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Mieli bičiuliai,

nepamirškite, kad
SANTAROS prenumeratą 2018 metams

priima visi „Lietuvos pašto“ skyriai

Kol sostinėje nesibaigia „batalijos“ dėl pagarbos atminčiai įamžinimo, 
Kaune vienas po kito iškyla ženklai istorijai ir asmenybėms. Šv. Kalėdų 
išvakarėse K. Donelaičio gatvėje atidengtas paminklas mokslininkui 
Algirdui Juliui Greimui atminti. Pasak A. J. Greimo biografi ją pa-
rengusio Purdue universiteto (JAV) profesoriaus Thomas F. Broden 
„semiotikos pradininkas Kauną prisiminė kaip kosmopolitinį miestą, 
kuriame susipažino su įvairius pasaulio kraštus jau aplankiusiais 
studentais. Lietuva formavo jo asmenybę ir tapatybę, suteikė jam rimtą 
humanitarinį išsilavinimą, įteigė europinio folkloro tradiciją ir poetinę 
prasmę, įdiegė įsipareigojimą įsijungti į vykstantį tautinės kultūros ir 
bendruomenės kūrimą“. „Šios asmenybės įamžinimas Kaunui suteiks 
dar daugiau dvasinės energijos“, – džiaugėsi vienas iš idėjos iniciatorių 
Kauno valstybinio choro vadovas prof. Petras Bingelis. Iš granito ir 
bronzos A. J. Greimo skulptūrinį portretą sukūrė prof. Stasys Žirgulis.

Už dalykinius ir reiklius patarimus „Santara“ dėkoja 
konsultacinei kolegijai, autoriams, skaitytojams. 

Nuoširdus ačiū už paramą:

SRT rėmimo fondui

UAB „BERLIN CHEMIE 
MENARINI BALTIC“
(Generalinis direktorius 
dr. Algimantas Blažys)

Utenos rajono savivaldybei
(Meras Alvydas Katinas)

Spaustuvės 
„PETRO OFSETAS“ 
žmonėms
(Generalinis direktorius Petras Kalibatas)
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prologos

Henrikas JUŠKEVIČIUS
APIE ŽODŽIO KAINĄ
PASAULYJE IR ...
KNYGNEŠIŲ ŽEMĖJE 

Žiniasklaidos svarba šiandien niekas neabejoja. Tau-
tos moralę, jos dvasinį atsparumą ugdo ne tik šeima, 
mokykla ar bažnyčia, bet ir televizija, radijas, spauda. 
Žiniasklaida formuoja elgesio normas, pasaulio suprati-
mą, požiūrį į ateitį, dabartį ir tautos praeitį. Ji ir socia-
liniai ryšiai lemia piliečių nuomonę apie nacionalines ir 
tarptautines institucijas, stiprina pasitikėjimą jomis. Deja, 
pasitikėjimas žiniasklaida pasaulyje labai susilpnėjo. Vos 
prieš keletą metų JAV piliečiai dar žiniasklaida tikėjo la-
biau, nei valdžia. Šiandien tas pasitikėjimas smuko nuo 
40 iki 27 procentų. Donaldo Trumpo rinkimų kompanijos 
metu žiniasklaida buvo prieš jį, bet rinkėjai ja netikėjo. 
Ar ne panašiai atsitiko ir Lietuvoje paskutiniuose Seimo 
rinkimuose?

Daugelį metų JAV buvo sektinas spaudos laisvės ir 
demokratijos pavyzdys.1956 metais 66 procentai amerikie-
čių tikėjo spauda. 1972 metais CBS Vakarinių naujienų 
vedantysis Volteris Kronkaitas (Walter Cronkite) buvo pati-
kimiausias tarp visų JAV politinių asmenybių.1976 metais 
„Vašington Post“ žurnalistai Bobas Vudvardas (Bob Wood-
ward) ir Karlas Bernšteinas (Carl Bernstein) atskleidė Vuo-
tergeito (Watergate) istoriją, kuri privertė Prezidentą Ričardą 
Niksoną atsistatydinti. Jie tapo nacionaliniais herojais.Ta 
tema buvo sukurtas visiems žinomas filmas su Robertu 
Redfordu (Robert Redford) ir Bobu Vudvardu (Dustin Hoff-
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man). Galima drąsiai teigti, kad karą Viet name sustabdė 
ir amerikiečius pasitraukti privertė JAV žiniasklaida.

Per paskutinį penkiasdešimtmetį žiniasklaidos gali-
mybės pasikeitė. Atsirado kabelinė televizija, Internetinės 
naujienos, pramoginiai kanalai. Tradicinė žiniasklaida JAV 
prarado monopoliją ir ja vis mažiau pasitikima. Europos 
žurnalistų asociacijos tyrimai liudija, kad skaitytojų, klau-
sytojų ir žiūrovų nuomone profesionalus žiniasklaidos lygis 
smuko. Vis labiau pastebimas politinis angažuotumas, 
sensacijų paieška, nepateisinamas kišimasis į žmonių pri-
vatų gyvenimą. Prancūzijoje žymiai sumažėjo prenumerata. 
64 procentai prancūzų mano kad spauda priklauso nuo 
vienos ar kitos politinės partijos. Tyrimai liudija, kad Eu-
ropoje televizija ir radiju pasitiki apie trisdešimt procentų 
gyventojų. Įdomu, kad kuo daugiau žmonės tiki spauda 
ir mažiau Internetu, tuo labiau pasitiki nacionalinėmis 
vyriausybėmis. Pagrindinės priežastys įvardintos kaip at-
sakingumo stoka, banalus įvykių pateikimas, nekritiškas 
įžymybių garbinimas, politinio balanso stygius. Anglijoje 
pasitikėjimas spauda smuko iki 19 procentų. Tiek pat 
kiek Italijoje televizija. Ar ne Berlusconi „dėka“? Laimė, 
yra valstybės ( Islandija, Norvegija,  Suomija, Danija, 
Švedija), kuriose pasitikima žurnalistais. Čia ir korupcija 
žymiai mažesnė.

Atrodo žurnalistikos etiniai principai labai paprasti: 
ieškok faktų, sakyk teisybę, nekenk ir pateik kitą 
nuomonę. Be abejonės žiniasklaidai neigiamą poveikį 
daro jos koncentracija ir komercializacija. Ypač tai rėžia 
akį TV. Deja, Lietuva ne išimtis, o gal net ryškus ko-
mercinių kanalų pavyzdys. Komercinės televizijos minta 
iš reklamos, ir ji užima didelę dalį laidoms skirto laiko. 
Jų vadai kovoja už klientą, už jų skaitlingumą, tai yra 
už reitingą. Jis lemia viską. O orientuojantis į reitingus 
nesukursi aukšto meninio lygio programų. Teigiama, jog 
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tokių programų reikalauja žiūrovas, bet seniai įrodyta, kad 
televizijoje ne paklausa formuoja pasiūlą, o pasiūla for-
muoja paklausą. Reitingai tai cenzūra. Dėl žemo reitingo 
programa išmetama iš eterio, o dažnai atleidžiami ir ją 
ruošę žurnalistai. Komercinių kanalų programų įtaka visuo-
menės, ypač jaunimo vertybėms, ypatingai ryški Rusijos 
komercinėje TV. Ji prisotinta prievartos, pornografijos (pa-
krikštytos - erotika). Serialų herojai- nusikalstamo pasaulio 
autoritetai. Tas laidas rodo ir Lietuvos komerciniai kanalai. 
Taip „sulietuvina“ labiausiai kriminalizuotą NTV programą.

Visuomeninio transliuotojo paslaugų svarba socia-
liniam, demokratiniam ir kultūriniam gyvenimui yra pri-
pažinta Europos Sąjungoje, o svarba skatinant kultūrų 
įvairovę įteisinta 2005 metų UNESCO konvencijoje dėl 
kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo. Mūsų 
nacionalinio transliuotojo televizijos ir radijo laidos, mato-
mos ir girdimos užsienyje liko vienintele priemone išlaikyti 
milijoninę emigraciją Lietuvos kultūrinėje ir informa-
cinėje erdvėje. Tai vienintelė galimybė, kad užsienyje 
gyvenantieji vaikai neužmirštų savo tėvų kalbos, teisingai 
ja kalbėtų, susipažintų su Lietuvos istorija, tradicijomis, 
literatūra. Deja, LRT programai skiriamos lėšos kelia nuos-
tabą. Daug kalbame apie hibridinį karą, bet ten kur jokie 
NATO batalionai mums nepadės, švietimui ir žiniasklai-
dai skiriame mažiausiai lėšų Europos Sąjungoje: trijų 
televizijos ir trijų radijo programų biudžetas 36 milijonai 
eurų. Reiškia, Lietuvos piliečiui per mėnesį tenka ma-
žiau nei vienas euras. Estui dvigubai daugiau. Kaip ir 
kitų valstybių visuomeniniams transliuotojams ir mūsiškis 
sulaukia nemažai priekaištų. Gaila, bet pagrįstų. Vargu 
ar mūsų vakaro žinių ir laidų vedantieji gali tikėtis tokio 
pasitikėjimo, kaip objektyvusis Volteris Kronkaitas. Žino-
mas Rusijos televizijos politinis apžvalgininkas Kiseliovas 
pareiškė, kad taip vadinamo objektyvaus žurnalisto laikas 
baigėsi ir atėjo agresyvaus, angažuoto žurnalisto era. Ne-
sinorėtų, kad Lietuvos žurnalistai rinktųsi tuos klystkelius. 
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Deja, kartais atrodo, kad tokia pagunda yra. Bet reikia 
pasidžiaugti, kad visuomeninis transliuotojas ir esamomis 
sąlygomis transliuoja bemaž visas Lietuvos nacionalines 
ir religines šventes, puoselėja tautos tradicijas, sukūrė vi-
deoteką – elektroninę Lietuvos kultūros ir istorijos atmintį. 
Taigi LRT turėtų palaikyti Seimo kultūros komitetas, nes 
jokio teatro auditorija neprilygsta vienos televizijos laidos 
auditorijai, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komite-
tas, nes jos programose yra daug patriotinių laidų, skirtų 
Lietuvos kariuomenei, Seimo Užsienio reikalų komitetui, 
manau, svarbus Lietuvos įvaizdis ir ryšiai su užsienyje 
gyvenančiais lietuviais. Vokietija visuomeniniams televizijai 
ir radijui skiria per 7 milijardus, gynybai 35 milijardus 
eurų. Lietuva gynybai skiria 723,8 milijonus. Skirtumas 
ryškus: Vokietija visuomeniniam televizijai ir radijui skiria 
lėšų tik penkis kartus mažiau nei gynybai, o Lietuva 20 
kartų. Taigi nereikia aiškinti kas pasiruošęs hibridiniam 
karui, o kas ne, nors hibridinio karo grėsmės Lietuvoje 
yra žymiai didesnės. Beje, Vokietijos Bertelsmano fondas 
įvertino žiniasklaidos padėtį Europoje ir pažymėjo, kad 
Rytų Europoje ryškūs „sovietizacijos“ procesai. Lenkijoje, 
Vengrijoje žiniasklaida vis labiau kontroliuojama ir varžo-
ma. Tokią „sovietizaciją“ Rytų Europoje vargu ar galima 
paaiškinti tų šalių istorija. Lenkija, Čekija, Slovakija, net 
Lietuva turi senesnę istorinę demokratijos atmintį nei Pran-
cūzija, Vokietija, nekalbant jau apie Ispaniją, Portugaliją 
ar Graikiją. Prezidentas Vaclavas Havelas buvo teisus 
sakydamas: „laikas liautis šias šalis vadinti „buvusiomis 
komunistinėmis šalimis“. Komunizmas šiose šalyse buvo 
trumpas laikotarpis šių šalių ilgoje istorijoje. Tai gal JAV 
vadinkime buvusia Britanijos kolonija“. Teisybė, tarybme-
čio užkratas kai kurių veikėjų galvose neginčijamai liko. 
Jiems vis dar imponuoja anuometinis valdymas. Todėl ir 
rezultatai ne visada džiugina. Per 10 metų Latvija spaudos 
laisvės reitinguose nukrito iš 12 vietos į 28, Estija iš 3 į 
12, Lenkija iš 29 į 47, Vengrija iš 17 į 67, Rusija iš 144 
į 148. Lietuvoje „Reporterių be sienų“ nevyriausybinės or-
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ganizacijos duomenimis spaudos laisvės indeksas nukrito 
iš 23 į 36 vietą. Lietuva vienintelė Europos sąjungos šalis, 
praktikuojanti draudimus kitos šalies (Rusijos) televizijos 
programoms. Dar liūdniau, kad mūsų Žurnalistų organiza-
cija vienintelė Europoje (tiesa dar Padnestrės respublikos), 
kuri nepriklauso Pasaulinei žurnalistų sąjungai, ginan-
čiai žurnalistų teises. Visų partijų programose kultūrai ir 
švietimui skiriamas prioritetas, tačiau po rinkimų realybė 
kita. Dar 2010 metais pirmą kartą per visą valstybės is-
toriją LRT buvo priversta sumažinti savo laidų apimtį. Ne 
Maskva, Berlynas ir net ne Briuselis privertė tai padaryti. 
Lietuvos vyriausybė, skirdama skurdžiausią iš visos Eu-
ropos visuomeninių transliuotojų biudžetą ir pasiūlė naktį 
miegoti, o ne radijo klausyti. Buvo užmiršta, kad visuo-
meninis transliuotojas yra ir šalies gynybinio potencialo 
dalis. Europoje didžiausias pasitikėjimas (54%) yra vietine 
regionine žiniasklaida. Lietuvoje 2009 metais spaudai 
PVM buvo drastiškai padidintas nuo 5 iki 21 procento 
(didžiausias Europoje). Regioninei spaudai sunku išlaikyti 
nepriklausomybę nepriklausomai nuo išorinių finansinių 
rėmėjų. Tiesa elementari: prarandi nepriklausomybę, pra-
randi ir pasitikėjimą. Daugelis ES šalių spaudą palaiko 
dėl jos švietėjiškos veiklos. Prancūzijoje laikraščiams ir 
periodiniams leidiniams – 2,1 procento PVM. Jungtinėje 
Karalystėje spauda PVM iš viso neapmokestina. Keista, 
bet PVM nėra Armėnijoje ir Azerbaidžane. Lieka viltis, kad 
ir mūsuose galiojantis 9 procentų PVM spaudai mažės. 
Argi reikia geresnio įrodymo, kad vienintelėje knygne-
šių šalyje pasaulyje, spausdintam žodžiui turėtų būti 
sudarytos ypač palankios sąlygos. Visa tai praeitis, o 
kokia ateitis? Skaitmeninės revoliucijos pasekmės bus 
kur kas reikšmingesnės, negu šiandien įsivaizduojame. 
Valdantieji, kurie niekada nenorėjo girdėti eilinių piliečių 
balso bus priversti juos išklausyti. Rašytojai, mokytojai, 
mokslininkai, meno veikėjai buvo tikrieji vedliai kovoje 
už Lietuvos nepriklausomybę. Pastaruoju metu mes re-
tai girdėjome jų balsą, o jeigu kas nors ir norėdavo ką 
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nors reikšmingesnio pasakyti, tai buvo balsas tyruose. 
Tie, kurie teigė, kad rinka viską pati sureguliuos, turi 
pripažinti savo didžiulę klaidą.

Pasaulyje įsigaliojo karo ir spekuliatyvinė ekonomika. 
Šeši milijardai dolerių per dieną išleidžiama ginklams. 
Aštuoni šimtai milijonų beraščių, dešimtys tūkstančių 
žmonių mirštančių iš bado, ekologinės katastrofos, didė-
janti praraja tarp turtingųjų ir skurdžių, toks šiandien 
pasaulis. Tad rytdienos problemas neįmanoma spręsti 
vakar dienos metodais. Šiandien mobiliu telefonu, Inter-
netu galima mobilizuoti milijonus žmonių ir taikiai, bei 
nuosekliai keisti padėtį. Tik svarbu kas mobilizuos tuos 
žmones. Inteligentija, mylinti savo šalį ir savo žmones, ar 
vėl tie, kuriems rūpi tik valdžia ir pinigai. Įvykiai arabų 
šalyse, kur Internetas buvo, kaip sakydavo, kolektyvi-
nis agitatorius ir organizatorius rodo, kad vietoj laukto 
pavasario gali ateiti gūdi viduramžių žiema.

Lietuvos ateitis priklauso nuo to, ar sugebėsime pa-
žvelgti toliau, nei artimiausia rinkimų data... 

Henrikas Juškevičius.
Stasio Paškevičiaus nuotrauka.
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Legendinis smuikininkas Gidonas Kremeris drauge su 
fotomenininku Antanu Sutkumi gruodžio pabaigoje solidžiai 
Vilniaus publikai pristatė išskirtinį projektą. „Vaidilos“ 
teat re skambėjo Mieczyslawo Weinbergo 24 preliudai, 
kurių transkripcijas  smuikininkas parašė pats. Pasak 
G. Kremerio, Antano Sutkaus fotografijos, buvo geriausias 
sprendimas šiam projektui. Dialogas tarp smuiko ir foto-
grafijų, suteikia išskirtinę meninę išraišką.

Radę laisvesnę valandėlę, su Maestro kalbėjomės ne 
tik apie muziką, kūrybą, bet ir kitus, jautrius dalykus, 
paliekančius mūsuose gilų įspaudą.

Jolita JANKUVIENĖ
 

Gidonas Kremeris:
 ...- KAS MES ESAME IR 
KĄ SUGEBAME IŠGYVENTI...
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– Jūs gimėte Rygoje, studijavote Maskvoje, apkeliavote daug 
šalių visame pasaulyje. Paskutinės kelionės buvo į Japoniją, JAV, 
Kijevą ir Maskvą. Ką Jums reiškia žodis „namai“?

– Namai man – būti scenoje, garsų karalystėje, tarp draugų, 
tarp mano jaunesniųjų „Kremerata Baltica“ kolegų (jau virš 20 
metų), o leisti laiką (nors ir trumpam) man patinka...Vilniuje.

– Kuri, iki šiol aplankyta šalis, jums paliko didžiausią įspūdį 
ir kodėl?

– Aš myliu Japoniją. Lankiausi šioje šalyje apie 40 kartų – 
pamilau jos kutūrą, „etiketą“, jos pagarbos jausmą... Neseniai 
Tokijuje buvau apdovanotas „Praemium Imperiale“, aukščiausiu 
pasauliniu apdovanojimu menų srityje, kasmet teikiamu Japo-
nijos meno asociacijos nuo 1988 m. Per 29 premijų teikimo 
metus muzikos srityje esu vienintelis smuikininkas ir dabar aš 
jaučiuosi dar artimesnis šiai šaliai.

– Kuo, Jūsų nuomone, skiriasi populizmas nuo patriotizmo?
– Jūs galite būti patriotu, nepriklausomai nuo to, kurioje 

pasaulio šalyje gyvenate ir kokį pasą jūs turite. Igoris Stra-
vinskis ar Sergejus Rachmaninovas tikrai buvo „patriotai“ ir 
rusų kultūros ambasadoriai. Abu kūrė rusišką muziką ir gy-
veno rusiška dvasia. Kaip „patriotui“ būti įtrauktam į galingus 
politinius žaidimus, tai – kitas siužetas.

– Kalbate įvairiomis užsienio kalbomis: rusų, anglų, vokiečių, 
prancūzų ir jūs tikite, kad muzika taip pat yra kalba. Kokia tai 
kalba, ar tai galima nusakyti žodžiais?

– Muzika yra emocijų kalba ir dėl to gali būti lengviau 
suprantama žmonėms, kurie yra atviri išgyvenimams. Muzika, 
vis dėlto, gali pasakyti daugiau nei žodžiai. Tai yra universali 
kalba. Jūs neturite būti labai išsilavinęs, kad suprastumėte 
muziką, jei esate atviras ją įsileisti į savo širdį.

– „Vaidilos klasikos“ koncerte Jūs grojote Mieczyslawo Wein-
bergo 24 preliudus, kurių transkripcijas pats pritaikėte smuikui 
(M. Weinbergas preliudus parašė violončelei). Kodėl pasirinkote 
šį projektą įgyvendinti kartu su fotografija, kaip sugalvojote pa-
kviesti Antaną Sutkų?
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– Kai aš jau nusprendžiau sukurti preliudų transkripcijas, 
šias rafinuotas miniatiūras smuikui ir po to aš užtrukau apie 
9 mėnesius jas rašydamas, man kilo ši keista mintis – leisti 
vystytis dialogui tarp trumpų muzikos kūrinių ir vaizdinių. 
Šiai idėjai dar reikėjo pribręsti ir rasti jai „partnerį“. Savo 
kolegės ir sutuoktinės Giedrės Dirvanauskaitės dėka susipaži-
nau su Antano Sutkaus kūryba. Nuo pat pradžių (pirmiausia 
bendraudamas internetu) aš buvau įsitikinęs, kad niekas kitas 
labiau neatitiktų meninių šio projekto vertybių. M. Weinber-
gas ir A. Sutkus yra tam tikro laikotarpio liudytojai ir abu tai 
puikiai atspindėjo savo kūryboje. Kartą sutikęs Antaną ir jo 
sutuoktinę Rimą – nepaprastai malonius žmones – aš buvau 
priblokštas jų atvirumo ir dvasiškumo.

Tai reiškė, kad bendras mūsų projektas gali prasidėti. At-
sirinkus eilę nuotraukų iš A. Sutkaus archyvų, man reikėjo 
sukurti „pagrindą“ – kokiu būdu šie du „požiūriai“ eis koja 
kojon, tuo pačiu nebūdami vienas kito „iliustracijomis“. Ga-
liausiai, jie pradėjo kalbėtis „kontrapunktais“. Vilius Keras ir 
Aleksandra Kerienė, taip pat Giedrė man padėjo tai sukurti. 
Rezultatą mes jau parodėme Sione (Šveicarija), Ivrea (Italija), 
Monrealyje, Niujorke, Kijeve, Maskvoje. Ruošiuosi tai tęsti ki-
tose Europos sostinėse. Šiais metais Vilnius – paskutinė mūsų 
stotis, kaip tam tikra kalėdinė dovana visiems lietuviams, o 
taip pat Antanui ir Rimai Sutkams.

– Esate sakęs: „Aš žinau daug kolegų, kurių techninis mu-
zikos atlikimas yra puikus. Bet labai dažnai už to yra tuščia 
žinutė ar net jokios žinutės“. Kokią koncerto žinutę Jūs skleidžiate 
Lietuvos auditorijai?

– Mano vienintelė žinutė: į meną nežiūrėti kaip į pramogą 
ar madą, kuri kartais leidžia jums patirti sėkmę, kurioje yra 
daug kerų, virtuoziškumo, „kultūrinio įvykio“. Nebandykite meno 
naudoti savęs reklamavimui, bet stenkitės nešti nuoširdžias ir 
sąžiningas „žinutes“, kurios yra svarbios kitiems. Ką jūs ati-
duodate „tarnaudami“, išliks gyva, kai jau būsite išėję... Tiesą 
sakant, būtent tokia yra M. Weinbergo bei A. Sutkaus kūryba. 
Mano rolė – tik truputį paryškinti viską rampos šviesa.
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Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Ledo vaikai“ 
dalyvavo Maskvoje festivalyje „Stanislavskio sezonas“.Try-
liktą kartą vykusiame tarptautiniame festivalyje buvo rodo-
mi Rusijos režisierių Henrietos Janovskajos, Kamos Ginko, 
Jurijaus Butusovo, Sergejaus Ženovačo, Dmitrijaus Krymovo 
spektakliai bei trys kūriniai iš Lietuvos, Ispanijos ir Vokie-
tijos. Festivalio organizatoriai nusprendė festivalį atidaryti 
Birutės Mar spektakliu „Ledo vaikai“, nes festivalio temą 
padiktavo Stanislauskio žodžiai: „Žmogus bet kurioje gyve-
nimo situacijoje neturi prarasti žmogiškumo“. „Ledo vaikai“, 
suvaidinti du kartus, tapo pagrindiniu šio festivalio simboliu.

Kurdama pjesę, Birutė Mar rėmėsi ne tik tėvų atsimini-
mais – spektaklyje yra daug ištraukų iš Dalios Grinkevičiūtės 
knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“. Rusų inteligentija taip 
pat išgyveno didžiulius trėmimus, todėl spektaklio kelionė į 
Maskvą tapo tiek pat jaudinančiu įvykiu, kaip ir pirmieji pa-
rodymai Vilniuje, kuomet dar buvo gyva Birutės Mar mama, 
nes jos dienoraščiai – pagrindinis emocinis kūrinio ramstis.

Kaip „Ledo vaikai“ buvo priimti ir suprasti Maskvoje, 
pasakoja Birutė MAR.

„LEDO VAIKAI“ MASKVOJE
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Jaudinomės išlydėdami Tave į įvairių įvykių pritvinkusią 
Rusijos sostinę. Ką pati jutai, ką išgyvenai? Ir svarbiausia, 
kaip Tave priėmė?

Išties tai ypatinga kelionė. „Ledo vaikai“ Maskvoje – 
vos ne spalio revoliucijos 100-jų metinių dieną! (festivalio 
atidarymas ir mūsų spektaklis Maskvoje įvyko lapkričio 
8-tą). Kai spektaklio išvakarėse atskridome į Maskvą ir 
važiavome mašina iš oro uosto į miesto centrą, per ra-
dijo žinias pranešinėjo, jog prie Kremliaus vyksta spalio 
revoliucijos šimtmečiui skirta demonstracija, jos dalyviai 
neša Lenino, Stalino, Che Guevaros portretus. O rytoj – 
mūsų „Ledo vaikai“. Prieš spektaklį širdis daužėsi stipriai. 
O dar į grimo kambarį dėl interviu atėjo rusų TV kanalo 
„Kultūra“ žurnalistai. Nerimavau dėl jų klausimų, galvo-
jau, kaip visa tai bus sumontuota? Tačiau jie buvo su-
pratingi ir geranoriški. TV „Kultūros“ kanalas kitą dieną 
„Naujienose“ parodė puikų reportažą apie „Ledo vaikus“ 
Maskvoje – pristatė ir Lietuvos bei Rusijos tremties faktus, 
ir spektaklį. Labai svarbu, kad televizija priminė tai visos 
Rusijos žiūrovams. O prasidėjus spektakliui širdis po tru-
putį rimo. Pilna žiūrovų salė nuščiuvusi sekė spektaklį. Po 
dešimties minučių mačiau, kaip vienas po kito traukiasi 
nosinaites ir šluostosi ašaras: žiūrovų reakcija buvo kaip 
ir Lietuvoje. Ir kitą dieną (Maskvoje vaidinau du spekta-
klius) – pilnutėlė žiūrovų salė, žmonių padėkos, šūksniai 
„bravo“ ir nuoširdus dėkingumas. Negaliu iki šiol patikėti.

Kas Tave pakvietė į šį festivalį, kas pastebėjo?
Spektaklį „Ledo vaikai“ pasirinko Maskvos teatro fes-

tivalio „Stanislavskio sezonas“ organizatoriai. Jo vadovė 
Zeinab Seid-Zade be galo myli lietuvių teatrą, yra atvežusi 
į Maskvą ne vieną Eimunto Nekrošiaus spektaklį. Ji pati 
gimusi tremtyje, todėl pamačius spektaklio „Ledo vaikai“ 
įrašą, nesuabejojo dėl jo pakvietimo. Be to, nusprendė, kad 
būtent juo reikia atidaryti festivalį. Kai atsisveikinant jai 
padėkojau už drąsą pristatyti tokį spektaklį Maskvoje (iki 
šiol jis buvo rodomas tik lietuviams), ji atsakė: „Rusijoje 
šį spektaklį rodyti labai svarbu. Po šio festivalio jūs va-
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žiuosite su juo visur, pamatysite. „Ledo vaikus“ turi matyti 
visame pasaulyje“. Tai – be galo didelis komplimentas ir 
pripažinimas. 

Kokie žmonės lankėsi Tavo spektaklyje? Ar vyko susi-
tikimai? Ar sulaukei momentinės reakcijos?

Kadangi Maskvos kultūriniame gyvenime tai svarbus 
teatro festivalis, publika, neabejoju, atidarymo dieną buvo 
didele dalimi buvo „teatrinė“. Po spektaklio priėjo ir dė-
kojo Jevgenijaus Vachtangovo teatro aktoriai, teatro kri-
tikai, žiūrovai. Rusijoje jie emocionalūs, nebijo ateiti į 
grimo kambarį. Nepažįstami žmonės, atėję po spektaklio, 
ėmė pasakoti savąsias tremties istorijas, norėjo apsika-
binti, verkė. Be galo jautru. Kitą dieną gavau ir laiškų, 
žinučių facebooke. Vienas iš jų jaunos merginos: „<...> 
Spektaklį išgyvenau kartu su jumis ir išėjau iš salės kitu 
žmogumi. Spektaklio tema sudėtinga, bet tokia reikalinga. 
Mes, ateinančios kartos, privalome žinoti KAIP visa tai 
buvo. Kaip žmonės tokiose nežmoniškose sąlygose galėjo 
išlikti žmonėmis <...>“. Ypač brangu, kai tokius žodžius 
parašo Rusijos jaunos kartos žmogus. Labai svarbus buvo 
ir Lietuvos ambasadoriaus Rusijoje Remigijaus Motuzos 
apsilankymas spektaklyje. Po spektaklio išėjęs į sceną, jis 
pasveikino žiūrovus ir festivalį, padėkojo už garbę Lietuvai jį 
atidarant ir priminė, jog neseniai Maskvoje buvo atidengtas 
paminklas Stalino aukoms atminti, kurių Rusijoje, kaip 
oficialiai skelbiama, buvo apie 12 milijonų!

Kuria kalba vaidinai? Ar sunku buvo tarti tokias pjesės 
frazes, kaip „jūsų tankai traiškė mano kraštą, bet manęs jie 
nesutraiškys“? Ar galvojai apie pjesės kupiūras, vykdama 
į Maskvą?

Spektaklį vaidinau lietuvių kalba su rusiškais titrais. 
Tik pradžioje ir pabaigoje, kai pasakoju apie save ir savo 
šeimą, kalbėjau rusiškai. Kupiūrų nedariau, tik pakeičiau 
kai kuriuos žodžius. Pavyzdžiui, „rusų kareivis“ į „sovietų 
kareivis“. Kai kurias frazes ištarti buvo išties nelengva, 
nenorėjau, kad žiūrovai jas priimtų kaip kaltinimą, todėl 
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jų neakcentavau, tariau tyliau, susitelkusi į vidinį skaus-
mą. Tarkim, frazę „Jums čia, kaip pavojingiems, gyventi 
negalima, – veš ten, kur įsakys Maskva!“ Sulaukus žiūrovų 
palaikymo, per antrąjį spektaklį jau įsidrąsinau. Supratau, 
kad emociškai žiūrovus tai veikė dar stipriau. O spekta-
klio pradžioje pasakiau keletą sakinių ir apie XX amžiaus 
pradžioje daugybę ištremtų rusų inteligentų, poetų, teatro 
žmonių...      

Ar ketini tęsti šią temą, kuri yra „nepatogi“ net ir mūsų 
mylimoje Lietuvoje?

Taip, ketinu tęsti. Pirmiausia su „Ledo vaikais“. Reak-
cija Maskvoje parodė, kad šis spektaklis turi keliauti už 
Lietuvos ribų, jį labai svarbu parodyti Ukrainoje, Baltijos 
šalyse, Europoje. Pasak teatro festivalio vadovės Zeinab 
Seid-Zade, „Rusijos jaunoji karta turi tai pamatyti scenoje 
ir išjausti, – kad tai daugiau niekada nepasikartotų“.

Stebina, kad Lietuvoje irgi tarsi bijoma kalbėti šia tema, 
kad kažko neįžeistum, nesupykdytum. Tai gilūs pasąmo-
ninai dalykai. Kai kalbi primityviai, labai lengva sukelti 
skandalą, sumaištį, priešpriešą. Bet meno kalba subtilesnė, 
gilesnė ir labiau paveiki.

Manau, ateis laikas mano mamos palikimo studijoms. 
Ji Nepriklausomybės metais yra surinkusi daugybę me-
džiagos apie Lietuvos partizanus, apie tremties bylas. Yra 
ir daugybė jos laiškų, dokumentų. Jaučiu vidinę būtinybę 
ir džiaugsmą tęsti mamos darbus savo kūrybos kalba.

Festivalio spektakliai vyksta trijų skirtingų teatrų erdvė-
se. „Ledo vaikai“ buvo vaidinami Jevgenijaus Vachtangovo 
teatre, kuriam šiuo metu vadovauja Rimas Tuminas. Tai 
naujai pastatyta erdvė. Kuo ypatingas šis teatras? Ar jun-
tama Rimo Tumino ranka?

Labai gaila, kad festivalio atidarymo metu Rimas Tu-
minas buvo Peterburge. Ten vyko jo spektaklių festivalis. 
Tačiau Tumino ranka ir širdis juntama labai stipriai. Net 
teatro budintis su mumis sveikinosi lietuviškai, teatre jau-
čiasi ypatinga pagarba Lietuvai, o taip pat disciplina, teatro 
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gyvybė, pagarba aktoriams. Koridoriuose – Vachtangovo 
spektaklių nuotraukos, „gyvas“ ir teatro tarnybinis bufe-
tas, kuriame taip gera susitikti ir išgirsti komplimentus 
iš Rusijos teatro „žvaigždžių“. Visi jie be galo įsimylėję 
Tuminą ir tiki jo teatru. Žinomas Rusijos aktorius Jevge-
nijus Kniazevas prie arbatos puodelio paironizavo: „Mūsų 
teatras labai konservatyvus, tradicinis – neįsileidžia jokių 
nuogybių, keiksmų, ir tai puiku, toks jis ir bus!“. Išties, 
Vachtangovo teatro aktoriai be galo tiki jautria ir subtilia 
Rimo Tumino teatrine kalba.

