinčių brolių kalba –
 „Graffiti“, 1993

Tai seseriškai jautrus kalbėjimas, 
nepaneigiant Kaino ir Abelio tra
gedijos, tačiau ilgintis kitokio, nors 
ir nelengvai pasiekiamo, jų santykio. 
Savo autobiografijoje (Egzodo ra
šytojai. LRS leidykla, 1994) apie 
S. Nėrį ir J. Degutytę ji rašo: „Aš 
tas dvi moteris turiu savo širdyje, 
jos man yra išskirtinės, vienintelės. 
Didžiuojuosi, kad jas turiu“. O 
toliau toje pačioje autobiografijoje 
Liūnė Sutema sako: „Turbūt niekada 
negalėsiu atleisti tiems, kurie žudė 
mūsų partizanus pokario metais 
Lietuvoje, ir tai guls ant mano 
sąžinės...“  Taip, partizanų žudikams 
atleisti vargu ar įmanoma. Ypač 
tiems, kurie dėl to net nesigaili.  O 
S.  Nėries įrašas tuščiame bloknote, 
artinantis jos gyvenimo pabaigai, 
sukrečia: „Sužeisto žvėries riksmas 
– mano aimana dėl savo tautos...“  
Neįmanoma skaityti šių žodžių su 
pasmerkimo akmeniu rankoje. Jos 
likimas jau Viešpaties nulemtas. 
Žvelgdama atvirai į skaudžią tiesą 
– nepaneigiamus jos klystkelius ir 
po to patirtas kančias, nulenkdama 
galvą jos talentui, šią premiją 
priimsiu kaip nelengvo savo kelio į 
literatūrą įvertinimą.

Su pagarba - Aldona Elena 
Puišytė

Svarbu man ir tai, kad premijos 

neatsisakė Kazys Bradūnas, nors 
rūstus buvo Justinui Marcinkevičiui 
(eil. „Gerumų jau gana, Justinai...“). 
Neatsisakė Julija Švabaitė, Petronė-
lė Orintaitė, Vitalija Bogutaitė. Gal 
nulėmė žinia, 1948 m. gauta iš parti-
zanų vado Juozo Lukšos-Daumanto, 
kad S. Nėries slaptasis rankraštis iš 
tiesų egzistavo ir pateko pas partiza-
nus?

Praėjo dvidešimt penkeri metai 
po Nepriklausomybės atgavimo, bet 
akivaizdu, kad okupacijos laikotar-
pio rašytojų veikla bei kūryba tebė-
ra įvairių miglų apgaubta. Išsklai-
dyti jas gali tik sąžiningas ir drąsus 
žvilgsnis. Metas ieškoti giluminės 
tikrosios, nors ne vienam gal ir skau-
džios tiesos.

Kaip vertinate Lietuvos dabartį? 
Ar susitikimuose su skaitytojais būna 
ir tokių klausimų? Atsakote taip, kaip 
atsakytumėte geriausiam draugui?

Su skaitytojais dabar nesusitin-
ku. Atsakyčiau, be abejo, kaip ge-
riausiam draugui. Antraip nebūtų 
prasmės susitikti. Nepriklausomos 
Lietuvos dabartyje daug kas kelia ne-
rimą, o ypač emigracija, tautos savi-
monės nykimas. Jau kyla abejonės ar 
išsaugosime tikrąją lietuvišką savas-
tį. Turime iš naujo klausti savęs:  ką 
man reiškia tauta, istorinė atmintis, 
unikali lietuvių kalba, nacionalinis 
tapatumas? Jei prarasime tautinį ir 
kultūrinį savitumą, mažai mūsų tau-

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS, ALDONA ELENA PUIŠYTĖ  
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tai gresia prapultis postmodernios 
globalizacijos skersvėjuose. 

O galime juk įsišakniję savo že-
mėje kaip savita tauta kūrybiškai 
skleistis visame pasaulyje. Neramina 
ir nuojauta, kad dabarties pasaulyje 
vyksta pavojingi eksperimentai, lie-
čiantys ne tik mūsų kasdienybę. Jie 
jau apima ir giliuosius žmogiškosios 
egzistencijos klausimus, pačią jos 
šerdį. Tai eksperimentai su slaptu 
šūkiu: „Jei Dievo nėra – viskas gali-
ma“. Siūloma laisvė be atsakomybės. 
Be atodairos braunamasi į žmogaus 
prigimtį, geidžiant ja manipuliuoti, 
taip sužeidžiant ir jo sielą. Manau, 
kad pasaulis, o kartu ir globalizuota 
Lietuva nūnai yra lemtingų apsis-
prendimų kryžkelėje. Į bauginančių 
pokyčių sūkurį abejotinų projektų 
stumiamam žmogui labai reikia dva-
sios budrumo, kad sugebėtų atskirti, 
kas tikra, ir pasirinkti.Tiek atskiram 
asmeniui, tiek ir tiems, kurie priima  
žmogui ir tautai svarbius sprendi-
mus.  Nuo kiekvieno iš mūsų apsis-
prendimo ginti tas vertybes, kurios 
niekuo nepakeičiamos ir būtinos, jas 

liudyti savo gyvenimu, nuo drąsos 
pasipriešinti klastingoms jėgoms, 
siekiančioms žlugdyti laisvą ir orią 
žmogaus dvasią, galbūt priklausys 
ar išliksime.Viliuosi, kad nugalės ne 
šaltas, tik sau naudos ieškantis pro-
tas, o dvasios laisvę ir žmogiškąjį 
orumą ginanti širdies išmintis. Tikiu 
tautos dvasioje pasipriešinimų prie-
vartai dėka susitelkusia atsparumo 
energija, kurios šaltinis atsiveria le-
miamais istorijos momentais.

Kuo ypatinga Jūsų kūrybinė 
virtuvė? Kokius kūrybinius planus 
dar būtinai norėtumėte įgyvendinti?

Rodos, ji niekuo neypatinga, bet 
sunkiai nusakoma žodžiais. Kūrybi-
nių planų yra dar ne vienas. Tačiau 
tegul jie lieka paslapty, kol nereali-
zuoti. Geriau kalbėti apie tai, kas jau  
yra įpusėta. Rengiu knygą apie poetą 
Bernardą Brazdžionį su jo laiškais ir 
naują poezijos rinkinį.

    2015 m. rugsėjis
                                                                                                                               

Kalbėjosi
Leonas PELECKIS-

KAKTAVIČIUS  
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***
Tik nuošalės tyloje man prabyla
ištylėtieji žodžiai, darnos išsiilgę.
Triukšmų gaudesy sąskambiai jų
baukščiai nutyla, kaip nusigandę
vaikai jie slepiasi vėl, nenaudingą
poezijos grožio žaidimą pamiršę.
Apglėbk mano sielą, tyli amžinybe,
kad bylotų gyvoji prokalbės dvasia, 
rinkos triukšmų neužgožta, tylumos
šaltiny nusiprausus, tegieda užmirštas
širdžių antifonas, teskelbia pasauliui
kosminio virsmo šifrus amžinuosius. 
O, būk pasveikintas, tylusis buvime,
nuošalėj nuo triukšmo ir užkulisių
banalybės, būki pasveikinta, gražioji
viltie, andai tu pražydai tarp erškėčių,
būk palaimintas, tylusis žodi, aidintis
iš dosniųjų gyvosios kalbos gelmenų.

ALDONA ELENA PUIŠYTĖ

MŪZOS
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***
Ar yra kas naujo po saule? –
tuštybių tuštybė gal viskas,    
kaip teigė išminčius, rūkų tik
rūkas, tik blyškūs atspindžiai 
veidrody amžinosios tikrovės,
slėpiningos, dar neatpažintos.
Bet gi mums padovanota ir ši,
regimoji, liečiam ją pirštais
jautriais ir jaučiam jos pulsą,
plakantį po daiktų paviršium,
ilgesį jos begalinį perkeistai
būti, perkeltai į kitokį buvimą.
Staiga supratau: viskas šičia,
dabar, akimirkos amžinybė,
persmelkta ji neregimosios,
o nuolat kuriančios Dvasios, -
kiekvienas atomas suvirpa,
gyvo jos spindulio palytėtas, 
švyti ir mano nustebus širdis.

***
Kokia iš tiesų ilga ir sunki man buvo
piligrimystė aname laike, tik su vilties
šviesa širdy, su Esančiojo meile, su jo
malone nepelnyta, padovanota veltui.
Sakau: dabar atėjo metas su praeities 
šešėliais atsisveikint, sunkią jos naštą
palikti prie kelio žvirgždėto, sužeidusi
jo aštruma užmaršties žole teapauga. -
Nesižvalgysiu daugiau atgal, kad ašarų
druskos stulpu nepavirsčiau, kaip Loto
legendinė sutuoktinė, staiga atsigręžus
į šiurpiai liepsnojusį nuopuolių miestą...
Gana! Atvėsusių pilkųjų šiurpo pelenų

ANTIFONOS
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ano meto degėsiuos daugiau nežarstysiu,
o pasiliksiu sau vien tai, kas buvo tikra,
kas liko neatšaukiamai lemtinga tik man.

***
Neišbrauksiu savo gyvenimo knygoje
nei vienos eilutės iš to, kas man paskirta.
Tik nūnai supratau: maloningai ir švelniai
prievartų ir prieštarų aštriais akmenimis
vedė mane gailestinga Viešpaties ranka,
sergėjo ir gydė, per tamsųjį slėnį lydėjo,
sulaikė ties praraja, kad į ją neįpulčiau...
Daug dar, o, daug dar turėčiau pasakyti,
deja, apie tai bylosiu žemiškais žodžiais,
kitokios kalbos aš nemoku, o neišsakoma
ši gautoji žinia, sielos gelmėse ji atpažinta.
Tie mano žodžiai tik atšvaitai slėpiningos
belaikės tikrovės, kai sielos veidrody ūmai
blyksteli jos grožis, kai tylus Dvasios vėjas
nupučia kasdienybės ir drungnumo dulkes,
kai sušvinta pro daiktus kitos būties šviesa.

***
Pamažu, palaipsniui paleidžiu viską
iš rankų ir iš širdies, ką savinaus tarsi
tai būtų mano, kol supratau, jog viskas
čia dovana, man paskolinta tik ligi laiko,
kad vėl sugrąžinčiau dosniajam Davėjui.
O, kiek daug atminties erdvioje talpykloj
daiktų ir bedaikčių šios buities šešėlių –
tartum sendaikčių blusturgy siūlos dar jie,
aiman, labai jau nupigę, aš tik šypsausi
tyliai į juos žvelgdama, atpažinus kadaise
brangintą pigų mažmožį lyg brangenybę.
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Taip, liesti šio pasaulio daiktus pagarbiai
ir su meile, kasdienybės šiurkštų pilką rūbą,
paveldėtą sidabro žvakidę, bet neprisirišti.
Nuolankiai ir oriai, o kartais skausmingai
pagaliau išsilaisvint iš visko, kas apriboja
sielos kosmiškumą, kas dvasios skaidrųjį
degimą ūmai užpusto drungnumo pelenais.

***
Palaimintas buvimas šičia, jei džiaugsmą
ir skausmą jau moki apglėbti lyg brolius, -
tą permainingą šviesos ir šešėlių trikdančią
kaitą pasitinki ramiai lyg dienos ir nakties
neatmainomą būtinybę. Amžiaus grubaus
sužeistą būvį gailestingai išlaisvina ir gydo
antgamtiškos Meilės prisilietimai švelnūs.
Kokia palaima staiga išsilaisvinti iš visko,
kas ribą užbrėžia beribe alsuojančiai sielai, 
kas sukausto jos ilgesingą troškimą atsivert
grožiui belaikiam. Jis taip arti, jisai sušvinta
iš kūdikio akių, iš vargšo graudžios šypsenos,
iš ugnimi žaižaruojančių nakties žvaigždynų
ir iš dagio skurdaus, jei žvelgiam į jį su meile.
O! tada iš tiesų palaimintas yra buvimas čia

***
Vėl džiaugsmas regėt ir liesti iš naujo 
žemiškus daiktus, nesisavinant nieko,
medituoti Visatos fenomenų įvairovę,
tyliai aidint grigališkiems choralams...
Aušrojančio ryto šviesoj nubudę vešlūs
sodo žolynai, naktinėj rasoj nusiprausę,
pasveikins artėjančią dieną, jie laukia
pirmojo griaustinio, atsivers pumpurai,
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po žiemos speigų saulės išsiilgę. Žiū!
Varna obelies viršūnėj, ko ji kranksi,
ko nerimsta? Varnėnas prie inkilo ulba,
suklūsta prabėgantis rainas kačiukas,
dygioji dilgėlė ir nuolankusis vėdrynas.
Žvelk ir stebėkis, kokia įstabi įvairovė:
tai užkoduota knyga, parašyta Kūrėjo? 
Gyvenimo menas – perskaityt jos šifrus
slėpiningus šviesos ir šešėlių žaidimuos, 
šitą formų gausybės, atspalvių ir spalvų
kaitą permainingą, kosmoso žvaigždynų   
nesuvokiamą šokį sferų muzikos ritme.

***
Ieškau, klausiu, budžiu suklususi, dvejoju, 
kaip atpažint, neapeiti artimą tikrąjį savo? – 
juk menu Pranciškų, skaidrią Saulės giesmę,
raupsuotąjį, jo apkabintą su broliška meile,
tai ir aš neklausinėsiu, neskirstysiu, kas čia
vertas, o kas nevertas. Juk mylintis Dievas
saulę sukūrė, kad šviestų ji lygiai visiems, 
o fariziejų buhalterišką tiesą atmetė andai
Gailestingasis Golgotos kalne ant kryžiaus.
Gal ubagas prie Katedros durų, stovintis
gruodžio žvarboje, neatpažintas brolis?
Sakau sau: nepraeik, tik skatiką įspraudus
į sugrubusį jo delną, o paklausk, išklausyk.
Žinai, kaip džiugu giedot kosmoso grožį,
medituoti vienatvėj jo spindulingą tikrovę, 
bet jei regi sielos šviesą, atpažink ir šešėlį,
gal tik anapus be šešėlio bus mūsų dvasia.

ALDONA ELENA PUIŠYTĖ
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***
Mįslingas čia mūsų buvimas,
bet įstabus, jei meilės žvilgsniu
viską apglėbsi, priglus patikliai 
prie delnų ir kasdieniai daiktai,
kad atitirptų sušalusi jų dvasia,
nes toksai yra materijos būvis,
kai ją apleidžia globianti meilė.
Tai jie, dėsniai meilės begalinės,
trauka slėpininga laiko apglėbę 
kosmoso šiurpų ugnyną, šėlimą 
jo liepsningą ir nartų sutramdo.
Ir širdį žmogaus, tą pakvaišusią,
keistojo ilgesio plėšomą jo širdį, 
balzamu viltingu išlaisvina, gydo.
Neapsakomas šių meilės dėsnių
visuotinumas. Va, mažas šuniukas,
kantriai jis laukia glostančio delno.
Gal ne veltui Asyžiaus šventasis
sakė pamokslą žuvims ir aršiajam
Gubijo vilkui, kol šis tarsi mielas
taikus avinėlis atgulė prie jo  kojų?

***
Ar ilgai dar, ar ilgai dar neapykanta
plėšys šią planetą palaikančią meilės
ir gailestingumo skaisčią Pleromą? –                  
juk ir kosmosas ilgesingai tebelaukia
prieš du tūkstančius metų pažadėto
gyvybės virsmo, Apokalipsės ženklo
lemtingo, neišvengiamo išsipildymo.
Tai ko delsia žmonija, ko nesusitaiko?
Dvi priešiškos jėgos, šviesa ir tamsa,
nuolat piestu viena prieš kitą, nuolat

ANTIFONOS
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žmogaus ir pasaulio širdy šiurpulingai
siautėja pirmykščio chaoso stichijos.
Kas išgelbės, kas sutaikys, kas išgydys
nualintą žemę, strazdo tyliąją giesmę
kas atgaivins, kas sugrąžins bitės šokį
džiaugsmingą prie avilio tarp gėlynų, 
kas dūstančiai žuviai pasiūlys vandens?

***
Graudžiai laikina ir dužli ši tikrovė,
todėl ją apdainuoja poetai, trokšdami
sulaikyti, įamžint akimirkų blyksnius,
jos formų gausybę, šviesotamsos kaitą,
gyvasties ir mirties slėpiningąjį ritmą.
Jau brinksta vyšnios pumpurai už lango,
apsipils jie žiedlapių baltumu neužilgo,
tulpės žiedas pilnas šviesos nei kielikas
perkeisto rožių vyno, bitė žiedadulkėm
apsvaigdama darbymečio metą skelbia,
o nuolanki pakalnutė skleidžia aromatą, 
jis kyla į skliautą lyg senovinis kodylas.
Gamtos simfonija kaip kosminės mišios, 
jos padėka Kūrėjui už gyvastį padovanotą -
žiedų smilkalai, pienių auksas, žiedadulkių
mira, tai materijos širdy kuriantis veiksmas.         
Menu Paparčių vienuolę baltarūbę, skendi 
jos siela kontempliacijos tyloje begalinėj,
širdies maldoje visa žemė jai lyg šventykla.

***
Ir vėl protingieji kartoja: „Ko skraidai
padebesiais, ko žvalgaisi į nežinomybę, -
tikra vien tai, ką lieti čia gyvasties pirštais.“
Varge, lyg aš nežinočiau, kokia ši tikrovė,
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kai tarsi ašmenys žeidžia. Bet švyti pro ją
dar Kažkas, ko net įvardyt aš neišmokau,
kas gyviau už mano gyvybę, pulsuojantis
jos gelmėse. Apsunko tikrovė nuo daiktų, 
pavargo kalba nuo kivirčų triukšmingų, -
kitokio kalbėjimo ilgis, ne vien tik dužlios
realybės ženklų, o dvasios ugny grūdintų
žodžių, ataidinčių iš prokalbės pradmenų, 
iš sielos sąskambių dermingų, iš to, kas 
nedūla, kas lieka, kai nieko šičia nelieka:
jų ilgiuos vienumos ir nuošalės tylybėj
prabylančių nuskaistintais skiemenimis.

***
Ar žinai, kokie ramūs ir tylūs
yra tie, kurie iš tiesų atpažino
vienatinę, tikrąją paskirtį savo?
Iš skersgatvių būvio triukšmingo
jie traukias į tylią nuošalės rimtį.
Mažai jiems tereikia šičia daiktų,
nedaug  jau ir pokalbiui žodžių,
į tylą gelmingą būties įsiklausę
išgirsta, ką kužda Dvasia amžinoji.
O, žvelk! kokia be galo nuščiuvus,
kokia palanki jiems senolė gamta,
medituojantiems grožį dermingą, -
jų meilės šviesa pasklinda Visatoj,
kur ilgesio bitės įkvėpimo nektarą
renka iš kosminių sodų kvapniųjų.

***
O, atpažinta gyvosios dvasios gentie,
iš visų planetos kraštų ir kontinentų,
o, mistikų ir poetų pažadėtoji žeme, -
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koks ilgesys, koks begalinis kitokio
grožio ilgesys jus sieja lyg spinduliai, 
perveriantys amžių tamsą. Neįkalinti
nei laike, nei erdvėje, kaip nelauktai
atrandate jūs vienas kitą perkeistame
dvasios žemyne, žody harmoningam.   
Paženklino andai nelauktai ir mane
tas keistas ilgesio spindulys ir įrėžė
širdyje nei stigmą, kurios nepagydys
jokie šio pasaulio vaistai, vien žodis,
tas giedantis žodis ir sielų artimųjų,
neįkalintų laike nei erdvėje, budinčių
su giesme šiapus ir anapus, tik ilgesys
begalinis neatšaukiamos bičiulystės
tų brolių ir sesių iš senosios genties.\

***
Jie, Hildegarda, Fridrichas, Emilė, 
nuolankiai čia giedoję nemirtingąjį 
grožį poezijos sąskambiais įstabiais.
Andai jie palytėjo ir mano budėjusią
širdį, paženklino neatšaukiamu ženklu
dvasinės bičiulystės, kuriai negalioja
materijos kaustantys dėsniai, anapus
ir šiapus suvienija spindulio lieptas, -
tikroji, ne kraujo, dvasios giminystė,
kas taip ją patyrė, tas žino, supranta.
O kaip jie ištvėrė sielos tamsiąją naktį,
kai skliautai meditacijoj ūmai  aptemo,
kaip atsilaikė, mirtingi, tokioj apleisty?
Budėki, širdie, kol vėtra taip įnirtingai
beldžia į langus, keista pavasario vėtra,
ir griausmas ankstyvas su žaibo kirčiais
žadina įšalo sukaustytą krūpsinčią žemę,
skelbia jis žinią, kad pavasaris vėl išauš.
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***
Varge, o mes, o kaip mūsų laikas? 
Atpažinimo raktą gal mes praradom,
kad mūsų akys grožiui slėpiningam
taip aptemę ir nuolat klumpanti arši
kalba be gyvasties ženklų, be meilės, 
apie ją tik plepančios kietos širdies.    
Būk, mano širdie, švelni su vienišais,
su liūdinčiais ir atstumtaisiais, būki
mažiausiųjų sesuo, nes jų Karalystė.
Mums buvo skirtas piktas amžius, -
smurtautojas klastingas. Betgi mes,
kaip mes pasirenkam pasaulio rinkoj?
Tešėlsta minia, savo kilmę pamiršus,
gal išdavusi amžiną įpėdinystę, tegu.
Bet kokios vizijos tave šiandien lydi, -
kokie, dar nesapnuoti, lemtingi sapnai?

***
Kas taip nelauktai išlaisvina mus,
tarp daiktų įkalintą laisvąją sielą,
ar ne vakaro valanda auksaakė,
ar ne jos santaikus nuolankumas
viską priimti, kas buvo paskirta,
be maišto, be geliančio skundo?
Ramybės šviesa srūva virš knygų,
virš pražydusios rožės, apjuosia
budinčią širdį spindulių vainiku,
laimina daiktus tylios kasdienybės.
O, dėkot, kad esu, nors ištartas žodis
nuaidi ir krenta į tylą, kur, dulkėmis
aukso apkritęs, lauks savo valandos.
Koks slėpiningas, įstabus buvimas! -
Aure. Kažkas, nepaliekantis pėdsakų 
žemės vargų keliuose, tyliai praeina,
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tik dvelkteli kvapas kodylo ir tirpsta
lyg pašventinto vyno skonis ant lūpų,
kosminės bičiulystės meilinga dvasia.

***
Kokia ji plona, aiman, neperregima ji,
slėpiningoji uždanga, skirianti abi mus
supančias tikroves. Gailėdamas trapių, 
mirtingų mūsų kūnų, jis, Nemirtingasis,
gal neleidžia jos atskleist nepašvęstiems?
Tik nuskaidrinę savo dvasią mylintieji 
nuolankiai gali artėti prie Nesutvertojo 
šviesos. Bet ir jie suklupę juk apstulbo 
iš baugio jo neapsakomą grožį išvydę, 
kol išgirdo tylų: „Nebijok...“ O, ilgesys, 
tas begalinis ilgesys nubudusioj sieloj, 
o, Nemirtingojo gailestingumas ir meilė, 
ką jis atskleis ir nevertam savo vaikui, 
ką padovanos, kai budinčią vakaro tylą
užlieja slėpiningų Visatos choralų aidai?

***
Jam dėkosiu, sąskambiais žodžių tyliųjų 
tyliai žaisdama. Jis arti ir viską jis girdi, -
net atodūsį lengvą jam dėkojančios burnos.
Meditacijoj siela į vaiskiąją šviesą panirus,
ūmai nuščiuvo ir įsiklausė... Kaip apsakyt,
kokia kalba, kas neapsakoma? Tik budėti
prie užvertų slėpinio durų, tik nuolankiai
laukti ženklo nuojautų kuždesy viltingam...
Nutolsta triukšmingo pasaulio garsai įžūlūs,
nenutildę sielos giesmės ilgesingos. Švinta       
praregėjimų blyksniuos nelytėti gelmynai,
viršukalnių spindesys ir dvasios neturtas, -
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nuostaba palaiminga perveria širdį it žaibas,
skurdi būtybė, malonės ugnim nupraustoji,
dėkoju ir giedu ne žodžiais, o visa būtimi.

***
O sielos virpesiai, o dvasių pasaulio
spindulingos antenos, siunčia jos tyliai
perspėjančius ženklus: ar perskaitysim,
ar suprasim? Tik nebijok, širdie palytėta,
sergintis angelas budi šalia, ar girdėjai
arti bičiulišką šlamesį jo sparnų, regėjai
staigųjį blyksnį užstojančio jo kalavijo?..
Adventas. Meditacijos tyloje išbudėsiu 
visą Didžiąją savaitę, atgailos rasomis
nusiprausiu, o sielos veidrodžio dulkes
gal nušluostys angelo sparnas baltasis,
tada gal atpažinsiu duodamus ženklus?-
jei simboliai sieloje vėl nušvis, gal atsiras
ir slėpiningas raktas atrakinti jų prasmei. 
Dvasios vėjas pučia nuo Karmelio į atvirą
klausančią širdį, bet nežinau, kas paskirta.
Pasaulis lyg perskeltas varpas... Budžiu.

***
Kaip švelniai, Neregimasis, kaip švelniai
tavo šviesa mus apglėbia, o, kaip atsargiai
mus perspėji, mokai budrumo. Nugandintų
vien tavo balsas, apakintų veido spindesys,
subyrėtų trapus mūsų kūnas, tiktai palietus
spindulingą tavo apsiaustą?.. Rodos, buvai
taip arti, bet nepalytėjai mano pavargusios
vienišos širdies lyg Liepsnojantis Krūmas,
apakinęs andai pernelyg žmogiškas pranašo
Mozės akis ir apavą grubų įsakęs nusiimti.
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Dieviškam tobulumui gal sunkus ir žeidžia 
neperkeistos materijos tankis? Bet įsikūnijo
juk Dievo Sūnus ir tvarūs kosmoso dėsniai 
jam nuolankiai pakluso...  Ai, mano kalba
it lemenimas naivus bylot pradėjusio vaiko,
kai bandau išsakyti, kas neišsakoma žodžiu

***
Gal tai akimirka iš amžinybės? –
amžinasis Dabar, lemtinga žinia: 
kirto nei žaibas, perskėlė laisvąją
dvasią ribojantį iliuzijų horizontą,
atvėrė, kas tikra, kas įsirėžia į širdį
ligi skausmo, slėpiningo lyg stigma,
ko neatsižadėsi net valandą paskutinę.
Praeitis-dabartis-ateitis, viskas jame
sutilpo: žmogaus fenomeno slėpinys.
Veltui aš prieštaras derint bandžiau 
ir stebėjausi šito būvio paradoksais, 
svarsčiau ir abejojau, kol supratau:
viską apglėbia neišsakomas Vienis.
Kurianti meilės Dvasia persmelkia
visą Visatą, žvaigždynų žėruojančią
šiurpią didybę, dulkiną skurdųjį dagį
prie viešojo kelio, ulbančią kanarėlę
ir mūsų maištaujančias užsispyrėles,
mylėt neišmokusias širdis drungnas.

***
Dužlaus šios žemės grožio dar atsižiūrėti:
bendrumo čia erdvės, jaukus čia buvimas,
kur viską atpažįstam tik liesdami su meile.
Įstabios šio pasaulio formos gal atspindžiai
ne šitos tikrovės, jos provaizdžiai, materijoj
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įkūnyti, tobulieji? Subyrantys, atėjus metui.
Ir mes, o kaip gi mes? Gal mes tobuliausio
Provaizdžio paklydę palikuonys, tebesiilgim
prarastos įpėdinystės, Tėvo namuose patirto
amžinybės skonio? O mūsų mirusieji, o jie,
materijos atomais pažirusios jų kūno formos?
Bet gi jie esantys, dvasia jų nemirtinga: kur
ir kaip? Ar atsiliepia į meditaciją ir maldą? –
retai ir iš lėto, net labai iš lėto, nes materijos
tankis daug ką sulaiko, tik maldos lakumas
nebesulaikomas, tik dvasia. Melstis. Budėti.
Viskas ateina savaime, kai išmuša valanda.
Angelas žino, bet nuolankiai lig laiko tylės.

***
Žodžių prasmėse gal pasiklystam? –
daug jau kalbėta, o ar daug pasakyta.
Angele piligrime žėruojančios Visatos,
tuo spindulingu aštriu teisybės kardu  
tu gal suskaldyk siauraprasmę proto 
užsibrėžtą ribą, atverk begalybę širdy
į spindinčią erdvę, kur Viena ir Visa,
kur egzistuoja meditacijos vienuma,
bet nėra liūdnos vienišųjų vienatvės,
kur viską meilingai apglėbusi laiko
amžina begalinė Nesutvertojo meilė. 
Kryžiaus vertikalės ir horizontalės +
susikirtimo taške slėpininga Vienovė,
nes dieviškasis Vynmedis įsišaknijęs
žemėj, o viršūne jis galaktikas apglėbia:
kas apsakys tą dvasinio Visatos virsmo
Slėpinį beribį, gyvybės atpirkimo kainą? –
gal netrukus liudys Apokalipsės ženklai.

ANTIFONOS
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Susirinkus žiūrovams išjungiama šviesa. Aktorius atsirakina iš vidaus. 
Įeina į mažą priebutį. Kruopščiai užsirakina iš vidaus. Stabteli. Vėl grįžta atgal: 
darsyk patikrina, ar gerai užrakino. Eina į sceną – tai virtuvės ir restorano 
salės jungtis. Ten, virtuvėje prie stalo, prasideda veiksmas. Puodai ir puodeliai. 
Lentynos. Įprastiniai virtuvės įrankiai. Tamsa. Aktorius neskubėdamas 
įjungia mažą lemputę, jos beveik nesimato ir ji menkai ką teapšviečia. Įjungia 
radiją, sukinėja (lyg kažko ieškodamas – muzika, žinios, pokalbiai). Paskui, 
sakytumei, neradęs ko ieško, žiūri pro langą. Pastebėjęs tariamus lankytojus-
žiūrovus, šiek tiek nenatūraliai nusišypso, ištraukia iš vieno stalčiaus domino 
kaukes (iškirptas ir suklijuotas iš spalvotų  žurnalų) ir paprašo žiūrovų 
išsidalinti ir nesivaržant užsidėti jas tuomet, kai tik bent kiek pasijus nejaukiai. 
Tai, esą, labai padės veiksmui.  Paskui užsiriša prijuostę, užsideda virėjo 
kepuraitę. Salėje paima du peilius ir ima juos galąsti iš pradžių ramiai, po to 
tarsi špaguodamasis su nematomu oponentu. Porąsyk atsigręžia į publiką taip, 
kad žiūrovams taptų kiek nejauku. Šypsosi. Paskui padeda peilius, nusišluosto 
rankas ir ima bendrauti su tariamais restorano lankytojais, tarytum kasdien 
būtų taip įpratęs. Tačiau jo teksto forma kasdieniška, o turinys išskirtinis. Tai 
išpažintis, bandymas suprasti save ir buvusius įvykius ir sykiu priešinimasis 
praeičiai. Ir tai esminė jo gyvenimo diena.  

JULIUS KELERAS

AR KADA 
NORS
BUVOTE 
MUCHOSRANSKE?



Varpai 2016 (34) Varpai 2016 (34)

42 43

VIRĖJAS (pradėdamas greitakalbe ir tarpais sulėtindamas kalbos tempą, 
tarsi traukoma magnetofono juosta): 

Aš... Žinot, turiu pasiruošti... Aš turiu laiku išeiti... O šiandien, supraskite... 
Šiandien arba mes išeisime abu, arba... Arba aš išeisiu vienas.

Užsistato žadintuvą šeštai valandai ryto.Ima gąlasti peilius. Niūriai
VIRĖJAS: Nekreipkit dėmesio. Aš nepratęs ruošti maistą prie žmonių. 

Mėgstu ir dirbti, ir kalbėtis akis į akį. Akis į akį... Dantis už dantį... O čia... 
Čia darbas... Tik darbas... Na, darbas... Darbas žmogų puošia. Kol visai 
nenupuošia, ar ne? Ar jums?.. Na, kaip čia... Kaip čia jums... Žodžiu, aš... Tik 
naktį, aš čia tik naktį... Aš čia tik naktį... Sunku suprasti? Įeinu kaip vagis. 
Kaip koks svetimas vagis į savo namus.

Pastebi, kad rankoje laiko peilį
VIRĖJAS: Tik jūs ko nors nepagalvokit... Nepagalvokit, prašau jūsų... 

Man tai įprasta, visiškai įprasta vieta. Aš... Aš čia viską žinau... Viską... 
Vaikšto po patalpą kaip po muziejų ir rodo.
VIRĖJAS: Šaukštai, šakutės, prieskoniai, puodai, padėklai... Seni, nauji, 

kada, kur pirkti, kiek kainavo, kas pirko. Netgi kokiom kupiūrom mokėta... 
Kur krapštukai, kur spaustukai... Česnakams, imbierams. Krapai, petražolės, 
raudonėliai... Viską žinau... Išskyrus, žinoma, tuos penkerius metus, kai čia 
šeimininkavo kiti.

Pauzė
VIRĖJAS: Kiti... Ten lėkštės, lėkštelės, štai ten – puodukai... Serviruotės, 

rankšluosčiai, skudurėliai... Santechniko... Santechniko Vanios telefonas, 
na, jei kas nors... 2348455… Ne... 2348655... Taip, tas. Tas namų... Tikrai, 
garantija. Turiu ir kitus, turiu... Būkit ramūs, aš nesijaudinu. Aš... Aš ramus, 
labai ramus... Aš visada ramus. Naktį aš būnu labai ramus. Dieną aš miegu. 
Viskas atvirkščiai dabar nei kalėjime. Tiesa, pasakykit man, jei neišgirsčiau... 
Jei kas nors pasibelstų...

Agresyviau, lyg įsižeidęs
VIRĖJAS: Aš visada nešiojuos savo seną užrašų knygelę, nors numerius... 

Numerius aš puikiai atsimenu. Netikit? Galit patikrinti. Vis dar.
Bandydamas atsiminti
VIRĖJAS: 22256 – darbo... Vanios darbo. Jei prireiktų... Jei ką, galima 

ir uošvei... Ji greta toj pačioj laiptinėj... Daug metų toj pačioj laiptinėj. Ir 
visada namie. Mobilaus tai jis neturi, ne... Visi turi, o jis ne. Jau kokie šeši 
mėnesiai... Ar septyni... Ne-be-pri-si-me-nu. Dovanokit. Aš viską pamirštu. 
Aš net pamirštu, kad nebeatsimenu.

Juokiasi

AR KADA NORS BUVOTE  MUCHOSRANSKE?
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VIRĖJAS: O Vania, mano santechnikas... Pametė, jau aštuntą... O jo 
žmona jam sako: Vania, sėdėk namie ir lauk... Paskambins, kur jie dėsis... 
Užsikiš vonia, suges unitazas, kriauklė ar dar... koks kitas ten... nežinau tų 
pavadinimų... Koks kitas ten tavo vamzdis. Pas mus nuolat kas nors teka. 
Tegul ir pas juos... Tegu bėga, tegu laša be sustojimo. Tegu užtvindo. Kodėl tik 
pas mus nuolat prakiūra? Tegul ir ten, Vania, tegul ir ten. Visur tegu. Vis tiek, 
Vania, visi tavo vamzdžiai seniai jau prakiurę... Sėdėk namie, Vania. Jei bus 
lemta, Vania, išsigelbėsi. Nojus išsigelbėjo, tai ir tu. Net be mobilaus. Kam jis 
tau? Vis tiek pamesi. Tegu bėga, Vania, tegu bėga...

Pauzė
VIRĖJAS: Pikta moteris... Aš tokių vengiu... Aš išvis vengiu... Aš išvis 

vengiu moterų. Ji... Jos... Na, jūs žinot... Jos pernelyg gražios... Jos kvepia 
tais savo pavasario kvapais taip, kad... Man geriau kitaip... Paprastai... Na 
štai Vania...Vania? O ką Vania? Geras vyras, tik per daug geria... Bet... O 
kur jūs matėt negeriantį santechniką?.. Kur?.. Karikatūrose? Kine? Na, gal 
kokiam tarybiniam, anų laikų kino filme... Apie tankistus ar... Na, apie tuos 
– gangsterius... Gal... Bet ir ten tik todėl, kad ten jų nėra... Santechnikų... 
Na kam, sakykite, tankistams santechnikas? O gangsteriams?... Kam 
gangsteriams?

Gangsteriai apskritai tik kine ir tik Amerikoje... Toli ta jūsų Amerika. 
Toli. O žinot, kartais pagalvoju: gal tik kine ir yra ta jūsų Amerika? Na kur ji 
ir kas ją matė? Iš mano pažįstamų niekas. O sprendžiant iš filmų... Kažkaip 
per daug ten viskas gražu. Nepastebėjot? Įtartinai gražu. Kaip nupaišyta. 
Ryškiais florescensiniais dažais. Geltonais, raudonais, žaliais... Citrina, 
paprika, agurkai... O nupaišyti gali bet ką... Mačiau tokį vieną filmą... Ten 
viskas vyko per krikštynas. Amerikoje. Taip, Amerikoje. Taip ir vadinosi 
– „Krikštynos Amerikoje“. Daug šautuvų, pinigų, gražuolių, automobilių... 
Bet ten vieni gangsteriai... Daugybė jų... Ir jokių santechnikų, tik gangsteriai. 
Kas ten ką krikštijo, taip ir nesupratau... Iš mano draugų niekas ten nebuvo. 
Nei iš pažįstamų. Toje Amerikoje. Ir aš niekad... Sako, Sonia dabar išvažiavo. 
Išvažiavo ten. Sonia... Pas gangsterius... Į paveikslėlį... Sonia. Nežinau, 
man taip sakė. Aš tik girdėjau... Nebekankinkit manęs. Paklauskit ko nors 
lengvesnio. Sakė – tavo Sonia jau Amerikoj. O aš... Jūs drąsiai, drąsiai manęs 
klauskit – aš juk dėl to ir atėjau.

Pauzė
VIRĖJAS: ... o jie, bjaurybės, toj Amerikoj taip šaudo, taip taikliai šaudo, 

kad kraujas... Tikras kraujas nebėga... Tik tas, pomidorinis... Ketčupas... 
Spėju, aukščiausios rūšies, be konservantų... Tokį pats sunaudočiau su 
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bulvytėm... Po to jų filmavimo... Ir turbūt... Turbūt, už tuos šaudymus niekas 
nieko ten nesodina... Ir galimas daiktas, net nesodins dar kokius penkis 
šimtus metų. Šaudyk sau kiek nori į kairę ar į dešinę, o po to...

Maivydamasis
VIRĖJAS: ...virėjas tau atneš rapsų aliejuje virtų bulvyčių žaizdoms 

numalšinti... Virėjas tai aš... Sveiki atvykę!.. Aš virėjas. Man liepė, aš atvykau. 
Aš noriu, kad viskas būtų aišku. Kad ji sugrįžtų... Taip ir pasakė – jeigu ateisi...

Pauzė
VIRĖJAS: Na gerai, juokauju, juokauju... Dėl to kino... Dėl to pomidorų 

kraujo... Dėl tų žaizdų žaizdelių iš aukščiausios rūšies pomidorų padažo... 
Be juk ir man galima... Ir man... Sutinkate, net ir man? O čia... Čia aš 
viską žinau... Čia aš visus žinau... Viską... Aš čia dirbu... Na taip, taip... Jūs 
teisūs... Teisūs... Anksčiau... Anksčiau čia dirbau... Anksčiau... Jūs teisūs... 
Dirbau... Dienomis... Ne taip, kaip dabar naktį... Tik naktį... Bet aš gerai 
dirbau... Gerai... Išeikit į gatvę ir paklauskit! Kodėl mane kankinat? Bet kurio 
paklauskit! Matysit. Kas galėtų pasakyti kitaip? A?.. Kas?.. Ką?.. Jie?.. Taip, 
galimas daiktas, galbūt, bet... Jie ne iš mūsų gatvės.

Žinoma, jie... Jūs turit suprasti... Jūs mane suprasit... Aš... Na, kaip čia jums 
pasakyti... Noriu, kad patys pamatytumėt... Aš gerai dirbu... Jau kai dirbu, aš 
gerai dirbu... Na... Taip, taip, taip! Dirbau, dirbau, čia dirbau, taip... Čia, kur 
ir Sonia... Aš prisipažįstu... Jūs teisūs... Jums lengva, jums labai lengva... Jūs 
čia tik valgot... Jūs čia tik geriat... Jūs ateinat čia gerai praleisti laiko, o aš... Aš 
tik naktį... O čia...

Čia aš neturiu jokio laiko... Jokio savo laiko... Tik tą svetimą, tą... Tą 
nakties laiką... Kai ruošiu jums... Ruošiu jums kiaulieną rytdienai... Kai 
ateisit ir smiliumi bakstelsit į meniu... Ir aš pribėgsiu... Va taip. 

Pauzė. Lėtai išima kiaulienos kepsnį ir ima jį ruošti kepimui. Įsipila vandens 
dubenį rankoms plauti. Kalbėdamas ruošia mėsą: barsto pipirais, druska, 
išmuša

VIRĖJAS: Tiesa, jūsų tiesa... Aš čia tik pjaustau, marinuoju, masažuoju...  
Juk tai primena masažą, argi ne?.. O jūs tai juk mėgstat, mėgstat?.. Klausiu – 
mano kiaulieną mėgstat?.. Žinoma, nei ant raumens, nei ant kaulo neparašyta, 
kad aš autorius... Vienintelis ir nepakartojamas jūsų kepsnio autorius... Kad 
tai mano kūrinys, mano... Mano vaikas... Ir visi tai žino... Visi... Kurie bent 
kartą čia... Kurie bent kartą yra čia buvę... Ir žinot... Aš čia praleidžiu didžiąją 
nakties dalį, bet jokio savo laiko... Jokio savo laiko aš čia neturiu... Tik tą... 
Kiaulės pjaustymo laiką... Amžiną kiaulės pjaustymo laiką... Mėsa, geležtė 
ir kraujas... Kraujas viską nudažo, bet ne viską nuplauna... Ir bet kokia 
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komedija čia nutrūksta... Viskas baigiasi... Ir jokio pasirinkimo... Aš niekaip, 
niekaip neįprantu prie to būtojo... Prie šalto... Šalto negyvo prakeikto būtojo 
laiko... Kur nėra jokių, jokių gangsterių... Jokių gangsterių su pomidorais, 
santechnikų nei tankistų... Aš nesiruošiu juokauti... Aš neturiu tam laiko... 
Jūs turit suprasti, jei dar nežinot, aš buvau geras... Aš esu geras, labai geras 
virėjas... Prisipažįstu. Ir jeigu ne tie iš Muchasransko, jeigu ne jie... Čia, 
tarp mūsų, žinoma... Jeigu ne tie sumauti svečiai... Aš... Aš iki šiol... Nors 
vadinti juos svečiais... Juos?.. Liežuvis nesiverčia... Vadinti svečiais aš galiu tik 
savus, suprantat?.. Suprantat?.. Mielus ir artimus žmones... Tokius, kurie gali 
atvažiuoti bet kada... Net ir dieną, kai aš dar miegu... Tikrai, net ir dieną... 
Prašau!.. Aš atsikelsiu, išsivalysiu dantis... Nusiprausiu, pažiūrėsiu, koks 
oras... Jei ką, išsitrauksiu skėtį... Turiu tokį rausvą su trim paršiukais... Žinot 
tą pasaką?... Išsitrauksiu... Po to... Po to apsirengsiu... Apsirengsiu, atsinešiu 
iš pašto dėžutės laikraštį... Ir tikrai nepyksiu...Aš niekada nepykstu... Mano 
bičiuliai gali atvažiuoti net ir dieną, kai dar miegu... Net ir dieną... Atvažiuoti 
ir atsivežti butelį gero raudono vyno... Mėgstu prancūzišką... Nors vyno aš 
turiu, visada turiu...Tad drąsiai galit klausti manęs, ko norit.

Išsitraukia iš spintelės ir su pasididžiavimu parodo vyno butelį
VIRĖJAS: Vienas aš negeriu... Ir neturiu su kuo gerti... Pas mane niekas 

nebeatvažiuoja... Penketą metų niekas... Ne, šešetą... Ir į kalėjimą niekas 
neatvažiuodavo... Visi seni bičiuliai pranyko tarsi niekad nebuvę. Kodėl? 
Nežinau... Taip, neslepiu, aš ribotas, neurotiškas, keistas... Taip, aš miegu 
dienomis... Taip, su manim, kartais sako, sunku susišnekėti... Ir čia, aišku, tik 
mano nuomonė... O jie... Jie... Tie... Tie nebuvo svečiai... Nebuvo... Jie buvo 
grobuonys, kišantys nagus į svetimą mėsą... Kryžiuočiai, grifai, komunistai, 
anarchistai, sionistai, fašistai... Skėriai, banditai, paskutinės žemės atmatos... 
Išsigimėliai, nelaikšiai... Pasiutę šernai, kurių niekas laiku nenušovė... 
Neišlaužė ilčių... Turtingi valkatos, amžinai pristigę fantazijos... Kišantys 
neplautus nagus...

