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EESTI – 100 ...PRADŽIA...

1988 metų birželio 21 dieną valdžios nesankcionuotas mi-
tingas prie tuometinės Aukščiausios Tarybos, skėlė ryškią 
žiežirbą Valstybės Atgimime. Nuotraukoje (viduryje) dr. Ar-
vydas Juozaitis, tų pačių metų balandžio 30-ąją Dailininkų 
sąjungoje pirmasis savo paskaitoje viešai apmąstęs Lietuvoję 
bręstančio lūžio realybę.

Estijos Respublikos Prezidentė 
Kerst KALJULAID mylima ne tik savo 

valstybėje, bet  pripažinta ir tarptautinėje 
aukštųjų vadovų bendrijoje. Su Jos Ekscelencija 

ilgus metus Europos Audito Rūmuose dirbo 
buvusi Lietuvos fi nansų ministrė Rasa 

Budbergytė. Tuometinę kolegę ji prisimena kaip 
modernią ir profesionalią asmenybę. „Mano 

galva, tai geriausias estiškas pavyzdys – pasako 
ir padaro... Ji puiki keturių vaikų mama. 

Sportuoja, gerai žaidžia tenisą. Nebijau sakyti: 
Estijai tikrai pasisekė. Išsirinko tokią gerą 

Prezidentę...“. (Estonia world nuotr.)
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prologos

Virginijus SAVUKYNAS

Jei estų nebūtų, 
juos reikėtų išgalvoti… 
Lietuviai tą tikrai 
padarytų…

Iš pirmo žvilgsnio gal ir pasirodys keista – kam 
lietuviui estas? Skirtingi temperamentai – visi gi 
žinome, kad lietuviai yra Baltijos italai – jausmingi, 
emocingi, o štai estai – santūrūs ir racionalūs. Be 
to, su Estija neturėjome tokios bendros istorijos kaip 
su Lenkija. Tad kur čia šuo pakastas? Taip, visi pri-
simename anekdotus apie lėtapėdžius estus. Kaip gi 
kitaip. Mums reikia iš kažko pasišaipyti.

Juk tai malonu, ar ne? Bet ar pastebėjote, kad 
nors ir šaipomės iš jų lėtumo, tačiau pavydime, kad 
jie mus aplenkė.



5

Lėtapėdžiai estai. Ir kaip čia neprisiminsi buvusio Lietu-
vos užsienio reikalų ministro Antano Valionio, kuris savo 
naujoje knygoje taip parašė: „gyvenimas parodė, kad 
yra ko iš estų pasimokyti. Sakyčiau, jie ilgai kinko, bet 
greitai važiuoja, o mes – greitai priimame sprendimus, 
iškart juos keičiame, ir vežimas dažnai stovi vietoje“. 
Manau, kad tai labai taikliai apibūdinta. Mes pavydime 
estų racionalumo, nors didžiuojamės savo emocionalumu. 
Mes estams pavydime jų sugebėjimo tvarkytis valsty-
bėje, tačiau didžiuojamės savo drąsa. Ar pastebėjote, 
kad mūsų ekonomistai su politologais pliekia Lietuvos 
valdžios moteris ir vyrus, kad jie nesimoko iš estų, ne-
sugeba sutvarkyti valstybės reikalų. Jei nori sudirbti 
kokį nors mūsų politiką, tai pasakyk, kad Estijoje jo 
kolega tvarkosi kur kas geriau. Tiesa, kartais sugrįžta-
ma prie anekdotų. Tada sakoma, kad nieko jie geriau 
negyvena, tik geresnį „piarą“ moka pasidaryti. Antra 
vertus, ir šiame juokelyje pripažįstame, kad estai bent 
jau viešųjų ryšių srityje yra už mus keliomis galvomis 
aukštesni.

Estai – tai mūsų veidrodinis atspindys. Jei lietuviai in, 
tai estai yra jan, arba atvirkščiai. Gal ir keista, kad 
būtent tokia dalia teko ne latviams, ne baltarusiams, ne 
lenkams, bet būtent estams. Nežinau, kokius anekdotus 
estai pasakoja apie lietuvius, nežinau, ar lietuviai estams 
reikalingi, tačiau estai reikalingi mūsų tapatybei. Tam 
kad galėtume pabrėžti savo jausmingumą, sentimenta-
lumą ir šiek tiek jiems pavydėtume.

Kažkaip nutiko, kad po 1991 metų mes lyginamės ne 
su latviais (tai jie prieš II Pasaulinį karą mus „žirgo 
galvomis“ vadino ir žiūrėjo iš aukšto, nes, buvo turtin-

EESTI – 100
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gesni, be to, į Rygą uždarbiauti važiavo lietuviai, bet 
nelabai girdėjosi, kad latviai važiuotų į Kauną), bet su 
estais. Su tais, su kuriais net bendros sienos neturime. 
Jie tapo mūsų, lietuvių, alter ego. Carlas Jungas šiuo 
klausimu kažką pasakytų apie pasąmonės archetipus. 
Mūsų sąmonėje lietuvis ir estas – kaip du broliai dvy-
niai. Abu jungiantys priešybes ir negalintys vieni be kitų 
(teisybės dėlei turiu pasakyti, jog nežinau, ar estams 
lietuviai taip reikalingi, bet lietuviams estai – be jokių 
abejonių). Po galais, tas Jungas tikriausiai būtų teisus. 
Šis bendrystė ateina iš amžių glūdumų.

Gerokai iš senesnių laikų nei 1205 metų, kai Žvelgai-
tis per Rygą jojo į Saaremą paplėšikauti (XIII amžiuje 
lietuviai pasiekdavo estų gentis ir jas nusiaubdavo). Tą 
kartą Žvelgaitis gerokai paplėšikavo ir vedėsi belaisvių 
į Lietuvą, tačiau tik žiemgalio Viestardo intrigų dėka, 
jis palydėjo galvą (tiesiogine prasme – jam ją nukirto 
žiemgaliai, o vėliau tikriausiai pardavė lietuviams). Ta-
čiau estų ir lietuvių santykius reikia pradėti kur kas 
anksčiau. Nuo mūsų protėvių – baltų ir fi nougrų. Jie 
maždaug prieš kokius tris tūkstančius metų ne tik arti-
mai bendravo, bet ir vieni šalia kitų gyveno. Tai liudija 
išlikę fi nougriški hidronimai – Jara, Robata, Lambis.

Kalbininkai nuo V. Thomseno iki K. Būgos, J. Klimavi-
čiaus ir Z. Zinkevičiaus štai kokią brėžia mūsų – lietuvių 
ir estų – protėvių – baltų ir fi nougrų – tolimą praeitį. Finai 
buvo klajokliai ir vertėsi daugiausiai medžiokle ir žvejyba, 
tačiau panašu, kad iš baltų perėmė žemdirbystės patirtį. 
Tai rodo gausybė skolinių iš baltų kalbų. Štai estiškai 
hernes – žirnis, vago – vaga, pudr – putra, košė, talgud – 
talka, oinas – avinas, vill – vilna, hein – šienas. Be to, 
fi nai skolinosi ir kitus žodžius: sein – siena, kirves – kirvis, 
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regi – rogės, ratas – ratas, meri – marios, taevas – dan-
gus, palygink su „Dievu“. Tačiau man įdomesni kiti estų 
protėvių pasiskolinti žodžiai, kurie atkuria labai įdomią 
istoriją. Pasirodo jie pasiskolino ir baltų žodį „alus“. O 
kur alus, ten ir dainos. Tais laikais roko grupių atiti-
kmuo buvo kanklininkai. Ir ką jūs manote, estiškas žodis 
„kannel“ yra baltiškas skolinys – kanklės. Ir tais laikas 
mūsų protėvius traukė dainos ir įspūdingi pasakojimai. 
To ir išmokėme santūriuosius fi nougrus. Beje, ten kur 
alus ir kanklės su dainom, visada atsiranda merginos. 
Tai nepajudinamas žmonijos dėsnis. Ir ką jūs manote, 
morsja – reiškia marti. Tai irgi baltiškas skolinys. Kaip 
jis galėjo atsirasti? Ogi tik baltų merginos jį galėjo įtvir-
tinti. Vadinasi, estų protėviams patiko aistės ir jas mielai 
imdavo į žmonas. O jos ir daugiau atnešė giminystės 
terminų į estų kalbą: sozar – sesuo, tutar – duktė.

Taip, jau tada mes buvo sentimentalūs, be to, šnekesni. 
Finai daugiau perėmė žodžių iš baltų, o ne atvirkščiai. 
Štai iš tų amžių glūdumų ateina mūsų skirtumai ir ben-
drystė. Mums svarbiau žodis, mums norisi imtis to, kas 
yra nerealu, bet gražu. Palyginkime, kaip įtvirtinome 
savo nepriklausomybes prieš šimtą metų.

Estai viską darė racionaliai. Štai kai 1917 metais 
Rusijoje įvyko Vasario revoliucija, estų politikai parei-
kalavo autonomijos. Visiškai realus reikalavimas. Ir tą 
autonomiją gavo. Kaip mes pradėjome? Ogi iš karto 
paskelbėme nepriklausomybę. Mums svarbiau žodis, o 
paskui jau žiūrėsime, kaip viskas seksis. Estai jau nuo 
1917 pavasario pradėjo telkti savo armiją. Žinojo, kad 
reikės gintis ir apginti savo valstybę. Ką mes darėme? 
Prieš nepriklausomybės paskelbimą niekas apie armiją 
net negalvojo, apie ją negalvojo ir paskelbus Nepriklau-
somybę. Netgi pirmasis vyriausybės vadovas Augustinas 

EESTI – 100
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Voldemaras aiškino, kad mums kariuomenė nereikalinga, 
nes su niekuo nesiruošiame kariauti. Kariauti nesiruošė-
me, bet kiti mus užkariauti ruošėsi. Tačiau kas mums – 
mes juk galvojam, kad dainom priešus nugalėsim. Dainų 
nepakako, teko kviesti savanorius. Kai Rusijoje įvyko 
bolševikų perversmas, tuomet estų politikai jau atvirai 
pradėjo svarstyti nepriklausomybės klausimą. Kai vo-
kiečiai pradėjo puolimą prieš Rusiją, estai 1918 metų 
vasario 24 dieną ir paskelbė nepriklausomybę. Ir iš karto 
suformavo laikinąją vyriausybę, kuriai vadovavo Kons-
tantino Pätso. Na taip, vokiečiai po kelių dienų įsiveržė, 
nepripažino Estijos, tačiau jie karą pralaimėjo. O kai 
jau į Estiją atėjo bolševikai, estų kariuomenė jos laukė.

Estijos nepriklausomybės kūrimas – kaip iš vadovėlio 
(nors nėra tokio, kuriame aiškintų, kaip sukurti nepri-
klausomą valstybę). Viskas apgalvota, viskam ruošia-
masi, be nereikalingų išsišokimų. O mums toks kelias 
netinka – mums reikia dainų, fanfarų, mums reikia 

Estijos Prezidentas Konstantinas Piatsas, minint 
Valstybės dešimt metį. 1938 m.
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gražių gestų, ribinių situacijų – mirti arba laisvė. Prisimin-
kime išsivadavimą iš Sovietų Sąjungos. Juk Estija (kaip 
irLatvija) anksčiau pabudo. Dar mes bijojome kelti savo 
Trispalvę, o estai su ja mojavo ne tik savo krašte, bet ir 
pas mus, Vilniuje, per „Gaudeamus“ šventę. Tačiau kai 
mes išsijudinome, tai apie didelį racionalumą negalvo-
jome, elgėmės lyg už mūsų būtų stovėjusi visa Vytauto 
Didžiojo kariuomenė. Aišku, kad tokiems jausmingiems, 
pirma įsiveliantiems, o paskui jau žiūrintiems, kas bus, 
reikalinga atsvara – racionalių ir viską pamatuojančių 
estų. Štai kodėl, jei nebūtų estų, juos reikėtų išgalvoti.

Mieli broliai estai – tikriausiai taip galiu sakyti, – 
linkiu jums dar šimto, tūkstančio, milijono metų, nes jūs 
mums reikalingi. Mes be jūsų, be pasilygiavimo į jus 
niekaip negalim. Taip buvo prieš tūkstančius metų, taip 
yra dabar ir tikėkimės, kad taip bus ateityje. Kadangi 
išlikome, tai įkvepia, kad mūsų tautos ir valstybės turi 
tūkstantmetę perspektyvą. 

Estijos Prezidentai – Arnoldas Riuitelis, Kersti Kaljulaid, 
J.E. sutuoktinis, Tomas Hendriksas Ilvesas. 2016 m.
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Minėdami Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo 
100-mečių sukaktis, Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionali-
niai operos ir baleto teatrai sutarė apsikeisti gastroliniais 
spektakliais. Vilniuje estai gegužės 15–17 dienomis LNOBT 
parodys tris savojo repertuaro spektaklius: Richardo Wagne-
rio operą „Tanhoizeris“, Eduardo Tubino baletą „Goblinas“ 
ir kompozitoriaus Peterio Salemo baletą „Geismų tramvajus“ 
(nuotraukoje). Pastarasis – naujausias iš atvežamų spek-
taklių: „Geismų tramvajaus“ premjera Taline įvyko pernai 
lapkritį. Pagal garsiąją dramaturgo Tennessee Williamso pjesę 
jį kartu kūrė dramos bei kino režisierė Nancy Meckler (JAV/
JK) ir choreografė Annabelle Lopez Ochoa (Belgija/Olandi-
ja). Jos abi parašė ir baleto libretą, kuriam muziką pateikė 
britų kompozitorius Peteris Salemas. Ir nors pasaulinė šios 
komandos „Geismų tramvajaus“ premjera 2012 m. įvyko 
Škotijos baleto trupėje, prie jos ištakų prisidėjo ir Estija: 
mat pagrindinis Blanšos Diubua vaidmuo nuo pat pradžių 
buvo „matuojamas“ tuometinei Škotijos baleto trupės prima-
balerinai estei Eve Mutso. Vilniuje šį vaidmenį greičiausiai 
šoks iš Baltarusijos kilusi Estijos teatro primabalerina Alena 
Shkatula. „Goblinas“ laikomas pirmuoju estų nacionaliniu 
baletu, kuriam buvo sukurta originali muzika. Šio baleto 
pirmoji premjera 1943 m. buvo parodyta Tartu „Vanemuine“ 
teatre. Netrukus po to baleto muzikos autorius ir premjeros 
dirigentas Eduardas Tubinas (1905–1982) kartu su šeima 
emigravo į Švediją, taip išvengdamas sovietų valdžios. Baleto 
muzikoje atpažįstamos estų liaudies melodijos, o libretui buvo 
pasirinkta pasaka apie mitologinį personažą Gobliną, kuris 
goduoliams padeda krauti turtus. Naujausiame 2015 m. 
pastatyme, kurį sukūrė estų choreografė Marina Kesler, 
Goblinas yra ne tiek personažas, kiek šiuolaikinių žmonių 
smegenyse skambantis vidinis balsas, trukdantis pasitenkinti 
sukauptomis gėrybėmis. Vienintelė estų atvežama opera – 
ryškiausia 2013 m. Estijos premjera pripažintas Richardo 

SVEČIUOSE – 

ESTIJOS TEATRAS
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Wagnerio „Tanhoizeris“. Šis pastatymas pasižymi masyviomis 
ir estetiškomis britės Leslie Travers kurtomis dekoracijomis. 
Jos tautiečio režisieriaus Davido Slaterio pasirinktas ope-
ros raktas – tai, kad aistringosios Veneros ir dorovingosios 
Elžbietos partijos patikėtos tam pačiam sopranui (Vilniuje 
turėtume girdėti solistę Heli Veskus). Pagrindinę Tanhoizerio 
partiją atliks žymus estų tenoras Mati Turi, o Volframo fon 
Ešenbacho – baritonas Rauno Elpas. 
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... Jau po vidurnakčio, kelią 
perbėga mėnuo,

tačiau ausyse vis dar 
skamba Jo balsas...

Ne, ne balsas, bet sielos 
virpesiai 

su aimanomis, skausmu, 
prisipažinimais...

Pasąmonėje paliko randus 
išdainuotų melodijų:

sopuliu rėžiančių, kylančių ir 
besileidžiančių, 

švelnių ir glamonėjančių, 
lėtai išnyrančių ir virš 

debesynų nuvilnyjančių... 
Išdainuotose žmogaus 

dramose paskęsti,
bet vis  girdi paskutinę, 

dramatinę liniją – 
amžiams įrėžtą  į Lietuvos 

padangę...

R. AB

Virgilijus Noreika - Alfredas Dž. Verdžio „Traviatoje“.1960

In memoriam Maestro Virgilijui NOREIKAI
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Seniai nevartytoje knygoje 
aptikau įžymaus rusų hu-
manitaro Sergejaus Ave-
rincevo paskaitų, skaitytų 
Vilniaus universitete 1984 
metų pavasarį, konspek-
tus. Buvau jų pasigedusi, 
bet neradau, nesuradau. 
Konspektai buvo nuo 
manęs pasitraukę, pasislė-
pę, jei ir pačios paslėpti. 
Neskaitoma, nevartoma 
knyga yra tarsi rūsys. Jei 
įsidedi kokį lapelį, gali jo 
niekada ir nesurasti. Su 
Sergejaus Averincevo (mirė 
2004 metais) mintimis 
susitikau po kelių dešimt-
mečių. 