Kokia šiandieninė Maskva?
Didelė ir visokia. Maskvoje teko pasivaikščioti tik pus-

dienį, nueiti į centrinį knygyną „Dom knigi“. Ten praleidau 
apie trejetą valandų. Kokia neįtikėtina gausybė leidinių, 
knygų! Ir Senasis Arbatas gyvas: pilnas gatvės muzikantų, 
turistų, dailininkų, antikvariatų ir jaukių kavinių. Štai 
vienos jų reklama gatvėje: „Karšta skani kava“ ir rodyklė 
į kavinę, „Šaltas žiaurus pasaulis“ – ir rodyklė į miestą.

Pabaigai noriu pacituoti garsaus rusų teatrologo, šeks-
pyrologo, festivalio meno vadovo Aleksejaus Bartoševičiaus 
mintis, kurios buvo išspausdintos festivalio bukleto įžangoje: 
„Spektaklis „Ledo vaikai“ skirtas mūsų bendros tragedijos 
laikams. Kai spektaklyje kalbama apie stalinistinių laikų 
kraupią kroniką, visada kyla emocinio pertekliaus pavojus, 
ypač tiesioginės apeliacijos į salės atjautą. Bet Birutė Mar 
pasirinko kitą kelią: dokumento veiksmingumas sujungtas su 
beveik atsieta intonacija. Ir tai suteikia maksimaliai stiprų 
įspūdį! Medžiaga, labai svarbi ir mums, Maskvos šiandie-
niams žiūrovams, spektaklyje sujungta su savo santūrumu 
pavyzdingai tiksliu teatriniu skoniu“.

Kalbėjosi Daiva ŠABASEVIČIENĖ
Nuotraukos Dmitrijaus Matvejevo
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Apie naują Tautvydos MARCINKEVIČIŪTĖS 
poezijos knygą

MANO POE(MA)MA
(Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. 2017 m.)

Viktorija Daujotytė rašo:
„Tautvydos Marcinkevičiūtės eilėraščiais ap-
globiama seno žmogaus dvasia. Apglobia-
ma taip, kad ir ta, kuri apglobia, išgyvena 
džiaugsmą, teisingo gyvenimo jutimą. Nuolat 
atšaukinėjama mirtis, nenorima prarasti, 
nenorima išleisti iš namų tos, kuri čia vi-
sada buvo.

Eilėraščių poetiškumas – atsargūs etikos 
žingsnai į estetiką“.
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de profundis

prieš savo valią prieš rašytą testamentą
prieš atsisveikinimą tylų su visais
prieš gydytojų prognozes prieš Tą Momentą
prieš nemigą su jos košmariškais garsais
prieš baimę savo kūno niekad nebebūti
prieš sumažėjančius nuo morfijaus skausmus
prieš pagerėjimą ligos eigos trumputį
prieš nesiliaujančio silpimo simptomus
prieš jausmą kad tave visai apleido Dievas
prieš tuštumą kai jo gilia malda šaukies
prieš mintį kad tai paskutinės tavo dienos
prieš nebuvimą Visareginčios Akies:

tad nežinia už ką galbūt kaip tik už tai
dėkoji Dievui kad jis myli taip karštai

Tautvyda MARCINKEVIČIŪTĖ
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noriu tavo gyvenimą

noriu tavo gyvenimą mama
daug geriau pažint nei tu kadaise
kai ant veidrodinės amalgamos
mūs kvėpavimo pynės žvalgaisi

į vaikystę tu mane vienatine
bet ar savo ar mano jau liejasi
nesimato iš tolo nors artima
tais pačiais juk šlakstyta aliejais

baldų kvapas tas pats nosy tvyro
ir prieššventinė apima nuotaika –
iš giliai tartum filmuos von triero
tu atsimeni kai buvai nuotaka

ir dabar kai kartu išgyvename
nežinau ar bent kiek tu pažįstama
ne tas pats kraujas venose
ne tas pats bet tas pats kai pražystama

konkuruojama džiaugiamas dėmesiu
o paskui o paskui daug jau vyksta
kai sunkyn šitas kalnas jo ėmėsi
tiktai dar nežinojus kaip vystama

kaip šviesėjama nenuvertėjama
kaip į išmintį klodus jos gręžiamas
ir kaip mylima nors ne į temą tai
net kai laikas paglosto lyg ežį mus

2012.07.04
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kam kur nors trenktis  
jei auksas kaune

   kam trenktis į kurį nors žalią kapinyną (thai –
landas turkija) gyvenant auksiniame mieste Nusilei –
dai nuo PAR odos kalno ant kurio viešai buivolo odą
išmainei į liūto kailį dar prasitęsdama vizą ir jau tu
beveik namuose laisvės alėjoj ( prie užkalto ir dulkė –
mis ant langų aprašinėto saugumo pastato atkreipusi
 dėmesį į ondatros kailinukais dėvinčią moterį ji taip
pat iš plėšrūnų pasaulio); karo kapelionas rakina
šv. Mykolo (soboro) bažnyčios duris kas antras praeivis
pažįstamas bent jau iš matymo; dolskis su žaviu reve –
ransu dėkoja už niekada nevystančias rožes subtiliai
apvyniotas auksiniu raišteliu apie jo ištietą bronzinę
ranką rodančią į atgijusį metropolį; liepų auksas
čeža po kojomis reikalingas tik vaikams (štai kaip
jaukiai pasilenkęs prie savo atžalos jaunas tėvas riša
jai šaliką); kiek dar daug šioje alėjoje klega jaunimo
nekeičiančio gimtojo miesto aurum į varinius užsienio
pinigėlius; pasilabinęs su vienu praeiviu pasišnekėk su
kitu ir „iki“ tau pasakys gėrybių pertekliumi springs –
tantis „Ikiukas“, iki pasimatymo su šios gatvės gyvuoju
simboliu poetu gp su kuriuo prie dar nenuneštų iš
gatvės staliukų išgersite vakarinę lyg visas pusrutulis
vyno taurę ir lėtai pasišnekučiuodami grįšite namo čia
pat į bevei laisvės alėją.

2011.10.26

Tautvyda MARCINKEVIČIŪTĖ
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persefonės pagrobimas

nekyla rankos palaistyt gėlių
sukabinti į spintą drabužius
iškraustyt nereikalingus daiktus iš stalčiaus
tokius kaip pernykštis kaštonas
ir sutvarkyti kitą peraugusį
                                      derlių
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hadas pagrobė tave persefone
pasilenkusią prie gajos išaugintos
naktižiedės

visi dievai apgavo mane persefone

kaip šalta beviltiškai šalta
lyg tavo rankas
būčiau palietus
požemių karalystėje

karštą pavasario dieną
niekas nekvepia nesistiebia nebujoja
nors žalia taip žalia
kad svaigsta galva
ir skauda akis
lyg būčiau
kitame pasaulyje
be tavęs.

aš tavo motina demetra
mano kūdiki
kūdiki mano
mama

2014.05.20

Tautvyda MARCINKEVIČIŪTĖ
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Kūrėjas suka tikrai persuka žvaiždynais laikrodį savo – ir 
tu vienas bemiegę naktį, ir žemė kvepia rūgščiu puslaukiniu 
Rudnios obuoliu ir gimtųjų Igliaukos sodų ranetu... Tu iš 
ano amžiaus, tačiau stebuklingiausiu būdu gyveni šiame – 
kodėl, kokia teise... Ar suvoki, ar pateisini tau atseikėtas 
būties akimirkas, ar neišniekini jų savo gyvenimu? Ar esi 
vertas jų?

Kokia Dieviška Visata glūdi kiekviename mūsų – jausmų, 
minčių, vizijų, idėjų ir vaizdų Visata! Neįmenama ir slaptinga 
savo gilybe! Kokia Dievo dovana – tiltas į protėvius, takai 
į šaknis, kokia protėvių privilegija ainiams, mums kalbėti 
Jų kalba, rašyti, skaityti Jų – ir savo, mūsų, kiekvieno Tė-
vynės kampelio meilingai išūturiuota, išsaugota, išklegėta, 
išdainuota ir iškentėta – lietuvių kalba! Kurti šia kalba, 
ieškoti atsako šia kalba ir jį rasti! Kas gali būti nuostabiau 
už lietuvių kalbą lūpose ir širdyse, už jos švelnų godojimą 
rašte ir skaityme!

Mes ateiname į literatūrą ir išeiname, mus pastebi, ver-
tina ar nepelnytai nutyli stumdami į pašales, o neįmenamos 
didžios paslaptys – lieka! Kitiems, po mūsų. Jie jas bandys 
įminti ir net įveikti savo kūryba, jie tarsis radę amžinuosius 
kūrybos dėsnius, kad paslaptys neliktų paslaptimis. Kas 
mes – atsakys tik laikas. Tik laikas, o amžinasis Kūrėjau!

Žodžio menas, žodžio kūryba – literatūra todėl ir eg-
zistuoja, kad žmogaus būties, pasaulio, istorijos paslaptis 
rašytojas reikštų lyrinėm išpažintim, metaforom, vaizdais, 
meninėm idėjom, vaizduotų charakteriais ir paveikslais, 

Romas GUDAITIS

KŪRĖJAS  
PERSUKA  
LAIKRODĮ
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siužetų vingiais ir paradoksais, tačiau niekada iki galo jų 
neatskleistų. Net egzistuojančia kūrinių materialia ir menine 
aibe literatūra yra siekiamybė, projekcija į ateitį. Tačiau 
kokia pagunda vystosi ir kyla iš menininko, silpno žmogaus, 
siekio kūrybos aktu pranokti, pergudrauti – tegu ir savo 
pasaulėlyje – Kūrėją! Ar tiktai neišvengiamas ir teigiamas, 
ar akiplėšiškai įžūlus ir pragaištingas toksai siekis – ir 
tai yra paslaptis. Kūrėjas šelmiškai šypsosi matydamas 
menininko atradimų džiaugsmą, Kūrėjas su Širdgėla liūdi 
dėl iliuzijų ir sudužusių vilčių. Dėl to kūryba visados yra 
drama, o neretai – ir komedija. Vaidinantys savo nemirtin-
gumą, giedantys ditirambus žiauriai klysta dėl šventumo 
aureolių ir adoracijos nimbų.

Didysis Kūrėjas suka tikrai persuka laikrodį savo žvaigž-
dynais. Literatūrai, visų epochų rašytojams ir mūsų ku-
klioms pastangoms kurti lietuviškai.

Tapatybė! Ar tiktai mes nenuvalkiojom šios sąvokos? 
Nusikalėme – ir mosuojame Šiuo dailiai išdrožtu – tapaty-
bės – pagaikščiu kur tiktai reikia ir nereikia, aiškindami ir 
pagrįsdami tautos, visuomenės, savo, kiekvieno tapatybę! 
Tiek ir tegirdim visur, menkiausia proga – tapatybė, tapa-
tybė – ir negyva, išvestinė scholastinių schemų, atleiskite, 
narpliavonė iš jos! Tiek jau to! Tačiau juk yra ir būdas – 
prisiminkim Daukantą! – tautos būdas, aukštaičio-kalnėno, 
žemaičio, sūduvio būdas. Yra tautos charakteris – dėlto 
tokios skirtingos dvi išvengusios pragaišties ir asimiliacijos 
baltų tautos: mes ir latviai. Mūsų specifiškai lietuviškas 
santykis su laiku daug gali pasakyti apie kultūrinę, etninę, 
istorinę savastį. Taigi – ir be tapatybės – apstu rakursų, 
briaunų, bruožų ir, aišku, spalvų.

Kol neatkūrėme savo valstybės, aukštinome tautą ir jos 
galias. Dabar atsigręžiame į žmogų – į jo dvasios gelmę, 
tyrą, kilnią širdį ir klaikias moralinio nuopuolio tamsumas.

Žmogaus dvasinis grožis – taip! Bet juk kontrapunktu ir 
šalia: ir žvėriškas pinigų, turtų godulys, ir dviguba, triguba 
moralė, ir arogancija, vaidyba įvaizdžiui, reitingui, ir jos 
karališkoji tuštybė – poza kasdieniame, dirbtinai hiperbo-
lizuotame, masinių komunikacijų ištiražuotame farse anal-

...  ĮŽVALGOS  ...
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fabetams, dykaduoniams ir apkvailintiesiems... Atėjusiems 
iš anos epochos ir jos neprisimenantiems, savo per ketvirtį 
amžiaus prisiaugintiems, išuggdytiems ir išpopintiems... 
Dar nieko nenuveikusiems, neaprėpiamiems pretenzijomis, 
visados teisiems, „su visu pasauliu bendraujantiems“ in-
ternete, nebaudžiamiems dėl šmeižtų ir juodinimų anoni-
mams – juk laisvė, juk išmušė jų valanda... Antikultūros 
triumfo ir nebaudžiamumo už „saviraiškos laisvę“ valanda 
„viešojoje erdvėje“ ir, aišku, internete... Baimė, taip taip – 
baimė, keliaklupsčiavimas prieš galingesnį ir turtingesnį, 
prieš valdžią imituojančius šiaudadūšius ir rėksmingą, agre-
syvų chamizmą... Savaime suprantama, visi šie gyvenimo 
reiškiniai jaukiai ir intelektiškai paslėpti teorinėje tapatybėje 
ar samprotavimuose apie tapatybę. Todėl jų kaip ir nėra, 
tam ir viešasis diskursas, kad jų nepastebėtų Ir moderni 
literatūra, kad jų neatskleistų. Neperspektyvu tai. Neįtelpa 
į projektus ir pinigų sumas už projektus. Prioritetai čia 
aiškūs.

DIDŽIOJI PASLAPTIS! Tai ją Kūrėjas padovanojo tautai 
prie Baltijos ir Nemuno! Ji padėjo mūsų tautai išlikti juo-
džiausiais baisiaisiais laikais, o mūsų žmogui – žmogumi 
prievartos naktį! Ir ar ne ji – toji DIDŽIOJI PASLAPTIS – pa-
dės tautai išlikti dabar? Mobilizuoti – per amžius nepažintą, 
tačiau realią, tikrą – savisaugą užėjus marui: emigracijos, 
šaknų, gimtosios kalbos, kultūrinės savasties išsižadėjimo, 
bezdžioniavimo, masinės antikultūros, nihilizmo marui!

Graži, viltinga, darbšti Lietuva – ir kiekvienas mūsų, 
lietuviškas žodis – ir nemirtinga jo siela... Visais laikais ir 
amžiais knygomis į žmones ėjusių, tautą žadinusių, kalbą, 
kultūrą, Tėvynę sujos istorija ir likimu mylėjusių, kūrusių 
savo kraštui, išėjusių su meilės malda Lietuvai – siela.

Kūrėjas suka tikrai persuka laikrodį savo žvaigždynais, 
todėl sustok, o faustiškoji akimirka, neleisk dar mums at-
sisveikinti! Leiski mums nors mirksnį akies įsižiūrėti vie-
niems į kitus!

Gal kam ir gerai, jei visuomenė ir kiekvienas individas 
bei jų visuma virstų kaimene – valdoma, išplautais smege-
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nim primityvių būtybių kaimene, kuriai tereikėtų fejerverkų, 
duonos, reklamos, festivalių ir žaidimų! Kuri neskaitytų, o 
jei ir skaitytų, tai tik tuos autorius, katrie atitinka įman-
trias rekomendacijas ir schemas. O kas tada būtų, leiskite 
paklausti, ir kaip tada vadintųsi – cinizmas? Paprastas, 
nors ir lietuviškas, cinizmas? Ar tai jau reikštų, jog net ir 
ydas, net ir baisumus, apokaliptines nuotaikas, skaudžius 
praregėjimus, tragedijas rašytojas privalėtų vaizduoti ir at-
skleisti be skausmo ir vilties?!.. Pasišaipyti, pademonstruoti 
save ir tulžingą savo dygumą, išsityčioti iš visko ir visų, iš 
to, kas brangu, ir dėl ko skauda sielą! – ir tai jau lietuvių 
literatūra: imki et mani ir skaitykiet, ir įmantrius rašinius, 
net jų autoriams nesuprantamais pavadinimais, rašykiet!

Kol ateis žinia po šia saule iš kitos saulės – Centauros 
Alfos, žvaigždynais atkeliaus šiokia tokia sensacija apie 
Kūrėjo pakeistą laiką – susispaudžiama, susiglaudžiama 
mokyklų programose, kadgi Didiesiems daugiau vietos atsi-
rastų – tarkim, abiems Vincams tarp tikrų klasikų – Žiūrų 
Pietariui ir Subartonių Krėvei. Ir kitiems Rašytojams, pa-
dėjusiems savo kūryba tautai išlikti Tauta. Ne žmogiškos 
kasdienės klaidos, ydos ir silpnybės lemia, ne įsimaišymas 
į politiką ir ideologiją – tegu abi jos būna prakeiktos! kiek 
jos suniokojo likimų! – o meninė „Sakmės apie Juzą“, „So-
dybų tuštėjimo meto“, žmogaus poetinės apoteozės įtaiga. 
Laidojant Petrą Cvirką, Juozas Baltušis nusirišo ir atidavė 
kapo duobei kaklaraištį. Ir ką? Ten kaklaraištis, matyt, su-
dūlėjo, bet klasiko knygos, nepaisant visų pastangų išguiti 
iš literatūros – ne. Prašome labai nesistengti! Ir nebrukti į 
klasikos lobyną ir mokyklų programas šiuolaikinių autorių, 
dar ne metas jų kūrybai! Kantrybės! Kas bus verti – ateis 
ir be dirbtinių adoravimų.

Didžios dalies literatūros laidojimo pastangos bevaisės – 
laikas tik patvirtins, kad ne viskas auksu žiba, kas šiandien 
proteguojama moderniais rūbeliais pridengus tuštumą, pozą, 
manieringumą, kas žūt būt stumiama ir keliama. Literatū-
ra – kaip ir visas menas bei kultūra – nemėgsta etikečių, 
rangų ir laipsnių. Jie svetimi ir atgrasūs jos prigimčiai ir 

...  ĮŽVALGOS  ...
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paskirčiai. Cenzūra pinigais, brukte brukamais tendencin-
gais vertinimais, įsiteikinėjimais, konjunktūra tėra tiktai 
gėdinga tarnystė, kuri neįstengs užtemdyti tikrų literatūros 
kūrinių. Tas išstūmimas, pretenzijos „amžinai užimti vietą 
sau“, Jam, kadangi jis man mielas ir brangus“ – laikinas 
dalykas. Skaudžiai klysta tai pamirštantys. Ir kur, sakykite, 
kur atsidūrė tie, kurie mėgino „ vairuoti literatūrą“, teikti 
jai „estetinius“ receptus ir gaires, sprausti ją į vienų ar 
kitų ideologijų Prokrusto lovą? Istorijos šiukšlyne atsidūrė, 
ponios ponuliai sprendėjai likimų lėmėjai vietos literatūroje 
amžini skirstytojai! Kur atsidurs kolegų nelaikantys kole-
gomis, o proteguojantys ir finansuojantys it skalikai pagal 
kvapą savus? Juk laiko tėkmėje ir akistatoje su Skaitytoju 
literatūra apsivalo pati. Iš vertintojų lieka tiktai tie, kurie 
jaučia ir išryškina kūrinio dvasią, meninės idėjos sugestiją 
ir talento originalumą. Dar visuomeninį, kultūrinį ir dvasinį 
kontekstą. Visa kita, anot Šekspyro, tėra daug triukšmo 
dėl nieko. Arba daug giliamintiškų konstrukcijų ant nieko.

...Ir Kūrėjas, atspėjote, persuka laikrodį taip: nepa-
lankiai – melui, užmarščiai, diktatoriams ir niekadėjams, 
trokštantiems karo, skriaudai, negandai, visokiausio plauko 
niekšams, trenksmingam popsiniam barškėjimui ir tušty-
bei madingom drapanėlėm, paskutinių išlikusių knygynų 
vertimui kavinėm, didžiumos bibliotekų – kompiuterinėm 
persuka, o prailgina laiką...

Prailgina...
Prailgina...
Dar tik bemiegę naktį, dar ne šiandien, dar ne Gedi-

mino kalnui griūvant ir tauškalais bei milijonais nuklojus 
jį gelbstint, bet – tikrai. Kad laikas nutviekstų mus šviesa 
ir leistų mums įsižiūrėti į mylinčius, įsižiūrėti į abejinguo-
sius – ir visus visus apkabinti!

Įsiklausyti, kaip plaka širdys, kaip jos Lietuvai – ne 
modernumu žongliruojančiai besielei šaliai, kur tėra išli-
kusios gyvos salos ištuštėjusioje dykroje – o Lietuvai čia 
ir knygose, knygose ir čia plaka!

P.S. Anais okupaciniais laikais nepavyko sunaikinti Vil-
niaus universitete dviejų katedrų – lietuvių kalbos ir lietuvių 
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literatūros. Jos išliko kaip mažos, bet stiprios ir išdidžios, 
nepalaužtos tautos likimo garantas, gimtosios kalbos ir lie-
tuvių literatūros tvirtovė. Ko nepadarė okupantas pokario 
stalinistų rankom – reformų priedanga atlieka... Kas jie? Ir 
kaip jiems pavyks pateisinti šį neosuperliberališkojo man-
kurtizmo aktą?! Ką manome mes, tūkstančiai iš Alma Mater 
Vilnensis – aišku, o ką „modernioji pilietinė visuomenė“ ir 
valstybinę veiklą pompastiškai, teatralizuotai, deklaraty-
viai imituojantis dvarelis Daukanto aikštėje, seniai virtęs 
pigių intrigų mokyklėle esamiems ir būsimiems politikie-
riams?! Įsikalinę įstatyminių pataisų audinėliuose – lopas 
ant lopo! – Seimo komitetai?! Ministerijos, kurių viena – 
Kultūros (kažkodėl!), kita iš nesusipratimo – Švietimo (gal 
jau vadinkim tikraisiais vardais – Obskurantizmo)?! Kas 
tos Lietuvai, jums ir viso pasaulio lituanistams, indoeuro-
peistams, baltistams brangios kadedros? Kas jos, kai toks 
„valstybinis mąstymas“, „projektas Lietuvai“, „svarbiausioji 
idėja Lietuvai“, kai jau paskirti pinigai, niežti delnai ir – 
žiūrėkite, jau purpt sparneliais lakiaisiais MŪSŲ IDĖJOS! O 
jei purpt – vadinasi idėjos ir projektai taps kūnu! Žinome! 
Esame – tą purpt visais jo pavidalais! – patyrę! Purpt – ir 
dar viena „reforma“!

Žvelgiame dabar į Vinco Mykolaičio-Putino, į Meilės Luk-
šienės, Irenos Kostkevičiūtės, Vandos Zaborskaitės, Jurgio 
Lebedžio, Jono Kazlausko, Alekso Girdenio, Donato Saukos 
ir kitų kitų šventą atmintį... Ką pasakyti akademikui Zi-
gmui Zinkevičiui, kaip jam sunkumą akmeninį nuo širdies 
nuritinti, žmogus dešimtą dešimtį neša istorinės gramatikos 
ir kalbos sąžinės kryžių – juk net pasaulinio garso moks-
lininko balsas neišgirstas, ignoruotas?!

Mes neturime kur dėti – būdami laisvi laisvoje Lietu-
voje! – akių iš gėdos! Ir nesuprantame, kur akys tų, ku-
riems dėl šios mankurtiškosios „reorganizacijos“ nėra gėda! 
Išskristume, sakau, nuo jūsų „reformų“, ponai reformuo-
tojai, į Centaurą Alfa, tačiau juk pavysite ir ten galutinai 
nureformuosite! Neklausysite, kad paskaitas mums skaitė 
puikūs garbingi profesoriai!

...  ĮŽVALGOS  ...
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Pasuk, o Kūrėjau didis, laikrodį ir tiems, kurie nežino-
dami ką daro, iš didelio rašto – išėjo iš krašto...

Tačiau juk visa tai, kaip mums gražiai, korektiškai pa-
aiškina, daroma mokslo labui ir studijų kokybei. Ak, kaip 
racionalu, nuostabu, gėriuosi jaunąja profesorių karta, ta-
čiau tuose argumentuose staiga imu ir išgirstu:

– Varykit, greičiau varykit mums iš akių! – nuaidi. Cre-
do kilnusai ir motto taurusai nuskardi. Juk indoeuropie-
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čiai, sanskritui artimi archaiškiausieji baltai, esma! O čia 
visokie degradantai humanitarai durnakepuriai po kojom 
painiojasi! – Varykit!

Tik įdomu, ar šis gilios dvasinės kultūros paženklin-
tas manifestas adresuotas mums – nesupratusiems kilnių 
pertvarkėlės intencijų, ar jau – ir dangaus kanceliarijai! 
Atiduokite – jus reorganizuojame! – raktus! Duris į dangų 
atsidarysime patys!

KĄ SIŪLO NOBT...
Gruodis – prabėgusių metų apibendrinimo 
laikas. Apie jį su žurnalistais pakalbėti su-
sitko Nacionalinio operos ir baleto teatro ge-
neralinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai  
Laima Vilimienė, rinkodaros tarnybos vadovė 
Janina Stankevičienė, Renata Baltrušaitytė, 
Eglė Ulienė ir kitos atsakingos darbuotojos. 
Nuolat stebintys teatro spektaklius pasidžiau-
gė nauju M. Urbaičio, M. Remeikio baletu 
„Procesas“, pasirodančiais jaunais solistais. 
Vienbalsiai įdomiausiu dainininku aktoriu-
mi buvo pripažintas Kostas Smoriginas. Jau 
buvo kalbama ne tik apie darbus po Naujųjų 
metų, bet ir apie 2018–2019 metų sezoną. 
Kadangi pavasarį iki rudens laukia teatro 
remontas, įdomu buvo sužinoti apie pasku-
tinius numatomus darbus. Kovo 2 d. įvyks 
Gintaro Sodeikos operos, skirtos Nepriklau-
somybės 100-mečiui,  „Post futurum“ prem-
jera (režisierius Oskaras Koršunovas, libreto 
autorius rašytojas Sigitas Parulskis, muzikos 
vadovas ir dirigentas – Robertas Šervenikas, 
scenografas – Gintaras Makarevičius, kostiu-
mų dailininkė – Agnė Kuzmickaitė). 
Balandžio 27-ąją įvyks Adolphe’o Adamo ba-
leto „Korsaras“ premjera, choreografas Ma-
nuelis Legris (Prancūzija).  Gegužės 31-ąją 
teatre skambės Wolfgango Amadeuso Mozarto 
muzika – įvyks operos „Idomenėjas“ (kopro-
dukcija su Geteborgo opera) premjera. 

Gražaus įvertinimo jau sulau-
kė NOBT pastatytas Mindaugo 
Urbaičio baletas „Procesas“ 
pagal F. Kafką (libretas 
Lauryno Katkaus ir Martyno 
Rimeikio). Kiekvienas stam-
bus lietuvių kompozitoriaus 
darbas jau savaime reikšmin-
gas. „Procesas“ – pirmasis 
baleto solisto, choreografo 
M. Rimeikio stambus darbas, 
inspiravęs kompozitoriaus 
M. Urbaičio muziką (muzikos 
vadovas, dirigentas, tarp-
tautinio konkurso laureatas 
Modestas Barkauskas, sce-
nografas Marijus Jacovskis). 
Tiksliausiai kūrinio mintį 
apibrėžė Audronė Žiūraitytė: 
„Procesas“ – baletas apie vil-
ties išsaugojimą, apie meilės 
blyksnį, apie šviesą biurokra-
tinio absurdo kupinoje siste-
moje. Ar kartais šis baletas 
ne apie mus?“ Koncentruota 
mintis ir jos raiška. Tempo-
rit mas, dinamika, kontrastai 
ir puikūs lyriniai epizodai. 
Orkestras ne akompanuojan-
tis, bet organiška visumos 
su įdomios plastikos raiška 
dalis. Reali orkestro ekspre-
sija ir elektronikos intarpai, 
šviesos-šešėlių žaismas bei 
įtaigus asketiškumas žiūrovą 
imponuoja.
M. Aleksos nuotraukos.
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Vokietijos rytiniame pakraštyje, kur vingiuoja Elbė ir Saksonija susitinka 
su Čekijos Bohemija, yra nacionalinis parkas su senais miškais ir iš jų 
iškilusiomis smiltainio uolomis. 

Prieš du šimtus penkiasdešimt metų du Dresdene dirbę šveicarų dai-
lininkai atrado nepaprastą šių vietų grožį ir, kadangi stačios uolos ir žali 
slėniai jiems sukėlė tėvynės ilgesį, pavadino šį kraštą Saksonijos Šveicarija. 
Jų piešiniais susidomėję čia atkeliavo kiti dailininkai, o pamatę, kad visai 
šalia slypi tokie egzotiški gamtovaizdžiai, vedėsi savo draugus, o tie – savo 
draugus. Devynioliktojo amžiaus pradžioje suklestėjo romantizmo epocha, 
buvo išleista kelionių knyga, o kelias buvo pavadintas Dailininkų keliu. 
Paskui dailininkus tuo keliu pasuko rašytojai, muzikai bei kiti įkvėpimo 
gamtoje ieškoję menininkai. 

Dvidešimtajame amžiuje besisukiojančiuose istorijos uraganuose čia at-
sirado daug takelių, dar daugiau keliautojų, tačiau piligrimystė išėjo iš 
mados, tikruoju dailininkų keliu eidavo tik entuziastai. 

Ir tik šiame amžiuje, kai visi, pavargę nuo informacijos srauto, nuo 
autostradų ir greitų mašinų, nuo begalinio vartojimo ir dalyvavimo pradėjo 
ieškoti atsitraukimo kelių, buvo atgaivintas Dailininkų kelio mitas, atnaujinti 
senieji takai, pastatytos naujos nuorodos, išleisti nauji kelionių vadovai. 
Dailininkų piligriminio kelio ilgis – 112 km, jis padalintas į 8 etapus po 
12–16 km kasdien.

Šiuo keliu spalio pradžioje ieškodami įkvėpimo penkias dienas kartu ėjo:  
Kunigas, vyriausias policijos kapelionas Algirdas Toliatas, 
Fotografas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Algiman-

tas Aleksandravičius, 
Rašytoja, žurnalistė, ekskursijų „Berlynas kitaip“ organizatorė ir gidė 

Lina Ever. 

Lina EVER
DAILININKŲ KELIAS
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Nuotraukos Algimanto ALEKSANDRAVIČIAUS
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Čia nebus jokių pramanų – kiekviena istorija, kiekvienas 
pokalbis tikrų tikriausi: žmonių išgyventi ir papasakoti po 
daugelio metų. O aš šiais įvykiais negalėjau nesidomėti, 
nes visa tai vyko netoli mano vaikystės namų – Lietuvos 
pajūryje, prie Šventosios, 1944 metų vasarą artėjant An-
trojo pasaulinio karo pabaigai. 

Beveik kiekvieną sekmadienį į mažą medinę bažnytėlę 
ant upės kranto ateidavo vis daugiau nematytų žmonių, 
kuriuos po savaitės pakeisdavo kiti... Vietiniai gyventojai 
kalbėdavo, kad naktimis atplaukiantis laivas iš Švedijos, 
kuris šiuos pabėgėlius iš įvairių šalies vietovių išplukdąs 
į kitą krantą. Mums, vaikams, tie pasakojimai atrodė ne-
įtikėtini! Iš kur žmonės žino, kada naktimis reikia budėti 
kopose ir laukti stebuklingo laivo, tarsi kokio „Skrajojančio 
olando“, kuris pasirodys jūroje ir išgabens tave tolyn nuo 
besibaigiančio karo ir artėjančios sovietų armijos... Bet tai 
buvo tiesa, tik pasakotojų gerokai pagražinta... O iš tiesų 
išplaukti tepavyko nedaugeliui, tarp jų ir keletui mūsų 
tuometinių kaimynų...

Kaip tai vyko ir kuo baigėsi pabėgėliams, dirbdama 
spaudoje ilgus metus rinkau žinias, žmonių pasakojimus 

Jadvyga GIEDRAITĖ-GODUNAVIČIENĖ

KARO KELIAS  
PER BALTIJĄ
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šiapus ir anapus Baltijos jūros. Apie tas paieškas rašiau 
spaudoje, nemažą pluoštą užrašų perdaviau Nacionaliniam 
muziejui. O dabar noriu dar sykį trumpai papasakoti apie 
anuos dramatiškus įvykius, išskirtų šeimų likimus, neti-
kėčiausias situacijas jūroje ir ant kranto....

ANKSTŲ RUGPJŪČIO RYTĄ
Ankstus 1944-ųjų rugpjūčio 10 dienos rytas. Saulė pro 

retus debesis žvelgia į ramiai virš bangų besisupančius 
žvejų katerius. Vėjas kedena baltas bangeles. Čia pat di-
džioji smėlio kopa ir karklų apsuptas takas į seną sodybą. 
Visai netoli tebemiega Šventoji – nedidelis Lietuvos uostas... 
Rytas kaip rytas, tik pajūriu viena po kitos traukia žmo-
nių grupelės, tempiančios nelengvus nešulius. Pravažiuoja 
keleivių ir daiktų pilnas sunkvežimis. Ir vis ton pusėn, 
ton pusėn... O ten jau laukia valtys, plukdysiančios šiuos 
žmones į tolėliau inkarus nuleidusius laivus....