Nagus į pačią geriausią mano paruoštą mėsą... Jums... Jums paruoštą 
mėsą... Jie dvokia brangiais kvepalais... Gerai išvalytais dantimis... Jie 
žaibuoja savo plačiais žiedais su spalvotais kvadratiniais brangakmeniais... 
Brangakmeniais...  Ar buvot kada Planetariume?.. ... jie sukinėja savo pirštus 
pagal lempos šviesą... penktoje klasėje mus buvo nusivedusi geografijos 
mokytoja... ... jie pasilenkia prie manęs... 

man tuomet atrodė, kad aš galėsiu, kad dar kelios dešimtys centimetrų 
ir aš... ir aš galėsiu pasiekti žvaigždynus... ... jie lenda prie mano peilio ir 
šakutės... ... glamžo mano servetėlę... ... man negaila, aš galiu paimti kitą, 
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bet... ... jie lenda į mano spinteles, tikrina mano stalčius, mano kišenes, mano 
batus, mano kojines, mano panages, mano sielą... ... mano sielą... 

Trumpa pauzė
VIRĖJAS: Aš irgi turiu sielą, ligi šiol turiu... ir jeigu ne jie, tie svečiai, aš iki 

šiol... iki šiol galėčiau... galėčiau būti virėju... geru virėju... gal net geriausiu 
šitame mieste... būti virėju čia reiškia būti žmogum... gal net geriausiu... Ir 
dirbti ne naktį, o dieną... ir be jokio ten būtojo laiko... be jokio ten jų būtojo 
laiko... Virėjas – mūsų protas, garbė ir sąžinė. Pats sugalvojau kalėjime.

Pauzė
VIRĖJAS: O Sonia, Sonia... 
Trumpa pauzė
VIRĖJAS: Nekenčiu būtojo laiko... jo jau nėra, ir tavęs jau nėra... ano 

tavęs... o jis vis dar kankina, kankina... lėtai ir su pasimėgavimu... kaip srovelė 
ištirpusių ledų, bėgančių per pirštus... vaikui, valgančiam šokoladinius 
ledus... parke su motina... jam teka per pirštus, bet jis nemato... jis nemato, 
ir jo motina nemato... jie šnekasi... jie paprasčiausiai šnekasi... jie šnekasi 
ir jie yra laimingi... yra laimingi dėl to, kad šnekasi ar šnekasi dėl to, kad 
yra laimingi?.. o gal jie tik juokiasi ir jiems daugiau niekas nerūpi... žinot, 
taip būna... juokiesi ir tau daugiau nieko nereikia... ničnieko... taip kartais 
nutinka parkuose...ar bent vienam iš tų centrinių, nupieštų parkų... vienoj iš 
tų amerikų... jų amerikų... ar yra kur nors tokios amerikos, kur... kur žmogui 
gerai?.. kur nieko daugiau nesinori? tokiam kaip man... tokiam – be sielos, 
kur tokiam žmogui yra gerai?.. ar yra kur nors?..

klauskit, aš noriu atsakyti į visus jūsų klausimus!
Pauzė. Rėkia
VIRĖJAS: Sonia, tu ten?.. Vienam iš tų jų centrinių parkų? Valgai ledus? 

Valgai ledus su vienu iš jų? Tu?.. O aš... Laukiu tavęs čia... Kur tu?... Nematau 
tavęs...

Nepažįstu tavęs... Nebenoriu tavęs sapnuoti...
Pauzė. Ramiau
VIRĖJAS: Nebenoriu, nebenoriu... Prabundant ir užmiegant, prabundant 

ir užmiegant... Tarsi buka šakute į nugarą... Žinot tą jausmą? Kaip sykį sakė 
vienas klientas: Welcome to Reality! Po to man kažkas išvertė... Nebenoriu 
tavęs sapnuoti...

...šaltas prakaitas, paklodė, delnai, šlapias, siaubingas košmaras, kur tu 
esi ne tu, ir galiausiai užsimerkęs, ištiesęs į priekį rankas ir su dryžuota 
kalėjimo pižama stovi ant bedugnės, uolingos nepažįstamos bedugnės 
krašto, o klasės auklėtoja, na ta, garbanotais rudais plaukais,  pamiršau 
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pavardę, aš visada pamirštu visas pavardes... klasės auklėtoja užduos tau 
klausimą, paprastą aritmetinį sudėties klausimą, pavyzdžiui, kiek gi bus 3 x 
3 ir iškart nubaus... iškart, jei neatsakysi... ji viską gali, ji turi klasės žurnalą, ji 
draugauja su pavaduotoja, su direktore, su visais... ji viską prisimena, ji žino 
visus atsakymus, ji mato tave kiaurai... ir ji parodo į tave... pirštu parodo į 
tave... supranti?.. atsakyk, atsakyk, atsakyk... pamėgink neatsakyti, pamėgink 
atsakyti... 

Suprantate? jūs gi suprantate?.. ir žinote... viską jūs žinote... gal net 
pažįstate apygardos prokurorą?.. ne?.. keista, atrodo turėtumėte klausinėti 
jūs, o klausiu aš...

Juokiasi
VIRĖJAS: aš nepažįstu... dabar visi vieni kitus pažįsta... visi, išskyrus 

mane... aš... 
aš tiesiog nekaip matau ir atmintis mano nelabai kokia... aišku, aš 

daugelį pažįstu... beveik visus, bent jau iš veido... gal bent sykį esu matęs... o 
apygardos prokuroras, jeigu jau klausiate, čia sykį tikrai yra buvęs... gal net 
du?.. ar taip? bet tai nieko, absoliučiai nieko nekeičia... jeigu ne anie... jūs gi 
suprantate?.. galimas daiktas, manęs net nebūtų teisę... ir man nebūtų reikėję 
čia šiandien ateiti...

ateiti... ateiti tam, kad galų gale man būtų atsakyta... mes visi norim 
sužinoti atsakymus... galimas daiktas, manęs net nebūtų teisę...kas žino? kas 
žino?.. Vienas Viešpats!.. Aš nepažįstu Viešpaties, tik kapelioną... tik vargšą 
Viešpaties kapelioną, velkantį raudoną burokėlį per nešvarią kalėjimo balą... 
Niekada turbūt to nematėte?.. Aš mačiau, daug kartų mačiau, bet tai nėra 
nuodėmė. Už tai nesodina... Ir už tai neprarandi sielos... Aš tik norėjau jums 
pasakyti, kad jeigu ne jie, galbūt manęs nebūtų net teisę... Ir už ką mane 
teisti?.. Kad moku ruošti kiaulieną?.. Kad veterinaras tapo kulinaru?.. Tegul 
ir be diplomo. Bet pačiu geriausiu! Gal net geriausiu? Ar tai dabar jau irgi 
nusikaltimas?.. Ką?.. O aš... Aš moku virti. Aš viską moku. Tik paprašykit. 
Aš iškart. Aš toks. Tikrai. Aš toks... Aš matau - jūs norit kažko paklausti? Jūs, 
jūs!.. Norit? Manęs nuolat visi kažko klausinėja. Klausau jūsų.

Čia aktorius gali paklausti savęs pats arba iš anksto vieno iš žiūrovų galima 
paprašyti, kad jis reikiamoj vietoj užduotų klausimą: „Kaip paruošti salotas iš 
menkių kepenėlių?“

VIRĖJAS: Tada paklauskit, paklauskit manęs, kaip paruošti salotas iš 
menkių kepenėlių. Tai mano firminis patiekalas. Buvo... Firmos nebuvo, 
o patiekalas, va,  buvo. Buvo. Firmos, mano firmos kūdikis. Mano 
pasididžiavimas... Paklauskit! 
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Juk jums rūpi, taip?.. Labai rūpi?.. Taip? 
Rodo. Visos sudėtinės dalys jau iš anksto paruoštos
VIRĖJAS: Imam 1 skardinę natūralių menkės kepenėlių, maždaug 260 

g, 200 g krabų lazdelių, 3 kietai virtus kiaušinius, 1 svogūno galvą, šiek tiek 
svogūno laiškų, krapų, petražolių ir neaštrių prieskonių, nepamirškit – 
neaštrių. Aštrūs privers menkę atgyti, o mes juk šito nenorime, tiesa? Taip? 
Ir akvariumo jai neturime. Tada ją reikės maitinti, valyti, linksminti, o mes... 
Mes tiesiog norime ją valgyti. Niam, niam! Kramtyti! Taigi: į indą reikia sudėti 
sutrintas menkės kepenėles (tik neišpilkite aliejaus!), po to susmulkintas 
krabų lazdeles ir įtarkuoti kiaušinius. Tada viską užpilame nuo kepenėlių 
likusiu aliejumi, atsargiai atsargiai, va taip, neišlaistom, viską gerai išmaišom 
ir paliekam, kad prisigertų aliejaus kvapo ir skonio. Susmulkiname svogūnus 
bei prieskoninius žalumynus ir sudedame į indą su kepenėlėm, o galiausiai... 
galiausiai paskaniname prieskoniais ir gerai išmaišom. 

Rodo kaip maišo. Pauzė. Paruošęs duoda žiūrovams paragauti iš anksto 
paruoštų mažyčių indelių

VIRĖJAS: matysit, nusilaušit liežuvį!.. Skanumėlis... O jie?.. Ir jie 
nusilauždavo... Tie... anie iš Muchasransko... Ir ne tik liežuvį... Bet čia aš... 
Ne mano reikalas... Palieku jų sąžinei... Tik, regis, sąžinė Muchasranske taip 
niekad ir neapsigyveno. 

Bent jau nebuvo pranešta. O devintos valandos žinias žiūriu kasdien. Ir 
laikraščius... Tikriausiai... Tikriausiai visi jų butai, ar ką jie ten turi, buvo 
užimti... 

Apie Černobylio nelaimę irgi laiku nepranešė, prisimenat?.. Nieko 
nepranešė... O čia... ... tolimas, tamsus, neapšviestas, beveik neegzistuojantis 
miestas, jo niekas negali parodyti žemėlapyje... 

Prieina prie stovinčio gaublio ir jį sukinėja
VIRĖJAS: Muchasranskas... mažas apmusijęs langelis, dulkėta 

keturiasdešimties vatų lemputė, stiprus, iš kojų verčiantis šlapias vėjas, 
amžinas vėjas ir amžinas sniegas, sniegas su lietumi... visi, kas tik gyvas 
sulindę į rūsius... kas tik gyvas... nešvarios juosvai pilkšvos fufaikos, prastai 
valyta machorka, pirštai... įrudę nuo machorkos, drebantys pirštai... silkė 
ant seno laikraščio... seno, į kepurę sulankstyto laikraščio... matas, kortos, 
prietema ir degtinė...

Išsitraukia iš spintelės mažą degtinės butelį, įpila kelias plastmasines 
taureles ir ištiesia žiūrovams

VIRĖJAS: Ir degtinė... Daug degtinės... Labai daug... Mano tėvas gėrė 
degtinę...
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Labai daug... Jis buvo alkoholikas, suprantat?.. Užmigdavo neperžengęs 
namų slenksčio... Jam visada drebėdavo pirštai, netgi, kai šypsodavosi. 
Kai šypsodavosi ypač... Suprantat? O man nėra ko šypsotis... Aš kasnakt 
sapnuoju Sonią... Net kai neužmiegu... Net kai užmiegu... O čia… Čia 
Mu-cha-srans-kas! Mu-cha-srans-kas!.. Miestas beveik be pavadinimo... 
Pavadinimą duoda tik tam, kur gyvena žmonės... Tikri, gyvi žmonės... Kas 
turi sielą... Tik tam miestui... Žmonėms, kurie dirba, kurie turi jausmų, kurie 
iš tikrųjų gyvena. Gyvena! O ten?.. Ten?.. Jie ir atvažiuoja pas mus, kadangi 
čia galima... Čia galima gyventi... O aš... Aš ir čia nemoku... Šiandien – mano 
paskutinis šansas, Sonia. Ir aš turiu savo paskutinį šansą. Net aš. Pati taip 
sakei paskutiniam sapne.

Pauzė
VIRĖJAS: Sakiau jums, kad moku. Kad viską moku. (grėsmingai) Kapoti, 

pjaustyti, virti, kepti, serviruoti, aptarnauti. Visada pasiryžęs! Kaip sakydavo 
vienas latvis iš gretimos kameros, „Visad gatavs!“ Gatavs, gatavs. Bemaž kaip 
ji... Na, ta kekšė... jauna, elastinga, nepavargstanti gatvės kekšė... Kalėjime 
jų nebūdavo, bet čia... Čia tokios kartais užeidavo. Kodėl turėčiau slėpti?.. 
Visi tą žino. Ne paslaptis. Užeidavo... Ypač su tais... Su tais... su tais, kaip 
dabar sako, berniukais... Iš Muchasransko... Berniukais su betoniniais... 
Nepramušamais, neprašaunamais raumenimis... Berniukais, kurių smegenys 
tualetinio popieriaus plonumo... Paties ploniausio... Ir ten nerasite užrašyto 
nė vieno, nė vieno... netgi paties trumpiausio žodžio... O jų galvos... Jų galvos 
labai man būdavo panašios į mažas cementines dėžutes... Ne, ne į tas, kokiose 
saugomi artimųjų pelenai...

Jokiu būdu. Į tokias, kuriose parkuose metamos šiukšlės... Nuorūkos, 
graužtukai, laikraščiai, skardinės, buteliai... Seni laikraščiai, ant kurių niekad 
negulėjo silkės. Netgi jų galvos. Sutrinti laikraščiai, ant kurių negalima gulėti 
ar sėdėti... Nors ten... Ten, Muchasranske turbūt neleidžia ir jokių laikraščių... 
Muchasranskas... Tikriausiai jo ir žemėlapy nėra... Kaip ir manęs, Sonia, 
kaip ir manęs. Nepamiršk, šiandien aš vis dar laukiu. Šiandien – terminas. 
Šiandien tas sapnas pagaliau turi išsipildyti arba...

Prieina prie gaublio ir vėl atidžiai į jį žiūri.
VIRĖJAS: O mergaitės... Vietinės mergaitės gajos kaip katės... Lanksčios, 

dailios, dailios kaip... galit patikrinti, aš nemeluoju... mergaitės... šitos tamsoj 
slypinčios bestijos... ypač per lietų... visada prie stoties, visada neįžiūrimai 
prisiglaudusios, prilipusios prie tamsių, šlapių medžių... bet vos tik eini pro 
šalį... netyčia kažką galvodamas eini pro šalį, visiškai netyčia... jos griebia 
tave, velka į šoną, šnabžda kažkokius žodžius, kurių tu nesupranti... 
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kuriuos tu bijai suprasti... kurių tu nenori suprasti... jos šypsosi karštom 
išpuvusiom šypsenom, išpurtusiom pavargusiom lūpom ir kalba, kalba, 
kalba... Jos niekada netyli. Jos bijo tylėti. Jos negali tylėti. Negali, o nori... Tu 
nori... Tu nori jomis tikėti, tau jų gaila... Nežinia, ko labiau – jų ar lietaus... 
Lietaus, tikrinančio jų atsparumą... Jų galiojimo terminą, jų kokybę... Tau 
gaila to lietaus, krentančio ant jų palaidinių, ant jų džinsų, nubrizgusių, 
dėmėtų, apirusių, bespalvių... išblukusių, trisdešimt metų nedažytų plaukų... 

Tau gaila to lietaus, kuris liečia jų nudėvėtą, nuvalkiotą, pačioms nelabai 
atpažįstamą kūną... Lietaus kūną... Kūną, priklausantį visiems... Medžiams, 
banknotams, lietui... Krūmams, vėjui, lietui... Net ir miestui, kurio nėra 
žemėlapy... Jos turi vieną, vienintelį kūną, priklausantį visiems... tu... o 
tu?.. tu niekada nesustoji... tu prieini pats... tu prieini, tu bėgi, jau bėgi per 
krūmus... krenti, užsigauni alkūnes, kelius... krenti, griūni, kelies... 

kelies, bijodamas, kad jos tave palies ir... ir kalbės... ir kalbės... ir kalbės... 
tu vos išsiplėši iš jų kaip iš ūmaus, galingo vėjo šuoro nykioj užmiesčio 
vietovėj... Sonia, Sonia...

Trumpa pauzė
VIRĖJAS: Tu vos išsiplėši... Bet jūs nenorit apie jas daugiau kalbėti, ar 

ne? Nebenorit apie tai klausinėti? Prisipažinkit! Aš virėjas. Man sunku rasti 
tinkamą žodį. Prieskonį – prašau, bet žodį... Be to, aš... tik nesupykite... jūs 
žinote, jūs viską žinote, bet... aš gi neseniai iš... iš kalėjimo... Dėl tų ... na, 
tų mergaičių... aš čia tik kaip pavyzdį... paslaugumo pavyzdį, suprantat?.. 
Visad gatavs!.. Paslaugumo... Aš... Virti, kepti serviruoti... Pjaustyti, kapoti,  
marinuoti... Čia aš, aš... Aš virėjas. O virėjas yra visų tarnas. Visų visų. Yra 
juk tokia bažnyčia – „Visų šventųjų“. Sonia ten kartais melsdavosi.

Sekmadieniais jos keliukai raudonuodavo net pro kojines. O aš 
neraudonuoju. Aš – visų. 

Aš esu visų... Visų tarnas. Jums gali kilti klausimas – kodėl? Kodėl aš toks 
esu? Kodėl aš noriu toks būti?.. Dėl jos, tik dėl jos.

Pauzė
VIRĖJAS: Ar aš tikras, kad kuo nors nesergu?.. Ar, kaip čia pasakius, nesu 

kiek pamišęs? 
Ne, nerauskit, tikrai, viskas tvarkoj. Tikrai. Visi to paties klausia... Visai 

normalus klausimas. Sveikinu jus!  Tokį netgi per televiziją... gerbiamą mūsų 
žydrąją televiziją... 

na tą, žydrąjį ekraną, galima užduoti... Kalėjime... kalėjime labai mėgau 
žiūrėti Paklausk ir mes tau atsakysim. Žinot tą laidą?.. Sekmadieniais 19.00 
per trečiąjį Tautinį kanalą... na tą, kurią veda Tėtušio mergaitė... Tėtušio 
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mergaitė, nevykusi, baisiai nevykusi aktorė.
Net ir kaliuzėj na priamuju matydavom, kad varo pro šalį... Kaip didelė 

varo. 
Matydavom, kad Tėtušio mergaitė ir nematydavom, kad aktorė. O aktorės 

gražios.
Beveik kaip Sonia.
Nusijuokia 
VIRĖJAS: Aš vadinau... Ne, ne ją, tą laidą... Aš ją vadinau Paklusk arba mes 

tau pasakysim. Ir aš jums atsakysiu. Dabar atsakysiu. Į visus jūsų klausimus... 
Į tuos, į kuriuos neatsakiau tuos... tuos penkerius metus... šiandien mano 
paskutinis šansas...

dabar atsakysiu, nes klausiate. Jei neklausite, irgi atsakysiu... tada 
negalėjau, o dabar... 

Dabar galiu, jau galiu. Atsakysiu kaip per išpažintį. Kaip per išpažintį 
kalėjimo kapelionui. O kapelionas... Tiesa, jūs jo nepažįstat. Jis čia niekada 
nebuvo užėjęs... 

Kalėjimas kitame miesto gale, o vakarienę jis visada valgo namie... Toks 
įprotis... 

kapelionas... kapelionas mėgdavo klausytis mano išpažinčių... 
Sakydavo, kad jos kaip Bacho vargoniniai choralai... „Tiek daug žodžių, 
o nuodėmių beveik nėra... Nusikalstum, ar ką?.. Tu vos ne šventas, du 
šimtai devynioliktasis. Ir už ką gi tu čia sėdi? Va, išeisi į laisvę, galėsi man 
sekmadieniais virti... sekmadieniais... kai tik Marytė išeis namo. 

Sekmadieniais ji neverda. Sekmadieniais ji visada pusdieniui išeina. 
Sekmadieniais Marytės sesuo iš kaimo atveža vištą, raudonų bulvių, lašinių, 
dešrų, kartais džiovintų baravykų, kartais kokį stiklainį gelsvųjų pupelių ar 
dar ko... Galėsi, galėsi man virti sekmadieniais... Tik sekmadieniais... Aišku? 
Kitu metu Marytė nieko neįsileidžia į virtuvę: tai jos, tik jos sustiprinto 
režimo kalėjimas, kur net aš įžengti galiu tik tada, kai viskas paruošta 
egzekucijai... ir ant svetainės stalo manęs laukia peilis su šakute.“ ... Ir jis 
pasakodavo, pasakodavo. Kalbėdavo, kalbėdavo. Aš pavargdavau, aišku. O 
jis užsimerkdavo, šypsodavosi. Šypsena būdavo debiliška, garbės žodis. Ne, 
ne kvaila.

Jokiu būdu ne. Debiliška... Taip šypsodavosi nepilnapročių internato 
auklėtiniai, kai kažkada, na, labai seniai... vaikystėje, eidamas į mokyklą, 
turėdavau praeiti pro jų pastatą. 

Tiesiog nebuvo kito kelio... Prišlapindavau kelnes... Man atrodydavo...
Atrodydavo, kad mane mato nuogą, o jų tokios alkanos akys, rankos, 
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burnos... Tokios alkanos!.. Stengdavausi į juos nežiūrėti... jie šypsodavosi 
taip... taip, kaip kapelionas...

ta pačia, kažkokia išnarinta šypsena... vilkai, ir tie šypsosi gražiau... 
tokios negali suvaidinti, išmokti... niekaip... tai mirties, mirties šypsena... 
tai paskutinė stotelė, toliau nieko nėra... traukinys toliau nevažiuoja... siena, 
uždanga, tyla, juoda spalva... nieko nėra ir nieko nebegali būti... pabaiga... 
o ji... ji... graži... labai... ji traukia į savo ratą kaip koks beprotiškos galios 
magnetas... juodas magnetas... ir... ir...

Pauzė 
VIRĖJAS: Viešpatie, kaip aš jų bijojau!.. O čia, čia... debiliška... debiliška 

šypsena Dievo tarno lūpose... jos net šypsena negalėjai vadinti... niekaip... tai 
buvo labiau panašu į suniokotą žemės plutos skeldeną kokioj nors dykumoj 
ar keistą, netikrą, nenatūralią nevykusio piešėjo nubrėžtą kreivę, nepagrįstai 
sukeliančią jam pasididžiavimo jausmą... 

Kiekvieną sykį, taip pagalvodavau, vos jį pamatęs... dievaž, pagalvodavau, 
vos tik jis užsimerkdavo ir sudėjęs rankas ant pilvo liepdavo man kalbėti... 
ant pilvo kaip trys kepalėliai rudos duonos, kurią atveždavo Marytės sesuo... 
kalėjime tokios negausi... rankos ant pilvo... duona... Marytė... Sesuo... 
Sonia... Kalbėk, kalbėk, du šimtai devynioliktasis... Kalbėk... Kalbėk, kalbėk, 
Sonia... Atleisk... Kalbėk, atleisk...  Atleisk man, Viešpatie. Atleisk, du šimtai 
devynioliktasis. Atleisk, kapelione. Atleisk, Sonia.

Atleisk, kad taip galvojau. Atleisk už... už viską... Visi atleiskite... Ir aš... Aš 
jums atleisiu. Aš jums irgi atleisiu. 

Pauzė
VIRĖJAS: Atleiskite man... Bet už ką? Už ką? Už ką man reikėtų atleisti? 

Už ką? Ką aš jums padariau?.. Visiems ką padariau?.. 
Pauzė
VIRĖJAS: Nors aš... Aš eidavau pas jį du kartus per dieną. Kartais. Labai 

retai, bet tekdavo. Tekdavo, nes jis buvo kalėjimo viršininko pusbrolis ir 
dar... viena koja šlubas. 

Šlubas... Ar matėte kada nors šlubą karvelį?.. Šlubą karvelį, velkantį per 
balą savo raudoną... Raudoną koją.. Raudoną kaip burokėlio stiebas. Tokia 
tiesi, labai tiesi, tiesiog tobula linija per purviną, rudą, neperšviečiamą 
vandenį... Ilgas, pratisas tekšt... Be skundo, be raudos, be priekaišto... Jis 
tiesiog eina ir velka... Velka tą savo burokėlį per kalėjimo kiemą... Piešia rudą 
nešvarią kreivę, kuria niekas niekada nesižavės... Nesižavės kaip žvaigždėmis 
planetariume...Vakar naktį sapnavau, kad šiandien viskas turi išsispręsti.
Viskas. Kad Sonia turi sugrįžti. Ir kad mes galėsim eiti į planetariumą. Vieni, 

AR KADA NORS BUVOTE  MUCHOSRANSKE?



Varpai 2016 (34) Varpai 2016 (34)

54 55

be jokios auklėtojos...
Trumpa pauzė
VIRĖJAS: O ten?.. Kaip neisi, jeigu kviečia... pats kapelionas... Sakydavo, 

kad jam patinka klausytis mano baritono, o aš... aš nutylėdavau, kad Žemės 
ūkio akademijos chore dainavau tenoro partiją... ketvertą metų... Tada... 
Tada studijavau veterinariją... 

Kiaulininkystę, jei įdomu... Taip taip, studijavom garsiojo Romualdo 
Makovecko vadovėlį... Nežinote? Buvo toks kiaulininkystės profesorius... Na, 
jis išrado... ar, kaip čia pasakyti, sukergė ir išvedė... taip, taip, panašiai kaip 
Mozė žydų tautą... taip aš tada, tada tą įsivaizdavau... po keturiasdešimties 
metų iš Egipto žemės... staiga ima ir atkriuksi...

ir visi esame sotūs, o jeigu sotūs, tai ir laimingi... sotūs ir laimingi... tas 
Makoveckas atvedė mums Lietuvos baltąsias... visas iki vienos... barzdotas, 
aukštas žmogus... tuo metu mes studijavom jo vadovėlį „Lietuvos baltosios 
kiaulės“... Baltosios kiaulės... baltosios naktys... Baltas baltas kaip vyšnios 
viršūnė... Viršūnė... Kiaulė... Vyšnios viršūnėje...

Pauzė
VIRĖJAS: Čia atsakysiu labai tiesiai. Tas žmogus iš tikro mylėjo kiaules... 

O jei myli kiaules, tai mylėsi ir žmones. Tai neišvengiama. Neišvengiama 
dorybė, kaip sakydavo kapelionas. Jei myli, tai mylėsi... Na, nesvarbu, kas 
tada, o dabar... dabar mano... mano laikas ir dabar aš noriu pasakyti. Tiesiog 
išmušė mano valanda pasakyti... Jums pasakyti! 

Ne atsakyti - pasakyti! Juk tai jūs manęs klausinėjate? Ne aš jūsų. Aš jums 
įdomus?.. Juk taip?.. Antraip – ko čia atėjote? Aš jūsų nekviečiau. Juk norite, 
kad paruoščiau visa tai (padaro pasibjaurėjimo grimasą) ir atneščiau... 
(padaro grėsmingą judesį) su šypsena ir nuolankumu atneščiau porceliano 
lėkštėse, balto, lengvai dūžtančio porceliano lėkštėse. 

Šitas raudonas Bordeux, jei leisite, tinka prie... O štai šitą baltąjį Pinot 
Grigio geriausiai gerti su... Nors čia, jei leisite, drįsiu jums patarti... Turime 
šitą ir šitą... Aną ir aną... Labai rekomenduočiau, nors šis gerokai brangesnis... 
Brangesnis... Brangioji, aš atsakiau į visus jų klausimus. Sonia, atsakiau netgi 
į tai, ko jie nė neklausė.

Pasižiūri į rankinį laikrodį. Pauzė
VIRĖJAS: Gal dar norėtumėte, kad sukniubčiau prie jūsų kojų? Pasiūlyčiau 

penkis šimtus rūšių deserto, derančio prie jūsų damos šukuosenos formos? 
Nuvalyčiau batus?

Paguosčiau kaip gimtoji motina? O gal kaip tos, prie stoties... Ką?.. 
Nušluostyčiau ašaras, o nosinę... nosinę slapta įkiščiau jums į kišenę taip, jog 
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net nepastebėtumėte... užmirštumėte, jog ką tik ašarojote... ir jūsų veidas vėl 
taptų giedras kaip vaiko... Kaip vaiko, kurio aš niekad neturėsiu... Neturėsiu, 
nes neturėsiu jos. Ji sakė – ateik, išpažink ir aš būsiu tavo. Atsakyk į visus jų 
klausimus, kokie jie bebūtų. Ir nemanyk, kad mane tik sapnuoji. Visi mes 
sapnuojam... Aš grįšiu, aš niekur neišėjau, aš būsiu tau tos visos amerikos. 
O jūs?... Taip jūs norėtumėte?  Na gerai, neslėpkite. (Juokiasi) Aš žinau. Jūs 
tik to čia ir ateinate. Tik to.Visi jūs. Iki vieno. Apsimetę, kad norite valgyti... 
Kad norite būti gerai aptarnauti... Kad norite mano nuolankumo, mano 
aukos... Jūs norite pasiimti mane, Sonią, viską... Jūs ne ką geresni negu tie iš 
Muchasransko! Jūs netgi blogesni. Jie neapsimeta, jie tokie yra. O jūs... Norite, 
aš jums padovanosiu visas savo amerikas... Nupaišytas ir ne?.. Norite?.. Jums 
dar ir to negana? (ramiai, palaipsniui nusiramindamas) 

Jums dar rūpi, kaipgi gyvenau visus tuos metus?.. Penkerius metus... Jeigu 
norite... Jeigu taip labai norite... Juk žadėjau atsakyti į visus jūsų klausimus. 
Netgi į tuos, kurie man nepalankūs... Netgi į tuos, kurie... Jums tai velniškai 
nepatiks, bet aš pasakysiu... aš negaliu meluoti, niekada negalėjau. Kalėjime 
neužsikirsdamas išvardindavau jiems 32 patiekalus iš mėsos... Iš kiaulienos... 
daugiausiai iš kiaulienos... ir dabar galėčiau juos paruošti. O ten... Ten, kur 
kalėjimą nuo mūsų skiria dygliuota tvora... Dygliuota penkiametė,  čia, 
kur kiekvienas, kiekvienas rūpinasi ir nori tik sau. Sau, sau, sau. Tik sau. 
Kiekvienas. Kiekvienas žmogus... Ir tas, kuris sėdi kalėjime... ir tas, kuris 
dvidešimt metų guli lovoje sulaužytu stuburu... ir tas praplikęs pingvinas, 
kur Parlamente beldžia gintariniu plaktuku, galvodamas, kaip tas įstatymas, 
dar nepriimtas, bet jau laiminamas, leis jam praplėsti savo valdas, savo 
įtaką, savo galią... ir tas, kuris tavo miesto gatvėmis vairuoja taksi, veždamas 
tave triskart ilgesniu nei reikia keliu... ir tas, kuris ką tik gimė ir dar nieko 
neužsisakė iš gyvenimo meniu, dar nepažvelgė į prarają... Jis dar tik rėkia... 
Tik rėkia, manydamas, kad visi gyvenimo džiaugsmai ims ir tyčia netyčia 
įkris į jo pintinę... į jo melsvom siuvinėtom širdelėm išpuoštą, kvepiantį, 
iščiustytą karališką guolį... Tyčia netyčia... Jis nesupranta, kad reikalauja 
neįmanomo. Jis nieko nesupranta. Tiksliau,  blogai, neteisingai supranta... Jis 
mano, kad riksmu gaus viską... Viską, viską... O jis... Jis gaus pieno buteliuką, 
švarius vystyklus ir daug glamonių, bet ne daugiau. Ne daugiau... Tai 
viskas, ką jis gaus. O jis nori... Jis norėtų viso pasaulio, visų džiaugsmų, visų 
malonumų, visų privilegijų... Jam jau greitai, visai greitai atrodys, kad tik 
jis... jis vienintelis vertas visų žemiškųjų malonių. Puikybė, sako kapelionas, 
viena didžiausių ir madingiausių nuodėmių.

Pauzė
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VIRĖJAS: Čia... Čia jie kiekvienas tik sau, tik sau... Tik sau, niekam kitam. 
Jokiai ten savo tautai ar valstybei. Jokiai ten savo valstybei...

Maivydamasis
VIRĖJAS: Ir kas gi tai yra? Nežinau tokio daikto. Gal tai ir nuodėmė, 

bet nežinau, nors porąsyk esu matęs tą purviną dėmę žemėlapyje... Aš 
žinau, pažįstu tik tuos, kurie čia valgo, kurie čia geria, kurie užsisako mano 
kiaulieną... O jie nežino... Jie nežino... Niekas... netgi kalėjimo kapelionas, 
atmintinai mokantis, kas yra gera ir kas ne... Kas nuodėminga ir kas tyra... 
Kas geistina ir kas smerktina... Ir jis ne... Niekas nežino... Sau ir savo vaikams. 
Tik sau, vaikams, sau, vaikams... 

Pauzė
VIRĖJAS: Dabar visi turi vaikų. Kai kurie daug, kai kurie mažai. Daug 

mažai, daug mažai... Aš? Aš? Jums įdomu, ar aš jų turiu? Aš jau sakiau. Sonia, 
paliudyk, aš jau sakiau.

Pauzė
VIRĖJAS: Ne, aš neturiu... Nė vieno... Galite viską apžiūrėti. Galite 

mane išrengti. Aš nebijau. Aš nieko nebijau... Prašom. Ne, nėra... Iš kur?.. 
Pastebėjote, aš jums atsakiau tiesiai ir atvirai, net nesudvejojęs. Iš pirmo 
karto. Kiti taip negalėtų. Niekaip! Juos išmuštų iš vėžių toks klausimas! 
Vaikų? Kokių vaikų? Kam vaikų? Kodėl vaikų?.. A, vaikų! Tie mažyčiai 
rausvi bedančiai rėkiantys padarai. Maži besijuokiantys ar verkiantys 
debesėliai... Debesėliai padarėliai... Spalvotuose vežimėliuose. Vežimėliuose 
debesėliuose... Baliono dydžio. Pripūsto, savaime aišku. Arba... arba kiek 
didesni, bet vis tiek... vis tiek juos reikia maitinti, keisti sauskelnes, valyti 
užpakalį, pirkti žaislus, vesti pasivaikščioti, dieną vesti pasivaikščioti, 
užsiimti, užsiimti, užsiimti... jie klykia nesavais balsais, o vėliau iš tėvų, 
iš senelių, sąžiningai siurbliuoja pinigus... Na taip, turime, turime vaikų, o 
ką? – sakytų jie, tie kiti, tie – dvejojantys... Tie ponai, kurie čia lankydavosi, 
jums atsakytų. Švarūs, išsiblizginę... visai nejuokingi ponai... Lietuviškai, 
rusiškai, angliškai, vokiškai... Gal net prancūziškai... Atsakytų jums tie 
naujieji ponai, oi,  atsakytų: Joniukas, Petriukas. Marytė, Katrytė... Jei 
būtumėte itin nuolankūs, gražiai patarnautumėte, jie gal net susimylėtų ir 
išsitrauktų iš piniginės tuos jų veidelius... keturių nagų didumo...

Rodo, klausydamasis, ar niekas nesibeldžia į duris
VIRĖJAS: Čia mano, mano, mano... Na, ar ne pupuliukas, sakyk? Joniukas, 

Petriukas. Marytė, Katrytė... Bet visai įmanoma, kad jie atsakytų – ne, dar 
neturime... ir tada, tada jie ilgai ir įdėmiai į jus žiūrėtų, va taip žiūrėtų –  kaip 
nevisapročiai (rodo kaip, išplėtęs akis) ir tada... tada jų balse jūs išgirstumėte 

JULIUS KELERAS



Varpai 2016 (34) Varpai 2016 (34)

56 57

kažką panašaus į abejonę. Kažką panašaus į didelę... Didelę didelę, riebią 
abejonę... Kažką panašaus... Žinote... Kaip čia jums pasakyti... Daiktas, 
panašus į pistoletą. Jausmas, panašus į meilę. Meilė, panaši į filmą. 

Vyrai, panašūs į moteris. Moterys, panašios į vyrus. Žmonių bendrija, 
panaši į valstybę. 

Kiaušingalvis, panašus į premjerą. Įvykių seka, panaši į gyvenimą... O kur 
jis, tas tikrasis, tas siektinasis, niekaip nepasiekiamas gyvenimas?

Stiebiasi ir daro judesį tarsi raškytų kokį vaisių nuo aukšto medžio
VIRĖJAS: Ai ja jai, visi dabar nori būti artimi imperatoriui, visi... Nė 

vienas nenori atsilikti. O imperatoriaus tai nėra. Juokdariai. Jo nėra. Jis 
sugalvotas, sudėliotas iš spalvotų LEGO kaladėlių... Vienąkart žalias, kitąkart 
raudonas... Laikinas spalvotas išardomas imperatorius... Amžina šlovė jam!

Šaukia
VIRĖJAS: Ei, kur gi jis?.. o jis iš oro... iš oro... o ore tai kraujo nėra... o aš 

štai kraujo turiu... daug turiu... o jis ne... jis iš oro... kaip ir tos kaladėlės... 
kaip ir tie Anderseno pasakos karaliaus rūbai... arba... visai įmanoma, jog 
jis tiesiog nusispjovė ir paskutiniuoju autobusu išvažiavo į Muchasranską. 
Žinot, aš juo dėtas taip ir daryčiau... Sėdi vienas, nieks galvos nesuka ir 
kremti sau kokiame pusrūsyje batoną su kefyru, rodydamas visiems nuogą 
užpakalį... Tatuiruotą netatuiruotą... Koks skirtumas... Et, tiek jau to. Pofig. 
Kaip sakydavo mano mokytojas vyriausiasis virėjas Agurcovas  (rusišku 
akcentu) - „viskas pofig, o gyvenimas vis tiek reikia gyventi“. 

Pauzė
VIRĖJAS: O aš?... Ar čia galiu?.. Ar čia aš galiu gyventi savo gyvenimą? 

Pasakykit! 
Galiu čia ateiti tik naktį, kol jų nėra... Na pamelavau jiems tada, kad 

neberandu raktų, o kaipgi be jų įeisiu ruošti jiems mėsos... o paskui... paskui 
pasidariau dar vienus... 

Pakelia nuo stalo ir pabarškina
VIRĖJAS: Nesuprantate?.. Jie čia, puikieji, mielieji mano, vien mano 

raktai. Jie mano kūno dalis. Jūs nesuprasite, niekas nesupranta, kai pasakoju 
apie raktus... Jie ne ausys, rankos ar genitalijos... Ge-ni-ta-li-jos... Tikrai ne... 
Jūs klystate, jei galvojate kitaip... Virėjas neturi genitalijų. Jis neturi nieko... 
Geras virėjas neturi nieko... Vaikų, laisvalaikio... Jis beveik neturi jausmų. Jis 
turi lėkštes, mėsą, peilius, šaldytuvą, tviskančius griovelius kraujui nubėgti. 
Jis kitoks. Jis kitas. Jis amžinai kitas... Kitas žmogus... Jis beveik ne žmogus... 
Žmogus?.. Ne... Beveik net ne žmogus... Jūs paklausite, ar aš neturiu ir kitų 
raktų? Taip, turiu, žinoma, tačiau... Supraskite gi, tie raktai, kuriuos jie man 
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davė, yra jų. Aš beveik nenoriu jų liesti. Nenoriu liesti nieko, kas nėra mano... 
Peilis paliečia kiaulę, nes jis ją pamilsta. Jis liečia ją, nes ją myli. Jis gali. Jis 
jau gali ją liesti. Švelniai, stipriai – kaip moka... O kekšės... Kekšės liečia 
visus, kas joms nepriklauso, kas nėra jų... Jos yra svetimas raktas. Sonia, aš 
laukiu tavęs... Sonia, aš mokausi iš peilio... Aš esu peilis... Kartais esu, kai 
nedvejoju... Kai atrakinu šias duris savo, savo raktu...

Pauzė. Prieina prie durų, palūkuriuoja, pažvelgia į laikrodį
VIRĖJAS: O Sonia... Tu vėluoji... Tu sakei... Aš taip ryškiai kaip niekada 

sapnavau tave... O Sonia... O raktai... Jau sakiau... Bet jeigu reikia, galiu 
kartoti. Kartoti, kartoti, kartoti... Tol, kol suprasite... Jie ne mano... Ne mano... 
Jais aš atrakinu duris naktį, kad atlikčiau darbą, už kurį man moka. Ir moka 
perpus mažiau nei anksčiau, prieš kalėjimą.

Jie ne mano, tie raktai... Aš pasidariau kitus, netgi kitos spalvos, kad 
nesupainiočiau... Jie gelsvi kaip kapeliono dantys... Kaip saulė... Ryto saulė, 
užtiškusi ant surūdijusių grotų... Aš ateinu čia tada, kai man nereikia mėsinėti 
ir ruošti... kai rytdienos meniu dar guli šaldiklyje... Tie mano raktai... Raktai 
šiapus grotų.

Jis paima du peilius ir jais pasišpaguoja, publikai turėtų būti kiek nejauku
VIRĖJAS: Jie atrakina šitą mano širdies kampelį – Sonia, ar gražiai 

pasakiau? – šitą puikiausią, geriausiai paslėptą, konditerinį mano širdies 
kampelį.

Pauzė
VIRĖJAS: Aš norėčiau, kad čia liktų... Čia liktų tik aš ir ji... Tik aš ir tu... 

Tik aš ir tik ji (vėl subrazgina peiliais, bet į šoną)... Sonia, Sonia... Tu dirbai 
tik... Tik vienerius metus, vos vienerius metus... O aš... Aš čia praleidau 
dvylika... Dvylika geriausių savo gyvenimo metų. Savo noru. Ir niekas 
manęs čia neuždarė... Dvylika. Dvylika mokytinių, dvylika mėnesių, dvylika 
geriausių metų... Dvylika mylimiausių... Juodvarniais lakiojusių metų... 

Žinote tą pasaką? Tai ne pasaka, nors tu ir vėluoji. Tu neatėjai. Tu neateisi... 
Taip ir buvo.

Iš tiesų buvo. Tie juodvarniai lėkė lėkė ir nulėkė... Niekas paskui jų 
nebematė. Aš mačiau juos, bet tai buvo taip seniai... Kai ji atėjo čia dirbti... 
Sonia... Kai ji įžengė ir paklausė, ar tai ne aš virėjas Agurcovas... Aš neatsakiau, 
nieko neatsakiau, aš tik žiūrėjau. Tik žiūrėjau ir tylėjau. Negalėjau ištarti nė 
žodžio, nė vieno menkiausio žodžio, nors būčiau norėjęs jai pasakyti... jau 
tada būčiau norėjęs jai pasakyti... vos tik pirmąsyk išvydęs... 

pasakyti, viską... Jūs suprantate?.. Tai buvo.
Pauzė
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VIRĖJAS: Aš užsimerkęs galiu čia surasti bet kokį indą, bet kokį prieskonį, 
bet kokį peilį, bet kokį indą ar pjaustymo lentą... galiu papasakoti kokiom 
sukniom, šukuosenom, netgi kojinėm ir kokios ponios ir kuriuo laiku ateina 
sekmadienį prie ana va to kampinio staliuko prie lango, ką valgo, ką geria, 
tik paklauskit... Žinau, net apie ką jos kiekvieną sekmadienį šnekasi. To 
nepasakysiu, neprašykit, bet, žinokit, tai pakankamai nuobodu... 

Galiu jums parodyti visus plyšius parkete, slėptuvę, kur šefas slėpdavo 
nuo žmonos pinigus, galiu nuvesti jus į pietų salę, kur visada, visada būsite 
maloniai aptarnauti. 

Čia puikus restoranas. Jūs būsite sutikti kaip karaliai. Kaip Abisinijos 
princai. Pažadu. 

(iškilmingai kaip reklamą) Maitinimo įmonės prestižas priklauso ne 
tik nuo įmonės interjero, elegantiškos serviruotės, greito ir mandagaus 
aptarnavimo, bet ir nuo puikaus virėjo darbo. Skaniai paruošti patiekalai 
rodo, kad čia visada laukiama svečių. Pagamintų patiekalų įvairovė, savitas 
valgiaraštis priklauso ne tik nuo produktų, bet ir nuo virėjo fantazijos, jo 
žinių, gebėjimų, kūrybinės gyslelės...