Viktorija DAUJOTYTĖ

PASLAPTINGAS 
Vytauto 
MARTINKAUS
ROMANAS 

Geros prozos vertintojai 
sulaukė solidaus Vytauto 
Martinkaus kūrinio. 
Ta gražia dovana 
mokslininkas ir rašytojas 
pamalonino skaitytojus ir 
savo gražaus Jubiliejaus 
proga.
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Užsirašinėjau, kas buvo ir liko svarbu: kad ir rašy-
damas rusų kalba Jurgis Baltrušaitis išliko lietuviškas, 
vakarietiškas. Kad rusų poezijos vidinis ritmas kitoks 
nei Vakarų poezijos. Apie Viačeslavą Ivanovą, dvikalbį 
poetą, iš kurio kūrybos aišku, jog poetas negali būti 
paties savęs vertėjas. Ir apie romaną, kintančią, tarsi 
laikiną ir nuolat stabilizuojamą formą. Romano stabi-
lumas slepia iš nestabilumo, judrumo. Geriausi roma-
nai netelpa į žanrą, suvokiamą kaip kanoną. Romano 
idealas – forma, kuri ieško savęs ir suranda save tik 
tam vienam kartui. 

Gyvos S. Averincevo mintys atsiliepė ir skaitant 
naująjį Vytauto Martinkaus romaną „Tavo bažnyčios 
rūsys“, pačioj 2018 metų pradžioj išleistą Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidyklos. Raštas, rašto paslaptis ir 
romane – iš kelių kartų. Perskaitysi ir sužinosi. Visa, 
ką reikia sužinoti, jau yra užrašyta. Užrašyta-užsirašyta. 
Ir šio laisvo pasvarstymo pradinė minti, kad Vytauto 
Martinkaus romanas kilęs iš medžiagos, ieškančios 
buvimo būdo ar formos. Kad ta medžiaga yra keleriopos 
prigimties – lyg kokia tiriamoji (akmenų, mineralų), 
pasakojamoji, istorinė ir sakmiškoji, paslaptingai 
išnyranti iš likimų. 

Pritraukianti, paslaptingumo skraistę virš romano 
ištiesianti paantraštė: „Sakmė apie retus giminės akme-
nis su epitafijomis jos personažams“. Nuoroda į giminę 
(galbūt ir į autobiografiškumą, jei ir ne tiesioginį), 
retų akmenų, vadinasi, brangakmenių akcentas. Per-
sonažų dvigubumas, gal net trigubumas – ir romano, 
ir sapno, ir gyvenimo, jei jau ir palydėto epitafijomis. 
Sakmė (gal ir minėtina čia Juozo Baltušio „Sakmė apie 
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Juzą“, bent kaip užuomina į tradiciją) – paslapties 
momentas, gyvenimo išėjimas iš daugiau ar mažiau 
įprastų rėmų. Laisvė sakmę sekti tam, kuris sugeba 
tai daryti, jaučia jos medžiagą. Iš karto juntama, kad 
romano „Tavo bažnyčios rūsys“ interesas ar intencija 
yra nevienalytė, sudėtinga, fizinė ir metafizinė. Likimų 
linijos, neatskiriamos nuo akmenų, jų medžiagiškumo 
ir nemedžiagiškumo, iki gemologijos, akmenų tyrimo. 
Romano kūrimas yra ir to, iš ko kuriama, tyrimas. 
Sunku būtų pasekti romano fabulą, chronologiškai 
nuoseklią, priežastingą įvykių eigą. Kai tiek daug atsi-
tiktinumų, priežastingumas trūkinėja. Bet trūkinėjimas 
tarsi įeina į rašymo programą, kartais net žaidybiškai 
laisvą. Lieka kliautis siužetu, lyg savaime besikom-
ponuojančia ir besivystančia visuma, suimančia mi-
tines, mistines, istorines ir dabarties gijas, realizmą 
ir simbolizmą. 

Turinys rodo kryptingą sudėtingo, daugiaplanio 
romaninio mąstymo pasirinkimą. Tai – ženklų knyga, 
sudaryta iš kelių skyrių: „Ugnies arba dangaus ženklų 
knyga“, Žemės ženklų knyga“, Vandens ženklų kny-
ga“, „Išėjimo ženklų knyga“. Nuorodos į kitas knygas, 
tiksliau – į Knygas. Aiškinančios paantraštės: užrašai, 
archyvų lapai, kunigo maldos, dukters pasakojimai apie 
tėvą. Atminties archyvų tyrimai, atminties kasinėjimai, 
jungiant patyrusio archyvaro (rašytojo, fi losofo) darbą 
ir pirminį šaltinį, kuriuo galėtų būti laikomas dukters 
pasakojimo apie tėvą tekstas ar tik protekstas, kartais 
ir tiesiogiai, bet skliaustuose, įterpiamas. 

Vytauto Martinkaus kūrybinė sąmonė yra panyran-
ti, suklūstanti prie būties slėpinių, gyvenimą jaučian-
ti kaip daugialypį reiškinių, likimų, daiktų ir simbo-
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lių susisaistymą, susipynimą. Savotiška archeologinė 
pasija – kasti, atsikasti – ir palaidojimus, ir kapus, 
aptikti ir tuos rūsius, kuriuose vienu ar kitu būdu 
išlieka likiminės paslaptys, užrašai, įrašai. Bet nega-
lima išleisti iš akių, kad pavadinimas bažnyčios rūsys 
žymi ir šventumą, būtiną atsargumą. Romano siuže-
to ypatingumas: medžiaga, sudėtinga, klampi, kartais 
naikinanti pati save; fabulą, kaip daugiau ar mažiau 
nuoseklų pasakojimą, reikia sieti su pagrindiniais vei-
kėjais. Laikas – nuo reformacijos Lietuvoje, nuo Adomo 
Kulviečio iki nūdienos. Bet ir dar giliau – iki Kolchi-
dės karalienės Pitodoridės, iki paslaptingo jos žiedo, 
dovanoto vyro. Brangūs žiedai ilgai išlieka, yra amžini, 
jei ir nežinomi, keliauja nuo rankos ant rankos, dova-
nojami ir perdovanojami, dingstantys ir atsirandantys. 
Brangūs žiedai dažniausiai ženklina moterų likimus. 
Ypatingas žiedas, vienintelis, nesumaišomas. „Paprastai 
chalcedonas melsvas, o čia su raibu violetiniu įtarpu 
lyg drugeliu arba orchidėjos žiedu. Falenopsiu“ (p. 51). 
Viena iš pirminių siužeto ašių – gali būti, kad šį ypa-
tingą žiedą iki aisčių žemių atvežė gintaro pirkliai, iš 
jų pateko į Lietuvos kunigaikščių rankas. Kunigaikš-
tienė E. parodo užgaidą turėti tokį pat žiedą, bet kitą; 
„kažkodėl negera man, kai jį mūviu“ (p. 53). Tokį pat, 
bet kitą, žiedą antrininką siekia pagaminti Kėdainių 
vaistininko padėjėjas, alchemikas Jeronimas, tikįs, kad 
alchemija yra jo, priklauso jam vienam. Bet pirma 
reikia išauginti patį brangakmenį. Akmenų gaminto-
jas, Akmenininkas, iš prigimties (rastas ant dar šiltų 
pirties akmenų) turįs ryšį su akmenimis. Esama čia 
ir paprastesnių sąsajų, gal ir iš rašytojo aplinkos – iš 
Pakražantės. Bet Mėlynasis akmuo pirmiausia susa-
pnuotas. Ir ne tik jis vienas. Sapnų keliai tokie pat 
lemties keliai, tik dar slaptesni. Aistra – rinkti retus 
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akmenis, apie juos mąstyti, svajoti specialiai pasista-
tytoje krosnyje, vadinamoje Kaze, išdegti brangų kris-
talą, priartėti prie dieviškosios kūrybos, kūrybos iš 
nieko. Nėra abejonės, kad baltų pasaulėjautoje esama 
akmens akcento. Stiprūs akmenoriai, pasiekę dabartį: 
Vaclovas Intas, Vilius Orvidas. Pagaliau ir Romualdas 
Granauskas. Greičiausiai ir Vytautas Martinkus, jei ir 
labiau simbolistas negu realistas. Romano puslapiai 
apie akmenis saviti ir įdomūs. Galvojimas, kad tas 
ypatingas mineralas, tas brangus akmuo, turi susi-
jungti ne tik iš smėlio, bet ir iš minčių mineralų. 
„Kai išauginsiu savo akmenį, Jeronimą, jame nebus 
nieko svetimo“ (p. 55). Trikdantis ir sunkinantis ži-
nojimas – brangus akmuo turi būti toks pat, bet ir 
kitas, spąstai: negalima pakartoti jokio akmens. Kaip 
negalima pakartoti ir kūrybos veiksmo. Kristalas yra 
monada. Nėra akmenų dvynių. Bet priesaika, duota 
Kunigaikštienei, turi būti įvykdyta. Pinama sudėtinga 
intriga, aiškūs detektyviniai elementai. Sunku pasakyti, 
ar jie kiek netrikdo intelektualinio romano audinio. 
Šiaip ar taip – romanas tikrai didelės apimties, dau-
giau nei 500 puslapių. Skaityti reikia pasiryžti. Bet 
toks yra Vytauto Martinkaus romaninis mąstymas – 
vingrus, išsiplėtojantis lyg ir iš nežymių užuomazgų, 
su aplinkkeliais. Ar tikrai prapuolė Jeronimas, o su 
juo ir užrašai. Sapnas ar tikrovė?“. O ir kokia pavo-
gimo prasmė? Gal mano, kad perskaitys ir supras, 
kaip aš išdegiau akmens monadą? Ne viską permanys, 
pikdžiugiškai sugniaužiu kumščius, juk neužrašiau, 
ką tik dabar supratau“ (p. 121). Brangakmenis dings 
vagiui iš kišenės. Jis grįš į savo vietą, tik nežinia – 
kada. Tai, kas sakoma apie kristalo monadą, iš tiesų 
sakoma ir apie kūrėją. Niekada jo nepasivejame, dar 
neužrašyta tai, ką jis tik dabar suprato. Kartais toks 
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įspūdis ir iš romano – užrašyta, bet dar ne tai, kas jau 
suprasta. Kūrėjas yra ir savo naujausio kūrinio prie-
kyje. Kiekvienas kūrinys yra monada. Kaip ir romanas. 
Neturi romanai antrininko. Mąstomasis audinys, jun-
giantis siužetą, ir įdomus, ir patikimas. Priesaika, jos 
laikymasis; gal tai akmens įspaudas žmogaus sieloje. 
Priesaikos motyvas pereina romanu iki jo pabaigos, iki 
netikėtos jaunystės bičiulių dvikovos – garbės teismo. 

Antroji romano dalis – apie Patriką Karolį Gordoną, 
škotą, XVII a. pabaigoje tarnavusį Kėdainiuose Lietu-
vos didžiajam etmonui Jonušui Radvilai. Iš mitinės, 
metafizinės pirmosios romano dalies labiau įsitraukia-
ma į istorinį pasakojimą, laisvinamą laiškų, paremtų 
autentika, ir puikiai stilizuotų. Senieji Kėdainiai, kur 
namų statybai dega plytas, bet labiau pasitiki akme-
niu. „Ne taip ir seniai Kunigaikštis, buvęs Lietuvos 
lauko etmonas, Kristupas Radvila prisakė: kiekvienas, 
atvykdamas į Kėdainius, atsiveža po akmenį. Supranta-
ma, kam: gatvėms grįsti, namams statyti. Jau sakiau, 
kad akmenys šioje šalyje paslėpti giliai po žeme, tik 
mažiausi jų išlenda į paviršių patys, ir juos galima 
rankioti laukuose ar prie upių vagų. Kiti, gal didžiau-
si, lindi giliai žemėje, sunku aptikti juos. Esu matęs 
akmenų, kuriuos garbina, jiems meldžiasi. Jie – dideli, 
paprastai guli ant kalvų arba paslėpti giraitėse. Ant 
visų jų įdubos, vadinamos velnio pėdomis, po lietaus 
mačiau iš jų geriant paukščius. Akmenų garbintojus 
vadina burtininkais ir velnio užsėstais, juos bažnyčia, 
o kai kur ir valdžia, persekioja, net žiauriai baudžia“ 
(p. 120). Svetimšalio kario pranešimu tėvui tvirtinama 
siužetinė akmenų linija. Tik šalyje, kur akmenys yra 
ypatingos svarbos, gali kilti mintis apie galimybę išdegti 
(sukurti) ypatingą kristalą – rečiausio brangakmenio 
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antrininką. Sužinome ir apie Kunigaikštį, gerą karį, 
tarsi gimusį mūšio lauke, „jo žirgui balanakilpes kala 
iš sidabro ir gamina pentinus iš deimanto“ (p.132). Šis 
motyvas panaudojamas tolesniame romano audinyje, 
ir tai rodo išskirtinę autoriaus vaizduotę, gebėjimą 
kurti ir detalę, ir jos istoriją. Įvedamas ir bajoraitės 
Vibijonos, švabų kario pamiltosios, paveikslas. Pri-
artėja ir Žemaitija, Kelmė, bajorų Guževskių istori-
ja. Vibijona turi brangų žiedą su deimantu, krikšto 
motinos Kunigaikštienės dovaną. Paslaptingojo žiedo 
romaninė istorija pervedama į kitą etapą. Gordono 
tėvas, lordas, norėtų, kad sūnus iš Vibijonos žiedą 
nupirktų ir pargabentu į Edinburgą. Bet garbingas 
riteris mano, kad tas paslaptingas žiedas, nesudegęs 
ir degančioje karietoje, turi likti ant Vibijonos rankos. 
Su Guževskių siužetine linija susiejamas Mėlynasis 
Dangaus arba Jeronimo akmuo, kitas brangakmenis. 
Tas akmuo Guževskiams atitekęs iš grafų Bartusevičių, 
kurie buvę įsūniję Jeronimą, vaistininką ir alchemiką. 
Siužetinės linijos susilieja, kad galėtų būti pratęstos. 
Kunigaikštienės noras buvęs įvykdytas – ji turėjusi du 
žiedus, kuriuos vieną nuo kito buvę sunku atskirti. 
Tikrasis žiedas su akmeniu – Annulus regius, karalių 
žiedas, svarbus Kunigaikštystės likimui, todėl turi būti 
slepiamas, saugomas. Bet patenka plėšikui, kuris pa-
dovanoja jį sužadėtinei. „Panelė Kotryna, atsakydama, 
iš kur jos sužadėtinis galėjo gauti tokį žiedą, paaiškino 
bajoro Merkelio kilmę, sakė ją esant totorišką ir labai 
aukštą /…/“ (p. 153). Taip romane atsiranda aukštos 
totoriškos kilmės bajorų linija. Ji kažkur glaudžiasi 
prie giliųjų romano genezės šaltinių, tikriausiai susi-
jusi ir su romano dedikacija, su jaučiamu emociniu 
moteriškumo podirviu. Mįslingi raštai pasitelkiami kaip 
motyvaciniai – slaptingąjį Kleto falenopsį į Lietuvą 
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galėjęs išvežti totorių kunigaikštis, žiedas priklausęs 
Felikso Bairano giminei. Tamsūs ir klaidūs žiedo ke-
liai ir jų atskleidimui reikia tikrai nemenkų siužetinių 
vingrybių – iki masonų ložės.