Pirmasis laivelis jau beveik pilnas, nes jame telpa apie 
dvidešimt žmonių. O dar kiekvienas su bagažu: dideliais ir 
mažesniais lagaminais. Pirmiausiai plukdomos moterys su 
vaikais, o vyrai lūkuriuoja, budi kopose, stebėdami ar šio 
kraustymosi nemato vokiečių pasieniečiai, kurių būstinė 
įsikūrusi miestelio pakraštyje.

Kažkoks vyras jaunuoliams dalina ginklus, jei tektų 
atsišaudyti... Vienas kateris jau nuplaukė tolyn į jūrą, 
kiti tebestovi. Valtys perpildytos, visi skuba kuo greičiau 
patekti į laivą... Kol ramu.

Bet štai, netikėtai dviračiu pakrante atvažiuoja vokiečių 
pasienietis. Sustoja, žiūri, kas čia darosi... Kažkas iš kopose 
budinčių vyrų staiga šauna į dviratininką... Šis nusiima nuo 
pečių šautuvą ir paleidžia kelis šūvius į laivus... Prasidė-
jus netikėtam susišaudymui abu laivai tolsta nuo kranto, 
taip išskirdami ne vieną šeimą. Žiūrėk, išplaukė vienos 
šeimos motina su vaikais, kitos – tik vienintelis sūnus. 
Prasideda baisi panika, vyrai iš kopų skuba slėptis, nes 
jau daugiau atsiradusių vokiečių visur ieško kaltininkų, 
krečia apylinkes.
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Kas nutiko išplaukusiems ir likusiems ant kranto – iš-
aiškės tolesniame pasakojime ir pokalbiuose su po daugelio 
metų sutiktais tų senų įvykių liudininkais... O kol kas 
Šventojoje niekas nieko nežino apie laivus ir jų keleivius. 
Aišku tik tai, kad miestelio žvejai liko be laivų, nes kie-
kvienas jų buvo skirtas trims vyrams, o išplaukė ne visi...

***
Prabėgus vos kelioms dienoms jūra išskalavo į krantą 

laivo nuolaužas su užrašu „Perkūnas“. Toks buvo vieno iš 
trijų katerių pavadinimas... Tartum tapo aišku, kad išvyku-
sieji nuskendo audringoje jūroje arba buvo nuskandinti... 
Šventosios bažnytėlėje aukojamos mišios už žuvusiuosius, 
rauda krante likę tėvai ar vaikai...

Daug kas paaiškės tik po keliolikos metų, jau pasibai-
gus karui, susitikus skirtingose pasaulio šalyse atsidūru-
siems tų įvykių dalyviams. O kol kas tebuvo žinoma, kad 
iš miestelio gyventojų išplaukė visa Pronskų šeima: tėvai ir 
dukra Justina. Uosto buhalterio Juozo Daukšos laive buvo 
žmona ir trys dukrelės, o pasienio tarnybos darbuotojo 
Vinco Bučio – vienas šešiolikmetis sūnus Vytautas. Žmona 
ir dvi dukros liko ant kranto. Pačiam ponui Vincui teko 
slapstytis, nes vokiečiai sužinojo, kad jis buvo vienas iš 
pabėgimo į Švediją organizatorių. Kiti šiame nevykusiame 
pabėgime dalyvavę žmonės buvo atvykę iš įvairių Lietuvos 
vietovių ir mes, vietiniai, tada nieko apie juos nežinojome. 

PRADŽIŲ PRADŽIA
Galimybė pasiekti kitą krantą lietuvius domino nuo 

seno. Vienus viliodavo sportinis interesas, kitus noras 
pasislėpti svetur nuo gręsiančios bausmės ar nelaimės. 
Rašytojas Jonas Šimkus dar prieškaryje novelėje „Mes iš 
Šventosios“ rašė apie žveją Mentūrą, kuris, nužudęs jo du-
krą skriaudusį žandarą, sėdo į mažą valtelę ir su bičiuliu 
Jurjonu per jūrą išplaukė nė nežinodamas kur.

„Ilgai plaukė tylėdami. Išaušo, sutemo, o jie vis yrėsi. 
Maisto seniai nebeliko, nuo didelio troškulio gerklėje buvo 
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kartu. Praslinko dar naktis ir dar beveik diena... Vakare 
tolumoje jie pastebėjo kalnuotą pakrantę, artėjo maži į jų 
panašūs laiveliai. Priplaukę vyrai užkalbino svetimą kalba, 
o juodu mosuodami rankomis šaukė: Mes iš Šventosios, mes 
iš Šventosios“.

Gal panašiai būtų šaukę ir minėtų trijų katerių keleiviai, 
išplaukę jūron 1944 metų rugpjūtį. Tačiau jiems pasiekti 
kito kranto nepasisiekė... Ir su Šv. Mišiomis tėviškėje buvo 
kiek paskubėta... Vokiečiai katerius jūroje pasivijo, žmones 
sulaipino į didelį Raudonojo kryžiaus laivą, o „Perkūną“ iš 
pykčio susprogdino. Nuolaužas jūra „sugrąžino“ į Švento-
sios pakrantę... Kai čia žmonės meldėsi už žuvusiuosius, 
šie gyvi ir sveiki jau buvo nuplukdyti į Latvijos kalėjimus. 
Apie tai vėliau papasakos patys įvykių dalyviai. 

O kaip gi išties prasidėjo minimos istorijos, kas buvo 
jų sumanytojai?

Štai ką savo knygoje „Mano kalėjimai“, išleistoje 1991 m., 
rašė ilgai sovietiniuose lageriuose kalėjęs žinomas tarpukario 
teisininkas Zigmas Toliušis: „Išlaisvinimo komitetas sumanė 
siųsti į Vakarus patikimą žmogų, kuris informuotų antihitleri-
nės koalicijos spaudą ir visuomenę, o pirmiausia – lietuviškas 
organizacijas apie padėtį Lietuvoje, ateities perspektyvas bei 
tautos aspiracijas. Man buvo pasiūlyta imtis šios misijos. 
Drauge su manim turėjo vykti Algirdas Vokietaitis. Aš sutikau. 
Abu su Vokietaičiu turėjome būti nuvežti į Palangą. Patikimi 
žmonės turėjo parengti mūsų išvykimo planą, surasti Šven-
tojoje žveją, kuris atplauktų naktį su savo kateriu į sutartą 
vietą, paimtų mudu ir nuvežtų į Gotlando salą, iš kur mes 
pasiektume Švedijos sostinę Stokholmą“.

Toliau rašoma, kad pasiuntiniai sėkmingai nuvyko į 
Palangą ir per tarpininką susitarė su Šventosios žveju, kad 
jis tai padarys. Išplaukimo vieta numatyta į Šiaurę nuo 
Šventosios, Latvijos teritorijoje. Viskas vyko gerai. Kateris 
atplaukė sutartu laku, bet pakilus didžiulei audrai, jokia 
valtis negalėjo bėglių nuplukdyti prie toliau nuo kranto 
stovėjusio laivo... Išvykimas buvo atidėtas.

Zigmas Toliušis apgailestauja, kad dėl pablogėjusios 
sveikatos jam teko atsisakyti numatytos kelionės. Jis rašė: 
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„Vėliau planuota išvyka į Švediją įvyko, tik vietoj manęs 
kateriu išplaukė inžinierius Steponas Kairys ir Algirdas Vo-
kietaitis“.

Iš to aiškėja tikroji tiesa: pirmasis bandymas išplaukti 
per jūrą, kai vokiečiai jau buvo uždraudę bet kokias ke-
liones, o žvejyba labai ribojama, nebuvo paprastas pabė-
gimas, o organizuotas istorinis faktas. Ir tik žymiai vėliau 
įvyko keletas tikrų pabėgėlių gabenimo reisų. Pasiuntiniai 
vykdė savo misiją, užmezgė ryšius su daugeliu organiza-
cijų, išeivijos veikėjų. Algirdas Vokietaitis ne sykį važia-
vo į Suomiją, rūpinosi galimybe išnuomoti didesnį laivą, 
galintį gabenti iš Lietuvos pabėgėlius, ypač inteligentijos 
atstovus, kuriems, sparčiai artėjant frontui iš Rytų atgal į 
Vakarus, grėsė realus pavojus. Paieškos, paskui rastų lai-
vų remontas ilgai užsitęsė, o tėvynėje jau pasklido gandas 
apie galimybę išplaukti... Tik laukti nebebuvo kada. Mat 
pasiuntiniai išplaukė dar 1943 metų vasarą, o žinių negau-
ta beveik metus... Štai kodėl, nesulaukus pagalbos, 1944 
metų rugpjūtį ir bandyta nesėkmingai išplukdyti žmones 
trimis Šventosios žvejų laiveliais...

ŽVEJO DIENORAŠTIS
Kas buvo tas žvejas, kuris 1943 matais išplukdė Al-

girdą Vokietaitį i Švediją? Mes, tada gyvenę Šventojoje, tai 
sužinojome tuoj po įvykio, tik aplinkybės nebuvo aiškios. 
Vieni kalbėjo, kad jis vienas pats pabėgęs iš Liepojos, kur 
kateris buvo remontuojamas, kiti, kad išplaukė su keliais 
draugais, kažkaip pergudravę griežtą vokiečių apsaugą.

Tas Algirdo Vokietaičio pasamdytas žmogus buvo dvi-
dešimtmetis Šventosios žvejo sūnus Kazys Jurevičius, jū-
ron plaukdavęs kartu su tėvu. Jų šeima gyveno viename 
pagrindinėje miestelio gatvėje stovėjusių naujų namų.

Po to įvykio ir pasklido kalbos apie galimybę perplaukti 
jūrą, paskatinusios žmones keliauti į Šventąją ir tikėtis 
laimės... Bet Kazio, atplaukusio kitu didesniu laivu, tebuvo 
sulaukta tik 1944 metų vasarą. Kodėl jis taip ilgai nepa-
sirodė, o atplaukęs teišvežė keliolika žmonių, tarp kurių 
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daugiausia buvę bičiuliai? Po keleto tokių reisų ryšys visai 
nutrūko, ir žmonės kopose laukdavo veltui...

Po daugelio metų, jau atkūrus Lietuvos nepriklausomy-
bę, viską papasakojo žinomas Švedijos lietuvis, architektas, 
laisvės kovų dalyvis Jonas PAJAUJIS, kuris dažnai atva-
žiuodavo į Vilnių ir apsistodavo „Neringos“ viešbutyje. Besi-
kalbant su juo kartą įsišnekėjom apie Šventosios istorijas.

Jis man papasakojo, kad kalėdamas Štuthofo koncen-
tracijos stovykloje Vokietijoje, kur jį išvežė hitlerininkai, 
sutiko ir ten patekusį Kazį Jurevičių, kurį čia atgabeno, 
kai jūroje buvo sugautas pabėgėlių laivas. Jonas Pajaujis 
paliudijo, kad drąsus pajūrio vaikinas su keliais draugais 
buvo vokiečių sušaudytas prieš pat karo pabaigą. Bet jam, 
Jonui Pajaujui, pavyko išsaugoti Kazio dienoraštį, kurį šis 
rašė būdamas Švedijoje ir net plaukdamas per jūrą pirmą 
sykį. Kazys pats jam tuos užrašus atidavė ir prašė paslėpti, 
kad vokiečiai nesurastų... 

Tad jis juos ir saugojo net hitlerininkų išplukdytame 
užminuotame mirtininkų laive, paskui – gyvendamas Šve-
dijoje, Gotlando saloje, kur turėjo sukaupęs nemažą lais-
vės kovų archyvą. Beje, nieko nežinau apie viso archyvo 
likimą, bet pažadėtų man Kazio Jurevičiaus užrašų atvežti 
garbusis gotlandietis nepamiršo... Taip mano rankose at-
sidūrė nepakartojamos vertės dienoraštis, iš kurio daug 
sužinojau apie lietuvius, pabėgusius į Švediją ir patį Kazį 
Jurevičių bei jo likimą.

MANO KELIONĖ Į ŠVEDIJĄ 
(Kazio Jurevičaus rankraštis)
Buvo gražus rytmetis. Mūsų kateris stovėjo Liepojos 

uoste, kur buvo remontuojamas, o mes vis galvojome kaip 
įvykdyti pažadą ir išplukdyti kelis vyrus į Švediją... Draugai 
išvažiavo traukiniu į Šventąją pasiimti būtinų daiktų. Aš 
tvarkiau laivą. Kitą vakarą nuėjome į šokius, pasišokome, 
truputį išgėrėme – gal paskutinį kartą, kas žino...

Grįžę į laivą skubiai pradėjome ruoštis kelionei. Patikri-
nome gazolį (degalus – J.G.-G.), motorą, sukabinom ūdas 
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(masalą – J.G.-G.), lyg plauktume žvejoti... Popietę paleidome 
motorą ir priplaukėm prie kontrolės punkto, kur reikėjo gauti 
leidimą išplaukti į jūrą... Budėtojas kažką žurnale užrašė, 
patikrino ar laive nėra pašalinių. Viską patikrinęs leidžia 
plaukti. O mums to ir tereikia... Lekiam per visą uostą, iš-
plaukdami pro vartus pasižiūrime į laikrodį. Jis rodo šeštą 
valandą vakaro, o mums sutartoje vietoje reikia būti 11 
valandą. Ten išlaipinsime nenorinčius kartu plaukti žvejus 
Vitkų ir Rimkevičių bei paimsime Lietuvos pasiuntinius į 
Švediją. Prie Papės prieplaukos turime nuplaukti per keturias 
valandas. Baisu, kad fricai nesugautų, gaila atsisveikinti su 
gimtąja pakrante, namais, savo šalele... Ir moterys nebema-
tys mūsų parplaukiančių iš jūros su pilnais menkių laivais..

Atplaukę į sutartą vietą laukėme signalo iš valties, į 
kurią susodinom savo bičiulius ir iš kurios paėmėme tuos, 
kuriuos reikia... Su draugais apsikabinome paskutinį kartą 
ir pasukome į gilumą, nežinia ar laimės ar pražūties ieško-
ti, palikę savo tėvus, draugus karo zonoj. Aukojomės savo 
tėvynei, dėl kurios ir išplaukėme.

Visą naktį plaukėme tiesiai, o išaušus buvome jau toli. 
Staiga žiūrime – iš vandens kyšo povandeninio laivo bokš-
teliai. Sustingome iš išgąsčio, bet šis kaip niekur nieko nėrė 
pro šalį ir nurūko... Netrukus vėl išgąsdino artėjanti laivų 
vilkstinė. Skubiai sumetėm į vandenį tinklus, tartum žvejo-
dami būtume pasiklydę... Po poros valandų išniro kitas po-
vandeninis laivas, kuris vargu ar bepatikėtų pasakomis apie 
žvejybą – per toli buvom nuplaukę. Taip likimas mus bandė 
ir bandė, vertė abejoti ar pasieksime tą švedų salą, kurion 
plaukiame, ar nepateksime vokiečiams į nagus. Norėjome iki 
sutemstant nuplaukti, o virš galvų vis ūžė ir ūžė lėktuvai. 
Reikia ištverti, plaukiame kaip apsvaigę, skubame, kiek gali 
mūsų menkas laivelis. Vis į rytus į rytus... Saulė kepina, 
į mus artėja dūmų kamuolius svaidantis didelis žvejybos 
traleris. Pristabdome motorą, lai praplaukia... Pavargome, 
nervai įtempti kaip stygos, nė nebežinome kur esame, o 
kelio galo nematyti.

Tik štai staiga prieš mus iškilo tolumoje dunksantis išky-
šulys, supratome, kad atplaukėm ir tuoj pamatysim krantą... 
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Po poros valandų pasiekiame salą. Saulėlydis, aplink tylu, 
netoliese plaukioja laiveliai, kurie į mus nekreipia jokio dė-
mesio... Neapsakomai gražu, nuleidžiame inkarą ir laukiame 
kas bus. Stovime visi keturi ant denio kaklus ištempę... Po 
kurio laiko vienas laivelis priartėjo, žmogus žiūri į mus nieko 
nesuprasdamas. Mūsų Algirdas (Vokietaitis) bando kažką 
aiškinti, rankoje laikydamas švedų kalbos žodyną. Žmogus 
atrodo suprato, kad mums labai reikia gėlo vandens, esame 
ištroškę... Bet nuplaukė ir negrįžo. Nieko kito neliko, kaip 
leistis į kajutę miegoti. Algirdą palikome ant denio... Kritom 
kaip negyvi, net išgirdę viršuje triukšmą negalėjome pabusti. 
O Algirdas šaukia: „Vyrai, kelkitės, kareiviai atplaukė, neškit 
dokumentus.“ Šokom iš miego, kaip proto netekę ir bėgam į 
viršų... Parodėm dokumentus, paaiškinom iš kur esame. Jie 
liepė kartu plaukti į kitą uostą. Sakom, kad mūsų grimzlė 
giliai vandenyje, o jie juokiasi, esą viskas bus gerai... Paju-
dėjome. Prisišvartuoti uoste buvo sunku, švedams teko mus 
traukti prie krantinės...

1943 metų liepos 20 dieną švedai mus priėmė savo 
globon, bet liepė dar laive išsimiegoti. Miegojome, nes jau 
buvome ramūs. Pabudome tik vidurdienį, išgirdę triukšmau-
jančius vietinius žmones, kurie nešė mums maisto, kalbino...“.

Čia Kazio Jurevičiaus dienoraštis baigėsi ir tik po kurio 
laiko jis vėl pradėjo rašyti apie atvykėlių gyvenimą Švedi-
joje, žmones, su kuriais bendravo. Tuose užrašuose mini, 
kad ruošiasi plaukti atgal į Lietuvą, bandys parvežti kitų 
pabėgėlių...

Padedant daugeliui kitų žmonių, net šalių, tuo rūpinosi 
Algirdas Vokietaitis. Reikėjo nuomai rasti laivą, parengti 
komandą, kuri plukdys pabėgėlius iš Lietuvos. O žvejui 
Kaziui irgi neteks nuobodžiauti. Jis vėl rašys dienoraštį, 
jame pasakos apie tai, kaip ir kur gyvena, su kuo ben-
drauja. Dažniausiai minimi ponai Žilinskai, kurių namuose 
lankydavosi, švęsdavo šventes. Ponas Žilinskas dirbo Nepri-
klausomos Lietuvos atstovybėje Švedijoje. Tad atvykėliams 
daug kuo padėjo.
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Kaziui išduoti dokumentai, kurie liudijo, kad Kazys 
Jurevičius yra Lietuvos pilietis, gimęs 1921 metų gruodžio 
6 d. Monciškių kaime. Motinos mergautinė pavardė Šersaitė. 
Pats Kazys esąs apskritaveidis mėlynakis brunetas. Ūgis 
180 cm., paso numeris 1985, išduotas Stokholme 1943 
metų rugpjūčio 24 d.

Pabėgėlių be darbo Švedijoje nelaikė. Kazys dirbo pas 
ūkininką, bet visą laiką ruošėsi plaukti į Lietuvą parvežti 
kitų pabėgėlių. Vėl pradėtame rašyti dienoraštyje jis mini, 
kad laivas, kuriuo žadama plaukti, jau remontuojamas. 
1944 metų sausio 5 d. parašyta, kad kelias dienas siautusi 
audra trukdo pasiruošimui. Dar po kelių dienų praneša, 
kad jau buvo išplaukę, bet vidurnaktį į laivą ėmė sunktis 
vanduo, kurio niekaip nepavykę išsemti, tad teko grįžti į 
Gotlando salos uostą Visbį, kur tęsis remontas.

Dirbdamas pas ūkininką Kazys nelabai ir težinojo, kur 
yra Algirdas Vokietaitis, nes šis turėjo svarbią užduoti su-
siekti su emigracijos vadovybe Europoje, rūpinosi didesnio 
laivo paieška, ne sykį plaukė į Suomiją.

Dienoraštyje rašoma, kad vis dar lieka nemažai klau-
simų dėl kelionės į Lietuvą. Apie tai kalbėjo su būsimu 
kapitonu Juhansonu. Kelis kartus net buvo išplaukę į 
bandomąjį reisą, kurio metu labai pavargo. Mini kelionę į 
Latviją, o Lietuvos pakrantę vyrai tepasiekė tik 1944 metų 
rugpjūčio 8 dieną, bet krante laukiančių žmonių nerado ir 
... grįžo atgal tuščiomis.

Sekantį kartą, rugpjūčio 17osios naktį, laivas pirmą 
kartą paėmė netoli Šventosios penkiolika pabėgėlių, tarp 
kurių daugiausia buvo Kazio pažįstamų vietinių gyvento-
jų. Sąraše minimos Vinco Bučio, Juozo Daukšos, Antano 
ir Alfonso Jucevičių, Vinco Jurevičiaus, Kazio Gedgaudo, 
Simono Bertašiaus, Niklovo Murkšio, Niklovo Virzdinieko, 
Jono Dreimanio, Jono Kleino, Jurgio Albužio, Petronėlės 
Bertašiūtės ir Salomėjos Jurevičiūtės pavardės.

Pabėgėlius pasitiko Švedijos pareigūnai ir išvežė į Visbi. 
O pailsėję vyrai vėl ruošėsi kelionei per jūrą. Rugpjūčio 
24 d. išplaukė iš Gotlando salos Harviko uosto. Naktį buvę 
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pasiklydę, bet Šventosios krantą pasiekę laiku ir paėmė 
kopose laukiančius žmones. Jų buvę daug, net 38. Laivas 
perkrautas, siautė audra. Nukritęs nuo denio nuskendo 
švedas jūrininkas, kurio visi labai gailėjosi, bet negalėjo 
išgelbėti.

Iš šiuo reisu atgabentų žmonių Kazys mini šias pa-
vardes: Balys ir Adelė Abrunai, Kostė Purvinskaitė, Anta-
nina, Jonas ir Anelė Stonkai, Antanas Kesiūnas, Mečislo-
vas Matkevičius, Vladas Misiūnas ir Elizabeta Misiūnienė 
(Šventosios mokytojai), Petras ir Jonė Bagdonavičiai, kuni-
gas Juozas Tadarauskas, Napoleonas Lebeliūnas, Edvardas 
Strikauskas, Mykolas Tukleris, Klausas Daumants, Karlis 
Jacovs, Alberts Helmštiens, Zigfrida Helmštienė, Ana Buber, 
Katrina, Janis ir Olga Donersai.

Gal ir ne visos šios pavardės tiksliai užrašytos, prie kai 
kurių minimos net profesijos. Pvz., Antanas Jucevičius – 
krautuvės savininkas, Vincas Bučys – pasienietis, Juozas 
Daukšas – uosto administracijos vyriausiasis buhalteris, 
Jonas Kleinas – žvejys, Petronėlė Bertašiūtė – telefonistė, 
Misiūnai – mokytojai ir t.t.

Daugiau žmonių Kazys nebeparplukdė, nes pats pate-
ko į hitlerininkų nagus. Bet apie tai vėliau ir išsamiau, o 
dabar grįžkime į rašinio pradžią, kai 1944 rugpjūčio 10 d. 
nuo Šventosios pakrantės išplaukusius tris žvejų katerius 
jūroje sugavo vokiečiai. Nuo to laiko kalbos pasklido po visą 
Lietuvą, žmonės būriais traukė į pajūrį, tikėdamiesi patekti 
tarp tų laimingųjų... Nesigailėjo savo turto, nei santaupų, 
nes baimė sulaukti artėjančios Raudonosios armijos buvo 
didesnė... Jokia paslaptis nebuvo tai, kad vietiniams žve-
jams už perkėlimą valtimi į laivą teks nemažai sumokėti. 

Gandų sugundyti žmonės būriais nakvojo kopose lauk-
dami laivo, o šis vis nesirodė. Aktyvesnieji pabėgėliai ieš-
kojo kitos galimybės... Jiems ir pavyko prišnekinti vietinius 
žvejus išplaukti trimis savais laivais, kurie tada sudarė 
beveik visą menką uostelio žvejybos laivyną... Apie šiuos 
įvykius ir rašoma pasakojimo pradžioje. Ne vienas iš tų 
vyrų vėliau išplaukė, kai Kazys Jurevičius pagaliau at-
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plukdė ilgai lauktą laivą. Deja, su savo šeimomis susitikti 
retam iš jų tepavyko.

Oficialiomis žiniomis Algirdas Vokietaitis Švedijoje įkūrė 
lietuvių komitetą, kuriam per JAV diplomatą S. Olseną 
pavyko gauti reikiamą paramą ir pasamdyti du pabėgė-
liams gabenti parengtus laivus. Vienas jų talpino net šimtą 
žmonių, kitas apie trisdešimt. Didžiajam laivui vadovavo 
Antanas Chmieliauskas, mažajam – Kazys Jurevičius. Maža-
sis laivas Lietuvos pusėn plaukė keturis kartus. Ketvirtojo 
reiso metu jis buvo vokiečių sulaikytas ir nuplukdytas į 
Vokietiją. O Antanas Chmieliauskas priešams įkliuvo nė 
nenuplaukęs iki Lietuvos. Taigi, visi gelbėtojai atsidūrė 
nelaisvėje, kur drąsusis Kazys žuvo, o A. Chmieliauskas po 
karo grįžo į tėvynę. Pagal Jono Pajaujo pasakojimą, Kazį, 
kaip ir daugelį kitų vyrų, vokiečiai sušaudė koncentraci-
jos stovykloje. Pajaujo manyta, kad žuvo ir kiti du įgulos 
nariai – J. Doneris bei M. Murkšis.

Lietuvoje tada nieko nebuvo žinoma, ir žmonės kaip 
anksčiau naktimis laukdavo kopose... Tiesa, frontui artė-
jant (1944 m. rugsėjį) dar išplaukė keli nedideli vietiniai 
laiveliai su keliolika pabėgėlių. Kaip jiems sekėsi, paaiškės 
iš jų pačių pasakojimų, kuriuos užrašiau po daugelio metų 
Lietuvoje ir Švedijoje.

NUOTYKIAI JŪROJE IR ANT KRANTO
Pasakoja Jo Ekscelencijos Lietuvos prezidento VALDO 

ADAMKAUS žmona ponia ALMA ADAMKIENĖ.
Mūsų šeima gyveno Telšiuose. Mudvi su sese lankėme 

gimnaziją. Laikas buvo neramus, nes frontas iš rytų sparčiai 
artėjo. Į Šventąją išvažiavome netikėtai, tėvai mums neaiškino 
nei kur, nei ko išsiruošėme. Tik prisimenu, kad vieną rytą 
tėvelis mudvi pažadino labai anksti, liepė keltis ir staigiai 
susidėti į kuprines būtinus daiktus, drabužius. Važiavome 
sunkvežimiu kartu su keliomis telšiečių šeimomis. Pasitikėjo-
me savo tėvais ir buvome ramios. Apsistojome senoje žvejų 
sodyboje netoli Šventosios. Niekur nevaikščiojom, laukėme, 
kaip tėvai sakė, kada reikės plaukti. Ir
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Kelias paras siautėjo audra, ūžė vėjai, naktimis už lango 
siūbavo geltoni jurginai. Audrai nurimus vieną rytą žvejas 
pasakė, kad turime skubiai ruoštis. Sulipome į sunkveži-
mį ir pajudėjome... Greitai atsiradome kažkur už miestelio 
prie jūros. Jokios prieplaukos nebuvo, tik dar nenurimusios 
bangos skalavo smėlį. Pamatėme daug laukiančių žmonių, o 
toliau nuo kranto suposi laivas, į kurį mus nuplukdė valtis. 
Bet nė nespėjus nuplaukti, į mus pradėjo šaudyti vokiečiai. 
Pasidarė baisu, bet laivą pasiekėme laimingai, ir jis tuoj 
ėmė tolti nuo kranto.

Žmonės nerimo, nes kulkos pataikė į laivo kompasą, 
esą bus sunku orientuotis jūroje. Tačiau mudvi su Danute, 
kaip jauniems būdinga, viską žiūrėjome kaip į nuotykį. Tik 
mamai tuoj pasidarė labai bloga, tad tėvelis ją virve pririšo 
prie borto, kad bangos nenuplautų. Į kajutę nesileidome, nes 
ten jau buvo pilna žmonių, o iš apačios ėmė sunktis vanduo, 
kurį vyrai kibirais sėmė ir pylė į jūrą. Laivas suposi kaip 
skiedra, bet kuriuo momentu galėjome nuskęsti ar iškristi 
už borto...

Tikriausiai mūsų laivą vokiečiai sulaikė paskutinį, nes 
plaukėme nuo ryto iki vakaro. Mums net vaidenosi, kad jau 
matome Gotlando salos žiburius, plaukėme tarp akmenuotų 
uolų, į kurias galėjome atsitrenkti ir nuskęsti... Kai vokiečių 
karinis laivas mus sustabdė, beveik apsidžiaugėme likę gyvi. 
O ir vokiečių taip nebijojome, kaip tų, nuo kurių bėgome iš 
savo tėvynės.

Karinis laivas davė signalą sustoti, kas ir buvo padaryta. 
Paskui mus visus perkėlė į praplaukiantį didelį sanitarinį 
laivą, kuris plaukė į Latviją, gabeno mūšiuose sužeistus ka-
reivius. Vyresnio amžiaus žmones kėlė keltuvu, o jaunesnieji 
kabaravosi besisupančiais virviniais laiptais. Išbandėme tą 
virvę ir mudvi su sesute... Laivas didelis, pilnas sužeistie-
siems skirtų gultų. Mamą keltuvas užkėlė vos gyvą, teko nešti 
pas gydytoją... O mudvi su sese tuoj pradėjom apžiūrinėti 
didelį prašmatnų laivą. Jautėmės išgelbėtos ir drąsios, juk 
tokiame amžiuje į viską žiūrima ramiau ir pavojai neatrodo 
tokie baisūs... Kas bus toliau nežinojome... 
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Bevaikščiodamos susitikome su Panevėžio gimnazijos 
direktoriaus pono Elisono šeima, dukra Gražina, su žinomu 
Kauno gydytoju ponu Garmumi, kitais buvusiais tėvų pažįs-
tamais. Tačiau vėliau keliai išsiskyrė. Mūsų nerūpestingumas 
išgaravo, kai Rygoje suvarė į kalėjimo kameras. Vos tilpo-
me, naktimis puolė blakės. Nuo dvokiančio kalėjimo maisto 
susirgau, nebegalėjau nieko valgyti. Daktaras Garmus liepė 
gydytis suplaktu kiaušiniu su cukrumi ir konjaku... Beje, 
pastarąjį komponentą nešiojosi savo lagaminėlyje... Ir žinote 
ką – pasveikau! Visko neišpasakosi, bet įsiminė, kaip per 
pravirą langelį susipažinome su kitame korpuse kalintais 
generolo Povilo Plechavičiaus rinktinės štabo vyrais. Didžia-
vomės tapusios „ryšininkėmis“...

Vieną naktį visus prikėlė ir liepė atskirai sustoti vyrams 
ir moterims... Supratome, kad laukia sunkūs išbandymai... 
Vyriausiems vyrams ir paaugliams berniukams liepė stotis 
prie moterų, o kitiems vyrams – greitai pasiimti būtinus 
daiktus ir juos išvarė... Moterys verkė, likusios vienos su 
vaikais alpo... Išvarė ir mūsų tėvelį, su kuriuo susitikome 
tik Vokietijoje, kur jis, ieškodamas savo šeimos, pateko ki-
tais keliais. O mus, likusiuosius, išrikiavo kalėjimo kieme ir 
pėsti patraukėme per Rygos miestą, kaip kokie nusikaltė-
liai. Eiseną lydėjo juodai vilkintys esesininkai su šunimis... 
Mane sukrėtė tai, kad pakelyje žmonės lydėjo mus negerais 
žvilgsniais, lyg būtume ne Latvijoje, o kažkur Rusijoje...

Uoste visus suvarė į didelį žmonių ir gyvulių prikimštą 
laivą. Bijodami oro pavojų, povandeninių laivų keliavome į 
Gdanską. Paskui laukė ilgas kelias pėsčiomis, traukiniais, 
sunkvežimiais. Daug ko net nebeprisimenu. Apsistodavome 
tai vienoje, tai kitoje pabėgėlių stovykloje. Ilgiau pabuvome 
nedideliame Meinlos miestelyje, kur mus ir surado iš kasamų 
apkasų pabėgęs tėvas... Kiek buvo džiaugsmo! Dauguma 
pabėgėlių čia dirbo šaudmenų fabrike. Išvažiavome tik pa-
sibaigus karui, sužinoję, kad kuriama lietuviška gimnazija, 
kurioje norėjau mokytis. Ten susipažinau su daugeliu lietu-
vių, taip pat ir su savo būsimi vyru, aktyviu visuomenininku 
Valdu Adamkumi... Į JAV su tėvais išvykome 1949 metais.



54

Sužinojusi, kad domiuosi pabėgėlių jūros keliu istori-
jomis, savo prisiminimus atsiuntė netoli Čikagos gyvenanti 
buvusi vaikystės draugė JUSTINA PRONSKUTĖ-SKALISIUS, 
kartu su tėvais išplaukusi tą pačią 1944 metų rugpjūčio 
dieną. Savo rašinį ji pavadino „Ką prisimenu iš pragariš-
kos kelionės“.