Kažkada išmokau mintinai. Reikėjo. Privertė. 
(rusišku akcentu) Tai mūsų lozungas, mūsų liturgija, mūsų partijos 

credo, – taip sakydavo vyriausiasis mūsų virėjas. O kai išgerdavo, bent 
jau penktadieniais (o kartais, bet tik tarp mūsų, – ir trečiadieniais bei 
ketvirtadieniais) visada mestelėdavo (rusišku akcentu) – valdžios keičiasi, 
virėjai išlieka... Protas, garbė ir sąžinė...

Niekada nesate čia buvę? Keista! Maniau, kad vieną iš jūsų esu matęs 
pokylių salėje.

Regis, jus (rodo pirštu). Ar štai jus?.. Hm, regis, buvote su tokia žavia 
jaunute brunete... 

dargi bučiavotės, kai nusisukdavau, o po to... Po to, sakykim, labai panašų 
į jus asmenį daugkart mačiau su vyresne, daug vyresne, na, sakykim, jūsų 
amžiaus moterimi. 

Aiškiai nuobodžiavote, labai įdėmiai žiūrėjote į sieną, tyrinėjote mūsų 
tapetus (o mes ką tik juos buvome pakeitę)... Na, gal klystu, bet čia... 
neįmanoma nebūti... Čia vienas geriausių šios šalies... norėčiau, kad 
leistumėte nesakyti, ką apie ją galvoju... restoranų...

Tą kiekvienąsyk kartodavo žymi prancūzų dailininkė, na kaip gi ten ji?.. 
Vėliau prisiminsiu. O Rimo Varnadzė tris savaites čia pietaudavo su labai 
aukštais asmenimis...

Buvo pasilikęs čia ir po gėjų parado... Nežinote jo?... Legendinis brazilų 
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striptizo šokėjas, regis, gruziniškos kilmės... Tos įžymybės labai mėgo mano 
stirnienos carpaccio su ančių kepenų paštetu... Ir kas būtų drįsęs nemėgti?.. 
Lukiškėse apie jį turėdavau pasakoti pamainos viršininkui... Pasakoti ir 
pasakoti... Įsivaizduojat situaciją?.. Jis be šypsenos nuobodžiai kramto 
pilką kaip žemė antrekotą, iškeptą prieš keletą dienų, riebų, beveik atvėsusį 
su riebiu padažu užlietom melsvom bulvėm, valgo užsimerkęs, o man vėl 
liepia pasakoti apie stirnienos karpačio su ančių kepenų paštetu... Manąjį 
stirnienos karpačio... 

Įsivaizduojat, ir taip kone kasdien. Kartais žinoma, pasakodavau, kaip 
ruošiamas tikrasis langetas, maltinis, romšteksas, rostbifas, Vienos šnicelis, 
antrekotas, bifšteksas, eskalopas, kotletas... Dievaž... Man ima plakti širdis ir 
drėkti delnai. Netikit, pažiūrėkit.

Rodo. Nervingai prieina prie laukųjų durų, atidaro, paklauso. Tyla
VIRĖJAS: Šiaip esu ramus, labai ramus žmogus. Tiesiog mano širdis čia 

ima plakti. Oi, kaip ima (pamosuoja peiliu)! Čia aš atgaunu kvapą. Ach! 
Atgaunu!.. Galėčiau sakyti, kad čia mano tėvynė. Tik jūs nesijuokit. Tie irgi 
juokėsi. Iš Muchasransko. Juokėsi prašiepę kruvinus nasrus. Kaip šunes... 
Ką ten šunes... Kaip juodais frakais apsirėdę kiaulės. Jūs tik nepykite, kad aš 
taip... Aš geras. Aš geras virėjas... Žinau, kad kiaulės nesijuokia. O ko joms 
juoktis? Joms visiškai nejuokinga. Jos žino, kad kiauliškas jų gyvenimas 
baigsis ant mėsininko stalo. Ir nebūtinai labai švaraus, nors aš... aš 
stengiuosi... aš stengiausi... Ir be narkozės. Jokios narkozės... O stalai... mūsų 
stalai švarūs... mes laukiam visų, bet kažkodėl ateina tik tie... dažniausiai 
tie... tie su kostiumais ir laidotuvių veidais, susėda grupelėm ir kalbasi apie 
furas, babkes, tiolkas, kažkam be paliovos skambina, skambina... 

Arba ateina tie iš Seimo ir tada kalbasi apie... O kartais tie laidotuvių 
veidais ateina kartu su tais iš Seimo ir jau... jau galvoju, kad ims šaudyti ar 
bent jau trankytis kumščiais. Bet ne. Pasirodo, pažįstami. Mirksi, murksi, 
plekšnoja per pečius, mojuoja vieni kitiems, rodo ženklus, kad paskambins, 
paskambins vėliau, kai galės, dabar, mol, užimti, negali... A. Tiek to. Kartais, 
labai retai, tie iš Muchasransko ima ir susiginčija, net pamėlsta, bet tai būna 
retai. Labai retai... Dažniausiai parausta... Mūsų degtinė gera... Dažniausiai jie 
derasi, kraipydamiesi ir taškydamiesi apsimestinėm šypsenom, o retkarčiais 
pamodami man plaštaka taip, tarsi norėdami pasikasyti po mentimi ir 
nepasiekdami... Apmaudu, a?

Tada aš prieinu... Prieinu ir šypsausi... Aš visada prieinu, jeigu tik dirbu. 
Aš ne visada čia dirbu. Vieną savaitę aš virėjas, kitą – padavėjas. Kas lengviau? 
Nepasakysiu, nežinau... 
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Kartais, kai prieinu, jie rėkia – per daug druskos, kvaily, o kitąkart – tu 
visai nepasūdei, loche. Tavo bifšteksas toks ir anoks... Ne, aš nesiskundžiu, 
man gerai, man visada buvo gerai laisvėje. Tada, kai jie tą sakydavo, dar 
nežinojau, kad manęs laukia penkeri metai už grotų. Jeigu net dabar sakytų: 
loche, tavo kiaulienos kepsny per daug aitriųjų pipirų, aš tylėčiau, tylėčiau 
kaip žemę pardavęs, dievaži! Bet dabar aš tik naktį, tik naktį. Ir jūs –  naktį...

Pauzė
VIRĖJAS: Sakau – tylėčiau... Tylėdavau, tyliu... Aš niekada nesiskundžiu... 

Kartais, kai jie gerai įrausta, aš gaunu arbatpinigių. Na, ne dabar, dabar 
aš dirbu naktimis už pusę atlyginimo, o tada, tada aš gaudavau... Ne, ne 
tų suknistų, įprastų arbatpinigių, bet gerų, tikrų arbatpinigių. Už tokius 
jau ir pats galiu suvalgyti bifšteksą. Mergaitės tiek negauna... Mergaitės 
gauna per užpakalį, riebia plaukuota ranka per dailų, beveik miniatiūrinį 
užpakaliuką, kur beveik nėra mėsos, tik menas... čia jos visos tokios, o tada, 
tada joms numeta kokį smulkų pinigėlį. Ne už aptarnavimą kaip man. Už tą 
miniatiūrinį. 

Ne, man vis dėlto geriau, kai aš dirbu virtuvėj, kur Agurcovas visada 
suskelia kokią riebią istoriją su tais savo pofig ir nafig. Net kalėjime nesu 
tokių girdėjęs. Pavyzdžiui, neseniai, prieš kokius gal porą metų per savo 
gimtadienį jis pasakojo štai tokią:

„Virėjas duoda užduotį mokiniui:
 – Pofig, iškepk tortą su užrašu „Su gimimo diena“. 
– Nafig Jums reikia.
– Pofig, sakau, iškepk.
– Gerai jau. 
Po kiek laiko virėjas teiraujasi: 
– Na, pofig, kaip sekasi?
 – Nafig, viskas gerai, tik buvo sunku tortą įkišti į spausdinimo 

mašinėlę“.
Pauzė.  Suklūsta: pravažiuojančios mašinos garsas
VIRĖJAS: Jums juokinga? Man ne. Kam gadinti tortą?.. Ir apskritai, 

nemėgstu aš anekdotų. Man ir be jų sunku gyventi. Jie manęs neguodžia. 
Niekas manęs neguodžia. 

Na gal... Naktį, kai čia ateinu ir kai nereikia kišti pirštų į atvėsusią mėsą.... 
kai nereikia ruošti Vienos šnicelio jiems, kurie vėl ateis čia dalytis pinigų...ir 
jiems vėl bus nusispjaut į mano patiekalus, į mane iki septintos kartos... kai 
nereikia lankstytis tiems pingvinams... 

tiems sušvilptiems subinėtiems valdžios pingvinams, kurie moka 
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apgaudinėti visus ir šluotis į savo sąskaitas šveicarijose, vokietijose, amerikose 
pinigus... mūsų pinigus... et... 

pingvinai niekuo čia dėti... turėčiau sakyti – kai nereikia lankstytis toms 
juodoms, toms nepapjaunamoms kiaulėms. Jos nevalgomos. Jos minta 
mumis. Mes patys jas sukuriame, nes norime gyventi normalų gyvenimą. 
O jie... O jos... Jos ima mūsų šakutes, mūsų peilius ir smeigia į mūsų mėsą, į 
mūsų arterijas ir sako... Ką sako?.. „Sena mėsa... Aš vertas geresnio patiekalo. 
Berniukas, atnešk kitą, o tai... Žinai, su kuo kalbi? Žinai, kas aš?Aš pažįstu... 
Aš žinau... Aš esu...“ Jie išnyra tam, kad paverstų savo maistu kiekvieną, kuris 
jiems priešinasi. Kuris nenori būti su jais, su iš tolo dvokiančia jų gimine. 
Ir nemanykit. Jie nėra aristokratai. Aristokratai yra nematomi. O šie... Šie 
stačiu taikymu neria į valdžią, važiuoja į briuselius, mastrichtus, švedelius – 
jie nori kontroliuoti, jie nori smeigti šakute į jūsų odą... bent jau išbandyti, 
kaip jūs pakeliate skausmą... jie nemoka kitaip. Jie ir jų vaikai. Tie, kurie 
didžiuojasi savo... Savo kilme, vaikais, tėvais ir...

Nesakysiu, kas yra „ir“. Patys žinote. Juk jūs... Jie, ar jos, yra juodosios 
kiaulės, tai paveldima. Juodosios kiaulės. Per amžių amžius... Tai labai, labai 
ypatinga rūšis, nieko bendra neturinti nei su kiaulės gimine, nei su kiauliena. 
Kiaulieną aš pažįstu kaip savo motiną. Jos abi mane išmaitino. Bet jums tas 
neįdomu. Jūs klausiate, primygtinai klausiate – kodėl? Jūs, jūsų žvilgsniai 
klausia – už ką? Už ką aš? O jūs? 

Virėjas išeina, grįžta. Atsineša didelį juodą siaurą medinį peilį, panašų į 
netaisyklingos formos rakštį. Pauzė

VIRĖJAS: Ji nebeateis. Aš jo nenužudžiau, Sonia. Aš nieko nenužudžiau. 
Dievaž, tikrai ne. (rodo) Aš tik ištraukiau juodą rakštį. Ilgai skaudėjusią, 
perštėjusią rakštį...

Trumpa pauzė
VIRĖJAS: Kai tas iš Muchasransko, tas didesnis, laidotuvių veidu trečią 

kartą Soniai kažką pasakė, po to pasilenkė... pasilenkė ir dešine ranka 
suspaudė jai užpakalį... Taip suspaudė tarsi tai būtų jo užvakar pirktas 
grietinės indelis, kuriame dar... na, iš kurio dar gali kažką išspausti, nors ten 
jau beveik nieko nebėra... 

Trumpa pauzė
VIRĖJAS: Aš turėjau tą padaryti... Niekas nevalgytų sprandinės kepsnio 

su juoda ašaka...
su juoda rakštim... stipriai įsipleišėjusia rakštim išilgai puikiausios 

kiaulienos sprandinės...
Pauzė
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VIRĖJAS: O kai jis sukniubo... kai jis sukniubo, supratau... supratau, kad 
esu išgelbėtas...

išgelbėtas... ir kad dabar jau galėsiu pasakyti tau, Sonia, kad... nors tu... 
tu nesupratai, tu nieko nesupratai... tu nesupratai, kad tai dėl tavęs... dėl 
tavęs dirbu dvi pamainas... dėl tavęs grįžęs namo niekaip nesusiplaunu 
mėsos ir kraujo... kraujo ir mėsos kvapo... nesupratai, niekada... Nei tada, 
nei vėliau... Nei prieš, nei po teismo... O tada... Tada tu tik žiūrėjai, žiūrėjai 
tuo savo keistu, į šalis išsklindančiu žvilgsniu, nieko nematydama, nieko 
nesuprasdama... tada tas jaunasis laidotuvių veidu iš Muchasransko griebė 
mane ir trenkė į sieną. Kaip žuvį, kaip akmenį, kaip kažką, kas trukdo, labai 
trukdo – praeiti, pravažiuoti, gyventi. „Suka, ty ješčio ulybaješsia?!” – ir dar 
kartą trenkė mane į sieną. 

Nesipriešinau. Aš pargriuvau ir daugiau nieko nebeatsimenu. Buvo šlapia, 
tamsu ir šilta… Gulėjau ir bijojau, kad tuoj tuoj... Kad tuoj mane palies tos 
stoties mergaitės, ir tada, tada aš užgesiu kaip Vėlinių žvakelė...

Pauzė
VIRĖJAS: Turiu prisipažinti, melavau jums. Atsakiau į visus jūsų pateiktus 

klausimus kaip prieš Dievą. Kaip prieš kapelioną, prieš raudoną jo burokėlį, 
prieš auklėtoją, tačiau...

Sakiau, kad čia ateinu kaip į šventę, o iš tikrųjų... Iš tikrųjų ateinu čia 
kaip į kapines.  Į kapines be jokių šviesų... Jokių... Tame šaldytuve, štai čia, 
guli kiaulė. Norit, aš ją ištrauksiu? Norit? Ir jūs pamatysit, ji bus... Ji bus 
kaip stebuklas. Kaip šventoji... Jūs pamatysit, jog ji bus tyriausias angelas, 
palyginus su juo. Su tuo iš Muchasransko… Man sakė... sakė, jis taip ir 
neatgavo sąmonės. Ir aš, ir aš... Bet kitaip... Deja, kitaip... Sonia galvoja, 
kad aš esu žmogžudys. Ji nesupranta, kad norėjau… norėjau ją išgelbėti… 
Išgelbėti nuo to… juodu laidotuvių veidu… Kuris ją nusipirko. Kuris vėl 
bandė ją nusipirkti... Už 300 prakeiktų Amerikos dolerių. Dolerių iš šalies, 
kurios iš tikrųjų nėra.

Ji tik žemėlapyje, aš jos niekada nemačiau. Jūs nesuprasite, Agurcovas irgi 
nesuprato, nei kapelionas. Niekas... Visi sakė tą patį: “Ar maža mergų? Kas kad 
tu neturi tų prakeiktų dolerių? Tu puikiausias kiaulių skerdikas ir dar geresnis 
virėjas... virėjas iš pašaukimo... Iš Dievo... Prie stoties... už dešimt litų...“ Taip jie 
sakė. O Sonia... Ji išvažiavo... Į tą šalį, kuri yra žemėlapyje. Gal vienintelė ir yra... 
Nežinau, ji sakė – ateik, atsakyk ir klausimus ir aš grįšiu. Kaip gegutė sugrįžta 
į laikrodį... Sonia, tu juk negrįši. Kur yra ta Amerika, kurios niekas nematė? 
Kažkas pasakojo, gal tas latvis? Gatavs, visad gatavs! Nemėgstu žemėlapių, jie 
visi meluoja. Ar kas nors yra matęs visas tas šalis, kurios ten nupaišytos?..

AR KADA NORS BUVOTE  MUCHOSRANSKE?



Varpai 2016 (34) Varpai 2016 (34)

64 65

Raudonai, mėlynai... Sonia, mėginau tau rašyti iš kalėjimo. Daug sykių 
mėginau, bet visi laiškai... Na, jie neleisdavo žmogžudžiams susirašinėti. 
Sakiau jiems - aš kiauliažudys, aš veterinaras, aš nemoku, manęs to 
nemokė... nemokėčiau užmušti... Nieko nesu... Tai ne aš... Tai kažkas kitas... 
kitas ištraukė tą juodą ašaką, juodą, nereikalingą, trukdančią rakštį... 
Laiškus grąžino, kai išėjau į laisvę. Į laisvę, kur nebėra Sonios. Tai blogiau už 
kalėjimą, už bet kokią nelaisvę blogiau... Žinot, ką dažniausiai prisimenu?.. 
Smulkius tavo pirštelius, suimančius lėkštelę su duona, smulkiai suraikyta 
juoda duona. Aš... Mano širdis dainuodavo „Ave Marija“, kai tu raikydavai 
duoną. Juodą duonos kepalą. Ak, kaip aš norėdavau būti tuo kepalu... Aš 
norėdavau, kad ji prapjautų mane ir pamatytų... pamatytų, perskaitytų, kad... 
kad ją myliu... kad myliu tą jos duonos pjaustymą: atsargiai, vos prisiliečiant, 
švelniai švelniai... o tada, tada, kai tas raudonas ir girtas... raudonas ir girtas 
pasilenkė prie jos ir pasakė – „300 dolcų, kaip ir anąsyk. Užteks? Tau ir taip 
per daug“, o ji vos pastebimai, aš mačiau, vos pastebimai linktelėjo galva, jis 
dar pridėjo: „Adresą žinai“, aš neišlaikiau... 

Laikrodžio skambutis: šešta valanda ryto. Skubiai puola rengtis, bėgti, 
paskui sustoja, nusišypso

VIRĖJAS: Ji nebeateis. Neturėjau tikėti tuo sapnu. Tikriausiai. Tačiau kuo 
tada tikėti?..

VIRĖJAS: Manau, atsakiau į visus jūsų klausimus. Dabar jums reikia 
išeiti. O man pasilikti. Jūs teisūs, aš ne. Išties, nedera tikėti sapnais. Ypač tais, 
kurie kvepia dujomis. Kurie neleidžia miegoti ir dieną, ir naktį. Aš be reikalo 
atėjau. Tačiau jūs išeisit, o aš pasiliksiu. Turit suprasti, aš nemoku pasakoti 
apie save, aš virėjas, galbūt geras virėjas, aš neturiu jokių žalių, rudų ar 
raudonų dolcų, aš vis dar bijau praeiti pro tuos nepilnapročius, išsiviepusius, 
besišlapinančius manęs link, pro tas mergaites, aš nemoku taip smulkiai 
suraikyti juodos duonos. Plonai plonai. Taip, kad beveik neskaudėtų... kad 
niekam neskaudėtų... kad niekam niekada neskaudėtų... niekada... šiandien 
mano šansas, bet...

Tamsa, avarinės signalizacijos sirenos
Šviesa, pabaiga.  

                                                                                            Julius KELERAS

AR KADA NORS BUVOTE  MUCHOSRANSKE?
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Kėlėsi anksti. Varstė girgždančias spintos duris, linguojančias ant senų 
vyrių. Spinta – visam gyvenimui. Taip sakė Justės tėvas, kai ištekėjo ir su 
vyru Aidu 

išsiruošė į baldų parduotuvę. Masyvi raudonmedžio spinta tarnavo daug 
metų, vis garsiau rytais cypdama su kiekvienu durų virstelėjimu. 

Ieškojo tinkamų drabužių. Šiandien turiu gerai atrodyti, kartojo mintyse.  
Bandė prisiminti, kuo vilkėdavo, kai netikėtai pasisekdavo. Rožinis 
megztinis? Labai jį mėgsta. Sekmadienio rytą užsagsto baltas perlines sagas, 
timpteli apačion ir beldžia į vonios duris: „Ar tu jau? Aš pasiruošusi“. Aidas 
skutasi barzdą. Vienintelį kartą per savaitę – sekmadienio rytą. Po nelaimingo 
šuolio į ežerą ir stuburo traumos jam sekmadieniniai pasivaikščiojimai liko 
smagiausia savaitgalio pramoga. Justė stumia vežimėlį iki miesto sodo. 
Atsisėda ant suoliuko. Aidas užverčia galvą į medžių viršūnes, lyg ieškotų 
jose buvusio gyvenimo judesių, pavirtusių žaliais virpančiais lapais. Po 
minutės veidas nušvinta ir žaismingai rankomis suka ratus pirmyn. Vežimėlis 
lekia vingiuojančiu miesto sodo taku. Sugrįžęs atsilošia ir demonstruoja 
žmonai triukus tarytum cirko artistas. Įsuka vežimėlį ratu į vieną, į kitą 

LORETA JASTRAMSKIENĖ

Įgimtas jautrumas
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pusę. Sustoja lygiagrečiai suolo, ant kurio sėdi Justė. Pasilenkia ir bučiuoja 
į kaklą, į skruostus, į lūpas. Anksčiau, kai jis dar vaikščiojo, nemėgo viešų 
apsikabinimų, bučinių gatvėse, elgdavosi lyg palikęs jausmus namuose 
pašalinis praeivis. „Megztukas tau labai tinka“, – palenkia galvą. „Veronika 
pardavė, ji žino, ko reikia moterims“. Po valandos Justė stumia vežimėlį tomis 
pačiomis gatvėmis kaip ir praeitą, ir visus jų dešimties metų sekmadienius. 
Pasivaikščiojimas primena ritualą, kurį supranta tik du žmonės.    

Senos spintos durys vėl sugirgžda. Ne, šiandien dar negaliu, nepasiruošusi, 
sako sau Justė, ant rankos užmesdama nutampytą rudą švarką. Tyliai praveria 
miegamojo duris, atsigręžia. 

Vyras atsimerkęs. Jis žiūri ir šypsosi.
 – Nenorėjau prižadinti, nepyk, – sukužda pasistiebusi ant pirštų galiukų, 

pakėlusi smakrą lyg gervė. 
 – Ne tu. Čia spinta prižadino. Cypia nežmoniškai.
– Pamiegok dar, einu į virtuvę.
– Kelsiuosi ir aš.
– Išvirsiu ryžių košės. Gerai?
– Labai gerai, – sako jis, palydėdamas žodžius vaikiška šypsena. Prabudęs 

žmogus šypsosi jaukiau negu dieną, kai lūpos ir akys įkaista nuo bendravimo 
įgūdžių. 

Abu pusryčiauja. Justei skanu ryžiai su miško mėlynėmis. Jam visada 
užpila vyšnių uogienės. Lyg iškrakmolytos blizgančiame cukraus sirupe 
skęsta tamsiai raudonos skiltelės. Kai buvo jauni ir lankydavosi giminių 
susibūrimuose, Aido pusė girdavosi bajoriška kilme. Pasakodavo apie 
turtingus protėvius, gyvenusius Žemaitijos dvaruose ir pripažinusius tik 
bajoriškas uogas – vyšnias. „Ar žinote, martute, kad mūsų giminėj net ir 
ubagas buvo vadinamas pan s tarbečkoj“, – kvatodavo iš džiaugsmo ar 
pasididžiavimo ūsuotas jos uošvis. Justės protėvių uogos auga miške. Jos 
giminės susibūrimuose iš pradžių griaudėdavo „mes esam dzūkai, girių 
karaliai“, po to pasigirsdavo graudūs verksmai ir pabirdavo pasakojimai apie 
vargingą prosenių dalią, kai jie gyveno miškuose, be grybų ir uogų turėdami 
dar keletą malonumų. 

– Skanios vyšnios, – Aidas žiūri į žmoną ir supranta, kad abu galvoja tą 
patį: trečias mėnuo rytais jie valgo pigias košes. 

– Man irgi, – staigiu judesiu čiumpa tuščią lėkštę, deda į plautuvę ir 
pirmyn pro duris. 

– Eisi pas jį? – Aidas įkimba rankomis vežimėlio ratų, stumiasi iki 
kompiuterio stalo. 
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Justė rakina duris.   
– Gal neisiu.
– Kaip jauti, taip ir daryk. Pasispausim ir sutaupysim po metų. 
– Operuoti reikia kuo greičiau. 
– Gydytojai ne visada teisūs. Dabar, Juste, aš noriu gyventi, dėl manęs 

nesibaimink, dabar aš, oho, koks stipruolis. Žinai, ko visą savaitę laukiu?
– Žinau.
– Ko?
– To, ko ir aš... – Justė ūmai nutyla ir išsigąsta: vos neišsprūdo. Tiek kartų 

repetavo, kaip jam praneš apie kūdikį, atidėliojo, kad nebūtų kaip pirmąjį 
kartą, tik užtikrintai, praėjus pavojingiems trim mėnesiams. – Sekmadieninių 
pasivaikščiojimų miesto sode! – sušunka garsiai ir taip išpučia žydras akis, 
lyg būtų atradusi ameriką.

– Viską supranti.
– Pas jį nueisiu kitą dieną.
– Tu gera. 
– Tu irgi. Grįšiu kaip visada. Iki!    
Prie šviesoforo autobusas šliūkšteli iš po ratų rūdžių spalvos vandens. 

Kojinės ir sijono kraštas aptaškyti didelėm dėmėm. Perbraukusi jaučia 
delne prilipusius šlapius žemės trupinius. Gerai, kad sijonas juodas, išdžius 
ir nesimatys, nebyliai aiškina sau Justė, kol pajunta šalia stovinčios moters 
pašaipų žvilgsnį. Taip dažnai nutinka – tik pradeda kalbėtis su savimi, lūpos 
nejučia sujuda, veido raumenys krypteli kartu su akimis, pagaunančiomis 
nustebusį svetimo žmogaus žvilgsnį. Neseniai ji lankėsi pas psichologę, 
apsiverkė klausdama, ką daryti su pernelyg dideliu jautrumu. „Nepagydoma“, 
– medikės verdiktas Justei nuolat ataidi iš sąmonės gelmių. „Tai įgimta – nervų 
sistema pernelyg stipriai reaguoja į išorės ir vidinius dirgiklius. Todėl skausmą 
jaučiate stipriau, spalvas matote ryškiau, garsus girdite stipriau. Išmoksite 
gyventi, tik turėsite stebėti savo vidinius monologus“.  

Darbe kaip dideliame skruzdėlyne kiekvienas tempia savo šapus – tą 
sekundę reikšmingus popieriaus lapus, storus ir laibus segtuvus. Su šypsenom 
ir susiraukę. Taip, kaip moka tik žmonės. 

Ji sėdi įsitempusi, pildo sąskaitas, kelia telefono ragelį, spaudo aparato 
mygtukus, kalba, skaičiuoja. Priešpiet skambina Matilda. Ji domisi, kokia 
draugės nuotaika. Ar pasirengusi šiandien? Rūsčiu balsu pakartoja: 
„Chirurgas sakė – būtinai šį mėnesį. Operacija vėliau bus nereikalinga“. 
Susitaria susitikti per pietų pertrauką. 

– Man nedrąsu, – sako Justė, žiūrėdama į morkų spalvos kokteilį, kurį 

DU APSAKYMAI
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draugė siurbia per šiaudelį, suraukusi šiek tiek kreivai nupešiotus rudus 
antakius. 

Matilda atlošia galvą ir dėbteli piktai.
– Tau bet kas pasakys, kad elgiesi kaip iškasena. Seniai turėjai pas jį nueiti. 
–  Man baisu.
– Pasakyti, kad sumokėtų trijų mėnesių atlyginimą? Žinai, prieš 

patarinėdama tau, aš apsidraudžiau. Pasiteiravau vieno gerbiamo verslininko: 
„Kaip atrodo tavo darbuotojas, kuris neprašo uždirbtos algos?“ Žinai, ką jis 
atsakė?

– Ką?
Matilda palinksta į priekį, pamaišo morkinę masę šiaudeliu ir taip, lyg 

Angelas Arijelis iš Šekspyro dramos „Audra“, pakiliai išdeklamuoja:
– Kvai-lai! Jis sakė, kad toks darbuotojas jam atrodo kvailai. Ir turbūt jam 

uždirbtų pinigų nereikia.
– Jis ne mano bosas. Gal mano sakys visai kitaip.
– Kaip sužinosi, jeigu nebuvai ir neklausei? Nueik.  
– Man nepatogu.
– Patogiau leisti jam numirt.  
– Ne. Aš droviuosi prašyt pinigų. 
– Pabandyk vieną kartą. Ir tada bus aišku. Aprėks? Pasakysi, ačiū, 

supratau, ir išdumsi iš kabineto.
– Man atrodo, kad aš sergu, nesu tokia, kaip visi.
– Tavo liga, Juste, yra kvailumas. 
Justė norėtų būti panaši į šią moterį. Pažįsta ją tiek, kiek prisimena save 

– vaikystėje gyveno viename name, dalijosi žaislais siaurame kiemelyje ir 
vienomis sūpynėmis. Matilda turi kvepiantį gaiviu ledynu vyrą bankininką 
ir gerai apmokamą gydytojos akušerės darbą privačioje klinikoje. Kartą Justė 
prikėlė ją vidurnaktį. Matilda atskubėjo, iškvietė greitąją pagalbą, įsakinėjo 
tiksliai ir aiškiai – „gulk, nejudėk, negerk vandens, tuoj, bandau stabdyti, 
viską, ką galiu, padarysiu“. Karšta kraujo srovė slydo šlaunų paviršiumi, ji 
gaudė rankomis raudoną skystį, nesąmoningai norėdama sugrąžinti jį atgal, 
iš kur srūva. Buvo per vėlu. „Mūsų kūdikis teka iš manęs, o Viešpatie, kaip 
blogai atsitiko“, – sunkiai rinko žodžius, Aidas žiūrėjo sustojusiomis akimis. 
„Nurimk, ramiai, aštuonių centimetrų gemalas dar ne kūdikis“, – akušerės 
Matildos įsakymai priminė tiksliai dirbantį laikrodį, nereaguojantį į aplinkos 
dirgiklius. Dar sunkiau buvo vėliau, kai grįžo iš ligoninės. Rado merdėjantį 
Aidą, išgėrusį daugybę migdomųjų. Purtė į visas šalis lovoje, kuri, sakė 
tėvas, kaip ir spinta, visam gyvenimui. Elgėsi neįprastai sau protingai ir 
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tiksliai. Kaip Matilda. „Daugiau niekada, prisiekiu – niekada“, – kitą dieną 
ligoninėje kartojo Aidas, verkdamas ir bučiuodamas ant sustabarėjusių kelių 
išsidraikiusius žmonos plaukus. 

– Gerai, Matilda. Aš padarysiu. Nueisiu pas bosą ir pasakysiu: „Ar yra 
galimybių sumokėti man uždirbtą algą dabar? Mano vyras serga.“

– Taip, brangioji! Ir tada mes pasikalbėsime. Pamatysi, jis įvertins. Tu 
dirbi gerai. Bijos tave prarasti. Geri specialistai dabar nesimėto. 

– Pabandysiu.
Tą dieną pas bosą nėjo. Vakare paskambino Veronikai. Gerokai anksčiau 

ji buvo vieno žymaus šalies vyro žmona. Tuomet turėjo visko apsčiai. 
Dabar Veronika pati skynėsi alkūnėmis kelią, nes, pasikeitus valdžiai, vyras 
neteko buvusių galių, dar pasiligojo. Lipdavo į troleibusus, traukdamas 
„Internacionalą“. Apsikabindavo stulpą vidury miesto ir šaukdavo: „Tegyvuoja 
partija!“ Iš pradžių Veronikai buvo keista – su žymaus vyro ponia pradėjo 
nebesisveikinti buvę mirtini draugai. Vėliau suprato, kad niekada tikrų draugų 
neturėjo, nors lyg uodų spiečiai jie suskrisdavo gerais laikais į jos modernų 
namą sostinės šile su įstabiu Neries vingio vaizdu. Ji nepasimetė, surado savo 
aukso gyslą – turgų. Su Juste ten ir susipažino,   sėkmingai prekiaudama 
užsieniniais megztiniais ir apatiniu trikotažu. Veronika atrado kitą pasaulį su 
panašiais į Justę žmonėmis, ieškančiais pigesnių prekių ir neturinčiais didelių 
pretenzijų garbei bei turtams, tačiau turinčiais gailestingumo jausmą. Justė ne 
kartą žymų valdžios vyrą buvo nukabinusi nuo stulpo ir parvedusi Veronikai. 
Kai šis užgriuvęs kaulėtais pečiais slėgdavo gelbėtojos petį, ji leisdavo jam 
išsikeikti čia pat gatvėje, šaukti ir nekreipdavo dėmesio į kandžias dorų žmonių 
pastabas: „Ir prisigerk taip, dar moteris, mat“. Veronika dėkinga glostydavo 
savo vyro galvą, pasodinusi ant sofos, išvirdavo arbatos ir kvatodavosi iš Justės, 
kuri susigraudinusi pasakodavo, kokie žiaurūs šiais laikais žmonės, kodėl jie 
nesugeba suprasti ir atjausti nelaimėlių, kurie stveriasi už stulpo. 

– Klausykite, ponia Veronika, ką daryti, jeigu man nedrąsu paprašyti 
algos? Jos nemoka darbovietėje jau tris mėnesius.  

– Nu ir vėpla, – neištvėrė sumanioji moteris.  – Tavo metų aš tokią karjerą 
dabar padaryčiau! O čia vis – gėda, nedrąsu. 

– Na taip. Kaip tą gėdą įveikti? Man labai reikia penkių tūkstančių. Aido 
operacijai. Kitaip bus blogai. Dabar reikia. 

– Neimk į galvą ir eik visur, kur tik reikia, prašyk. Gausi. Žiūrėk savo 
šeimos. Žinok, niekam ji nerūpi tiek, kiek tau.  

Justė klausė ponios Veronikos žodžių, sakytum įsidėdama juos į 
alsuojančią krūtinę kaip ledo gabalus, užšaldančius karštą jautrumo versmę. 



Varpai 2016 (34) Varpai 2016 (34)

70 71

Jautė, kaip kietėja krūtinė, o kartu su ja ir ji pati. 
Kitą rytą atsikėlė dar anksčiau. Vėl virkdė spintos duris. Rožinis? Ištraukė 

Veronikos dovanotą megztinį, sagstė baltas perlines sagas, įtikinėjo save – 
Veronika žino, ko reikia moterims.  

Vonioje suktukais surikiavo ant galvos plaukus. Prisėdo balkone, žvelgė į 
namų stogus, supo koją ir kramtė džiūvėsį. Aksesuarai! Pašoko ir nutipeno 
į miegamąjį. 

– Tu labai graži su tais ragais plaukuose, – vyras jau buvo prabudęs, kai ji 
lindo į spintą kojinių.

– Ačiū tau. 
– Eisi šiandien pas jį?
– Eisiu. 
– Gerai, kad apsisprendei. Bet jei sunku, neik.  
– Nekalbėk apie tai. Neskaudink. 
– Atleisk.
– Svarbiausia, kad esame kartu. Aš ne bailė. 
– Tu drąsi, aš žinau.  
Kelyje į darbą nieko neįvyko. Ji net nekalbėjo su savimi. Troleibusai 

saugiai judėjo iškėlę elektrines ausis, žmonės apsimiegojusiais žvilgsniais 
dairėsi vienas į kitą. 

Kai įėjo į kabinetą, savo vietose gulėjo segtuvai, papkės, trintukai ir 
išsiskėtusi ant palangės pelargonija. Patrynė krūtinę tikrindama, ar išliko 

kieta po Veronikos pamokymų.   
Nusileidusi laiptais žemyn, pasuko prie sekretorės kabineto.
– Laba diena. Direktorius yra?
– Yra, gali užeit.
Bosas nepasiūlė, Justė pati atsisėdo ant vienos iš išrikiuotų kėdžių. Pati 

žengė kuo arčiau jo, iš kairės pusės, vos ne lygiai su stalu. Jis numetė rašiklį 
ant stalo ir įsiskverbė į ją primerktomis akimis. Kaip gyvūnas, jaučiantis 
nežinomą pavojų.  

– Aš sutrukdysiu, – drąsiai ištarė, krestelėdama nusliuogusią ant kaktos 
plaukų sruogą. 

– Prašau. Kokios problemos?
– Atėjau dėl atlyginimo. Kokios galimybės jį atgauti? 
– Galimybės? Kol kas – jokių galimybių. Visiems dabar striuka. Krizė.
– Norėčiau pasakyti, kad per paskutinįjį pusmetį aš kiekvieną savaitę 

dirbdavau viršvalandžius, suradau mūsų bendrovei finansiškai patrauklių 
klientų, parengiau pelningus projektus, iš kurių mūsų bendrovė gavo naudos.   
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Bosas atitoko, pasviro į šoną ir nusiviepė. Įrėmė plačiai išskėstas rankas į 
stalo kampus, patrynė. Lyg tarp kitko tarė: 

– Bendrovė kol kas dirba neefektyviai.
– Stengiuosi savo darbą atlikti gerai.
– Ar aš tau priekaištauju?
Balsas stiprėjo, akys prisimerkė, pirštai sulindo į kumščius. Jis pradėjo 

mėgautis turima valdžia.
– Tu žinai, kiek čia žmonių stovėdavo už mano durų, kai pradėjau dirbti 

generaliniu? Eilės. Ir visi to paties – mokėk, pakelk atlyginimus. Tai žinok, 
padariau tvarką: pasakiau – nė vienas daugiau dėl atlyginimo pas mane 
neikit! 

– Argi uždrausta viršininko klausti apie algą, kurią aš jau esu užsidirbusi? 
– Nevaikščiok čia daugiau! – suspigo bosas. – Aš pats nusprendžiu, kada 

kokį atlyginimą mokėti!
Jo barzdos gyvaplaukiai pastiro. Akys išsprogo ir priminė medinės varlės. 

Justei virpėjo keliai, nematoma ranka užgniaužė burną, negalėjo prasižioti. 
Atsistojo.

– Eik, eik! – mostelėjo ranka generalinis bosas, lyg baidydamas įgelti 
norinčią bitę.

– Viso gero, – ištarė atgavusi žadą, bet ne bosui, o prieškambaryje 
sėdinčiai jo sekretorei. 

Parimusi ant darbo stalo, sukryžiavusi rankas maldė drebulį. Jautri nervų 
sistema stipriau reaguoja, išmokite gyventi su įgimtu jautrumu, keiskite 
savo mintis pozityviomis, valdykite monologus. Kiek bekartojo psichologės 
aiškinimus, jie nepasiekė sąmonės. Justei atšalo rankos, sugrubusiais pirštais 
rinko vyro elektroninio pašto adresą, vėliau užrašė: „Atlyginimo dar neduos. 
Man taip negera, jis rėkė, jis žvėris. Myliu tave, Aidai, labai labai. Iki vakaro. 
Justė.“ Spustelėjo siųsti. 

Netrukus telefonu gavo trumpąją žinutę: „Greičiau pareik. Veronika“. 
Pajuto diegiant pilvo apačią. Refleksas, atsirandantis prisiminus kojomis 
tekančią šiltą masę ir merdėjantį Aidą. Laiptais skrido žemyn, lėkė šaligatviais, 
gaudė orą kartodama: „Ką aš pridirbau, ką pridirbau, šlykštus jautrumas...“

 Durys buvo neužrakintos. Justė metė rankinę ant grindų, nuskuodė 
koridoriumi, stumtelėjo petim miegamojo duris. Tuščia. Apsisuko, atsirėmė 
į sieną ir lėtai traukė  batą  nuo kojos. Suspaudė galvą rankomis ir sustingo: 
virtuvės tarpduryje stovėjo Veronika.

– Ką tu čia veiki? – sušnibždėjo kimiu balsu. 
– Pinigus atnešiau.   
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– Kokius pinigus nešei?
– Imk, atiduosi, kai turėsi. Aidą išvežė į ligoninę. Nepyk, jis nenorėjo 

tavęs jaudinti. Ko tu tokia išsižiojusi?    
Justė stumteli ranka Veroniką, žengia virtuvėn. Tikrai tuščia. 
– Veronika, tau irgi įgimtas jautrumas? – trūkčiojančiu balsu ištaria, 

priėjusi čiupinėja senyvos moters kaktą, sakytum tikrindama, ar ši 
nekarščiuoja. 

–Tu nurimk, operuos dar ne šiandien, – išsitraukusi nosinę Veronika 
šluosto nesveikai degančius ašarotus Justės skruostus.

– Kiek daug yra ligų, – pro sukąstus dantis prataria Justė.   
– Taip, Juste, – apkabinusi per pečius Veronika veda ją į kambarį, – 

siaubingai daug ligų. 

KAI PUČIA BORA

Iš šviesaus akmens Korčuloje1 namai statomi nuo seno. Marko Polo2 
namas papilkėjęs. Pusiau nugriauta jo dalis išlaikiusi buvusių arkinių langų 
formas tuščioje akmens sienoje, o šalia esančiais stačiais laiptais lankytojai 
kyla į bokštą su atviromis arkomis, išnardytomis Adrijos vėjų.  

Siaurais laiptais Ivanka kasryt pakildavo į nediduką kambarį, jo langų 
neužverdavo nė dienai, nė nakčiai. Atsisėsdavo prie raižyto seno stalo, 
išsitraukdavo įrašų knygą ir laukdavo. Pro langą matėsi tyvuliuojantys 
vandenys, rusvi Korčulos stogai ir aukščiausiai saloje iškilęs gotikinės šv. 
Morkaus katedros bokštas su auksinių alyvuogių šakele viršūnėje. Šešiolika, 
skaičiuodavo alyvuoges Ivanka, svarstydavo, kalbėdamasi su nežinia kuo, 
kodėl čia sėdi penktus metus, kai bendraamžiai seniai išvyko iš salos, dėliodavo 
stalčiuose bilietus, laukdavo lankytojų ir vėl ilgesingai žvelgdavo pro langą. 
Ji klausinėdavo savęs įkyrių smulkmenų, mąstydavo apie kitą pasaulį, toli už 
salos, pasitardavo su tyla, nes dienų dienomis sėdėjimas tokiame sargybinio 
bokšte, atiduodant bilietus namo lankytojams, įgrisdavo, tapdavo nuobodžiu 
ir betiksliu. Žmonės užlipdavo į bokštą, nusifotografuodavo, leisdavosi iš 
bokšto akmeniniais, vėliau viduramžiškais, įtariai girgždančiais, tamsiais, 
kaip Korčulos pušys, mediniais laiptais, pasakydavo ačiū, ir vėl kildavo kiti. 
Toks keitimasis Ivankai tapo vientisu siužetu, neturinčiu pabaigos.

1Kroatijos sala Adrijos jūroje, priklausanti Dalmatijos salynui.
2Viduramžių keliautojas Marko Polo (1255–1324), manoma, gimė Korčuloje.
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Kai vėlų rudenį pradėdavo pūsti gūsingas vėjas bora, tik tuomet Ivanka 
priverdavo langus, ruošdavosi žiemai – uždarydavo muziejų ir laukdavo 
pavasario, kai vėl galės sėdėti prie seno stalo ir žvelgti į jūrą, atskirtą nuo 
miestelio viduramžių gynybine siena. Kartais ją aplankydavo reginiai iš 
tryliktojo amžiaus. Dieną, siestos metu, ji prisnūsdavo, išsitiesusi pailgame 
gulte, remiančiame galinę kambarėlio sieną, užsimesdavo dryžuotą ploną 
šalį ant kojų ir nuklysdavo į tolimą pasaulį. Marko Polo ir genujiečių 
derybos  – ji matydavo mūšį, kurio vaizdai kabojo ant muziejaus sienų, 
tūkstantis du šimtai devyniasdešimt aštuntųjų metų vyrus, labai nepanašius 
į šiuolaikinius pagal aprangą, ir tapačiai trokštančius pasiekti tikslą bet 
kokiomis priemonėmis. Jie čiumpa už pakarpos Marko Polo, tempia į laivą, 
ir jūros bangos šokinėja įkandin nutolstančiai karavelai.

Ivanka mėgdavo šiuos sapnus, žinojo, kurie kartojasi, o kurių niekada 
daugiau neberegės. Ji atskirdavo juos pagal pojūtį prabudus. Jeigu atmerkus 
akis apimdavo krečianti baimė, kad pramiegojo visą dieną ir neįleido 
lankytojų, vadinasi, matytas sapnas kartosis. O jeigu atsėlindavo ramybė 
ir širdyje nelikdavo nė menkiausio nerimo, tik jūros, cikadų ir vėjo garsai, 
pasikeisdami ir lenktyniaudami vienas su kitu, ji liūdnai nusišypsodavo ir 
gailiai atsidusdavo – šio sapno niekados daugiau neregės.

Vieną popietę prabudo jausdama Adrijos vandenų kvapus, glostančius 
veidą, be nerimo, girdėdama išplaukiančių laivų atsisveikinimo šūksnius. 
Pakėlė galvą ir duryse išvydo baltą, nelygu Dalmatijos akmuo, veidą. Žili 
plaukai jai regėjosi tarsi aureolė virš žmogaus silueto, o pavargusios mėlynos 
akys, sukaupusios pragyventų metų patyrimus, žvelgė atlaidžiai ir kartu 
kietokai. Ivanka pašoko, krestelėjo galvą, norėdama įsitikinti, ar tai dar 
tebesitęsiantis sapnas, ar tikrovė. 