Trečioji romano dalis – „Vandens ženklų knyga“, 
labiausiai realistinė, prasideda tikslia data ir vieta: 
1917 metai, Vilnius, Rasų kapinės. Praskleidžiama to-
torių kilmės LDK bajorų Bairanų genealogija, pasiro-
do Danielius Bairanas, kuriam teks nemenka romano 
siužeto našta. Ieškančiam Rasose tėvo ir sesers kapo 
Danieliui Bairanui leidžiama ištarti: „Viskas – ne ka-
pinių koplyčios ar bažnyčios, o laiko rūsy“ (p. 181). 
Tad romano pavadinimas „Tavo bažnyčios rūsys“ įgyja 
apskritai Vytautui Martinkui būdingą minties para-
lelumą, taip pat ir metaforos dvilypumą. „Tu mėgsti 
akmenis“, – taip Danieliui sako jo piešimo mokytojas. 
Akmenų siužetinimas turi užtikrinti romano vientisu-
mą.. Atskira siužeto linija atšakojama dviem draugais 
kariūnais – Danielium Bairanu ir Vykintu Merkeliu. 
Čia atsiranda ir į laužtinius skliaustus įskliaudžiamas 
moters balsas, pasakojantis neryškius prisiminimus – 
dukters apie tėvą. Suprantame, kad tai Danieliaus 
Bairano, galiausiai tapusiu daktaru, dukra ir kad tas 
balsas yra lemtingas romanui, iš jo prasidėjusiam ir 
negalėjusiam jo atsisakyti. Tas balsas galbūt galėtų 
būti argumentas, kad trečioji dalis turi atskiro romano 
potencijų. Bet pačiam autoriui visada geriau matyti. 
Siužetas iš mitinio, istorinio plano pasisuka į labiau 
buitinį ar bent gyvenimišką. Danielius ir Vykintas Kau-
ne, laikinojoje sostinėje, veda dvi seseris Arlauskaites. 
Tik nėra aiškumo, kuri kuriam žadėta. Vykintas veda 
Jorę, bet į širdį pirma buvo kritusi Agnė. Danielius 
neužmiršo Jorės. Arlauskų šeimos legenda – jos šaknys 
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Škotijoje, iš paslaptingos Patriko ir Vibijonos santuo-
kos. Vykintas paprašo juvelyro per antikvarus surasti 
bet kokį žiedą, priklausiusį lordams Gordonams. Ir 
slaptingasis žiedas su chalcedono akmeniu tampa su-
žadėtuvių žiedu. Gal ir palengvintas sprendimas. Bet 
sprendimas. Antrojo Pasaulinio karo verpetai. 1941 
metų sukilimas. Žydų likimai. Kraujo klanai. Vykintas 
Jorei pasako dar vieną rūsio metaforą, grąžinančią 
prie pavadinimo, neabejotinanai išreiškiančio romano 
koncepciją: „Pasaulis nėra bažnyčia. Greičiau – jos 
rūsys. O jis – mirusiųjų. Įkritus pas juos gali ir ne-
išlipti“ (p. 230). Jorei Vykintas padovanoja dar vieną 
žiedą, panašų į turimąjį, – sužadėtuvių. Iš žydų, bet 
perspėja, kad ant jo nėra kraujo. Kad padovanotas 
išgelbėto žmogaus. Vėl abu žiedai susitinka. Pasakoto-
ja (įskliaustasis balsas) yra ir romano siužeto dalyvė, 
Agnės ir Danieliaus dukra Kamilė. Jorė, turinti abu 
žiedus, jos teta. Išvykdama Jorė žiedą palieka sau-
goti seseriai. Jos dukra Kamilė mano, kad yra žiedą 
pametusi, norėjo pasipuikuoti, o jis slydo nuo pirštų, 
liko paslėptas suole, neberastas. Jorei skirta labiau 
jausti literatūrą, būti pagirtai Salomėjos Nėries, mėgti 
R. M. Rilkę. Agnės ir Danieliaus Bairanų šeima lieka 
Lietuvoje, sunkus gydytojo pokaris. Jorė Amerikoje 
verčiasi gėlių ir auginimu; orchidėjos sapne, kelias, 
kuriuo grįžtama ir prie žiedų mįslės. Suvargusi Jorė 
ryžtasi žiedą parduoti, juvelyras paaiškina žiedo se-
numą, brangumą. Parodo seną knygą. Senos knygos, 
seno rašto motyvas pasikartoja. Žinyne Jorė perskaito 
paaiškinimą apie žiedą: „Aisčių laidojimo apeigose iki 
XVI a naudotas akmuo. Žmogaus ir akmens būsenų 
gaivinimas. Pagamintas Europoje iš vietinių mineralų“ 
(p. 450). Vadinasi, tokia galimybė yra, ir vaistininkas 
Jeronimas neklydo. Nuo čia romanas suka į pabaigą. 
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Ritualinių akmenų ypatybės išaiškėja tik juos panau-
dojant. Jorė supranta, kad akmuo tarsi reikalauja 
jos mirties. Per Jorės savižudybę, paliktą testamentą 
ir ritualines laidotuves pagal senąsias aisčių apeigas 
priatėjama prie žiedo paslapties. Bet tik priartėjama. 
Pratęsiama Kamilės, daktaro Bairano dukters, lemties 
linija; įgimtas jos muzikalumas tarsi papildo giluminę 
R. M. Rilkės poezijos liniją, patiriančią lemtį grįžti į 
pradžią: kuo tobulesnė linija, tuo stipresnis pradžios 
geismas. Aiškėja, kad esama ir Kamilės užrašų – apie 
tai prasitaria Vaduklės klebonas; jau visai baigiantis 
romanui, atsišakoja dar viena linija. Kamilė savo pus-
seserei Ingai rašo laišką, kuriame iš to, ką prieš mirtį 
jai pasakė tėvas Danielius Bairanas, paaiškina, kad 
tik vienas žiedas tesąs tikras. Antro geriau nemūvėti. 
Bet kuris? Romano logika sakytų, kad tikrasis sugrįžo 
į pradžią arba į žemę. Bet Kamilė paklausia pusse-
serės: „Ar tu tikrai turi antrą žiedą ir ar nešioji jį?“ 
Ir tai jau 1992 –ieji metai. Agnė miršta vėžiu, Jorė 
nusižudo ir perlaidojama, Vykintas žūsta dvikovoje, 
Danielių ištinka infarktas. Lieka „Epilogas“, kurio di-
džiąją dalį sudaro „Epitafijos“. Ne „Post scriptum“, o 
„Prae scriptum“. Nepabaigta. Arba ir vėl pradėta, nes, 
kaip ištarta R. M. Rilkės, „visa, kas baigės, atgal / 
krinta į pradžią“. Jei ir atrodo, kad baigta: „Jau baig-
ta sakmė apie vienam ar kitam jos personažui ant jo 
gyvenimo tako Autoriaus ar likimo jam pamėtėtus ir 
paprastus, ir retus akmenis“ (p. 489). Negalima būtų 
vienprasmiškai pasakyti, kas yra Autorius, parašomas 
didžiąja raide. Bet ir autorius, romano autorius. 

Romanas-labirintas. Kuo labiau norima išeiti, kuo 
labiau skubama, tuo takai labiau pinasi. Kuo labiau 
bandoma paaiškinti, tuo neaiškiau. Bet tas neaiškumas, 
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paslaptingumas, tas paprastų ir retų, labai brangių 
akmenų buvimas ant vieno tako romano yra savitai 
išnaudojamas, paverčiamas likimais, kartais lyg kokios 
chameleoniškos prigimties, persiduodančios ir romano 
struktūrai. Romano chameleoniškumas reiškia ir ga-
limybes naudotis ne tik skirtingais išoriniais, bet ir 
vidiniais raštais. Chameleoniški gundymai – romanas 
atrodo lengvas, o yra sunkus. Jei jau romanas, o ne 
koks vienos linijos papasakojimas su vienu kitu pi-
kantišku intarpu. 

Paslaptingas Vytauto Martinkaus romanas galė-
tų būti įterptas į intelektualiniu žaidimu paremtus 
šiuolaikinius literatūros pasakojimus. Knygos viršelyje 
įrašyta Violetos Kelertienės mintis, kad „Tavo bažny-
čios rūsys“ primena Johno Fowleso intelektualinius 
paskojimus ar Dano Browno „Da Vinčio kodą“. Tei-
sybė. Bet neturėtų būti apeitas ir Jorge Luis Borge-
sas. Ar mistinio prado ir paslapties elemento svarba 
išsiskiriantis Donaldo Kajoko romanas „Ežeras ir kiti 
jį lydintys asmenys“. 

Paslaptingasis romanas tarsi palaukė savo auto-
riaus pavasario. Tegul tai būna gera lemiančio akmens 
ženklas.
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Nacionaliniam Radijui ir Televizijai dešimtmetį vadovavusį Audrių 
Siaurusevičių pakeitė reikli ir profesionali žurnalistė Monika Gar-
bačiauskaitė-Budrienė. Savo pavaduotoju Generalinė direktorė 
pasirinko Gytį Oganauską.
Kūrybos vėjo, kolegos...

•
Vienuoliktoju fi losofo Stasio Šalkauskio premijos laureatu tapo 
Vilniaus universiteto profesorius Alvydas Jokubaitis. Premija 
skiriama už tautos kultūros, mokslo ir fi losofi nės minties turti-
nimą bei ugdymą. Gražiose apdovanojimo iškilmėse dalyvavo ir 
Stasio Šalkauskio marti pedagogė Ritonė Šalkauskienė.

N. B.
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TARPINĖS STOTYS. AMNEZIJA 

Jie sako, kad nieko neprisimenu,
Nors vardo net neklausia,
Nors nepaliauju pasakoti,
Rankioti save išbarstytą
Klampiuose atminties meldynuose...

Kai kas labai lengvai pasiduoda:
Pirmiausia sugrįžo sniego kvapas,
Atleidžiantis visas nuodėmes,
Atleidžiantis vadžias skambaus
Varvekliško juoko konvulsijoms...

Iš po sniego tuojau pat ėmė kastis vieversiai –
Tokie sopantys, klykiantys grumstai,
Begėdiškai rodantys pirštais
Ten, kur nenori žiūrėti...
 
Jie nesiklauso,
Jie šviečia kita kryptimi –  

Eilėraščiai iš knygos „Valhala“
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Šlapių sparnų, suplėkusių puslapių kvapas –
Tokio labai patinka bijoti vaikams,
Tokiam palikdavom sląstelius nakčiai, 
duobę po slenksčiu,
Kryželį virš guolio...

Jiems atrodo, kad atsakymai neteisingi, 
Jie pyksta, o pyktį atsimenu –

Būdavo skaudu žiūrėti
Kaip vėjas pernakt talžo antausius liepai –
Pasileidusiai mergšei riebaluotais plaukais...

Apie sutinusį veidą, šaknis, sugniaužtas iš pykčio
Jie nė girdėt nenori – ne kartą bandžiau 
Prakišt jiems save už tą liepą –

Neišdegė...

Už vėją bandžiau, už svirplį,
Už įrantį paukščio lavoną,
Apraudamą jūros... 

Jie mano, kad kalbu ne apie save, nesupranta –

Kitokio manęs 
Nė nebuvo.

Rimvydas STANKEVIČIUS
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Eilėraščiai iš knygos „Valhala“

AGONIJA. GETESMANĖS SODE

Mano pirštuos jau gesta šviesos.
Tu jau kelkis, aš jau ilsėsiuos
Sniego kąsniais laukuos išbarstytas...
Postą perduodu, labas rytas...

Laikas kartais taip dieviškai pusto,
Kraujo greitkeliuos sukelia spūstis,
Knygos puslapiais atminčiai keičias,
Keičias pavardės, vietos ir skaičiai –

Visa kita palieka kaip buvę –
Susipynę kelių liežuviai,
Dvi kaladės į vieną pasjansą...
Perimk kortas, kai aš pasensiu

Perimk plunksną ir pirštų šilumą,
Mano lūpom bučiuok savo mylimą,
Savo venom brandink mano vyną,
Dilink ydų ir baimių grandinę

Gilink žodžio tamsias katakombas,
Laužyk anspaudus, užraktus, plombas
Ir man ženklus palik. Pažymėk savo kelią
Burtais, skaičiais, statulom, kalbelėm –
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Rimvydas STANKEVIČIUS

Gal per medžio ar moters vaisių
Kai pavargsi – aš vėl ateisiu
Ir pažinsiu, kad žaibas ir lašas
Iš akių į mane panašūs...

Gal bus šlako mažiau ir pagundų,
Gal bus galių naujų nubudintų
Medžio kero ir žodžio kero
Gero vėjo – tiksliau – gaisro gero

Balto peleno, žalio atolo...
Visa, kas nereikšminga – nutolo,
Blogis aptiktas – angelas demonu nėščias –
Tau palieku išsiskaidyt – vieną nuo kito atplėšti.

Tau palieku įpusėtą pūgą žodžiais rašytą –
Sako, gražu kuomet sningant pamainos mainos iš ryto...
Sako, gražu, kai gyvybės sidabras nuvarva pirštais –
Gimstant plaštakei, lėliukė beveik nė nemiršta...

Iš drobių ir posmų lukštenkis.
 Ir nerk, po velnių, į šviesą –
Štai aš vėl tavo balsas vidinis – 
mes devynis gyvenimus dviese...
Tad kelkis – tau metas prabilti, o man jau atvėsti metas.
Tu rašysi šviesiau – aš pabaigiu ties „Confutatis“. 
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Eilėraščiai iš knygos „Valhala“



32

Rimvydas STANKEVIČIUS

YRA, KAS PALIUDYTŲ

Mane perspėjo: „Neleisk 
Laiko vienas – kitaip nieko paskui
Negalėsi įrodyti“.
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Eilėraščiai iš knygos „Valhala“

Todėl niekada nebūdavau vienas –
Šalia lovos buvau pasidėjęs
Ilgakojo uodo lavoną,
Su kuriuo dalindavausi gyvenimu.

Matyt jau tiek buvau išdrąsėjęs vienutėje,
Kad be baimės atskleidžiau jam
Kai kuriuos savo sumanymus,
Būgštavimus, kūrėjo nerimą,
Kuriuo pasikliaudamas naktimis
Dievo vardu liepdavau jam
Judinti kojas,
Įsakydavau keisti pozą, mankštinti
Sustingusius sąnarius, versdavau
Skraidyti iki prašvintant
Erdviomis ir karščiuojančiomis
Mano paskliautėmis...

Abu ten baksnodavom snukiais
Į pažinimo ribas, abu palei rytą
Krisdavom kaip negyvi,
Visas jėgas atidavę pratyboms –
Jis – mano noru, aš – ne,
Aš mieliau bėgdavau pailsėti
Į šešėliuotas vaikystės verandas, jis –
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Rimvydas STANKEVIČIUS

Greičiausiai kur nors į pavasarį –
Pasivaikščiot vandens paviršiais,
Palysti po saulės dušais...

Abu nenoriai pareidavom
Į šiurpią žaidimų aikštelę,
Kur muštras tebežliaugia sienomis,
Dvokia kūnais sudžiūvusiais, trupančiais,
Psichiniu, fi ziniu nuovargiu, negesinta
Per amžius šviesa, nežmoniškomis
dviejų pastangomis...

Vos tvardausi neatsiprašęs
Šio užvaikyto kareivio, 
Vos susilaikau nepasakęs,
Kad su manim savo vaizduotėje
Kažkas dar žiauriau žaidžia,
Kad šiuose skarmaluose,
Šiuose lukštuose,
Šiose valandų išnarose ir aš,
Ir aš neturiu jokio džiaugsmo
Miklinti sąnarius.

Kažkam tiesiog reikia manęs,
Kad nebūtų vienas,
Kad prireikus galėtų
Savo buvimą įrodyti.
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Eilėraščiai iš knygos „Valhala“

KALBELĖ, 
PADEDANTI IRKLUOJANT PRIEŠ SROVĘ 

Viens, ir rausta šermukšnio ragana.
Viens, ir žyra karoliai kekėmis.
Viens, ir jungiasi liepsnos į sakinius.
Viens, ir sniegą aplinkui išdegina.
Viens brūzgynuos gyvenimo padriko.
Viens laiškuos, išsiųstuos per dūmtraukį. 
Viens aš viską, kas nubraukta pabraukiu.
Viens – ir viską, kas pabraukta – nubraukiu.
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Minime senojo Vilniaus 
universiteto garbaus 
profesoriaus, medicinos ir 
fi losofi jos mokslų daktaro 
Andriaus Sniadeckio 
250 gimimo ir 180 
mirties metines. 

Dr. Dalia TRIPONIENĖ

KELIAS...

Andrius Sniadeckis
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Andrius Sniadeckis – veikalo „Organinių būtybių teorija“ 
(Teoria jestestw organicznych) autorius, sukūręs savo gyvybės 
fi losofi ją, pateikęs naujausius žmogaus fi ziologijos tyrimus, 
Europoje žinomas kaip daugelio medicinos, fi ziologijos ir che-
mijos sričių novatorius. Jis buvo Lietuvos klnikinės medicinos 
pradininkas. Jo darbas „Pastabos apie vaikų fi zinį auklėjimą“ 
buvo vienas iš pirmųjų veikalų apie vaikų auginimą, jų ne 
tik fi zinį, bet ir dvasinį auklėjimą, higieną ne tik Lietuvoje. 
A. Sniadeckis buvo ne tik gydytojas, sėkmingai gydęs vilnie-
čius, bet ir kovojęs su visuomenės tamsumu ir prietarais. 
Sniadeckis – Vilniaus universiteto ir Medicinos – chirurgijos 
akademijos profesorius, Vilniaus universiteto Chemijos ir 
farmacijos katedros vedėjas, Vilniaus universiteto terapijos 
klinikos vadovas, Vilniaus Medicinos draugijos kūrėjas ir 
pirmasis jos pirmininkas. Andriaus Sniadeckio autoritetą 
dalinasi – chemikai, gydytojai, fi ziologai, fi losofai ir visiems 
jo nuveiktų darbų užtenka.

Sniadeckių giminė kilusi iš Gorzycų bažnytkaimio, esan-
čio 15 km. nuo Znino miestelio, kuris jau 1263 m. gavo 
miesto teises (mini 753 metus), Andriaus seneliai turėjo 
dvarą, buvo bajorai, turėjo savo herbą „Leliva“. Kaspero 
Niesieckio (Kasper Niesiecki) heraldiko knygoje aprašytas 
taip: „Mėnulio pjautuvas ragais į viršų, jo viduje šešiakampė 
žvaigždė žydrame arba raudoname lauke, mėnuo turi būti 
auksinis. Ant šalmo povo uodega, ant jos taip pat mėnu-
lis“. Andrius Sniadeckis savo spausdintus darbus, rašytus 
Vilniaus laikotarpiu anstpauduodavo šiuo herbu. Yra išlikęs 
ant jo knygos II tomo „Organinių būtybių teorija“.Sniadeckis 
veikiausiai gimė Znine – bažnytinės knygos liudija, kad buvo 
pakrikštytas Znino parapijos bažnyčioje. Šiuo metu ten gali-
ma pamatyti paminklinę lentą Janui ir Andriui Sniadeckiams, 
kurią 1866 m. pagamino Poznanės mokslo bičiulių draugija. 
Teko lankytis A. Sniadeckio gimtose vietose ir matyti, kad 
jo atminimas gerbiamas – miestelyje yra paminklai Janui 
ir Andriui, atminimo lentos, jų vardais pavadintos Znino 
gimnazija ir ligoninė. 