„Ankstų 1944 metų rugpjūčio 10 dienos rytą tėvelis 
parėjo nuo pajūrio, kur per naktis laukdavo laivo ir prane-
šė, kad jau laikas į kelionę, kuriai seniai ruošėmės. Mama 
išskubėjo pas ūkininką Lajauską prašyti, kad nuvežtų į 
prieplauką, tėvas nešė iš namų lagaminus. Juos krovėme 
kartu su kaimynais Šarmaičiais. Pilnu vežimu pajudėjome. 
Mane užkėlė ant vežimo, kiti ėjo pėsti. Verkiau, nes labai 
gailėjausi savo namų, mokyklos, draugų ir triušių, ypač 
vieno, balto, kuris gyveno kambaryje. 

Kiek pavažiavę sustojome prie senos žvejų prieplaukos. 
Kopose ir prie jūros buvo pilna žmonių, krūvos pintinių, 
lagaminų. Kaip visa tai mažame laive galėjo tilpti? Sėdime 
ant savo daiktų ir laukiame eilės lipti į valtį, kuri plukdė 
link toliau nuo kranto stovėjusio laivo. Netrukus kažkas 
pradėjo nešti mūsų daiktus ir liepė skubėti į valtį. Kai mu-
dvi su mama pasiekėme laivą jame jau buvo daug žmonių, 
o laukiančių ant kranto nemažėjo. 

Nuo pilno denio stebėjau krantą. Pamačiau pakrante 
iš Šventosios dviračiu atvažiuojantį vokiečių pasienietį... 
Žiūriu, žiūriu, o jis sustojęs nusiima nuo pečių šautuvą 
ir pradėjo šaudyti į mūsų laivą. Virš galvos pabiro stiklo 
šukės. Kažkoks vyras liepė mums gult ant grindų, bet aš 
vis kilnoju galvą, stebiu ir jaudinuosi, nes tėvelis liko kran-
te... Kažko pabūgęs vokietis sėdo ant dviračio ir nuvažiavo 
atgal, turbūt kviesti pagalbos. Kaip vėliau sužinojau – į jį 
pradėjo šaudyti kopose buvę vyrai. 

Staiga pamačiau tėvelį, su keliais kitais vyrais tiesiog 
atbrendantį link mūsų... Jie vos spėjo, nes kateris jau tolo 
nuo kranto... Nesuspėjusieji likdavo krante. Taip buvo iš-
skirta ne viena šeima... Laive pamačiau savo draugės Mildos 
Bučytės brolį Vytautą, kurio visa šeima liko neišplaukusi. 
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Užbėgdama į priekį pasakysiu, kad vaikinas niekada ne-
besutiko nei tėvo, nei motinos, nei sesučių – vienui vienas 
klajojo po pasaulį. Tuosyk laive buvo labai liūdnas... Visą 
ilgą kelią jo gailėjomės ir užjautėme, nes mes buvome visa 
šeima kartu...

Plaukėme visą dieną, jūra ėmė šiauštis, kilo didelės ban-
gos. Nutilo motoras, laivas tapo nevaldomas. Mes gūžėmės 
kajutėje. Daugelis žmonių joje gulėjo kaip negyvi – sirgo 
jūros liga. Neįsivaizduoju, kaip jautėsi tie, kurie buvo vir-
šuje ant denio...

Neaišku, kas būtų nutikę, jei ne tai, kas įvyko... Iš 
horizonto išniro ir greitai į mus plaukė kariškas laivas. 
Jis iššove raketą. Liepia sustoti... Kateryje kyla panika, 
buvę plechavičiukai meta į jūrą ginklus, uniformas, do-
kumentus, fotografijas. Ginkluoti vokiečiai sulipa į katerį, 
komanduoja, liepia lipti į jų laivą. Labai nustebo pamatę 
iš kajutės lipančias moteris ir vaikus... Jiems turbūt buvo 
pranešta, kad pabėgo kokie nors banditai. Kažkoks vokiš-
kai mokantis gudročius ėmė meluoti, kad mes plaukiame 
į Vokietiją, bet paklydome...

Kaip tik pro šalį plaukė didelis Raudonojo kryžiaus 
laivas, skubąs į Liepojos frontą išgabenti sužeistų karei-
vių. Mums liepė priplaukti prie to milžino ir pradėjo į jį 
kelti žmones. Vaikus ir moteris kėlė keltuvu, vyrai lipo 
besisupančiomis virvinėmis kopėčiomis, kurios siūbavo į 
visas puses. Laive apsvaigusius iš išgąsčio ir neįprato lai-
piojimo jūreiviai nuvesdavo į didelę salę, pritiestą čiužinių. 
Gulėjome, bet vis dar atrodė, kad viskas aplink sukasi ir 
supasi... Kai pabudome, salė buvo jau pilna žmonių. Vie-
ni ilsėjosi, kiti sėdėjo ir dairėsi – kaip ir aš. Įsidrąsinusi 
atsikėliau, vokiečiai kvietė valgyti. Pati nuėjau ir mamai 
kažką atnešiau. Bevaikščiodama sužinojau, kad anksčiau 
už mus iš Šventosios išplaukė dar du kateriai, kurie taip 
pat sulaikyti jūroje.

Laive buvo nemažai pažįstamų. Plaukė vyrai, dvi žvejų 
žmonos – Baužienė ir Žilinskienė. Sutikau mokslo draugę 
Rūtą Daukšaitę, kurios tėvas irgi liko ant kranto. O kai 
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kurie iš katerio sunešti lagaminai atplaukė be pajūryje 
likusių šeimininkų.

Rygos kalėjime tą turtą žmonės pasidalijo. Atsimenu, 
kad ten buvo daug gražių drabužių, papuošalų, gintaro 
dirbinių. Kalbėta kad nemaža dalis šio turto priklausė 
mažeikiškiams Šatkauskams, kurie patys į laivą nespėjo...

Į Rygą atplaukėme naktį. Iš laivo suvarė į sunkvežimį ir 
nuvežė į kalėjimą, nes kitur tokiam žmonių būriui nebuvo 
vietos. Bet juk mes nebuvome jokie nusikaltėliai... Lyg sapne 
prisimenu atsiveriančius sunkius vartus ir didelę kamerą, 
kurion suvarė. Sukritome ant grindų, bet vos užmigusius 
užpuolė blakės... Rytą davė kalėjimo maisto – samtį žirnių 
sriubos ir riekę duonos. Nuo to valgio daug žmonių susirgo. 
Nutarėme skųstis, išrinkome vokiškai mokėjusius pasiun-
tinius. Ir ką manote – maistas pagerėjo! Mus išleisdavo į 
kiemą pasivaikščioti, kaip ir kitus kalinius.

Mudvi su mama iš namų pasiėmėm stiklainį medaus, 
brizelį lašinių ir puskepalį duonos. Tad turėjome ką prie 
kalėjimo maisto prisidurti. Mama liepdavo ką nors nuneš-
ti labai liūdnam ir sirgusiam Bučių Vytukui, kuris buvo 
vienui vienas – kaip pirštas...

Maždaug po trijų savaičių nuo šeimų atskyrė vyrus, 
kuriuos išvežė į frontą kasti apkasų. Daug kas per dau-
gelį metų iš atminties išsitrynė, bet gerai prisimenu, kaip 
mus iš kalėjimo per visą miestą varė į uostą ir sulaipino 
į didelį, pilną įvairiausių tautybių žmonių laivą. Plaukėme 
ilgai, maistą gaudavome iš laivo virtuvės, nežinojome, kas 
bus toliau ir kur atsidursime...

Paskui dar ilgai važiavome traukiniu. Tikriausiai per 
Lenkiją, Vokietiją... Vieną rytą traukinys sustojo, nes toliau 
nebuvo kelio. Tempdami savo daiktus ilgai ėjome pėsti, 
kol pamatėme ilgus barakus – savo gyvenamąją vietą. Tai 
buvęs pabėgėlių skirstymo punktas.

Taip prasidėjo ilga kelionė po sugriautus Vokietijos 
miestus ir kaimus, sunkūs darbai ir ilga nežinia... Bet 
vieną dieną Justiną su mama aplankė netikėta laimė – jas 
surado iš fronto pabėgęs tėvas. Visiems kartu ir vargas 
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atrodė ne toks baisus... Po keliolikos metų visa Pronskų 
šeima, kaip ir daugelis lietuvių, iš Vokietijos išvyko į JAV. 
Apie tenykštį gyvenimą Justina yra parašiusi prisiminimų, 
bet tai ne šio rašinio tema“

ILGA NEŽINIA
Ponia Alma Adamkienė pasakojo, kad jos tėvas pabėgo 

iš apkasų, kuriuos kasti vokiečiai vyrus išvarė iš Rygos 
kalėjimo. Kažkokiu būdu sugrįžo į Telšius, tikėdamasis 
čia rasti savo šeimą. Einantį gatve jį pamatė pažįstamas 
ir nusistebėjo, kad šis gyvas, o Telšių katedroje žmonės 
jau meldėsi už nuskendusią jų šeimą... Vėliau tėvas spėjo 
pasitraukti į Vakarus ir ten surado žmoną su dukromis. 
Tai buvusi tikra džiaugsmo šventė...

Panašiai savo šeimą surado ir Justinos Pronskutės tė-
vas, pėsčiomis keliaudamas po Vokietiją ir ieškodamas 
lietuvių. Motina jį ateinantį netikėtai sutiko ant liepto per 
upę... Deja tokie susitikimai tebuvo retenybė. 

Tuo tarpu mano vaikystės bičiulė Milda Bučytė su savo 
tėvu Vincu Bučiu ir broliu Vytautu po 1944 m. rugpjūčio 
10 d. niekada nebesusitiko... Vytautas iš Rygos kalėjimo 
atsidūrė Vokietijoje, vėliau Australijoje, kur baigė architek-
tūros studijas, vedė graikę, užaugino sūnų. Ten ir mirė... 
Tėvas į Švediją išplaukė su pirmuoju Kazio Jurevičiaus 
reisu. Minimas atvežtų pabėgėlių sąraše. Vėliau atsidūrė 
Kanadoje. Ponia Alma Bučienė su dviem dukrom likusios 
vienos vis tikėjosi, kad vyras ir tėvas atplauks jų išsivežti, 
bet tam nebuvo lemta įvykti... Vokiečiams traukiantis iš 
Šventosios, moterys pasiprašė, kad drauge vežtų ir jas. Šie 
sutiko, tačiau nuvažiavus netoli už Klaipėdos, rusų tankai 
užkirto kelią. Prasidėjus mūšiui pabėgėliai bėgo kas kur, 
ieškodami prieglobsčio, net tikėdamiesi kokiu nors būdu 
pasiekti Kuršių marias ir per jas išplaukti į Vakarus.

Kai kam tai padaryti pavyko, bet moterims ne. Visu 
būriu eidamos per Rytprūsių kaimus, jos ieškojo, kur pri-
siglausti, matė daug ištuštėjusių sodybų. Vienoje iš jų 
apsistojo, bet netrukus buvo rusų kariškių išvytos. Po dar 



58

vienų klajonių atsidūrė apytuščiame Vilkyčių miestelyje. 
Nuo visų slėpdamos savo ankstesnio gyvenimo aplinky-
bes ten ir pasiliko... Gal gelbėtis padėjo ir tai, kad ponia 
Alma Bučienė mokėjo ne vieną kalbą, tarp jų ir rusų, ir 
vokiečių. Lengviau buvo gauti darbą kokioje nors įstaigoje 
ar parduotuvėje. Dabar Vilkyčiuose, ilgame pakelės name, 
kur jos visos tada apsistojo, begyvena viena Milda, seniai 
jau pensininkė. Motina ir jaunesnioji sesutė ilsisi netoli-
mose kapinėse, taip ir nesulaukusios laisvės dienų, nieko 
nesužinojusios apie tuos, su kuriais likimas taip žiauriai 
išskyrė visam laikui... Milda – žinomas Vilkyčių žmogus, 
ilgus metus dirbusi garsiame šio miestelio malūne, sukū-
rusi daug gražių paveikslų ir sausų gėlių bei kitų augalų 
kompozicijų. Rengia parodas, palaiko ryšius su vaikystės 
dienų draugėmis, niekada neužmiršusi savo Šventosios 
mokyklos. Gal šiame vokiškame name seniau būta kokios 
pakelės užeigos, nes kelias nuo jo taip niekur ir nepasi-
traukė. Pro šalį lekia autobusai, sunkvežimiai, drumsdami 
tylų senatvės gyvenimą ir primindami skaudžias jo patirtis.

Apie ilgą nežinią ir Švedijos lietuvio Alfonso Joverto 
(Jucevičiaus) prisiminimai, kuriuose jis teigė, kad jų šeima 
viena laimingiausių, nes po ilgo išsiskyrimo visa susirinko 
Švedijoje. Kaip tai įvyko papasakojo jis pats, gyvenantis 
Stokholmo priemiestyje Tyrelyje.

„Lemtingą 1944 metų rugpjūčio rytą nubėgau į Šventosios 
kooperatyvą, kur dirbau baigęs šešias Palangos gimnazijos 
klases. Norėjau pranešti, kad į darbą nebeateisiu, nes ži-
nojau, jog sutartu laiku mūsų šeimos pajūryje laukia žvejų 
laivas. Juo plauksime į Švediją. Kai atvykome prie jūros, į 
laivelius pirmiausiai buvo sodinamos ir plukdomos moterys, 
vaikai, o mes, vyrai stovėjome sargyboje. 

Kažkas dalijo šautuvus. Stovime su šautuvais ir matome 
dviračiais atvažiuojančius du vokiečių pasieniečius. Nieko 
nelaukdami pradėjome ton pusėn šaudyti. Į vokiečius ne-
sitaikėme, pylėme bet kur. Jie atsakė tuo pačiu ir greitai 
nuvažiavo atgal. Tuo metu laivai jau tolo nuo kranto. Juose 
buvo mūsų motinos, broliai ir sesutės, girdėjome jų verks-
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mus, bet artintis prie kranto nebegalėjome, nes vokiečiai 
matė mus ginkluotus ir būtų areštavę ar net sušaudę. Sku-
biai traukėmės toliau per kaimus, miškus, ieškodami vietos 
saugiai pasislėpti. Dauguma vyrų buvo vieni, o mudu su 
tėvu abu kartu. Laivu išplaukė mano motina ir šešiametis 
brolis Algis.

Kelias paras slapstėmės miškuose, vėliau apsistojome 
pas pažįstamą Laukžemį, malūnininką. Čia sulaukėme žinios, 
kad mūsų ieško iš Švedijos atplaukęs Kazys Jurevičius. Kas 
pranešė nebeprisimenu. Sutartoje vietoje laukėme valties, į 
kurią tiesiog bridome šlapi ir laimingi, kad esame išgelbėti. 
Nemažai laukiančiųjų liko ant kranto, vieni netilpo, kiti ne-
siryžo palikti gimtinės.

Kazys Jurevičius visiems pabėgėliams liepė nusileisti į 
kajutę, viršuje liko tik įgula. Vis gąsdinami praskrendančių 
lėktuvų, praplaukiančių laivų, po maždaug 18 valandų pa-
siekėme Gotlando salą. Mus tuoj perėmė švedai, patikrino 
medikai. Salos stovykla jau buvo perpildyta atplaukusiųjų 
iš anapus Baltijos. Mus tuoj išgabeno į Stokholmą, o iš ten 
į miškus, kuriuose dirbome medkirčiais. Buvo daug latvių, 
estų, visi nepratę prie tokių darbų. Man porininkas netyčia 
perkirto koją, tad ilgai gydžiausi. Po to susiradau tėvą, dir-
busį kito miestelio (Eskilstuno) cemento fabrike. Su keletu 
pažįstamų iš Šventosios gyvenome pilname blakių barake, 
vakarais kalbėdavomės apie prarastus saviškius, nežinimą 
ateitį. Tačiau mane, nebegalintį dirbti miškuose, netrukus 
išvežė bernauti pas ūkininką kaime. Žmogus buvo geras, 
rytais kartu pusryčiaudavome, šiaip taip susikalbėdavome, 
dirbau įvairiausius ūkio darbus.

Vieną rytą šeimininkas parodė švedišką laikraštį, ku-
riame buvo rašoma apie sunkią pabėgėlių dalią sugriautoje 
Vokietijoje. Nuotraukoje matėsi eilėse prie amerikiečių ka-
rinės virtuvės stovintys vargani žmonės... Beveik apalpau 
tarp varguolių pažinęs savo motiną, kurią manėm esant 
žuvusią. Tokiu būdu gautos žinios skatino pradėti motinos 
ir brolio paieškas. Padėjo Raudonasis kryžius. Ir mums pa-
vyko: sulaukėme dienos, kai mama su broliu buvo perkelti 
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į Švediją. Ar ne stebuklas? O juk dauguma išskirtų šeimų 
niekada nebesusitiko... Mes buvome nepaprastai laimingi ir 
dėkingi likimui už tai, kad visą ilgą gyvenimą šalia buvo 
artimiausi žmonės“.

Seniai nebėra vyriausiųjų Jucevičių, bet jie gyvenimą 
baigė šalia savo sūnų. Alfonsas mokėsi technikos mokslų. 
Daug metų dirbo konstravimo biure, kuriam vadovavo gar-
sus Švedijos lietuvis, aktyvus šios šalies lietuvių bendruo-
menės veikėjas Valentinas Vilkėnas. Alfonso brolis Algis 
baigė universitetą, žaidė šalies rankinio rinktinėje, su latve 
žmona Inta užaugino gražią šeimą. Rinkdama žinias apie 
Švedijos lietuvius ne kartą lankiausi abiejų brolių namuose. 

Alfonso namas Tyresyje daug sykių glaudė iš gimtųjų 
vietų atvykusius tautiečius. Okupacijos metais tai būdavo 
pabėgėliai, kuriems reikėjo slėptis. Atgavus nepriklauso-
mybę jau važiuodavome kaip svečiai, ypač mes, buvusieji 
jo jaunystės bičiuliai iš Šventosios. Ten ir susipažinta su 
Valentinu Vilkėnu, Gintautu ir Terese Būgomis, Kaziu Gu-
mausku, Feliksu Taku, kitais lietuviais. 1999 metais šven-
čiant Alfonso 75-metį buvo susirinkę beveik visi Stokholmo 
tautiečiai Kitą dieną nukeliavome į Lietuvos ambasadą pa-
minėti Nepriklausomybės dienos. Ten visus maloniai sutiko 
ambasadorius Vytautas Naudužas.

Tai pasakoju norėdama paliudyti, kad žinios apie lie-
tuvių pabėgėlius per Baltijos jūrą rinktos daug metų, pa-
sitelkdama įvairius šaltinius. Svarbiausi – pačių žmonių 
pasakojimai, kurie spausdinti „Vakarinių naujienų“ pusla-
piuose ir kituose leidiniuose. Nuo tų dienų prabėgo daug 
laiko, o Švedijoje beliko vos keli, jau baigiantis karui per 
Baltiją atplaukę tautiečiai. Tos šalies lietuvių bendruomenę 
dabar sudaro jau kitos kartos.

DU PASKUTINIEJI IŠPLAUKĘ DRAUGAI
Abu jie gimę ir augę Šventosios žvejų šeimose, draugavę 

nuo mažumės. Tai Edvardas Balceris ir Adolfas Trankalis, 
kurį visi vadino Žaniu. Gyveno miestelyje, mokėsi, kartu 
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su tėvais plaukdavo į jūrą žvejoti menkių. Buvome geri 
pažįstami, nes viename suole sėdėjome su Edvardo sese-
rim Alma, mudvi draugavome. Vėliau daug metų ji nieko 
nežinojo nei apie savo brolį, nei apie jo draugą: 1944 metų 
spalio 9 dieną jiedu iš namų išėjo ir nebegrįžo... Tuo metu 
nuo Palangos jau artėjo rusų tankai... Vaikinai į perpildytą 
laivą įlipo taip kaip stovi. Ir tuščiomis kišenėmis. Tik po 
daugelio metų vyrai papasakos, kad ryžtis išplaukti ar ne 
teko per kelias akimirkas. Laivo būta nemažo, nes sutal-
pino apie 60 žmonių. Paėmė visus norinčius, ant kranto 
liko tik tie, kurie neapsisprendė – plaukti ar ne.

Po daugelio metų pasakodamas apie kelionę, Edvardas 
paminėjo, kad kartu plaukė Būtingės malūno savininko 
Vindašiaus šeima, keli šiauliečiai vyrai, Tuklerių šeima iš 
Šventosios. O laivas priklausė Latvijos pusėje gyvenusiam 
žvejui Niklovui Fogeliui, kuris žmones plukdė ne pirmą 
sykį ir gerai žinojo maršrutą.

„Gotlando saloje mus apgyvendino didžiulėse kariškių 
palapinėse. Čia laukėme išvežant į Stokholmą. Jaudinomės 
sužinoję, kad rusai susprogdino netoliese plaukusį didelį 
keleivinį laivą. Po kurio laiko atėjo mūsų eilė palikti salą 
ir persikelti į pabėgėlių stovyklą nedideliame Okselsundos 
miestelyje. Čia buvo latvių, estų, rusų, o lietuvių – nedaug. 
Nemokėjome kalbos, tegalėjome dirbti taip vadinamus juodus 
darbus. Visur labai trūko kuro, tad kirtome salose miškus, 
kai kur juos visai iškirtome. Pušys ne tokios gražios kaip 
Lietuvoje, o mažos, kreivos, ant akmenų užaugusios. Vėliau 
dirbau tekintoju SKANIA gamykloje. O į jūrą teišplaukiau 
daug vėliau... Ne kokiu svarbiu jūreiviu, bet paprastu kūriku. 
Teko plaukti į Angliją, Daniją, Belgiją, net i Tarybų Sąjun-
gos uostus – Klaipėdą, Leningradą, Murmanską. Atplaukęs į 
Klaipėdą neidavau į krantą, bijojau, kad rusai neareštuotų. 
Tačiau sykį į stovintį laivą vietos pareigūnai (tikriausiai sau-
gumiečiai) atėjo patys ir mane surado. Gal jie turėjo kokių 
blogų tikslų, bet vieną gerą darbą padarė – leido susitikti su 
seserimi. Tai buvo labai jaudinantis susitikimas viešbutyje, 
kuriame turbūt buvo pokalbio klausomasi. Tačiau mes niekio 
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slapto nekalbėjome, tik apsikabinę verkėme. Tėvų nebetu-
rėjome, visame pasaulyje likome tik dviese ir taip atskirti.

Papūtus laisvės vėjams viskas ėmė keistis. Švedijoje 
kiekvieną pirmadienį vykusiuose mitinguose Lietuvos laisvės 
siekiams palaikyti aš išdidžiai nešdavau Lietuvos trispalvę. 
Tą šventą vėliavą vėliau atvežiau į Vilnių ir perdaviau Naci-
onaliniam muziejui. Laisvė atvėrė kelius. Aš dažnai lankiau-
si Šventojoje, Vilniuje, sesuo atvažiuodavo į Švediją. Labai 
džiugino susitikimai su Vilniaus universitete besimokiusia 
jos vaikaite Ieva.“

Savo pažado grįžti į Lietuvą visam laikui Edvardui 
įvykdyti nebepavyko, bet gyvenimą netikėtai užbaigė čia, 
Vilniuje, apsilankęs pas gimines. Palaidotas Šventosios 
kapinėse greta motinos, tėvo, kuriems buvo pastatęs pa-
minklą. Dabar čia ilsisi jie visi – Janis ir Ilzė Balceriai, jų 
vaikai Edvardas ir Alma. Laikas trina žmonių atmintį, bet 
Balcerių šeimos istorija Šventosios atmintyje išliks. Motina 
1936 metais tautine juosta apjuosė būsimo uosto atvykusį 
apžiūrėti Prezidentą Antaną Smetoną, tėvas – garsus žvejys, 
dukra – ilgametė Kuršių bendruomenės veikėja, miestelio 
kultūros puoselėtoja, o sūnus – po mirties į gimtinę grįžęs 
pasaulio klajūnas...

Kartu prisimenamas ir Edvardo draugas Adolfas Tran-
kalis, su kuriuo 1944 metais išplaukė iš savos Švento-
sios. Adolfo gyvenimas Švedijoje buvo ramesnis. Jis vedė, 
užaugino gražią šeimą, buvo garsus nedidelio, bet labai 
gražaus Soderteljės miestelio kirpėjas, turėjo savo kirpyklą, 
vasarnamį Gotlando saloje. Ne sykį lankėsi jau laisvoje 
Lietuvoje. Mums, seniems bičiuliams, rašė laiškus. Seniai 
abu su žmona ilsisi šio Švedijos miestelio kapinėse, o tėvo 
gimtinę kartais aplanko dukra.

Adolfas (Žanis) savo jaukiuose namuose turėjo daug 
lietuviškos muzikos įrašų, labai mėgo klausytis Čiurlionio 
kūrinių, liaudies dainų, senų romansų. Prenumeravo lie-
tuvišką spaudą. Apie daug ką esame kalbėję jo miestelyje, 
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o atvykus į gimtinę, ir vaikščiodami po Palangos parką. 
Juokaudavo, kad mudu abu padarėme karjerą: aš esanti 
žinoma žurnalistė, o jis – žinomas miestelio kirpėjas. Deja, 
tas mūsų „žinomumas“ tebuvo labai laikinas, kaip ir vis-
kas pasaulyje. 

Neužmiršiu mielų Švedijos lietuvių, maloniai atverda-
vusių savo namų duris. Daugybės malonių susibūrimų 
anoje Baltijos jūros pusėje, balto laivo, kuriuo plaukėme 
į nedidelę salą, joje vasaras leisdavusio garbiojo Valentino 
Vilkėno... Vakarais nuo lietuviškų dainų siūbuodavo pušys, 
o naktį aplink vasarnamį vaikščiojo briedis, visai nebaikš-
čios stirnos. Motorine valtimi apiplaukdavome aplinkines 
saleles, o grįžę gurkšnojome paties Valentino pagamintą 
šermukšnių vyną...

Daugumos tų susitikimų iniciatorius buvo Alfonsas Jo-
vertas (Jucevičius). Jei vasarai įpusėjus mudvi su bičiule 
klaipėdiete Nijole Navagreckiene dar nesiruošdavome į ke-
lionę, būtinai sulaukdavome Alfonso raginimo paskubėti, 
kitaip vasara baigsis be mielų susitikimų Švedijoje. Čia 
mūsų laukdavo daugelis lietuvių, mielos Lietuvos ambasa-
doje dirbusios Liana Ruokytė, Renata Rinkausienė ir kitos 
naujos, įdomios pažįstamos.

Taigi, mano vaikystės noras sužinoti, kaip ten už jūros 
gyvena iš Šventosios išplaukę lietuviai, išsipildė su kaupu. 
Ir sužinojau, ir kitiems apie tai pasakojau. Tartum įvykdžiau 
įsipareigojimą sau pačiai ir tiems išplaukusiesiems. Beje, 
būta ir nenorėjusių pasakoti, prisiminti, gal dar kaustytų 
baimės, kurią patyrė...

Nemažai įdomių pasakojimų teko išgirsti ir iš kitais 
būdais į Švediją patekusių lietuvių. Vieni buvo perkopę 
Švediją ir Norvegijos šiaurę skiriančius kalnus, kiti slapta 
atvykę per Suomiją. Bet tai jau kita tema, kitam kartui. 
O dabar dar apie jūrą ir žmogų, daug kartų plaukusį pir-
myn ir atgal. 
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... MEZZO ... 

Grįžau iš koncerto... Analizavau matytą situaciją... 
visus 2017-uosius... 

Šventiniu laikotarpiu rengiami koncertai patraukia 
visokių piliečių dėmesį. Tai, sakytume, gerai. Tačiau ne-
malonu matyti, kai kokia panelė šviesia, iššaukiančiai 
neskoninga pankiška skiautere kikendama trukdo aplin-
kiniams klausyti. Kai išsipusčiusios moterys (damomis jų 
nepavadinsi, nors tokiomis dedasi...) po Filharmonijos salę 
vaikščioja gurkšnodamos šampaną. Kai muzikos atlikimo 
metu iškėlę telefonus fotografuoja, filmuoja (?), prabangiai 
kvepiantis ponaitis išsitraukia butelaitį ir gurkšnoja, kin-
kuoja į ritmą... Suprask – klauso... Kai, nesuprasdami kur 
esą, po patikusių programos numerių klykia ir švilpia... 
Kai retai koncertų salėje pasirodantys, neturintys pagrįstų 
kriterijų piliečiai leipsta iš susižavėjimo, nes muzika pa-
sirodė „nuostabi“, retai girdima, tad ir lyginti nelabai yra 
su kuo... Koks ilgas ir sunkus žmogaus ugdymo kelias! 
Muzika – tokia pat sudėtinga sritis, kaip ir medicina. Ši 
gydo kūną, o menas – sielą – jeigu neieškai jame tuščio 
atsipalaidavimo, o išgyveni garso virpėjimus ir jų įaudri-
namas jausenas. Profesionalas klauso dar ir suvokdamas 
muzikos logiką, garso gimimo, jo transformacijų įvairovės, 
estetinių apžavų ypatumus. Reikia pastebėti, kad dėme-
singiau muziką klausančių daugėja. Vyresnioji karta žavisi 
klasika, jaunesnioji – neįprasta, kartais net šokiruojančia 

Rita ALEKNAITĖ-BIELIAUSKIENĖ

...metai baigėsi...
metai prasideda...
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muzika. Muzikos, atlikimo vertinimai visada turi subjek-
tyvaus prado. Negalima atmesti ir to, kad tarp muzikinio 
gyvenimo organizatorių, atskirų kūrėjų, atlikėjų, vertintojų 
ne visada sutariama dėl kriterijų. Yra pavydo, mentaliteto, 
grupinių suokalbių, neobjektyvumo. Blogiausia, kad vie-
šojoje nuomonėje, politikoje, kultūros politiką formuojan-
čiuose, vykdančiuose, finansuojančiuose dariniuose ėmė 
vyrauti paviršutiniškas kultūros (muzikinės) supratimas. 
Ir tai matyti veikloje tų žmonių, kurie pagal savo visuome-
ninę padėtį turėtų būti kompetentingi dvasinio gyvenimo 
lyderiai. Atsisakę etinės kultūros koncepcijos, jie pradeda 
polemiką su tikrove. Todėl užuot formavę į tikrovę orien-
tuotus etikos idealus, juos grindžiame tikrovės realijomis, 
empirine esatimi. 

Markas Aurelijus patarė, kad ryte išmoktume pasa-
kyti: „Šiandien reikės susidurti su įkyriais, nedėkingais, 
įžūliais, klastingais, pavydžiais, nedraugiškais žmonėmis. 
Visos šios ydos yra iš nežinojimo, kas yra gėris ir kas – 
blogis. Tačiau [...] man nė vienas negali pakenkti ir nė 
vienas negali įtraukti manęs į gėdingus darbus. Aš negaliu 
nei pykti ant savo artimo, nei jo neapkęsti. Mes visi esa-
me sukurti bendram darbui...“ Todėl visus muzikus reikia 
sveikinti su praėjusių metų darbais. Vieni jų išbandė savo 
jėgas sudėtinguose projektuose, kiti pasitikrino neįprasto-
se sferose. Vieni suteikė satisfakcijų pačiam menininkui, 
kiti – ypatingai pradžiugino klausytojus. Menininko profe-
sija – sudėtinga, sunki, pareikalaujanti iš žmogaus ne tik 
fizinių jėgų, valios pastangų, visų dvasinio gyvenimo išgalių. 
Ne paslaptis, juk yra žmonių, kurie nepajėgia įveikti visų 
artistui atsirandančių iššūkių, meta atlikėjo profesiją ir 
mieliau tampa kitų vertintojais ar brokeriais... Negalima 
jų teisti. Neįmanoma apžvelgti visų 2017 metų muzikinių 
įvykių. Operatyviausiai, išsamiausiai apie juos rašė sa-
vaitraštis „7 meno dienos“. Edukacinę kryptį skaitytojams 
protegavo „Muzikos barai“, atrodo, siekiantys nepamiršti 
gyvenimo periferijoje. Gaila, kad savaitraščiui „Literatūra 
ir menas“ muzikos menas tapo antraeiliu dalyku.Nepatei-
sinama, kad spaudos puslapiuose neranda vietos muzikos, 
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skambančios eteryje, analizė. Juk moksliniai tyrimai pa-
tvirtina: radijas, televizija daro didelę įtaką piliečių verty-
biniam mąstymui. Atlikėjus telkė svarbiausios valstybinės 
koncertinės organizacijos: Nacionalinė filharmonija ir jos 
kolektyvai, Nacionalinis operos ir baleto teatras, Valstybinis 
simfoninis orkestras. Vilniuje jų yra jų ir daugiau, tačiau 
sunku pasakyti ką nuveikė Lietuvos labui. Iš Vilniaus 
sekti Kauno, Klaipėdos, municipalinio Panevėžio muzikinio 
teatro (dažnai visai pamirštą) veiklą sunkoka. Tai galėtų 
atlikti vietiniai stebėtojai. Tačiau didžiulį matomą, jaučiamą 
reikšmingą darbą visuomenėje nuveikia ir tokios įvairiais 
kitais pagrindais susikūrusios organizacijos, kaip Vilniaus 
festivaliai, Muzikų rėmimo fondas, „Klasika LT“, „Vaidilos“ 
teatras („Vaidilos klasikos“ projektas), Tarptautinis konkur-
sas-festivalis „Muzika be sienų“, Lietuvos ansamblių tinklas 
(LAT) ir kt. Svarbu, kad būtų dirbama ne savo kišenės, 
bet visuomenės labui: nešti naujas idėjas, suteikti erdvę 
jauniems kūrėjams, pristatyti Lietuvą pasauliui, o Lietuvoje 
nepažintą pasaulį atverti. Ar tikrai visus juos pamato, įver-
tina, supranta prioritetus, veiklos reikšmingumą ją „dalinai 
finansuojantys“ šaltiniai? Žinoti prioritetus, reiškia gerai 
žinoti valstybės politiką, strategiją ir analizuoti vykdomų 
projektų reikšmingumą šiame kontekste. 