– Atleiskit, jūs taip giliai buvote įmigusi, nenorėjau žadinti, – žemas 
vyriškas balsas galutinai išsklaidė Ivankos abejones. – Galiu ateiti vėliau, 
jeigu būsiu sutrukdęs.

Ivanka saldžiai nusižiovavo ir nužvelgė lankytoją įdėmiai.  Jo balsas, 
pamanė, galėjo būti kažkur girdėtas. Bet ne, ji niekados nėra mačiusi šio 
vyro, jis pernelyg išblyškęs, kad būtų salos gyventojas.

– Galėsite apžiūrėti ekspoziciją, lipti į bokštą tuoj pat. Kai nėra lankytojų, 
imu ir užmiegu. Pabūtumėte čia dvi dienas ir pats snaustumėte, jūra dainuoja 
ir migdo, net klausyti nereikia. O pats iš kur atvykote? – atkišdama bilietą 
pasiteiravo ir aiktelėjo, pamačiusi dar labiau blykštantį veidą, nustebusias 
akis, svyrantį kūną. 

Ji spėjo pribėgti, pastvėrusi už pečių stumtelėjo vyrą prie gulto ir jam 
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išsitiesus pagriebė ant stalo stovintį buteliuką su vandeniu. Pateliūskavusi 
šliūkštelėjo į veidą, vandens čiurkšlė nutekėjo dryžuotais marškiniais. 

– Kas jums, po galais?! Baltasis žmogau, kur jūsų vaistai? – čiupinėdama 
švarko skvernus susijaudinusi klausinėjo Ivanka, kol šis sučiupo jos riešą ir 
priglaudęs prie lūpų pabučiavo ranką tardamas:

– Jūs tokia stebuklinga, Ivanka. Net nežinau, kaip pasakyti...  
Ivanka bijojo atitraukti ranką, tačiau jai buvo nejauku ir keista, iš kur šitas 

svetimšalis žino jos vardą? Gal tai paprasčiausias vagis, apsimetėlis, jis ką tik 
vos neapalpo, o dabar – jūs tokia stebuklinga, nežinau, kaip pasakyti...  

– O.... O iš kur jūs žinot, kad esu Ivanka? – atitokusi ji stryktelėjo. 
Įsisprendusi rankomis šonus palenkė galvą ir prisimerkusi stebeilijo į keistą 
nepažįstamąjį.

– Gatvėj nurodė... Muziejuj, sakė, rasit Ivanką... 
– Muziejus čia visus domina. Nors aš kartais sau manau, ar jau tikrai 

Marko čia gyveno? Gal tik legenda, nors, jeigu jos nebūtų, aš neturėčiau 
darbo. O jums jau pagerėjo?

Vyriškis atsisėdo, nubraukė ranka drėgną kaktą. Dabar jis atrodė kiek 
gerėliau, skruostai sušilo, nebebuvo mirtinai išblyškę. Jam visai neblogai 
pavyko tvardytis, nepratrūkti ašaromis ar akivaizdžiu jauduliu. Galvos 
svaigimas menkniekis, taip pasitaiko visiems, įtartini tie, kuriems taip nebūna, 
tik gal nereikėjo taip staigiai, geriau palaukti, iki rytdienos, nurimti, o jau tada 
– tiesiai į muziejų, mąstė sau, bandydamas išvesti mintis iš seniau į dabar, iš 
to muziejaus kambario, kuriame prieš daugybę metų išvydo Ivanką, tikslų 
impresionistės Bertos Morizo3 atvaizdą, o ką tik – atvaizdą pačios Ivankos.   

– Šiandien atvykau, klimato pasikeitimas, matyt, – jis žvelgė į jauną 
moterį ir stengėsi suprasti, ar patikėjo juo, kad štai taip, gatvėje, paprastai, 
galėjo sužinoti jos vardą. – Mano krašte jūros vanduo šaltas, salos gyventojai 
joje nesimaudytų. Girdėjot apie Lietuvą? 

Ivanka kryptelėjo ant vienos kojos, perbraukė ranka smilkinius ir, iškėlusi 
rodomąjį pirštą į viršų kaip antros klasės auklėtoja, užtikrintai tarė:

– Tai yra šalis, kuri pirmoji paskelbė Nepriklausomybę nuo sovietų! 
Mano mama nuolat kartodavo – atsimink, Ivanka, tai drąsių žmonių šalis. 
Tai va, ir atsimenu, o jūs pirmą kartą Korčuloje?   

– Tikriausiai, – jis užsimerkė, lyg bandydamas prisiminti tai, ką gerai 
žinojo. – Taip, pirmą, – ištarė galiausiai, sakydamas netiesą. – Į bokštą 
šiandien turbūt nelipsiu, bet norėčiau jus pakviesti vakare pasivaikščioti po 
senamiestį. Jeigu sutiktumėt.
3Berthe Morisot (1841–1895) –  prancūzų tapytoja, impresionistė. 
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– Reikia pagalvoti. Dar net nežinau, kuo jūs vardu.
– Jeigu patinka, galite ir toliau vadinti baltu žmogum.
Ivanka prikando lūpą pasijutusi nekaip, matyt, bus netaktiškai leptelėjusi. 

Jai dažnai taip pasitaiko – pasakyti, kas galvoje, kai tik atklysta į Marko Polo 
koks įspūdingas svetimšalis, nors tokio balto dar neregėjo, o ir nualpęs bus 
šis pirmasis. 

– Kroatijoje kadaise mane vadino Marku. Netoli nuo čia, Lastovo saloje, 
žinote turbūt. Bet iš tiesų esu Marijus. 

Persisvėrusi pro langą, Ivanka stebėjo nueinantį vyriškį, mąstydama 
– Marko, Lastovo, nieko sau. Kuo labiau jis tolo, tuo labiau ji svėrėsi per 
langą smalsiai nužiūrinėdama rankų mostus, žingsnius, ir kuo labiau jis 
tolo, tuo stipriau ji geidė kuo greičiau susitikti šį vyriškį, pasakoti jam apie 
Marko Polo, Korčulą, save. Pajuto, kaip atsiduoda gundančioms mintims ir 
negrasina jų perlieti dorovės rimbu, paleidžia, o šios bėga paskui tą pirmą 
kartą matytą žmogų, tikindamos Ivanką, kad tai jos lemtis, jai skirtas vyras iš 
žemyno, ir galbūt kitais metais, kai vėl artės žiema su audromis, jūros erdves 
talžančiu tamsiuoju vėju bora, ji sau sėdės toli nuo pavojų, toje neregėtoje 
nepriklausomoje Lietuvoje, megs kojines baltam žmogui ir jų vaikams.  

Apšviestos gatvės akmeniniais grindiniais jam atrodė daug gražesnės 
nei anuomet. Iš baimės tada jam virpėjo kojos, negalėjo paeiti, tik moteris, 
įsikibusi į parankę, stūmė pirmyn, gailestingai aiškindama, kad dar ne viskas 
prarasta, kad jis dar gali suspėti. Gal būtų suspėjęs, bet surado pasiteisinimą 
– nuo kalnų salos link artėjo bora. Jis ir taip niekur nebūtų plaukęs tą vakarą, 
nes pirmą kartą regėjo moterį iš mylimiausio dailininko Eduardo Manė 
paveikslo „Berta Morizo su žibučių puokšte“. Švelniai ryžtingas žvilgsnis, 
didelės tamsios akys ir stingdanti juodai vilkinčios moters ramybė, žadanti 
suteikti pasitikėjimo visiems, kas šalia – tokia buvo jo sutikta gyva Berta 
Morizo, vardu Ivanka. Jis geidė jos, nužiūrinėdamas niekam nematant 
ir neketindamas palikti ką tik atrasto savo šedevro. Vėliau Lastovo salos 
bokštai, primenantys minaretus, ir juodaplaukė moteris iš Korčulos pavirto 
gyva jo skurdžios dienotvarkės dalimi vienutėje. Daugybę metų kalėjime 
jis tapė vieną vienintelę moterį ir Lastovo namų kaminus, kurių kiekvienas 
buvo skirtingas, tačiau visi jie priminė minaretus. 

Stoviniuodamas prie miesto vartų vakare žvalgėsi į palmių viršūnes, 
po jomis nusitęsusią virtinę palapinių, pardavėjus, smulkmenas, kuriomis 
galima pasipuošti, laikinas, neturinčias amžinybės ženklų. Paveikslai kas 
kita. Jis niekada negalėtų gatvėje išstatyti pardavimui geriausio savo darbo 
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– portreto „Ivanka, artėjant audrai“.  Iš visų darbų šio vienintelio jis niekada 
nesutiko parduoti. Jam regėjosi, kad tai prilygtų pačios Ivankos grožio 
pardavimui. Bet jis tikėjo kada nors padovanosiantis jį originalui. Dabar 
portretas buvo kartu su juo, viešbučio kambaryje. Tik jis pavėlavo: originalas 
buvo iškeliavęs ten, iš kur negrįžtama. 

Gatvės gale Ivanka išvydo dienos baltą žmogų. Ji nusišypsojo drąsiai, 
artėjo pamažu, tarsi pakilusi virš tako aukščiau, nei kiti praeiviai. Žingsniavo 
susikaupusi, tarytum eitų pasitikti ne žmogų, o sau skirtą dalią.    

– Norėsite pasižiūrėti Moreškos? Aš jau sugalvojau! Tai mūsų salos 
tradicinis šokis su kardais, maurai kaunasi su krikščionimis, – nutvėrusi jo 
rankos, greitakalbe išbėrė Ivanka. – O gal... 

Stovėjo kaip įkaltas akmens grindinyje, liūdnas ir tylus, ji pasimetė, 
nežinojo, ką čia dar pasakius.

 – Gal nenorite? Tada paprasčiausiai galime pasivaikščioti ar paplaukioti 
laiveliais. O gal norite vandensvydžio rungtynių? Kaip tik šįvakar.

Marijus ištraukė ranką iš jos delno ir kiek galėdamas oficialiau, 
neišduodant jaudulio, pasiūlė:

 – Pasivaikščiokime šiaip sau. 
Ivanka nebedrįso paimti jo rankos. Jie vaikščiojo ilgai, kol sutemo ir įlankoje 

stovinčiuose laivuose prasidėjo linksmybės. Tolumoje matėsi žybsinčios 
laivų šviesos, pajuodusių kalnų kontūrai ir vis stipriau banguojantys Adrijos 
vandenys.  Ji nieko nebeklausė, tik pasakojo pati, kiek galėdama, apie maurų 
ir salos gyventojų kovas,  Marko Polo keliones, Dalmatijos akmenis, kurie 
kasami visai netoli, vykstant į Vela Luką, iš kurios, o taip,  būtent iš Vela Lukos 
plaukia laivai į Lastovo, dabar sala atvira visiems, ne taip, kaip anksčiau, kai 
buvo sukarinta ir nieko neįsileisdavusi. Ji kalbėjo nesustodama ir vos įstengė 
susilaikyti nesušukusi nuo plūstelėjusio džiaugsmo bangos, kai Marijus pats 
paėmė jos ranką. Regėjo, kaip šis vakaras skandina švytinčiame horizonte 
jos nerimus, vienatvę, savigailą ir iš toli, lyg audros nešami atskrieja tikrieji 
pojūčiai ir jausmai, apleidę ją tą rytą, kai žemės vargus baigė tame pačiame 
muziejuje visą gyvenimą dirbusi jos motina. Žaliuojančiam vakaro danguje 
šalia Marko Polo ji akimis įrašė kito Marko, atklydusio iš šaltų kraštų, 
Marijaus vardą. Ivanka tarsi pakildavo aukštyn, kai jis spusteldavo jos pirštus 
savo delne, tačiau dabar ji buvo atsargi, šis žmogus toks švelnus ir trapus, 
nors kartu stiprus ir didelis, o visų priešpriešų junginys jame traukia kaip 
pavojingas noras pasivaikščioti pakilus borai. 

Tą vakarą sugrįžusi namo ji pasiėmė motinos nuotraukų albumus, vartė, 
pati nežinia ko ieškodama, gal tikėdamasi atrasti tai, ko bijojo, bet buvo 

LORETA JASTRAMSKIENĖ



Varpai 2016 (34) Varpai 2016 (34)

76 77

smalsu. Tačiau nė vienos nuotraukos su Marijum ten nerado. Pabučiavusi 
storo albumo viršelį, ji įsisvajojo. Jeigu būtų gyva mama, ji apsidžiaugtų. 
Dukra ir rimtas, solidus žmogus! Jo laukė vasaromis žvelgdama pro muziejaus 
langą, sapnuodama popiečio sapnus, ir štai tas, kurio negalės atsiminti, nes 
nubudo ramia širdimi, bus lemtingas. Jis atėjo. Žmogus, kurį Ivanka mylės 
iki mirties. Taip, jam tai galėtų prisiekti. 

Visą savaitę vakarais susitikinėdami, jie vaikščiodavo pajūriu, tačiau kad 
ir kaip ji stengėsi suartėti, apkabinti Marijų, nepavyko. Kiekvienas Ivankos 
prisiglaudimas sulaukdavo keistos reakcijos – jis vengė suartėjimo. Tad 
vieną vakarą Ivanka nutarė pakviesti Marijų į namus ir, kai jie įpusėjo trečią 
raudonojo Plavaco butelį, švelniu judesiu abejomis rankomis pati prisilietė 
vyro krūtinės. 

Savo išsipildžiusios aistros saulėtekio šviesoje ji gėrėjosi miegančiu 
Marijumi. Buvo tokia laiminga, kad, prisiekinėjo sau, niekas nebegalės 
atimti šio jausmo, nes tai didžiausias atlygis moteriai už visus sapnuotus 
ir lauktus sargybos bokšte svajonių metus. Tik kai prabudo jis, Ivanka 
sukluso – norėjo, kad Marijus kalbėtų, sakytų jai švelnius žodžius, bet jo 
rankos drebėjo, žvilgsnis droviai nuklysdavo į šalį. Tokio liūdesio ir sielos 
nuovargio, koks sklido iš balto žmogaus, ji dar nebuvo pažinusi. Tą rytą jie 
abu tylėjo, ramus buvimas kartu malšino nakties pagirias. Prieš išeidamas jis 
pažadėjo vakare sugrįžti.  

Į pajūrį, kur nakčiai anuomet pasiliko su Ivanka, dabar atėjo vienas. 
Norėjo atsisveikinti su praeitim. Ar jis turėtų smerkt save, pasenusį, pražilusį 
Marko, kai tiek nedaug gyvenimo telikę, o ši naktis pabudino ir geismą, ir 
amžiną jausmą kitam gyvam Bertos Morizo paveikslui? Jis ves Ivanką, 
pagyvenę vyrai juk tuokiasi su jaunomis moterimis, ar jam tai uždrausta? Jis 
ves, dar šią žiemą, jei tik Ivanka sutiks, pamačiusi paveikslą.   

Marijus nusimetė drabužius ant smėlio ir dideliais žingsniais artėjo prie 
vandens. Jūros paviršius blizgėjo lyg būtų nupurkštas šerkšnu. Tolumoje 
juodavo dangus, nesigirdėjo jokio triukšmo, tik kalnas, iškilęs jūroje, 
vis labiau tamsėjo ir nelauktai pradingo, apneštas tamsių juodų gumulų, 
apsiautusių tolius. Jis panėrė, dideliais mostais pasileido pirmyn. Yrėsi gilyn, 
kaip delfinas – tai iššokdamas, tai vėl panirdamas, kol pajuto akimirksniu 
ledėjantį orą, nirtulingai kylančias bangas. Norėjo pasukti į krantą, kai 
staiga išvydo didžiuliu greičiu artėjantį tamsų debesį, pratrūkusį griausmu, 
apkurtinusį ir užliejusį tamsa visa aplinkui. Kojos nebeklausė, apmiręs 
stebėjo juodą verpetą, kol siautulingos bangos staiga pastvėrė kūną, pakėlė 
aukštyn ir bloškė, pradangindamos nirtulingame sūkuryje.

DU APSAKYMAI
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...Siaurais laiptais Ivanka pakilo į nediduką kambarį, atsisėdo prie raižyto 
seno stalo, išsitraukė įrašų knygą ir laukė. Pro langą matėsi tyvuliuojantys 
vandenys, rusvi Korčulos stogai ir aukščiausiai saloje iškilęs gotikinės šv. 
Morkaus katedros bokštas su auksinių alyvuogių šakele viršūnėje. Praėjo 
mėnuo, tačiau ji vis dar laukė Marijaus įtikinėdama save, kad tai nebuvo 
sapnas. 

Vieną popietę prabudo jausdama Adrijos vandenų kvapus, glostančius 
veidą, be nerimo, girdėdama išplaukiančių laivų atsisveikinimo šūksnius. 
Pakėlusi galvą duryse išvydo pašto kurjerį, rankose laikantį didelį paveikslą. 

 – Siuntinys muziejaus Ivankai, – padėjęs ant grindų nešulį, vaikinas 
linktelėjo ir pradingo.

Ivanka pašoko, krestelėjo galvą, čiupo paveikslą ir pakėlusi nustėro. 
Į ją žvelgė didelės tamsios jos pačios akys, užkritusios juodų plaukų 

sruogos vingiavo kakta. Už nugaros, akinančios žaibų šviesos nutvieksta, 
paveikslo fone siautėjo jūra. 

                                                                                        Loreta 
JASTRAMSKIENĖ

DU APSAKYMAI
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ARTI IR TOLI

„KOKS 
NEAPSAKOMAI 
LĖKŠTAS BŪTŲ 
GYVENIMAS 
BE AUKŠTUMŲ 
IR ŽEMUMŲ“, –
tai – savo gyvenimu patikrinti 
poetės Eglės JUODVALKĖS 
žodžiai

Kalbinu pirmą išeivijos poetę, gimusią 
jau ne Lietuvoje. Akivaizdu, kad meilė 
protėvių žemei atėjo tik tėvelių dėka. 
Prisiminkite juos ir jų likimą.

Mano tėvų – Onos Norkutės ir 
Antano Juodvalkio – keliai susikryžiavo 
Landshute, Vokietijoje 1944 m., kai jie, 
skirtingais keliais išvažiavę iš Lietuvos, 
bėgo nuo antrosios sovietų okupacijos. Kai 
tėvas, vienas iš Panevėžio cukraus fabriko 
buhalterių, grįžo iš  kelionės, į kurią darbo 
reikalais buvo išvykęs su direktorium, ir 
rado įmonę evakuotą, buvo pakviestas 
kartu išvykti iš Lietuvos. Būsimoji mama 
prisidėjo prie savo dėdės, Cukraus fabriko 
vyriausiojo buhalterio Edvardo Gedgaudo, 
gavusio geležinkeliečio darbą ir teisę šeimą 
traukiniu išvežti į Vokietiją. Kad ir ji būtų 
laikoma šeimos dalimi, ir įgytų teisę išvykti 
per sieną, teko net su geležinkeliečiu 
susimetrikuoti, žinoma, tik formaliai. Kitos 
išeities nebuvo, nes jos, Valstybės banko 
draudimo skyriaus tarnautojos, būtų laukęs 
kelias į Sibirą.

Tėvas – veiklus neolituanas, 1941 m. 
sukilimo dalyvis rado savo vardą ir pavardę 
sovietų paliktuose deportuotinų asmenų 
sąrašuose. Buvo baigęs teisės mokslus 
Lietuvos universitete Kaune. Mama tame 
pat universitete baigė matematiką.

Susipažinę po poros metų draugystės 
vieną savaitgalį nuvyko į Miuncheną ir ten 
bažnyčioje lietuvis kunigas juos sutuokė. 
Po metų gimė brolis Uosis, dar po dviejų 
išvyko į Ameriką. Tėvas gavo darbą 
plieno liejykloje, kur išdirbo 25 metus. 
Išėjęs į pensiją, atsidėjo lietuviškai veiklai, 
dalyvavo įvairiose organizacijose, rašė 
spaudai apie jas. Mama rūpinosi lietuvišku 
vaikų auklėjimu, su tėvu sutarė, kad 
namuose nekalbės angliškai. Ugdė vaikų 
norą skaityti, kaupė lietuviškas knygas. 
Kol man nesuėjo trylika, iš bibliotekos 
negalėjau parsinešti knygų anglų kalba, 
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nes bibliotekai buvo uždrausta jas išduoti. 
Už tokį labai žemaitišką sprendimą mamai 
labai dėkoju. Kitaip vargu ar būčiau rašiusi 
eiles lietuviškai.

Kartą tėveliai nusivežė mane dar 
nedidelę į Čikagoje pastatytą pjesę vaikams 
apie karalaitę Teisutę. Man ji taip patiko, 
kad nuo tol vadinausi Eglyte Juodvalkyte, 
lietuvaite, karalaite Teisute, Marija, Ona.

Jūsų vaikystę, o ir vėlesnį gyvenimą stip-
riai apkartino klastinga liga, kurios „dėka“ 
po kelių dešimtmečių net gimė knyga „Cu-
kraus kalnas“. Kiek suprantu, be tragiškosios 
pusės yra ir kita, kuri Jumyse suformavo 
tokius charakterio bruožus, kokie laimės kū-
dikiams nelabai pažįstami ar išvis nepriei-
nami. Tiesa?

Iki penkerių su puse metų mano 
gyvenimas buvo laimingas. Turėjau 
mylinčius tėvus, dievinamą vyresnįjį brolį. 

Ko gali žmogus daugiau norėti? Kaip iš 
dangaus nukritusi liga sunkiai prislėgė 
mamą ir tėtį. Jie vežiojo visur, kur žadėjo 
cukraligę pagydyti, nors žinojo, kad, kaip ir 
šiandien, ji neišgydoma. 

Praėjus dvidešimčiai metų, tėtė pasakė, 
kad turėsiu su ta liga susigyventi. Kadangi 
per tą laiką pasistengiau cukraligei taip 
pasipriešinti, jog vos gyva likau, tie žodžiai 
pasirodė labai apgalvoti ir protingi. 
Mamytė rūpinosi, kad, viena gyvendama, 
neprisižiūrėsiu, vaistų be priminimo 
neišgersiu, insulino nesusileisiu, žodžiu, 
nepasitikėjo manimi. Tėvelio požiūris 
įpareigojo ieškoti būdų, kaip su ta liga 
susitarti, o ne daužyti galvą į sieną. Kai 
įtikėjau, jog ją bent tiek įveiksiu, kad ne ji 
mano gyvenimą tvarkys, o aš jai aplaužysiu 
ragus, žinoma, visada pripažindama jos 
viršenybę, radau modus vivendi. Daug ko 
teko išmokti: laiku suvalgyti atitinkamą 

Korp!Neo-Lithuania suvažiavime Čikagoje, 1996 m. sausio 13 d. Iš kairės: Kęstutis 
Pocius, Algis Modestas, Antanas Juodvalkis ir paskaitininkė Eglė Juodvalkė. 
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kiekį angliavandenių, nustatytą valandą 
susileisti vaistus, o netyčia pasielgus 
vėjavaikiškai, žinoti, kaip situaciją pataisyti. 
Anksti išmokau būti atsakinga už save, 
supratau, jog nedera atsakomybės suversti 
gydytojams, mokytojams ar tėvams.

Kodėl studijų objektu pasirinkote lietu-
vių kalbą, nesunku suprasti. Na, o kodėl sla-
vistiką ir netgi teatro meną?

Pasirinkau slavistiką, nes Čikagos uni-
versitetas tuo metu neturėjo baltistikos 
skyriaus, o Slavistikos fakultetas priglaudė 
kalbininką Petrą Joniką, dėstantį lietuvių 
kalbą ir jos ištakas. Magistrantūrai pasi-
rinkau Pietinio Ilinojaus universitetą todėl, 
kad Baltų teatro studijoms ir projektui ten 
vadovavęs latvis profesorius Alfreds Strau-
manis, atvykęs į Čikagą, ieškojo studentų 
magistrantų ar doktorantų, kurie sutiktų 
atlikti tam tikrus darbus Baltų teatro pro-
jektui: versti lietuvių, latvių, estų pjeses į 
anglų kalbą, sudaryti senosios emigracijos 
išleistų tom kalbom pjesių sąrašus, statyti 
kai kurias šiuolaikines pjeses, jau išverstas 
į anglų kalbą, ir atlikti panašius darbus. Be 
to, lankiau Ted Liss’o vaidybos studiją, kur 
sustiprinau didžiosios mano meilės žinias. 
Vaidinau ir amerikiečių, ir lietuvių mėgė-
jų teatro spektakliuose ir būčiau pasukusi 
teatro keliu, jei ne poezija ir jausmas, kad 
kažką esu skolinga Lietuvai.

Jus artimiau pažįstantys atkreipia dėmesį 
į žingeidumą ir net azartiškumą. Matyt, 
devyniolikmetės noras pamatyti Europą ir 
per Senąjį žemyną keliauti autostopu taipogi 
neatsitiktinis?

Jei ką daryti, verta tik visą save į tai 
įjungus. Net ir bijodama gilaus vandens ir 
nemokėdama plaukti, privalai stačia galva 
nerti, ilgai nedvejodama. Gailėtis visada 
bus laiko vėliau. Negalima neatsakingai 
rizikuoti, bet rizikuoti reikia. Koks 

neapsakomai lėkštas būtų gyvenimas be 
aukštumų ir žemumų!

Na, o kokie prisiminimai iš pirmosios 
viešnagės Lietuvoje, jei jie dar neužsimiršo?

Pirmoji kelionė į Lietuvą 1974 m. pa-
vasarį paliko ryškų ir neišdildomą įspūdį. 
Tos penkios dienos, kai buvau sekama Vil-
niuje ir Kaune, kai turėjau mokėti baudą už 
nepasisekusį mėginimą aplankyti senelių 
kapus Salake, kai mane mėgino verbuoti, – 
visa tai žiauriai veikė, bet nesuglumino. 

Pati Lietuva, jos gamta, akmenys, ežerai, 
Baltijos jūra, miškai, o labiausiai, žinoma, 
jos žmonės buvo mieli ir savi.

Toji kelionė buvo tėvų dovana man 
darbo „Laisvės“ ir „Laisvosios Europos“ 
radijuje išvakarėse. Ji padėjo sutvirtinti 
ryžtą dirbti, kad priartėtų Lietuvos laisvė. 
Taip, tas vizitas turėjo įtakos ir renkantis 
būsimą tarnybą. Ir tai atrodė taip nedaug, 
palyginus su tautiečių išgyvenimais.

Prisipažinsiu – ne sykį girdėjau Jūsų bal-
są per „Laisvosios Europos“ radiją iš Vokieti-
jos. Turbūt ne taip paprasta buvo Amerikoje 
užaugusiai merginai vienai išsiruošti į tokį 
tolimą kraštą, toli nuo artimųjų? Kada, beje, 
spėjote išmokti vokiečių kalbą, juk Miunche-
ne tikriausiai anglų kalba nepopuliari?

Pirmą kartą aplankiau Europą 1969 m., 
kai su broliu Uosiu ir jo drauge tris mėnesius 
kartu keliavom autostopu. Prancūzijos, 
Vokietijos, Italijos, Jugoslavijos, Anglijos, 
Škotijos ir kitų šalių istorija, architektūra, 
tautos seniai domino labiau negu Amerika. 

Ne, ryžtis tokiai kelionei nebuvo sunku. 
Sunkiau buvo tėveliams – mane išleisti. 
Tėtukas, palydėjęs iki lėktuvo, pasakė: „Tik 
neparvežk man vokietuko!“ O mamytė 
rypavo: „Vaikeli, kaip toli būsi... Kaip tu ten 
viena?“ Man tai atrodė neeilinis nuotykis, 
galimybė, kuri gali nepasikartoti. Vokiečių 
kalbos nemokėjau nė žodžio ir dėl to 

KOKS NEAPSAKOMAI LĖKŠTAS BŪTŲ 
GYVENIMAS BE AUKŠTUMŲ IR ŽEMUMŲ
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bažnyčios kronika pasiekė Vakarus ir visos 
į Lietuvą transliuojančios radijo stotys 
ėmė ją skaityti eteryje, kai susiformavo ir 
pradėjo veikti Lietuvos Helsinkio grupė, 
kai mus pasiekdavo žinios iš Lietuvos 
per koncertuoti ar turistinėn kelionėn 
siunčiamus „patikimus“ lietuvius. Kiek 
jų su užduotimis susitikinėjo su vietiniais 
lietuviais, nežinau, bet yra faktas, kad tada 
papilnėjo iš Lietuvos ir kitų okupuotų 
šalių gaunamų žinių aruodai. Sekdama 
braškančią SSRS ekonomiką ir lietuvių 
pastangas nusimesti pančius, ėmiau tikėti 
tuo, apie ką nedrįsdavau net pasvajoti.

Per tą dvidešimtmetį nepasikeitė prie-
žastys, skatinusios mane dirbti „Laisvės“ ir 
„Laisvosios Europos“ radijuje, pasikeitė po-
žiūris, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. 
Tada supratau, kad tolesnis darbas radijuje 
būtų beprasmis, grynas pasipinigavimas, o 
ne pastangos kuo nors padėti Lietuvai. Be 
to, ne tik Lietuva vėl atsistojo ant kojų, bet 
ir paseno tėvai.

Europa man buvo įspūdinga savo šalių 
istorija, kiekvieno krašto išskirtinumu, visu 
tuo, kuo ji skyrėsi nuo Amerikos. Per tą 
dvidešimtmetį atsirado ir paplito globalioji 
politika, vienodumas tapo svarbesnis už in-
dividualybę, buvo ryškinami panašumai, o 
ne skirtumai. Dabar esame pavaldūs kitiems 
galingesniems (su mažais leistais pasiskery-
čiojimais), būdama Lietuvoje pasijuntu tarsi 
gyvenčiau Europos Sąjungos respublikoje 
– LESR. Ne tokioje, žinoma, kokioje gyve-
nome, nes guodžiamės esą laisvi, nepriklau-
somi, apsaugoti, gauname Europos Sąjungos 
pinigų. Ar tikrai už visa tai nereikės sumo-
kėti? Ar išlošėme loterijoje ir pinigai, – be 
abejo, eurais, – byrės iš dangaus, o mes tik 
ruošime projektus ir džiaugsimės? Kažin. 
Atsakymų neturiu, tik klausimus.

Lietuvoje pakankamai nemažai euro-
skeptikų. Ar Jums jie suprantami?

visai nesibaiminau. Žinojau, kad ten rasiu 
lietuvių ir amerikiečių, o vokiškai tikėjaus 
pakankamai greit išmokti. 

Gyvenimas ne namuose studijuojant 
jau buvo pripratinęs prie savarankiškumo. 
Be to, daug reiškė tikėjimas, kad darbas 
Miunchene bus ne tik įdomus, bet ir 
naudingas Lietuvai. Amerikoje nebuvo 
darbų, kuriems būtų reikalingas lietuvių 
kalbos mokėjimas.

Vakarų Europoje prabėgo apie porą Jūsų 
gyvenimo dešimtmečių. Kuo tie metai įspū-
dingiausi, įsimintiniausi? Kas svarbiausia 
buvo pradedant darbą „Laisvosios Europos“ 
radijuje ir kaip keitėsi nuostatos, požiūriai, 
tikslai? Kaip tie metai, Jūsų požiūriu, pakeitė 
pačią Europą?

Didelis akstinas tai kelionei buvo pavy-
das. Pavydėjau savo tėvams nepriklauso-
mos Lietuvos kūrimo. 

Ši laimė teko ir dabartiniams Lietuvos 
žmonėms, nors jie gal dar to nesuprato. 
Gal tai tik tada iki galo pasidarys aišku, 
kai didžiuosimės savimi, savo tauta ir 
valstybe. Ir ne todėl, kad kiti mus vertina, 
bet kad išmokome savo himno žodžius: 
„Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“. 
Sąmoningai vartoju žodį „himnas“, nes 
Tautiška giesmė yra eilėraščio pavadinimas, 
o valstybės himnas yra jo kategorija. 

Esu romantikės ir realistės mišinys.
Du glaudžiai susiję įvykiai įspūdingiausi: 

Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
atgavimas ir Sovietų Sąjungos žlugimas. 
Pradedant darbą radijuje svarbiausia buvo 
tiekti Lietuvai informaciją, prie kurios ji 
negalėjo laisvai prieiti – politinę, istorinę, 
kultūrinę. Mūsų pastangos dingdavo 
juodojoje skylėje, kuri vadinosi Sovietų 
Sąjunga. Ir trukdymai, apie kuriuos 
žinojome, ir visiška tyla iš Lietuvos kelerius 
metus vertė dirbti nežinomybėje. Viskas 
pradėjo keistis, kai Lietuvos katalikų 
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Lietuvai euro įvedimas naudingas, nes 
priklausymas Europos Sąjungai yra savo-
tiška apsauga. Bet negalima nematyti, kad 
dabartinė Sąjungos forma ne tokia, kokios 
laukta. Ar mums priklauso mokėti už Vo-
kietijos, Prancūzijos, Italijos ir kitų koloni-
jinių valstybių nuodėmes ir klaidas?

Grįžote į Ameriką, kai Lietuva jau 
buvo laisva ir po nepriklausoma vėliava 
pragyvenusi visą penkmetį. Kiek suprantu, 
tokiam žingsniui paskatino tai, kad Lietuva 
jau buvo atsikračiusi okupantų?

Taip. Be to, tėvų amžius skatino 
būti šalia ar bent netoliese. Nusipirkom 
dvibutį namą, tėveliai įsikūrė pirmajame, 
mes su Henryku – antrajame aukšte. Tai 
buvo mamytės paskutinieji  treji, o tėtės – 
aštuoneri metai. 

Tačiau Amerikoje užaugusiai lietuvaitei 

ir toliau nesisėdi namuose. Jau beveik 
porą dešimtmečių ne bet kur, o Lietuvoje 
praleidžiate vasaras, kartais ir kitus metų 
laikus. Kaip palygintumėte Lietuvą, su kuria 
susipažinote jai vėl tapus nepriklausoma, su 
dabartine?

Į Lietuvą po nepriklausomybės atkū-
rimo pradėjau važinėti dar dirbdama ra-
dijuje. Rengiau pasikalbėjimus su įvairiais 
politikais, kultūrininkais. Vilniuje su mano 
pussesere Vilija maišėsi ir Henrykas, mokė-
si lietuvių kalbos. Kai „Laisvosios Europos“ 
radijas kėlėsi į Čekiją, išėjau su invalidumo 
pensija. 

Pradėjau Lietuvoje lankytis kiekvieną 
„Druskininkų poezijos rudenį“ ir „Poezijos 
pavasarį“. Kadangi pastaraisiais metais 
spalio pirmąją savaitę išvažiuoju, jau 
nebevykstu į Druskininkus. Rudenys ir 
pavasariai man įdomesni negu vasaros, 
nes aš pėsčia Vilniaus centre ir senamiesty 

KOKS NEAPSAKOMAI LĖKŠTAS BŪTŲ 
GYVENIMAS BE AUKŠTUMŲ IR ŽEMUMŲ

Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė Stasė Petersonienė sveikina literatūros premijos 
laureatę Eglę Juodvalkę. Čikaga, 2004 m.
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visur kulniuoju, o rudenį prasideda teatro, 
baleto, operos sezonai, vyksta naujų knygų 
pristatymo vakarai. Tai mane ir domina. 
Kartais ir mane kur nors pakviečia eilių 
paskaityti. Tokiu būdu susipažinau su 
didele dalimi Lietuvos, man tai ypač svarbu. 

Taip, Lietuvos žmonės jau įprato Eglę 
Juodvalkę matyti „Poezijos pavasarių“ 
metu, Rašytojų klubo renginiuose, o ir 
žingsniuojančią Vilniaus gatvėmis. Jau 
ir keturios poezijos knygos bei romanas 
išleisti Lietuvoje. O kaip prasidėjo kūrybinis 
kelias? Kas pirmieji atkreipė dėmesį į Jūsų 
eilėraščius?

Amerikoje kūriau tuščioje terpėje. 
Lankiau amerikietišką gimnaziją, rašinėjau 
eiles abiem kalbom. Būdama šešiolikos 
porą lietuvių kalba parašytų eilėraščių 
nusiunčiau „Ateities“ žurnalui. Skaičiau 

Maironį, Baranauską, kitus klasikus, be 
abejo, buvau jų paveikta. Angliškai daugiau 
autorių skaičiau, ypač šiuolaikinius. Kuo 
toliau, tuo labiau abiem kalbom mėginau 
eksperimentuoti. 

Atėjo laikas, kai skaičiau vis daugiau 
poezijos iš Lietuvos, per gimines gaudavau 
Jono Juškaičio, Sigito Gedos, Janinos 
Degutytės, Jono Strielkūno ir kitų autorių 
knygų.

Kokie kūrėjai artimiausi kaip poetei? Ką 
vadintumėte savo mokytojais?

Pro Čikagą prasukdavo didieji literatai 
– poetai Kazys Bradūnas, Henrikas 
Nagys, Liūnė Sutema, Stasys Santvaras, 
Antanas Gustaitis bei prozininkai Antanas 
Vaičiulaitis, Jurgis Jankus, Aloyzas Baronas, 
Petronėlė Orintaitė, Nelė Mazalaitė, Bronys 
Raila ir kiti. Visi jie savo rankose minkė 

Partizano Leono Laurinsko-Liūto (viduryje) bute. Iš kairės: Leonas Narbutis, Eglė 
Juodvalkė, Vitalija Černiauskienė, Valerija Griniūtė-Laurinskienė. 2010 m.

LEONAS PELECKIS-KAKTAVIČIUS, EGLĖ JUODVALKĖ
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mane, patys to nejausdami. Kurie labiausiai 
paveikė, negalėčiau pasakyti. Forma 
visada linkau į šiuolaikiškas eiles, nes jos 
leisdavo minčiai reikštis nepančiojamai. 
Mokykloje angliškai parašytas eiles 
rodžiau geometrijos mokytojui, o jis patarė 
nerimuoti ir aš paklusau. Be abejo, tai 
buvo gana kvailas sprendimas, dėl kurio 
gailiuosi.

Kas Jums kūryba?
Kūryba man buvo ir yra būdas 

betarpiškai pasiekti kitą žmogų.

Kartu su broliu Uosiu (tik tikrų lietuvių 
šeimoje galimi tokie vardai!) esate įsteigusi 
vardinę savo tėvo Antano Juodvalkio 
– išeivijos visuomenininko, žurnalisto – 
stipendiją. Pagirtina, kad ji skiriama remti 
rezistencijos kovų ir pasipriešinimo dalyvių 

palikuonis, gabius, gerai besimokančius 
studentus, aktyviai dalyvaujančius 
mokslinėje veikloje, taipogi bakalaurus ir 
magistrus, kurie savo darbuose analizuoja 
rezistencijos tematiką. Prašom papasakoti 
apie tai plačiau.

Nors labai norėčiau sau priskirti tėvo 
vardu įkurtą stipendiją Vytauto Didžiojo 
universitete, sąžinė neleidžia meluoti. Ją 
po tėvo mirties 2003 m. per Lietuvių fondą 
įsteigė Vytautas Kamantas, daugelį metų 
vadovavęs Pasaulio lietuvių bendruomenei. 
Tėtis bene aštuonerius metus dirbo spaudos 
atstovu Lietuvių fonde. Buvau tada įgaliota 
perduoti Kaune premiją ją laimėjusiems.

Studentų mokslo darbų atrinkimu 
ir įvertinimu rūpinosi ir tebesirūpina 
Lietuvių išeivijos instituto vyresnioji 
mokslo darbuotoja, Vytauto Didžiojo 
universiteto docentė ir Lietuvių literatūros 

KOKS NEAPSAKOMAI LĖKŠTAS BŪTŲ 
GYVENIMAS BE AUKŠTUMŲ IR ŽEMUMŲ

Antano Juodvalkio vardo stipendijas magistrantėms Sigitai Bietkytei ir Aistei 
Stremaitytei už darbus apie partizanų memuarus ir partizanų periodinę spaudą 
Išeivijos institute Kaune įteikė Eglė Juodvalkė. 2015 m. pavasaris.
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katedros vedėja Dalia Kuizinienė. 
Iš pradžių buvo domimasi darbais apie 

išeiviją. Gilindamasi į pokario partizanų 
sąjūdį, priėjau išvados, kad tėvas, pats 
platinęs pogrindžio spaudą, būtų rėmęs 
partizanų sąjūdžio veiklos tyrimus. Parašiau 
V. Kamantui, gavau jo leidimą pakeisti 
stipendijos konkurso mokslo darbų temą. 
Dabar konkursas atviras partizanų ainiams, 
siekiantiems VDU aukštojo mokslo. Man 
rūpėjo padėti atkurti pagarbą Lietuvos 
laisvės gynėjams, materialiai padėti jų 
vaikaičiams siekti mokslo. Mano tėvas tam 
būtų pritaręs.

Partizaninė tematika nesvetima ir Jūsų 
kūryboje.

Kai maždaug prieš dešimtmetį Čikagoje, 
Stanley Balzako lietuvių muziejuje buvo 
eksponuojama iš Lietuvos atvežta paroda 
apie mūsų pokario partizanus „Karas po 
karo“, žiūrėjau į daugiausia jaunų žmonių 
didžiulius plakatinius atvaizdus ir apėmė 
toks gilus graudulys. Kiek gyvybių padėta, 
kiek gyvenimų nutraukta, suluošinta! 
Apėmė noras parašyti bent apie kelias 
dešimtis tų didvyrių, pusę amžiaus 
niekintų, šmeižtų. Kai kas sako, kad ši 
tema per jautri. Argi? Juk tai mūsų tautos 
netolima praeitis, mūsų skaudi istorija. Tai 
– ne juodoji skylė, kurios išvis neturėtų būti 
mūsų literatūroje. 

Genocido centras mano eiles apie 
partizanus išleido 2011 m.

Jei neklystu, ir Jūsų vyras rašytojas?
Taip, Henrykas rašo romanus, apysakas, 

apsakymus lenkų ir anglų kalbomis. Jo 
kūryba spausdinta ir Lietuvoje – „Kultūros 
baruose“, „Metuose“. Pasinaudodamas 
Lenkijos istorijos faktais, išgyvenimais, 
jis rašo daugiasluoksnius kūrinius. Mes 
džiaugiamės vienas kito darbais, remiame 
juos.

Kai teko lankytis JAV 1989-aisiais, 
jūsiškiame Čikagos Market Parko rajone 
jauteisi kaip Lietuvoje. Kokia situacija 
dabar?

Tai buvo smagūs laikai. Važiuodavau iš 
Čikagos universiteto į Market Parko rajoną 
aplankyti dėdės laikrodininko, Lietuvoje 
prieš karą buvusio teisėjo, ir gatve eidama 
galėdavau su kiekvienu praeiviu sveikintis 
lietuviškai. O dabar... Užsidarė dauguma 
lietuviškų parduotuvių, visame rajone 
dirba tik pora lietuviškų valgyklėlių, visa 
kita jau ne lietuvių rankose. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje dar galima išgirsti lietuviškas 
šv. Mišias, nors jos laikomos ir anglų kalba. 
Berods, ir Marijos mergaičių gimnazija 
užsidarė. Liūdnas įspūdis.

Išėjus Anapilin lietuviškai rašiusiai 
senajai kartai, kokia šiandien literatūrinė 
situacija užatlantėje?

Toji padėtis irgi džiaugsmo nekelia. 
Viskas keičiasi. Matyt, literatai kol kas 
neemigruoja į Ameriką.

Nesenas įspūdis: S. Balzeko muziejuje 
vyko trijų Lietuvos poetų renginys anglų 
kalba. Eilės buvo skaitomos lietuviškai 
ir angliškai. Poezija buvo gera. Dalyvavo 
saujelė amerikiečių, lietuvių – kiek daugiau. 

Kas Jūsų rankraščiuose?
Apie rankraščius, kol jie ne spaustuvėje, 

nekalbu ir nerašau, kad kaip sapnai, dūmai 
ar vizijos nedingtų.