Tėvas Andžejus Sniadeckis (Andrzej Sniadecki) savo sū-
nus išsiuntė mokytis – Janą į Krokuvą, o jaunėlį į Tžemešno 
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(Trzemeszno) vienuolyno mokyklą. Tėvui mirus, dvylikametį 
Andrių ėmė globoti brolis Janas, tuomet jau žinomas Kro-
kuvos akademijos mokslininkas. Andrius baigė Krokuvos 
Novodvureko gimnaziją (Gymnazjum Nowodworek). Gimna-
zijoje išsiskyrė neeiliniais gabumais. Kai 1787 m. karalius 
Stanislovas Augustas vizitavo gimnaziją, Andrius sveikino 
jį kaip gabiausias mokinys. Mykolas Balinskis savo atsi-
minimuose cituoja Krokuvos akademijos profesoriaus Ra-
dwanskio laišką Janui Sniadeckiui. Šiame laiške jis rašo: 
„Jūsų brolis gavo iš karaliaus aukso medalį „Diligentia“, o 
kad dar labiau už gerus mokslo rezultatus padėkotų ir kad 
jaunimą paskatintų stropiai kibti į mokslą, karalius jam įtei-
kė dėžutę su Švento Stanislavo kaspinu“. Baigęs gimnaziją 
Andrius Sniadeckis nebuvo apsisprendęs, kuo norėtų tapti. 
Būdamas gabus tiksliesiems mokslams, pradėjo studijuoti 
matematiką, ketindamas tapti inžinieriumi, tačiau neužilgo 
pasirinko anatomiją ir gamtos mokslus. Domėjosi medicina 
ir studijuodamas matematiką, nes jo pavardė randama me-
dicinos1786 – 1787 m. studentų sąrašuose. Įvardinti visus 
faktorius, kurie lėmė Andriaus perėjimą iš matematikos į me-
diciną sunku. Studijuoti mediciną patarė jo globėja ir rėmėja 
markizė Elžbieta Vielopolska (Wielopolska). Manoma, kad 
Andriaus apsisprendimui įtakos turėjo puikios anatomijos 
profesoriaus Vincento Šasterio (Schaster) paskaitos. Vėliau 
savo mokytojus A Sniadeckis labai vertino „Už chemijos žinias 
daugiausia turėčiau būti dėkingas J. Jaškievičiui [Jaszkiewi-
cz (1749–1809)], kuris buvo pirmasis ir vienintelis chemijos 
profesorius Krokuvos universitete ir Lenkijoje (1782–1786). 
O geriausius medicinos pradmenis gavau iš Vincento ir Jano 
Šasterių (W ir J. Schaster). (citata iš M. Balinskio). 

1788 m. A. Sniadeckis tapo Krokuvos universiteto me-
dicinos fakulteto studentu. A. Sniadeckio biografai pasakoja 
linksmą istoriją, kaip iš Prancūzijos grįžęs jo brolis prof. 
Janas Sniadeckis savo bute rado prie durų stovinčius žmo-
gaus griaučius, o prie jų palinkusį Andrių. Studijos Kroku-
voje truko šešerius metus ir buvo baigtos įgyjant fi losofi jos 
daktaro laipsnį. Studijuodamas Krokuvos universitete An-
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drius Sniadeckis sėmėsi žinių iš tokių žinomų tuometinių 
asmenybių – Jano Sniadeckio (brolio), kuris dėstė aukštąją 
matematiką ir astronomiją. Pranciškus Šeidtas (Scheidt) jam 
dėstė gamtos istoriją, chemiją ir botaniką, Andrius Trčinskis 
(Trzczinski) – eksperimentinę fi ziką, Vincentas Šasteris – far-
maciją, Pranciškus Kosteckis – patologiją, terapiją ir gydymo 
praktiką. 1790 Janas Sniadeckis prašo Lenkijos ambasados 
Londone sekretoriaus P. Bukato (Bukaitis) atsiųsti vienuolika 
knygų ir Londono gydytojų draugijos traktatą apie staigią 
mirtį. Aišku, knygų reikėjo Andriui. 

Brolis Janas ir toliau rėmė Andriaus studijas ir patarė 
jas tęsti Pavijos universitete, įkurtame 1390 m. Šiuo laiko-
tarpiu Pavijoje dirbo žinomiausi Europoje profesoriai: Galva-
nis – elektrofi ziologijos pradininkas, Volta, išradęs metaną ir 
dėstęs fi ziką bei fi ziologiją, Spalancanis, (Spallanzani) dėstęs 
gamtos istoriją, Johanas Peteris Frankas – klinikinę medi-
ciną. Prieš vykdamas į Paviją, kurį laiką padirbėjo Vienos 
ligoninėse, įgydamas gydytojo praktikos. Andrių Sniadeckį 
Pavijos universitete domino eksperimentiniai tyrimai, ypač 
elektromedicininiai bandymai tiriant impulsų sklidimą varlių 
nervuose. Tuo metu kūrėsi šiuolaikinės fi ziologijos pagrin-
dai.Ypač susibičiuliavo su Johanu Peteriu Franku, kuris jo 
broliui Janui Sniadeckiui parašė „Užtikrinu Jus, kad Jūsų 
brolis visiškai vertas Jūsų. Jo nuostabūs gabumai pasi-
tarnaus mokslui ir esu tikras išgarsins Tėvynę [citata iš 
A. Vžoseko (Wrzosek), Sniadeckių biografo]. Johanas Peteris 
Frankas nesitikėjo, kad jo nuomonė taip greitai pasitvirtins, 
o jo studentas taps jaunesniuoju kolega Vilniaus universitete. 
A. Sniadeckis Pavijoje studijavo du metus, išlaikė egzaminus 
ir pelnė Pavijos universiteto fi losofi jos ir medicinos daktaro 
diplomą. Jozefas Frankas savo knygoje „Atsiminimai“ (II 
knyga) mini Andrių Sniadeckį, 1791–1793 m. studijavusį 
Pavijoje kaip savo tėvo gabų ir garsų mokinį. Finansiškai 
remiamas brolių Jozefo ir Jano, Andrius aplanko medicinos 
centrus Genujoje, Bazelyje, Frankfurte, Briuselyje. Negalė-
jo nuvykti į Prancūziją, nes ten vyko revoliucija. Londone 
aplanko medicinos mokyklas. Jį domino Edinburgo univer-
siteto profesoriaus Džono Brauno (John Brown 1735–1788) 
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darbai, ypač stimuliavimo terapija, kuri leidžia ieškoti ligos 
priežasties. Dž. Brauno teiginys – organizmas bus sveikas, 
kai tarp jaudinimo ir stimuliavimo bus pusiausvyra, ir sirgs, 
kai ta pusiausvyra sutriks. 

Dviem metams apsistojo Edinburge. Chemijos paskaitas 
Edinburgo universitete skaitė prof. Džosefas Blekas (Joseph 
Black 1728–1799), garsėjęs anglies dvideginio atradimu. Mo-
kėsi pas puikius mokytojus Dž. Gregorį (Gregory), A. Monro 
(Monro), E. Dunkaną (Dunkan). Su šiais mokytojais draugystė 
nenutrūko visą gyvenimą. Čia gimė garsiosios A. Sniadeckio 
idėjos, susijusios su medžiagų apykaita, vėliau išdėstytos jo 
veikale „Organinių būtybių teorija“. 

A Sniadeckis baigia mokslus Edinburge ir išvyksta į Vieną 
semtis klinikinės patirties pas Johaną Peterį Franką, kuris 
Vienoje vadovavo Medicinos katedrai ir klinikai, studijuoti 
toliau mediciną ir chemiją. 1796 m. jis grįžta į Lenkiją, 
aplanko gimtąsias vietas, į kurias jau niekada nebegrįžo. 

Brolio Jano rūpesčiu Vyriausioji Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės mokykla Andriui paveda vadovauti Chemijos 
ir farmacijos katedrai. Kol teko laukti caro Pavelo III pa-
tvirtinimo, Andrius išvyksta į Volynę, kur siaučia maras 
ir iš ten bėga gydytojai. Jis pasiryžo vykdyti savo gydytojo 
misiją. Pasiaukojančiai, herojiškai su giliu išmanymu gydo 
žmones ir sėkmingai kovoja su epidemija. 1797 m. liepą 
grįžta į Vilnių ir pradeda skaityti chemijos paskaitas Medi-
cinos fakultete (Didžioji g. 22). Jas gausiai lanko studentai, 
nes paskaitas skaito talentingai ir įdomiai. Parašo vadovėlį 
„Chemijos pradmenys“ (2 tomus). Nuo 1798 m. iki 1803 m. 
A. Sniadeckis skaito farmacijos kursą, apie kurį vaistininkas 
K. Vagneris, vienas iš Vilniaus Medicinos Draugijos kūrėjų 
(VMD), 1855 m. pasakytoje kalboje apie A. Sniadeckį ak-
centavo A. Sniadeckio teiginius, kad kiekvienam gydytojui 
svabūs ir pagalbiniai mokslai, ypač „Farmacinė chemija ir 
farmakologija. Nuo šių dalykų žinojimo priklauso žmonių 
sveikata ir krašto aplinkos švara.“ (F-26-303) A. Sniadec-
kis dažnai lankydavosi universiteto Vaistinėje, kur galėjo 
daryti bandymus. Jis pirmasis pastebėjo ir aprašė diureti-
nį kalomelio veikimą. 1799 m. įkuriama Terapijos ir klini-
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kinės medicinos katedra. Naujų 1799/1800 mokslo metų 
atidarymo proga Sniadeckis perskaito paskaitą „Kalba apie 
mokslų, paremtų vien bandymais, nepatikimumą“, kurioje 
teigia, kad stebėjimai ir bandymai yra tik pirmasis žinių 
šaltinis, o protavimas aukščiau už viską. Atvykęs į Vilnių 
A. Sniadeckis svajojo padėti žmonėms ir padaryti geresnę 
visuomenę. Tuo pačiu metu A. Sniadeckis mieste vertėsi gy-
dytojo praktika. Visos kūrybinės jėgos, likusios nuo chemijos 
ir farmacijos paskaitų buvo panaudotos gydytojo praktikai. 
1804 m. pasirodo jo veikalas „Organinių būtybių teorija“ 
(Teoria jestestw organicznych), kuris tuoj pat išverčiamas į 
prancūzų, vokiečių ir anglų kalbas, pradedamas Europoje 
naudoti kaip fi ziologijos kurso pagrindinis vadovėlis, o jo 
autorius Andrius Sniadeckis tampa vienu žymiausiu šios 
švietimo epochos mokslininku. Knyga „ Organinių būtybių 
teorija“ garsi tuo, kad joje A. Sniadeckis pateikė savo sukurtą 
gyvybės fi losofi ją, apibūdino gyvybę kaip ypatingą materijos 
judėjimo formą, aiškino medžiagų apykaitos svarbą gyvybės 
procesams.

Restauruota Andriaus 
Sniadeckio auditorija da-

bartiniuose ŠMM rūmuose
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Sniadeckio amžininkai ir biografai vadina jį „sėkmingu 
terapeutu gydytoju „par exellence“. Tik perskaičiusi II tomo 
keletą skyrių, supratau koks gilus A. Sniadeckio žmogaus 
fi ziologijos žinojimas. Jo nuostata: gydytojas turi suprasti 
kiekvieną žmogų individualiai, pažinti jo gyvenimo būdą, 
mąstymą, elgseną ir atkreipti dėmesį į amžių, lytį, tempe-
ramentą, valią, savęs pajautimą, mitybą. Ir tik taip pažinęs 
(t.y. kruopščiai surinkęs anamnezę) gali mąstyti apie ligos 
priežastį. Todėl nereikia stebėtis, kad XIX a. pačioje pra-
džioje dažnai buvo nustatoma sudėtingiausia patologija be 
tiksliausių diagnostikos aparatų. 

Sėkmingą A. Sniadeckio medicinos gydytojo praktiką 
lėmė vietinės kalbos mokėjimas, nes ne visi atvykę gydytojai 
ją mokėjo. A. Sniadeckis 1804 m. įsteigė žurnalą „Dziennik 
Wilenski“ (Vilniaus dienraštis). Žurnalui parašė pratarmę 
ir atspausdino eilę svarbių straipsnių. Vienas jų – „O pr-
zypadkach pozornej smierci i sposobach przywracania tak 
obumarlych osob do žycia“ (Apie tariamą mirtį ir gyvybės su-
grąžinimą taip apmirusiems asmenims). Čia aptariama, kaip 
elgtis su skenduoliais, apsinuodijusiais smalkėmis, dujomis, 
sušalusiais, perkaitusiais ar nudegusiais, taip pat – kūdikių 
ir naujagimių dusimo atvejais. Šiame tęstiniame straipsnyje 
diskutuoja su gydytojais, ar reikia gydymo žinias skleisti 
gyventojams. A. Sniadeckis rašo, kad būtina suteikti žinias 
visuomenei, kaip elgtis ūmiais nelaimingų atsitikimų atvejais, 
kaip pradėti gelbėti žmogų ir kaip apsisaugoti nuo nelaimių. 
Moko kvėpavimo „burna į burną“ ir pabrėžia šio metodo 
teigiamą reikšmę. Publikuoja straipsnius apie vėjaraupius, 
skiepus, aprašo šiltinės ir dizenterijos epidemiją Lietuvoje. 
„Dziennik Wilenski“ (1805-06) spausdina straipsnius trijuose 
numeriuose „O fi zycznym wychowani dzieci“ (Pastabos apie 
vaikų fi zinį auklėjimą). Vėliau išleista atskira knyga. Knyga, 
kuri saugoma VU bibliotekoje yra išleista 1840 m., Varšu-
voje. Vaikų auklėjimas labai svarbi problema visuomenei – 
A. Sniadeckis pataria kaip ugdyti tobulą žmogų. Rašo „Į 
tėvų klausimą, kada pradėti vaikus mokyti, atsakau – vaikas 
mokosi nuo pat gimimo, visas gyvenimas yra mokslas su 
pertrauka miegui ir poilsiui, ir taip iki mirties“. Nors knygos 
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pavadinimas apie fi zinį vaikų auklėjimą, tačiau autorius ne-
atskiria fi zinio nuo dvasinio auklėjimo. Teigia, kad prievarta 
nieko nepadarysi. Mokytojams siūlo mokslą daryti patrauklų 
ir malonų. Šio principo A. Sniadeckis laikėsi pats. Buvo 
gerbiamas ir mėgiamas studentų. J.A. Bielinskis (F-26-225) 
savo apybraižoje, skirtoje A. Sniadeckio mirties 50-mečiui 
pažymėti rašo: „Savo studentams skiepijo mintį, kad rei-
kia būti ne tik gerais gydytojais, bet ir medicinos mokslo 
puoselėtojais, aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, 
o studentams leido reikšti savo požiūrį ir mąstyti laisvai, 
tai įrodo jo studentų ligos istorijos.“ Uoliai rėmė slaptuo-
sius jaunimo sąjūdžius – fi lomatus ir fi laretus. Gydytojai iš 
kitų universitetų atvažiuodavo į terapijos klinikos, įkurtos 
1805 m., klinikinius kursus, kur A. Sniadeckis skaitydavo 
paskaitas prie ligonio lovos. Andrius Sniadeckis terapijos 
klinikoje dirbo 25 metus, o vadovavo jai 5 metus, nuo 1823 
iki 1838 m. Klinika turėjo Europinę šlovę.

Andrius Snia-
deckis Vilniaus 
Medicinos drau-
gijos, pirmasis 
pirmininkas, pir-
mininkavęs drau-
gijai su pertrau-
komis 9 metus. A. 
Sniadeckis puikiai 
vykdė savo drau-
gijos pirmininko 
misiją,  palaikė 
ryšius ir susira-
šinėjo su daugeliu 
Europos žinomų 
gydytojų ir moks-

Profesoriaus 
amžinoji poilsio 

vieta Gorodnikuose



44

lininkų, kvietė juos dalyvauti VMD, atsiųsti pranešimus, 
tapti draugijos nariais – korespondentais. Taip VMD tampa 
žinoma Europoje. A. Sniadeckio gyvenimas – tai pastovus 
darbas laboratorijose, kabinetuose, katedroje ir prie ligonio 
lovos. Laisvalaikį skyrė skaitymui. Andrius Sniaseckis ir Jo-
zefas Frankas padėjo pagrindus Lietuvos klinikinei medicinai. 