Tačiau vienaip ar kitaip veikiant, visi dar gebėjo iš-
gyventi. Norėčiau minėti daug atlikėjų darbų, tačiau pri-
siminsiu man buvusius įdomiausius, gal net netikėtus. 
Vyresnės kartos atlikėjams pamažu pasitraukiant nuo sce-
nos, pasidžiaugiau pianistės, profesorės Birutės Vainiūnai-
tės parengta nauja kompaktine plokštele „Gaivus fiordų 
dvelksmas“ ir jos pristatymu. Skambėjo pluoštas Edvardo 
Griego „Lyrinių pjesių“. Smuikininkui profesoriui Eugenijui 
Paulauskui sukako 90 metų. Paminėtas Muzikos ir teatro 
akademijoje ir S. Vainiūno namuose, kur kalbėta apie jį, 
ilgametį pirmojo pokario kvarteto, tarptautinių konkursų 
laureato primarijų ir pedagogą. Šio kvarteto kelią tęsė, 
patirtį perėmė Vilniaus kvartetas, kurio buvę dalyviai jau 
vejasi pirmtakus – Donatui Katkui suėjo 75-eri. Suirus 
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Vilniaus kvarteto senbuvių komandai jis nepasimetė ir 
gebėjo įkurti antrą kamerinį orkestrą. Municipalinis Vil-
niaus Šv. Kristoforo kamerinis kurtas kaip barokinę muziką 
propaguosiantis kolektyvas, bet meno vadovo išugdytas 
kaip universalus ansamblis. Bendradarbiauja su įvairiais 
kompozitoriais, deramą dėmesį skiria lietuviškai muzikai, 
solistams. Pamėgti tapo orkestro ir draugų rengiami vasa-
ros festivaliai. Gerą muziką profesionaliai pateikia plačiai 
auditorijai Lietuvoje ir užsienyje.

Šie metai jubiliejiniai kompozitoriams Česlovui Sas-
nauskui, Algimantui Bražinskui, Jurgiui Juozapaičiui, 
Osvaldui Balakauskui. „Kur bėga Šešupė“, „Marija, Mari-
ja“ autoriaus 150 gimimo metines prisiminė tik „Vilniaus 
dzūkuliai“... Jiems garbė! Talentingam muzikui A. Bra-
žinskui vakarą skyrė „Lietuvos“ ansamblis. Buvo atlikta 
operos „Pagramančio šnekučiai“ versija. Skambėjo radijo 
laida, pokalbį su kūrėju užfiksavo televizija... O gal reikėjo 

Birutė Vainiūnaitė
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plačiau paminėti, po Lietuvą su dar energingu autoriu-
mi surengti jo muzikos koncertus. Juk jo dainas dar ir 
dabar žmonės mielai dainuoja, be jo muzikos neapseina 
jokia dainų šventė. Ir Valstybinės premijos laureatas, do-
ras kūrėjas, mielas žmogus Jurgis Juozapaitis tikriausiai 
daugiau žinomas tik vyresniems klausytojams. Tuo tarpu 
simfonija „Rex“ įrašyta Prahos simfoninio orkestro (FOX), 
Niagaros festivalyje (Kanada) skambėjo jo „Mėnulio šviesa“, 
Stasio Šimkaus, „Sinfonia Baltica“, kitos premijos ženklina 
senesnius ir naujesnius jo kūrinius. Buvo pastatyta opera 
„Marių paukštė (S. Gedos libretas), Lietuvos ir užsienio 
atlikėjai groja jo kūrinius.

„Osvaldo Balakausko kūryboje kartais pavyksta pagau-
ti amžinąjį garsą. Tuomet išgirsti muzikos esmę...“– yra 
sakęs Leonardas Gutauskas. O. Balakauskas – piešiantis 
kompozitorius intelektualas, nepriklausomos Lietuvos di-
plomatas, Nacionalinės premijos laureatas. Kūrybos re-
trospektyva pateikta Vilniaus festivalyje (grojo kvartetas 
„Chordos“, LAT apjungti atlikėjai, Lietuvos kameriniam 
orkestrui dirigavo Vykintas Baltakas), Filharmonijos kon-
certuose (dirigavo Modestas Pitrėnas). Profesionalų muzikų 
pamąstymuose, eteryje prisiminta kompozitoriaus epocha, 
susikurta savita muzikos raiškos sistema. Plačiai domė-
jęsis muzikos pasaulio tradicijomis, nauja raiška, džiazu, 
atsiskleidė kaip aristokratiškas kūrėjas: nepriėmė muzikos 
chaotiškumo, visuotino mėgdžiojimo. Jo devizas – „Muzika 
turi būti harmoninga“. Ieškojimai atvedė į išlikimą.    

Gražiai įprasmintas ryškaus Lietuvos dainininko Virgi-
lijaus Noreikos vardas: surengtas pirmas jo vardo tarptauti-
nis konkursas. Įdomu, kad Antrosios vietos laureatu tapęs 
lietuvių baritonas Modestas Sedlevičius pirmą kartą Lietu-
vai prisistatė veiklos 25-metį pažymėjusio Muzikų rėmimo 
fondo rengiamame „Sugrįžimų“ festivalyje. Jis labai reikš-
mingas pristatant Lietuvai po pasaulį pabirusius tėvynės 
vaikus. Tokia yra puikiai pasirodžiusi saksofonininkė Rusnė 
Mikiškaitė, dainininkė Milda Tubelytė, jau debiutavusi ir 
Nacionalinėje operoje, ir kt. Žiūrovai įvertina artistiškiausią, 
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Algimantas Bražinskas

Jurgis Juozapaitis
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gražaus balso solistą Kostą Smoriginą, dažniau pasirodantį 
mūsų scenoje. Kaip ir skirtingus, įdomius tenorus Edgarą 
Montvidą ir Vaidą Vyšniauską. Reikia stebėti vis daugiau 
pasirodančių jaunų lietuvaičių solisčių – puiku, kad jos 
randa vietą tėvynės scenoje.Pianistas Andrius Žlabys jau 
užkariavo didžiules klausytojų simpatijas, įdomūs buvo 
giliausiomis interpretacijomis mūsų dvasią praturtinę jo 
vakarai puikiame, sakyčiau, aristokratiškame, „Vaidilos 
klasikos“ projekte ir Filharmonijoje su Vilniaus kvartetu, 
atlikęs Cesario Francko Kvintetą f-moll ir... savo kūrinį 
„Movement for string and piano“ (karo Ukrainoje aukoms 
pagerbti). Tai staigmena: A. Žlabys – kompozitorius. Dar 
viena metų staigmena – Lietuvos kameriniam orkestrui di-
rigavo buvęs obojistas Vilmantas Kaliūnas. Netikėtas buvo 
ir savito Vokietijoje įsitvirtinusio koncertų organizatoriaus, 
pianisto Gintaro Januševičiaus pasirodymas su Valstybiniu 
simfoniniu orkestru: laisvai, įkvėptai, stilingai skambino 

Osvaldas Balakauskas
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G. Gershwino Koncertą fortepijonui ir orkestrui F-dur. 
Mūsų muzikos kultūrą puikiai reprezentuoja kameriniai 
ansambliai: „Kaskadų“ trio (Rusnė Mataitytė, Edmundas 
Kulikauskas, Albina Šikšniūtė), gražiai įsiliejantis į naujų 
partitūrų skambesį ansamblis „Synaesthesis“, Lietuvai pri-
statęs Ukrainiečių, Egiptiečių muziką, o Egiptui, Belgijai 
Lietuvą – Lietuvos ansamblių tinklas, smuikininkė Da-
lia Kuznecovaitė su partneriais, saksofonininkas Kęstutis 
Vaiginis flamenko-džiazo stilistinėje sandūroje. Nustebino 
„Mettis“ styginių kvartetas, puikiai pajutęs klasikos ir ne-
tradicinės muzikos žavesį ir ypatumus.

Paskutinis siurprizas – profesorius Vladimiras Prudni-
kovas – režisieriaus amplua, gruodžio 29, 30 d. Kongresų 
rūmuose pateikęs sarsuelų puotą.

Mūzos Rubackytės Penktasis Vilniaus fortepijono fes-
tivalis „Pakeleiviai“ – ne siurprizas. Jis laukiamas. Įvyko 
tikra muzikos puota. M. Rubackytė geba ne tik filosofiškai 
pažvelgti į meno prasmę, bet suformuluotą įdomią mintį ir 
įkūnyti. Kultūros tęstinumo problema, jaunam menininkui 
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Profesoriai Nijolė ir Vladimiras Prudnikovai
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atidarytos durys į ateitį – kaip galimybė už jų slenksčio 
sukurti brandą. „Vienatvė yra pianisto gyvenimo dalis, 
tačiau mums lemto kelio negalime nueiti be pakeleivių. 
Šių metų festivalyje jums pristatysime įvairius „pakeleivių“ 
tandemus: kompozitorių ir atlikėjų, įkvėpėjų ir įkvėptųjų, 
varžovų ir partnerių, laimėtojų ir pralaimėtųjų, mokytojų 
ir mokinių...“ – rašė M. Rubackytė labai informatyviame, 
estetiškai festivalio iniciatorės vertame festivalio leidinyje. 
Festivalį pradėjo puikus koncertas, kuriame pati Mūza su 
Nacionaliniu simfoniniu orkestru skambino pirmą kartą 
Lietuvoje atliktą Franzo Schuberto Fantaziją „Klajūnas“ 
(F. Liszto versija fortepijonui su orkestru). Didžiulį ma-
lonumą patyriau klausydama dirigento interpretuotos Ri-
chardo Wagnerio operos „Tanoizeris“ uvertiūros ir Hectoro 
Berliozo „Fantastinės simfonijos“. Daugybę kartų atlikti 
kūriniai, tačiau šį kartą dirigento Renato Balsadonna jie 
pateikti taip meistriškai, muzikaliai, prasmingai. Tai vadin-
čiau ryškiausia šių metų simfoninio kūrinio interpretacija. 
Dirigentui patiko ne tik Vilnius, bet ir Nacionalinis sim-
foninis orkestras: „Lankstus gerų muzikantų kolektyvas. 

Mūza Rubackytė
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Tik reiktų nepamiršti disciplinuotumo muzikoje...“  Iš trijų 
koncertavusių kitą vakarą (Saša Starcevičius iš JAV, Tris-
tanas Teo iš Kanados) – Ilana Vered (Izraelis) ryškiausia 
asmenybė. Ji koncertuoja kaip solistė, groja su orkes-
trais. Tačiau mėgsta kamerinę muziką. Dalyvauja vasaros 
muzikos festivaliuose, yra įrašiusi daugybę kompaktinių 
plokštelių. Pianistė veda meistriškumo kursus, yra kelių 
muzikos festivalių įkūrėja, kuria edukacinius projektus. 
I. Vered interpretuojama J. S. Bacho muzika įgavo savito 
instrumento spalvingumą. Įdomūs buvo tikslių blizgančio 
garso artikuliacijų ir savotiško klavišų šnaresio deriniai. 
Stilingas rubato mus priartino prie baroko epochos. Scenoje 
išgirdome trijų kartų – jos mokinių muzikavimą. Pedagogė 
sugebėjo perteikti puikią pianizmo mokyklą ir sutekti laisvę 
išbujoti savitiems mokinių asmenybių bruožams. Festiva-
lyje girdėjome nemažai įvairių ansamblių fortepijonui. Ir 
šiame koncerte buvo pagroti ansambliai dviem fortepijo-
nams: trys S. Rachmaninovo Siuitos Nr. 2, op. 17 dalys. 
Ir juose I. Vered – lanksti, subtili, puikiai komunikuojanti 
su partneriu. Arba kitame koncerte girdėjome du talentu 
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apdovanotus muzikus. Tai japonų pianistas Kenji Miu-
ra ir lenkas Szymonas Nehringas. O ko vertas prancūzų 
pianisto Bertrand’o Chamayou koncertas! Pripažintas ge-
riausiu 2011 m. Prancūzijos solistu. Dvidešimtmetis pelnė 
prestižinio tarptautinio M. Long – J. Thibaud konkurso 
laureato vardą. Stebino manualinės technikos lankstumas 
valdant garso paletę. Greta sudėtingos F. Schuberto Fanta-
zijos fortepijonui „Klajūnas“ skambėjo nuostabus F. Liszto 
„Petrarkos sonetas“ Nr. 123, įprasminęs kompozitoriaus 
pasirinktą poetišką remarką. Festivalis subūrė ir puikią 
festivalio publiką. Girdėdama tokių skirtingų mokyklų, 
savitų asmenybių būrį, kryptingai suformuotas koncertų 
programas, pianistai profesoriai, pedagogais, studentai, 
muzikos gurmanai turėjo progų padiskutuoti, dalintis pro-
fesinėmis subtilybėmis. Visi buvo dėkingi M. Rubackytei už 
festivalio idėją ir didžiulį organizacinį darbą, Filharmonijai 
už jo realizavimą.Ryškiausi metų įvykiai – reiškiniai, ku-
rie savo idėja, visuomeniniu ir tarptautiniu požiūriu patys 
reikšmingiausi. Tai „Vilniaus festivalis“ ir „Gaida“.

Nuotraukos M. Aleksos, Dm. Matvejevo, „Santaros“ archyvo
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Pranciškus 
Smuglevičius. 
Pilies kalnas 

iš šiaurės 
rytų pusės.

Gruodžio viduryje Lietu-
vos dailės muziejus ma-
loniai pakvietė į Taiko-
mosios dailės ir dizaino 
muziejaus 30-mečio kul-
tūros vakarą „Nuo Seno-
jo arsenalo atstatymo iki 
daugiafunkcio kultūros 
centro sukūrimo: trys 
Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus dešimtmečiai“.
Subtiliose iškilmėse dalyvavo Lietuvos dailės muziejaus di-
rektorius Romualdas Budrys, Taikomosios dailės ir dizaino 
muziejaus pastato architektas Evaldas Purlys, Vilniaus dailės 
akademijos rektorius dr. prof. Audrius Klimas, Lietuvos daili-
ninkų sąjungos pirmininkė Edita Utarienė, architektas, pavel-
dosaugininkas dr. prof. Jonas Rimantas Glemža, Nacionalinio 
muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 
direktorius dr. Vydas Dolinskas. Muzikavo senosios muzikos 
ansamblis „Vilniaus arsenalas“ (vadovas Rolandas Romos-
lauskas), solistė, nacionalinės premijos laureatė Asta Krikš-
čiūnaitė, pianistė Audronė Kisieliūtė, vyrų choras „Varpas“ 
(meno vadovas Jurijus Kalcas). Renginį vedė Janina Pranaitytė. 
Vakaro metu atidarytos parodos: „Vilniaus Žemutinės pilies 
Senojo arsenalo rytų (didžiojo) korpuso istoriniai pamatai“, 
„Prabanga ir meistrystė. XVI–XX a. Europos taikomoji dailė 
iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių“.
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TRIJŲ UNIVERSITETŲ PROFESORIUS
 
 Vladas Stankevičius-Stanka (1884–1968) – nepa-

prastai įdomaus likimo ir ypatingų gebėjimų žmogus. Pir-
mąją savojo pusę gyvenimo šis teisininkas, politikas, filoso-
fas, karo inžinierius ir mokslo istorikas vadinosi Vladimiru 
Stankevičiumi. Jis gimė 1884 m. lapkričio 16 d. bajoriškos 
kilmės šeimoje, valdžiusioje du valakus žemės prie Biržų, 
buvusiame grafų Tiškevičių majorate. Mirus tėvui, su motina 
gyveno Peterburge pas tetą Eveliną Sonchockają – Sonchi, 
Marijos teatro operos primadoną. Ten 1903 m. sidabro me-
daliu baigęs gimnaziją, studijavo teisę Peterburgo universi-
tete. Po pagrindinių studijų buvo paliktas ruoštis profesūrai 
Baudžiamosios teisės katedroje. Išlaikęs magistro egzaminus, 
1913 m. paskirtas universiteto privatdocentu. Kartu įsitraukė 
ir į politiką: dirbo Valstybės Dūmos darbiečių (trudovikų) se-
kretoriumi ir žurnalo „Sovremenik“ redkolegijoje. Akademinę ir 
politinę karjerą, kuri gabiam ir darbščiam jaunuoliui klostėsi 
kuo puikiausiai, nutraukė Pirmasis pasaulinis karas. Tada 
jis stojo savanoriu į Junkerių karo mokyklą ir tapo karo 
inžinieriumi. Prie Rygos, Pskovo ir Daugpilio V.Stankevičius 
darbavosi apkasų įrengimo baro viršininku, taip pat dėstė 
lauko fortifikacijos dalykus karo mokyklose. Kartu su dviem 
Peterburgo inžinerijos akademijos profesoriais jis išleido šios 
srities vadovėlį, parengė knygelę apie kulkosvaidžių prie-
dangas apkasuose. 

Audringi 1917 m. įvykiai V. Stankevičių iškėlė į labai 
svarbias valstybininko pozicijas Rusijoje. Savo pulko karei-
vių buvo išrinktas Petrapilio darbininkų ir kareivių deputatų 
tarybos vykdomojo komiteto nariu. Tai metas, kai nuo ryto 
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Iš profesoriaus Liberto KLIMKOS žiemos dienoraščių

iki išnaktų Tauridės rūmuose vykdavo svarbūs posėdžiai. 
Juose, beje, dalyvaudavo ir iš Sibiro grįžęs J. Stalinas, kuris 
tuomet ryškesnio politinio vaidmens dar neturėjo. Po Vasa-
rio revoliucijos V. Stankevičius tapo vyriausybės premjero 
Aleksandro Kerenskio (1881–1970) kabineto viršininku, Lai-
kinosios vyriausybės komisaru Šiaurės fronte, Vyriausybės 
komisaru prie vyriausiojo kariuomenės vado būstinės Mo-
giliove. V.Stankevičius turėjo įtakos skiriant ar atleidžiant 
generolus, dalyvaudavo derybose dėl vyriausybės sudėties, 
organizavo Generalinio štabo vado L.Kornilovo maišto malšini-
mą, turėjo teisę kartu su fronto vadu patvirtinti arba atmesti 
mirties nuosprendžius. Bolševikinio Spalio perversmo metu 
V. Stankevičius su junkeriais bandė organizuoti Žiemos rūmų 
gynybą, o tam nepavykus – vienas paskutiniųjų juos paliko. 
Jo vaidmenį to meto įvykiuose rodo dar toks faktas: kritiniu 
įvykių momentu A. Kerenskis parašė politinį testamentą; 
vienas iš trijų šio dokumento egzempliorius buvo perduotas 
saugoti V. Stankevičiui. 

Pilietinio karo metu V. Stankevičius veikė Kijeve, taip 
pat slapta lankėsi Maskvoje ir Petrapilyje. Kaip rašo savo 
prisiminimuose, „daug kartų turėjau bėgti, slapstytis, buvau 
šešis kartus suimtas“. Sumanumas ir drąsa padėjo išvengti 
blogesnės baigties... 1919 m. V.Stankevičius su žmona Nata-
lija ir dukra Elena emigravo į Berlyną. Ten buvo išspausdinti 
ir jo nuotykingo gyvenimo Rusijos įvykiuose atsiminimai (pa-
kartotinai išleisti 1994 m. Rusijoje). Skausmingos patirties su-
brandinti gimė ir V.Stankevičiaus politinės filosofijos veikalai. 
1921 m. Berlyne buvo išleista didelės apimties knyga rusų 
kalba „Rusijos tautų likimai“. Ten svarstoma apie imperijos 
prisijungtų tautų ateitį, žvelgiant iš jų istorinės patirties. 
Apie mūsų kraštą autorius rašo taip: „Lietuva surado taikų 
būdą įveikti ilgalaikius nesutarimus su Lenkija. Iš visų pusių 
paplaunama didžiulių tautinių stichijų – vokiečių, lenkų ir 
rusų – ji išsaugojo kalbą, kultūrinį savitumą ir ryškų dvasinį 
originalumą.“ Kitais metais V. Stankevičius išleido knygą 
„Rusija ir Vokietija“, taip pat rusų kalba. Įvade rašoma, 
kad ne priešiškumas ir kova, o tautų solidarumas bei taikus 
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V. Stankevičius-Stanka

Pabaltijo universiteto profesoriai ir studentai.
V. Stanka pirmoje eilėje, viduryje.
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bendradarbiavimas yra pats naudingiausias, praktiškiausias 
ir tikslingiausias dalykas pasaulyje. Taigi šiuose veikaluose 
remiamasi tikėjimo šviesia žmonijos ateitimi filosofija. 

Tolimesniuose V. Stankevičiaus darbuose – staigus po-
sūkis nuo politologijos prie mokslo istorijos. 1923 m. ame-
rikietiška leidykla Prahoje išleido solidžią jo studiją „Men-
delejevas – didis rusų chemikas“. Ši knyga 1940 m. buvo 
išleista ir lietuvių kalba, dar papildyta skyriumi apie elementų 
periodinio dėsnio pagrindimą naujausiais atomo fizikos ir 
radioaktyvumo tyrimais. Tais pačiais 1923 m. V. Stankevi-
čiui pavyko sugrįžti prie akademinio darbo. Tėvynėje, Kauno 
universitete, jis ėmė dėstyti baudžiamosios teisės kursą, rašė 
šios srities knygas. Tapo docentu, profesoriumi, katedros 
vedėju; vertėsi ir advokato praktika, nevengdamas imtis 
sudėtingų politinių bylų. Vasaromis plušėdavo prie mokslo 
darbų Vakarų Europos bibliotekose, – mokėjo rusų, lenkų, 
vokiečių, anglų, prancūzų kalbas. Bet nepamiršdavo kasmet 
su šeima apsilankyti gimtinėje. O ypač pavasariais pasigėrėti 
senelio pasodintu sodu, kurį apibūdino tokiais žodžiais: „Visi 
medžiai: nesuskaitomos vyšnios, slyvos, obelys ir kriaušės, 
nekalbant apie alyvų tankius krūmus patvoriuose, žydėjo, 
kvepėjo, šlamėjo ir dainavo. Aš gerai pamenu kelis savo 
kūdikystės ir jaunystės akimirksnius, kai aplinkos grožis 
įkvėpdavo man pasaulio harmonijos nujautimą”. 1934 m. 
Kaune lietuvių kalba, o Paryžiuje – rusų pasirodė V. Stan-
kevičiaus veikalas „Pasaulinės istorijos dinamika“. Knyga 
parašyta gyvenimo džiugesio dvasia, nagrinėja svarbiausias 
problemas religijos, mokslo, technikos, teisės istorijos bei 
politikos srityse. Kiek vėliau, 1937 m. profesorius parašė 
knygelę „Pasaulinio ūkio dinamika“, kurioje glaustai apiben-
drino XX a. ekonominius procesus, karų bei krizių įtakas 
jiems, nubrėžė ateities perspektyvas. Įdomu, kad joje labai 
palankiai vertinamas būsimas atominės energijos bei saulės 
baterijų panaudojimas. O veikale „Didelės ir mažos valsty-
bės“, išleistoje Kaune 1938 m., autorius įvairiais kriterijais 
įrodinėja mažų valstybių pranašumą, plėtojant ekonomiką. 
Pasak V. Stankevičiaus, būtent mažosioms priklausys ateitis, 

Iš profesoriaus Liberto KLIMKOS žiemos dienoraščių
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V. Stankos knygos ir laiško A. Kerenskiui fragmentas

Bičiuliai išlydi V. Stanką su šeima į JAV. Dešinėje M. Biržiška.
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būsimasis pasaulio „aukso amžius“. Laisvalaikiu profesorius 
yra parašęs netgi fantastinį nuotykių romaną „Žvaigždė iš 
Rytų“, išleistą A. Kosos slapyvardžiu. Romanas sulaukė pa-
kartotinių leidimų 1936 m. ir 1991 m. pavadinimu „Indijos 
karaliaus turtai“. Maža to, knyga yra išversta į vokiečių, 
rusų, ir anglų kalbas, nes joje dėstomi įdomūs samprotavi-
mai apie trečiame amžiuje pr. Kristų Indijoje viešpatavusio 
karaliaus Ašokos budistinius ediktus.

Atgavus Lietuvai savo istorinę sostinę, V. Stankevičius 
profesoriavo Vilniaus universitete. Čia parašė teisės isto-
rijos studiją „Lietuvos statutas ir Hammurabi kodeksas“, 
išleistą pokariu. Tačiau 1944 m. jam vėl teko trauktis nuo 
bolševizmo bangos. Tada ir sutrumpino savo pavardę, tapo 
Vladu Stanka, pabrėždamas lietuviškąją kilmę. Karo nunio-
kotoje Vokietijoje kartu su kolegomis iš Latvijos ir Estijos 
mūsų šviesuoliai įkūrė unikalią švietimo ir mokslo įstaigą 
pabėgėliams – Pabaltijo universitetą. Kokio tikėjimo tautos 
kūrybinėmis galiomis reikėjo, ryžtantis tokiai veiklai! Ir sim-
boliška, kad universitetas buvo įkurdintas buvusiose Pine-
bergo kareivinėse... Profesorius V. Stanka čia buvo lietuvių 
skyriaus rektoriumi, o 1948–1949 mokslo metams išrinktas 
ir viso universiteto prezidentu. Palaikydavo ryšius laiškais 
su A. Kerenskiu, gyvenančiu emigracijoje Paryžiuje. 

Kai anglų okupacinė valdžia 1949 m. nutarė uždaryti 
Pabaltijo universitetą, šį pabėgėlių mokslo švyturį, profe-
sorius V. Stanka su šeima 1949 m. lapkričio 30 d. išvyko 
į JAV. Mokėdamas daug kalbų, dirbo garsiojoje Kongreso 
bibliotekoje Vašingtone, atlikdamas mokslinius tyrimus Ark-
tikos instituto užsakymu. Toliau gilinosi į Rytų filosofiją ir 
egzistencializmą, taip pat parašė daug straipsnių Bostone 
leidžiamai lietuviškajai enciklopedijai. Net ir jausmų raiš-
ka poetinėmis eilėmis jam nebuvo svetima... V. Stanka išli-
ko darbingas iki pat mirties, 1968 m. gruodžio 25 dienos. 
Stebina nepaprastai platus profesoriaus mokslinių interesų 
ratas, o ir gražus įdirbis labai skirtingose mokslo šakose. 
Tokio talento ir darbštumo žmonės – tikras tautos lobis, jos 
didžioji garbė.

Iš profesoriaus Liberto KLIMKOS žiemos dienoraščių
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Mano atradimas ypatingas. Mano atradimas – pervers-
mas. Neabejoju, nei kiek neabejoju, kad jis yra pasauli-
nės reikšmės. Tačiau apie tai niekas neturi žinoti. Bent 
kol kas. Dar neišmušė valanda. Bet ji artėja. O, tada jūs 
visi išgirsite mano tikrąjį vardą, sužinosite kas aš esu iš 
tikrųjų. Sužinosite apie mano didįjį atradimą.Jūs dabar 
galite brauzinti visuose facebook, twitter dritter transcape 
network dieną naktį – nieko nesurasite apie mano tyrinė-
jimus. Laukiu ženklo. 

Tačiau derėtų pradėti nuo pradžios, žinoma, be smul-
kmenų ir smulkaus natūralistinio apibūdinimo, negaliu 
pakęsti to suknisto realistinio natūralistinio stiliaus. 

Naturphilosophie. Mano mokytojas profesorius Richard 
Notwant moderniąją natūrfilosofiją pateikdavo mąstymo ri-
botumo pavyzdžiu, juk antikos graikų gamtos suvokimas 
nekūrybiškai buvo panaudotas klasikinėje vokiečių filoso-
fijoje, bet tai kita tema. 

Ne be reikalo prisiminiau profesorių Notwant. Mano 
mylimiausias dėstytojas. Lankiau jo filosofijos paskaitas, 
uoliai įsimindavau kiekvieną jo paradoksą. Jis mokė niekuo 
netikėti, jokiais autoritetais, pačiam ieškoti, dirbti kurti, be 
jokių skrupulų ir pasenusių praeities dimensijų, be jokių 
moralių, lipti, ropštis karjeros laiptais, be gailesčio stum-
ti silpnesnius ir kvailesnius. Nuolat būti priekyje, nuolat 
būti dėmesio centre. Tik taip galima tapti global leader 
nūdienos pasaulyje.

Gediminas JANKUS

RESURRECTION
Dvi  novelės
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Taip, šiek tiek nuo pradžios. Apie save. About myself. 
Esu Y arba tūkstantmečio kartos moksliukas. Baigiau rea-
linę gimnaziją, apie ją neturiu ką gero pasakyti. Nykuma 
ir pilkuma. Studijavau Cardiff Metropoliten University ir 
University of Cambridge. Kembridže trumpai, ten man nepa-
tiko, priminė gimnaziją savo dogmatizmu ir nepajudinamais 
postulatais. Neradau tos laisvos pagaunančios dvasios, kuri 
vyravo Kardife, ypač mano mylimo profesoriaus Richard 
Notwant paskaitose. 

O, kokios tai buvo paskaitos! Siautulingos improvizaci-
jos, minties šuoliai, išvadų netikėtumai, paradoksų pynės, 
tikras sturm und drang, ir visa tai gaubė nuolatinė ypatinga 
įtaiga, nenusakoma įtaiga. 

Profesorius pradėdavo kalbėti labai tyliai, su ilgomis 
pauzėmis, palaipsniui balsas garsėdavo, kiekvieną frazę 
pakartodavo keletą kartų, keisdamas tembrą ir moduliaciją, 
ir kai atrodė, kad artėja kulminacija, explosion, Notwant 
netikėtai nutildavo, ilgos pauzės metu žvelgdavo virš mūsų 
galvų, žvilgsniu lyg perskrosdamas sienas ir labai tyliai iš-
tardavo frazę, pradinę, pačią pirmąją paskaitos frazę, taip 
uždarydamas ratą. Tai buvo nepakartojama. 

Svarbiausia jo visų paskaitų tema buvo Resurrection. 
Prisikėlimo idėja buvo persmelkusi visą profesoriaus pas-
kaitų kursą. Pasak jo, krikščionybės Resurrection tik blyš-
kus šešėlis, seniausių civilizacijų tikybų atspindys. Parsų, 
asirų, hindų, egiptiečių, graikų religiniuose vaizdiniuose 
Resurrection yra visiškai realus dalykas, to meto naturphi-
losophie ir nutylėti arba slapti šaltiniai pateikia nemažai 
faktų ir duomenų, žinoma, užšifruotų.

Reikia pasišventimo, juos tyrinėjant, ieškant paslapties 
įminimo. Bet nėra taip sudėtinga, tikindavo profesorius. 
Juk viduramžių alchemikų formulėse, schemose ir pieši-
niuose galima rasti užslėptus Resurrection eliksyro gami-
nimo receptus. 

Elixir Resurrection. Slaptosios formulės paieška mane 
uždegė, tikėjau savo mokytoju ir nei kiek neabejojau jo 
skelbiamom idėjom. 
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Buvau kruopštus ir pagavus, skeptiškas ir įžūlus, mano 
šūkis buvo profesoriaus Notwant mylimo poeto Horacijaus 
posakis odi profanum vulgus et arceo, niekinau ir šalinausi 
nepašvęstųjų minios, nekenčiau padugnių, kurios visais 
laikais apspinta išsiskiriantį talentą ir tik laukia jo suklu-
pimo, netgi stumteli, mėgaujasi jo kančia ir nesėkmėmis, 
tyčiojasi ir vaiposi. 

Odi profanum vulgus. Tai tapo mano gyvenimo credo, 
būdu ir stiliumi. Tai man padėjo vystyti savo beribius ga-
bumus. Tai man padėjo padaryti svaiginančią karjerą. Tai 
man padėjo padaryti amžiaus atradimą. 

Tapau mylimiausiu Richard Notwant studentu. Ne tik 
studentu. Jis mane vadindavo savo jaunuoju mokytiniu 
ir bičiuliu. Gilinausi į filosofijos istoriją, įvairių epochų 
skirtingas sistemas, didelį įspūdį darė graikai ir Hėgelio 
dialektika. Neprilygstamas Hėgelio dvigubas neigimas – 
doppelt Verneinung. 

Mano mokytojas Richard atlaidžiai žiūrėjo į mano susi-
žavėjimą Hėgeliu. Tai laikina, mano jaunasis drauge, – ma-
loniai kartodavo jis ir per eilinę paskaitą įkvėptai kalbėdavo 
apie dabarties gyvulėjantį homo sapiens ir naująjį antropo-
centrizmą. Profesorius cituodavo nūdienos filosofus – kokį 
nors J.Derridą ar G. Agambeną, ir nelauktai sumaldavo 
jų teiginius į miltus, rasdamas daugybę vidinių prieštarų 
ir alogiškumų. 