2015 m. birželis-rugsėjis
                                                                                                                                               

Kalbėjosi 
Leonas PELECKIS-KAKTAVIČIUS

KOKS NEAPSAKOMAI LĖKŠTAS BŪTŲ 
GYVENIMAS BE AUKŠTUMŲ IR ŽEMUMŲ
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EGLĖ JUODVALKĖ

MŪZOS

~~~
visus tuos mėnesius
praleistus su tavim
ir tavyje
tu pasakojai man
apie namus Šiauliuose 
su pusbroliais 
su dėdėm ir tetom Kaune
apie liūtis Kuliuose apie
sniegą iki juosmens
apie senelę
pakrikštijusią tave
savo vardu 
apie taupumą apie
savo motiną angelą
nemačiau jos gyvos 
tu pasakojai man
savuosius sopulius
ir nerimą 
dėl to ką palikai 
tėvynėje
bet aš buvau su tavimi
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ir tavyje
neviltis mėgino įsiropšti
greta manęs tavo
ankštame kūne
nerado vietos
ji būtų perėmusi viską
išgujau

kentėjai vėmei 
vandenyno glėbyje
kutenau paširdžius 
galvute
spardžiau kojytėmis
niūnavau mėgstamas 
melodijas neleidau
nuobodžiauti

pasiėmiau tave sau
ir neatidaviau niekam
mano likai iki dabar
jaučiu tave tarsi
dar būčiau tavyje
tavo širdis tebeplaka man

*
tarška stalo įrankiai
ir žmonės
lauke šiandien 
pavasaris ligoninės
palangėse pražydo 
šilkinės lelijos
lyja stambiais 
lašais gal ledukais mano
sieloje dūsauja užsilikusi
žiema ploni ledo sluoksniai
tirpsta po ratais
pavojingas kelias 
namo
moteris nuskusta 
galva draugiškai
žvilgčioja į kairę
ir į dešinę jos
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ausys gaudo kraupius
dzvangtelėjimus
ligos garsus

paduok man saulės
sako ji aš alkana

ji spinduliuoja kambario
kampe mano rankos
siekia nepaliesdamos 
krinta žemėn 
reikės rinkti lipdyti

ką sulipdysiu
vakarais ir 
ar gyvens dar
žiemą pavasarį vasarą
vėjo šuorams
šukuojant
buvusius plaukus 
slepiamas mintis

*
skausmas 
badas 
kankinimai
kančia 
mirtis 
drįsti ištverti ledo
sniego apsupta 
priminti brolius sakalus
ažuolais virtusius 
krauju šlamančius
Antanina kas 
jei ne tu seks
laisvės sakmes
kas jei ne Birutė
pasakos kaip vykdė
lageryje duotą pažadą 
sergančiai mamai leisti 
mirti tėvynėje
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Aperityvas
Žiauriai gražūs mano skausmo vabalėliai 
Ropoja tavo veidu palietę šaltas akis nuskrenda
Sėdi suakmenėjusi statula sėdi ir kiekvienas
Atodūsis krenta tarsi skulptoriaus įnagis-kaltas prie pat
Vos vos nepataikydamas šis buvimas lieka grubus
Neiškaltas kitoje stalo pusėje
Sėdi vyriškis su fraku jis ruošia kortų kaladę
Išdėstęs tinkamai kerta nusikerta pirštą
Įsideda sau į burną sukramto savo kramtomąjį
Tabaką kitoje pusėje

SIMONAS BERNOTAS

Simonas Bernotas gimė 1993 m. Kaune. Baigė Vilniaus “Sietuvos” 
vidurinę mokyklą. Šiuo metu Vilniaus universitete studijuoja lietuvių 
filologiją ir ispanų kalbą. Eilėraščiai publikuoti kultūros leidiniuose „Šiaurės 
Atėnai“, „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, „Metai“, „Gintaro lašai“, taip pat 
„Literatūrinių slinkčių“ ir „Poezijos pavasario“ almanachuose.
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Sėdi vyriškis laižo tuščią indą ir inkščia
Vos prasižiojus vietoj garso išropoja lėliukė
Ant stalo du akmenys neparidenami
Rieduliai mus užgožia jų sunkumas
Peteliškė nuo vyriškio frako sublyksi
Ir tau mirkteli didžiausios sėkmės
Linkėdama ridenant kauliuką tuščios 
Vietos pilnatvės skelete beieškant 

Thaumatrope
Sienos išpiltos prakaitu lubos švelniai nuraudusios
Ant sienų kabančių fotografijų personažai 
Nudelbę akis veidrodžiai nebetransliuoja vaizdo
Veidrodžiai nebetransliuoja vaizdo veidrodžiai 
Nebetransliuoja vaizdo kameros yra mano akys
Ir jei sumirksiu jei persisuka juostelė jei sumirksiu
Tu esi nuoga tik raudoni bateliai ir sniegas kuriame
Palieki paukščio pėdsakus atleisk kad vaizdas taip
Trūkinėja šokčioja čia aš jau vakar čia aš dar
Šiandien čia dūmas dūmija dar vienos cigaretės
Sustingsta ore užima erdvę čia tu tik judini orą
Lūpomis bet garso nėra garsas vėluoja iki manęs
Jis retokai ateina bet kai ateina aš garsiai juokiuosi
Aš įtaisiau tau į plaukus mažą aparačiuką aš įtaisiau
Tau į plaukus leliją jos kvapą ir kūną tu nusiauni batus 
Grindys pašiurpsta ir nutrūksta sekundei

Palaiminta
 
Verkia duona tavęs valgoma
Klykia vanduo tave plaudamas
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Spiegia oras tavęs kvėpiamas

Šimtai tūkstančių katedrų 
Skirtų palaiminti tavo buvimą 
Kyla į viršų 
Tave žemyn leisdamos
Sprangi duona kurią valgai
Drumzlinas vanduo kuriuo plauniesi
Šaltas oras kurį įkvėpi

Laiškas atgal
Kai išvyksti namai tavęs išalksta 
Sapnuojas kambariai pripildyti putų 
Pripildyti sniego tušti kambariai meili 
Pribuvėja kruopščiai nuvalo kiekvieną 
Snaigę dar nespėjus ištirpti sugeria 
Kiekvieną putą kruopščiai šypsosi 
Atidaro duris ir langus vėdina erdves 
Nejaugi iš tiesų tiktai šitai nejaugi taip 
Nėra ko prisiminti išpūstažandis broliukas 
Niurksi vidury kambario niurksi ir bliauna 
Vaidina ožiuką jo baltas kailis pranyksta 
Pusnynuos papjauk ožį mediniu peiliuku 
Tvirtai išgaląstu numalšink alkį sumaitink 
Sausą šalčio riekę namams

Mergaitė su degtukais
Ryte sugraužiu sūrio pelėsį išlaku švelnią brėkšmą įsibrovusią pro 
pilkšvus vitražų 
Stiklus raudonu vynu gerklę išsiskalauju iškrenkščiu kraujo krešulį 
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pasidabinęs 
Šviežiais voratinkliais apkibusiais rūbais nusispjaunu į medį triskart 
petin pabeldžiu 
Ir iškeliauju ramiai sau niūniuodamas vakarykščio košmaro melodiją 
kuomet 
Nuomininkas ištiesia leteną pasijuntu lyg šioks toks įsibrovėlis bandau 
nusikratyt 
Šios minties nelyg šuva vandens po maudynių nubraukiu kakta tekantį 
prakaito 
Upelį priimu skolą tris ramias blusas ir maždaug tiek saldžių sapnų 
sukaukiu iki 
Greito ir kuo greičiau išlekiu pro langą su visais stiklais tiesiai į gatvę 
mane ta 
Dėbsinti laumė ragana priverčia jaustis kiek nejaukiai bet bent jau 
priverčia 
Jaustis neriuosi iš kailio iššiepiu visus dantukus atšipintus gyvenimo 
mielo už 
Saują kapeikų ar litų ar kitos nebegaliojančios valiutos nusiperku dien-
os davinį 
Kiek permoku bet niekis suryju visą mėnulio kaulą atkosėju giedrą už 
manęs 
Prunkščia labai žavus padarėlis rūkantis aukso vertės cigaretes bet jos 
vertei 
Neprilygstančias meiliai suinkščiu ji ne taip supranta kiek sumišus 
tiesia degtukų 
Dėžutę prisidegti nukandu ranką ji šypsos vėliau suryju ją visą pilnaties 
atspindžiu 
Užsigerdamas

Aiškiaregys
Aiškiaregys išsiima savo akis ir žongliruoja
Jomis prie namų kuriuose mes esame gimę

DEBIUTAI
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Kiek toliau žydi plaštakės ta pati obelis į
Kurią įlipęs norėjau nuskinti pažinimo vaisių 
Bet prasidrėskiau skruostą kraujo lašai
Nukapsėję sudygo bet iš jų nieko doro taip ir
Neišaugo viena nedorybė kiek toliau plaštakės
Miršta nes laikas yra neatsiejamas nuo erdvės
Ir jos tai žino ir aš žinau vėl lipdamas į tą pačią
Obelį vėl skindamas tą patį obuolį sugrįždamas
Į krytį svetainėje einantis laikrodis vos į jį
Pažvelgus rodo tą patį metą pietų tą pačią
Kryptį vėjas juda tik tolyn niekad neatsigręždamas
Nes bijo sutikti ore kabančios akies žvilgsnį
O šio susidūrimo baigties jau nieks nebegali
Numatyti

Būkit atsargūs nes: 
Mes įrengsime kameras ir stebėsime jūsų namus
Jūsų vaikų žaisluose bus įmontuotos bombos
Sprogstančios raudonais raudonais granatų žiedais
Sienas papuošime maištautojo priešmirtiniais žodžiais
Arba nupiešime mažą lėktuvėlį išlankstytą
Ir laukiantį skrydžio virš nespalvotų karo laukų
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Ukrainiečių poetas Vasylis Holoborodko gimė 1945 m. Adrianopolyje 
(Luhansko sr.). 1967 m.  pašalintas iš filologijos studijų Donecko universitete 
už literatūrologo disidento I. Dziubos straipsnio platinimą. Tarnavo sovietų 
kariuomenės statybiniame dalinyje Tolimuosiuose Rytuose, dirbo šachtoje, 
sugrįžęs į gimtinę – sovietiniame ūkyje. Nepriklausomybės laikais gyveno 
Luhanske, 2001 m. Luhansko pedagoginiame universitete baigė filologijos 
studijas. 2014 m. pasitraukęs iš karo apimtos gimtinės, įsikūrė rašytojų 
namuose Irpenėje prie Kijevo. Vienuolikos poezijos rinkinių autorius. 
Rinkiniai „Ikaras drugio sparneliais“ (Ікар на метеликових крилах, 1990) 
ir „Putinai per Kalėdas“ (Калина об Рідзві, 1992) apdovanoti Nacionaline 
T. Ševčenkos premija. Išleido kelias ukrainiečių tautosakos studijas. 
Eilėraščiai versti į prancūzų, vokiečių, anglų, lenkų, rumunų, kroatų, 
serbų, portugalų, ispanų, estų, latvių, lietuvių, švedų, rusų kalbas. Vienas 
svarbiausių ukrainiečių verlibro kūrėjų. Poezijai būdingas mitologiškas 
gamtos suvokimas ir su juo siejami Ukrainos istorijos motyvai.

VASYLIS HOLOBORODKO

Eilėraščiai iš rinkinio 

„ANTRĄ 
KARTĄ 
PARYŽIUJE“
(1987–1988)
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Gimti kartu su motina
Klausydamasis kaip motina pasakoja apie savo gyvenimą,
noriu gimti tuo pat metu, kaip ir ji,
noriu būti kartu su motina visą jos amžių:
nuo tos dienos, kai gimė – 
iki pat tos dienos,
kai ji perduos man žodžius
tų liaudies dainų, kurias moka.

Trečiame dešimtmetyje braunuosi
pro spygliuotą vielą į laukus:
dviese su motina pritaisome prie medžio
pirmagimio lopšį.
Žiūrime vienas į kitą, šypsomės:
regiu motiną balta skarele,
o motina mato mane – lyg nematoma kepure –
apsigobusį tolimu kraštovaizdžiu.

Kartu su motina dirbame laukuose,
girdime, kaip cypsi putpeliukai – 
šaukiasi motinos putpelės,
girdime, kaip kiškutis trepsi kojelėmis –
šaukiasi motinos kiškienės, 
girdime, kaip pirmagimis lopšyje balsiai pravirksta – 
motina lėkte lekia pas pirmagimį,
o aš lieku stovėti ant vagos.
Ketvirtame dešimtmetyje ateinu
rugpjūčio naktį į kolūkio svirną:
sargas neįleidžia manęs, nes neatpažįsta,
kieno aš – dar negimęs.
Padedu motinai sukti vėtyklę,

VASYLIS HOLOBORODKO
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klausausi, kaip gimsta daina:
Dievas, nurisdamas akmenį nuo širdies,
uždainuoja motinos lūpomis – 
ir motinos darbo diena šiek tiek palengvėja.
Per karą baltu slepiamuoju chalatu
pereinu per frontą pas motiną,
akimis ieškančią iš karo grįžtančių artimųjų,
sustoju greta ir sakau, nepraverdamas lūpų:
„Aš čia, mama, šalia tavęs“.
Motina išgirdo mano balsą, nudžiugo, apsidairė,
mėgina įžiūrėti mane,
bet aš slepiuosi už vyšnios.

Vienas iš trijų baltų gandrų
Motinai mirus
ėmiau atidžiai dairytis aplink po pasaulį:
sugaudavau paukščio žvilgsnį –
atpažinčiau motiną iš akių,
sekiau akimis linguojančią šakelę –
ar neprimena motinos rankos mosto,
klausiausi upelio vandens, čiurlenančio per akmenis –
galbūt išgirsiu motinos balsą.
Bet niekur neįžiūrėjau motinos
ir niekas nepriminė motinos.

O vieną dieną pas mus atskrido gandrai –
nors mūsų kraštuose jie niekad neapsistodavo –
trys balti gandrai.
Pamaniau, kad tai jūs, mama, atskridote
su savo mama ir tėveliu,
iš ten, kur jie gyveno
ir kur jūs gimėte:

ANTRĄ KARTĄ PARYŽIUJE
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jūsų mama – gandrė,
jūsų tėvelis – gandras 
ir jūs, jų dukrelė – gandriukė.
Jie nusileido ant kalvos šlaito, iš ten 
matėsi mūsų kiemas, kuriame pavasarį sodinau medelį,
neskubriai žirgliojo per lauką
ir vis atsigrįždavo į mane.

„Parodykit man kokį nors ženklą, kuri jūs, mama,
iš trijų baltų gandrų!“
Vienas gandras peštelėjo žolės,
tarsi kad tie, kas mato, pamanytų,
jog atskrido pasipešti lizdui žolės stiebų.
Bet juk ne, tai jūs atsivedėte juos – savo baltus tėvus –
pasižiūrėti tų vietų,
kur nugyvenote nelengvą savo amžių!

Neilgai jie vaikštinėjo po kalvos šlaitą,
netrukus pakilo ir – iš aukštai – nužvelgė
mūsų kiemą, mane su obuoliu rankoje,
dar šiek tiek paskraidė
ir pasislėpė toli už baltų kalvų.

Supratau, kad daugiau niekada
nebematysiu jūsų, mama.

Fotografas ir modelis
Kuo man užsidengti nuo tavo objektyvo,
neprašytas mano gyvenimo akimirkų fiksuotojau?
Audros nublokšto drugelio sparnu?
Dar vaikišku sūnaus žvilgsniu, kai mato mane,
apžiojusį lūpomis žalią šakelę?
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Motinos delnu, kai vandeniu apgobia mano 
kūno stigmas?

Kas tu toks?
Gal tai tu būsi jį pasamdžiusi
arba tai tavo jaunėlis brolis – fotografas mėgėjas,
arba atsitiktinis žmonių likimų kolekcionuotojas.

Pasirodai netinkamiausią mano gyvenimo akimirką,
gal tyčia jos lauki:
kai stoviu – paukščiukas, per anksti išsiritęs
iš perimo kiaušinio –
priešais rūsčią komisiją,
o mano rūbus – iki paskutinio siūlelio – įsakyta paslėpus nuo manęs 
užrakinti;
kai aš – sraigė be kiauto – guliu lovoje,
kruopščiai apsikamšęs apklotu, žinau,
kad tu stovi šalia,
ir jaučiu, kur įsikibai į apklotą,
kad man nesitikint jį nutrauktum ir 
nufotografuotum mane, apšviestą blykstės;
kai atsidūriau ant operacinės stalo, išverstais laukan
viduriais, lyg automobilio pervažiuotas šuva,
tu, prasibrovęs visur esančiu objektyvu tarp chirurgo
ir jo asistentų, fotografuoji.

Kur buvai tada, kai mudu su motina
laukėm, kol baigsis vasaros liūtis – 
gražu man buvo tupėti bite,
mamos sugauta į saują.

Kur buvai tada, kai mes klasėje
paišėme vienas kitam ant nugaros juodas dėmeles – 
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jos virto saulutėmis – 
taip jauku mums buvo po nukritusiais lapais
laukti pavasario šilumos.

Kur buvai tada, kai mudu su mergina, susikibę už rankų,
bėgome nuo kalvos – juk buvo gyvenime tokia kalva,
nuo kurios bėgant pakako abiem kartu mostelėti
laisvomis rankomis, ir jau kilome tarsi drugeliai!

Neapsiginsiu nuo tavęs – dviejų veidrodžių padauginto į begalybę!

Renki visokius mano atvaizdus, kad fotorobotu
sudėtum mane į vieną,
kad būčiau tapatus sau pačiam,
o paskui paliksi nuotrauką po medžiu:
kad užželtų žolė.

Klevo šunytis
Tų kviečių grūdų,
kuriuos aš, nepatyręs sėjėjas, netyčia pabėriau,
nebesurinksiu – 
grūdai lyg ašaros byra pro pirštus:
tu kažkur vaikštai,
įžengi į paauksuotus rudens kraštovaizdžio rėmus,
įžengi ir tuo pat metu tolsti – 
toldamas gilini kraštovaizdžio perspektyvą
į begalybę.
Apsitaisai šiltai,
tau palei kojas painiojasi šunytis
rudais klevo lapų lopais iš šonų
ir žiūri mano akimis.
Ar atstumsi,

VASYLIS HOLOBORODKO
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kad išgirstum tolumoje mano balsą?
Ne, pasilenksi paglostyti ranka – 
ranka prisilietusi prie rudens dienos
paliks šalta 
man.

Žiedas: dedešva
Tame darželyje, kur vien dedešvos pasėtos,
kad niekas nerastų tavęs tarp žiedų,
atpažinčiau tave iš karto,
jei man kada nors tektų
praeiti jūsų gatve:
tarp puikiausių dedešvų
auga ten viena dedešva,
jos žiedai seno popieriaus spalvos,
o kiekvienam žiede išpaišyta po tavo galvutę.
Žiedai nužydi, žiedlapiai nubyra –
kad tave pamirščiau – 
bet ant nuvytusio žiedo
pražysta kitas – ten vėl tu,
tokia pat nekintama, kaip ir senuosiuose žieduose,
tarsi atkurta iš ankstesnių knygos lapų.
Taip ir žydi dedešva tame darželyje,
apversta žvake – žemyn galva –
liepsnoja.
Nesudega: stiebas vis aukštesnis,
tu vis labiau matoma,
iš kur bepažvelgčiau drugeliu į tą pusę,
kur pirmą kartą tave – tarp dedešvų – išvydau.

Versta iš: Василь Голобородько, Летюче віконце. Київ: 
Український писменник 2005

Iš ukrainiečių kalbos vertė VYTAS DEKŠNYS

ANTRĄ KARTĄ PARYŽIUJE
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PRAŽŪTINGA 
AUTONOMIJA

Pirmasis pasaulinis karas, šis didis karalių garbės reikalas, baigėsi be 
karalių ir be garbės. Iš karo žaizdro gimė Memelland – Klaipėdos kraštas, ku-
rio atsiradimas paskatino Lietuvą 1923 m. imtis karinio žygio. 1924 m. Klaipė-
dos kraštas apibrėžtas ypatinga Konvencija, suteikiančia jam autonomiją 
Lietuvos Respublikoje. Klaipėdos tarpukario reikalus ir diplomatiją geriau-
siai išmanantis  istorikas sako: „Klaipėdos byla“ ar „Klaipėdos problema“ nie-
kuomet nebuvo traktuojama tik kaip Lietuvos ir Vokietijos santykių problema. 
Iš esmės tai buvo dviejų valstybių teritorinis ginčas, iki tam tikro momento 
turėjęs užmaskuotą formą, tačiau į jo sprendimą buvo tiesiogiai įtrauktos trys 
didžiosios valstybės, Klaipėdos krašto Konvencijos signatarės  (Didžioji Bri-
tanija, Prancūzija, Italija) ir net tolimoji Japonija, kurios atstovai, savo ne-
laimei, 1924 m. Paryžiuje padėjo parašą po Klaipėdos Konvencija“ (Vytautas 
Žalys. Lietuvos diplomatijos istorija.- Vilnius, II t., II d., 11 psl.). Deja, at-
sikandę parklupdytos Vokietijos kampą, lietuviai pateko į spąstus.

Kaminkrėtys jau gerą valandėlę vartė savo pailgos knygelės puslapius, o aš 
tylėjau suglaudęs kelius. Jaučiausi idiotiškai, nelyginant senbernis, laukian-
tis pasirodant  moterį, – štai atlėks ji ir sujauks visą gyvenimą. Tylėjau ir 
kankinausi, o bjauri nuojauta rijo kantrybę ir kramtė kepenis. Atrodė, kad 
dar kiek ir tas puslapių vartymas susprogdins galvą, o palėpės rojus sugrius. 
Galai žino, ką tas Kaminkrėtys gali sumanyti. Ims, pavyzdžiui, ir pasakys, 
kad mano tema – gryniausias niekalas. Ko jis sėdi kaip koks vokiečių baron-
as, tik ūsų jam trūksta ir pagurklio. Sėdi ir skaito, lūpas krutindamas, ir nors 
pasiusk. Glotnia oda aptraukti pirštai lipte limpa prie jo užrašų puslapių.  

Bet štai liovėsi – garbė dievams. Sustingo. Štai žiojasi, ir štai...  Ak, tas 
sausas, tarsi budelio balsas – kaip gerai jis man pažįstamas:

– Viskas aišku. Štai užrašas, seniai tau jį saugau. Tavo bukai vaizduotei 
ši mintis daug ką pasakys, – ir jis perskaitė lėtai, sverdamas žodžius:  
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Integralia Lietuvos dalimi Klaipėda netapo lemtingais 1923 metais. Netapo ir 
1924-aisiais. Niekada netapo, iki pat 1939 metų. 

– Ar pasiutai?! - pajutau žemę slystant iš po kojų. – Iš didelio rašto išėjai 
iš krašto? Klaipėda mūsų tapo 1923 metų sausio 15 dieną, ir taškas.

– Argi neperspėjau tavęs, kad akla lietuviška propaganda – prasčiausias 
mūsų talkininkas?    

Susmukau. Ir ką jam sakyti? Teisus, žaltys. Jeigu jau užsirašęs kokią mintį, 
vadinasi, ne šiaip sau, ne be reikalo. 

– Klausyk, – vėl prabilo, pervertęs lapą. – Su kariuomene įžengti į svetimą 
kraštą – viena, apvaldyti kraštą –  visai kas kita. 1923 metais lietuvių atliktos 
akcijos charakteris įpykdė  Antantę, ji bemat  atsiuntė  prie mūsų kranto ka-
rinius laivus. Pasekmės galėjo būti nenusakomai liūdnos, jeigu tik Londonas 
būtų davęs įsakymą šturmuoti miestą. Bet... – jis vyptelėjo siauru šypsniu. –   
Lietuvai pasisekė – nešturmavo. Per daug Lietuvai jau sekėsi tą dešimtmetį. 
Todėl vėliau – gerokai mažiau. O juk žinai, ir pati Klaipėdos Konvencija, 
kaip čia pasakius...Tikra ir katastrofiška nesėkmė. Ji su kaupu atstatė pu-
siausvyrą – nesėkmės labui pusiausvyrą – pusiausvyrą būsimų nesėkmių la-
bui. Žodžiu, nepavydėtina padėtis. 

Aš prikandau liežuvį. Žiūrėk tu man, pataikė paliesti skaudamą dantį. 
– Padėtis juk labai nepaprasta buvo, – toliau kalbėjo Kaminkrėtys, vis var-

tydamas savo knygelę.  – 1924 metų gegužės 17 dieną Paryžiuje Klaipėdos 
krašto Konvenciją pasirašė premjeras ir užsienio reikalų ministeris Ernestas 
Galvanauskas. Tai viena. Lietuvos Seimas ją ratifikavo liepos 30 dieną. Tai 
antra. O jau trečia, kad ji tarptautiškai įsigaliojo. Nutiko šitai dar po metų, 
1925 metų  liepos 25-ąją, kai ją ratifikavo visos Antantės valstybės. Kon-
vencija buvo su  priedais, kurių svarbiausias – Statutas. Žodžiu, kone kon-
stitucija… – jis pakėlė galvą nuo užrašų ir blykstelėjo varno akimi. – Tiesiai 
šviesiai tariant, vietos vokiečiai gavo į rankas stebuklingą lazdelę  – Land-
tagą, be jokių mažybinių būdvardžių kleine (Mažasis) Seimas ar Seimelis. 
Landtagas – štai  ir taškas, kaip visur Vokietijoje. Ir tada, galima sakyti, ab-
soliuti dauguma fraištato šalininkų suprato, kad gavo nuostabų įrankį, kurį 
panaudos grįžimo į Vokietiją politikai.

Aš tą politiką jau žinojau. Kur tik liaudies balsas, ten proto balsas ne die-
vams į ausį, bet kipšams.  

– Išrinkus Klaipėdos Landtagą turėjo būti paskirta direktorija, – pakėlė 
jis antakius ir šėtoniškai šyptelėjo. – Krašto vyriausybė, taip sakant. Kaip 
manai, ką tuo atveju galėjo padaryti Kaunas? 

– Nėra ko šaipytis, – suirzau ir burbtelėjau. – Tas prakeiktas Statutas leido 
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Lietuvai labai nedaug. Tik gubernatorių paskirti. Kad jis čia būtų kaip Lietu-
vos Konstitucija. 

– Būtų? Konstitucija? – jis kostelėjo ir nurijo kavos gurkšnį. Kaip nuodus 
nurijo. – Ar  pasiutote, Kindziuli? Gal pasakysi, ir kurios Konstitucijos? Jų 
Lietuvoje buvo ne viena, o po 1927 metų ir visai nebeliko.  

Kaminkrėčio formalizmas – amžinas tas jo formalizmas. Nors juk tiesą 
sako kipšas. Štai papurtė galvą, ir tarsi pasakė: juk Kaune suprato, ką gali 
gubernatorius. Ką? Sako: su svita ir skrybėle vaikštinėti po miestą. Ir viskas.

– Miestą ginklu paėmęs ir pirmuoju gubernatoriumi tapęs Jonas 
Polovinskas-Budrys ilgai vaikštinėti negalėjo – širdis jam būtų plyšusi. Jau 
vien tas faktas, kad miestą puošė vien vokiški užrašai ir kovoti reikėjo, kad 
po vokišku atsirastų lietuviškas. Gėdingas užsiėmimas. Todėl Lietuvos karys 
ir žvalgybininkas ilgai netvėrė. 

Gunktelėjau. Ir vėl kažin kodėl pajutau, kad Kaminkrėtys, pasirodо, besąs 
geresnis lietuvis už mane. Jis suprato realybę, jis ją matė. O aš? Burbtelėjau, kad, 
matyt, gubernatoriai buvo idealūs lietuviai, tačiau jis jau snaudė ir pro miegus 
pasakė: – Warum diese litauer ist hier? 

– „Kodėl šie lietuviai čia?“ – skambėjo visas miestas tais 1923-iaisiais. O 
ir vėlesniais metais, ir kitais, ir kitais. Net kai atsidaro čia Jonas Žilius, kas 
pasikeitė? Niekas. Taip, Jonas Žilius, tapęs antruoju gubernatoriumi, doras 
buvo. Katalikų kunigas, amerikonas, vienas svarbiausių Klaipėdos mazgo 
ideologų, kuriuo vyriausybė itin pasitikėjo...

Bet mano pokalbį su savimi suardė snūduriuojantis Kaminkrėčio balsas: 
– Atrodo, kad tas Žilius buvo visos katalikų bažnyčios hierarchų valios reiškė-

jas. Bažnyčia tuomet tikėjo gavusi naujų kanoninių žemių. O iš tikrųjų buvo la-
bai atsargi, iki konkordato su Vatikanu bijojo veltis į politinius konfliktus.

Ir vėl lyg pro miegus jis ėmė porinti, kad Lietuvos Respublikos dar nebu-
vę nė kvapo, o Mėmelyje jau viskas stovėję:

– Man teko daug važinėti per buvusią valstybių sieną. Arkliuko traukiamu 
vežimu dardėdavau, ant pasostės sėdėdamas, garbioje vietoje. Nes būdavau 
miestelių valdžios kviečiamas  – stogdengių provincijoje trūko. O kur stog-
dengys, ten ir kaminkrėtys reikalingas. Visi neturtingi buvo. Lašiniais atsi-
lygindavo, trauktinuke. Mėmelyje tada diržus susiveržę gyvenome. Štai ir 
važiuodavau. Kaip manai, ką per tas keliones supratau? 

– Tau bepigu šaipytis, – nesumečiau, ką atsakyti. – Drožk. 
– Supratau, kad siena tarp Rusijos ir Prūsijos niekur nedingo. Gali stovė-

ti pasienietis, gali nestovėti – siena įkalta tarsi amžiams. Važiuoji, būdavo, 
keliu nuo Švėkšnos, arba nuo Gargždų, nuo Tauragės. Važiuoji, dardi sau ir 
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švilpiniuoji. Pro šalį bakūžės šmėžuoja. Tokie apšerpiję nameliai, ant stogų 
galai žino koks šiaudas užmestas. Ir ūmai – mūrinukas pakelėje stovi.  Šalia 
kitas, trečias. Štai ji – sava žemė! Daugumas namų  tinku nutraukti, langai 
su baltais apvadais, stogų šlaitai nepasišiaušę, sienos kaip stiklas. O ko kios 
palangės, staktos, kokie langeliai pastogėje! Jeigu ir fachverko balkis kur 
įtaisytas, tai tas nuskustas ir nudažytas. Poema, ne namai, – brūkštelėjo jis 
nykščiu sau per kaktą. – Prūsija. Nereikėjo jokių valstybinių stulpų, viskas 
aišku. Pasakysiu daugiau: tokia tvarka iki pat antrojo karo čia buvo. Nieko 
Lietuva negalėjo nei pridurti, nei atnešti. 

–  Ką tuo nori pasakyti? Kad Lietuvos armija 1923-iaisiais per anksti įžen-
gė į miestą ir kraštą? Kad mums derėjo dar pusantro šimto metų laukti, kol 
tapsime verti langų apvado?  

– Galvok ką nori. 
– Aš ir galvoju: iš tavo žodžių seka, kad Lietuvos karinė operacija šuniui 

ant uodegos? 
– Lietuvos reikalai – šuniui ant uodegos. Šansai laimėti Mėmelį, paverčiant 

jį Klaipėda, buvo labai menki. Kaip ir pačios Lietuvos šansas amžiams išlikti 
kordonu tarp Vokietijos ir Rusijos – nulinis. Man net gaila buvo žiūrėti, kaip 
lietuviai stengiasi. O juk ne lietuvių nosiai buvo Mėmelis, – pagaliau nukirto. 
- Šiaudų glėbiais negalėjai prikrauti geležimi kaustytus vagonus.

Nieko sau metafora. 
Ką gi, išvada aiški: Lietuva, laimėdama Klaipėdą, neįveikė Mėmelio? 
– Aš lietuvius suprantu, - šyptelėjo su užuojauta. – Nei per penkerius, 

nei per penkiolika metų šio miesto neįveiksi. Ir per pusę šimto nebūtumėte 
įveikę. Tačiau netikėtai 1923-ųjų pergalė tapo labai naudinga 1945-aisiais. 
Tik tai, mano drauge, jau visai kita istorija.

***
XX a. pradžioje Mėmelyje tik kur-ne-kur pasigirsdavo lietuvių kalba. 

Žinoma, priemiesčiuose ir kaimo sodybose lietuvininkai smagiai lietuviavo. 
Tačiau vos išeis į miestelio gatvę ar  įžengs į miestą – liežuviai lyg apdžiū-
davo. Tarpusavyje dar, būdavo, persimes žodeliu kitu, bet ne daugiau. 1873 
m. Vokietijos imperijos ediktas uždraudė viešai kalbėti visomis kalbomis, 
išskyrus ... vokiškai. O kas yra įstatymas vokiečių erdvėse? Šventas žodis. Ir 
valdžia čia šventas daiktas. Jeigu pasakė, tai ir pasieks savo.

Litauische  Kirche vardu vadinta tik viena krašto bažnyčia – Tilžėje. Ji 
buvo ir Littauicher Kirche, Lietuvininkų bažnyčia. (Anuometinė valdžia jau 
skyrė lietuvius  nuo lietuvininkų, todėl čia tas litauische ir litthauicher.)  Toji 
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bažnyčia buvo apvalutė, gražutė, stovėjo centrinėje gatvėje, iki pat Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos stovėjo. Stovėjo ir rusams čia plūstelėjus. O tada 
bedieviams komisarams pasivaideno, kad jos vietoje reikia viešuosius tuale-
tus įrengti. Ir įrengė, lyg jie kokie vokiečiai būtų buvę – kaip tarė, taip padarė. 

Tiesa, dėl to litthauicher vardo. Yra toks paminklas prūsų armijos lietu-
vių pulko ulonams. Jis pastatytas prūsiškame Įsrutyje/Instenburge, o atsta-
tytas jau rusiškame Černiachovske. Ant jo postamento taip pat skaitome: 
Littaucher – lietuvininkams (čia kažkodėl „i“ raidė praleista).  

***
XX a. pradžioje, ypač po Pirmojo karo, pajutę gyvą rytų vėją, į Mėmelį 

kėlėsi lietuvininkai. Apie 1920 m.  jų čia buvo jau trys šimtai. Menkas lietu-
vybės lašas užtiško ant Mėmelio grindinio, tačiau pradžia yra pradžia. 

Lietuvininku mieste būti – vargą vargti, lietuvybę ginti – karo apkasus 
prie slenksčio į savo namus išsikasti. Kiek problemų, kiek sunkumų. O pa-
vardės sulietuvinimas – tai kryžiaus žygis. Tik kad toks buvo lietuvių liki-
mas: iš laukininkų  miestininkais tapti. 

O kur jėgos semtis? Lietuvis – tai žmogus, kuriam ir Vytis, ir Rūpintojėlis 
vienodai brangūs. O kas brangiausia lietuvininkui? Brangi gal jūra? Ne, per 
maža lietuviškų pasakų iš didžiojo vandens išplaukę. 

- Gaila, kad mus kalba skiria, -  jau prieš gerus metus buvo man pasakęs 
Kaminkrėtys. 

Dievuliau, kad aš suprasčiau, ką jis turėjo galvoje?
O jis šyptelėjo ir tęsė: - Rytprūsiuose be įstatymo veikia  Küche ir Kaf-

fee tvarka. Todėl čia virtuvės iščiustytos, o kavos negalima gerti, jei prasta 
nuotaika. Tai – kaip religija.

Ir dar: 
– Rytprūsių pasaulyje nei vaikų, nei bažnyčios negalima garbinti kaip vi-

soje Vokietijoje. Kinder ir Kirche čia saugoma nuo katalikiško davatkišku-
mo. Mes juk žinome, kas yra tas davatkiškumas, – Kaminkrėtys  kilstelėjo 
anta kius. – Rytprūsiuose namai ir gatvės groja kaip muzikiniai instrumentai.  
Ordnungas čia yra ir Vytis, ir Rūpintojėlis. Nes katalikai stovi ant sienos – 
reikia gintis nuo chaoso.

***
Žodžiu, dabar ir kvailiui aišku, kad 1924 m. po Lietuvos Respublikos spar-

nu buvo įteisinta kvazivalstybė. Ši kvazivalstybė gavo teisę šantažuoti Lietu-
vos valstybę, o krašto seimelis ir direktorija galėjo triukšmauti kaip įsigeidęs, 
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šmeižti Lietuvą, kreiptis į pasaulį, į Hagos ir Ženevos teismus, į Berlyną ir 
dar galai žino kur. Nes vietiniams buvo maža, kad vokiškai čia kalbėta ant 
kiekvieno kampo ir visose viešo gyvenimo srityse. Ir vietos parlamente, ir 
vietos vyriausybėje, ir visose savivaldos įstaigose – vokiečių kalba. Visi civi-
liniai aktai buvo registruojami dviem kalbom, pirmąja – vokiečių!  

Klaipėda Lietuvos valstybėje liko vadinama Memel vardu. Visos įstaigos 
ir kiekviena visuomeninė organizacija, oficialiai registruodama savo logoti-
pą, Memel dažniausiai rašydavo pirmoje vietoje, Klaipėda – antroje.  

Tad ar reikia stebėtis, kad 1938 m. priešais savivaldybę buvo atstatytas 
Borussia paminklas? 

V. Žalys reziumuoja: „Klaipėdos prijungimą prie Lietuvos absoliuti dau-
guma vokiečių priėmė kaip laikiną būseną, kuri atsirado dėl pralaimėjimo  
kare. Lietuvos Respublika jiems atrodė kaip „sezoninė valstybė“, neturinti 
perspektyvos ateityje, o vokiečiai Lietuvos laikotarpį laikė tautiniu pažemi-
nimu, kuris gimdė dvasinį diskomfortą ir aktyvavo opoziciją prieš Lietuvos 
valdžią“ (Vytautas Žalys, Ringen um Identität: Warum Litauen zwischen 
1923 und 1939 im Memelgebiet keinen Erforl hatte, Lüneburg, 1993, S. 91. ).

***
Vokiečiai – vokiečiais, o kaip Lietuvą pasitiko šakniniai lietuvininkai, 

šišioniškiai? Ar nuliejo juos džiaugsmo banga? Lietuvininkų dauguma buvo 
labai praktiški žmonės. Jie žvelgė Lietuvai į veidą ir klausė: „Ką atnešei, 
brangioji?“  Lietuvininkų dauguma labai užsigavo, kai jų religiją katalikai 
pašiepdavo, o juos pačius bambytais pavadindavo. O tai reiškė, kad lietuviai 
menkai suprato, kur jie ateina ir ką atneša. Juk net tas keistas įsitikinimas, 
skambantis kaip giesmė, kad, esą, lietuvininkai šimtmečius laukė Lietuvos, 
laukė, laukė ir sulaukė – tas įsitikinimas yra netiesa. Visos be išimties – ir 
Vilniaus, ir Kauno valdžios – vienodai aistringai pūtė šią melodiją, ją propa-
gavo ir tautininkai, ir komunistai (tautiniai ir Kremliaus komunistai), ir 
katalikai, ir liberalai. 

Užrašyta ši giesmė gerokai prieš  1923 m.; 1945 m. ji pakartota; atnaujinta 
1990-aisiais. Tai pati gajausia ideologinė tezė modernios Lietuvos istorijoje. 
Ją giedojo ir nacionalistai, ir komunistai. O ji – neteisinga.

Pažiūrėkime, ką 1938 m. pasakė toks didis lietuvių patriotas kaip Bro-
nius Prapuolenis. Jo simpatijomis vokiečiams ir teutonams neįtarsi, bet 
ir jis pripažįsta tai, kas kėlė lietuviams siaubą. O tiesa buvo tokia: lietuvi-
ninkai didžiavosi Prūsijos valstybe: „Tenka pastebėti anuometinius Prūsų 
lietuvius uoliais militaristais bei vokiškos tvarkos gerbėjais buvus. Kiekvie-
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na šeima labai didžiuodavosi kariuomenėje tarnavusiu sūnumi, ypač jei 
pastarasis buvo gvardijoje ar lietuviškuose dragūnuose (Vokietijoje buvo 
lietuviškųjų dragūnų pulkai – Litauische Dragones – B. Prapuolenio paaiški-
nimas). Garbingiausioje gryčios (stubos) vietoje kabodavo sūnaus kareivio – 
šeimos pažibos – paveikslas su užrašu: Kai aš tokiam tai regimente (pulke) tar-
navau... Prisieina pripažinti, kad anais laikais Prūsų lietuviai daug ištaigingiau 
už mūsiškius gyveno; į Rusijos lietuvius jie iš aukšto žiūrėdavo. Tiesa, buvo ko 
jiems didžiuotis: vidujinė valstybės santvarka, geri susisiekimo keliai, trobe-
siai, žemės bei gyvulių ūkis ir t. t. juos verste vertė į Rusijos pavaldinius iš 
aukšto žiūrėti. Net palaidų šunų prūselių ūkiuose nebūdavo. Prūseliai beveik 
visi raštingi buvo, bažnyčioje tik iš knygų melsdavosi. Jų pirkliai mūs krašte 
aukštomis kainomis supirkinėdavo gyvulius, paukščius, etc.

Išskyrus retą ir jau susenusią kartą, visi Prūsų lietuvininkai mokėdavo 
tarmišką vokiečių kalbą (plattdeutsch), o išėję pradžios mokyklą, visi gerai 
kalbėjo, bendrinę vokiečių kalbą mokėjo (hochdeutsch)“.  (In.: Kovos keliais, – 
Klaipėda, 1938)

– Štai kaip, brolau, – baigė Kaminkrėtys, pacitavęs man šitą baisią išvadą. 
– Jeigu čia būtų buvusi ne vokiška, o slaviška tvarka, gal būtų pakakę vienos 
Didelės Meilės, kurią pasiūlė Lietuva. Deja, lietuvininkai-šišioniškiai buvo ap-
sukrūs, skaičiuoti mokėjo, germanų dvasia ir vokiečių kultūra buvo persiėmę. 
Įstatymas jiems – dievas žemėje. O katalikams? Malda ir mistiška meilė. 

Man teliko linkčioti ir tylėti. Aš juk atstovauju tai Lietuvai, kuri su menku 
kraičiu čia atėjo. 

Nėra ko stebėtis, kad ir  lietuvininkų aktyvistai sušlubavo. 1918-1923 m. 
veikėjai, laukę Lietuvos ir ją kvietęsi, aptilo. Suprato, kad atėjo ne ta Lietuva, 
kokios laukta. Atėjo, tiesą sakant,  Klaipėdos krašto  Konvencija.

Konvencija reikalavo nuolatinių rinkimų. O tai reiškė, kad viršus visuomet 
bus vietos vokiečių pusėje. Ir Lietuva čia niekuo padėti negali – ne jos nosiai 
įveikti vietos žmones. 

Štai ir stebėkis, žmogau, kodėl net Erdmonas Simonaitis ėmė priekaištauti 
Lietuvai. Asmuo, buvęs vienu svarbiausių krašto prijungimo prie Lietuvos ak-
tyvistų, pirmasis naujos direktorijos pirmininkas, vos metams praėjus (1924 
m. tapęs Šilutės apskrities viršininku), paprašė iš Kauno vyriausybės grąžinti 
jam (!) 100 000 Lt.. Grąžinti už ką, kodėl? Ogi tiek, esą, jis išleidęs „sukili mui“ 
organizuoti. Požiūris į Kauną sparčiai tapo labai, net perdėm pragmatišku. 
Žodžiu, kur skurdas, ten ir politika – tikras vargas. (Žr. V. Žalys. Lietuvos diplo-
matijos istorija. – Vilnius, II t., 60 psl.)

Ko galima buvo pačioje pradžioje reikalauti iš negausios inteligentijos, ke-
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liasdešimties lietuvių mokytojų, kelių šimtų aktyvistų? Jiems visiems reikėjo 
rimtos pagalbos, o ką galėjo pasiūlyti Lietuva? Nei pinigo, nei rinkos, nei ryšių.

Maža to. Bemat pakėlė galvas vietos vokiečiai. Jau 1923 m. balandžio 6–11 
dienomis Klaipėdos darbininkai kartu su verslo darbdaviais organizavo vi-
suotinį streiką. Nei daug, nei mažai: išeita į gatves su šūkiu: „Šalin visa, kas 