Paskutinius Andriaus Sniadeckio gyvenimo metus aprašė 
Julijonas Ticijus (1820–1898) – VMD garbės prezidentas: 
„Atsimenu, – rašė daktaras, – kaip vakar pa skutinį kartą 
buvo atšvęstos Andriaus Sniadeckio vardinės. Tai buvo… 
tikriausiai 1837 m. Klinikos salė buvo pilna gėlių, o vidury 
žilagalvis solenizantas. Kalbos sakytos lotyniškai, tik pasku-
tinio kurso studentas Adomas Pienkiewiczius lenkiškai pylė 
eilėraštį, kuris baigėsi žodžiais: 

Codzien dawny system znika 
Codzien uczą nas nowego 
Lecz trwa system Kopernika 

Vilniaus Medicinos draugijos 175-ųjų metinių minėjimo prezidiumas: 
VU rektorius prof. Jonas Kubilius, VMD pirmininkas prof. Salezijus 
Pavilonis, sekretorė dr. Dalia Triponienė.
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Trwa teorya Sniadeckiego
(Kasdien senesnės sistemos išnyksta
Kasdien moko naujo,
Tik išlieka Koperniko sistema
Ir teorija Sniadeckio (Laisvas vertimas) 

Andrius Sniadeckis mirė 1838 gegužės11d. Vilniuje. Pa-
šarvotas Šv. Jonų bažnyčioje, palaidotas Ašmenos rajone 
Gorodnikų kaimo kapinėse. Ir praėjus daug metų nuo An-
driaus Sniadeckio mirties jo asmenybė žinoma, vertinama ir 
gerbiama (net nepasidaliname), o jo mokslinis palikimas tiek 
chemijos, tiek medicinos ir fi ziologijos srityse tapo bendru 
Europos kultūros ir mokslo paveldu. 

Andriaus Sniadeckio, puikaus gydytojo ir piliečio, pasiau-
kojusio savo krašto žmonėms ir mokslui vardas ypatingai 
ryškus Vilniaus Universiteto istorijoje.

Vilniaus Medicinos draugijos valdyba. 2017 m. 
Nuotraukos iš VMD archyvo.
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prie SANTAROS židinio

Vilniaus mažasis teatras pakvietė į dar vieną sezono 
premjerą: „Manno laimė“ pagal Thomo Manno noveles. 
Tai spektaklis pagal  vokiečių rašytojo ir kritiko, Nobe-
lio literatūros premijos laureato Thomo Manno noveles. 
Spektaklio režisierė Gulnaz Balpeisova naujausiu savo 
spektakliu kalba apie meilę, laimę, draugystę, tikėjimą. 
Bet labiausiai – apie gyvenimą ir šviesų kelią į mirtį.

Vilniaus mažajame teatre 
kurianti režisierė:  

- Esu žmogus iš Šiaurės...
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– Esate garsios Boriso Ščiukino teatro mokyklos alumnė, 
dirbate J.Vachtangovo teatre Maskvoje, esate pastačiusi ketu-
ris spektaklius (vieną jų – Bulgarijoje). Šiuo metu režisuojate 
Lietuvoje, Vilniaus mažajame teatre. Kokie pirmieji įspūdžiai? 

– Žinote, mane gąsdina tai, kad man čia labai patinka. 
Mano lietuvių kolegų rūpestis iš manęs atima jausmą, kad 
esu svetimoje šalyje, ištirpdo vienatvę, liūdesį, šaltį. Man ne-
vieniša, neliūdna, nešalta, man Lietuvoje – įdomu. 

– Jūsų kelias į režisūrą nebuvo tiesus. Papasakokite šią 
labai intriguojančią istoriją apie profesijos paieškas, kurios ti-
kriausiai leido suprasti, kaip funkcionuoja teatras... 

– Aš ilgai ėjau link režisūros. Iki jos metus studijavau 
dailę, du metus aktorinį, dar metus krimtau teatro kritikos 
mokslus. Aš ilgai ieškojau savęs ir paieškoms išbarsčiau net 
ketverius metus, už kuriuos galėčiau gauti „paieškų baka-
laurą“. Profesijos pasirinkimas – tai likimo pasirinkimas. Aš 
pasirinkdavau ir po metų ar dviejų savęs paklausdavau: „Ar 
galėsiu šia profesija užsiimti visą savo gyvenimą?“ Atsakymas 
turėjo būti konkretus: „taip“ arba „ne“. Tris kartus atsakymas 
buvo „ne“ ir aš išėjau. Ir studijuodama režisūrą, lagaminus 
kroviausi kokius keturis kartus. Ir tada savęs paklausdavau: 
„Ar aš galėsiu gyventi be režisūros?“. Atsakymas buvo „Ne“. 
Dėl to ir likau. 

– Mokėtės pas garsų režisierių Rimą Tuminą. Ką prisime-
nate iš studijų metų, juolab kad po baigimo praėjo dar visai 
nedaug – vos pusantrų metų...

– Pas jį užsigrūdinau. Buvau mergaitė iš Kazachstano, kuri 
siekia vyriškos profesijos ir nori išlikti moterimi. Jaučiausi 
tarytum berniukas, kurį visi mušė. Siekiau būti geriausia, 
nenorėjau, kad manęs gailėtų. Kai trečiame kurse pastačiau 
„Freken Juliją“, Rimas Tuminas ją „užmušė“. Jis sustabdė 
mano spektaklį. Tris valandas jis „mėsinėjo“ spektaklio iš-
trauką iki mikronų. Artistai visą laiką laikė mane už rankų. 
Aš verkiau. Tąsyk mano galvoje buvo viena mintis: „aš išei-
nu. Viskas“. Bet ryte susiėmiau (juk esu mergina iš Šiaurės, 
manęs taip lengvai nepalauši) ir atėjau į kursioko spektaklio 
peržiūrą. Niekas nesitikėjo, kad aš ateisiu, o aš atėjau. Tu-
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Spektaklio repeticijoje...
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minas man ištiesė ranką ir paklausė: „Nenumirėt?“, o aš jam 
atsakiau: „Nesulauksit“.

– Jūs – stipri!
Įsivaizduokite kalną. Kai jame atsiranda įskilimas, iš pra-

džių atrodo, kad jis grius. Bet pasirodo vanduo. Atsiveria 
krioklys. Įvyksta gamtos stebuklas. Stebuklas įvyksta ir moky-
tojų mokinių bendravime: vieniems reikia gero žodžio, kitiems 
– spaudimo. Rusijoje visi meistrai žiaurūs, mano mokytojas 
mažiau žiaurus nei kiti. Maža to, jis moka įskelti kalnus, 
atverti krioklius. 

– Jūsų mokytojas apie jus sako: „Gulnaz gali nustebinti. 
Ne rebusais ir galvosūkiais, o teatrališkumu. Ji moka pasa-
koti istoriją: vaizdžiai, aiškiai, atvirai. Net du jos spektakliai 
(„Paryžiuje“, „Freken Julija“) eina J.Vachtangovo teatre. Todėl 
drąsiai sakau, – ji gali nustebinti“. Ar galite? 

– Lietuvoje Jūs turite tiek gerų režisierių, tiek gerų spek-
taklių. Čia neturiu net kuo nusivilti! Žinokite, dažnai savęs 
paklausiu – o kuo aš jus nustebinsiu? --O gal nestebinsiu? 
Gal tiesiog dirbsiu ir padovanosiu žiūrovui kažką gero? Gal 
tiesiog turiu džiaugtis tuo, kas čia sukurta ir siekti atitikti 
jūsų pasiektą teatrinį lygį. Mano arkliukas – proza. Ji mane 
renkasi. Statau jau ketvirtą spektaklį pagal prozą. Gal dėl 
to, kad aš moku su ja dirbti, nors tai ganėtinai sunku. Man 
patinka kurti spektaklius – konstruktorius. Man patinka kurti 
kompoziciją. Tai leidžia jaustis laisvai, rizikuoti... Nesu iš tų, 
kuri sėdi su pačios pagamintu puodu košės. Aš atnešu recep-
tą, kuris keičiasi priklausomai nuo ingredientų. Juolab, kad 
dirbu su nuostabiais aktoriais: jie gali įtakoti mane, aš juos.  

-Esate stačiusi spektaklius pagal Ivaną Buniną, Augustą 
Strindbergą, Aleksandrą Gribojedovą, Stefaną Cveigą. Šįkart jus 
sudomino vienas žymiausių XXa. vokiečių rašytojų, kuris vienu 
metu įkvėpimo sėmėsi ir Nidoje. Kuo kūrėją iš Kazachstano 
sužavėjo T. Manno kūryba? 

– Man patiko jo nepaprastai graži, turtinga kalba. Suža-
vėjo fi losofi niai pamąstymai apie gyvenimą, apie šviesų kelią 
į mirtį. Visa tai nutvieksta ypatinga šviesa. Thomas Mannas 
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atrodo paprastas, tačiau yra sudėtingas. Bet svarbiausia, jis – 
aiškus. Tai man labiausiai ir patinka. 

– Spektaklį kuriate pagal ankstyvąsias T.Manno noveles: 
„Mirtis“, „Nusivylimas“, „Valia būti laimingam“, „Laimė“, „Kerš-
tas. Novelistinė studija“. Pavadinimai tarytum išduoda apie ką 
bus spektaklis. Vis dėlto – kokia pagrindinė spektaklio tema? 

– Meilė. Jam – 23, jai – 19. Tai spektaklis apie tokią 
meilę, apie kokią slapčiomis svajoja kiekvienas jaunas žmo-
gus. Dar viena svarbi tema – mirtis. Mirtis kaip kaprizas: 
kuo labiau prie jos artėji, tuo aštriau jauti gyvenimą. Su ja 
reikia draugauti. Jos nereikia bijoti. Jos galima laukti kaip 
draugo. Pasitikti atviromis rankomis. Žinoti, kad ji dovanos 
tau antrą gyvenimą. 

– Esate minėjusi, kad Thomas Mannas labai kinematogra-
fi škas, jį sunku atverti „teatro raktu“, tiesa? 

– Thomą Manną reikia pajusti. Žinote tą jausmą, esi sve-
timuose namuose, kurių šeimininko dar nesi matęs, bet jau 
gali suprasti, kieno čia gyvenama: erdvė tarsi pripildyta tam 
tikrų to laikmečio kvapų, garsų. Taip ir šiame spektaklyje – 
svarbiausia bus sukurti atmosferą. Teatro balsas čia turės 
būti švelnus. O vaidyba – taiki, rami, atsargi. 

– Thomo Manno kūryboje labai svarbi muzika. Visi jo herojai 
vienaip ar kitaip susiję su muzika. Jeigu jūsų spektaklis būtų 
muzikos kūrinys, kas tai būtų? 

– Vienišas, sulūžęs pianinas. Tu nori sugroti melodiją 
septyniais klavišais, o groji tik keturiais... 

•
Spektakliui režisierė subūrė puikių aktorių komandą: Dau-

mantą Ciunį, Tomą Rinkūną, Elžbietą Latėnaitę, Gintarę La-
tvėnaitę, Arvydą Dapšį. Jai talkina tokie žinomi profesionalai 
kaip: scenografas – Marijus Jacovskis, kostiumų dailininkė – 
Jurgita Jankutė, kompozitorius – Faustas Latėnas, šviesų 
dailininkas – Narekas Tumanianas.

Režisierę kalbino Rūta Jakimauskienė 
Nuotrauka Lauros Vansevičienės
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Rimtautas – Rimtas arba Rimtis, kaip jį vadino 
draugai – buvo perkopęs dvidešimtpenkmetį, kai pir-
mą kartą susitikome. Toks jis man išlieka atmintyje 
ir dabar – jaunas, staigus, greit ir įdomiai šnekantis, 
visad pasiryžęs pulti į ginčą ir nepralaimėti. Žinantis 
viską. Na, beveik viską... Ginčo įkarštyje lūpų kampučiuose 
įsirėžusios kandaus charakterio įlankėlės, raukšlės kakto-
je pabrėžia įtaigumą, į taktą galvos krypsniams banguoja 
ilgų, lygių plaukų ševeliūra. Tarsi šiandien ausyse skamba 
jo nuolatiniai aistringi raginimai kolegoms „daryti meną“. 
Buvau bebaigiąs universitetą ir sugrįžęs dirbti į jaunimo 
laikraštį, kai mano kolega iš nedidelės būsimų žurnalistų 
grupės Romualdas Rakauskas supažindino su savo draugu 
dailininku Rimtautu Gibavičiumi. Tada – septinto dešim-
tmečio viduryje – ir prasidėjo mūsų mini-futbolo dienos. 
Iniciatyvos ėmėsi Romas, aš jam labai pritariau. Pavydėjau 
abiem – ir Rimtui, ir Romui – akinančiai raudonų „Javų“ 
(čekiškų greitaeigių motociklų). Ir štai vieną vakarą Rimtis 
pasisodino ant užpakalinės motociklo sėdynės savo brolį 
Kęstą, Romas – mane ir nudūmėme į Valakampius, prie 
pirmojo paplūdimio. Pievelėje įsmeigėme į žemę po du pa-
galius – vartai jau yra. Ir... mūšis prasidėjo. Žaisdavom du 
prieš du – azartiškai, iki visiško išsekimo arba sutemų. Čia 
pirmąkart susidūriau su Rimčiu – kovotoju. Jis buvo 5-6 
metais vyresnis už mus, mažiau sportavęs, futbolo beveik 
nežaidęs. Ir vis tiek sukandęs dantis lakstė kaip patrakęs, 
stumdėsi savo aštriais pečiais, smūgiavo iš širdies. O kiek 
džiaugsmo, kai įmušdavo įvartį... Tokios mūsų kvarteto rung-
tynės tapo reguliarios visais metų laikais, išskyrus žiemą. 

Justas Vincas PALECKIS

ŠMAIKŠTUS TALENTINGAS 
RIMTAS
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    Ne kiekvieną kartą, bet dažnokai po mačo motociklai 
nuriaumodavo į Antakalnį, į Oginskio gatvę. Ten, Rimčio 
bute, kur laikiną prieglobstį rado ir Romas, atsirasdavo 
vienas–kitas „Gamzos“ butelis (tos kartos vilniečiams aiškint 
nereikia: populiarus raudonas sausvynis iš Bulgarijos). Už-
kanda menininkų ir žurnalistų kompanijose nebuvo madinga, 
likdavome sotūs kalbomis ir ginčais. Neretai Oginskio gatvėje 
pasirodydavo ir Antanas Sutkus. Ypač tais laikais, kai jis 
su Rimčiu ir Romu sumanė išleisti fotografi jų albumą apie 
Vilnių. Kiek aistringų ginčų išgirdau apie būsimąją naujo-
viškąją fotoknygą; pasakojimų apie Antano ir Romo rizikingą 
karstymąsį ant Vilniaus stogų, kad pagautų netikėtą vaizdą; 
Rimčio vizijas, kaip ta knyga turi atrodyti ir visus nustebin-
ti. Taip, sakyčiau, ir atsitiko. „Vilniaus šiokiadieniai“ tapo 
jaunosios fotomenininkų kartos paraiška – kartu su knygos 
dailininku – kurti kitokį meną: laisvesnį, lietuviškesnį. Ir pra-
ėjus 50 metų galėčiau ekspromtu prisiminti ypač įsiminusias 
nuotraukas, jų išdėstymą, įstrigusius atmintin jaunų vilnie-
čių veidus, netikėtą paminklų ir žmonių susitikimų žaismą. 

Jaukiame butuke Oginskio gatvėje kalbos šnarėjo ne tik 
apie meną, kai pirmuoju smuiku, žinoma, grojo Rimtis (beje, 
vis prisimindavome, kad jis kažkada mokėsi groti smuiku, 
vis ruošėsi pademonstruoti savo meistrystę namų koncerte). 
Tačiau ir nuklydus į istorijos, politikos vandenis jo žodis bū-
davo svariausias. Kartą jis palygino du neaukštus vyrus, du 
Antanus, kurių žodis Lietuvoje buvo lemiamas iki karo ir po 
karo – „Prieškarinis tai lotyniškai mokėjo“... Įsiminiau ir dar 
vieno Antano, kuris po kiek laiko tapo fotomenininkų vadu, 
pasakymą – nežinau, ar jo paties sugalvotą, ar nugirstą: 
„Net povesti pečialneje na sviete, čem povest o... Centralnom 
Komitete“ (žodžių žaismas: vietoj garsiųjų Šekspyro eilučių 
„čem povest o Romeo i Džiuljete“ Antano Sutkaus versijoje 
išnyra Centro Komitetas – tuo metu vienintelės partijos). 

Ir Rimto draugai dailininkai bei kiti meno žmonės at-
sirasdavo tose kompanijose, o ir mūsų su Romu kolegos 
jauni žurnalistai. Kartą skambina Rimtas: „Susiruošk greitai, 
važiuojam į Trakus!“. Po pusvalandžio įsitaisau Rimtui už 
nugaros, o užpakaly burzgia ne tik Romo motociklas, bet ir 
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dar vienas. Tik Trakuose sustojus įsižiūrėjau, kad pastarojo 
„įgula“ įžymi – Algimantas Bražinskas ir Eugenija Pleškytė. 
Apžiūrėjome pilį, kurioje tik kūrėsi muziejus, pasivaikščio-
jome. Jokių užėjimų į restoranus ar kavines.