Šiuolaikinė filosofija jam tebuvo senų pavogtų idėjų, 
politikų ir verslo grupuočių užsakymų kratinys. Profesorius 
ypač negalėjo pakęsti moralės filosofijos, pasak jo, veidmai-
nių ir apsimetėlių šventeivų peryklos. Richard vadino tokią 
filosofiją Downfall – nuopoliu, kryčiu, su pasimėgavimu pri-
simindavo Alberą Kamiu ir nuolat akcentuodavo nesuderi-
namą būties ir filosofijos priešpriešą – Resurrection-Downfall. 

Mano uolumas ir neeiliniai gebėjimai džiugino profeso-
rių. Išskyręs mane iš kitų studentų, jis dirbo su manimi 
papildomai, aiškino savo sistemos ypatumus. Richard No-
twant Būties fenomenologija tapo mano parankine knyga. 

Bet svarbiausia, kad profesorius atvėrė man savo pa-

Gediminas JANKUS
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slaptingąją laboratoriją, atskleidė eksperimentus, ieškant 
Elixir Resurrection. Visa galva pasinėriau į bandymus. Pro-
cesas man buvo be galo įdomus, nekantriai laukdavau 
valandos, kada galėsiu skimbčioti kolbomis ir kompiuteriu 
reguliuoti ir seikėti skirtingas medžiagas, pavadintas sim-
bolių vardais. 

Profesorius man atrodė kaip viduramžių magas, kaip 
Faustas, ieškantis atsakymo į amžinuosius būties klausi-
mus. Iškėlęs rankas, įsmeigęs liepsnojančių akių žvilgsnį į 
sudėtingą vamzdelių ir ir stiklinių kolbelių raizgalynę, jis 
kažką murmėdavo, buvo sunku suprasti, ką. Suvokiau, 
kad tai kažkokie užkeikimai lotynų kalba. 

Vieną vakarą, dėliojant dar vieną Elixir combination, 
kažkas mane timptelėjo už liežuvio. Pasakiau, kad jis man 
primena senąjį Faustą, o aš – jo famulus Vagneris. Ar 
profesorius nesiruošia išsikviesti šėtono? 

Richard Notwant įdėmiai dėbtelėjo į mane. Skvarbus 
žvilgsnis mane suparalyžiavo. Stovėjau prasižiojęs, bejėgiš-
kai nuleidęs rankas, pajutau drėkstančią kaktą. Norėjau 
atsiprašyti už nevykusį juoką, tačiau gerklė buvo perdžiū-
vusi. Atrodė, tokia mano būsena tęsiasi amžinybę.

Pagaliau profesorius nukreipė nuo manęs nelemtą 
žvilgsnį, krestelėjo žilas garbanas ir ištarė dusliu balsu: 
Man nereikia kviesti šėtono. Jis yra čia. Jis čia. Ir nusikva-
tojo. Tas juokas buvo šiurpus, lyg iš kito pasaulio. 

Bet šį epizodą prisiminiau ne dėl kokio nors diaboli, o 
dėl neprilygstamo mano mokytojo talento ir artistiškumo. 
Humoro jausmą, kaip įtaigos ir hipnozės, jis turėjo ypatingą. 

Iki šiol graužiuosi ir negaliu sau atleisti, kad susivi-
liojęs fantastinės karjeros galimybėmis savo gimtojoj šaly 
paklausiau mūsų ambasadoriaus – jauni, veržlūs, užsienyje 
išsimokslinę specialistai – mūsų viltis ir ateitis, – ir palikau 
profesoriaus laboratoriją. 

Kodėl aš paklausiau tų įkalbinėjimų ir pažadų? Man 
pasiūlė Tautos Atstovybės kanclerio poziciją. Buvau itin 
geros nuomonės apie savo beribius sugebėjimus, ir tą pa-
siūlymą priėmiau kaip neišvengiamą duotybę.

novelės
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Profesorius Notwant mane pasveikino ir pritarė mano 
pasiryžimui dirbti gimtinėje. Tik apgailestavo, kad praranda 
tokį gabų ir ištikimą famulus.

Tavo ypatingi gabumai, jaunasis drauge, leidžia tau ti-
kėtis Prime Minister pozicijos – pasakė atsisveikindamas. 
Ir įsakmiai priminė, kad neužmirščiau Elixire Resurrection 
paieškų, tęsčiau darbą, nes visos pozicijos šiame gyvenime 
tėra iliuzijos, krytis. 

Su profesoriaus mestelta idėja – ateityje tapti Ministru 
Pirmininku – atvykau ir pradėjau darbą Tautos Atstovybėje. 
Savaime aišku, sudėtingi skaičiavimai ir formulės, ieškant 
Elixire, buvo nustumtos į šalį.

Žinoma, mano beibifeisas iššaukė mano pavaldinių val-
dininkų apšnekas, kaip ir mano jaunatviškas angliškas 
stilius, pradedant šukuosena ir baigiant didžiuliais raginių 
rėmų akiniais. 

Prie languoto šviesaus siauručio darbinio kostiumo nuo-
lat nešiodavau didžiulį retro odinį portfelį, ryškios geltonos 
spalvos, o batelius būtinai sportinio tipo, šviesius, verstos 
odos ir minkštučiu padu, kad būtų patogu. Tas žodis – 
patogu buvo nesuvokiamas ir nesuprantamas Kanceliarijos 
senbuviams. 

Turi būti ne patogu, o tik privalu, turi būti aprangos 
kodas, kuris privalomas kasdien, išskyrus penktadienius. 
Tada kai kurie išdrįsdavo nusitraukti kaklaraištį, tamsų 
kostiumą ir pasirodyti su džinsais, bet tik kai kurie.

Visi kiti ir kitos bet kokiu sezono metu atrodė kaip 
nuo konvejerio nuleistos, vienodai štampuotos iškamšos, 
be jokios išmonės ir elegancijos. Tamsūs kostiumai ir kos-
tiumėliai, vyrams juodi kaklaraiščiai (raudonus ir mėlynus 
nešiodavo tik politikai), moterims – klasikiniai kostiumėliai 
su ilgais sijonais ir balti žabo.

Tačiau su tuo niveliuojančiu aprangos kodu dar buvo 
galima susitaikyti, nors aš išsiskirdavau iš visų kaip bal-
ta varna. Jau po savaitės Tautos atstovybės viešųjų ryšių 
atstovė A. draugiškai patarė man laikytis reikalavimų – 
Suprantu, kad jūs ten, kembridžuose, visko prisigaudę, bet 
čia, pone kancleri, ne Londonas.

Gediminas JANKUS
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Pakeičiau kostiumą ir tapau panašus į daugumą. Ta-
čiau apranga ir stilius ne svarbiausi dalykai. Kanceliari-
joje susidūriau su tikromis mamutų kapinėmis, praeities 
pelėsiais, visišku abuojumu ir stinguliu. Čia mąstė (jei 
tai galima pavadinti mąstymu) persenusiomis praėjusio 
amžiaus sąvokomis. Čia jau dešimtmečiais darbavosi tie 
patys nomenklatūriniai kadrai, nesikeičiantys metų metais. 

Keitėsi vyriausybės, ministrai, politikai, o Atstovybės 
kanceliarijos klerkai tūnodavo savo kiautuose – tamsiuose 
klasikiniuose kostiumuose nublizgintomis alkūnėmis. Tūno-
davo kostiumuose ir savo įprastose vietose. Ir šaipydavosi 
– jūs laikini, mes – amžini. Daugybė departamentų, skyrių, 
poskyrių ir tarnybų, ir kiekvienas padalinys kažką lyg ir 
darė – rašė, skaičiavo, braižė, planavo, rengė ataskaitas, 
tyrė skundus, ir visa tai darė nežinia kam ir kodėl. 

Nusprendžiau pirmiausiai išsiaiškinti, kas ką apskritai 
veikia, už ką ir kam atsakingas, išgryninti visų funkcijas 
ir galų gale optimizuoti šitą kontorą pagal vakarietišką va-
dybos metodologiją ir šiuolaikinius principus ir strategiją.

Jau pirmasis mano bendras susitikimas – susirinkimas 
su pavaldiniais priminė kažkokią seną prieškario komediją 
su Patu ir Patašonu, (juos mėgo profesorius Richard ir ret-
sykiais pasikviesdavo mane archyvinių filmų peržiūroms).

Įsivaizduokite didžiulę grupę vienodai aprengtų žmo-
gystų nuolankiomis fizionomijomis, išpūstomis akimis ir 
sulenktomis nugaromis. Atrodė, kad kiekvieno liokajiška 
povyza tik ir klausia – Ko pageidaujate? Nors tuo pačiu 
metu jų gudriai primerktose akutėse žybsėjo patyčių ir 
atsainumo ugnelės. Nusenęs Patų ir Patašonų sambūris, 
niekam tikusios buvusių marionečių iškamšos, ne Kance-
liarija, o kažkoks archajiškas muziejus.

Odi profanum vulgus. Panieka iš manęs trykšte tryško. 
Tyčiojausi iš visko – iš jų veidmainingo bendravimo, iš 
tuštybės, noro pasirodyti išmintingais, iš kiekvienai smul-
kmenai kuriamų darbo grupių ir begalinio plepėjimo apie 
Niekį. Iš tikrųjų tai buvo akivaizdi profesoriaus Richard 
Norwant Kryčio iliustracija. 
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Žinoma, neslepiama panieka ir pirmieji mano ryžtingi 
žingsniai sutiko nebylų, tačiau gerai organizuotą pasiprie-
šinimą. Pasklido apkalbos, įvairios smulkios provokacijos. 
O skundai pasipylė į visas institucijas.

Puolimas buvo gerai organizuotas – organized stalking. 
Bet ir mano akcijos griežtėjo, pajutau kažkokį medžioklinį 
azartą – persekioti menkystas, užspeisti juos, pamatyti visą 
vulgus niekybę ir kitiems parodyti. 

Veiklos funkcijos tapo aiškios ir suprantamos, užduotys 
konkrečios, baigėsi pasiplepėjimai ir pasisėdėjimai. Pusė 
kanceliarijos senųjų vilkų gavo atleidimo įspėjimus. Žinoma, 
labai padėjo mano ypatingi gebėjimai perprasti visas sub-
tilybes ir niuansus, perprasti apsimetėlius ir veidmainius.

Tik keista, kad Tautos Atstovybės vadovybei mano pa-
rengtos funkcijos ir pareigybių naikinimas neatrodė toks 
sėkmingas. Buvau kaltinamas nesiskaitymu, grubumu, gar-
bių valdininkų įžeidinėjimu ir ujimu. 

Tačiau nekreipiau dėmesio ir jau mačiau save Minis-
tru Pirmininku. Negalėjau pakęsti bet kokio prieštaravimo, 
ginčijausi su visais ir nė nesiruošiau nusileisti. Neslėpiau 
paniekos aplinkinių tuštybei ir norui visur rodytis protin-
giausiais ir išmanančiais. Puikiai perpratau jų niekingumą. 

Ir sulaukiau. Mano reforma buvo pripažinta visiška 
nesėkme, pavojingu eksperimentu be jokios socialinės at-
sakomybės su katastrofinėmis pasekmėmis

Atsisveikinau su Atstovybės kanceliarija be jokio gailes-
čio. Toks mamutų kapinynas ir Patų–Patašonų pensionatas 
netiko mano genialių sugebėjimų raiškai.

O, mano profesorius Richard Notwant. Jis buvo teisus. 
Šimtąkart teisus. Visos pareigybės ir pozicijos šiame gyve-
nime tėra tuščios iliuzijos – Downfall. 

Resurrection. Štai kas tegali būti mano svarbiausias 
tikslas — Elixir Resurection. 

Planšetėje suradau formulių užrašus ir prisiminiau tuos 
eksperimentus, kuriuos atlikome kartu su profesoriumi. 
Prieš akis vėl iškilo impozantiška Richard figūra, hipnoti-
zuojantis žvilgsnis ir lotyniški užkeikimai. 
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Vieną vėlyvą vakarą, grįžęs į nuomojamą butą miesto 
pakraštyje (teko pavažinėti ir pavaikštinėti, klaidinant mane 
sekusius kažkokius tipelius) buvau priblokštas ir negalėjau 
nė žodžio ištarti – salonėlyje degė šviesa ir fotelyje sėdėjo 
kažkoks nepažįstamas vyras. 

Nespėjau nė prasižioti, jis atsistojo, teatrališkai ištiesė 
rankas ir prabilo profesoriaus Richard Notwant balsu. Gal 
tai tebuvo iliuzija, tačiau nepažįstamasis tikrai perdavė 
linkėjimus nuo savo pusbrolio Richard, pareiškė kad atvyko 
jo nurodymu ir atvežė man svarbią žinią. Po tokios įžangos 
jis prisistatė – Esu kunigaikštis Nėrkonori.

Tai bet siurprize, sunkiai patikėjau, džiūgavau kaip 
berniūkštis ir net nesumojau paklausti, kaip kunigaikštis, 
mano mokytojo giminaitis, pakliuvo į butą. Bet ar tai galė-
jo tada rūpėti? Jis buvo čia, atvyko neįspėjęs, su svarbia 
žinia, su Ženklu.

Kunigaikštis nelabai buvo panašus į savo pusbrolį profe-
sorių. Visų pirma Nėrkonori buvo labai liesas, aukštas, visai 
plikas. Pakaušį dengė mažytė kepurėlė su ryškia plunks-
na. O ant kairės rankos piršto žėrėjo didžiulis prabangus 
žiedas, nuo kurio spindesio ir spalvų žaismo negalėjau 
atplėšti akių. Tik balsas buvo toks pats, kaip profesoriaus 
Richard Notwant. 

Taip. Išmušė valanda, mano berniuk. Juk tu lauki va-
landos, lauki Ženklo? – įtaigiai pratarė kunigaikštis. – Tavo 
žemiškasis Krytis buvo reikalingas Resurrection misterijai, 
Elixire Resurrection atradimui.

Nieko nesupratau. Nejaugi? Nejaugi priartėjau prie di-
džiojo atradimo, didžiosios paslapties atskleidimo? Kuni-
gaikštis atvėrė savo lagaminėlį. Žybsinčiame ekrane jis 
bakstelėjo pirštu į vieną iš daugelio formulių ir schemų. 
Tai buvo mano užrašai, kuriuos neseniai pats brauzinau 
planšetėje. 

Mano berniuk, štai tavo sudėliota alcheminė eliksyro 
formulė, tu padarei didžiausią šiuolaikinio pasaulio istorijoje 
atradimą – Prisikėlimo eliksyro formulė mūsų rankose, – 
klausiausi ir negalėjau patikėti. Wow! Žinoma, kunigaikš-
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tis Nėrkonori uokauja, tyčiojasi, kaip tai gali būti? Kaip 
patikrinti? Labai paprastai. 

Kunigaikštis iš lagaminėlio pradėjo traukti įmantrius 
vamzdelius, kolbeles, pūstašonius įvairių skysčių butelai-
čius. Netrukus jis kažkokiu nepaaiškinamu būdu sumeis-
travo mažytę laboratoriją, daugybę kartų sumažintą mano 
profesoriaus laboratorijos Londone kopiją. Pripildė kolbas 
skysčiu, uždegė sausą spiritą, kolbelės pradėjo leisti garus, 
šnypšti ir burbuliuoti. 

Mano berniuk, viską darau griežtai pagal tavo formu-
lę – skiemenavo Nėrkonori. Jis nelauktai pradėjo keistai 
kraipytis, lūpos šnabždėjo kažkokius užkeikimus ir man 
plaukai pasišiaušė iš užplūdusios baimės. 

Į specialiai paruoštą indą lašnojo skaidrus aukso spal-
vos skystis. Štai tas stebuklas, štai Elixire Resurrection – 
šnubždėjo kunigaikštis, neatitraukdamas degančių akių 
nuo indo.

Tai įvyko. Taip tas stebuklas įvyko. Įvyko šią naktį, tu 
atskleidei Elixir Resurection receptą. Taip, aš tai supratau, 
aš tuo įtikėjau, nes man pasirodė, kad suvirpėjo dangūs 
ir perskrodė juos žaibai. 

Skystis stikliniame inde staiga pakeitė spalvą, tapo 
raudonu, suputojo ir pradėjo virsti rausvi dūmai. 

Kunigaikštis Nėrkonori lėtai pakėlė indą su eliksyru ir 
pasisuko į mane. Tik tu gali išbandyti eliksyro poveikį. Tik 
tu, Atradėjau, – pratarė jis maloniai. 

Aš nei kiek nedvejodamas paėmiau indą su žaižaruo-
jančiu raudonu skysčiu. Dabar nebejaučiau jokios baimės 
ar nerimo. Žvelgiau į žaižaruojantį kunigaikščio žiedą ir 
šgėriau visą stebuklingą skystį keliais dideliais godžiais 
gurkšniais. Kūną užliejo karštis, širdis pradėjo beprotiškai 
daužytis, rankos virpėjo. 

O dabar... Prisikėlimui... Kaip kitaip patikrinsi eliksyro 
tikrumą? – kunigaikštis padrąsinančiai šypsodamasis, iš-
tiesė man paruoštą virvę su kilpa. Pakaruoklio virvę. Pats 
užkabino virvę už seno kablio koridoriuje, pristūmė kėdę 
prie kilpos. 
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Nei kiek nenustebau. Ir ryžausi. Eiti į savo ešafotą. 
Nieko nebodamas, nieko nejausdamas, mechaniškai, it ne 
savom kojom, žengiau prie paruoštos kėdės. Užlipęs už-
sinėriau kilpą. Pasismaugti. Pasismaugti. Pasikarti. Savo 
noru. Vardan Resurrection. 

Pradėjo trūkti oro, dusau, rankos spazmiškai grabaliojo 
kaklą, mėšlungiškai draskė virvę. Paskutinis pojūtis buvo 
pagrindo praradimas, kojos dar ieškojo atramos, kažkokia 
skausminga nesvarumo būklė, ir prieš paneriant į visiš-
ką tamsos bedugnę šmėkštėlėjęs kunigaikščio Nėrkonori 
vypsnys... 

Ir prisikelti.
Nedelsiant prisikelti. Juk tai mano atradimas, 
Elixir resurrection resurrektion resurrection resurrection-

resurrectionresurrectionresurrectionresurectionresurectionre-
surection

Ir aš prisikėliau. Aš prisikėliau. Aš buvau gyvas. Aš 
sėdėjau fotelyje lyg ir tame pačiame kambaryje, tik viskas 
buvo pasikeitę, pradžioje nesupratau, kas. Priešais plytėjo 
akmenuota nyki lyguma be jokios augmenijos ar želmens. 
Kaklą smarkiai maudė, gerklė perštėjo. Sunkiai pasukau 
persuktą diegiančią galvą ir nustėrau – kas gi tas tam-
sus vaiduoklis priešais, degančiomis raudonomis akimis 
ir visiškai plika galva? Nejaugi... nejaugi? Negali būti. Tai 
buvau aš pats, pasikeitęs, pajuodęs, bet aš... 

Taip, taip, tai aš, taip, taip, tai tu, – nusiviepė tamsusis 
Aš. – Būk pasveikintas prisikėlęs... pragare.

Resurrectionresurrectionresurrectionresurrect
Downfall Resurrection. 
Downfall. 
Prisikėlimo Nuopuolis.
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Vieną gražų pavasario rytmetį vaizdingose Jiesios pašlai-
tėse Domicijus rankiojo tuščius butelius. Jam sopėjo galvą 
ir buvo sunku lankstytis. Domicijus užkliuvo už šaknies ir 
nudardėjo į griovį. Jis susitrenkė viršugalvį ir kairę ranką, 
ėmė keikti ne tik šaknį, bet ir šią dieną, savo varganą 
gyvenimą, gimimo valandą ir nelaimes, jo nepaliekančias. 

Keikė jis tįsodamas paslikas, nes nevaliojo pasikelti. Kai 
skausmas kiek atlėgo, Domicijus atlyžo, pradėjo krutėti ir 
žvalgytis. Skardis, nuo kurio jis virto, buvo gan aukštas, 
griova – gili ir tankminga. Žvalgosi ir grabalioja Domici-
jus – neranda savo Maximos maišiuko su keliais tuščiais 
buteliais. Prapliupo vėl keikti ir keiktis – nelaimėlis šaukėsi 
velnių ir kitų neišverčiamų galų.

Prisikeikęs ir šiaip ne taip pasikėlęs, Domicijus ne juo-
kais išsigando, pamatęs netikėtai prieš jį išdygusią kažko-
kią žmogystą. Aukštas, laibas, kažkokiais keistais smailais 
ilgėjančiais pečiais, kuriuos dengė tamsus apsiaustas, ant 
galvos kailiu apjuosta svogūno formos kepurė, kurion įbesta 
plaikstėsi didžiulė visom varsom žėrinti gaidžio plunksna. 

– Kvietei? – dusliu balsu dalykiškai pasiteiravo nepa-
žįstamasis. – Štai ir aš...

Kadangi Domicijus niekaip negalėjo atgauti žado ir tik 
padėrusiom akim stebeilijosi į keistąjį padarą, tasai kyš-
telėjo iš po apsiausto ranką. Pirštu, ant kurio žaižaravo 
didžiulis žiedas, dūrė į vos pro tankmę įžvelgiamą kalvą. 

– Kai tik sutems, užlipk, aš tavęs lauksiu, Domicijau. 
Ir šalta ranka įbrukęs jam kažko prigrūstą maišiuką, 

pranyko, atrodo, skradžiai žemę prasmego. Domicijus tarėsi 
kliedintis ar sutrenkta galva klejojantis. Tačiau, kyštelėjęs 
nosį maišelin, dar labiau sutriko. Jame buvo tvarkingai 
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sulankstyta naujutėlaitė eilutė, marškiniai, batai, kakla-
juostė ir pailgame vokelyje kelios šimtinės. 

– Tai bent! Matyt koks geradarys? – sumojo Domicijus
Grįžęs į savo kuklų nuomojamą kambarėlį mediniame 

namelyje, jis apsiprausė, nusiskuto, apsivilko nepažįstamojo 
dovanotais rūbais ir išlingavo į miesto centrą. Domicijus 
nelauktai pajuto savo vertę, savo reikšmingumą. 

Po daugelio metų varganas neįgalusis, niekaip nesudu-
riantis galų, papietavo prabangiame itališkame restorane, 
išgėrė didžiulę taurę grinbergeno alaus, atsainiai paliko 
visą grąžą besilankstančiam padavėjui ir neskubėdamas 
nukėblino šventiška nerūpestinga Alėja. Prisėdęs ant suo-
liuko, tingiai stebėjo šurmuliuojančius praeivius, markstėsi, 
kažką niūniavo ir jautėsi toks nurimęs, gal net laimingas.

Tik įsižiebę Alėjos žibintai Domicijui priminė nepažįsta-
mojo kvietimą. Kažkokia jėga jį stumte stūmė. Nė neužsukęs 
į savo kambarėlį, netrukus atsidūrė prie kalno ir per ša-
bakštynus siaurais takeliais ėmė kopti. Krūmokšnių šakos 
kabinosi, viena įplėšė švarko skverną, ir kai keiksnodamas 
Domicijus pakėlė akis – nustėro. 

Kalno viršūnėje žėrėte žėrėjo pasakiški rūmai, iš langų 
tvieskė ryškios šviesos, sklido muzika, ir Domicijus galėjo 
galvą guldyt, kad čia jokių statinių per amžius nebuvo. 
O dabar. 

– O dabar mes laukiame tavęs, – netikėtai sudundeno 
prie ausies pažįstamas balsas. 

Krūptelėjęs Domicijus atsisuko, prie jo palinkęs rytinis 
pašnekovas ledine ranka sugriebė už alkūnės. Stumtelėjo 
rūmų link. Suskambo fanfaros, abipus patiesto raudono 
kilimo įsižiebė plačiadugniai deglai. Plačiais didžiuliais laip-
tais Domicijus kopė klupdamas, žvalgydamasis, priblokštas 
spindinčios prabangos. Marmuro skulptūros, paveikslai, 
gobelenai puošė menės pasienius, ir Domicijui toptelėjo, 
kad tai nūdienos grafo Montekristo valdos.

– Ne, aš ne grafas Montekristas, – nusiviepė nepažįs-
tamasis, aikivaizdžiai girdintis net jo mintis. – Bet kuni-
gaikščiu Nėrkonori gali mane vadinti. 
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Laiptų viršuje kunigaikštis apglėbė Domicijų ir pro pla-
čiai atsivėrusias aukso raižiniais papuoštas duris įsivedė jį 
didelėn salėn. Jam akys apraibo ir galva apsvaigo – gyvų 
gėlių girliandomis papuoštoje menėje už milžininško, val-
giais nukrauto stalo, sėdėjo išsipuošę svečiai, zujo livrėjuoti 
liokajai, skimbčiojo taurės, auksiniai, sidabriniai įnagiai, 
liejosi negarsios šnekos. 

Kunigaikštis Nėrkonori suplojo delnais, suskambo fan-
faros, visi pasisuko į juodu, net liokajai sustingo.

– Pristatau jums mūsų naują draugą! – čaižiai suriko 
kunigaikštis. – Mylėkit ir gerbkite.

Prapliupo plojimai, Domicijų pasodino tarp dviejų ža-
vių ponių, kunigaikštis nesėdo, vaikštinėjo aplink stalą, 
stabtelėdamas ir pakalbindamas vieną kitą svečią. Tęsėsi 
nutrūkę pašnekesiai, Domicijus įsidrąsinęs ragavo nematytų 
neregėtų patiekalų ir gurkšnojo juodąjį Madeiros vyną. Kiek 
išsiblaškęs (koks skanus vynas), klausėsi ponių pasakojimo 
apie jų klubą, kurio nariu jis tapsiąs, jis būsiąs 212, o iš 
viso klubas gali vienyti 300 narių. 

Netikėtai išdygęs kunigaikštis (ką tik buvo kitame me-
nės gale) pakišo jam pasirašyti prašymą klubo narystei ir 
kažkokį pasižadėjimą, tą Domicijus ir padarė, tiesa, kiek 
sutrikdė parašas savo krauju. 

– Juk tikroji bendrystė tik taip ir įkūnijama, tik taip 
pasieksi ribą, kai nieko nebenorėsi, – įtaigavo kunigaikštis 
ir jam visi nuoširdžiai plojo ir šaukė bravo kaip teatre. 
Vakarienė užsitęsė iki pirmųjų gaidžių, Domicijui buvo 
smagu, jis jautėsi pakiliai, valgė, gėrė, šoko ir nerūpes-
tingai plepėjo.

Ir neprisiminė kaip atsisveikino, kaip išėjo, kaip at-
sidūrė kitoje kalno pusėje, prie plento. Žvalgėsi į kalvos 
viršūnę – jokio rūmų pėdsako, jokio. Domicijus akis trynėsi, 
žnaibėsi ir balsu stebėjosi, tik visa tai nutraukė pričiuožęs 
prašmatnus automobilis. Vairuotojas paslaugiai įsodino 
Domicijų ir nuvežė jį Tautos atstovybėn .

Po pasakiškos vakarienės kunigaikščio Nėrkonori rū-
muose ir narystės, pasirašytos krauju, Domicijus akimirks-
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niu tapo Tautos atstovu, neilgai trukus – ir ministru, kiek 
vėliau – kitos ministerijos ministru. Retsykiais jis atvykdavo 
į ištaigingas kunigaikščio vakarienes rūmuose ant kalno. 

Skanaudami rečiausią vyną, šnekučiuodavosi apie seno-
vę, ieškodavo įkvepiančių pavyzdžių nūdienai. Tokių istori-
jų ypatingas mėgėjas buvo pats kunigaikštis. Nusitraukęs 
sabalo kailiu apjuostą svogūninę kepuraitę su vaivorykš-
tine gaidžio plunksna, ilgais nagais barbendamas plikutėlį 
blizgantį kiaušą, Nėrkonori pasimėgaudamas pasakojo apie 
Atilą. Jį labiausiai domino Atilos ir popiežiaus Leono I su-
sitikimas. Ar tikrai žiaurųjį barbarą taip paveikė Bažnyčios 
galvos teatrališkas pasirodymas? Ar tikrai dėl tokio poveikio 
jis atitraukė nuo Romos?

Ar šiandien popiežius turi tokią galią? Ar jis galėtų 
sustabdyti nūdienos atilų antplūdį į Europą? Retoriškai 
klausdavo kunigaikštis ir įspėjamai durdavo pirštu į vir-
šų. Sublykčiodavo stambus žiedas, ir klubo nariai darniai 
suošdavo – neeeee, sudauždami vyno taures.

Domicijus įsiminė ir dar vieną kunigaikščio pasakojimų 
personažą – Saladiną, kuris kažkada iš krikščionių atėmė 
Jeruzalę. 

– Saladinas didis karvedys ir išminčius, nes leido krikš-
čionims garbinti savo šventenybes ir visų pirma Kristaus 
grabą, – aiškino kunigaikštis, niekinamai vaipydamasis, 
kai kas paklausdavo, kodėl nūnai nėra tokių išmintingų 
valdovų.

Dienos bėgo, ir Domicijus niekada neprisimindavo savo 
sunkių, nelaimingų metų. Jis neprisimindavo kančių, vargo 
ir nepriteklių, patirtų patyčių. Jis neprisimindavo panašių 
likimo brolių

– Vargetos? Neįgalieji? Yra ir tokių? Patys kalti, jie 
pasirinko tokį gyvenimo būdą. Jie nevykėliai, dauguma 
alkoholikai, narkomanai. Jie nenori dirbti, nenori prisi-
taikyti. Jie pripratę parazituoti. – Taip dabar kalbėdavo 
Domicijus, gerbiamas tautos atstovas ir nepakeičiamas 
ministrų ministras.

Jis neslėpė pasipiktinimo, kad tokie išsišokėliai tik 
gadina gerą valstybės gerovės paveikslą, kad yra deguto 

novelės
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šaukštas klestinčioje stiprios vidurinės klasės statinėje, 
jau nekalbant apie tikrųjų turtuolių sluoksnį. Jam prita-
riančiųjų daugėjo, gyvenimo filosofija ir ideologija turtėkite 
tapo vyraujančia, o senosios moralės normos buvo skel-
biamos beviltiškai pasenusios ir trukdančios žygiuojančiai 
turinčiųjų, pasiturinčiųjų ir turtuolių kohortai. 

Domicijus kunigaikščio rūmuose mėgavosi ne tik nuos-
tabia bendraminčių draugija, ne tik maloniais intelektualiais 
pašnekesiais apie Tėvynės ir Europos dabartį bei ateitį, ne 
tik turkiško hamamo smagumais ar įvairių ponių intymia 
bendrija. Jam labai patikdavo vienam tingiai plūduriuoti 
rūmuose įrengtame prabangiame didžiuliame jūros vandens 
baseine. Uždarame baseine vanduo buvo šildomas, ir Do-
micijus plaukiodamas jausdavosi kaip Karibų jūros salelių 
ar Dominikos seklumose. 

Kaskados ir povandeninės srovės maloniai masažuodavo 
kūną, šiltas sūrus vanduo atpalaiduodavo raumenis. Kū-
nas lengvas, it besvoris, Domicijus versdavosi ant nugaros, 
retsykiais pajudindamas pėdas. Mintys klydinėdavo šen bei 
ten it lengvi debesėliai. 

Didžiulis baseinas jam patiko ir dėl kitos priežasties – 
jis buvo miniatiūrinės Lietuvos formos, išraitytas su visom 
sienom ir pasieniais. Kaip smagu perplaukti skersai Lie-
tuvos, kitą kartą – išilgai Lietuvos, plaukti nuo Lietuvos 
šiaurės į pietus, nuo vakarų Lietuvos į rytų. Plaukti per 
Lietuvą. Per savo Lietuvą. Kuri buvo pakankamai dosni – 
tik priglaudi krūtinę ar nugarą prie kokio pakraščio, ir 
povandeninės srovės apipurškia tave aukso dulkelėmis ar 
kokį brangų menkniekį išmeta. Ir visa tai tik dėl įvairių 
kunigaikščio pavedimų vykdymo. Švelniai paauksuotam 
Domicijui Tėvynė tapo tokia sava, artima, suprantama, 
kaip niekad. Juk jis – vienas jos dabartinių kūrėjų, juk 
jis vienas...

– Vienas iš daugelio vietinių, – kaip visada netikėtai 
prabilo kunigaikštis Nėrkonori. 

Jis įsitaisė didžiuliame odiniame minkštasuolyje, kuriais 
buvo nusėti baseino pasieniai, pasilenkė ir įsistebeilijo į 
Domicijų. 

Gediminas JANKUS
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– Per Lietuvą. Skersai ir išilgai tos Lietuvos. Kaskart 
tas pats. Jokios perspektyvos, Domicijau. 

Kunigaikštis pakėlė žieduotą pirštą. Povandeniniai ma-
sažai išsijungė, tik tyliai teliuskavo sūrus šiltas vanduo. 
Suskambo muzika. Grojo Vagnerio „Fausto“ uvertiūrą. 

– Ar nenorėtum plaukioti kitame baseine? Europiniame? 
Praplėsti ribas? – Tęsė Nėrkonori. – Tokioje erdvėje, kur tavo 
sprendimai būtų padiktuoti mūsų pasaulinės strategijos.