lietuviška! Žemaičiai, lauk!“ 

Nykokas reikalas.
Laimė, Lietuva gana greitai apramino pragmatikus vokiečius ir lietuvin-

inkus, kai 1923 m. gegužės 28 d.  įvedė visame krašte, vadinasi ir čia, savo 
nacionalinę valiutą litą. Baigėsi vokiškų pinigų (Notgeld) valdymas. 

***
Ir toliau Lietuva nenusileido. Netruko ateiti ir antroji jos akcija. Buvo 

paskelbta, kad tuoj įvyks visuotinis gyentojų surašymas, pratęsiantis Lietuvoje 
1923 m. rugsėjį surengtą surašymą. Gubernatorius J. Polovinskas-Budrys gavo 
darbo. 1925 m. sausio 20 d. surašymas įvyko. 

Nepaprastai įdomus buvo surašymas. Jo vaisiai – tikras politinis kazusas.
Surašymo lapai buvo atspausdinti dviem kalbomis. Pildymo instrukcijoje 

nurodyta, kad grafoje Nationalitaet  fiksuojama ne nacionalinė priklausomy-
bė, ne pilietybė, kaip būdavo įprasta, bet padermė, t.y. Volskart. Kas tai? Paaiš-
kinta: tai – priklausomybė vienai kultūrai ir vienai kalbai. Tad leista rašyti, jog 
esi ne tik „lietuvis“ ar „vokietis“, bet gali būti ir „mėmelenderis“. Tai užvirė 
naują košę.

Nustatyta: 1925 m. pradžioje Klaipėdos krašte gyveno 141 645 žmogus; 
lietuvių – 37626 (26,6 proc.), vokiečių – 64158 (45,2 proc.), kitų tautybių – 5 
524 žmonės (4 proc.). Ir – dėmesio – nauja istorinė Volskart-paderme pažen-
klinta šišioniškių-mėmelenderių liaudis sudarė 34 337 gyventojus (24,2 proc.).

Štai tau intriga! Vadinasi, legitimizuota Versalio Taikos nuostata, kad nau-
joje teritorijoje – Memellande – specifiniai krašto gyventojai. Ne Vokietija čia, 
bet ir ne Lietuva.  Krašto autochtonai –  mėmelenderiai-šišioniškiai, kurie, 
beje, gali laikyti pirmąja savo kalba ir vokiečių, ir lietuvių kalbą. Vieni laikyti 
save svarbesniais už kitus ir atvirkščiai.  Žodžiu, sociolingvistinio kazuso dėka 
žmonės galėjo tapti dvilypiais: ir lietuviais šišioniškiais, ir vokiečiais mėmelen-
deriais.  

Prasidėjo 24 proc. gyventojų nepasidalinimo istorija. Ir tas dvilypumas 
buvo labai gajus. 

(Tiesa, 1927 m. Lietuvos Finansų ministerijos išleistas „Lietuvos statistikos 
metraštis. 1924-1926 m.“ jokio dvilypumo nefiksuoja: lietuviai – tai lietuviai, 
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vokiečiai – tai vokiečiai; skyriuje apie gyventojų tautybę pasakyta, kad Klaipė-
dos mieste gyvena 10,09 proc. lietuvių, Klaipėdos apskrityje – 46,99 proc.). 

Suprantama, ko siekė  Lietuvos vyriausybė – praskiesti vokiečių gretas. Tik 
ar praskiedė?

***
Šiandieninėje Vokietijoje gyvena dešimtys tūkstančių mėmelenderių ir jų 

palikuonių. Tai bendruomenė, kurioje visai pamirštas šišioniškio vardas, visi 
jie – ir lietuvininkai, ir lietuviai – germanizavosi. Ir kaip visi mėmelende riai 
skaito 1950 m. Vokietijoje atnaujintą Klaipėdos krašto laikraštį – Memeler 
Dampfboot. Jo paantraštė skelbia - Die Heimatzeitung aller Memelläender – t.y. 
„Visų mėmelenderių tėviškės laikraštis“. Manheime susibūrę buvę Klaipėdos 
žmonės su miesto valdžios pagalba pasistatė paminklą vardu Memel. 

Nūdienos istorikas Artūras Hermanas, matyt, ne iš piršto laužia, kai siū-
lo vokiečius ir lietuvininkus suvienyti vienos tautos vardu, kuri vadintų save  
rytprūsiečiais. (Arthur Hermann. – Lietuvių ir vokiečių kaimynystė. – Vilnius, 
2000).  

*** 
Bet dar grįžkime prie 1925 m. surašymo. Galime būti tikri, kad Lietuvos 

vyriausybė siekė išplėsti lietuviškos tapatybės bazę. Tik ar išplėtė? Reikalas pa-
sirodė sudėtingesnis negu tikėtasi. 

Lietuvininkai, prabildami vokiškai,  prisistatydavo ne šišioniškiais, o mėme-
lenderiais: Ich bin ein Memelander. Visoms krašto įstaigoms šišioniškis – 
mėmelenderis. Atvirkštinis procesas – mėmelenderio virtimas šišioniškiu? Ne, 
toks procesas buvo neįmanomas. 

Kita vertus, teisus atrodė ir Berlynas, sakydamas, kad visi krašto gyventojai 
–  mėmėlenderiai. 

Viskas tapo visai akivaizdu, kai ėmė vykti seimelio rinkimai. Pirmieji įvyko 
1925 m. spalio 19 d. 

Kaune tikėtasi apie 40-50 proc. krašto „lietuvių“ balsų Lietuvos labui. Bal-
savusiųjų amžiaus cenzas – 24 metai. Ir ko sulaukta? Į 29 mandatų seimelį 
prolietuviški kandidatai gavo kiek daugiau nei 5 proc. balsų. Kelias vietas. Ab-
soliučią (visai absoliučią) vietų  daugumą laimėjo provokiškos partijos –Me-
melländische Landwirtschaftspartei ir Memelländische Volkspartei – Klaipė-
dos žemės ūkio ir Klaipėdos krašto tautos partijos. Abi partijos, galima drąsiai 
sakyti, laikė save Vokietijos partijų dukterinėmis organizacijomis. 

Gubernatorius J. Polovinskas-Budrys, akis į akį susidūręs su nematyta gėda, 
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susiraukė. Jis suprato, kad Konvencija paralyžiuoja Lietuvos valdžią krašte. 
Kas beliko daryti garbingam vyrui? Atsistatydinti. 

Klaipėdos kvazivalstybė išsyk įgijo teises, kurios leido nepaisyti Lietuvos 
Konstitucijos.  

Ką gi, Lietuva gavo tik tai, ką tegalėjo gauti.  Realią politinę padėtį valdė 
vokiečiai. Ir mėmelenderiai.

Nūdienos istorikas Algimantas Kasparavičius pabrėžia:  „Savotiškas 1924–
1938 m. lietuvių diplomatijos paradoksas. Nepaisant to, kad ir de jure, ir de 
facto turėjome Klaipėdos kraštą, politinis, kultūrinis ir ideologinis siekis iš-
laikyti jį savo rankose buvo kur kas mažesnis nei susigrąžinti Vilnių. Taip buvo 
dėliojami prioritetai: ką turime, iš tikro mažiau svarbu nei tai, ko neturime”. 
(Veidas. – 2010 m. gruodžio 26)

Krašto seimelio kompetencijai priklausė kone visos gyvybinės viešo 
gyveni mo sritys.

Pirma, jis, vadovaudamasis Vokietijos imperijos teise, leido savus civilinės 
ir baudžiamosios teisės įstatymus, antra, jis įstatymiškai reguliavo krašto 
žemės ūkį, miškų ūkį ir prekybą, trečia, jo kompetencijai priklausė socialinė 
apsauga, darbo santykių reguliavimas, teismų organizavimas, viešieji finansai 
ir turto valdymas. Maža to, jis kartu su direktorija tvarkė tikybos, švietimo ir 
sveikatos apsaugos reikalus. Pagaliau, o tai penkta, vietos, o ne Lietuvos, įstaty-
mai reglamentavo ir tvarkė tautinių  mažumų reikalus. 

Seimelis buvo nepriklausomas nuo Lietuvos gubernatoriaus. Visa, ką galėjo 
padaryti Kauno valdžios aukščiausias pareigūnas, - skirti direktorijos pirmi-
ninką; tačiau ir jį tik po konsultacijų su seimeliu. 

Gubernatorius galėjo veikti ir forsmažoriniu būdu – sustabdyti seimelio 
veiklą, paleisti direktoriją, skelbti naujus rinkimus. Tai kartą buvo padaryta.

Ar protestavo prieš direktoriją lietuvininkai?- mirktelėjo Kaminkrėtys, visa 
tai man šaltai ir be patoso išpyškinęs. – Nieko panašaus.  Šišioniškiai pripažino 
vokiečių kalbą ir tvarką, jie seniai prie jos pripratę. 

Vienas akivaizdžiausių Lietuvos bejėgiškumo pavyzdžių pirmaisiais metais 
– Kauno bandymas atkirsti krašto evangelikų liuteronų Bažnyčią nuo Vokieti-
jos. 1924-1925 m. Lietuvos vyriausybė ėmėsi derybų, siekdama apriboti an-
tilietuvišką propagandą iš bažnyčių sakyklų. Liuteronų evangelikų Bažnyčios 
vadovybė, reiškusi atvirą simpatiją Vokietijai, nesirengė nieko keisti – liko 
Vokietijos jurisdikcijoje.  Lietuviai nutarė Klaipėdos kraštą atplėšti nuo 
Karaliaučiaus konsistorijos. Tada už savo (tai bent) teises, savo tautiškumą 
(Volkstumskampf)¸ pakilo ir  Vokietijos spauda. Kuo viskas baigėsi? Lietuva 
atsitraukė. 
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Vokiečiai padarė tik menkutę nuolaidą: kelis kartus Lietuvos kariuomenės 
kariams evangelikams (Žemaičių kunigaikščio Butigeidžio pulkui) buvo 
leista surengti pamaldas Jono bažnyčioje lietuvių kalba.

*** 
1926 m. gruodžio 17 d. – valstybinis perversmas Kaune. 
O Klaipėdoje? Konvencija garantuoja, kad legitimiausias Lietuvos valsty-

bės teritorijoje veikiantis organas –  seimelis – veiktų. Jis ir veikia. Ir kas čia, 
po galais, galėtų sukilti? Čia žmonės nekalinami už politinius įsitikinimus, 
čia  demokratija, politinis gyvenimas nieko neeliminuoja (jame dalyvauja 
net komunistų partija). Taigi, Klaipėdos akimis žvelgiant, Lietuvoje – politi-
nės džiunglės, o čia – civilizacija. Tik nežinia, su kokiais įgaliojimais krašte 
dirba gubernatorius. Ar jis – chuntos atstovas? 

Žinoma, ir demokratija, ir politinė kultūra, ir Konvencijos nuostatos čia 
buvo provokiškas reikalas. Vokiškumas – šakninis, daugumos valios vokiš-
kumas. Prūsijos hercogystė, Prūsijos karalystė, o pagaliau ir Vokietijos im-
perija savo pasiekė – čia suformuotas valdžiai ištikimas žmogus, kuris priva-
lo žiūrėti tik viena kryptimi – į Berlyną.

*** 
 „Mums pavaldžius tą kraštą daugiau kaip ketverius metus, užuot pagerė-

jus, dabartinė padėtis yra palikusi ne tik visiškai Lietuvai nepalanki, bet tie-
siog rimtai pavojinga ir nuolat tebeblogėjanti“,– 1930 m. rašė gubernatorius 
A. Merkys (XXI amžius, 2010 03 10).

Tuo metu lietuvių kalba ignoruota visose vokiškose mokyklose, ji dėstyta 
kaip svetimoji kalba. (Nors būta paguodos – Jurgio Storostos, Vydūno bro-
lio, vokiečių kalba parašytas Lietuvos istorijos vadovėlis; jį krašto seimelis 
šiaip taip rekomendavo Klaipėdos  krašto mokykloms).

Tokiame istoriniame-isteriniame fone artėjo atomazga. Jau 1931 m. rim-
tai suiro santykiai tarp Berlyno ir Kauno. Klaipėdoje laukta pučo, laukė jo 
tiek viena pusė, tiek kita. Vokiečių spauda jį provokavo, gąsdindama vietos 
gyventojus, kad Kaunas rimtairengiasi atimti iš jų autonomiją.

1931 m. birželio 29 d. Vokiečių dainų šventės Tilžėje metu Juzefas Ge-
belsas, jau ėmęs vykdyti Hitlerio partijos propagandą,  pareiškė, kad nacio-
nalsocialistų užsienio politikos tikslas yra atstatyti prieškarines Vokietijos 
sienas, vadinasi, susigrąžinti Mėmelendą. 

Lietuva nežinojo, ko griebtis. Lietuviška kontrpropaganda buvo labai 
saikinga, priemonės – labai skurdžios. Net spaudos galimybės buvo labai 
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menkos. 1924 m. sausį Prūsijos lietuvių balsą pakeitė  Lietuvos keleivis, kuris 
1927 m. tapo dienraščiu. Bet jis politiškai buvo labai atsargus, nė iš tolo 
negalėjo atsverti populiariausio provokiško dienraščio MemelerDampfboot 
(Klaipėdos garlaivis). Kita vokiška spauda, turėjusi būti pavaldi Lietuvos 
gubernatoriui, retai kada pasisakydavo Lietuvos labui. Antai populiarusis 
Memeler Allgemeine Zeitung (Klaipėdos visuotinis laikraštis), ėjęs iki 1933 
m., kėlė mūsų užsienio reikalų ministerijai nuolatinius galvos skausmus. Ką 
jau ką, bet Memeler Dampfboot, nuo 1872 m. ėjęs iki pat 1944-ųjų, buvo 
neįveikiamas bastionas. (Istorinis paradoksas: dabar redakcijos namas per-
statytas ir pavyzdine stalinistine architektūra puošia centrinę miesto gatvę 
(Herkaus Manto g. Nr. 1).

Ir vis dėlto lietuvių skaičius Klaipėdoje augo. Lietuviai kėlėsi ir važiavo 
ne tik sezoninių darbų.(Užbėgdami įvykiams už akių pasakysime: lietuvių 
skaičius 1923-1939 m. laikotarpiu padidėjo apie 30 000).

1927 m. į miestą atvyko Petras Šernas, Vakaruose mokslus baigęs ekono-
mikos ir komercijos specialistas. Atvyko jis kaip Žemės banko įgaliotinis. O 
iš tikrųjų – kaip tikras pasiuntinys ir politikas. Jaunas vyras buvo atsiųstas 
kaip į frontą. Per Žemės banką Lietuvos vyriausybė nutarė skirstyti iš Lietu-
vos atvykstantiems lietuviams kreditus ir ipoteką butams, namams statyti. 
Skirstyti milijonai litų. J. Šernui vadovaujant, Žemės bankas tapo lietuvišku-
mo forpostu.

 ***
Kaminkrėtys užvertė savo pailgąją knygelę. Mudu abu pavargome. Ir nuo 

skaičių, ir vienas nuo kito. Kaminkrėtys išėjo, aš likau vienas su savo baisin-
gai užliejusiu krūtinę nerimu. 

Neramiai išsimiegojęs jau kitą dieną puoliau į Ievos Simonaitytės fondus, 
į jos biblioteką. Griebiau klasikės raštus, nes nuojauta šaukte šaukė, kad rasiu 
kažką nežinoto. Ir štai... 

Ir štai – eurika. Klasikė prisipažįsta, kad 1907 m. jau tapo patriote. Dešim-
ties metų. Tada būtent atsivertusi lietuvišką kalendrą-kalendorių (regis, Fry-
dricho Bajoraičio-Paukštelio leistą), kuriame būta eilėraščio: 

Visur vis lietuviškai,
Mes nepražūsim.
Ginsimės kaip kart tėvai –
Buvo, esam, būsim.
Ėvė, dešimtmetė mergaitė, išmokusi eiles mintinai, esą, nusinešė jas per 

gyvenimą? Ar ne per graži pasaka? 
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– Abejotina, – burbtelėjo kitą vakarą Kaminkrėtys, kai išpyškinau jam 
šį savo atradimą. Jis gunktelėjo ir sulindo į fotelį. – Rašytojai sukuria ne tik 
istorijas, jie linkę gražinti ir savo biografijas.

Pamanyk – gražina? Tada ir aš nutariau kirsti jam be gailesčio.
– Sakyk, ar dažnai save mėmelenderiu vadini? – išrėžiau seniai rūpėjusį 

klausimą. 
– Jeigu tau rūpi mano simpatijos, paslapčių nėra. Aš visuomet buvau 

linkęs likti su mažuma. Vokiečių laikais mažuma buvo kas? Lietuvininkai. 
Vadinasi, buvau jų pusėje.  O dabar?  Vokiečių nebeliko nė kvapo, tad ko 
norėt – jaučiuosi esąs paskutinis mėmelenderis.

***
Respublikinės ligoninės (Raudonojo kryžiaus) vestibiulyje pamačiau 

nuotrauką, kuri privertė stabtelėti. Ji vaizdavo 1932 m. Nufotografuotas rekla-
mos stulpas šalia tos pačios ligoninės (vadintos Rote Kreuz Krankenhaus). 
Stulpas ant kampo. Tokių betono stulpų ir dabar  rasi mieste, tik jie susmukę į 
žemę ir storesni. 

Tai štai. Ant stulpo priklijuotas plakatas be menkiausio lietuviško žodžio. 
Ant jo užrašas: Frauen, rettet eure familie! Waelht die Vokspartei Liste 15. Den-
kt an eure Kinder!  (“Moterys, gelbėkite savo šeimas! Rinkite Liaudies partiją, 
sąrašas Nr. 15. Pagalvokite apie savo vaikus“). Plakatinės moters-vokietės (Me-
meldeutsch) veidas surakintas rūpesčio, akyse – nerimas ir net siaubas. Jose 
atsispindi lietuvių grėsmė. Ant moters rankų vaikas, kitas vaikas, didesnis –  jai 
prie šono. Už nugaros stovi šeimos tėvas. Žodžiu, visų tik vienas uždavinys, vi-
enas pergalės trokšmas: išstumti iš krašto pavojų keliančius priešus-lietuvius. 

Tais 1932 m. įvyko treti seimelio rinkimai, kuriuos ir vėl laimėjo Memellän-
dische Landwirtschaftspartei ir Memelländische Volkspartei. 

Tuose rinkimuose lietuviai gavo penkias kėdes. Tai buvo didžiausias pasiek-
imas per visą prieškario laikotarpį. Tik kad nespėjome pasidžiaugti. Į kiemą 
įžengė 1933-ieji ir net vokiečių buržuaziška demokratija baigėsi. Prasidėjo na-
cistinė demokratija. 

Visa Europa ėmė gyventi artėjančios katastrofos šešėlyje. Klaipėdos krašto 
Konvencija pakibo ore, nebebuvo aišku, ar ji dar veikia? Ir kam ji reikalinga? 
Tikrai ne Lietuvai.

Tačiau lietuviai dar nebuvo linkę pasiduoti. Keldamiesi į Klaipėdą jie 
palaipsniui kūrė net naujas, anksčiau nebuvusias čia įstaigas – Muzikos 
mokyklą, Konservatoriją, Komercijos mokyklą. Į duris beldėsi ir Pedagoginis 
institutas. O ką jau kalbėti, kad pagaliau statėsi lietuviai ir didžiausią Vytauto 
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Didžiojo gimnaziją. (Bus atidaryta praėjus metams po rinkimų.)

***
1933 m.  lapkričio 18 d. į Klaipėdą iš Kauno atvyko naujasis krašto guber-

natorius Jonas Navakas. Portfelyje jis atsivežė kovos ginklą, sukurtą Klaipė-
dos kraštui. Tai buvo dar „šiltas“ Tautai ir valstybei saugoti įstatymas. Deja, 
buvo jau ne tiek ginklas, kiek gelbėjimosi ratas – ratas lietuviams. Nacizmas 
Klaipėdos krašte kilo kaip ant mielių. Sausio mėnesį Berlynę įvykę pokyči-
ai gyviausiai atsiliepė visiems vokiečių kraštams. Prieš kelis metus J. Gebelso 
tezės, riktelėtos Tilžėje, jau nebekybojo ore, o tapo veiklos programa. Lietuvos 
valdžia į priešakinį kovos frontą išsiuntė ryžtingą intelektualą J. Navaką. Žmo-
gus, kalbėjęs penkiomis kalbomis, buvo pasirengęs rimtai kova. Jam buvo 37 
metai, jis buvo kupinas jėgų.

Pirma, jis pasišovė uždaryti visas vokiškas kredito įstaigas, kurios finan-
suoja veiklą prieš Lietuvos valstybę. Nutarta bausti piniginėmis ir adminis-
tracinėmis baudomis visus asmenis, niekinančius ar įžeidinėjančius lietuvių 
tautą arba Lietuvos Vyriausybę, Lietuvos valstybės simbolius. Antra, pasišauta 
imtis priemonių prieš asmenis ir organizacijas, kurios be Lietuvos Vyriausybės 
žinios ar leidimo dalyvauja derybose su svetimų valstybių institucijomis ir 
vyriausybėmis. 

Tokia buvo J. Navako uždavinių aisbergo viršukalnė. Kad ir vėluojant, o 
vis dėlto buvo pasiryžta užkirsti kelią atvirai prieš Lietuvą ir lietuvių tautos 
interesus veikiančius subjektus. Nutarta bausti net už nacistinės uniformos 
nešiojimą, nacistinius ženklus, įvesti griežtą ginklų apskaitą. Tai reikėjo daryti, 
nes Klaipėdos gatvėmis Hitlerio pasekėjai vaikščiojo būriais ir jau daužė lietu-
viškus ženklus. Nacistų tarpe buvo gausu jaunų vyrų lietuvininkų pavardėmis.

Bausti, uždaryti ir kontroliuoti? Žinoma. Tik kokiomis jėgomis?  
J. Navakas su nacių „figurantų“ biografijomis susipažino dar Kaune. Ir 

valstybės saugumo departamentas, Lietuvai ištikimi Klaipėdos lietuvininkai, 
net krašto laikraščiai teikė gausią informaciją. Didžiausi Lietuvos priešai, deja, 
veikė atvirai ir buvo apsaugoti… Konvencijos. Jie buvo nepaliečiami, dirbo 
oficialiose įstaigose –  krašto seimelyje ir direktorijoje. Kaip toms jėgoms 
paskelbti karą? 

Ir vis dėlto naujas gubernatorius nedelsdamas ėmėsi radikalių veiksmų. 
Priešas buvo aikštėje, viešumoje atvirai veikė du nacistų lyderiai. Pirmasis – 
evangelikų liuteronų kunigas Teodoras fon Zasas (Theodor von Sass), antra-
sis –  plačios visuomeninės bei finansinės veiklos asmuo Ernstas Noimanas 
(Ernst Neumann). Abu pulsavo kaip vulkano epicentras, telkė aplink save visas 
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antilietuviškas pajėgas, provokavo ir agitavo. Žmonių kalba kalbant – kiršijo 
prieš Lietuvą be jokios gėdos ir padorumo. Taip jaučiasi ir elgiasi tik fanatikai, 
įsitikinę naujos didžios idėjos grožiu. Savo pačių akyse jie buvo teisūs ir net 
pranašai.  

Žinoma, kur du – ten ir šiokia tokia trintis, net vidinė kova. Kunigas ir 
pamokslininkas T. Zasas nesivaržydamas skelbė, kad tik jis yra paties Hitle-
rio paskirtas nacionalsocialistų vadas visam kraštui. Tuo tarpu E. Noimanas 
tikino, kad visi Mėmelio krašto valdymo svertai jo rankose; ir jis iš tikrųjų 
kontroliavo Vokietijos  kreditus,  skiriamus vietos vokiečių ūkinei ir komer-
cinei veiklai. (Nereikia abejoti, kad dalis lėšų buvo skiriamos ir paramilitarinių 
organizacijų smogikų būriams.) Tačiau dėl strategijos abiems teko susitarti – 
pernelyg svarbus buvo bendras reikalas. Taip gimė nauja partija  Soziallistische 
Volksgemeinschaft des Memelgebiets  („Socialistinė Klaipėdos krašto tautos 
sąjunga“), kuri jau be jokių užuolankų ėmė vadovautis Vokietijos nacionalso-
cialistų partijos ideologija ir vykdyti jos programą, veikė kaip regioninė parti-
jos grandis. Jos tikslas buvo kuo skubiausias Klaipėdos krašto prijungimas 
prie Vokietijos. Hitleris laimėjo rinkimus ir tapo kancleriu? Puiku, todėl ir 
Klaipėdoje į gatves pasipylė jaunimėlio būriai su svastikomis ir vėliavomis. Ir 
šūkis Litaure-raus! vadinasi, lietuviai, lauk! – tapo populia riausiu šūkiu.

***
– Tašką reikėjo dėti šiai demokratijai! – nebetilpau savo kailyje, kai Ka-

minkrėtys baigė savo trumpą istorinį pasakojimą. - Kaip šitaip galima? Juk tai 
net ne «penktoji kolona», tai buvo… Ne, man trūksta žodžių. 

– Trūksta? – vyptelėjo mano draugas. – Ir tegul trūksta. Nes lietuviai taip 
pat pranoko save. Kadangi vokiškai kalbanti žandarmerija buvo pavaldi direk-
torijai, teko pasitelkti lietuviškąjį desantą iš viso krašto. O ko nori?

– Ko? Mūšio. Kada prasidėjo mūsiškių operacija?
– Kai naciai ėmė repetuoti  valdžios užgrobimą  Šilutėje. Ten buvo surengta 

politinių ir paramilitarinių organizacijų sporto šventė. Tikrinta karinė pareng-
tis, politinių veiksmų koordinacija. 

– Ir Jonas Navakas sugebėjo juos visus susrėbti?!
– Dėkui dievams, ir lietuviai kartais šį tą sugeba.

***
1934 m. vasarį sužinota, kad jau  sausio 18 d. buvo numatytas valstybi-

nis perversmas. Bet dėl kažin kokių priežasčių jis buvo atidėtas iki pavasario. 
Tada J. Navakas nutarė nebedelsti. Jis veikė labai operatyviai. Pasitelkęs Lietu-
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vos saugumo organus ir lietuvišką policiją (komandiruotą į Klaipėdos kraštą), 
puolė daryti kratas, antpuolius, vykdyti areštus. Reikėjo ir kuo skubiausiai 
suim ti E. Noimanną su T. Zasu. Padaryta.

Vasario 22 d. gubernatoriaus įsakymu buvo sustabdyta visų politinių parti-
jų veikla. Birželio 28 d. paleista direktorija ir atšaukiami eiliniai seimelio rinki-
mai. 

Žinoma, po pirmųjų suėmimų naciai įsisiautėjo, pradėjo žudyti įtariamus 
(jų akimis įtariamus) palankumu Lietuvai bendrininkus ar įdavusius Lietuvai 
organizacijų informaciją. Vyrai lietuvininkų pavardėmis žudė  vyrus lietuvi-
ninkų pavardėmis.

Tai buvo garsiausias nacionalsocialistų partijos apkaltinimas ir teismo pro-
cesas Europoje. Lietuva ėmėsi didžiausios politinės-kriminalinės bylos, ko kios 
niekas dar nebuvo atlikęs. Vokietijos reakcija nenustebino, Hitleriui naciona-
liniai Lietuvos interesai  neegzistavo. Lietuva tuo tarpu turėjo įrodyti didelio 
masto vokiškų politinių organizacijų antivalstybinę veiklą. Įrodyti teisme, kad 
būtų argumentas tarptautinei bendrijai.Tai buvo nepaprastos svarbos darbas. 

Teismo procesą organizuoti Klaipėdoje nebuvo įmanoma – čia nacių vadus 
būtų palaikiusi gatvė. Todėl T. Zasą su E. Noimanu perkėlė į Kauno kalėjimą. 
Kartų su jais į Kauną nugabenti ir per šimtą kitų nacistų. Laikinojoje sostinėje 
buvo sutelktos ir geriausios teisėjų pajėgos.

Lietuvos valstybė sugebėjo atlikti tyrimą mažiau nei per pusę metų. Teismo 
procese dalyvavo 122 kaltinamieji. Bylos medžiagą sudarė 12 tūkstančių lapų,  
32 tomai. Kaltinamasis aktas – per 500 puslapių. Bylą sprendė Kariuomenės 
teismas, kuriam pirmininkavo Leonas Silvestras. Jis su dviem teisėjais, neišei-
dami iš Teisingumo rūmų (dabartinė Kauno filharmonija) nuosprendį ruošė 
tris paras. Kaltinamasis aktas buvo skaitomas keturias dienas. 

Teisėjas įrodė, kaip buvo koordinuojama visų antivalstybinių organizaci-
jų veikla, kaip ją koordinavo Klaipėdos krašto visas autonominės valdžios 
aparatas. Remiantis dokumentais įrodyta, kad tiek direktorija, tiek seimelis 
nepri imdavo įstatymų be pasitarimų Vokietijos generaliniame konsulate, be  
E. Noimano palaiminimo. 

Teismas buvo efektyvus, nuosprendis paskelbtas 1935 m. kovo 23 d. Skirtos 
keturios mirties bausmės žudikams, du įkalinimai iki gyvos galvos, dešimtys 
nacistinių veikėjų nuteisti kalėti įvairiems terminams. E. Noimanui skirta 12,  
T. Zasui –  8 metai kalėjimo.  

(Įdomus vieno teisiamojo atvejis. Klaipėdos universiteto istorikai, 2014 m. 
vykdę krašto kapinių tyrimą, aptiko puikiai išlikusį nacistų veikėjo mokytojo 
Širmano (Schirmann) antkapinį paminklą. Šis asmuo buvo nuteistas ir įka-
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lintas Marijampolėje. Kalėjime susirgęs, jis atsisakė žydo chirurgo paslaugų; 
Lietuvos valdžia buvo priversta pervežti kalinį į Kauno ligoninę, kur jis mirė 
1935 m. liepos 7 d.  Mokytojo mirtis Klaipėdos krašte pasitikta, kaip auka 
ant nacionalsocialistinės laisvės aukuro. „Didvyrio“ laidotuvės Katkų kapi-
nėse (šalia Plikių, keliolika kilometrų nuo Klaipėdos) virto nacistinėmis 
iškilmėmis). 

Įdomu, kad teismo proceso metu prie Lietuvos sienos Rytprūsiuose buvo 
surengti Vermachto manevrai, kariniai lėktuvai pažeidinėjo Lietuvos oro erd-
vę. Šalia nuolatinio karo stovio su Lenkija, Lietuva sulaukė karo pavojaus sig-
nalų iš Vokietijos. Proceso metu Vokietija paskelbė Lietuvai ekonominę blo-
kadą (kurią po proceso vis dėlto atšaukė). 

Praėjus kelioms dienoms po nuosprendžių paskelbimo, kovo 25 d. Hitleris 
pareiškė: “Mes neturėsime jokių reikalų su Lietuva!”. Kitą dieną didesniuose 
Vokietijos miestuose buvo surengtos antilietuviškos demonstracijos, o kovo 
27 d. pro Reichstagą pražygiavo demonstracija, šaukdama „Litaure-raus!” 
(„Šalin Lietuvą!”). Balkone pasirodęs Hitleris padėkojo tautai už vienybę ir 
susitelkimą prieš istorijos autsaiderius – lietuvius. 

***
Štai taip lemtingais 1935 m. naciams į pagalbą atėjo Klaipėdos krašto Kon-

vencija. Po teismo Kaune reikėjo laukti naujo revanšistinio smūgio – ir jis 
buvo kirstas. Nepaisant to fakto, kad gubernatorius J. Navakas uždraudė poli-
tines nacių partijas, veikėjai persigrupavo ir vėl registravosi. Naujų rinkimų į 
Seimelį išvakarėse buvo sudarytas ir registruotas mėmelenderių vieningasis 
sąrašas –  Memelländische Einheitsliste. Ir ką gi? Rinkimuose jis gavo 82,8 proc. 
balsų. 

Vadinasi, Lietuvos pergalė prieš nacionalsocialistų židinius buvo ne kas 
kita, o Piro pergalė. Klaipėdos krašto Konvencija garantavo tolesnį nacizmo 
klest4jim1 ir siautėjimą. Maža to: pasipylė tarptautiniai protestai. Ne tik vi-
suomeninių organizacijų ir nacių draugų, bet ir vyriausybių protestai. Lietuvą  
užsipuolė net Anglija: ji pareikalavo arba visai atšaukti, arba sušvelninti nuos-
prendžius nacistams. Ar suprato demokratijos tėvynė, ką daro? Gynė savo 
surašytą Konvenciją? Regis, buvo proto aptemimas.

Konvencija sukūrė labai pavojingą Europos židinį – teismas tik suaktyvavo 
nuodingą politinę sistemą. Lietuvos autoritetas buvo pristatomass kaip žalin-
gas taikai Europoje. Versalio Taika nebeteko prasmės.

Lietuva nebuvo tiek stipri, kad atlaikytų Europos demokratinių valstybių 
spaudimą. Jau tų pačių metų balandžio 4 d. vyriausybė buvo priversta atšaukti 
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iš gubernatoriaus pareigų J. Navaką. Istorikai (tame tarpe V. Žalys) šią dieną 
vadina juodžiausia diena Lietuvos diplomatinėje politikoje. Tai buvo Klaipė-
dos krašto praradimo pradžia.

Nuteistųjų bausmės imtos švelninti.1938 m. į laisvę paleistas net svarbiau-
sias antilietuviškos veiklos koordinatorius E. Noimanas. Vokiečiai ir mėme-
lenderiai nacistai pasitiko jį kaip didvyrį. Jo portretai ėmė puošti oficialių 
įstaigų sienas, jie buvo kabinami šalia Hitlerio portretų.

Gėdingesnio pralaimėjimo būti negalėjo.
Pirmą istorijoje nacių teismą atlikusiai valstybei reikėjo sumokėti didelę 

pažeminimo kainą.

***
Brangiai sumokėta buvo jau 1936 m. Kas tada nutiko? Įvyko XI Olimpinės 

žaidynės Berlyne. Lietuvos komandai – vienintelei iš pusšimčio šalių – buvo 
užkelti vartai, ji buvo nepriimta į olimpinį stadioną. Pats neįtikėčiausias faktas. 
Suvereniai valstybei be jokio racionalaus ir teisinio pagrindo buvo uždrausta 
įžengti į didžiausią ir demokratiškiausią pasaulinį forumą. Tai buvo pirmas 
atvejis modernaus pasaulinio sporto istorijoje. Jis nutylimas net iki šios dienos 
– nėra kuo didžiuotis net Tarptautiniam olimpiniam komitetui. 

Lietuviai su savo vėliava pasirodė  jau VIII  Olimpinėse žaidynėse, įvyku-
siose 1924 m. Paryžiuje. Tačiau Berlyne - nebe. Dar neišaiškintos aplinkybės 
ir sąlygos, kurios lėmė tokį TOK sprendimą. Juk reikėjo argumentų, kuriais 
remiantis pasielgta taip, tarsi 1936 m. Lietuvos jau nebebuvo nepriklausomų 
valstybių tarpe. Olimpinis šūkis  svarbu dalyvauti, o nenugalėti turėjo teikti 
laisvę visų šalių sportininkams kovoti lygiomis teisėmis. Valstybėms olimpi-
nės žaidynės teikė laisvę taikiai demonstruoti savo pranašumus. Hitleris, gavęs 
didžiausią pasaulio areną, pasinaudojo ja savo valdžiai glorifikuoti.

Tik Tarptautinis olimpinis komitetas turėjo ir turi teisę pripažinti naciona-
linius olimpinius komitetus, tik jis nustato tvarką Olimpinėms žaidynėms, tik 
jis sprendžia apie dalyvių akreditavimo taisykles. Joks organizacinis žaidynių 
komitetas (kurio pagrindą gali sudaryti šalies, rengiančios žaidynes, naciona-
linis komitetas) neturi teisės to daryti. Uždrausti dalyvauti  TOK nariui? Tai 
nepaprastai keistas faktas.

Ar buvo koks oficialus sprendimas, priimtas paklūstant nacistų rėžimui? O 
gal buvo pasinaudota slapta diplomatine veikla: Lietuva tiek įgasdinta, kad pati 
nutarė nesiųsti savo delegacijos (kuri jau buvo pasirengusi vykti) į Berlyną, bi-
jodama Vokietijos demaršų ir tolimesnių pasekmių?  

Prieškario Europa jau buvo infektuota Vokietijos pažangos, jos sparčios 
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ekonominės sėkmės. Kita vertus, yra pagrindo manyti, kad Europa atidavė 
moralinę skolą ne tiek Vokietijai, kiek vokiečių tautai ir sportininkams, 1916 
m. netekusiems Olimpinių žaidynių sostinės? Juk tais metais buvo numatytos 
žaidynės Berlyne, ir jos dėl karo neįvyko. 

1936 m. pasaulis stebėjo nacionalsocialistinio sporto triumfą Berlyne. Visi 
matė viena: puikiausią žaidynių organizavimą, didingai civiluotą stadioną, 
komunikacijas, sporto aikštynus ir tautos susidomėjimą. Nacionalsocia listai 
gavo idealią progą pademonstruoti pasauliui savo valstybinės sistemos pra-
našumus, ir jie tai padarė. Pasaulis matė puikiausią organizaciją ir darną, matė 
iš Graikijos atneštą olimpinę ugnį (pirmą kartą istorijoje), matė techninę 
įrangą ir sporto transliavimą net per TV (televizoriai buvo pastatyti viešose 
Berlyno vietose).

Keista, bet modernaus olimpinio judėjimo tėvas prancūzas Pjeras de Ku-
bertenas (Pierre de Coubertaine), kilmingos giminės atstovas, buvo sužavė-
tas Hitlerio valdžios olimpiada. Iš Ženevos jis siuntė pasauliui žinią, kad XI 
olimpinės žaidynės – pirmoji tikrai liaudiška masinė sporto šventė, kokios 
nėra buvę. Jis žavėjosi politine ir ūkine valdžia, suteikusia sportui tautos, o ne 
visuomenės elito užmojų „Nebe aristokratai, o tauta –štai kas turi būti XX a. 
sporto ženklas“, – džiūgavo prancūzų baronas.

Po kelerių metų Vokietija pavertė sporto žaidynes karo žaidynėmis. Vie ną 
po kitos ji likvidavo dvi Berlyno žaidynių dalyves –  Austriją ir Čekoslovakiją, 
o dar po metų pradėjo didžiausią pasaulio istorijoje karą. Žmonija, kuri žavė-
josi olimpinio deglo kelione iš Graikijos į Vokietiją, dabar pamatė to deglo 
liepsnas visame žemyne ir pasaulyje.

Pamatyti XI Berlyno žaidynių spindesį ir  triumfą galime ir šiandien. Vo-
kiečių kino kūrėja Leni Ryfenštal (Leni Riefenschtal)  filme „Olympia“ (1938 
m.) sukūrė didingą vaizdinį kelių serijų žaidynių dienoraštį. Jis priei namas 
internete. 

Šis filmas pademonstruoja vieną keistą atidarymo ceremonijos ypatybę. 
Hitleris sveikino pasaulio valstybių delegacijas stovėdamas. Reikšdamos pa-
garbą vokiečių tautos ir valstybės vadui, jam taip pat atsakė ir ne viena delega-
cija. Hitleriui nacistiškai saliutavo net demokratiškos Prancūzijos delegacija.

Lietuva, nedalyvavusi šioje fejerijoje, negalėjo, netgi jei būtų norėjusi, 
pareikšti Hitleriui tokio pobūdžio pagarbos. Į Berlyno Olimpinių žaidynių 
stadioną išėjo 49 šalys. Lietuva būtų buvusi 50-oji.

Arvydas JUOZAITIS
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Pabandykite suformuluoti, kas 
pasikeitė požiūryje į ankstyvąją 
jaunystę. Sakykime, studijų metus 
GITIS’e...

Pasikeitė, kad pradėjau galvoti, jog 
buvau pernelyg stropus studentas. 
Žiūrint iš dabartinių pozicijų, gal 
reikėjo daugiau sau leisti kažkokio 
studentiško gyvenimo, pasibastymų, 
pabendravimų ir panašiai...

Nejaugi bohemos?
Taip, nes tikrai buvau pernelyg 

susikaupęs. Aš visą gyvenimą buvau 
labai tikslingai susitelkęs į tai, ką 
dariau. Matyt, neatsitiktinai dabar 
dažnai prisimenu Aldonos Dvario-
naitės pasakojimą apie viename 
Niujorko vakarėlyje jos sutiktą labai 
įdomų žmogų, kuris, paklaustas kuo 
užsiima, atsakė “I am just living”. Aš 
dabar galvoju, kad ir man dar nuo 
studijų laikų reikėjo žymiai daugiau 
„tiesiog gyventi“.

Bet tuomet gal būtų prasilenk-
ta su daugeliu kitų dalykų, kurie 
pasiekiami tik per atkaklų ir nuo-
seklų darbą. Sakykim, įsigilini-
mas į Michailo Čechovo kūrybinį 
metodą...

Bet, kaip sakė Žemaitė iš to paties 
pavadinimo mano spektaklio, „Nė 
viena kūryba neverta gyvenimo“. 
Grįžtant prie studijų, manau, kad 
tikriausiai pernelyg anksti pradėjau 
statyti spektaklius. Dar Jonas Ju-
rašas įspėjo, kad nereikia skubėti, o 
aš jau trečiame kurse Kaune režisa-
vau diplominį spektaklį „Karlsonas 

ELVYRA MARKEVIČIŪTĖ
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TEATRAS

Rengiamos knygos apie režisierių 
GYTĮ PADEGIMĄ ištrauka.

1994 m. „Varpų“ almanache pasirodė 
mano straipsnis „Ar reikalingas 
idealistas?“ (Varpai, 1994, Nr.8, p. 168-
174), kuriame G. Padegimo asmeniui 
ir kūrybai buvo taikoma idealistinė 
koncepcija. Rengiant apie jį knygą, 
atsirado natūralus poreikis patikrinti 
anuometinių nuostatų pastovumą 
ar kintamumą. Dėl tos priežasties G. 
Padegimas buvo paprašytas prisiminti ir 
brandžiu žvilgsniu įvertinti pagrindinius 
gyvenimo ir kūrybos etapus.



Varpai 2016 (34) Varpai 2016 (34)

122 123

sugrįžta”. Ir praleidau neįkainojamą 
galimybę daugiau pabendrauti su 
legendinėmis Alisa Koonen ar Faina 
Ranevskaja. Pernelyg greitai pano-
rau užsiimti kūryba ir turbūt tikrai 
perdaug jai atsidaviau, – ko gero, 
tų spektaklių galėjo būti ir mažiau, 
reikėjo kažkiek save stabdyti. Todėl 
dabar stengiuosi daug keliauti, ben-
drauti su žmonėmis ir bandau nors 
šiek tiek kompensuoti tai, ko nespė-
jau padaryti anksčiau, kai buvau per-
nelyg atsidėjęs teatrui. Nors, kai pa-
galvoji, gal tada ir sąlygų tam nebuvo, 
– ir sienos uždaros, ir materialinės 
galimybės ribotos. Gal būtent kūry-
ba ir buvo toji „alfa ir omega“, kuri 
padėjo išlikti nesugniužus tais laikais, 
kai daug gabių mano kartos žmonių, 
nematydami išeities, nusigėrė, įklim-
po į narkotikus, nes neturėjo raiškos 
laisvės, galimybės išvykti, laisvai 
kalbėti, rašyti, skaityti…

Vis dėlto kūryba negimsta be 
gilaus vidinio poreikio.

Turbūt jis buvo, nes tiek anais, tiek 
šiais laikais jauniems žmonėms „pra-
simušti“ nėra lengva. Na, o jeigu jau 
užsikabini, gauni tą šansą, stengiesi jo 
nepaleisti. Antra vertus, kūryba veikia 
tarsi kažkoks narkotikas, kai, pajutus 
sėkmės skonį, norisi juo mėgautis kuo 
daugiau ir kuo ilgiau. Juolab nesėkmės 
atveju, kai nori įrodyti sau ir kitiems, 
kad gali... Grubiai tariant, apetitas at-
siranda bevalgant.

Prisiminkime pirmąjį sava-
rankiškos režisūros etapą Vilniaus 

Jaunimo teatre, jau baigus studijas. 