Tose kompanijose pasijutau tvirčiau, kai „Komjaunimo 
tiesoje“ pradėjau rašyti apie architektūrą – ir savo naujųjų 
draugų įtakoje. Susipažinau su tuomet jaunais, bet jau daug 
pasiekusiais architektais Algimantu ir Vytautu Nasvyčiais, 
Vytautu Čekanausku, Vytautu Brėdikiu. Jie pasakojo apie 
savo darbus paskelbtam konkursui – kaip užstatyti Vilniaus 
centrą. Projektus pateikė vilniečiai, o taip pat architektų 
grupės iš Maskvos, Leningrado ir Minsko. Jaunimo laikraš-
tyje, pasitaręs su Rimčiu, aprašiau visus keturis projektus 
(stengiausi išlikti nešališkas, bet vargu ar sugebėjau), pa-
kviečiau skaitytojus pasidalinti nuomonėmis. Gavome krūvą 
laiškų. Skaitytojai, o po to ir autoritetinga konkurso žiuri 
pirmenybę atidavė vilniečių projektui. Porai metų praslin-
kus „Literatūra ir menas“ organizavo diskusiją apie Lenino 
(dabar Lukiškių) aikštės užstatymą. Buvau pamalonintas, 
kai redakcija kaip baigiamąjį diskusijos straipsnį pasirinko 
mano atsiųstąjį rašinį. O dar labiau – kai Rimtis iš profe-
soriškų aukštybių (nors dar nedėstytojavo Dailės institute) 
mestelėjo, kad tas straipsnis neblogas. 

Papasakojau Rimčiui apie žurnalistinę pažintį su garsiuoju 
prieškario architektu Vytautu Žemkalniu-Landsbergiu, nese-
niai sugrįžusiu iš Australijos. Ir apie jo prisimintą spalvingą 
epizodą: kaip 1940 metais mėgino cerkvę Basanavičiaus gatvė-
je iš Vilniaus peizažo pašalinti. Dirbdamas tuo metu vyriausiu 
miesto architektu Žemkalnis apsilankė pas Vilniaus įgulos 
vadą ir pasiūlė tą cerkvę išsprogdinti – ji juk darkanti miesto 
veidą, be to, carų Romanovų dinastijos 300 metų jubiliejaus 
proga pastatyta. Architekto džiaugsmui rūstus raudonarmie-
čių majoras sutiko. Bet... Su sąlyga, kad architektas atneš 
daugumos parapijiečių, laiminančių tą gan drastišką žingsnį, 
sąrašą. Taip toji cerkvė ir išvengė liūdno likimo. 

– Kodėl, Rimti, Žemkalnis būtent tą cerkvę norėjo paša-
linti? Juk visai panaši stūkso prospekto gale, prie Neries, 
o į ją nesikėsino, – klausiau. 
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Vilnius, Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios. Iš ciklo „Vilnius“. 1967
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Vilnius, Tilto gatvė ir šv. Jurgio bažnyčia. Iš ciklo „Vilnius”. 1967
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– Suprantama, kodėl. Juk ir karpa ant nosies daugiau 
krenta į akis, negu kur nors pasmakrėje. O toji Basanavi-
čiaus gatvės aukštumoje iškilusi cerkvė kaip tik pretenduoja 
dominuoti Vilniaus panoramoje, ypač jeigu žvelgtum nuo 
Gedimino, Bekešo kalvų.

Apie architektūrą rašydamas pasitardavau su Rimčiu. 
Man atrodė, kad karo ir pokario sugriautus namus senamies-
tyje reikėtų kaip galima tiksliau atstatyti, o štai naujamiestyje 
jų vietoje galėtų likti ir žalieji plotai. Mano karščiavimąsi dėl 
tuštokų plotų senamiestyje – prieš 50 metų jų buvo ypač 
daug – Rimtis vėsino: 

– Manai, visas senamiesčio aikštes statytojai pagal planą 
budavojo? Anaiptol. Ir prieš šimtmečius karai griovė, ugnis 
siaubė. Štai Kutuzovo (dabar Daukanto) aikštė atsirado po 
didelio gaisro toje vietoje.

Kai kada su Rimtu ir rimtai pasiginčydavome. Einam po 
futbolo, po „Žalgirio“ meistrų komandos rungtynių iš tuometi-
nio stadiono nuo Nėries pro Černiachovskio (dabar Kudirkos) 
aikštę link prospekto. Rimtas mosteli ranka į monumentalų 
tarpukario statybos penkiaaukštį pastatą dešinėje:

– Tokius pilkus namus aš griaučiau. Helsinkyje jau 
griauna... 

– Aš negriaučiau. Čia jau svarbu ne tik grožis, archi-
tektūra, bet ir istorija, atmintis. 

Papasakojau Rimčiui apie panašų ginčą su broliais 
Nasvyčiais ir kitais sostinės centro planuotojais. Labai pa-
laikiau jų pasiūlymus, kaip turėtų atrodyti ateities Vilnius. 
Bet akis užkliuvo, kad naujojo centro maketuose nebėra 
kai kurių pastatų. Ypač man pagailo romantiškosios, tarsi 
iš brolių Grimų pasakų išnirusiosos mažaaukščių namukų 
„Montvilos kolonijos“ Kražių gatvėje. Mūsų įžymieji architek-
tai aiškina: ten gi modernas, senovės imitacija, o pastatyta 
visai neseniai, pora metų prieš pirmąjį pasaulinį karą; nu-
griausim – gražesnius, solidesnius namus ten pastatysim, 
ten gi miesto centras! 

Rimtas labiau palaiko naujojo Vilniaus vizionierius: 
– Simpatiški tie namukai, bet ne vietoje. Teks griauti. 
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– Gerai, įsivaizduokim, kad nugriausim, o toje vietoje 
pavyks dar įdomesnius, puikesnius pastatyti. Bet praeis 50-
100 metų ir tuos naujuosius vėl griausime, jų vietoje dar 
gražesnius statysime? Galima sumodernint, pagražint, bet 
daug ir prarasti. Pakankamai dar laisvų vietų turime. Net 
jei jų ir pritrūktų, vis tiek labai atsargiai turėtume elgtis. 

 – Bet čia gi centrinė aikštė, pagalvok apie reprezentaciją!
– O gal galima būtų tuos namukus kitu pastatu užstoti? 

Pagaliau dar variantas – centrinę aikštę gal kitoje vietoje 
įkurdinti. 

– O, čia gal ir neblogas variantas, – nusileido Rimtas, 
kas atsitikdavo retokai.

Kaip žinome, centrinė aikštė liko ten pat, tik susigrąži-
nusi tikrąjį Lukiškių vardą. Dėl jos sutvarkymo tebesigin-
čijama ir dabar, pusei amžiaus prabėgus. Bet į „Montvilos 
koloniją“ jau niekas nebesikėsina.

Ne kartą su Rimčiu vaikštinėdavome senamiestyje – ypač 
universiteto kvartale, aukštyn link Muziejaus (dabar Vokie-
čių), Gorkio (dabar Didžioji, Pilies) gatvių. Žingsniuojame į 
parodų rūmus Stiklių gatve, šnekučiuojamės. Sankryžoje 
su Žydų gatve jis staiga: „Atsigręžk!“. Pažvelgiu atgal – virš 
gatvelių labirinto pūpso didingas Domininkonų bažnyčios 
kupolas; kiek pasisukus matyti ir Jonų bažnyčios grakštuo-
lė varpinė. „Gražu?“, – pasididžiuodamas, lyg pats būtų tą 
kompoziciją kūręs. Ir kiek tokių netikėtų bokštų ir kupolų 
atsivėrimų Rimtis yra parodęs, ausis išūžęs apie mokėju-
sius statyti ir kartu jausti grožį senojo Vilniaus meistrus. Ir 
dabar eidamas Stiklių gatve tą sankryžą mintyse pavadinu 
Rimčio kampu. 

Ne tik menas ir duona jaunystėje svarbūs. Važiuojame 
su Rimtu iš Antakalnio – tąkart ne motociklu, troleibusu. 
Girgždėdamas, kraipydamas savo ūsus laidų raizgalynėje 
jis suka į prospektą, šliuožia pro „Svajonę“, konditerijos 
parduotuvę, pro „Neringos“ kavinę. Staiga Rimtas pašoka, 
puola prie lango:

– Štai ji, ji... Virginija... Ne viena... Kaip visad, ir draugės 
aplink, bet ji tai su savo kavalieriumi... Ir kodėl man taip 
nesiseka? Kažkoks prakeiktas kompleksas – man patinkan-
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čios nekreipia į manę dėmesio. O tos, kurios palankumą 
rodo, man neįdomios...

Įstrigo į atmintį tas neviltingas šūksnis. Raminau tada 
jį. Juk mano sesuo Vita su draugių studenčių pulkeliu – 
ir Virginija jame – vis pasirodo šokiuose Universiteto Aktų 
salėje. Visos jos ateina be jokių kavalierių. Ir tikrai Rimtas 
vis dažniau susitikdavo su Vitos kompanija, o Virginiją po 
kiek laiko galima buvo pamatyti vaikštinėjant su Rimčiu. 
Praslinkus metams-kitiems ir sutuoktuvės.

Pamačiau Rimtą pasikeitusį septinto dešimtmečio vidu-
ryje. Surimtėjęs, nekasdieniškas, lyg šišo pagautas – tuomet 
jis sėdo prie Vilniaus ciklo raižinių. Užsidegęs pasakojo 
apie sumanymą, apie klaidžiojimus po miestą ir apylinkes. 
Ragino talkinti jam ieškant labiausiai į širdį pataikančius 
posmus apie sostinę, kuriais jis aprėmins Vilniaus vaiz-
dus nuo supančių miestą kalvų. Jau pirmieji ciklo raižiniai 
rodė, kad Rimtis užčiuopė aukso gyslą, kad lietuvių grafi -
koje tariamas naujas žodis. Beje, ir šiais laikais ne vienoje 
Lietuvos ambasadoje įvairiose valstybėse mačiau ant sienų 
tą „Rimto Vilnių“ – matyt, būtent jis, daugelio nuomone, 
labiausiai tiko, kad perteiktų Lietuv1 nelabai pažįstantiems 
mūsų sostinės savitumą.

1969 metų vasarą Rimtis pakvietė Romą Rakauską ir 
mane užsukti į universiteto fi lologijos fakulteto vestibiulį. 
Entuziastingai pasakoja apie įmantrią sgrafi to techniką, kai 
užtinkavus reikia nuiminėti sluoksnį po sluoksnio, kad at-
kurtum vaizdą, išgautum spalvas. Jis užsimojęs pavaizduoti 
Kleopę, Tepsichorę ir kitas graikų mūzas, globojančias me-
nus. Dažais ir cementu išteplioti džinsai, palaidinė – tarsi 
eilinis tinkuotojas. Bet kai ėmė į rankas instrumentą, panašų 
į skalpelį, it patyręs chirurgas gremžė tą būsimos freskos 
kūną, atidenginėjo sluoksnį po sluoksnio, tapo panašus į 
nenuilstantį Renesanso laikų kūrėją. Rimtis tada, kai užei-
davęs ūpas, dirbdavęs ir iki keturių, penkių ryto...

Po kurio laiko Rimtis primygtinai kvietė apžiūrėti Petro 
Repšio freskas universiteto Baltistikos katedroje. Susita-
rė su bičiuliu, kad parodytų, pakomentuotų. Gėrėjausi ne 
tik fantazija trykštančiomis mitologinėmis freskomis, bet ir 
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dviejų tikrų menininkų nuoširdžiu draugiškumu. O kiek 
gerų žodžių iš Rimčio teko išgirsti apie jo kolegas – Albiną 
Makūnaitę, Birutę Žilytę, Algirdą Steponavičių, Juozą Galkų, 
Vytautą Kalinauską, VladąVildžiūną, Stanislovą Kuzmą... Ir 
apie muzikus, rašytojus – su daugeliu bendravo ne tik jų 
knygas iliustruodamas. 

Pateko į jo rankas lietuviškos pasakos apie velnius. At-
rodo, kas čia ypatingo, ką čia iliustracijoms naujo sugal-
vosi. Ir kaip valiūkiškai knygos viršelyje, jos puslapiuose 
ėmė šokti tie savaip simpatiški velniūkščiai, raganiūkštės, 
tarsi pagal sklindančią liaudies poringėse muziką ir patį 
pavadinimą – „Nė velnio nebijau“. Arba „Vandens gyvių“ 
ciklas. Kokiais stebuklingais sutvėrimais Rimčio ornamen-
tuose virto paprasčiausia lydekaitė ar karosas! Dar vienas 
raižinys, kuris iškyla prieš akis tik pagalvojus apie Rimtauto 
kūrybą – „Lietuvaitė“ Graži, paslaptinga mergina tautiniais 
rūbais, palenkusi galvą ir pridengusi akis delnu. Tas grafi -
kos darbas papuošė ne vieną albumo ar eilėraščių rinkinio 
viršelį. Apie jį Rimtis pasakojo: 

– Kai kurie viršininkai, lyg su padidinamuoju stiklu 
įsistebeiliję, sugebėjo įžiūrėti, kad mano „Lietuvaitė“ ašaro-
ja – aha, čia jau politika! Debesys kaupėsi, bet ačiū Dievui, 
išsisklaidė. O kodėl aš ją nelinksmą į pasaulį paleidau – čia 
jau mano reikalas.

Įsiminė tais laikais pokalbis su Rimčiu apie santvarką, 
kurioje jam ir man teko gyventi didžiąją gyvenimo dalį, apie 
alternatyvas: 

– Socializmas geras menkų gabumų žmonėms, na, iš 
bėdos gal dar vidutinių, samprotavo jis. – O štai gabiems, 
talentingiems, be jokios abejonės, žymiai geresnis kapita-
lizmas. Gyvenčiau aš dabar Vakaruose, tarkim, Paryžiuje, 
turėčiau nuosavą leidyklą, leisčiau gražias knygas, gyvenčiau 
kaip inkstas taukuose... 

Kai kapitalizmas sugrįžo į Lietuvą, dažnai pagalvodavau 
apie tuos Rimčio žodžius. Žinoma, pereinamieji lūžio metai 
buvo sunkūs labai daug kam, ir menininkams. O netrukus 
Rimtą užklupo dar ir sunki liga.
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Sgrafi ti „Devynios aušros“ fragmentas. 1969
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Tarp savo senų popierių radau senus užrašiukus, dary-
tus beveik prieš 50 metų, kai mokiausi Maskvoje, aukštojoje 
diplomatijos mokykloje. Rimto vardą tuose užrašuose ne 
kartą užtikau. Pamėginkime juos pavartyti.

1967 rugsėjo pabaiga. Pas mus užėjo Rimtas. Jis per 
Maskvą skris į Paryžių! Nuėjome vėžių ir alaus paragaut į 
„Žurnalistų namus“ (klubas ir restoranas netoli nuo Lietuvos 
atstovybės, kur įleisdavo tik su TSRS žurnalistų sąjungos 
nario pažymėjimu). Bare šalia sėdėjo gerokai įkaušę vyru-
kai. Pirmą kartą Maskvoje sutikau taip gerai pažįstančius 
Lietuvą, nors porą kartų tebuvo. Jura – tikras „Palangos 
liūtas“, vis kažkokią Tamulienę minėjo, net keiktis lietuviš-
kai moka ir porą ilgų sakinių suraitė. Pradėjome aiškintis 
apie lietuvių kalbos kilmę, kunigaikščius. Ir jie, pasirodo, 
nusimano. Bet kadangi nuomonės smarkiai skyrėsi, o abejų 
besiginčijančių pusių išgertų butelių skaičius buvo tikrai 
nevienodas, teko juos palikti ir keliauti į viršų, į restoraną. 
Tiesa, Juros draugas labai norėjo išsiaiškinti Rimto požiūrį į 
žydus. Rimtas diplomatiškai išsisuko: be jų neapsieisi – jei 
ko negaunąs pas lietuvius, kreipiasi į žydus.

Restorane pasodino už staliuko, kur atvykęs iš Sverdlov-
sko obkomo (srities partijos komiteto) instruktorius Vladimiras 
ir jo draugas, studijuojantis Maskvoje. Abu jau gerokai šilti, 
labai norėjo, kad prisipažintume – mes iš Vokietijos ar Če-
kijos? Klausia: kaip jūs čia papuolėt? Rimtas savo stiliumi: 
pėsti atėjome. Įsižeidė, supyko. Vladimiras taikyti mėgina, 
aš irgi. Čia Rimtas nepaprastai gerą valią parodė (ko nesi-
tikėjau). Išaiškino, kad nesusipratimas menkas ir apskritai 
susibičiuliavo. Visi išgėrėme jų užsakyto konjako (ofi ciantė: 
jiems jau užtenka). „Rimtai, kodėl toks posūkis?“, – klausiu. 
„Reikia, kad jie gerai apie mus galvotų“. Teisingai, reikia ir 
man dažniau tai pritaikyti ir mano studijose.