Kunigaikštis pašoko, ėmė keistai kraipytis, iškėlė ilgas 
rankas, panašias į apkapotus sparnus. Baseino sienos ir 
kontūrai pradėjo plėstis, vanduo raibuliavo, žaižaravo, ir 
prieš Domicijaus akis atsivėrė visa Europa, Europa van-
denyje, Europos žemėlapis baseine. Domicijui apsisuko 
galva. Taip, Europa, perplaukt skersai ir išilgai Europos, 
lemti jos valstybių likimus ir tautų ateitį. Kokios galimybės, 
kokia perspektyva.

Jis plaukė lengvai, nejausdamas kūno svorio, priar-
tėdavo prie vienos, prie kitos valstybės ribos, ir tai tik 
numanomos, viskas buvo bendra, visuotina, ir bendrija 
svetingai priimdavo jį. Domicijui aidėjo fanfaros, tiesėsi 
raudoni kilimai, ir dar nepradžiūvusia galva jis vėl nirdavo 
į palaimingą plaukimą ir kiekvieną kartą netikėtai atsiran-
dantis šalia kunigaikštis kartu su povandeninėm čiurkšlėm 
apipildavo jį deimantais ir aukso luiteliais.

Nuo tų brangenybių Domicijui darėsi vis sunkiau plauk-
ti ir judėti, aplipdęs kūną brangakmenių ir aukso svoris 
gramzdino, laimė, gylis buvo menkas, iki juosmens, tad 
brisdamas jis šiaip ne taip yrėsi. Tačiau galų gale išlipti į 
krantą Domicijus nebevaliojo.

Stovėjo, kaip mamonos įsikūnijimas iki pusės sūriame 
šiltame vandenyje, auksuotas ir deimantuotas, turto ir 
sėkmės dievaitis, šūkio turtėkite gyva išraiška ir sunkiai 
kvėpavo. Auksas jau buvo aplipinęs pagurklį, siekė pa-
barzdę, ir Domicijus, vos pasukdamas apsunkusią galvą, 
ieškojo kunigaikščio pagalbos. 

– Riba? Jau nieko daugiau nebenorėsi? – tasai čaižiai 
suriko tiesiai Domicijaus ausin. 

novelės
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– Nieko, nieko... Pakaks, man tikrai pakaks, – jau vi-
siškai dusdamas išstenėjo Domicijus.

Tą patį akimirksnį aukso trupinėliai ir dulkės sumišai 
su krauju plūstelėjo iš jo burnos, iš šnervių. Nepakelia-
mas skausmas pervėrė sprandą, slanksteliai trakštelėjo. 
Domicijus net nespėjo aiktelti. Jo apsunkęs kūnas ma-
karuojančia galva dideliu greičiu smigo kažkur bedugnėn. 
Akimoju pranyko nepakeičiamas Tautos atstovas, ministrų 
ministras ir Europos ateities kūrėjas. 

Šiltas sūrus vanduo europiniame baseine žaižaravo 
kiek parausvintu auksu. Kunigaikštis Nėrkonori panieki-
namai vypsodamas užsimovė savo svogūno formos kepurėlę 
su visomis vaivorykštės spalvomis žaižaruojančia gaidžio 
plunksna ir sumurmėjo:

– Taip, tikroji bendrystė pasiekiama tik krauju. Tik 
kraujuje paskandinama ir siela.

Ir įspėjančiai į viršų pakėlė pirštą su didžiuliu žaiža-
ruojančiu žiedu. 

novelėsGediminas JANKUS

Nuotraukoje Gediminas Jankus
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Prieš Šventes Lietuvos rašytojų sąjungos  
leidykla skaitytojus pamalonino  
dar dviem naujomis knygomis...
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prie SANTAROS židinio

VALDA BIČKUTĖ:
DOVANA PRISILIESTI, 

ĮKŪNYTI 
YPATINGĄ MOTERĮ

Vilniaus mažojo teatro spektaklis „Trio“, 
pasakojantis apie garsių kompozitorių: 
Roberto Šumano, Klaros Vyk Šuman ir 

Johaneso Bramso gyvenimą, kūrybos kančias, 
sudėtingus gyvenimo pasirinkimus ir meilės 

peripetijas. Garsią XIX amžiaus pianistę 
Klarą Šuman vaidinanti VALDA BIČKUTĖ 
sako, kad ji labai myli šį spektaklį dėl 
daugelio priežasčių: asmenybių, temos, 

meilės ir šviesos vibracijų, kurias čia sudėjo 
visi Kūrėjai, ir muzikos, kuri šventiniu 

laikotarpiu skambės ne tik scenoje, bet ir 
kitose teatro erdvėse.
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XIX a. vidurys: Didžiausiose Vokietijos salėse kon-
certuoja pasaulinio lygio žvaigždė Klara Šuman, kūrybos 
kančias išgyvena Robertas Šumanas. Kelių į pripažinimą, 
o vėliau ir į Klaros širdį, ieško ir būsima muzikos žvaigždė 
Johanesas Bramsas. Valda, sakykite, kiek spektaklyje 
„Trio“ atsispindi realūs istoriniai įvykiai, biografiniai ir 
istoriniai faktai?

 Kūrinys yra paremtas autentiška trijų legendinių as-
menybių istorija ir tikrais faktais. Tačiau pats pjesės au-
dinys, scenos yra išgalvotos, suimprovizuotos, sukurtos 
dramaturgės Israelos Margalit, kuri yra labiau žinoma 
kaip Izraelio pianistė. Šia pjese ji norėjo papasakoti apie 
moters – menininkės – likimą, būtį ir buitį. Spektaklis 
yra stilizuotas, perkeliantis į neapibrėžtą laikmetį, kal-
bama apie dalykus, kurie vyko tada ir vyksta šiandien. 
Scenografijos autorius yra pats režisierius Peteris Ga-
lambosas, jis taip pat yra ir profesionalus dailininkas, 
tapytojas. Režisierius mums atvirai pasakojo, jog pats 
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yra praėjęs tokį menininko kelią, apie kokį pasakojame 
spektaklyje (turiu omenyje Roberto Šumano personažą). 
Daug kas iš žiūrovų į spektaklį ateina apskritai nieko 
nežinodami apie šių garsių muzikų gyvenimus, apie 
juos siejusią meilės istoriją. J. Bramsas iki pat savo 
mirties visus savo kūrinius dedikavo keturiolika metų 
už jį vyresnei Klarai, nors jiedu taip ir nesusituokė. 
Bramsas apskritai niekada nevedė.

Spektaklyje daug temų: ir sutuoktinių santykiai, ir 
menininkų ambicijos, ir viską naikinanti liga, ir netikėta 
meilė vyresnei moteriai. Kuo šis spektaklis labiausiai 
žavi Jus? 

Pjesė yra labai turtinga – čia ir įdomūs, daug kam 
nežinomi, istoriniai biografiniai faktai, ir nuostabi meilės 
istorija, ir fantastiško grožio muzika... Tai pjesė apie 
Moterį – Menininkę. Ar įmanoma derinti kūrybą ir šei-
mą? Ar įmanoma nekonkuruoti su vyru, kai esi pasau-
linio lygio pianistė, nuo dvylikos metų koncertuojanti 
didžiausiose koncertų salėse, o jis tuo metu dar mažai 
kam žinomas kompozitorius? Ar savaime suprantama, 
kad moteris turi aukoti karjerą dėl šeimos? Ar vyras 
gali mylėti moterį, kuri yra „daugiau“ negu jis pats?

Tai amžinai aktualūs klausimai, kurie rūpėjo ir su 
Jumis dirbusiam vengrų režisieriui Peteriui Galambosui. 
Valda, kuo buvo įdomus ir išskirtinis šio spektaklio kū-
rimo laikas?   

Spektaklio sukūrimo procesas buvo išties ypatin-
gas – ir dėl to, kad susidūrėme su genialiomis istorinė-
mis asmenybėmis: Johanesu Bramsu, Robertu Šumanu 
ir Klara Šuman, ir dėl to, kad režisierius Peteris Ga-
lambosas buvo iš Vengrijos, nekalbantis nei angliškai, 
nei rusiškai, – tik gimtąja vengrų kalba. Dirbome su 
vertėju bei lavinome telepatinį bendravimą, perimdami 
režisieriaus jausmus, įžvalgas neverbaliniu būdu.
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Klara – nuo 12 metų koncertuojanti pianistė, kom-
pozitorė, pedagogė, aštuonių vaikų mama, R.Šumano 
žmona, J.Bramso mūza... Tiek daug gyvenimo vaidmenų. 
Kur Jūs, kaip aktorė, dėliojate akcentus, kas svarbiausia 
Jums, kuriant garsios moters personažą? 

Kuo toliau, tuo labiau suvokiu šį personažą ir su-
dėtingą jos pasirinkimą būti MOTERIMI ir MENININKE. 
Tas pasirinkimas dramatiškas ir kartais neišvengiamas. 
Klarą jos vyras ir mylimasis vadino „Kiara“, kas reiškia – 
šviesulys. Tuo metu ji buvo pasaulinio lygio žvaigždė, 
geniali pianistė ir tuo pat metu 8 vaikų mama... Gim-
dymų buvo 10 ar 11, ne visi vaikai išgyveno... Aš vis 
bandau suvokti, kiek Kiaroje turėjo būti tos šviesos, 
kad jos užtektų muzikai, vyrui, vaikams, žiūrovams, 
koncertams ir įkvėpimui. R.Šumanui ir J.Bramsui. Man 
didžiulė garbė ir dovana prisiliesti, įkūnyti šią ypatingą 
Moterį! 

Jūs palietėte labai skausmingą temą – moteriai ten-
kančius pasirinkimus. Ar pačiai teko tai išgyventi, patirti?   

Atsigręždama atgal aiškiai matau, kaip visada (są-
moningai ar nesąmoningai) rinkausi sceną ir aktorystę. 
Buvau godi, labai godi kūrybos, visą savo energiją ati-
duodavau profesijai. Po truputį atlaisvinu vietos savo 
sąmonėje asmeniniam gyvenimui, tačiau kartais baimi-
nuosi, kad ir scenai, ir šeimai energijos gali nepakakti. 
O kadangi esu šiek tiek perfekcionistė, bet kaip ar 
„pusiau“ man nepavyksta. Linkiu sau pačiai susikurti 
tinkamą balansą. 

Spektaklyje „Trio“ skamba daug klasikinės muzikos: 
ne tik R.Šumano, J. Bramso, bet ir Liudviko van Betho-
veno kūriniai. Šventiniu laikotarpiu „Trio“ žiūrovai galės 
mėgautis muzika ne tik spektaklio metu, ji skambės 
teatro erdvėse...
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Spektaklyje skamba daug legendinių kūrinių – gar-
susis J.Bramso „Vengrų šokis“, visiems puikiai pažįs-
tama jo lopšinė, Bethoveno „Apasionata“ ir daugelis 
kitų muzikos šedevrų. Dramaturgė siekė, kad muzika 
spektaklyje taptų savarankišku personažu, savotišku 
personažų sielų balsu. Žinau, kad kartais žiūrovai jun-
gia „Shazam“ programėlę, kad sužinotų, kas tai per 
nuostabi muzika, tačiau spektaklio metu siūlau mėgau-
tis reginiu, o namie paklausyti R.Šumano ir J.Bramso 
kūrinių! 

Šiame spektaklyje vaidinate su Mantu Vaitiekūnu, 
kuris ką tik sukūrė pagrindinį vaidmenį naujausiame 
Vilniaus mažojo teatro spektaklyje „Dviese sūpuoklėse“. 
Ar jau spėjote pamatyti naujausią savo kolegos darbą?   
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Su Mantu Vaitiekūnu esame kursiokai, scenoje kartu 
jau 20 metų! Duete vaidiname ne pirmą kartą ir tai yra 
nuostabu, kai partnerį jauti net nugara, pažįsti visas 
jo vibracijas. Tai graži sielų draugystė, kai be kalbų 
suprantame vienas kitą, jaučiame malonumą būti sce-
noje. Į jo premjerą „Dviese sūpuoklėse“ ateisiu, kai tik 
galėsiu, nes dabar pati gyvenu intensyviu premjeriniu 
režimu ir kas vakarą būnu scenoje. 

       
Aktorę kalbino Rūta Jakimauskienė.

Nuotraukos Lauros Vansevičienės       
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Tinkama spalva tinkamoje vietoje
Kilaroje visa jėga atsiskleidė Jurgio Mikševičiaus kaip 

koloristo gebėjimai, pasiektas profesionalumas ir stebinan-
tys užmojai. Jau buvo pakankamai prisieksperimentavęs, 
bandydamas prisijaukinti savitą Australijos šviesą ir jos 
atspalvius, kai netikėtai ėmėsi visiškai naujų eksperimen-
tų. Jei Carolyna ir Helena sako, kad tėvas negalėjo ramiai 
žiūrėti į baltas ir tuščias namų sienas, tuos žodžius reiktų 
suprasti tiesiogiai. Jurgiui tiesiog niežėjo delnai, išvydus 
nenudažytą, neužtapytą tam tinkamą plotą, kurį vaizduo-
tėje jis jau regėjo spalvingą. Tikdavo viskas – kambario 
ir koridoriaus sienos, durys, valgomojo stalo paviršius ir 
baldai, kiti interjero daiktai. Visa tai Jurgiui buvo dažymui 
ir tapimui tinkama vieta. Net atsitiktinai vienoje ar kitoje 
vietoje padėti ar netvarkingai palikti daiktai jo vaizduotėje 
kažkokiu stebėtinu būdu tapdavo vienas kito papildiniu, 
įgydavo prasminį tęsinį. Tose sąsajose Jurgis matė savitą 
grožį. Jam nebuvo kliūčių perdažyti ne tik lubas ir sienas, 
bet ir valgomojo stalo paviršių, ant jo padėtą padėklą, sti-
lingą arbatinį ar kitą valgomojo daiktą, net atsitiktinį indą, 
kurie po Jurgio prisilietimo pakeisdavo spalvą ir virsdavo 
netikėta visuma, nauja perkuriamos erdvės dalimi. Dvi-
matė plokštuma perspektyvoje pereidavo į trimatį vaizdą, 
vieningam tikslui pajungti daiktai iš buities statistų staiga 

Gediminas Zemlickas
 
...SUSIDRAUGAVĘS  
SU SAULE,  
PRISIJAUKINĘS  
MĖNULĮ...
Tęsinys. Pradžia 2017 Nr. 141/142

J. Mikševičius. Mėnulis
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virsdavo aktyviais meninės aplinkos veikėjais. Žaisminga, o 
kartu ir labai rimta, nutrinant ribas tarp daiktų, faktiškai 
juos paverčiant paviršiais, kurie pasiduoda dažomi, perda-
žomi, perkuriami, ant kurių gali būti tapoma, arba tiesiog 
grožimąsi gautu rezultatu, dažniausiai visai netikėtu. 

Dažymas ir tapymas šiuo atveju tarsi prarasdavo ski-
riamąją ribą, susiliedavo į vientisą vyksmą. Tai buvo at-
skirties tarp studijos ir gyvenamojo būsto šalinimas, nes 
gyvenamasis namas Jurgiui tapo savotiška studijos tąsa. 
O gal priešingai. Tapybos ir dizaino priemonėmis jis kūrė 
naują interjero vaizdinį, formavo iliuzinę erdvę, o spalvos 
ir jų deriniai šiame vyksme vaidino bene svarbiausią vai-
dmenį. J. Mikševičius nuolat pabrėždavo, kad jam rūpi 
ne puošyba, ne dekoratyviniai siekiai, jis buvo nusitaikęs 
į gerokai aukštesnius siekius. Aplinkos daiktai, net patys 
kasdieniškiausi, butiškiausi, jam nuolat kėlė klausimus, 
kartu ir naujas kūrybines užduotis, kurias Jurgis sprendė 
jam prieinamomis meninėmis priemonėmis. „Jei aš nepie-
šiu ar netapau, jie (tie daiktai – GZ) gali pabėgti, man jie 
bus prarasti, o kai aš padarau, ką sumanęs, jie pasilieka 
su manimi“, – sakė jis. Ko gero, tai šio kūrėjo asmeninis 
santykis su aplinka, jo meninis credo. Veikė pagal principą 
„Tinkama spalva tinkamoje vietoje“, bet esmė buvo ribos 
griovimas tarp tapybos ir interjero dizaino, žvelgiant pla-
čiau, gal net perskyros tarp meno ir gyvenimo šalinimas. 
Ganėtinai revoliucingos idėjos, tęsiant Bauhauso tradicijas 
jau pakitusio istorinio laiko ir likimo lemtos naujos geo-
grafinės erdvės sąlygomis.

Mokytojo pėdomis
Ar reikia sakyti, kad Mikševičių gyvenamasis namas 

Kilaroje, Jurgiui tapęs savotišku kūrybos poligonu, lanky-
tojams darė netikėtą ir didelį įspūdį. Tų lankytojų nuolat 
daugėjo, keistuolį lietuvį dailininką aplankyti menu besi-
dominčiam asmeniui tapo lyg ir gero tono ženklu. Meno 
kritikai ir teoretikai tuojau pat pabandė aptikti tokios me-
ninės išraiškos ištakas, rasti gal ir ir pirmtakus. Perkrati-
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nėdami keisto menininko biografijos vingius, neišvengiamai 
išėjo į tiesiąją, vedančią atgal į Vokietiją, Darmštatą, taigi 
ir Mikševičiui dėsčiusį profesorių Polį Thesingą, kuris po 
karo ten kurį laiką vadovavo Vizualiųjų menų dirbtuvėms, 
pasižymėjo visuomenėje nuskambėjusiomis meninėmis vei-
klomis, kurios privertė suribuliuoti ganėtinai sustabarėjusį 
pokario visuomenės meninį skonį. Gražu, kai per mokinį 
prisimenamas mokytojas, deja, apie tai kol kas pasakėme 
nepakankamai. Dėmesys Mikševičiaus kūrybai jo vertintojus 
Australijoje natūraliai vedė į lietuvio mokytojo Thesingo 
deklaruotus Bauhauso mokyklos principus ir siekinius. 

Karo nualintoje Vokietijoje Thesingas bandė taisyti tai, 
ką sudarkė du pasauliniai karai ir Europoje kilusi nauja 
industrializacijos banga. Jo idėja, kaip ir visas Bauhauso 
judėjimas, buvo nukreiptas į siekį kurti žmogui palan-
kią humanišką aplinką, priešinantis socialiniam susiskai-
dymui ir beatodairiškai vis grėsmingiau išsibujojančiam 
individualizmui. Griaunant takoskyrą tarp elitinio meno, 
architektūros ir amatų buvo mėginama tų tikslų siekti. Į 
karo nusiaubtą šalį ir dehumanizuotą visuomenę bandy-
ta sugrąžinti dvasią. Kitas dalykas, kaip tai pavyko ir ar 
išvis pavyko.

Nieko nuostabaus, kad P. Thesingo plėtotos ir diegtos 
Bauhauso idėjos rado tinkamą priebėgą jaunojo J. Mikše-
vičiaus, kaip ir daugelio kitų jaunų menininkų aplinkoje. 
Vokietijoje įgytos žinios ir meniniai įgūdžiai vėliau padarė 
didelį poveikį ne vien mūsų tautiečio kūrybai. Kai sakoma, 
kad obuolys nuo obels netoli nurieda, tai tinka Thesingo 
ir Mikševičiaus atveju. Ir ne vien norint suprasti lietuvio 
„bauhausišką“ siekį šalinti ribas tarp tapybos ir dažymo, 
meno ir amato, bet ir idėjinių siekių, estetinio skonio, 
meninio išprusimo prasme. Štai kodėl keletas Thesingo 
biografijos faktų gali praversti, norintiems gilintis ir į jo 
mokinio kūrybos siekinius. 

Nuo 1909 m. Polas Thesingas tapybos mokėsi Paryžiuje, 
kur priklausė vokiečių menininkų rateliui Café du Dôme. 
1914–1918 m. gyveno Ispanijoje, ten nutapė peizažus, por-
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tretus, ispanų laikraščius praturtino talentingomis politinė-
mis karikatūromis. Grįžęs į Vokietiją įstojo į 1919 m. įkurtą 
Darmštato secesioną (Darmstädter Sezession), vienijusį Vo-
kietijos modernaus meno dailininkus. 1924 m. už kūrybą 
apdovanotas Georgo Biuchnerio premija, viena pirmųjų. 
Dirbo scenografu Darmštato valstybiniame teat re. 1929 m. 
jis vėl Paryžiuje ir Collioure rytų Pirėnuose, 1931–1936 m. 
gyveno Ibizoje, Ispanijoje, iki 1939 m. Iskijos saloje šiauri-
niame Neapolio įlankos pakraštyje. 1940–1943 m. gyveno 
Berlyne, dirbo kino studijoje meno patarėju, kuriant filmus 
„Die Entlassung“, „Das Bad auf dem Tenne“ ir „Filhar-
moniker“. Karui pasibaigus grįžo į Darmštatą, atgaivino 
nacių uždarytą Darmštato secesioną, pavadintą Naujuoju 
Darmštato secesionu. 

Thesingo pastangomis Darmštato technikos universitete 
jau 1945 m. gruodį buvo atidaryta pirmoji „Išlaisvinimo 
meno“ paroda, kurioje buvo parodyti ekspresionistų Ernsto 
Ludwigo Kirchnerio, Oskaro Kokoschkos, Augusto Macke, 
Ludwigo Meidnerio, Ericho Heckelio, su viena kuria srove 
nesietino Paul Klee kūriniai. 1937 m. Vokietijos naciai šių 
dailininkų kūrinius buvo įtraukę į Miunchene organizuotą 
„degeneracinio meno“ parodą. Ne paslaptis, kaip buvusi 
nacionalsocialistų valdžia elgėsi su meno novatoriais ir 
avangardo atstovais – kaip su idėjiniais priešais, kurių meną 
reikia izoliuoti. Baigiantis 1945-iesiems tų pačių dailininkų 
kūryba Thesingo pastangomis išėjo į viešumą, turėjo padėti 
„laisvinti“ karą pralaimėjusių vokiečių visuomenę nuo savo 
pačios praeities, pradžioje bent jau Darmštato mastu. 

Deja, karčią nusivylimo taurę teko išlenkti pačiam tos 
parodos organizatoriui. Didžiuma vokiečių visai neskubėjo 
„laisvintis“ nuo savojo mąstymo stereotipų, o gal ir negalėjo 
staiga persiorientuoti į modernaus meno naujoves. Praeities 
pančiai buvo pernelyg stiprūs, o naujas žvilgsnis į pasaulį 
ir pačius save dar nebuvo tapęs siekiamybe. Thesingas 
susilaukė aršios kritikos spaudoje ir visuomenėje. Protes-
tuodamas prieš retrogradus jis parodą uždarė anksčiau 
numatyto termino, atsistatydino ir iš Darmštato secesiono 
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vadovo pareigų. Buvo įsipareigojęs Meno mokyklos kūri-
mui, tad 1947 m. sutiko tapti jos direktoriumi, vadovavo 
ir tuo metu, kai ją lankė J. Mikševičius. Po karštų ginčų 
su Darmštato valdžia 1949 m. Thesingas atsistatydino ir 
iš šios institucijos, ramybę atradęs pensininko gyvenime. 

Tačiau Mikševičiaus asmenyje mokytojas įgijo ištikimą 
pasekėją. Nesunku suprasti, iš kur tarp lietuvio mėgiamiau-
sių dailininkų buvo jau mūsų vardytos vokiečių ekspresio-
nistų pavardės, tai Thesingo 1945 m. Darmštate surengtos 
parodos autoriai. Būtų įdomu išsiaiškinti, ar Mikševičiui 
teko tą parodą aplankyti, nes studijas Darmštate jis pradėjo 
1946-aisiais, t. y. metais vėliau negu ta įspūdinga paroda 
buvo surengta. Thesingo pasėta sėkla neabejotinai krito į 
palankią dirvą ir davė želmenis, tiesa, toli nuo Vokietijos – 
Žaliojame kontinente. Mokytojo ir mokinio ryšiai nenutruko, 
vyko judviejų susirašinėjimas laiškais. 

Šį gana platų ekskursą į Paulio Thesingo biografijos 
vingius pateikėme kaip tam tikrus atspirties taškus norin-
tiems užčiuopti kai kuriuos ir jo mokinio J. Mikševičiaus 
kūrybos bruožus. Ar tai ne mokytojo įtaka, kad jo kūryboje 
ekspresionistine maniera nutapytus paveikslus staiga keičia 
grakštus moters siluetas, prasiveržia prancūzų, ispanų, 
italų modernios tapybos atspindžiai? Galima spėti, kad ir 
sėkmingas Jurgio reiškimasis karikatūros ir šaržo žanre 
turi tiesiogines sąsajas su mokytojo įtaka.

Profesionalaus dailininko keliu
J. Mikševičius buvo veiklus menininkas. 1956 m. tapo 

vienu iš Pabaltijo menininkų grupės „Šešios kryptys“ (Six 
Directions) steigėjų. Grupę sudarė estai Edward Aavik ir 
August Molder, latviai Uldis Abolins ir Dzems Krivs, lie-
tuviai Jurgis Mikševičius ir Henrikas Šalkauskas. Grupės 
globėju buvo italas menininkas ir privačios galerijos di-
rektorius E. F. Bissietta. Disertacijoje („Lithuanian artists 
in Australia 1950–1990“) filosofijos daktaro laipsniui gauti 
Genovaitė Kazokas rašo, kad savo susiėjimuose grupės 
nariai diskutuodavo jiems rūpimomis temomis, aptarinėjo 
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J. Mikševičius. Kristus.

Vytauto Kasiulio muziejaus vedėja Ilona Mažeikienė su Helen ir Karolyn  
tėvo kūrybai skirtąja knyga.. Nuotraukos G. Zemlicko.
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novatoriškas meno kryptis, bet prie vieno konkretaus sti-
liaus ar srovės savęs nerišo, kaip ir deklaruota pačiame 
grupės pavadinime. Tarp narių vyravo panašios kultūrinės 
patirties ir pasaulėžiūros suformuota tarpusavio supra-
timo dvasia, taip pat ir priverstinių emigrantų likimas. 
Vienintelė grupės narių paroda surengta 1957 m. Bissietta 
meno galerijoje Sidnėjuje. Parodai panaudotas grupės pa-
vadinimas, kaip atspindintis jos narių siekinius. Spaudos 
vertinimai buvo prieštaringi. Meno kritikas James Cook 
Sidnėjaus dienraštyje „Daily Telegraph“ ironizavo: „Šaltoje 
realybės šviesoje „Šešios kryptys“ yra ambicingas, jeigu 
ne pretenzingas pavadinimas... Galima paklausti: „Šešios 
kryptys“ – į kur?“ 

Nuo 1960-ųjų J. Mikševičius buvo ir lietuvių menininkų 
grupės „Aitvaras“ (įsteigta 1950 m.) narys. Jai priklausė 
Jurgis Bistrickas (prezidentas), Henrikas Šalkauskas (vi-
ceprezidentas), Algis Šimkūnas, Vladas Meškėnas, Juozas 
Kalgovas, Vincas Stanevičius, Petras Repšys, Viktoras Si-
mas, vėliau ir Vaclovas Ratas. Nors Mikševičius priklausė 
kelioms menininkų grupėms, bet svetimos mados ir skoniai 
jo neblaškė, turėjo tvirtą stuburą. Vienas meninis stilius 
ar žanras jo netraukė, jautėsi daugiau individualistas. Ne 
stilių užduoti rėmai ar madų kintančios užgaidos, bet sa-
vitai perjaustas santykis su spalvomis, jų visuma, kuriama 
nuotaika buvo jo siekiamybė.

Enciklopedijose laikomas australų ir lietuvių dailininku, 
bet su kuria šalimi jis pats save siejo? Nieko nenorėdamas 
įskaudinti vadino save europiečiu menininku Australijoje. 
Europietiško mentaliteto dailininku, patekusiu į kitą gam-
tinę ir kultūrinę aplinką. Panašiai buvo išsireiškusi ir jo 
dukra Carolyn. Savo lietuviškos esaties neprarado, širdyje 
jis buvo ir išliko lietuvis. Prisiminimų iš Lietuvos vaizdus 
tapė, tarsi būtų vedžiojęs firminiu lietuvio teptuku, bet 
kartu buvo pagavus ir įspūdžiams, kuriuos teikė Australija 
ir šalys, kurias jam teko aplankyti. Ir ne priešokiais visa 
tai darė.

Buvo labai žingeidus ir visai ne namisėda, sugebė-
jo pasinaudoti laisvojo pasaulio teikiamomis galimybėmis. 
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Regis, buvo tiesiog nepasotinamas naujiems įspūdžiams. 
1979–1980 m. šešis mėnesius keliavo po Indiją, susipa-
žino su reikšmingiausiais šios daugiakultūrės šalies isto-
rijos ir meno paminklais. Nenuostabu, kad ypač atidus 
buvo budistų paveldui. Dėmesys budizmui nestebina, nes 
dar kai su tėvais atsidūrė pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, 
susipažino su vienu budizmo propaguotoju, kuris su šia 
pasauline religija supažindino ir lietuvaitį. Šis ėmė gilintis 
į šio tikėjimo esmę ir net ėmė budizmą praktikuoti. Ne-
reiktų stebėtis, žinant, kad tėvai buvo pakankamai plačių 
pažiūrų, tolerantiški ir religijos atžvilgiu. Gaila, kad dukros 
nepabandė pasiaiškinti tėvo požiūrio į pagonybę, tiksliau, į 
ikikrikščioniškąjį lietuvių tikėjimą, santykio su budizmu ir 
kitomis religijomis, šiandien gal tiksliau galėtume vertinti 
savo gentainio pažiūras ir pasaulėžiūrą. Bent jau kultūriniu 
ir kūrybiniu aspektu akivaizdžiai buvo tolerantiškas ir toli 
gražu ne ribotų pažiūrų. 

1982–1983 m. jau su žmona Elva išsirengė į dar vieną 
trijų mėnesių kelionę po Indiją. Regis, ir 1987 m. vėl lan-
kyta ši istoriškai ir kultūriškai neišsemiama šalis, palikusi 
gilius pėdsakus paties Jurgio kūryboje. Prisimenant Lietu-
vos ir Indijos ryšius dažnai minime keliautojo, antropolo-
go Antano Poškos indėlį. Būtų įdomūs ir J. Mikševičiaus 
įspūdžiai, jeigu užrašyti ar bent pokalbiuose su Carolyn 
užfiksuoti. 1988 m. su žmona lankėsi Kinijoje. Visos ke-
lionės atsispindėjo J. Mikševičiaus kūryboje. Galėtų būti 
pasaulio žmogaus pavyzdys, Oriento žinovams Lietuvoje 
gal praverstų giliau pasidomėti jo Rytams skirtąja kūryba. 

Į vaikystės šalį grįžti taip ir nepasiryžo
Ne kartą lankėsi įvairiose Europos šalyse, bet numatyti 

maršrutai taip ir neatvedė į prarastojo vaikystės rojaus 
šalį – gimtinę Lietuvą. Kodėl? Gal pernelyg susigyvenęs 
buvo su vaikystės ir paauglio dienų prisiminimais, pernelyg 
skaudu būtų juos pažeisti, susidūrus su tikrove. Nusivyli-
mas gali būti nepakeliamai sunkus, į svajonių šalį, kaip į 
rojų, negrįžtama. Pasak Carolyn, Lietuvai būnant Sovietų 
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Sąjungos sudėtyje tėvas tiesiog baiminosi, kad iš jo nebūtų 
atimtas Australijos piliečio pasas. Kiek tai rimta, sunku 
pasakyti, bet žmogiškai suprantama. J. Stalino laikais to-
kios baimės nebuvo be pagrindo, nors gal ne visais Sovietų 
Sąjungos gyvavimo etapais. Sužinojęs, kad 1990 m. kovo 
11 d. atkurta Lietuvos nepriklausomybė, J. Mikševičius 
buvo nepaprastai sujaudintas, kuriam laikui užsidarė stu-
dijoje ir sukūrė triptiką su Lietuvos trispalvės spalvomis. 

Kažin kodėl nesiveržė ir į laisvę atgavusią Lietuvą. „At-
siminimai lieka atpildas, kuris, rodos, kur kas vertingesnis 
už patį faktą“ – šie grįžusio iš Kaukazo keliautojo Antano 
Poškos žodžiai, įrašyti į žygio metraštį, tarsi išreikštų ir 
emigracijoje gyvenusio J. Mikševičiaus jauseną. Bet tai 
mūsų hipotetinis spėjimas.

Pasak dukters Helenos, kurdamas tėvas galėjo atrodyti 
užsisklendęs ir nelinkęs bendrauti, bet tai ne visa tiesa. 
Žmonių buvo mėgiamas, kompanijose būdavo linksmas, 
draugiškas, pasižymėjo geru sąmoju. Buvo energingas ir 
didelis optimistas. Rasdavo kaip dukras pralinksminti ir ne 
tik jas. Net gulėdamas ligoninėje galėjo prajuokinti visas 
seseles. Galėjo būti ir labai rimtas. Į dukrų asmeninius 
gyvenimus nesikišdavo, bet visada pasidomėdavo, kaip joms 
sekas, sakydavo norįs, kad joms būtų linksma ir gera gy-
venti. Nebuvo įkyrus pamokslautojas, niekam nepiršdavo 
savo nuomonės, bet paklaustas mielai išsakydavo savąją. 
Pasitarti su juo buvo galima įvairiais klausimais. Kasdien 
perskaitydavo laikraščius, gerai orientavosi pasaulio įvy-
kiuose. Užklaustas galėjo visą valandą dėstyti apie vienos ar 
kitos valstybės politiką ir kitus su tuo susijusius reikalus. 