Kodėl nepavyko jame įsitvirtinti?

Nemanau, kad kūrybiškai ne-
pavyko, nes ten režisavau visą 
eilę žinomų spektaklių. Violetos 
Palčinskaitės „Andrius“ buvo ap-
dovanotas ir, suvaidinus Maskvoje, 
išrinktas geriausiu sezono spektak-
liu vaikams visoje Sovietų Sąjungoje. 
Sėkmės susilaukė ir Žemaitės „Trys 
mylimos“.

Vis dėlto mano karjera Jaunimo 
teatre nesusiklostė. Prieš tai jau dir-
bau Šiauliuose, pastačiau Augusto 
Strindbergo „Freken Juliją“ ir Fede-
rico Garcia Lorca „Donją Rositą“. 

Gytis Padegimas.
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Šiaulių dramos teatrui vadovavu-
si Aurelija Ragauskaitė, pas kurią 
netgi gyvenau, vadino mane savo 
įpėdiniu, kuriam paliks teat rą, kai 
jame padirbėsiu ir subręsiu. Staiga 
paskambino Dalia Tamulevičiūtė ir 
pasiūlė etatą Jaunimo teatre, kuria-
me jau buvau pastatęs vieną spek-
taklį – Antono Čechovo „Tragiką per 
prie vartą“. Ir, kai paklausiau Ragaus-
kaitės patarimo, ji pasakė, jog, kaip 
teatro vadovė, turėtų galvoti apie te-
atro atei tį ir patarti likti Šiauliuose, 
kad galėčiau čia augti, bręsti ir ją 
pakeisti, bet, galvodama kaip mama, 
pataria važiuoti į Vilnių, nes sostinė-
je atsivers daugiau galimybių. Ir tada 
padariau lemtingą klaidą, nes, kaip 
paaiškėjo, Tamulevičiūtė papras-
čiausiai nenorėjo priimti per jėgą 
kultūros ministro Liongino Šepečio 
jai brukamos Natašos Ogaj, kurią 
ji laikė savo konkurente. Bet, kai ji 
skubiai priėmė į teatrą mane, Šepetys 
paskyrė papildomą etatą, ir ji gavo 
ne tik Ogaj, kurios labai nenorėjo, 
bet dar ir mane, kaip nereikalingą 
priedą. Ir tuomet prasidėjo mano 
ujimas bei visokeriopas trukdymas. 
Tai buvo labai sudėtingas ir sunkus 
etapas, kai reikėjo kovoti už kiekvie-
ną savo spektaklį, visą laiką jaučiant 
ištisinį teatro vadovės neprielan-
kumą. Bet gal tai ir užgrūdino?

Vis dėlto net ir tokiomis sąly-
gomis gimė visa eilė įdomių spek-
taklių.

Buvo pastatytas „Žmogaus balsas“ 

pa gal Jeano Cocteau monodramas 
„Žmogaus balsas“ ir „Abejingas 
gražuolis“ bei Os caro Milozso 
poeziją – spektaklis su muzikantais ir 
aktoriumi Vladu Bagdonu. Taip pat 
Vladimiro Tendriakovo „Naktis po 
išleistuvių“, kuris sukėlė labai dideles 
diskusijas apie sovietinę mokyklą 
bei Janio Jurkanio „Laikrodis su 
gegute“ – apie šeimos piktžaizdes ir 
rusifikaciją. Bet kiekvienas spektaklis 
išeidavo „per kraują“, kovas, –
netgi minėtas „Andrius“: per labai 
neetiškų situacijų inspiravimą, kai 
aktoriams būdavo sakoma, kad mano 
spektakliuose nebūtina vaidinti, kad 
manęs neprivalu klausyti ir panašiai. 
Jeigu vyriausiasis režisierius nori, 
kad jam pavaldžiam režisieriui 
nesisektų, visi svertai yra jo rankose. 
Per klaidą patekęs į Jaunimo teatrą, 
Tamulevičiūtės prielankumo taip 
ir nenusipelniau, nors jau buvau 
dėstęs jos dešimtukui per praktiką 
tuometinėje Lietuvos valstybinėje 
konservatorijoje, – dar būdamas 
studentu stačiau spektaklį pagal 
Shakespeare pjesių ištraukas ir visus 
gerai pažinojau.

Ar šie nesusiklostę tarnybiniai 
santykiai ir nulėmė pasitraukimą 
iš Jaunimo teatro?

Turbūt... Ten faktiškai buvo 
sužlugdytas mano spektaklis 
„Nykštukas Nosis“ – kartu su Aivaru 
Mockumi parašyta pjesė pagal Hau fo 
pasaką. Buvo sudarytas toks repeti-
cijų grafikas, kuriuo vadovaujantis 
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faktiškai buvo neįmanoma repetuo-
ti, – viskas virto kažkokia parodija. 
Ir čia man labai padėjo teatro kritikė 
Audronė Girdzijauskaitė, rekomen-
davusi mane Jonui Vaitkui, kuris, 
daugelio didelei nuostabai, priėmė 
mane į jo vadovaujamą Kauno dra-
mos teatrą. Na, tai irgi buvo gana 
sudėtingas etapas...

Ir būtent čia vienas po kito gimė 
legen diniai spektakliai...

Taip, atsirado tie legendi niai 
spektakliai... Tuo metu teatro kri-
tikas Egmontas Jansonas netgi 
buvo atsiuntęs laišką, kuria me re-
toriškai klausė, ar teatras supranta, 
kad išgyvena tokį diarchijos peri-
odą, koks kažkada buvo Lietuvoje 
prie Algirdo ir Kęstučio, kai vienas 
kariavo į Rytus, kitas – į Vakarus, 
ir abu vienas kitą papildė. Tai tęsėsi 
tol, kol Vaitkaus ir mano spektakliai 
nenuvažiavo gastrolių į Maskvą 
bei Peterburgą ir kažkas iš kritikų 
neišpranašavo, kad ateityje dviem 
meškinams viename urve pasidarys 
ankšta (dvum medviediam v odnoj 
berloge neužitsia). Ir kažkaip nuo to 
laiko pasidarė ankšta...

Tai gal naujos erdvės paieškos 
ir paskatino Kauno Menininkų 
namuose įkurti pirmąjį Lietuvoje 
savarankišką Kamerinį teatrą?

Kamerinis teatras Kauno dramos 
teatro vadovybės buvo nemėgiamas 
ir netoleruojamas. Nuolat buvo klau-
siama, kam man to reikia, aiškina-
ma, kad viską galiu nuveikti teatre. 

O teatre aš galėjau daryti tikrai ne 
viską, – jame man trūko būtent pil-
nos raiškos laisvės. Kame rinis teatras 
susikūrė kaip labai šaunus artimų 
žmonių ir draugų būrys, kuriame 
buvo ir Dalia Teišerskytė, ir tada dar 
mokinukė Dalia Ibelhauptaitė, ir 
rašytoja Jurga Ivanauskaitė, ir jauni 
poetai Kęstutis Navakas bei Auris 
Radzevičius, taip pat daug prisidėjęs 
dailininkas Sergėjus Bocullo. Mes la-
bai daug bendravome – ir prieš, ir po 
spektaklio.... Kai reikėdavo, minėti 
poetai mūsų spektakliui pagal Judi-
tos Vaičiūnaitės „Kasandrą“ prikas-
davo į terasą sniego...  Kitam spek-
takliui –  Kauno rotušėje rodytam 
pirmajam Thorntono Wilderio „Il-
gos Kalėdų vakarienės“ variantui – 
reikėjo patiems susirinkti ir atsivežti 
rekvizitą. Su mašina važiuodavome 
per draugus ir pasiimdavome tai 
kokį baldą, tai daiktą. Sovietmečiu 
tokia visiškai laisva ir nereglamen-
tuota struktūra buvo labai netikėta 
ir patraukli. Tai buvo tikrai gražus 
pabandymas ir labai džiugu, kad jis 
buvo.

Manau, kad šiais laikais jis galė-
jo išaugti ir tikriausiai būtų išaugęs 
į naują savarankišką teatrą, kurių 
dabar pasipylė kaip iš gausybės 
rago.

Taip, be abejo. Įvyko toks prasi-
lenkimas laike ir erdvėje, dėl kurio 
labai gaila. Tada susibūrė visų sričių 
menininkai – jauni, labai talentingi. 
Buvo susitelkęs puikus branduolys: ir 
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aktoriai, ir dramaturgai, ir scenogra-
fai... Bet tada tas teatras buvo mar-
ginalus, jo niekaip negalėjo įteisinti. 
„Ilgą Kalėdų vakarienę“ vaidinome 
ir Vilniuje, buvusiuose Menininkų 
namuose, dabartinėje prezidentūro-
je. Neseniai apie tai per joje vykusį 
priėmimą man užsiminė vienas iš 
tuometinių šio spektaklio žiūrovų. 
Tie vaidinimai tikrai turėjo labai 
didelį pasisekimą, pakliūti į juos 
buvo beveik neįmanoma. Žinoma, 
pavadinime tuomet nebuvo žodžio 
„Kalėdų“ – spektaklis vadinosi tie-
siog „Ilga vakarienė“. Kadangi jis ėjo 
daug metų ir ne kartą buvo atnaujin-
tas, jame vaidino daugybė aktorių, 
keitėsi jų kartos. 1991 metais jis buvo 
perkeltas į Kauno dramos teatrą, ku-
riame pradžioje vaidintas specialio-
je patalpoje, o vėliau perkraustytas 
į fojė. Žiūrovai šį vaidinimą labai 
mėgo, žiūrėjo jį po daugybę kartų. 
Tai tikrai buvo „topinis“ spektaklis.

Minėtame Kameriniame teatre 
dar atsirado spektaklis “Daina”, 
kuriame dalyvavo Ina Kartašova, o 
jai dainuojant populiarias dainas, 
tuomet dar maža Rimo Tumino 
dukrytė Monika drauge su kitu 
berniuku žaidė mašinėlėmis, 
traukinukais. Planuose buvo ir 
D. Teišerskytės montažas apie IX 
fortą, bet jis liko neįgyvendintas. 
Menininkų namų vadovybė  į mūsų 
iniciatyvą taip pat žiūrėjo įtariai, 
apsidraudėliškai, tad didžiausiu mū-
sų darbu toje erdvėje liko spektaklis 

„Kasandra“, kuriame aktorius  
Leonardas Zelčius skaitė ištraukas iš 
Homero „Iliados“, vaidino Virginija 
Kochanskytė ir Rimas Bagdzevičius. 
Žiūrovai sėdėjo už staliukų, terasoje 
už lango matė baltą sniegą, kuris 
buvo laistomas raudonu vynu. Salė 
net nuščiūdavo, nes ir vynas tada 
buvo deficitas. Skambėjo labai 
geras džiazas, kurį atliko garsieji 
džiazmenai Romualdas Grabštas, 
Arvydas Jofė, Viktoras Ignatovas. 
Visi šie spektakliai buvo tampriai 
susieti dvasiniais, tikrai ne valdiškais 
ryšiais, – žmonės rinkosi, nes 
norėjo būti kartu ir dirbti. Galima 
sakyti, kad tai buvo vienas pirmųjų 
bandymų mūsuose kurti neformalų, 
nevalstybinį teatrą. Gaila, kad viskas 
vyko sovietmečiu, nes dabar jis tikrai 
būtų išaugęs į savitą, įdomų teatrą.

Koks buvo tas paskutinis lašas, 
paskatinęs palikti ir Kauno dramos 
teatrą?

Paskutiniu postūmiu tapo skan-
dalas su Augusto Strindbergo pjese 
„Kelyje į Damaską“. Po sėkmingų 
gastrolių Maskvoje ir Peterburge, 
kurių metu buvo parodyti šio 
autoriaus „Kreditoriai“, staiga buvo 
apsižiūrėta, kad Pa degimas stato 
religinę, teosofinio pobūdžio ir 
turinio jo pjesę. Kadangi uždrausti 
buvo per vėlu, buvo daromos 
įvairios kliautys teatro viduje, – 
provokuojami skandalai, o pats 
spektaklis po premjeros su pilna 
žiūrovų sale iš karto nuimtas. 
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Jo dekoracijos jau po pirmojo 
spektaklio buvo išmestos lauk, – aš 
ir dabar matau, kaip tos didžiulės, 
brangios metalinės konstrukcijos 
voliojasi sniege kaip, atseit, techninė 
nesėkmė. Tada pajutau, kad kan-
trybės taurė jau perpildyta ir 
nusprendžiau iš teatro išeiti.  Po to dar 
stačiau televizijoje, Akademiniame 
ir Jaunimo teatruose – kurį laiką 
buvau, ko gero, vienas pirmųjų 
Lietuvoje „laisvai samdomų“ reži-
sierių be etato.

Bet jau už poros metų ėmėte 
vadovauti Šiaulių dramos teatrui?

Taip, taip... Šiaulių teatrui pra-
dėjau vadovauti kartu su Sąjūdžio 

vasara, nes iki tol aš, kaip nepartinis, 
negalėjau užimti jokio vadovaujamo 
posto. Tuomet tik per plauką 
nepatekau į Sąjūdžio iniciatyvinę 
grupę, nes mane labai kvietė ateiti 
į Mokslų akademiją ir pasisakyti 
per tą pirmąjį susirinkimą. Tada 
kitoje gatvės pusėje Akademiniame 
dramos teatre repetavau su aktoriais 
Regimantu Adomaičiu, Nijole Gel-
žinyte, Vaiva Mainelyte ir Regina 
Arbačiauskaite Eugene O’Neillo 
pjesę “Ilgos dienos kelionė į naktį”. 
Ruošiausi eiti ir į tą susirinkimą, bet 
pasijutau labai pavargęs ir išsekęs, tad 
nusprendžiau grįžti namo į Kauną 
pailsėti. Gal ir gerai, nes, jei būčiau 

Arvydas Juozaitis. „Karalienė Luizė“. Karalienė Luizė – Inga Jankauskaitė, Karalius Frydrichas 
Vilhelmas III – Arnoldas Eisimantas, Caras Aleksandras I – Dovydas Stončius.  
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pernelyg įsitraukęs į Sąjūdžio veiklą, 
ko gero, teatrą būčiau visai apleidęs 
ir jau nesugebėjęs į jį grįžti, kaip 
tai atsitiko ne vienam kvalifikacijas 
praradusiam Seimo nariui...

Ir tarsi savotiška kompensacija, 
tik atėjus į Šiaulių dramos teatrą, 
buvo organizuotas garsusis lietu-
vių dramaturgijos festivalis „At-
gaiva“.   

Aš iki šiol didžiuojuosi, 
kad Šiaulių dramos teatras yra 
vienintelis Lietuvoje, prie kurio kabo 
memorialinė lenta, pažyminti, jog 
istorinis Šiaurės Lietuvos Sąjūdžio 
suvažiavimas prasidėjo šiame 
pastate. Šioje veikloje buvau ne 
vienas – atsidūręs Šiauliuose, radau 
teatre energingai besireiškiančią 
visą iniciatyvinę Sąjūdžio grupę. 
Aišku, ją aktyviai palaikiau ir mes 
Šiaurės Lietuvoje labai daug drauge 
dirbome – ir mažuose kaimeliuose, 
ir pačiame mieste. Štai šito niekada 
neišsižadėsiu, nors buvau tik 
mažas sraigtelis tuose dideliuose 
žaidimuose. Vis dėlto, kaip ir žymiai 
daugiau nuveikusiems lyderiams, 
teko dėl savo aktyvumo nukentėti 
ir iki šios dienos už tą šleifą mokėti. 
Tuoj pat po įsitraukimo į Sąjūdžio 
veiklą mano pavardė, buvusi tarp 
kelių geriausių Lietuvos režisierių, 
atsidūrė visiškame užribyje – kad ir 
ką būčiau daręs, visai eilei rašiusių 
apie teatrą tapau blogesnis už 
blogiausiąjį. 

Taip, aš galiu tai paliudyti. Todėl 

ir noriu patikslinti, ar, prisiminda-
mas vadovavimą Šiaulių dramos 
teatrui, norėtumėte ką nors keisti?

Ne, būtent Šiaulių teatro periode 
nieko nekeisčiau. Man atrodo, kad 
tada buvo kaip tik tas laikotarpis, kai 
ir aš pats, ir teatras, vieningai veikėme 
toje patvinusioje upėje, kuri veržėsi 
į laisvę ir griovė visas užtvaras. Jos 
tėkmė ne visada buvo tiesi, dažnai 
šakojosi, bet ji tikrai atliko tai, ko 
tuo metu reikėjo ir kas turėjo būti 
daroma. Gal dabar atrodo, kad buvo 
pernelyg daug euforijos, emocijų 
ir pareiškimų – tiek organizuojant 
„Atgaivos“ festivalį, tiek leidžiant 
laikraštį ar vystant kitą veiklą, bet...

Tiek skelbiant „neskraidymo 
zoną“ virš Šiaulių dramos teatro?

Ir šito niekada neišsižadėsiu... 
Nieka da... Tada tikrai vyravo labai 
didelis maksimalizmas, bet jeigu 
jo nebūtų buvę, pradedant Vytauto 
Landsbergio ir kitų veikla, mes dabar 
neturėtume laisvės. Būtume taip ir likę 
kaip pelės po šluota, tad šiuo atveju 
„daugiau“ buvo geriau negu „mažiau“. 
Aišku, kad šitas „daugiau“ iššaukė ir 
kažkieno pašaipą, ir patyčią, bet, jei 
reikėtų visa tai pakar toti, tikrai da-
ryčiau tą patį. Galbūt veikčiau labiau 
apskaičiuotai, protingiau, bet tikrai 
niekada neatsisakyčiau tos veiklos, 
to viso Šiaulių teatro įsijungimo į 
išsivadavimo upę. Ir tai, kad JAV pro-
fesorius Patrick Chura savo straipsnyje 
„10 dienų, kurios sukrėtė Lietuvą“ pa-
rašė, jog Lietuvos kultūrinė nepriklau-
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somybė Šiauliuose buvo paskelbta 
anksčiau negu faktinė nepriklausomy-
bė Vilniuje, tikriausiai yra deramas 
įvertinimas.

Greta plačios visuomeninės 
veiklos teatre vyko nemažiau akty-
vus kūrybinis darbas: gimė daug 
įdomių spektaklių, prasidėjo ben-
dradarbiavimas su užsienio meni-
ninkais. Galima sakyti, kad vyravo 
retai pasitaikanti abipusė dermė.

Taip, tuo metu visko tikrai buvo 
daug – tikra žvaigždžių valanda. 
Sakyčiau, kad iš esmės čia buvo vie-
na iš labai svarbių mano visuome-
ninio-kūrybinio gyvenimo kulmi-
nacijų, į kurią įsitraukė labai daug 

įvairių žmonių – ir vyresnių, ir la-
bai jaunų. Ko vertas vien paminklo 
Povilui Višinskiui, kurio projektas 
daug metų buvo įstrigęs, pastatymo 
faktas. Vos paskelbus spaudoje mano 
emocingą pasisakymą-kvietimą, iš 
karto buvo surinkti pinigai. Dabar 
žmonės skelbiasi ir prašo pinigų 
savo asmeniniams reikalams, o mes 
tada per labai trumpą laiką surin-
kome lėšas gražiam Stasio Žirgulio 
paminklui, kuris tebestovi pačiame 
Šiaulių centre. Tokiu būdu pavyko 
palikti net ir apčiuopiamo materia-
laus paveldo. Nekalbant apie žmonių 
vis prisimenamą „Atgaivą“ ir už ją 
reiškiamą įvairiopą padėką.

Arvydas Juozaitis. „Karalienė Luizė“. Karalienė Luizė – Inga Jankauskaitė, Karalius Frydrichas 
Vilhelmas III – Arnoldas Eisimantas. 
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O aš lig šiol negaliu pamiršti 
Oskaro Milašiaus misterijos „Me-
fibosetas“ – pirmojo Lietuvoje pas-
tatyto jo veikalo, pirmojo realizuo-
to Vaclovo Šiugždinio vertimo... 

Taip, aš juo labai džiaugiuosi... 
Pamenu, po teatro gastrolių Vilniu-
je, apie jas rašiusi Jūratė Visockaitė 
stebėjosi tuo spektakliu, gimusiu su-
sipriešinusioje, susibarusioje Lie tu-
voje. Vis dėlto, kaip man jau ne kar-
tą nutiko, visa eilė mano spektaklių, 
kurie, manau, buvo tikrai svarūs ir 
įdomūs, su puikiais aktorių vaid-
menimis, kaip, sakykim, „Ilgos die-
nos kelionė į naktį“ Akademiniame 
dramos teatre, atsirado nelaiku, kai 
pagrindinis teatras vyko aikštėse. 
Taip pat ir „Mefibosetas“, kuris ir 
stilistiškai buvo visai kitoks, nes jo 
kūrime dalyvavo austrų choreo-
grafas Volfas Jungeris, iš pirmų 
rankų gavęs Buto šokio pradmenis, 
o italų kilmės kunigas Dominykas 
Valentis skaitė aktoriams labai įdo-
mias paskaitas, traktuojančias visas 
spektaklyje atspindėtas biblijines 
istorijas. Tiek Aurelija Ragauskaitė, 
tiek Judita Vaičiūnaitė liko sužavė-
tos spektakliu, bet tuo metu teatras 
buvo užgožtas to, kas vyko viešose 
erdvėse.

Vis dėlto faktas, kad tas 
maksimalizmu paženklintas dar-
bas vyko Šiauliuose, leidžia teatrui 
teisėtai tuo didžiuotis...

Tikėkimės, kad, kokio nors 
jubiliejaus proga tyrinėjant Šiaulių 

dramos teatro istoriją, atsiras 
suvokiančių ir suprantančių, jog 
tai buvo vienas iš nemažų bent jau 
pereinamojo laikotarpio laimėjimų.

Ar visada  jautėte žmonių 
palaikymą? Gal kartais atrodė, kad 
„plėšotės“ vienas?

Tikrai jaučiau ir labai didelį. 
Galima išvardinti aktorius – Olitą 
Dautartaitę, Dalią Cinauskaitę, 
Praną Piauloką, – iš esmės visą teatrą. 
Iš tikrųjų, visi, nepriklausomai nuo 
pažiūrų, nors teatre, kaip ir visur, 
buvo saugumo agentų, susivienijo 
uždegti išsilaisvinimo idėjos ir 
išgyveno kūrybinį pakilimą. Jis, 
žinoma, buvo sąlygotas to meto 
visuomeninių aplinkybių, bet 
visi daugiau ar mažiau pasidavė 
tai nenugalimai jėgai ir įsijungė į 
bendrą vyksmą. Suprantama, tokie 
dalykai ilgai negali tęstis,  tai, kaip 
ir žmogaus gyvenime, tegali būti 
trumpalaikė euforija, pakilimas, 
kuriame nuolat gyventi neįmanoma. 
Tai tarsi kvėpavimas išretintu kalnų 
oru, kuriame greitai pradedama 
dusti, ar bėgimas strimgalviais, nuo 
kurio ima smarkiai plakti širdis, - po 
kiek laiko vis tiek privalai sustoti ir 
padaryti pauzę.

Vis dėlto sulaukta didžiulio 
palaikymo, įsigyta daug draugų, tarp 
jų ir aktyviai dalyvavusi, dabar jau 
90-metė Šiaulių architektė Apolonija 
Nistelienė, disidento poeto Vytauto 
Nistelio našlė, kuri kviesdavo į savo 
namus įvairius Sąjūdžio veikėjus, 
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atvykusius aktorius, nuoširdžiai 
rūpinosi ir manimi. Pamenu, kaip 
pasislėpęs mano mažame vyriausiojo 
režisieriaus kabinete ilsisi Romualdas 
Ozolas, bandydamas atgauti jėgas, 
tikėdamasis, kad ten jo niekas 
netrukdys... Įsijungė labai daug 
žmonių, pradedant tais, kurie tapo 
žinomais valstybininkais, baigiant 
eiliniais piliečiais, kurių nei vardų, 
nei pavardžių jau nesužinosime. Aš 
puikiai prisimenu keliones į Sąjūdžio 
seimo posėdžius, ir dabar, jei galiu, 
dalyvauju Sąjūdžio pirmeivių grupės 
veikloje Šiauliuose. Pamenu vieną 
mokytoją, kuri prikepdavo pyragėlių 
ir važiuojant visiems dalindavo. 
Buvo daug žmogiško solidarumo, 
broliškumo, kuris reiškėsi ne tik prie 
sausio 13-os laužų ar Seimo, bet buvo 
pasklidęs po visą Lietuvą, po jos 
kasdienybę. Deja, kaip sakiau, tokie 
jausmai ilgai tęstis negali, nes žmogus 
nėra sukurtas rojuj žemėje, - tokia 
būsena tėra taisyklę patvirtinančios 
išimtys susvetimėjimo, kovos ir 
konkurencijos erdvėse.

Kodėl tokio pakilimo stadijoje 
iš Šiaulių buvo pasitraukta į Kauno 
dramos teatrą? 

Tiesą sakant, Šiauliuose buvo 
galima dirbti ir toliau, nors jau ir ten 
susidūriau su tam tikro nesupratimo 
ir kritikos banga. Gal reikėjo 
greičiau vaduotis iš visuomeninių 
pozicijų ir daugiau kreipti dėmesį 
į menines, nors spektaklių tikrai 
netrūko. Nulėmė tai, kad Dainius 

Trinkūnas, vienas šviesiausių, mano 
supratimu, visų laikų kultūros 
ministrų, primygtinai kvietė grįžti  
į Kauną. Kadangi kūrybinis ir 
psichologinis klimatas Šiauliuose 
buvo geras ir produktyvus, o 
Kauno teatras po nepavykusios 
mano mokytojo J. Jurašo reformos, 
kuri buvo per ankstyva ir galbūt 
neteisingai vykdoma, buvo suskilęs 
ir supriešintas, jis tiesiog paprašė 
mane atstatyti Kauno dramos teatrą. 
Taigi, po tos penkerių metų darbo 
sėkmės Šiauliuose, pageidaujant 
didelei grupei Kauno dramos 
teatro aktorių, buvau pakviestas 
ne tik vadovauti teatrui, bet ir jį 
konsoliduoti. Šį pavedimą, man 
atrodo, aš sėkmingai įvykdžiau, 
nes visi aktoriai, kurie buvo 
išmesti iš teatro ir nesisveikino 
bei nekalbėjo su tais, kurie buvo 
jame palikti, galop susitaikė. Kai 
kurie taip susidraugavo, kad, laikui 
bėgant, kartu atsisuko ir prieš 
mane. Kaune stengiausi aktyviai 
dirbti, vis prisimindamas atmintin 
įstrigusius GITIS‘o profesoriaus 
Julijaus Kagarlickio žodžius, 
jog nevaidinantis aktorius yra 
socialiai pavojingas reiškinys. 
Pasak jo, aktorius turi būti scenoje, 
repeticijose, kalbėti pjesių žodžiais, 
generuoti tam tikras emocijas, nes, 
jeigu jis to nedaro kūrybiniame 
procese, perkelia tai į gyvenimą. 
Ir tas labai dažnai virsta negatyvia 
energija, iš kurios atsiranda intrigos, 
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sąmokslai bei rinkimai, gerai žinomi 
nuo pat teatro atsiradimo laikų.   

Kokiais principais buvo vado-
vautasi ir kodėl vis dėlto nepavyko 
tos grėsmės išvengti?

Stengiausi, kad per tuos šeše rius 
mano kadencijos metus teatras la-
bai inten syviai dirbtų, kad nebūtų 
prastovų, funkcionuotų visos šešios 
vaidybos aikštelės.  A. Ragauskaitė 
išmokė, kad netu riu išsirinkinėti 
aktorių „kaip razinų iš pyrago“, kad 
privalau  priimti žmones tokius, 
kokie jie yra ir su jais dirbti. Ji 
įteigė, kad mano kaip režisieriaus 
ir vadovo pareiga yra surasti jiems 
darbo ir padėti „gerai atrodyti“. 
Taip ir dariau: nieko neskirsčiau nei 
į draugus, nei į priešus, stengiausi 
kviesti kiek įmanoma daugiau 
užsienio menininkų, nes tada, kai 
Lietuva dar buvo pirmuose pasau-
lio laikraščių puslapiuose, buvo 
nesunku tą padaryti. Naudojau 
barterinius mainus, kurių dėka – 
vien tik už ekskursijas po Lietuvą 
– pavyko pasikviesti daug įdomių 
menininkų tiek į Šiaulių, tiek į Kau-
no teatrus. Įgyvendinau gana daug 
naujovių, kurių būtent Kaune buvo 
labai išsigąsta. Gal jos buvo perne-
lyg ankstyvos 1990-ųjų pradžiai, 
kai dar neturėjome savo valiutos, 
kai vos spėjo atsiverti sienos, o tea-
tre niekas nemokėjo užsienio kal-
bų? Gal todėl žmones ir apėmė toks 
didelis išgąstis ir jiems pasirodė, 
kad iš po jų kojų išmušė žemę?                                                                                                

Mano reformos, skirtingai nuo Ju-
rašo, buvo ne organizacinės, bet 
kūrybinės – tarsi naujo kraujo, naujų 
struktūrų įliejimas. Pirmieji pradė-
jome tiksliai nustatinėti premjerų 
datas, skelbti jas iš anksto, kaip tai 
priimta visame pasaulyje. Pirmieji 
pradėjome leisti viso sezono bukle-
tus ir stengtis, kad suplanuoti spek-
takliai laiku išeitų. Tai, kad reikia 
dirbti produktyviai, bendrauti su 
naujais žmonėmis, kad teatre gali 
vykti ir laboratorijos, ir parodos, o 
spektakliai gali būti rodomi ne tik 
pastate, bet ir kieme, buvo nauja, 
netikėta ir daug kam sukėlė šoką. 
Ėmiau važinėti į Michailo Čecho-
vo laboratorijas užsienyje, prasidėjo 
teatro bendradarbiavimas su nor-
vegais, japonais, tapome Sugiharos 
pagerbimo Kaune pradi ninkais, – 
galima paminėti daug iniciatyvų. Ne 
visi galėjo priimti teatrą kaip didžiu lį 
kultūros generatorių, daugeliui pa-
sirodė, kad to nereikia, kad geriau 
gyventi ramiai ir „po senovei“. Ir, 
kai teatras manimi atsikratė, tai ir 
liko gyventi „po senovei“. Gal mano 
klaida buvo ta, kad norėjau pernelyg 
greitai viską įgyvendinti ir elgiausi 
kaip karštakošis dzūkas. Gal kai ką 
reikėjo daryti truputį lėčiau, daugiau 
aiškinti ir kalbėti, daugiau laiko leisti 
su aktoriais bufete, kad jie suvoktų ir 
geriau suprastų, kas vyksta. Kartais 
taip nutinka ir režisuojant pjesę, kai 
režisieriui atrodo, jog viskas savaime 
suprantama, o aktoriams, kad jie su-
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sivoktų, reikia ne vieną kartą aiškinti 
ir apie vaidmenį, ir apie spektaklį. 
Turbūt taip būna visiems lyderiams, 
kurie turi daug  vizijų, bet neturi 
kantrybės jas gromuliuoti, nes atro-
do, kad laiko duota nedaug ir gaila jį 
eikvoti tokioms smulkmenoms.  

Ar nekilo mintis aktyviau inte-
gruotis į politinį gyvenimą?

Nepaisant mano visuomenišku-
mo, visada atrodė, kad menininkas 
negali užsiimti grynąja politika. 
Dėl tos priežas ties ir neįsijungiau į 
jokios partijos veiklą, nors ir buvau 
įvairiais laikotarpiais agituojamas. 
Iš kitos pusės, jis negali užsisklęsti 
dramblio kaulo bokšte, turi jausti ir 
suvokti kas sklando ore, kas svarbu 
visuomenei ir atskiram individui, 
kad savo kūryboje visa tai atspin-
dėtų. Bet pateiktų tai ne iš viena-
dienių laikraštinių kurios nors parti-
jos pozicijų, bet iš – nepabijosiu to 
žodžio – amžinybės taško. Man labai 
brangūs Jev genijaus Vachtangovo 
žodžiai, kad „ne viskas, kas šiuolai-
kiška – amžina, bet viskas kas amži-
na – šiuolaikiška“. Vis dėlto galvoju, 
gal tai nuskambės nekukliai, kad 
mano organizacinis, administracinis 
ir intelektinis potencialas nėra pa-
kankamai išnaudotas. Per tuos vie-
nuolika metų, kai vadovavau Šiaulių 
ir Kauno teatrams, jų repertua ras ir 
veikla buvo planuojami pakankamai 
konceptualiai, priešingai nei stebiu 
dabar, kai viskas vyksta daugiausia 
chaotiškai, atsitiktinai, priklauso ne 

nuo vadovų, o nuo ateinančių reži-
sierių. Faktiškai  gal tik vienas kitas 
teatras Lietuvoje turi savo progra-
mas. Kadangi visas mano gyveni-
mas paskirtas teatrui, o asmeninis 
gyvenimas yra daugiau taikomasis, 
tikrai galėjau daugiau nuveikti. Visi 
tuomet užmegzti ryšiai su užsieniu, 
mano anglų kalbos mokėjimas, išvy-
kos, paskaitos ir darbas kitose šalyse 
suformavo tam tikrą tinklą žmonių, 
norėjusių ir galėjusių dirbti Lietu-
voje, kuris buvo sutraukytas. Todėl 
man atrodo, kad tas daug metų 
trunkantis laisvo menininko statu-
sas, leidžiantis atsakyti tik už save 
ir sąlygojantis darbą įvairiose struk-
tūrose bei teatruose, iš vienos pusės 
yra gerai, bet iš kitos – atima labai 
daug laiko ir jėgų. Ir jeigu būčiau 
koncentruotai dirbęs vienoje vieto-
je, gal būčiau galėjęs žymiai daugiau 
padaryti, nes atsirado ir patirtis, ir 
daugelio dalykų suvoki mas. Todėl, 
kai pagaliau atsiduriu Kaune, labai 
džiaugiuosi, kad gyveni mas gali būti 
ir sėslus, tarp savo knygų, įgalinan-
tis ge riau pasiruošti repeticijoms bei 
pailsėti nei tai pavyksta klajojant. Iš 
kitos pusės, kai visą laiką būni kelyje, 
gal neapkerpėji, nes nori-nenori esi 
priverstas jautriau reaguoti į aplinką, 
žmones, naujus iššūkius ir tokiu 
būdu nesustabarėti.

Taip, tai paradoksas: galima 
buvo daugiau nuveikti struktūrai, 
bet žy miai mažiau savo asmeniui. 
Bet neveltui yra sakoma: daryk 
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Gytis Padegimas. Dokumentinė fantasmagorija „JAH“. Nacionalinis Kauno dramos teatras (2011). 
Herbačiauskas – Mikalojus Urbonas. 

sau, padarysi ir kitiems. Gal tai ir 
padėjo įgyti fenomenalų asmeni nį 
populiarumą?

Taip, dabar aš esu visur ir niekur. 
Labai dažnai žmonės stebėdamiesi 
klausia: kaip čia yra – ką tik matėme 
teatre, dabar jau regime televizijos 
laidoje, išnyrate tai viename mieste, 
tai kitame. Ir jei manęs paklausia, 
kur aš vis dėlto gyvenu, atsakau, kad 
visoje Lietuvoje, nes retsykiais tenka 
per vieną dieną pabuvoti net trijuose 
didžiuosiuose miestuose, – skaitant 
paskai tas visiškai skirtingoms audi-
torijoms – universiteto studentams 
ir verslininkams, repetuojant teat-

re ar filmuojantis kokioje nors tele-
vizijos studijoje. Niekada nesiekiau 
jokio populiarumo, bet esu įsitikinęs, 
kad režisierius nėra tiktai „sėdėto-
jas užkulisyje“, kad jis privalo turėti 
savo poziciją, sietiną su visuomenine 
veikla. Niekada nekišu trigrašio ten, 
kur manęs neprašo, bet vis dėlto la-
bai dažnai to pageidaujama. Ir jei 
kažko klausia, visada pasakau – net 
jeigu tai būna ir nepopuliaru – taip, 
kaip man liepia ir leidžia mano 
sąžinė, įsitikinimai bei patirtis. Gal-
būt, jei dirbčiau tik viename teatre, 
nebūčiau tiek visokių paskaitų, susi-
tikimų turėjęs. Jau pastebėjau, kad ne 
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tik mano spektakliai, bet ir paskaitos 
labai betarpiškai veikia žmones. M. 
Čechovo metodas, kurį išpažįstu jau 
40 metų, – apie jį rašau, studijuoju, 
naudoju, – yra, kaip sakė kartu su juo 
dirbusi jo mokinė Mala Powers, ne 
vaidybos, o būtent gyvenimo menas. 
Taigi, tos paskaitos apie gyvenimą, 
žmonių bendravimą, dvasines ver-
tybes, kaip parodė visa eilė netikėtų 
susitikimų su klausytojais, turi tikrai 
nemenką paklausą, poveikį ir at-
garsį. Kadangi Lietuva yra maža 
šalis, vis pasitaiko susitikti tuos pa-
čius žmones, kurie tai patvirtina, nes 
seka ir lanko visas mano paskaitas, 
o su kai kuriais net susirašinėju ir 
gyvai bendrauju. Netgi mano dėsty-
mas Rusijos Teatro sąjungos Vasaros 
mokykloje suformavo mano „fanų“ 
būrelį, kurie seka paskui mane kur 
benuvykčiau, atsiveda draugus, tei-
raujasi apie būsimus užsiėmimus. 
Jokiu būdu nepretenduoju į kažko-
kius gyvenimo mokytojus, bet ilgai 
užsiimant režisūra, kuri yra praktinė 
bendravimo mokykla, pradedi su-
prasti ir pažinti tam tikrus dalykus. 
Aš netgi klausiau vieno garbingo 
kunigo, ar galima tai skleisti, ir jis 
pasakė, kad, jeigu žmonės to nori, tai 
ne tik galima, bet ir būtina. Gal čia aš 
tikrai kompensuoju – tik dabar šovė 
į galvą – tą savo teatro ir pastovios 
trupės neturėjimą? Gal Šatrijos Ra-
ganos mintį, jog, kai žmogus sukuria 
šeimą, užsidaro jos ribose ir žy miai 
mažiau duoda kitiems žmonėms 

bei visuomenei, galima pritaikyti ir 
teatrui? Ir tikrai, jei tu dirbi vienoje 
trupėje, tai ir užsidarai joje kaip šei-
moje ir gini tuos savo provincialius, 
parapinius interesus. Iš tikrųjų dirbu 
labai įvairiose struktūrose, faktiškai 
dėstau trejose Lietuvos  aukštosiose 
mokyklose, turiu gausybę studentų, 
kurie, net ir būdami savarankiški 
bei užimdami įvairius postus, 
vis dar su manimi konsultuojasi, 
tariasi, tarsi būčiau koks nors teatro 
„aksakalas“. Kadangi vasaras leidžiu 
Juškonių kaime ir Juodkrantėje,  
ir ten susiformavo tam tikros 
bendruomenės, su kuriomis tenka 
aktyviai dalintis patirtimi. Taigi, 
matau, kad ta mano režisūra, kuri 
iš esmės yra nuolatinis dvasinės 
struktūros ugdymas, kažkaip nu-
sitiesia ir už teatro ribų, nes vien 
spektaklio pastatymas neleidžia taip 
pajusti žmonių. 

Tai neabejotinai rodo asmeny-
bės vertę, kuri tikrai nesusiformuo-
ja tuščioje vietoje ir liudija nekin-
tamus vidinius atramos taškus. 
Kas gyvenime nesikeičia ir niekada 
negali keistis?

Aš visą laiką sakau, kad mano 
devizas yra kaip ir dvigubas: keistis, 
išliekant pastoviu, arba išlikti 
pastoviu keičiantis. Dar nuo jaunystės 
turiu susiformavęs tam tikras 
pastovias vertybes, kurios, drįstu 
sakyti, yra pastovesnės ir amžinesnės 
net už besikeičiančias visuomenines 
santvarkas. Nepaisant to, kad vienu 
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metu aktyviai dalyvavau politiniame, 
o dabar dalyvauju visuomeniniame 
gyvenime, visi mano spektakliai 
– sėkmingi ar mažiau pavykę – 
niekada nebuvo apie kažkokius 
vienadienius reiškinius. Niekada 
neužsiėmiau ta funkcija, kurią 
turėtų atlikti masinės informacijos 
priemonės, – scenoje mane visada 
domino tokia konstanta, kaip 
žmogus ir laikas. Juk bet koks laikas 
ir visuomeninė santvarka visada bus 
nepalankūs žmogui. Jonas Paulius 
II yra pasakęs, kad tiek socializmas, 
tiek kapitalizmas visada kėsinasi į 
žmogaus orumą, tiktai iš priešingų 
polių – vienas per ideologiją, kitas – 
per ekonomiką. Ir pats žmogus yra 

neapgintas nuo savo agresyvumo, 
nuo savo prigimties ydingumo. 
Aktorius Algimantas Masiulis, 
su kuriuo teko nemažai dirbti ir 
kurio, išėjusio Anapilin, kuo toliau, 
tuo labiau ilgiuosi, yra labai gerai 
suformulavęs: „Mes dažnai sakome, 
kad visos tos silpnybės – truputį 
pameluoti, truputį išduoti, truputį 
nepadaryti – yra labai žmogiškos. 
Žmogiškos, tai žmogiškos, bet ar 
žmoniškos?“ Ir tas „žmoniškumas“, 
nerimas dėl bendrų dalykų, dėl to, 
kas vadinama dvasiniu paveldu, 
kultūra, kas turi išlikti ir po mūsų, tas 
suvokimas man įsiskiepijo nuo pat 
vaikystės. Nuo tada, kai aš, vienišas 
vaikas, paliktas kaime pas senelius, 

Giedrius Kuprevičius, Saulius Šaltenis, Leonidas Jacinevičius. „Ugnies medžioklė su varovais“. 
Alytaus miesto teatras (2014).
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gilinausi į ant aukšto surastą močiutės 
brolio, labai išsilavinusio Lietuvos 
karininko, sukauptą didžiulę 
knygų ir žurnalų biblioteką, arba 
kito dėdės, vadinto „amerikonu“, 
paliktas enciklopedijas. Daug reiškė 
ir jaunų tėvų medikų užkrečiantis 
pavyzdys. Kažkaip su tuo augau ir tas 
giminaičių paskleistas  idealizmas 
suleido šaknis mano pasąmonėje. 
Nesakau, kad esu toks idealistas, 
kuriam nereikia valgyti ar kuris 
neskaičiuoja pinigų – reikia, kaip ir 
visiems, visko, bet  bandau galvoti 
ne tik apie savo siaurus asmeninius 
interesus. Manau, kad tas, kas 
mūsų laikais yra nevertinama ir 
nemadinga, laikui bėgant, įgyja vis 
didesnę vertę.

Esate publikavęs gana daug 
straipsnių ir įvairių konferenci-
jų pranešimų. Pakalbėkime apie 
netikėtą posūkį į drama turgiją 
ir poreikį platesnei literatūrinei 
raiškai. Turiu omenyje Nacionali-
niame Kauno dramos teatre paties 
pastatytą ir sukurtą dokumentinę 
fantasmagoriją „JAH“ bei planus 
parašyti Juozo Vaičkaus mono-
grafiją.

Mane visada labai domino 
prieškario Kaunas, kuriame viskas 
ir prasidėjo – atsirado pirmasis 
profesionalus teatras, pirmasis 
universitetas, pirmoji galerija. 
Apie tai esu pastatęs jau ne vieną 
spektaklį – Marko Zingerio „Aplink 
fontaną, arba Mažasis Paryžius“, 

Giedriaus Kuprevičiaus Kauno 
operetę „Kipras, Fiodoras ir kiti“, 
savąjį „JAH“, kuriame panaudota 
Albino Juozapo Herbačiausko – to 
neįvertinto, nesuprasto bohemos 
atstovo ir kartu labai įdomaus 
pranašo – tema. Ši medžiaga labai 
patraukė, apskritai labai mėgstu 
rinkti įvairius duomenis bibliotekose, 
man pasiruošimas spektakliui yra 
vienas įdomiausių darbo etapų. 
Labai patinka kažką atrasti tuo 
metu, kai dar degi vizijomis, kurios 
tik pradeda dėstytis, būna nerealios, 
neįgyvendintos, karštos. Taip gimė ir 
ta pjesė, ir visa eilė straipsnių apie J. 
Vaičkų, kuris, tiesa, nėra užmirštas, 
bet jo veikla, paveikslas, darbai ir 
žygiai mūsų teatrinės visuomenės 
kolektyvinėje pasąmonėje yra 
iškreipti. Jo atžvilgiu tai didelė mūsų 
kaltė ir man labai norisi ištaisyti 
tas įsišaknijusias klaidas, sudedant 
žymiai tikslesnius akcentus. Apie tai, 
kad Vaičkus tikrai yra neįvertintas, 
po jo ankstyvos mirties, sulaukus 
vos 50 metų, kalbėjo ir Balys Sruoga. 
Manau, kad, kai jau galėsiu, turėsiu 
mažiau paskaitų ir laboratorijų, 
susikaupsiu ir tą knygą parašysiu. Gal 
net ir ne vieną, nes apie tą periodą 