Rimtas daug dirba, padarė jau šešis Vilniaus raižinius. 
Paminėjo Romą Rakauską – matosi retokai. Aišku, aptarėme 
ir didžiąją Lietuvos problemą. „Dainavoje“ Rimtas susitikęs 
su Amerikos lietuvių krepšininkų grupės vadovu Raimondu 
Mieželiu, pasikvietė pas save. Dėl tos kelionės Mieželis būsiąs 
išmestas iš ALTo (Amerikos lietuvių tarybos). Apskritai visi 
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patenkinti, išskyrus tuos tris amerikoniukus (nutautėjusius 
ar net lietuviškų šaknų neturinčius – komandos sustiprini-
mui paėmė) – mat mergaičių į viešbutį atsivesti neleidžia ir 
iš viso... Pas juos Amerikoje rašytojams, kurie rašo ta jautria 
tema, kai ką primygtinai rekomenduoja išbraukt, pataisyt 
(Rimto komentaras: i net ničego novogo pod lunoi (ir nieko 
nėra naujo po mėnuliu)– jo mėgstama citata, prasidedanti 
vsio bylo, čto budet...(viskas buvo, kas bus...). Mieželis nu-
stebintas, kad Lietuvoje taip gali daryti meną ir padaro – 
nors ir pas juos yra darančių. Supranta, kad jie (išeivija) 
be mūsų – niekas; viskas priklauso nuo to, kaip Lietuvoje 
reikalai klostysis. Reikia daugiau „mainų“. „Išnykdavusios 
ir didesnės nacijos“ (įsiterpiau – moderniojoje istorijoje gal 
greičiau atvirkštinis procesas). Kaunas, Mieželio nuomone, 
apleistas, lyg nuo tų laikų (Smetonos) neremontuotas. Užėjo 
į savo tėvo namą, ten saugumietis gyvena. Bet sutiko sve-
tingai. Žmona, nors ir silpnai lietuviškai kalbanti, kažkokį 
meno dirbinuką nuo sienos jam nukabino – pasirodo, jiems 
patiems dovanotas. O apie sostinę Mieželis: „Palikom Vilnių 
lenkišką, radom rusišką...“.

Rimtas: reikia dirbti ir dirbti – vienintelis dalykas, ką 
galim padaryti. Nebent TSRS suirtų... Aš optimistiškiau: 
nauja karta ateis į viršūnes. Rimtas: „vienintelis išsigelbė-
jimas, kad mūsų kultūra aukštesnė“. Sako, kad ir Vidurinė 
Azija, kur lankėsi, triukšmauja.

Einant jau namo Rimtas: negerai, kad tavo sūnus Mas-
kvoje gims – tu gi ir pats ne Lietuvoje gimęs... Pasigailėjome, 
kad kartu neteko nuvažiuoti į Meksiką (planavome), kad 
dabar Rimtas vienas į Paryžių keliauja, o man gal į Londoną 
netrukus vienam teks. 

Spalio viduryje lietui lyjant nusigavau į Frunzės rajono 
metrikacijos biurą (zagsą). Pradžioje su įtarimu į santuokos 
liudijimą lietuvišką žvelgė, paskui visgi užregistravo „Paleckį 
Rimvydą Justovičių“. Ta proga mano bendramoksliai Žanas 
Turkovas (dirbęs kelerius metus Paryžiuje) ir Tolia Morozovas 
užėjo. Prie durų skambutis, pasirodo Rimtas – spindintis, 
prancūziškas nuo galvos iki kojų – bendras pagyvėjimas. 
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Sgrafi ti „Istoriniai portretai“ fragmentas. 
1980–1990
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Rimtas su ypatingo gruziniško Rustavelio konjako buteliu 
sūnaus Rimvydo „krikštynų“ proga. Atkimšome tą butelį. 

 Žanas su Rimčiu tuoj puolė ginčytis apie meną, Tolia 
vis stengėsi įsiterpti, bet nesėkmingai. Žanas pajuto rimtą 
varžovą, už jį šioje srityje žymiai daugiau nusimanantį, ir 
savo stiliumi pagaliau – „voobšče my poniali drug druga“ 
(apskritai mes vienas kitą supratome). Rimtas gi atlaidžiai 
šypsosi… Kai likom vieni Rimtas: „Nieko jis nenusimano 
apie meną, nors tas kitas, Tolia – dar mažiau. Norėjau 
priversti Žaną pripažinti, kad pati plastika, linijos gali būti 
gražios – nė velnio…“

Su Rimtu dar į Baltarusijos stotį, iš saugojimo kameros 
jo batus pasiėmėm. Liko pas mus nakvot. Ir tą, ir kitą die-
ną, kai vakare nesėkmingai mėginom šturmuot restoranus, 
daugybę įdomių dalykų išgirdau apie Paryžių. (Ir apie tai, 
kad „Bistro“ – pranzūziško restoraniuko vardą – Rusijos 
kazokai į Paryžių caro Aleksandro laikais (per Seną yra jo 
vardo tiltas) atnešė; užsukdavo į kokią užeigą ir reikalau-
davo: „Bistro, bistro…“).

Dar apie Rimto paryžietiškus įspūdžius. Miestas, kurį 
iš karto priimi ir kuris iš karto priima tave. Baltas – kul-
tūros ministro Malro išmįslas – vandens srove nuplaunami 
senoviški pastatai. Net sunku įsivaizduoti, kaip tie rūmai, 
bažnyčios šimtmečių nuosėdomis apneštos, prieš tai atrodė. 
Aikštės pas mus daugiausiai kryžkelės, susikerta dvi gatvės, 
o ten sueina šešios, aštuonios – gražu. Monmartras dabar – 
daugiau spektaklis turistams, Lotynų kvartalas – pats tas. 
Ten ir gyveno. Iš ryto pusryčius su „Figaro“ į lovą simpatiška 
mergaičiukė pristato. O apskritai Vilnius gražesnis.

Ten pakanka linksmai kreiptis „Bonjour madame“ – jau 
susipažinęs, galima sakyti. Ne taip, kaip pas mus – „Kuo 
tu mane laikai?“. Ir apskritai su žmonėmis ten paprasta 
susipažinti. Sunku ką nors rimto nuveikt, kai aplink tokios 
galimybės – visi geria, visi linksminasi. Bet sugeba padaryti. 
Dailininkas Kasiulis turi saloną centre, užtenka paveikslą 
per mėnesį parduot, kad pragyventų. Žmona viską tvarko. 
Ruošia parodą Vilniuje. Dvidešimtmetis sūnus studijuoja 
fi ziką – „Labai rimtas, lėtas ir labai geras“. Pašefavo – porą 
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kartų šokiuose studentiškuose – labai smarkiai groja, smar-
kiai ir šoka. Prisirijo visokių varlių ir moliuskų: užsakinėkit 
ką tik norit, tik kad tas pats valgis nesikartotų...

Yra Paryžiuje toks Baltrušaitis – Jurgio Baltrušaičio sū-
nus. Žinomas meno istorikas, esą su de Goliu kavą geria. 
Labai priešiškai dabartinei Lietuvai nusiteikęs. Rimtas jam 
paskambino. Atsisakė susitikti – esą blogai jaučiasi, užimtas. 
Paryžiuje lietuvių nedaug, ir tie patys pešasi. Kaip anekdote: 
pragare prie visų katilų velniai budi, lipančius atgal grūda, 
o lietuviško katilo nieks nesaugo – vieni kitus atgal tempia.

Buvo Rimtas už miesto apie 100 km pavėžintas – girti, 
velniai, prie vairo sėdasi! Autostradoje šen bei ten baisiai 
sudaužytos po katastrofų mašinos paliktos – kaip paminklai, 
įspėjimas, geriausia agitacija. O kai kur ir greitosios pagalbos 
mašina stūkso – norom nenorom greitį lėtini...

Išlydėję Rimtą kalbėjome telefonu su Vilniumi, su seserim 
Vita. Ji jau mačiusi Rimtį su nauju kostiumu ir padariusi 
išvadą, kad sensta jis, jei jau tokie dalykai parūpo... Su 
Laima (mano žmona) vis galvojome, kaip čia mūsų Rimvydą 
sutrumpintai vadinti. Vieną vakarą skambina Laima – Ridu! 
Ir trumpai, ir nesaldžiai, ir angliškai skamba. Po kelių dienų 
ir Rimto skambutis: tai kaip vadinsit, gal Ridu? Galvojau, 
kad per tas krikštynas prasitariau, bet Rimtas sakosi pats 
sugalvojęs. Taigi, dviem keliais į tą patį tašką – Ridas. 

1968 pavasaris. Rimtas grįžta iš Vidurinės Azijos – per 
Maskvą į Vilnių. Papietavome, pakalbėjome – jis vis dar 
neatsitokėjęs po Samarkando ir Bucharos senųjų grožybių. 
Prisiminė, kaip su Vita ir Romu Rakausku ten lankėsi prieš 
keletą metų. Palydėjau į Baltarusijos stotį – kartu į Vilnių 
važiavo ir Birutė Žilytė, Algis Steponavičius. (Po kiek laiko 
Rimčio grafi kos lakštuose atsirado azijietiški motyvai).

O netrukus aš jau Rimčiui pasakojau savo įspūdžius iš 
Londono. Žinoma, ir apie garsiąją Teit galeriją: „Žinai, ta 
abstrakti dailė manęs nesužavėjo – brūkšneliai, kvadratukai, 
spiralės...“. Rimtas: „Užtat viskas gražiai sudėliota...“.

Radau Rimtą jau „profesoriaujantį“, kaip jis pats mėgo 
sakyti, kai grįžau į Vilnių po 17 metų „emigracijos klajonių“. 
Jis jau Dailės instituto docentas, pripažintas menininkas. 
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Bendravome rečiau, negu jaunystėje, bet pasikalbėjimams 
temų netrūko. 

Prieš pat Atgimimą buvau paskirtas LKP Centro komiteto 
kultūros skyriaus vedėju. 1987 metais artėjo eilinis daili-
ninkų sąjungos suvažiavimas. Bet permainoms iš Maskvos 
padvelkus vis labiau ryškėjo, kad jis nebus eilinis, daug kas 
keisis. Ne kartą suvažiavimo išvakarėse vėl vaikštinėjome 
su Rimčiu po Vilnių – daugiau šnekėdami apie politiką, 
laisves nuojautas. Rimtis, kaip ir kiti dailininkai, niekaip 
negalėjo patikėti, kad šįkart nebus jokių CK nurodymų ar 
rekomendacijų, ką suvažiavime rinkti į Sąjungos vadovybę, 
pirmininku. Kai pagaliau dailininkai įsitikino, kad pertvarkos 
vėjai ne vien žodžius pučia, Rimtis pasakojo apie kolegų nuo-
taikas: geriausiai Sąjungai vadovauti tiktų grafi kas Bronius 
Leonavičius, nors ir Juozas Galkus neblogas. Suvažiavimas 
buvo triukšmingas, daug spontaniškų, stiprių kalbų. Ten 
pirmą kartą, ko gero, labai garsiai nuskambėjo pasiūlymas: 
atkasus Gedimino kalno papėdėje Žemutinės pilies rūsius 
reikia atstatyti ir pačius rūmus. CK sekretorius Lionginas 
Šepetys pritarė tai minčiai. Ir čia į tribūną šoko Rimtautas 
Gibavičius: 

– Draugas sekretoriau, Jūsų pažado tikrai nepamiršime, 
lovim na slove (kibsim prie žodžio). Arba tie rūmai stovės, 
arba laikysime, kad Jūsų žodžiu pasitikėti negalima!

Iš valdžios žmonių rūmų atstatymu labiausiai ėmėsi 
rūpintis kitas CK sekretorius, Algirdas Brazauskas, paskui 
tapęs šalies prezidentu. Statybos eigoje kai kas ir iš meno 
žmonių suabejojo projekto tikslingumu. Bet dabar, regis, 
ginčai aprimo. A tstatyti Valdovų rūmai vis labiau įsitvirtina 
ir Vilniaus panoramoje, ir vilniečių širdyse. 

Bet Rimtui jau neteko nei išraižyti senųjų-naujųjų rūmų 
savo grafi kos lakštuose, nei sulaukti jų užbaigimo.

...Ir vėl prieš akis Antakalnis, Oginskio gatvė. Rim-
tas iš savo buto laiptais plasnoja žemyn, šoka ant savo 
eiklaus raudonojo žirgo, „Java“ galingai suriaumoja... 
Vėjyje plaikstosi pilkas megztinis, ilgi plaukai, Rimtis 
prisimerkęs – nei vėtrų, nei audrų nė velnio nebijau!
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Solidų albumą 
išleido R. Paknio 

leidykla. Spausdino 
„Petro ofsetas“

R.V.  Gibavičius. 
A. Sutkaus nuotrauka
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Balandžio pabaigoje ir gegužę Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre – Adolphe’o Adamo baleto „Kor-
saras“ premjera. Publika neabejinga klasikinio baleto 
pastatymams, tad visuose trijuose spektakliuose laisvų 
vietų jau nebelikę: pavėlavusieji tegali įsigyti po 10 Eur 
kainuojančius bilietus stovėti. Tai, kad lietuviai išsiil-
gę „Korsaro“, premjerai skirtoje spaudos konferencijoje 
akcentavo ir LNOBT baleto meno vadovas Krzysztofas 
Pastoras. Šis kompozitoriaus A. Adamo sukurtas baletas 
visas Lietuvoje vienintelį kartą iki šiol buvo pastatytas 
1964-aisiais – tais pačiais metais, kai toli nuo Vilniaus, 
Paryžiuje, gimė būsimasis šokėjas ir choreografas Manu-
elis Legris. Būtent jam ir buvo lemta atvesti „Korsarą“ 
į Lietuvos baleto sceną antrąsyk. „Buvau girdėjęs daug 
puikių atsiliepimų apie Vienos valstybinio baleto trupė-

„KORSARO“ KLASIKA –
DOVANA BALETO GERBĖJAMS

Manuel Legris ir 
Krzysztof Pastor.
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je, kuriai šiuo metu ir vadovauja M. Legris, pastatytą 
„Korsarą“. Be to, supratau, kad jo, kaip didelę sėkmin-
go baleto šokėjo patirtį sukaupusio žmogaus, pamokos 
gali būti itin naudingos Lietuvos trupei. M. Legris buvo 
puikus pasirinkimas, leidęs supažindinti mūsų šokėjus 
su prancūziškąja baleto mokykla“, – teigė K. Pastoras. 
M. Legris visą savo artistinę karjerą praleido gimtojo 
Paryžiaus nacionalinės operos baleto trupėje. Į ją atėjo 
tuomet, kai trupei dar vadovavo garsusis Rudolfas Nu-
rejevas. Jis pastebėjo perspektyvų šokėją ir padėjo jam 
iškilti į baleto žvaigždes. „R. Nurejevas į Paryžių kviesdavo 
daug aukščiausios klasės choreografų, su kuriais turėjau 
galimybę dirbti ir tuo pačiu semtis patirties. Taip susi-
pažinau su įvairiomis pasaulio šokio mokyklomis, nors 
pats, žinoma, esu prancūzų baleto mokyklos atstovas. 
Šią mokyklą lengva atpažinti iš to, kad ji balete akcen-
tuoja „vaidybą“ kojomis ir jų energingą darbą. Tuo tarpu 
rusų baleto mokykla visuomet buvo nepranokstama savo 
šokėjų viršutinės kūno dalies išraiškingumu ir grakštu-
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mu. Visgi kosmopolitiniame nūdienos baleto pasaulyje 
artistas neturėtų kliautis kuria nors viena mokykla, kad 
neapribotų individualios šokio raiškos paieškų“, – pa-
brėžė premjeros statytojas. M. Legris neslėpė, kad Vie-
noje pirmąkart rampų šviesą išvydęs „Korsaras“ tapo jo 
choreografi niu debiutu. Imtis šio veikalo artisto karjerą 
užbaigusį šokėją padrąsino garsi italų scenografė Luisa 
Spinatelli, su kuria M. Legris išsikalbėjo dar tuomet, kai 
ji kaip dailininkė į Vieną buvo atvykusi kurti „Gulbių eže-
ro“. L. Spinatelli mielai sutiko tapti „Korsaro“ dekoracijų 
bei kostiumų autor „Šis baleto pastatymas – kaip roman-
tiškas Rytų sapnas, pripildytas orientalistinės dvasios. 
Jo dekoracijas įkvėpė tradicinė rytų menininkų kūryba. 
Kadangi Vilniuje kūrėme naujas dekoracijas ir siuvome 
naujus kostiumus, buvau nustebinta, kokį platų puikių 
medžiagų pasirinkimą čia turite. Maniau, atvažiuosiu į 
dykumą, o patekau į medžiagų rojų: kiekvienai šokėjų 

Medora – Kristina Gudžiūnaitė.
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kostiumo detalei audinius galėdavau rinktis iš trisdešim-
ties pavyzdžių. Netgi Vienoje statyto „Korsaro“ asistentė 
apstulbo išvydusi šitokią audinių gausą“, – pasakojo 
L. Spinatelli. Pastatymo muzikos vadovas ir premjerinių 
spektaklių dirigentas Valery Ovsianikovas, Europoje išgar-
sėjęs būtent kaip baleto partitūrų specialistas, pasveikino 
lietuvius su artėjančia klasikinio baleto premjera, bet 
įspėjo, kad tokio „Korsaro“ publika dar nebus girdėjusi. 
Mat choreografas M. Legris baleto partitūron įterpė savo 
atrinktos kompozitorių Leo Delibes, Peterio Oldenburgo 
muzikos bei paties A. Adamo rečiau atliekamų kūrinių 
ištraukų. Premjeriniuose „Korsaro“ spektakliuose scenoje 
žiūrovai išvydo šokančius Genadijų Žukovskį (Konradas), 
Kristiną Gudžiūnaitę (Medora), Olesią Šaitanovą (Medora, 
Gulnara), Joną Laucių (Lankadamas) ir kitus LNOBT 
baleto trupės solistus.  