Namie dukterų lietuviškai nemokė, pats be gimtosios 
kalbos kalbėjo vokiškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai. Ne-
buvo organizuotas, išvis nekoks verslautojas, visus parduo-
damus ar dovanojamus paveikslus dokumentuoti, tvarkyti 
ir aprašinėti tekdavo dukterims. Komerciniu dailininku taip 
ir netapo, nes ir nenorėjo, nesistengė būtinai parduoti savo 
kūrinius. Jam rūpėjo tik tapyti, o kiekviena už studijos 
sienų praleista diena jam buvo prarastas laikas. Tvirtino 
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nesiekiąs vien puošti ar dailinti sienas, bet jei nepiešia 
ar netapo, tai visiems laikams taip ir pabėga nenutapytas 
siužetas, išlieka tik tai, ką padarai. Jis kūrė savąją meno 
erdvę ir tuo jautėsi laimingas. 

Visą savo meną paliko šeimai. Paskutiniais gyvenimo 
metais labai smarkiai nusilpo jo regėjimas ir klausa. Me-
nininkui tai buvo sunkiausias išbandymas. Kol bent kiek 
matė ir galėjo rankoje nulaikyti teptuką – tapė, kai nebe-
matė – tapė mintyse. Bent taip tvirtina dukros.

Dukterų rūpestis tėvo paveldu
Mūsų tautiečiui pasisekė su dukromis. Jos nenuėjo 

tėvo pasirinktu keliu, netapo dailininkėmis, bet natūraliai 
virto jo kūrybos aistruolėmis, fanėmis. Kalbos grynintojai 
siūlo neužkrėsti gimtosios lietuvių kalbos anglizmais, to 
ir nedarome: žodžio fanas ištakos sietinos su lotynišku 
žodžiu fanaticus, kas reiškia įkvėptas dievybės, o į graikų 
kalbą verčiamas kaip entuziazmas. Taigi labai garbingas 
apibūdinimas. Dukros augo tėvo paveikslų ir spalvų pa-
saulyje, nors gyvenimas jas kreipė savais keliais. Carolyn 
studijavo pedagogiką ir bibliotekininkystę, daug metų jai 
teko dirbti bibliotekoje Mėlynuosiuose kalnuose netoli Si-
dnėjaus. Vėliau dirbo socialinių tyrimų konsultante, va-
dovavo Nacionaliniam rašytojų centrui, buvo informacijos 
vadybininkė. Šiuo metu pensininkė, tad turi daugiau laiko 
rūpintis tėvo kūrinių kolekcija, jos propagavimu. Spėjo 
sudaryti ir išleisti biografinį ir darbų katalogus „Jurgis 
Miksevicius. Portraits real & imagined“ (Portretai, realūs 
ir įsivaizduojami, 2016 m.) ir „Jurgis Miksevicius – Life 
& Practice“ (2012 m.). Pastarojoje knygoje mūsų tautietis 
pristatomas kaip Bauhauso meno mokyklos atstovas, kuris 
jos principais vadovaudamasis 70 metų eksperimentavo su 
spalvomis savo tapybos darbais, sienų freskomis, pieši-
niais, baldų puošyba. Dabar pasiryžusi išleisti knygą apie 
jo sukurtus peizažus.

Carolyn sako, kad apie tėvo meną stengiasi kalbėti jo 
paties žodžiais. Vertintinas siekis, priartinantis prie au-
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tentiško šio dailininko suvokimo. Tėvo prisiminimų duktė 
mėgdavo klausytis, bet jaunystėje nedaug klausinėdavo, 
nes ir taip įdomu buvo. Temų pokalbiams tėvui nestigo, 
jis noriai prisimindavo gimtuose Šiauliuose gyvenusius se-
nelį ir dėdę, savo vaikystės draugus Kaune. Carolyn kar-
tais pajusdavo, kad retsykiais tėvui būdavo skaudu dalytis 
prisiminimais apie tai, ko buvo netekęs, daug mieliau jis 
nukreipdavo kalbą į meną. Nemėgo aiškinti savo paveikslų, 
jam įdomiau buvo išgirsti, ką kiti apie juos mano, kokius 
jausmus ar emocijas patiria. Carolyn labiau subrendus, 
įgijus gyvenimo patirties, kildavo vis daugiau noro klaus-
ti, pradėjo tikslingai pašnekesius kreipti ir tėvą kamanti-
nėti apie jam rūpimus meno dalykus, atskirus kūrinius, 
nes suprato jų vertę. Kuo toliau, tuo didesnį džiaugsmą 
jautė gilindamasi į tėvo jaunystės prisiminimus, mintis 
apie gyvenimą, ne savo valia paliktą tolimą šalį, kuri jam 
buvo ir išliko tokia brangi. Ir kuo toliau, tuo svarbesnis 
ir prasmingesnis Carolyn atrodė šis bendravimo su tėvu 
laikas. O ir pats dailininkas nebuvo nuoboda, klausinėja-
mas nesikratė, veikiausiai džiaugėsi, kad kaip menininkas 
ir žmogus tampa vis įdomesnis dukterims. Carolyn tėvo 
mintis užrašinėjo, suprato, kad visa tai turės išliekamąją 
vertę. Pačios Carolyn prisiminimų reikšmingą dalį sudaro 
vaikystės įspūdžiai iš tėvo pasakojimų. Ilgainiui gal atsiras 
knyga ir apie tėvo prisiminimus, bent jau norisi palinkėti.

Sesuo Helena lyg ir pabandė sukti tėvo keliu, mėgino 
tapti keramike, bet pajuto, kad tai ne jai. Gal paslaptingu 
būdu suveikė joje glūdintis močiutės Elenos iš tėvo pusės 
genas, pažadinęs kiek snūstelėjusį pošaukį į mediciną. 
Kaip atsimename, močiutė buvo gydytoja pediatrė, jos gar-
bei Helena ir gavo šį vardą, tad visai natūraliai ji pasuko 
į medicinos studijas. Vėliau teko daugiau rūpintis abiem 
tėvais, kol kartu gyveno, o Carolyn daugiau dėmesio galėjo 
skirti tėvo kūrybos pažinimui ir garsinimui. Abi seserys 
puikiai sutaria, viena kitą supranta ir palaiko.

Dukros jaučia atsakomybę už tėvo sukurtus darbus, 
juos saugo ir propaguoja, kiek leidžia jų jėgos. Lietuvoje 
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pirmą kartą apsilankė 2010 m., Kaune susirado namą, 
kuriame prieš Antrąjį pasaulinį karą gyveno tėvo šeima. 
Antro apsilankymo metu 2017 m. Lietuvos dailės muzie-
jui dovanojo po vieną J. Mikševičiaus ir jo jaunystės bi-
čiulio dailininko Albino Elskaus (Albinas Bielskis-Elskus, 
1926–2007, JAV) darbą, taip pat Carolyn Leigh išleistas 
tėvo darbams skirtas knygas. Priminsime, kad iš Kauno į 
Vokietiją pasitraukęs A. Elskus 1945–1947 m. architektūrą 
studijavo Darmštato aukštojoje technikos mokykloje, taigi 
susiėjo jo keliai su J. Mikševičiumi.

Saulė ir mėnuo – gyvenimo pilnatvės simboliai 
J. Mikševičiaus kūryba paliko pėdsaką ir Australijos 

menui. Ši įtaka tyrinėtina net ir nelaukiant, kada kiti pa-
darys, nes gali ir neprisiruošti, turėtų imtis pirmiausia 
Lietuvos menotyrininkai. 

1997 m. surengta didelė jo darbų paroda Sidnėjuje, vė-
liau kita. 2012 m. Nacionalinė galerija Australijoje įsigijo jo 
akvarelių ir archyvinės medžiagos, o 2013 m. ir reikšmingą 
tapybos darbą „Ilgesys“ (Asylum, 1957). Šio paveikslo nuo-
trauką išspausdino „Santara“ (2017, Nr. 141/142, p. 39). 

Dar gyvam esant J. Mikševičiui jo paveikslai spėjo pa-
keliauti ir po platųjį pasaulį. 1990 m. Londone, Pikadilyje, 
Rebecca Hossak galerijoje vyko paroda „Iš Australijos su 
meile“, 1996 m. paroda „Australija Zimbabvei“ Hararėje, kur 
buvo eksponuojami ir mūsų tautiečio kūriniai. Suprantama, 
daugiausia jo darbai buvo eksponuojami įvairiose Australijos 
galerijose. Neišvengė J. Mikševičius įvairių apdovanojimų 
ir įvertinimų, bet visa tai reikalauja išsamesnio tyrinėjimo. 

Australijos nacionalinė galerija Kanberoje, jei teisin-
gai supratau, turi jo akvarelių, piešinių, viso apie 20 jo 
kūrinių, toliau kaupia dailininko darbus, pasiryžusi jiems 
skirti atskirą salę. Paroda buvo atidaryta 2017 m. rugsėjį, 
apie tai elektroniniame laiške šių eilučių autoriui pranešė 
Carolyn Leigh. Planuojamos ir kitos parodos po dvejų metų 
ir vėliau. Nemaža lietuvio darbų yra privačiose kolekcijo-
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se Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Singapūre, JAV, Di-
džiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje. Devynis 
paveikslus turi Lietuvos dailės muziejus.

2018 m. Vytauto Kasiulio dailės muziejus tikisi pakviesti 
į didesnę retrospektyvinę J. Mikševičiaus darbų parodą. 
Kyla ir finansinių neaiškumų, nes paveikslų iš Australijos 
gabenimas ir draudimas brangiai kainuoja. 

 Žvelgdamas į Carolyn rodomas tėvo paveikslų skai-
dres, pastebiu, kad nemaža vietos jose tenka saulei. Tai 
reikšmingas kompozicinis elementas, ko gero, ir dailininko 
pasaulėžiūros išraiška. Kad ir aliejinės tapybos paveikslas 
„Vijayanagar”, sukurtas 1991 m., po trijų kelionių į Indiją 
praėjus gerokai laiko, taigi ne skubos darbas. Menininko 
neapleidžia mėlynos spalvos su atspalviais magija, kartu ir 
saulės motyvas, su kuriuo nesiskyrė visą gyvenimą. Spal-
vose įprasmino induistų Vidžajanagaros imperiją, kuri XIV–
XVII a. vid. viešpatavo visoje pietų Indijoje. Saulės motyvą 
matome ir budistų tematikos aliejinės tapybos paveiksle 
„Samsara ir Nibbana“ (1970), koliaže „Kitas krantas“ (The 
Other Shore, 2010) ir kituose kūriniuose. Jau spėjome 
priminti ir šiek tiek panagrinėti į 1948 m. rugsėjį nuke-
liantį paskutinį prieš kelionę į Amžinybę J. Mikševičiaus 
paveikslą „Laivas „Charlton Sovereign“ praeinantis Sueco 
kanalu“, nuo kurio asociatyvaus pristatymo ir pradėjome 
visą šį rašinį.

Atskiro pokalbio nusipelno stebėtinos meninės įtaigos 
aliejinės tapybos paveikslas „Kristus“ (1958, aliejus), be 
kurio apskritai sunku būtų vertinti J. Mikševičiaus tapy-
bą. Tobulumo ir amžinumo simbolis – aureolė – nuteikia 
susimąstyti: tai Viešpaties veidas prieš ryto saulę, o gal Jo 
skleidžiama šviesa, tapatinima su Saule? Budizmo religijos 
praktikavimas J. Mikševičiui nesutrukdė sukurti įtaigiai 
meniško Kristaus paveikslo. 

Neapėjo lietuvis savo kūryboje ir mėnulio. Įvairių kultū-
rų senovės žmonėms Mėnulis buvo suvokiamas kaip dievybė, 
baltai ne išimtis. Kaip saulę ir mėnulį suvokė J. Mikševičius, 
sunku pasakyti, nebent Carolyn nuovokos ir užsispyrimo 
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dėka pavyks išsiaiškinti. Labiausiai vykusiu ir jaudinančiu 
savo kūriniu dailininkas laikė 1968 m. savo nutapytą „Mė-
nulį“ tamsiame fone (Moon). Pasak dailininko dukterų, jei 
tėvui tekdavo keisti gyvenamąją aplinką, visur šį paveikslą 
jis kabindavo pačioje garbingiausioje namų vietoje. Jam tas 
mėnuo buvo simbolis, vilties ir gyvenimo pilnaties išraiška. 
Daugelyje tėvo paveikslų išreikšta kopimo aukštyn mintis, 
žinių ir išminties siekio idėja, o aptariamame kūrinyje to 
tarsi nėra, nebelieka. Svarbiausias tikslas jau pasiektas ir 
būtent per intuityvų suvokimą, be išprotavimo pastangos, 
kaip kad akimis suvokiame ir skiriame spalvas, pasiekia-
ma svarbiausioji Tiesa. Akivaizdi budizmo įtaka kūryboje. 

Ko gero, indų filosofijos ir kultūros poveikį galima 
įžvelgti ir 1981 m. J. Mikševičius sukurtajame paveiksle 
„Juodasis mėnulis“. 

O vieną pirmųjų jo mėnulių – linksmą ilganosį mė-
nuliuką – matome iš Darmštato į Australiją atsivežtame 
piešinyje „Brolis Herbertas“. Taigi Saulė ir Mėnulis daili-
ninko kūryboje užima jei ir ne išskirtinę, tai bent jau labai 
reikšmingą vietą. 

Jurgio Mikševičiaus gyvenimas ir kūryba tik patvirtina: 
kur begyventų tvirtas šaknis įgijęs lietuvis, kad ir kiek 
būtų blaškomas pasaulio vėjų, kartu su juo gyva išlieka 
ir Lietuvos dalelė, esminis asmenybės tapatumo ženklas. 
Būtent tuo įdomus ir reikš-
mingas pasauliui. 

PS. Dėliojant paskutinius 
šio straipsnio štrichus pro 
gruodžio 13-osios debesų pil-
kumą prasiveržė saulė ir toks 
švelnaus lietuviško mėlio dan-
gus, tarsi vienas iš daugelio 
Jurgio Mikševičiaus pamėgtos 
spalvos atspalvių. Kas žino, 
gal tai linkėjimas Lietuvai iš 
toli. Gediminas Zemlickas
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Išmintingai tarnauti Lietuvos kultūrai, jausti jos tradicijas, 
subtilybes, perspektyvą, išpešti pozityvią naudą kultūrai net 
gūdžioms sutemoms užėjus – ir tuo pačiu išsaugoti padaužiškai 
jaunatvišką susižavėjimą moderniomis menotyrinėmis srovėmis 
ir kūriniais... Būti anų laikų valdžios viršūnėse – ir neištirpti 
jose... Vadovauti delegacijoms – ir slaptai lakstyti po muziejus 
ir dailės galerijas dėl impresionistų, Pikaso ir Salvadoro Dali... 
Pirmajam klausytis Nidoj Jakovlevo monologų, kas yra atūžianti 
perestroika ir suvokti Gorbačiovo asmenybės ribotumą, supras-
ti, kas neišvengiamai laukia imperinės valstybės ir koks istori-
nis šansas Lietuvai... Nepaliauti džiaugtis gyvenimo pilnatve ir 
prieštaringumu – ir skausmingai pergyventi, žvelgti olimpiškai 
ramiai – ir su šilta – šepetiška – ironija į kasdienybę... Neprimin-
ti savo nuopelnų, išsaugoti tylią kultūros žmogaus laikyseną... 
Kaip tą paskutinį kartą spaudžiant delną po susitikimo Seimo 
skaitykloje... Sunku buvo, o atėjai, Lionginai, dėl naujos knygos 
ir žodžio autoriui.

Dar daug galėtų papasakoti ir, svarbiausia, parašyti Lion-
ginas Šepetys, dar daug sukaupta asmeninio archyvo dėžėse 
ir likę ant darbo stalo, jei...

Jei ne tas sudėtingas gyvenimo kelias, kuris šiomis akimirko-
mis driekiasi prieš mūsų akis. Išlikęs per stebuklą dėl nuslėptos 
tikrosios gimimo datos – ir baimė, jog biografijos klastotė nušluos 
nuo arenos... Jauno gabaus architekto idėja – studentiška kepurai-
tė, aliuzija į universitetinį akademizmą, išplitusi, nešiota vėlesnių 
studentų kartų ir mūsų, žaibiška karjera Vilniuje... Visados kėlė 
nuostabą elegancija, ori laikysena nomenklatūrinio supilkėjimo 
fone. Mįslė, kodėl šis žmogus išlieka savimi, nenugrimzta klam-
piame komunistinės balos purve – lyg ir „kaip visi jie“, tačiau – 
„kitoks“. Tai ir erzino, ir išliko intriguojančia paslaptimi daugeliui. 
Kaip ir dailės parodos, meninių krypčių, braižų įvairovė, kurią 
lėmė šis netipiškas anų laikų veikėjas, privalėjęs niveliuoti vis-
ką, o daręs atvirkščiai, sugebėjęs susišnekėti su menininkais, jo 
talentingas įsijautimas į atskirų kūrėjų ir visos kultūros dramą. 
Tuo metu dėl suprantamų priežasčių – potekstėje ir veiksmuose. 

ATSISVEIKINANT SU LIONGINU ŠEPEČIU
In memoriam



123

Net išrinkimas akademiku – ne dėl kėdės, o dėl menotyrinių 
darbų juk pelnytas buvo.

Antipatiją, apmaudą ir įtarumą mumyse ilgainiui keitė... 
patsai Lionginas Šepetys. Tai jo drąsios rizikos dėka atrastasis 
Vilniaus arkikatedros lobynas, nuslėpus atradimą nuo Maskvos, 
liko Lietuvoje ir šiandien grąžintas Bažnyčiai. Tai jam pritarus 
būdavo gabenamos kultūros vertybės į Lietuvą, imamasi kultūros 
iniciatyvų. Tai jis, atsisakęs rangų Maskvoje, ryžtingai pasuka 
su tauta ir tampa jos valios reiškėju Aukščiausiojoje Taryboje. 
Visiems laikams atsisveikina su partine priklausomybe ir mato 
kitų – nedirbusių, negyvenusių ir žalčiu nevinguriavusių anais 
laikais – pasaulėžiūrinius kūlversčius. Leidžia laikui atseikė-
ti, įvertinti save ir savo veiklą. Sudėtingoje polemikoje visados 
skamba išmintingas balsas. Išgirsta visus, įsiklauso nereikalau-
damas sau išskirtinio dėmesio. Išlieka gilus, santūrus, kolegiškai 
jautrus. Nesako jauniems karštakošiams, Atgimime vertusiems jį 
iš postų, taip pat šį žodį tariančiajam, nerėžia į akis, kad žino. 
Nesikabina į naujus postus, kaip ne kurie kiti, atsižegnoja, ne-

Alfredo Pliadžio nuotrauka
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susitepa rankų – ir dar kartą nustebina. Savo pavyzdžiu rodo, 
koks svarbus eilinio parlamentaro darbas. Įsimena kolegoms 
signatarams kaip pirmasis ilgametis klubo kancleris, prisidėjęs 
prie klubo kūrimo ir veiklos principų. Kad vis dar telkiamės – ir 
mūsų Lionginui už kantrybę ačiū.

Štai jau ir išsirikiavusi ilga ilga tariamos kultūros tariamų 
vairininkų eilutė. Ir beveik visi jie ... ministrai. Ir beveik visi – 
apsaugok, Visagali – „kultūros“. Kabutėse, žinoma. Todėl mes ir 
nelyginame tų dosniai apdovanotųjų dvasios ir painiavos vargšų 
su Tavimi, su tuo ką vienoje ar kitoje situacijoje derėtų daryti 
ministrui, jei jis būtų – kultūros, nors nejučia imame svarstyti, 
kaip elgtųsi Tavo tradiciją ir stilių gerbiantis ministras su rete-
nybėmis – profesionalumu, garbe ir sąžine, kaip būtų sutvar-
kytas Gedimino kalnas, pastatytas paminklas Lukiškių aikštėj, 
kaip nekiltų gėdingas gaisras Rumšiškėse, kur su gražiu Tavo 
pritarimu veikė puikus Povilo ir Dalios Mataičių folkloro teatras.

Tai ir lenkiamės Tau, Lionginai, už ištikimą ilgametį pasiš-
ventimą Lietuvos kultūrai, už parašytas ir neparašytas knygas, 
o svarbiausia už tai, kad buvai su savo tauta didžiosiomis, jos 
likimą lėmusiomis dienomis, kad liksi toks mūsų atmintyje – ramus 
ir taurus. Įžvalgus. O klaidos paklydimai, kiek jų buvo ir kuriuos 
besąlygiškai pripažindavai – telieka toje aštrioje, bet tolerantiš-
koje polemikoje, kuri lydi kultūrą. Ir paslaptys, kurias išsineši su 
savimi. Gal dar papasakosi mums t e n a i – tepasipildo meilės, 
išpažinties, būties paslaptys tenai naujomis. Tavo, Lionginai.

Romas GUDAITIS

Žurnalistams Lionginas Šepetys buvo išminties versmė. Nuotraukoje 
vienas paskutinių pokalbių su bendrapavarde Danute Šepetyte.
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Po 108 metų į Petrapilį, savo jaunystės miestą, grįžo 
Maironis. Pilnoje lietuvių ir Lietuvos draugų Šv. Mergelės 
Marijos žengimo į dangų bažnyčioje šv. Mišių metu buvo 
pašventinta atminimo lenta lietuvių literatūros klasiko, Sankt 
Peterburgo Dvasinės akademijos profesoriaus Jono Mačiu-
lio-Maironio atminimui. Po šv. Mišių koncertavo Naciona-
linės M.K. Čiurlionio menų mokyklos choras ir stygininkų 
kvartetas, buvo eksponuojama lietuvių bendruomenės nario 
fotomenininko Artūro Jonausko fototipijų paroda „Maironio 
žingsniai Peterburge”. 

Peterburgo lietuviai, Generalinio konsulato diplomatai 
(generalinis konsulas Dainius Numgaudis) ilgokai  mynė 
valdžios kabinetų slenksčius, siekdami Maironio atminimo 
įamžinimo. Po dar kelių formalumų suderinimo, pavasariop 
lenta bus atidengta ant istorinio Dvasinės akademijos pas-
tato Vasilijaus saloje.

LIETUVA UŽ  LIETUVOS
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„SANTAROS“ BIČIULIŲ DARBAI IR DIENOS

Lietuvos rašytojų sąjungos 
premija skirta Mindaugui 
Kvietkauskui už eseisti-
kos knygą „Uosto fuga“. 
Apdovanojimas tradiciš-
kai bus įteiktas sausio 
6-ąją, Trijų Karalių dieną. 
Laureatas savo darbuose 
jungia kūrybą, mokslą ir 
lituanistiką. Tiria ir ver-
čia daugiakalbę Lietuvos 
literatūrą, Vilniaus poezi-
ją. Yra kritiškas šiuolai-
kinių visuomenės reiški-
nių ir knygų vertintojas.  

M. Tamošaičio 
nuotrauka
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„SANTAROS“ BIČIULIŲ DARBAI IR DIENOS

Lietuvos teatro sąjunga 2017 metus palydi svarbia tradicija. Nuo 
2009 m. pinigine premija apdovanojami teatrologai už reikšmin-
gą ir aktyvią veiklą teatro srityje. Tai vienintelis apdovanojimas 
teatro kritikams šalyje. Šiais metais premija įteikiama teatrologei 
Daivai Šabasevičienei už knygas apie teatro menininkus, už 
nuoseklų rūpinimąsi teatro istorija, už profesionalią kritiką, už at-
sidavimą teatrui.

Dm. Matvejevo nuotrauka

Čekiškėje, Kauno rajono 
savivaldybės iniciatyva, 
iškilo paminklas Signa-
tarui prof. Pranui Dovy-
daičiui. Skulptorius Sta-
sys Žirgulis.
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Slanime atgijusi Antika. Lietuvos 
etmono Mykolo Kazimiero Ogins-
kio gobelenai / Antiquity Comes 
Alive in Slonim. The Tapestries 
of Lithuanian Hetman Michał Ka-
zimierz Ogiński
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų 
parodų katalogai, XIII tomas 
Sudarytojas Vydas Dolinskas

Tai tarptautinės parodos „Slanime 
atgijusi Antika. Lietuvos etmono My-
kolo Kazimiero Oginskio gobelenai“, 
2017 m. vykusios Valdovų rūmų 
muziejuje, katalogas. Paroda skirta 
vienos žymiausių XVIII a. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės bei visos 
Abiejų Tautų Respublikos valstybės 
ir kultūros asmenybių – Mykolo Kazi-
miero Oginskio – gobelenų kolekcijai, 
atskleidžiančiai tiek išlavinto skonio 
užsakovo mecenatystės užmojus, 

tiek ir senosios Lietuvos kultūrinio 
paveldo tradicijas bei to meto Euro-
pos meninius ryšius.

Leidinį sudaro Vydo Dolinsko ir 
Jerzio T. Petruso įvadiniai tekstai, 
Ramunės Šmigelskytės-Stukienės, 
Eimanto Gudo, Ievos Jedzinskai-
tės-Kuizinienės ir Magdalenos Piwoc-
kos straipsniai bei parodoje ekspo-
nuojamų gobelenų aprašai. Katalo-
gas išleistas lietuvių kalba, anglų 
kalba pateikiami įvadiniai tekstai ir 
eksponuojamų gobelenų aprašai.

2017 m. Nacionalinis muziejus  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės  

valdovų rūmai išleido:

Senasis Baltijos sidabras iš priva-
čios kolekcijos / 
Baltic Silver Antiques from a Pri-
vate Collection / 
Das alte Baltische Silber aus einer 
Privatsammlung 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų 
parodų katalogai, XIV tomas
Sudarytojas Dalius Avižinis
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Tai tarptautinės parodos „Senasis 
Baltijos sidabras iš privačios kolek-
cijos“, 2017 m. vykusios Valdovų 
rūmų muziejuje, katalogas. Paroda 
skirta dabartinės Latvijos teritorijoje 
XVII a. pradžioje – XIX a. viduryje 
dirbusių auksakalių kūriniams. Joje 
eksponuota daugiau nei 100 įspūdin-
gų Gotikos, Renesanso, Baroko, Kla-
sicizmo ir Istorizmo sidabro dirbinių, 
pristatančių Latvijos auksakalystės 
raidą bei europinį meninį lygį.

Leidinį sudaro Ojāro Spārīčio ir 
Vydo Dolinsko įvadiniai tekstai bei 
parodos eksponatų trumpi aprašai. 
Visi tekstai skelbiami trimis kalbo-
mis: lietuvių, anglų ir vokiečių.

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų 
rinkinių katalogai, IV tomas
Sudarytojai Dalius Avižinis ir Toma Za-
rankaitė-Margienė

Tai parodos „Eksponatai. 2016–2017 
m. dovanotos ir įsigytos vertybės“, 
2017–2018 m. vykstančios Valdovų 
rūmų muziejuje, katalogas. Paroda 
skirta įspūdingiausioms ir įdomiau-
sioms 2016–2017 m. Valdovų rūmų 
muziejui padovanotoms, paties mu-
ziejaus įsigytoms bei Lietuvos ko-
lekcininkų deponuotoms vertybėms 
pristatyti. 

Leidinį sudaro Vydo Dolinsko 
įvadinis tekstas, Daliaus Avižinio ir 
Tomos Zarankaitės-Margienės apž-
valginis straipsnis ir dviejų dalių 
katalogas. Pirmoje katalogo dalyje 
išsamiau pristatomi parodos eks-
ponatai: XVIII a. tapybos darbai, 
gausi XVII–XIX a. grafikos darbų 
kolekcija, senieji spaudiniai, meda-
lių ir monetų kolekcijos, skulptūros 
ir deponuoti kūriniai. Antroje dalyje 
pateikiamas visas parodoje ir sau-
gyklose esančių vertybių sąrašas 
pagal vertybių patekimo į Kultūros, 
meno ir istorijos rinkinį datą. Kata-
logas išleistas lietuvių kalba. Anglų 
kalba pateikiami įvadiniai tekstai ir 
visų 2016–2017 m. muziejui pado-
vanotų bei jo paties įsigytų vertybių 
sąrašas.

Eksponatai. 2016–2017 m. dova-
notos ir įsigytos vertybės /
Exhibits. Treasures Donated and 
Acquired in 2016–2017

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų 
parodų katalogai, XVI tomas
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Gražina Marija Martinaitienė. Bib-
liografija 1968–2017 m. 

Parengė Laima Kunickytė
Bibliografiją sudarė Skirmantė Smilin-
gytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė, Re-
gimanta Stankevičienė ir Gabija Surdo-
kaitė-Vitienė

Bibliografijos rodyklėje suregistruoti 
žymios Lietuvos dailės istorikės, kul-
tūrologės, humanitarinių mokslų dak-
tarės, Vyriausybės kultūros ir meno 
premijos laureatės (2009) Gražinos 
Marijos Martinaitienės per beveik 50 
metų publikuoti darbai: parengtos 
knygos, sudaryti ir redaguoti moks-
liniai leidiniai, paskelbti moksliniai 
straipsniai ir dailės kūrinių aprašai, 
mokslo populiarinimo straipsniai, re-
cenzijos, vertimai ir kt. Skelbiama 
literatūra apie G. M. Martinaitienę ir 
jos mokslinius darbus. Taip pat pu-
blikuojamas žinomos dailės istorikės 
prof. Aleksandros Aleksandravičiū-
tės įžanginis straipsnis, pristatantis 

svarbiausius G. M. Martinaitienės 
biografijos faktus ir mokslinę veiklą.

Lietuvos krikštas. Voicecho Ger-
sono paveikslas / 
Chrzest Litwy. Obraz Wojciecha 
Gersona /
Baptism of Lithuania. The Pain-
ting by Wojciech Gerson

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų 
parodų katalogai, XV tomas
Sudarytojai Vydas Dolinskas ir Živilė 
Mikailienė

Tai tarptautinės parodos „Lietuvos 
krikštas. Voicecho Gersono paveiks-
las“, 2017 m. vykusios Valdovų rūmų 
muziejuje, katalogas. Parodoje ir 
kataloge pristatomas garsaus lenkų 
akademinės realistinės dailės kūrė-
jo Voicecho Gersono (Wojciech Ger-
son, 1831–1901) paveikslas Lietuvos 
krikštas (1889), sukurtas Lietuvos 
krikšto 500 metų sukakčiai.



Varpų garsas – tai kvietimas susiburti, kartu pasimelsti. Jų gausmas 
pakylėja virš kasdienybės ir byloja apie poreikį klausytis įdėmiau nei 
paprastai. Anksčiau dar buvo tikima, kad varpai simbolizuoja ryšį tarp 
žemės ir dangaus – turbūt todėl maldos namai be varpų skambesio 
neįsivaizduojami. Gal būtent todėl garsėjančiu, tankėjančiu varpų gau-
desiu prasideda nauja tezių opera „Liuterio durys“ – dovana 500-ąsias 
metines mininčiai turiningai Reformacijos tradicijai.

Reformacija Lietuvos istorijai labai svarbi, o ir konfesijos jubiliejus 
šalyje minėtas dėmesingai. Vis dėlto kultūriniu požiūriu „Liuterio du-
rys“ – ryškiausia šios sukakties adoracija. Lapkričio 21 d. kompozito-
riaus Giedriaus Kuprevičiaus kūrinys, kuriam libretą parašė Herkus 
Kunčius, pirmą kartą parodytas Lietuvos rusų dramos teatre. Solidžiai 
kūrybinei projekto komandai taip pat priklauso režisierius Gytis Pade-
gimas, scenografė ir kostiumų dailininkė Birutė Ukrinaitė, šviesomis 
rūpinosi Aistis Byla, vaizdo projekcijas kūrė Linartas Urniežius, o cho-
reografiją – Indrė Puišytė. Išskirtinis šios operos bruožas – ypatingas 
dėmesys chorui, kurio partijas atliko valstybinis choras „Vilnius“, o 
viso pastatymo muzikos vadovas ir dirigentas – Artūras Dambrauskas. 
Vaidmenis atliko ryškūs šiandienos operos solistai – pagrindinį Martyno 
Liuterio vaidmenį dainavo Liudas Mikalauskas, jo žmoną Kateriną von 
Borą – Viktorija Miškūnaitė, Tecelį – Rafailas Karpis, vienuolių partijos 
patikėtos Tomui Pavilioniui ir Eugenijui Chrebtovui, Saksonijos valdo-
vo vaidmuo atiteko Žygimantui Jasiūnui, miestietės – mecosopranui 
Vilijai Mikštaitei(…)

„Šalia Dievo žodžio, kilnus muzikos menas yra didžiausias pasaulio 
turtas“, – yra sakęs pats Martynas Liuteris. Reformacijos šauklys gerbė 
muzikos meną, todėl opera „Liuterio durys“ – išties dailus reveransas 
besibaigiantiems jubiliejiniams Reformacijos metams.

Rasa MURAUSKAITĖ (7md). Nuotrauka Dm. Matvejevo
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Post scriptum

Iš „EPITAFIJŲ PIRKLIAMS“

Kunigėli Donelaiti,
Sergėk būrą lietuvaitį –
Nuo bajoriškos liuosybės,
Užstalinės prigulmybės,
Tuščiagarbio žvirblio būdo,
Ir seimūniškojo blūdo.
Šauk pagalbon Šepką, Strazdą,
Vienažindį, Pošką...
                Lazdą imki, ne knygelę.
Lietuvėlei baisiai gelia...

r.n.
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