esu surinkęs labai daug medžiagos ir 
įsigyvenęs į to laikotarpio atmosferą.

Paanalizuokime nuolatinį 
grįžimą prie tų pačių autorių – 
Augusto Strindbergo, Thorntono 
Wilderio.

Matyt, tuose autoriuose randu at-
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liepimą tų vertybių, kurios man yra 
svarbios, nes Wilderis – tai  tos lai-
ko upės, kurios mus atneša, per mus 
perteka ir kurių dėka mes net nepa-
juntame, kaip pasikeičiame. Ir ta jo 
akcentuojama mintis, kad mes įgy-
jame patirtį, protą ir išmintį tik tada, 
kai jau reikia išeiti. Šis wilderiškas 
motyvas puikiai išreikštas jo apy-
sakoje „Šventojo Liudviko tiltas“, 
apie kurio pastatymą vis dar galvo-
ju. Kai Anduose nukrenta kabantis 
tiltas ir žūsta žmonės, atlikus tyrimą 
paaiškėja, kad visi jie patyrė praregė-
jimą, ėjo į naują etapą, kuris jiems 
nebuvo duotas, nes jie pernelyg ge-
rai perprato žemiškąją būtį. Todėl 
juos ir atsiėmė... O Strindbergas – tai 
ta amžina vyro ir moters, Inio-Janio 
kova, ant kurios ir laikosi pasaulis. 
Tas beprotiškas gyvenimo geismas ir 
šventumo, pakilimo iš to žmogiškojo 
purvo troškimas. Ta titaniška jame 
vykstanti kova mane visą laiką labai 
domina. Anksčiau dar viliojo Lorca, 
bet tai tebuvo jaunatviškas susižavė-
jimas, o štai Strindbergo ir Wilderio 
trauka išliko, – dar tikrai norėčiau 
pastatyti Wilderį ir, jei viskas 
palankiai susiklostys, gal imsiuosi 
jo kitą sezoną Nacionaliniame Kau-
no dramos teatre. Apskritai Strind-
bergas yra parašęs daugiau kaip 60 
pjesių, nors Lietuvoje nuolat stato-
mos tik kelios. Aišku, visų jų nere-
alizuosi, bet keletą dar tikrai labai 
norėčiau atvesti į sceną.

Šalia išpažįstamų prioritetų 

neiš ven giamai iškyla lietuviška 
dramaturgija ir šiuo metu Klai-
pėdos dramos teatre repetuo jama 
Arvydo Juozaičio istorinė drama 
„Karalienė Luizė“.

Lietuviška dramaturgija man 
visada yra labai aktuali, nes esu 
tvirtai įsitikinęs, kad ją reikia 
statyti net ir tada, kai ji nėra tokio 
lygio kaip Shakespeare, Čechovo ar 
McDonagho. Ji čia ir dabar atspindi 
mūsų realijas, netgi tuos mūsų 
kalbos pokyčius – viską, kas yra su 
mumis čia ir dabar susiję. Jokios 
kitos kultūros dramaturgijos veikalų 
interpretavimas to neišsakys – vis tiek 
liks kažkas užribyje. Taigi, lietuvišką 
dramaturgiją, kai tik ji atsiranda, 
visada statau, o „Karalienė Luizė“, 
kurios temą, pasak Juozaičio, jam ir 
pasiūliau, žymi 200 metų sukaktį, kai  
karalienė Luizė su savo karaliumi 
Frydrichu atvyko į Mėmelį ir metus 
jame rezidavo, paversdama šį miestą 
Prūsijos sostine. Tai visiškai mums 
nežinomas istorinis etapas, kuris 
mane labai domina. Džiaugiuosi, 
kad sutapo mano ir šviesaus 
atminimo Klaipėdos dramos teatro 
vadovo Gedimino Pranckūno noras 
realizuoti šį veikalą atnaujinto 
teatro atidarymui. Įdomu ir tai, kad, 
uždarant jį rekonstrukcijai, prieš 
aštuonerius  metus dar spėjome čia 
parepetuoti spektaklį moterišku 
vardu „Mėja“. Dabar naujoje scenoje 
gimstantis pirmasis spektaklis vėl 
pažymėtas moterišku Luizės vardu. 
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Kitas daug kam netikėtas nuo-
latinis pasikartojimas – Giedriaus 
Kuprevičiaus miuziklas „Ugnies 
medžioklė su varovais“, kurį reali-
zavote net tris kartus.

Šiaip tai visai nemėgstu statyti tų 
pačių pjesių, galima suskaičiuot ant 
vienos rankos pirštų, kiek kartų tai 
įvyko. Esu du kartus režisavęs Ten-
nessee Williamso „Iguanos naktį“ – 
diplominį studentų spektaklį Dani-
joje ir Šiaulių dramos teatre. Dar 
esu statęs Lorca „Jermą“ Zalcburge 
ir Kaune bei Vandos Juknaitės „For-
mulę“ Vilniuje  ir Rygoje. Ir viskas. 
Manęs ne kartą prašė vėl režisuo-
ti „Mūsų miestelį“, bet nesutikau, 
nes nematau prasmės. O „Ugnies 
medžioklėje...“ mane labai žavi 
muzi ka ir susitikimai su vis kitais 
jaunais atlikėjais. Režisuojant pirmą-
jį spektaklio variantą, atsirado Vidas 
Bareikis, tada dar M. K. Čiurlio-
nio mokyklos mokinukas, ir Jurga 
Šeduikytė. Sekančiame sublizgėjo 
Ona Kolobovaitė ir Indrė Valan-
tinaitė. Kiekvieną kartą atsiranda 
jaunimo, kuriam šis spektaklis tam-
pa slenksčiu į didžiąją sceną, teatro 
meną. Labai tikiuosi, kad „Ugnies 
medžioklė...“ yra tam tikra talentų 
„perykla“.

Galime tikėtis dar ir ketvirto 
bandymo?

Ketvirto jau nebus... Manau, kad 
ir Giedrius jo nenorėtų. Bet yra la-
bai įdomi ir dar nepastatyta šiuo-
laikinė jo opera „Jobas“, kurią tikrai 

norėčiau realizuoti. Apskritai dabar 
labai norėčiau padirbėti su opera. 
Esu režisavęs gana daug muzikinių 
veikal ų – operas vaikams, miuziklus, 
Valdovų rūmų atidarymo koncertą, 
Zitos Bružaitės operą „Undinė“ prie 
Kauno pilies, o Jono Tamulionio 
ope ra vaikams „Bruknelė“ Naciona-
liniame Operos ir baleto teatre rodo-
ma jau šeštą sezoną. Ir dabar tikrai 
labai noriu pasinerti į klasikinę ope-
rą.

Kaip paaiškintumėte šį posūkį 
ir poreikį?

Operai visada jaučiau silpnybę, 
nes pa tys pirmieji mano pamaty-
ti spektak liai buvo būtent operos, o 
giminaitė Irena Žukaitė buvo ope-
ros solistė. Pamenu, kaip vaikystėje 
dainuodavau įvairių operų ari jas, 
– baubdavau visais balsais surinkęs 
lėles ir meškinus. Operoje privalai 
dirbti tiksliai pagal partitūrą, nieko 
negali ištęsti ir turi su savo vaizdi-
niais tilpti į muzikines frazes. Tai yra 
iššūkis, kuris drausmina, verčia būti 
labai išradingu ir tuo yra labai įdo-
mus.
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VILIUS PURONAS

NUO 
SAGITARIJŲ 
IKI 
ŠIAULIŲ

Pasibalnojus lingvistinius spar-
nus, staiga nustėri – iš aukštai 
mūsų kraštas labai romantiškas ir 
paslaptingas. Natūralu, kad Saulė 
nemato šešėlio, kurio autorė – ji.

Vaikščiodami po žilagalvę Sal-
duvę, vartydami istorikų darbus, 
dauguma apsipratome su miesto 
istorijos pradžia, pažymėta 1236 
m. Ankstesni amžiai liko migloti: 
kažkokios baltų gentys, vilkėję 
žiemgalių ar žemaičių rūbais, dar 
anksčiau – visokie neolitai ir gauruoti 
mamutai. Nors archeologų iškasinėti 
protėvių lavonai tyli, bet lingvistika 
gieda ištisus himnus. Įsiklausykime.

Taigi – ŠIAULIAI. Militaristinis 
pava dinimas „Soule“ mus pasiekė iš 
1236 m. mūšio aprašymo Livonijos 
kronikoje. Saulėtąjį miestovardžio 
įvaizdį lėmė žemaitiško žodžio šauliai 
(šaulia –„soule“) skambesio vėlesnis 
sutapatinimas su garbiuoju šviesuliu: 
XX a. saulę legalizavome poezijoje, o 
XXI-ajame – biurokratinėje prozoje. 

Kuriam laikui „Saulės miestą“ pa-
dėkime į šoną, palikime tik žemaičių 
„soule“.  Pasitelkę romėnus, patieski-
me šią hipotezę istorikams ant stalo 
šalia jų valdiškų ir neįdomių moks-
linių publikacijų. Paimkime skries-
tuvą, nubrėžkime žemėlapyje 15 ki-
lometrų spindulį apie Šiaulius. Tegu 
paaiškina, iš kur apie Šiaulius tokia 
lotyniškos lingvistikos gausa. 

Tokios romėniškos kaimynystės 
neturi joks Lietuvos miestas.

ŠIAULIAMS – 780

Diskutuotina Šiaulių priešistorija
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Senovės romėnų karo laivas. Atrodo, kad 
tokiomis galeromis legendinė Palemono 
kariauna įplaukė į Nemuno žiotis. Senovinis 
atvaizdas bareljefe.

Niekas nežino, kaip atrodė Palemonas. Turbūt  
taip. Iliustracija iš Aleksandro Gvaninio 
renesansinės graviūros (XVIII a. II pusė.).

Kaip romėnai 
atklydo
iki Šiaulių?
Lietuvos istoriografija jau 600 

metų tebekramto, bet nesuvirškina 
viduramžių teiginio, kad iš 
tolimosios Italijos bene IV mūsų 
amžiaus šimtmetyje į Nemuno žiotis 
atplaukė 500 romėnų karių būrys, 
vedamas legendinio Palemono 
(anuometinio romėnų laivyno vado 
Publijaus Libono). Kas iššienaus aną 
klasikinės istorijos brūzgyną? 

Vieni sako, kad jie bėgo nuo Ne-
rono, kiti – kad norėjo smogti barba-
rams nugaron, anuomet puolusiems 
Romą. Juk ir mūsų Rėkyvos (tarmiš-
kai – Rikybos) pavadinimas kvepia 
ostgotais, nes jų karalių titulas „ri-
kis“ išliko šachmatuose, žemaičiuose 
ir barbarų, sugriovusių Romą, vadų 
varduose (Altarikis, Tautarikis ir kt.). 

Palemono romėnai, kaip teigia 
viduramžių istorikai J. Dlugošas, A. 
Vijūkas-Kojelavičius, M. Stryjkovs-
kis, įplaukę Nemunan, sustojo ties 
Seredžiumi, ten ir persiskyrė. Vieni 
nuplaukė link Neries, palikę po sa-
vęs daug pavadinimų (Barkus įkū-
rė Jurbarką, Kunas – Kauną, kurio 
priemiestis Palemonas iki šiol mena 
ten nukaršintą romėnų karvedį, pa-
dovanojusį mums Lietuvos vardo, 
heraldikos ir diduomenės raidos hi-
potezę, kurios nuo neatmenamų lai-
kų nekentė lenkai),  antrieji pasuko 
į Dubysą ir... nutilo. O mes šią kryp-
tį imkime ir pagarsinkime. Dubysos 

VILIUS PURONAS
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aukštumon atplukdykime tą romėnų 
šaulių – sagitarijų kohortą, kuri ne-
toli Aukštelkės įkūrė stovyklavietę, 
vėliau – gyvenvietę su eile tenden-
cingų mįslių: archeologams – kele-
tą romėniškų niekučių kapuose ir 
daugybe basliaviečių, o lingvistams 
– galvosūkių: kodėl pagoniškasis 
Perkūnas, anuomet griaudėdamas 
debesyse, Šiaulių žemėje puolė dai-
ginti lotyniškus vietovardžius ir hi-
dronimus.

Juk iki šiol niekas nesiteikė paaiš-
kinti, iš kur Šiaurės Lietuvos sostinėje 
ir jos pašonėje teliuškuoja net aštuoni 
lotyniški hidronimai (Vijolė, Rūdė, 
Luponė, Genupis, Cedronas, Venta, 
Dubysa, Kulpė), grupė vietovardžių 
(Gytariai (anksčiau – Gitariai), Liepo-
riai, Amaliai, Verbūnai) bei keletas 
kalnų (Salduvės, Limanto, Domantų) 
turi lotyniškų šaknų, o Šiaulių miesto 
pavadinime, pasitelkus lotynistus ir 

NUO SAGITARIJŲ IKI ŠIAULIŲ

Palemonas – Lietuvos kunigaikščių protėvis. Palubinskių giminės genealogijos fragmentas. 
Aleksandro Tarasevičiaus graviūra, 1672 m.

viduramžių heraldikus, galima ras-
ti miglotų sąsajų net su mūsų Vyčio 
raida.

Lotyniškų 
radinių sąrašėlis
Nuo anų laikų praėjo daugiau 

kaip pusantro tūkstančio metų, todėl 
iškasenos ir radiniai turi džiuginti 
specialistus. Pirmoji apsidžiaugė 
archeologė Birutė Salatkienė, 1992 
m. sustabdžiusi Šiaulių Gytarių 
gyvenamojo rajono užstatymą. 
Radinys buvo nemažas – bene 300 
trobelių gyvenvietė iš IV–VIII mūsų 
eros amžių ir... Ir keletas nukrypimų 
nuo įprastų dėsningumų.

Stulpavietės. Kastuvas užtiko iš 
tiesų mįslingą reiškinį. Gyvenvietės 
kaimynystėje būta stulpaviečių 
zonos, apsuptos palaidojimų. Šurfai 
aiškiai rodė, kad tais laikais į žemę 
dėl kažkokių tikslų trumpam buvo 
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nos“ tarp vietinės „pramonės“ gami-
nių. Jos puikiai tinka mūsų romėniš-
kojo lobizmo rinkinėliui. Gal pirklių 
dėka, gal iš žygio koks barbaras do-
vanų parvežė močiutei sengalvėlei? 
Aš – už pirklišką variantą, istorikai 
su manimi, o Tu, skaitytojau? 

Nedarykime kulto iš radinių, 
geriau –  iš vietovardžių ir hidronimų.

Iš kur tokia 
lotynizmų gausa?
Šiauliai – trijų piliakalnių mies-

tas. Tai – liuteronų ir senųjų kapi-
naičių kalvos prie Talšos, taip pat 
– SALDUVĖ, nes sal lotyniškai reiš-
kia druską. Priešistorinėje lietuvių 
kulinarijoje žodis (latv. sals, lenk. ir 
rus. sol, vok. zalc ir pan.), daugumo-
je Europos kalbų reiškiantis druską, 
pas mus transformavosi į medaus 
skonio savybę. Ji mūsų kalbininkų 
ir lingvistų yra pastebėta, laižyta, be 
abejo, tyrinėta. Priešais dabartinius 
Ch. Frenkelio rūmus – dar XIX a. 
vadintas LIMANTO kalnas, kaip ir 
DOMANTŲ piliakalnis, ant kurio 
apsigyveno garsusis Kryžių kalnas, 
tinka mūsų kolekcijai, nes liet. kal-
nas – lot. monte. Lotyniškus skieme-
nis li- ar do- nesunkiai išsiversime 
elektroniniu būdu.

VERBŪNAI susiję su žodžiais 
(lot. verba), AMALIAI – su blogiu 
(lot. a malo), o LUPONIAI – ne su 
vilkais (nors lot. lupus – liet. vilkas). 
Kodėl? Tą išaiškins hidronimas 
Luponė, apie ką skaitysime žemiau.

įkasami stulpai, vėliau, po kažkurio 
laiko, išraunami. Kas buvo jų viršuje? 
Gal meškų ir taurų kaukolės, gal 
krikštai ar koplytstulpių protėviai, 
tačiau vienu balsu sutariama – tie 
stulpai, jų statymas buvo susijęs 
su mirusiųjų kultu. Šalia matėsi 
laužaviečių, kai kada ilgalaikių, 
pėdsakai. Bene 400 metų truko ši 
tradicija, kol šalia gyvavo senoji 
Gitarių žemės gyvenvietė. Niekas iš 
mokslininkų, tyrinėjusių se nuosius 
baltus, nebuvo susidūręs ir su tokia 
stulpaviečių gausa – apie 70 vienetų!

Daugumai atrodytų, kad stulpų 
viršūnėse būta kažko gražaus, sa-
krališko, pagoniško, kilnaus: krikštų, 
koplytstulpių ar saulutės atvaizdų. 
Kodėl? Todėl, kad daugumai taip 
atrodo. O man, dailininkui, – ne. 
Tradicija ir logika teigia, kad tikybi-
niai kūriniai kuriami stovėti tol, kol 
supūna ar ateiviai-ateistai nuverčia. 

Stulpavietės sufleruoja kitą funk-
ciją – bausmių, kurioms tikdavo ka-
pinių kaimynystė  ir nuaštrinti ba-
sliai. Galbūt tose stulpavietėse prie 
anuometinių kapinių stovėjo kryžiai, 
ant kokių Romoje buvo kryžiuojami 
sukilę vergai, o senovės Gitariuose 
– turbūt arkliavagiai?.. Toji mūsų hi-
potezė tebūnie pirmoji nesąmonė su 
20% tikimybės.

Pinigėlis. Siūlau prisiminti ir tuo-
jau užmiršti romėnišką pinigėlį ir 
karoliuką, rastus kasinėjimo metu. 
Nebent susimąstyti, kad jie – bene 
vienintelės „užsienietiškos iškase-
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Šauliai – SA-GITARIAI. Netikė-
tas prasmės ir sąskambio atitikmuo 
su sagitariais  pagimdė netikėtą šiau-
lietišką hipotezę „Sagitariai–Gita-
riai–Šiauliai“, prie kurios dar grįšime 
užsiskanavimui. Pradžiai patyrinėki-
me lingvistinį kaimyną – Lieporius.

Zuikiai – LEPORES. Daugeliui 
vietovardis Lieporiai aiškus, kaip 
turto deklaracija. Bet kuris lituanis-
tas viską pradės nuo liepų, nuo me-
džio, kurio pilni Šiauliai, Panevėžys 
ar Liepoja.  XIX a. pabaigos šaltiniai 
šį vietovardį pateikia kaip Lepary, o 
dar ankstesni, lenkiškieji iš XVII a. 
Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus bažny-
čios vizitacijų, - kaip Lepory, Lepary, 
net vietinė pavardė – Leparskiai. 
Atkreipiu dėmesį į pirmąjį skieme-
nį „lep“ (ne „liep“) ir... daugiskaitą. 
Lotyniškai „lepores“ reiškia „zui-
kiai“. Ling vistinis sutapimas? Smui-
kas– VIOLA. Upeliuko pavadinimas 
Vijolė aiškiai rangosi per pievas ir 
neperžengiamas girias, tarsi violon-
čelės melodija ar romėniško smuiko 
violos melodija gražuolei Violetai. 
Kodėl grojama viola (smuiku)? Ne-
jau tai atsitiktinė „lingvistinė sąšau-
ka“, tarsi senasis Neries hidronimas 
Vilija su romėniškomis vilomis pa-
krantėse? 

Rūdė – RUDARIJUS. Jau seno-
vės babiloniečiai prieš 4000 metų 
vario rūdą vadino giminingu žodžiu 
„urudu“. Mes, lietuviai, – balų rūdą 
ir rudą spalvą. Romėnų kariuome-
nėje egzistavo karinis laipsnis, kaž-

kuo tapatus seržantui – rudarijus,. 
Beje, garsusis Spartakas, būdamas 
nebe gladiatoriumi, turėjo rudari-
jaus laipsnį, o žodžio šaknis rud- ten 
turėjo grubumo prasmę.

Kaltė – KULPA. Romėnai at-
gailaudavo mušdamiesi į krūtinę: 
„Mano kaltė – mea culpa!“. Tą sa-
kralinę frazę mokame ir mes, lie-
tuviai katalikai, ją visi suprantame. 
Vertimo nereikia, nes liet. kaltė – lot. 
culpa. Turime hidronimą – vėl „atsi-
tiktinį lingvistinį sutapimą“? 

Štai dar keletas įprastų mūsiškių 
hidronimų, kurių vertimus nesunkiai 
galima rasti lotynų kalbos žodyne. 
VENTA (lot. vent – liet. išsilieti), DU-
BYSA (lot. dubia – liet. abejotinas), 
CEDRONAS Kurtuvėnuose (liet. ke-
drynas), LUPONĖ (lot. lupo ne – liet. 
vilkų nėra). GENUPIS – tai Gytarių 
upeliukas, dabar tapęs požeminiu 
(lot. genai, gentys, ne tik lietuviškas 
genys)...

Astrologinis Šaulys – Sagitarijus. Iš autoriaus 
rinkinių.
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Matau ironiškas, kiek pasimetu-
sias istorikų šypsenėles, tikinant, kad 
tai – atsitiktinumai, kad tokiu būdu 
šunkeliais galima nuklysti, bet ką ga-
lima įrodyti, kad žodžiai keliaudavo iš 
vienos kalbos į kitas, kad tokie teigi-
niai kvepia pseudomokslais, visokiais 
gedgaudais, pičeliais, račkauskais ar 
dabar madinga Jūrate Statkute de Ro-
sales, kurių jie neskaitė. 

Pagarbiai įsiklausykime į jų argu-
mentus, nes net su vienu hidronimu 
kalbininkai nejuokauja, o čia čiurle-
na bene aštuoni įtariamieji. Verkiant 
reikia tardytojų. 

sulietuvintas
miestovardis?
Lingvistiniais sparnais vėl nu-

skriskime į anais Palemono laikais 
gyvavusią, vėliau žuvusią ir nebe-
prisikėlusią priešistorinę gyvenvietę 
Šiaulių žemėje, kurios anuometinio 
pavadinimo nežinome. Viskas atsi-
stotų į loginę eilę, jei šią gyvenvietę 
pavadintume SAGITARIJAIS (liet. 
šauliais), nes šį militaristinį pavadi-
nimą nesunku sieti su kariška Pale-
mono flotilijos struktūra. 

Numetę pirmąjį skiemenį, turė-
sime... GITARIUS. Tai – natūralus 
ling vistinis procesas. Kalbininkai 
žino, kad vietovardžių laipsniška 
adaptacija laike vyksta pagal taisy-
klę: tapęs beprasmiu, žodis palaips-
niui suprastinamas nubyrant skie-
menims. Ne atvirkščiai. 

Su kariška sagitarijų gyvenviete 

likimas pasielgė kariškai. Užpuoli-
kai ugnimi ją sunaikino VIII mūsų 
eros amžiuje. Dviem kaimyniniams 
žemės lopinėliams liko tiedu lotyniš-
kų šaknų vietovardžiai – Lieporiai 
ir Gitariai  šalia karklais apaugusios 
Vijolos. 

Užsimiršo, šimtmečiais palaips-
niui nugeso romėniškos auros liku-
čiai. Juk virš mūsų tėvynės sklendėjo 
ir lenkiškos, ir vokiškos, ir švediškos, 
ir rusiškos epochos. Beje, pastaroji 
per XIX ir XX a. Šiauliuose pagim-
dė Kaukazą, Karpatus, Sachaliną, 
Kamčiatką, Čkalovką, Mandžiūriją, 
Besarabiją, net Šanchajų ir daug pa-
našaus žargonizmo, kuris nunyksta 
savaime. Grįžtant prie romėniško-
sios priešistorės – kita tema, nors 
lituanizacija lotyniškų vietovardžių 
taip pat neglostė. 

Svajokime toliau: žuvusios gy-
venvietės degėsiuose liko kariškas 
atkaklumas. Ar ne jis prieš tūkstan-
tį metų sužemaitėjusiems sagitarijų 
palikuonims šauliams parodė Tal-
šos ežero pakrantę, rekomendavo 
ten persikraustyti? Karingieji šauliai 
priešistorinį ozą pavertė piliakalniu, 
ant jo pastatė pilaitę, o šalia įkūrė 
gyvenvietę jau žemaitišku pavadini-
mu-vertiniu SOULE (šaulia – šiau-
liai), kuri 1236 m. pateko į Livonijos 
kroniką, o istoriniai šaltiniai pami-
nėjo ir anuometinių Šiaulių žemės 
valdovų Bulevičių (bajoro Buliaus 
sūnų-vyčių) – Edivilo, Vismanto ir 
Sprūdeikos –  vardus. 

VILIUS PURONAS
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Daugiskaitos-vienaskaitos. Jei 
pa žvelgtume matematiko žvilgsniu 
į vietovardžius ir hidronimus, visi 
kaip vienas patvirtinsime dar vieną 
krašto dėsningumą. Šiaulių gyven-
viečių draugija yra daugiskaitinė, ne-
svarbu lotyniškoji ar lietuviškoji: Žu-
vininkai, Šiauliai, Lieporiai, Gitariai, 
Meškuičiai, Kirnaičiai, Šapnagiai 
ar Bubiai, – ne bubys, gi. Hidroni-
mų bendrijos dauguma – vienetinė: 
Vijolė, Rūdė, Talša, Rėkyva, Šimšė, 
Kulpė, Dubysa ar pan. Kiekviena jų – 
ambicinga asmenybė, sklidina van-
dens, bet ne orumo. 

Kiekvienas žinome šį dėsningu-
mą, nors jo nepastebime tol, kol jo 
kas nors neparodo. 

Sagitarijai –
astrologinis ir
heraldinis
Apie senovės Romos karius 

sagitarijus, rudarijus ar legionierius 
nesiplėsime. Tai – grubūs saldofonai, 
ištyrinėti dar Naujojo Testamento, 
prieš jį ir po jo. Apie juos prikurta 
filmų, knygų, paskalų. Žvelkime 
plačiau, dvasingiau.

Astrologinis Sagitarijus. Šis 
žvaigždynų kentauras, ištempęs lan-
ką strėle, šauna į patį mūsų Galakti-
kos centrą. Tokio šaunaus įvaizdžio 
pavydėtų bet kuris ufonautas, todėl 
kukliai žmonijos padermei belieka 
patylėti. Žinoma, išskyrus mus, šiau-
liečius, teisėtus Šaulio-Sagitarijaus 
vardo paveldėtojus. Padėkime astro-

loginį ženklą į šalį, jis įdomus tik Ga-
laktikos tuščiagarbiams ar turistams 
mūsų mieste. 

Heraldinis Hipokentauras. Kal-
bėsime apie pačią kilniausią lotyniš-
kojo Šaulio atmainą. Hipokentauras 
– vyriškos lyties mistinė būtybė su 
lanku. Visi jį esame matę paveiks-
liukuose, nors natūroje – ne. Jei į jį 
pažvelgtume heraldiniu žvilgsniu, 
žagtelėtume. Vėl sutapimai!? 

Dauguma viduramžių heraldikų 
(A. Vijūkas-Kojelavičius, B. Paproc-
kis, kiti) mūsų Vyčio genealogiją sie-
ja būtent su palemoniečių atsineštu 
heraldiniu Hipokentauru – „sagita-
rijumi-šauliu“, šaunančiu atgal. Jo 
siluetas – žirgo kūnas ir vyro torsas – 
vėliau transformavosi raitelio-vyčio 
pavidalu. 

Viduramžių heraldiniai medžiai 
teigia, kad Hipokentauro ženklu žy-
mėjosi Daumantas (Mindaugo žu-
dikas), kurio tėviškę siejame ir su 
mūsų Kryžių kalnu – Domantais. 
Dabartinių Lietuvos aristokratų her-
byne taip pat galima rasti Hipoken-
taurą – auksinį, raudoname lauke. 

Legendos mini, kad Julijono 
Dausprungo giminės herbą Hipo-
kentaurą pakeitė Vytis, kurį, kaip 
nuosavybės ženklą, pirmasis „pasi-
savino“ kunigaikštis Vytenis. Lietu-
viškieji vyčiai vijo kitataučius iš Lie-
tuvos, slavai ėmė savintis lietuviško 
vyčio priesagą „-vič“ savo pavardėse, 
o rusų „vytiazj“ – tai neišverstas lie-
tuvių vytis. 

NUO SAGITARIJŲ IKI ŠIAULIŲ
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Apie Vyčio biografiją, ikonografiją 
ir istoriją rašyta, tyrinėta, medžiagos 
rasime, jei ieškosime. O šiaulietišką 
Vyčio priešistorę labai norisi dekla-
ruoti, įstatymo rėmuose dėl jo disku-
tuoti, neleisti istorikams miegoti.

Valstybės 
simbolikos 
proseneliai?
Pasikartosiu: pirmieji XVI a. lietu-

viškosios heraldikos šaltiniai kildina 
valstybės Vytį iš romėnų heraldinio 
ženklo – Hipokentauro („Sagitari-
jaus-šaulio“), atgabento į Lietuvą kar-
tu su Palemono giminės herbu „Ko-
lumnomis“ (Kolonomis), kurias vėliau 
transformavome į Gediminaičių stul-
pus. Ši heraldinė transformacija nei 
gotikos, nei renesanso, nei baroko 
laikais niekam nekėlė abejonių.  

Jei į šią heraldinę problemą žvilg-

telėtume per Gitarių-Sagitarių vieto-
vardžio genezę, mes, XXI a. atstovai, 
neabejotinai viduramžių heraldikams 
suteiktume paspirties. Logiškai mąs-
tant išeitų, kad romėniškos hipotezės 
sparnais virš Šiaulių sklendėja dvi li-
tuanistinės vertybės, du proseneliai: 
valstybės Vyčio prosenelis ir Šiaulių 
vardo prosenelis – Gitariai. Tai bent!

Ką jūs į tai, gerbiami mokslinin-
kai, istorikai, kalbininkai? Kartu sua-
bejokime šia hipoteze, prisidenkime 
rytietiška patarle, kad „vienas asilas 
gali užduoti tokių klausimų, į kuriuos 
šimtas išminčių nesugebės atsakyti“. 
Garbinga būti patarlės keturkoju dėl 
lotyniškai-lietuviškų sutapimų gau-
sos mano Šiaulių žemėje. Primenu, 
kad mokslinis ateizmas, buvęs neti-
kėjimo mokslu, prasidėjo abejonė-
mis ir baigėsi bankrotu.

Vilius PURONAS

NUO SAGITARIJŲ IKI ŠIAULIŲ

Hipokentauras. Vijūko Kojelavičiaus vei-
kalo „Historia Litvana“ titulinio puslapio 
fragmentas, 1650 m.

Vytis. Vijūko Kojelavičiaus veikalo „Histo-
ria Litvana“ titulinio puslapio fragmen-
tas, 1650 m.
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NE VIETĄ 
ĮAMŽINAM, 
O ISTORINĮ 
ĮVYKĮ

 Istorinis dokumentas.

Lietuvos kultūros fondas pirma-
sis viešai prabilo apie Saulės mū-
šio reikšmę, ir ne tik prabilo, bet ir 
ėmėsi jo įamžinimo. Priminkite, 
prašom, šitų didelių darbų pradžią 
ir įsimintiniausias akimirkas. Re-
gis, ne taip paprasta buvo sulaukti 
dienos, kai Saulės mūšio pergalė iš 
aukštos Lietuvos Respublikos Seimo 
tribūnos buvo paskelbta Saulės mū-
šio pergalės metais? 

Devyni klausimai Lietuvos 
kultūros fondo (LKF) 
Valdybos pirmininkui 
Hubertui SMILGIUI

Apie Saulės mūšio reikšmę pir-
miausia buvo prabilta Lietuvos kul-
tūros fondo Šiaulių krašto skyriuje. 
1991 m. į tam skirtą posėdį buvom 
sukvietę pačius aktyviausius krašto 
istorijos, kultūros puoselėtojus. Tada 
labai rimtai diskutavom. Lietuvai vėl 
tapus nepriklausoma, aiškinomės, 
kas vis dėlto svarbiausia yra nutikę 
mūsų krašto istorijoje. Po ilgų svars-
tymų priėjom išvados, kad Saulės 
mūšis yra vienas reikšmingiausių 
visos mūsų valstybės istorijos faktų, 
lėmusių, jog Lietuva ne tik išliko, bet 
ir po kurio laiko tapo karalyste. Tada 
supratome daug reikšmingų dalykų, 
o visų pirma, jog reikia imtis darbų, 
kad tai būtų tinkamai įamžinta. 

Rėmėmės vokiečių istoriografo 
Fridriko Beninghofeno, identifika-
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vusio Saulės mūšio vietą Jauniūnų 
kaime (Joniškio r.), Tautinio ir Mū-
šos upelių santakoje, veikalu. Supra-
tome ir kad ta erdvė, kur susidūrė di-
džiulės kariaunos, gerokai platesnė. 
Todėl idėją aptarėme su įvairiausių 
sričių specialistais, po to organizavo-
me konferenciją Šiauliuose, susitiki-
mus Joniškyje. Paskui viską perkėlė-
me į Vilnių, Lietuvos kultūros fondą, 
išplėstiniame susirinkime dalyvavo 
daug reikšmingų asmenų. Buvo svar-
bu, kad mums pritarė tokios asme-
nybės, kaip tuometinis LKF vadovas 
prof. Jurgis Dvarionas, Nepriklauso-
mybės Akto signataras Romualdas 
Ozolas, istorikas dr. Romas Batūra ir 
kt.

Kad tą faktą ir įamžinimo pers-
pektyvą priimtų visuomenė, buvusio 
mūšio vietoje pradėjome organi-
zuoti renginius, kurie tebevyksta ir 
šiandien, atėjus rugsėjo 22-ajai. Tai 
– spalvingi, įdomūs, priartinti prie 
istorinio fakto minėjimai su mūšių 
inscenizacijom, fejerverkais, laužų 
deginimu, su žirgų pasirodymais. 
Viena tokia šventė ypač įsiminė dėl 
nenumatyto gamtos siurprizo – pro 
šalį prašuoliavo dvylika elnių. Gra-
žiai išsirikiavę, visai netoli minėjimo 
vietos. Vienoje pusėje stovi žirgai, o 
kitoje pasirodė išdidžiai galvas iškė-
lę, gražiai išsirikiavę elniai. Tarsi juos 
kas iš senųjų amžių būtų atkėlę. Vaiz-
das, vertas dailininko teptuko, o gal 
ir daugiau.

Įamžinimo idėjos konkursą lai-
mėjo šiaulietė Virginija Taujanskie-

nė. Archeologiniams tyrinėjimams 
vadovavo Birutė Salatkienė. Nors 
praėjo keli šimtmečiai ir landšaftas 
pasikeitė neatpažįstamai – buvusi 
pelkėta vieta virto lygia pieva, arche-
ologams pavyko surasti net buvusio 
ežero su smėlėtom pakrantėm ir lau-
žaviečių šalia jų pėdsakus, o ir neti-
kėtų anuos laikus menančių daiktų. 
Paskui buvo organizuotas memo-
rialinio botanikos parko sukūrimo 
konkursas. Dar sykį Vilniuje susirin-
kę aukščiausio lygio specialistai pri-
tarė R. Ozolo minčiai, jog vien parko 
maža, reikia sukurti ir kažkokį meni-
nį akcentą. 

Kas Saulės mūšio memorialo au-
toriai? Kuo tas memorialas ypatin-
gas?

Meninio akcento konkursą lai-
mėjo kaunietis Vytautas Martišius. 
Deja, netrukus jis žuvo, susiklosčius 
tokioms aplinkybėms, projekto, nors 
ir originalaus, atsisakyta. Savo pro-
jektą įgyvendinti ėmėsi architekto 
Algimanto Černiausko grupė, pasi-
kvietusi į talką skulptorių Gintautą 
Lukošaitį. Kartu sutiko darbuotis ir 
idėjos konkurso autorė V. Taujans-
kienė. Projektas – istoriškai pagrįs-
tas, modernus,  originalus, viskas 
gražiai dera. Sujungus V. Taujanskie-
nės idėjas ir mintis su A. Černiausko 
grupės sumanymais, gavosi nemažai 
labai prasmingų papildymų. Atsira-
do vandens motyvas. Buvo sukurtas 
vandens telkinys, o šalia jo nugrimz-
dusius kalavijuočius vaizduojantys 
simboliai, dar – brasta, rodanti kelią 

HUBERTAS SMILGYS
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į sausumą. Vėliau radosi ir piliakal-
nis, kuris tarnaus kaip amfiteatras. 
Pačiam memorialo centre numatyta 
maždaug 30 metrų vertikalė, kuri la-
bai gerai matysis nuo magistralinio 
kelio – senojo Hanzos kelio, einan-
čio nuo Talino, Rygos link Karaliau-
čiaus, Hamburgo. Šalia vertikalės – 
aikštė, kurioje galės vykti renginiai, 
rinktis ekskursantai. O piliakalnio 
viduje – istorinė ekspozicija, ir ne 
tik Saulės mūšio atspindėjimui, bet 
ir vėliau Lietuvos žemėje vykusiems 
mūšiams. Jos sienos jau išliedintos. 
Takai, aikštynai suformuoti. Padary-
tos visos požeminės komunikacijos. 
Tame maždaug 4 ha plote visi žemės 
suformavimo darbai padaryti. Užli-
pus ant piliakalnio, atsiveria fantas-
tiška panorama – su vėjo malūnais, 
Joniškio bažnyčia. Kiek kartų buvau 
užlipęs, tiek lydėjo keistas jausmas – 
tarsi tas lemtingas mūšis įvyko vos 
vakar, žodžiais nenusakomas tas is-
torijos dvelksmas.

Beje, tas memorialas – pirmasis 
ir vienintelis tikras paminklas lietu-
vių pergalėms mūsų valstybėje. Kaip 
žinia, Žalgirio mūšis įamžintas Len-
kijos teritorijoje. Visos valstybės turi 
bent po vieną memorialą, tinkamai 
įrengtą. O juk tas istorinis įvykis ypa-
tingas ne tik Lietuvai, kuri apsaugo-
jo, apgynė nuo kalavijuočių invazijų 
visą regioną. Istorikų nuomone, jei 
nebūtų laimėtas Saulės mūšis, kažin 
ar būtų susiformavusi ir įsitvirtinusi 
tokia valstybė, kaip Lietuva. 

Ar daug dar nepadarytų dar-

bų memorialo statybvietėje? Nebus 
problemų juos užbaigti iki rugsėjo 
22-osios?

Faktiškai atlikta du trečdaliai dar-
bų, maždaug už du milijonus litų. 
Noras, kad darbai būtų užbaigti iki 
jubiliejaus, begalinis. Deja, ne viskas 
iniciatorių valioje. Tai priklausys nuo 
lėšų. Kartais nejučia pagalvoji, jog 
kalavijuočius įveikti buvo leng viau 
negu sukurti šį memorialą.

Dar liko pastatyti pačią skulptūrą, 
sutvarkyti centrinį aikštyną, uždeng-
ti būsimos ekspozicijos stogą, galuti-
nai suformuoti piliakalnį. 

Kodėl vis tik pasirinkti Jauniū-
nai, ne Salduvė? Juk ir tarp moksli-
ninkų tebėra aiškinančių, kad Sau-
lės mūšio svarbiausi akcentai sudėti 
Šiaulių pašonėje.

Žiūrint, kokiu masteliu žiūrėsi. 
Jei Europos masteliu, ir Jauniūnai, ir 
Salduvė yra Šiaulių pašonėje. Taip, 
dauguma istorikų teigia, kad kalavi-
juočiai buvo atkeliavę ir iki Šiaulių, o 
išsiskaidę po visą kraštą, kurį plėšė, 
degino, prievartavo. Bet pagrindinis 
smūgis suduotas Jauniūnų pelkėse. 
90 proc. tikimybė, kad ten. 

Vienas labai svarbus akcentas, 
kurį reikėtų pažymėti. Teko įsikal-
bėti su dėl šito abejojančiais profeso-
riais Edvardu Gudavičium ir Alfredu 
Bumblausku. Į jų pasakymą, kad toji 
vieta dar nėra galutinai nustatyta, 
kad dar yra abejonių, atsakiau: mes 
ne vietą įamžinam, o istorinį įvykį. 
„A, tuomet viskas tvarkoj. Tada mes 
pritariam“, – taip buvo atsakyta. 
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Pasiryžimas sumanymą įgyvendinti iki galo. Jauniūnai, 2015 m. rugsėjo 22 d. Iš 
dešinės: prof. Romas Batūra, LKF Valdybos pirmininkas Hubertas Smilgys, Joniškio ra-
jono meras Gediminas Čepulis, Joniškio rajono vyr. architektė Daiva Bičkienė, literatas 
Jonas Ivanauskas, minėjimo organizatorius Rolandas Žalnierius, architektas Algiman-
tas Černiauskas.

HUBERTAS SMILGYS

Kita vertus, Jauniūnai, kaip Saulės 
mūšio istorinė vieta, – yra oficialiai 
patvirtinta.

Jei toks memorialas būtų atsira-
dęs Salduvėje, ir Šiauliai, ko gero, iš 
šito būtų daugiau išlošę, ir memo-
rialas aktyviau lankomas nei tas, 
kuris baigiamas kurti tolokai nuo 
didmiesčio, neretai pavadinamo 
Saulės vardu?

Salduvė irgi ne išganymas. Panašiai 
priekaištaujančių klausiu, ar patinka 
Vitalijaus Lukošaičio sukurta medi-
nė skulptūra, stovinti šalia Salduvės 
piliakalnio. Paaiškėja, kad jos net ne-

matė. O aš miesto svečiams visada ją 
parodau, dar ir į savo knygą perkėliau. 

Jauniūnai yra pašėlusiai dėkingoj 
vietoj – visai šalia Hanzos kelio, pro 
kurį per metus pravažiuoja milijonai 
žmonių. Netolimoje kaimynystėje – 
Kryžių kalnas. Architektas A. Čer-
niauskas padarė brėžinį, kad parody-
tų įdomų sutapimą: linkis nuo ma-
gistralinio kelio, o paskui atstumas 
ir nuo Kryžių kalno, ir nuo Saulės 
mūšio vietos – identiški. Kaip žino-
te, šventąjį kalną lanko ištisus metus. 
Logika sako, jog ir Jauniūnai neturė-
tų būti aplenkti.
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Lietuvos kultūros fondas yra ir 
vienas iniciatorių atgaivinti Šiau-
liuose Saulės laikrodžio aikštę. Ką 
siūlote?

Visų pirma, sutvarkyti. Paminklo 
apačioje ant plokščių būtinai turė-
tų atsirasti istoriniai-memorialiniai 
užrašai, bylojantys, kas tai. Dabar gi 
ne vienas miesto svečias klausinėja, į 
ką tas šaulys šauna, kodėl, ką tai sim-
bolizuoja ir pan. Jokios informacijos 
toje aikštėje apskritai nėra.

Ruošiatės mokslinei konferenci-
jai „Saulės mūšis Europos konteks-
te“? Kas jos prelegentai? Ką naujo 
joje išgirsime?

Analogišką susiėjimą rengia ir 
Šiaulių universiteto istorikai, todėl 
tikriausiai jungsimės prie jų, remsi-
mės universiteto mokslininkų pajė-
gomis. Nesolidu būtų išsiskaidyti ir 
rengti savo konferenciją. 

O kas ruošia leidinį „Šiaulių 
(Saulės) mūšis. 1236–2016“? Ką 
jame ras skaitytojai?

Jau yra parašytas labai konkretus 
prof. R. Batūros straipsnis. Laukiame 
prof. Arūno Gumuliausko straips-
nio. O apie Saulės mūšio įamžinimą 
„Saulės deltos“ leidykloje medžiagos 
sukaupta gana daug ir įvairios. Ta-
čiau tai nebus didelės apimties, ma-
syvus leidinys, kokie dažniausiai tik 
pavartomi. Mums svarbu parengti 
populiarų, kiekvienam prieinamą 
leidinį. 

Ką dar Lietuvos kultūros fondas 
planuoja ar sufleruoja kitiems ta 
ypatinga proga?

Iš tikrųjų esame pateikę tokį siū-
lymų paketą, kuris gal ir galėtų tapti 
orientyru. Aišku, jokiu būdu nesie-
kiame viską aprėpti. Paliko dide-
lį įspūdį tai, ką neseniai pamačiau 
Šiaulių miesto savivaldybėje: gauta 
daugybė pasiūlymų, kaip paminėti 
šitą neeilinę datą. Nors kai kurie jų 
menkesnės vertės, paskubomis su-
galvoti, svarbu, kad jau yra noras da-
lyvauti, paminėti, kad Seimo spren-
dimas išjudino žmones. 

Nejučia prisiminiau daug metų 
kartotus prof. R. Batūros žodžius: 
„Kodėl Šiauliai nusišalina nuo to 
mūšio, net per Šiaulių dienas jam ne-
skiriamas nė vienas renginys?“ Netu-
rėdavau ką atsakyti.

Labai norėtųsi, kad ne tik memo-
rialas būtų užbaigtas, bet ir kad Sau-
lės mūšio metų paminėjimas neuž-
sibaigtų kaip atsitiko su „garsiuoju“ 
VEKS‘u (Vilnius – Europos kultūros 
sostinė – red.). Užsibaigė ir liko tik 
stendas prie geležinkelio stoties. Mi-
lijonai ištaškyti už fejerverkus, už už-
sienio atlikėjų pasirodymus. Tai buvo 
apgailėtinas lėšų iššvaistymas. Rezul-
tatas, neduodantis jokios naudos nei 
visuomenei, nei tiems, kurie tą šur-
mulį kelia. O buvo galima padaryti 
išskirtinių dalykų, kurie liktų kitoms 
kartoms. Svarbu juk ne paūliavoji-
mai, palakstymai gatvėmis, perfor-
mansai, o mūsų piliečių pamąstymai 
apie praeitį, valstybės perspektyvą, 
išliekamosios vertės kūriniai. 
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