Konradas – Genadij Žukovskij. 
Martyno Aleknos nuotraukos.
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Kaip nepamilsi tokio vyro šaunaus?! Dar sukriošęs An-
dropovas ligoninėj prie dirbtinio inksto vos prasižiojęs Gor-
bačiovui iškloti, kaip gelbėti SSSR, kotoryj treščit po švam, 
tovarišči, dar mes – zona už spygliuotos vielos tvoros, o 
susitikus – tipą, personažą gyvą tipiškose aplinkybėse ir 
pagal socrealizmo dėsnius iškirptą – jau pasiutusiai linksma:

– Iš kur tu, Vitai?
– Iš Europos!
Čia dar amžinai akim užputusiom Griškevičius knarkda-

mas parpia, dar rajkomai, klišių spąstai, ragai nagai krau-
tuvių lentynose, defi citai ir lig koktumo drąsios šnekos bei 
anekdotai apie valdžią virtuvėse, o jis – jau laisvas, kadangi, 
matote, yra ne iš Alytaus kokio, Rudnion atsitrenkęs, o tie-
siai – iš Europos! Dosniai davė ir dribtelėjo Rudniai Europa! 
Dėkui! Dar iki kapitalizmo smagumų ir emigracijos bangos! 
Nuo Panočių kilimo erelis šis!

O teigiamiausią įspūdį dar labiau sustiprina mudviejų 
pašnekesys apie grėbiamąją – grabarką: pasak Europiečio, 
sėdėti ant jos, grėbiant šienus dobilus motiejukus ir visokius 
mišinius, esąs vienas malonumas. Maksi galva sau, perdien 
gylius vaikai, traiškai bjaurybes, cigaretė dantyse, niūkini 
botagu arkliuką ir švilpauji nuo aušros iki sutemų, kadangi 
jaunų dienų jaunam negaila. Spjaudai gaudai žodžiu, – pi-
nigai nerūpi, mergų kaip šieno, Jasauskuos subatoj šokiai. 
Tiesa, ant šito geležinio dvidešimto amžiaus išradimo besė-
dint, sėdynė plieno, šiek tiek įskausta gerbiamąją, juk ratai 

Romas GUDAITIS

EUROPIETIS IR 
VERONIKOS 
LIEPSNELĖ
Novelė
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tik du, kietai dunksi po sėdyne, rupūžės. Po daugelio metų 
mano svečias Vilis Žemaitijoj per visą lauką lėks pasižiūrėti 
šienapjovės prie „bieloruso“ ir tos grėbiamosios, čia, girdi, jo 
jaunystė, licencija iš olandų pirkta! Kvatosimės gardžiai su 
Europiečiu iš europiečio sentimentų – tu mane parodyk tam 
švabui! Kodėl niekas su manim dėl sąjungos, dėl Europos 
nesitarė? Bet viskas – niekis ir jerunda, liūdniau, kad tėviškė 
parduota, bet aš ją atpirksiu. Tiki? Taigi tikras grabarkos 
vaikas, gyvenantis Alytuj, būsimas esamas smagių plaučių 
meilės emigrantas Rudnioj, jos žentas iki panagių! Ne koksai 
nedalenga, o Europietis iš didžiosios raidės!

Nūnai bažnyčioje paliekame vienu du. Laidoti Europietį 
tenka man vienam, ačiū klebonui, kad įsileido bažnyčion 
paskutinei nakčiai, todėl ir Europietis – toksai ramus ir 
jaunas karste, anė raukšlelės, Olandų gatvės perrengtas 
juodu kostiumu kaip priklauso, išlygintas iščiustintas ir 
dar apautas smailais batais. Tuojau iš Lynežerio atvažiuos 
zakristijonas užrakinti bažnyčios. Lietaus lašai barbena į 
stogo skardą, čia gaivu ir vėsu, trinksi griaustinis, ir šilais, 
pačiom pušelaičių viršūnėm atsiaudžia – švokštels atsakan-
čiai! – nuo Ūlos ežero ar nuo Malinio su Dumblaliu stačiai 
per Rūmą audra. Vieni mudu su Europiečiu. Vis laiko ne-
būdavo patylėti ir ramiai be žodžių į vienas kitą pasižiūrėti, 
dabar – į valias. Tik kad škvalo mudviem nebūtų. Ką dary-
tumėm dabar mudu, jei škvalas. Toks, kur juodvarnį prie 
beržo žaibais mėlynaisiais prikepina. Kur dangus apsivožia 
ir ugniniu katilu pavirsta viršum griūvančių šilų.

Sėdi Europietis, būdavo, Kilerdienės gonkose, rūko. Kie-
me darbus anūkus rikiuoja Agotė, bėgioja siuva šen ten 
Verpetas, Veronika, riksmas, alasas, kalė, atsivedusi septynis 
šuniukus, dėmesio centre – lekuoja pasvirnėj gandraliz-
dį su visais kleketavimais užtemdžiusi... Kalė daugiavaikė, 
todėl Europietis su vaikų būriu vaišina ją skanumynus ir 
įsiūlyti negali. Be to, daugiau dukterų turi Agotė, yra kur 
akis paganyti Europiečiui. Kantriai aiškina visokiems japam 
neišmanėliam, kaip maišomas bokale alus ir vynas, kokia 
proporcija turi būti, o kad pamatytum šiaurės pašvaistę... 
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Laižosi... Tos blauzdos mergų moterų pro jo nosį švyst pa-
švyst... Bendras Rudnios kaimo kiemas... Kaip Europoj.

– Šita man patinka. Ženysiuos.
– Kad ji lyg ir mano.
– Tavo?
– Durniau! – suniekina Europietį visa Agotės kiemo 

pusė... – Anava jos du vaikai bėgioja!
– Tai čia tavo tie vaikai? Kada suspėjai? Tai cykus berne-

lis, tai cykus raitelis, tai cykiai suvilioj mergelį kamaroj, a?
Europietis ratais apie Veroniką, cukierka ne merga, ratais 

suka, liežuviu caksi, sparną mat rėžia, o ši krato garbanas, 
puodkela muša ar kašelaite:

– Atstok! Dar ko!
Agotės dukterų sueiga, seserys būriu, raptum giebia – 

Verpetas pirmininkauja – remia Veroniką prie sienos: per-
sirpusi, tekėk, ožka! – ta nesiduoda įkalbama – Europietis 
jai ir su šverpla, ir žioplas, gimė su zuikio lūpa ir dar ne 
prie širdies. Ko pristojot, gina Agotė, bet neapgina myli-
miausios. Kur apgins – su kelnėm, akim žlibina, nežiopsok! 
Europietis kalbina Veroniką, dantis užkalbinėja, saldainius 
bruka, nors šiaip mergos tuos saldainius tokiems slauniems 
bernams, kaip jis, pačios privalo iš kišenių išsitraukinėti, ši 
vaikams po pieskus barsto ir dar trelina: užsigeidė asilas į 
naujus vartus! Tiesa, kišu dvylekį, jautis Minotauras buvo 
pagrobęs Europą, bet kad Rudnioj, vidury šviesios dienos... 
Verutę aš ant rankų nešiosiu! Inkrito ji man į širdį! Kaip 
vantos lapas pirty prisvilo! – kvatojasi seserys, bet, aišku, 
Veronikai ir Europiečiui negirdint.

Lašas po lašo ir akmenį pratašo. Nors Agotė ir pori-
na – negyvens! – aš jau piršlys. Nors dar kojų Rašytnamy 
neapšilęs, bet išmaldauju pirmos Granausko žmonos ir Au-
relijos bibliotekoje surašyti man vestuvių scenarijų, ką turi 
piršlys daryti, ir ko, sergėk Dzie. Aišku, nesakau, kad esmi 
despotiškai paskirtas piršliu būtent Europiečio vestuvėse. 
Reikalas rimtas. Mielos ir žavios moterys kolegės pasisten-
gia iš širdies, slebizavoti neprireikia, kitą rytą piršlį karia, 
o jis iš tos laimės išbučiuoja rankas visoms moteriškoms 
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ir ypač senoms Rudnios baboms. Seniai tiek rankų bučia-
vimo – pakšt! pakšt! – Rudnioj būta, gal tik Hilarijaus ve-
seilioj su Prakseda!.. Lyg ir būtų tvirtas pamatas laimingai 
Veronikos ir Europiečio santuokai. Stonui, velniai griebtų. 
Juk jaunaženys Verutę pamilo iš tolo – užuodė jos gražumą 
ir spritnumą – per šilus – dar su grabarka – per grumtus – 
dardėdamas! Todėl – kabarkšt!

Mauras supiršliavo, mauras gali dingti iš akių, toliau 
aš nekvaršinu galvos, jaunieji laksto sau „Java“ keliavartėm 
ir nieko neleidžia į kluoną ant šieno, Europietis pataikauja 
Agotei arimais šienavimis ir mėžimais. Paskui atsitiktinai 
išgirstu: nei radęs, nei pamatęs. Stop! Negi su Europiečiu, 
kilniu grabarkos vaiku, nei radęs, nei!..

– Ar nesakiau? – tiesiai šviesiai pareiškia Agotė. – Pri-
vertėt mano Verutę ištekėt už nedalengos!

Jei jau ir Agotei kas nedalenga, popieriai prasti. Seserų 
sueiga sužaibuoja ir nutaria: skyrybos! Girdi, aš turįs nuva-
žiuoti Alytun, parvežti vestuvių dovanas, dar kažkokią spintą 
priedo. O nuo manęs tas nutarimas atšoka kaip žirniai nuo 
sienos. Nevažiuoju. Laiko nėra. Vis žadu. Sabotuoju. Vienas 
vyresnis Agotės žentas, kur amžinatilsį, pasiduoda tai pro-
pagandai, parveža kažkokių skudurų. Važiuoja dar, sutinka 
jaunieji apsikabinę, nes jie niekados ir susipykę nebuvo. 
Gaisras pas juos beveik ir veik kasdien, tačiau užgesinamas 
tas gaisras, o kaip ir kokiu būdu – tik jiems žinoti. Verute! 
Vituk! Tu mylėk Europietį, o jis, o jis... Vienu žodžiu!

Išaugu aš Europiečio akyse iki pačio dangaus:
– Turiu švogrių! Nevežė daiktų, nedraskė mano gyveni-

mo! Tikras švogrius!
Kad nepasikelčiau į puikybes, ploja per petį:
– Šešupė – ne upė, suvalkietis – ne žmogus! – Ir po 

valandėlės: – Tai švogrių turiu!
Rodom vienas kitam kumščius, toliau gyvenam, o Lietuva 

eina, žengia į Europą, ir Europa, mudviejų perdaug neat-
siklausus – į Lietuvą, tiesiu taikymu atidrožia. Kur dėsis.

Smagu ir nenuobodu su Europiečiu ant vieno svieto 
gyventi – tai jis buto, eilės sulaukęs, atsisako ir reikia lėkti 
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Alytun, įtikinėti valdžią tenykštę, kad jis to buto labai nori, 
tai dar kokį šposą iškrečia, tik Agotei ir seserims nepavyksta 
Veronikos dėl to iškvosti. Agotės nuomone, butą reikia at-
skirti. Labai paprasta, moma! – prunkštelia visi choru, – juk 
tas butas penktam aukšte, tik imk ir pervežk ratais Rudnion!

O kad mūsų visų kelias į Europą būtų rožių žiedlapiais 
barstytas, žiedais klotas, tai Europietis visaip kenkia ko-
munistinei sistemai ir valdžiai. Juk dirba Europietis dide-
liausiame mėsos kombinate. Čia reikia paaiškinti, kad yra 
liesas, su įdubusia krūtine, kojos su atsikišusiais sąnarių 
grumbuliais lyg klipatos iš „Dievų miško“. Nesigilinu, per-
daug natūralistiška, kaip ir kur jis veržia raišioja mėsą dir-
žais. Rytais į mėsos kombinatą išeina plonas kaip sliekas, 
kerėplina iš darbo – jau storas Gargantiua. Visi žino – ir 
visi nemato. Paskui visiems tą mėsą dalina, pinigų neima, 
juk iš Europos! Visi vogė vogė – ir neliko TUSURUSU. Ant 
stalo mėsos nebūdavo, tačiau su Europiečio pagalba – ale 
prašom!

Bet kol dar TUSURUSU buvo, prisikaupia griekų, todėl 
nueina bažnyčion. Kaulėtais konclagerio kalinio keliais, Balio 
Sruogos, mano prašymu, neperskaitęs, bilst, šuldi prisibruka 
prie klausyklos. Yra prisipažinęs – per išpažintį vis kartoja 
ir kartoja: skriaudžiu Veroniką, gailiuosi, prašau išrišimo! 
Ir labai bijosi, jog kunigui vieną sykį nusibos, ir jisai kad 
suriks ant visos bažnyčios ir Alytaus: – tai neskriausk Vero-
nikos! nusibodai tu man! – trumpai drūtai, švogriau, kokie 
žodžiai tinkamiausi...

– Vagiu, – sušnibžda į langelį.
Iš pradžių – tyla, paskui su muilų odekolonų kvapais 

atsklinda:
– O ką vagi?
– Kaip tai ką? – perklausia Europietis, ir jam suzvanina 

varpai.
– Ar – iš žmonių, ar – iš valstybės?
– Iš valstybės! – su palengvėjimu iškvepia negrieką Eu-

ropietis.
– Tada atnešk ir man!
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Šeštadienį po rytinių pamaldų Europietis, sunkiu sa-
kvojažu nešinas, jau brūžinasi aplinkui klebonijos duris. 
Kunigas užimtas, išsiblaškęs pasisveikina, liepia gaspadinei 
paimti sakvojažą. Ir ši atneša. Sunkų! Nepaėmė! Nepaėmė iš 
manęs! – graužiasi Europietis žingsniuodamas per Nemuną 
bene Juozapavičiaus tiltu, tas tinkamesnis sielvartui – juk 
toks kumpis, palendricos, išpjovos, o liežuviai, o!..O!.. Kodėl?

– Atidarau sakvojažą, švogriau, o ten... Stiklai! Gėrimai!
– Ar jie iš Europos?
– Šešupė – ne upė!..
Mūsų visų dėka – ir Europiečio vagysčių iš mėsos kom-

binato, savaime suprantama! – tik ariop ir krachas tai TU-
SURUSU. Prasideda epopėja su Europiečio darbais. Iš pra-
džių derybos su bankroto administratorium – palieka už 
didelius nuopelnus, tačiau greitai atleidžia už ilgą liežuvį. 
Kur mano čekiai, kodėl tokia privatizacija, aš iš Europos, 
ten ir eik, kur teisybė, švogriau, ten, kur suvalkietis ne 
žmogus.. Išūžiu ausis: priimkite, darbo nebijo! Jau šimtai ir 
tūkstančiai Alytuj darbo nebijo, ar jūs iš mėnulio iškritot?! 
Šaip ne taip išmaldauju priimti Europietį į vieną fabriką, o 
kurį – nesakysiu, Europietis per mėnesį sutvarko sandėliuos 
ir patvoriuos besivoliojantį užmirštą metalą, atsidžiaugti juo 
visi negali. Mano švogrius ten aukštai, oho, aukštai, vis su 
pavardėm, kas sutrauka ir kolūkius, suardė, kam kelnėse 
ne avelė – šieno nepaduosi, todėl veltui viešbutį atidavė, jis 
žinąs, kas kiek pagrobė nepaspringo ir dar vogs, jis išves 
juos ant čysto vandenio, todėl dabar jam jau galima ir ne 
taip kaip Europoj, o kaip anksčiau, kada TUSURUSU. Jūs 
man nieko nepadarysit, aš tik švilpt ten, kur aukštai, nė 
nemėginkit!... Kaupiasi griekai nuodėmėlės, šneka gražiuoju, 
įspėja kantriai, mandagiai tą cukrų, o ne darbininką, vie-
na nuobauda, kita, terkšt raštu, antspaudu trinkt, o tada 
Europiečiui garsiai ir iškilmingai pareiškia:

– O dabar tam, kuris Vilniuj aukštai ir oho, pranešk: 
mes tave atleidžiam!

– Nė nežinau kas jam yra, – sako Veronika Verpetui. – 
Tyli ir tyli. 
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– Kas tau? – klausiu, mat kad Europietis murksotų ir 
liežuvio negaląstų...

Ilgai išsisukinėja, net ausys raudoniu tvyksi, tuoj pro 
nulėpimą ims ir prasišvies sąžinė, ilgai, o kitą dieną nėr 
jau kur dėtis.

– Tai atleido?
– Atleido.
– Ir nieko nesakė?
– Jie tau sakys!
Europietis neprašo, bet išmaldauju įdarbinti muitinėj 

paprasčiausiu juodadarbiu. Pasipuošia uniforma. Visi juo 
patenkinti. Ir vėl – kaip žemes pardavęs. Ar tik...

– Ką tu! Galiu pasibažyt! – ir barškina į krūtinę, kuri ne 
korumpuota, nors muitininko, tik šonkauliais – ans cvai drai 
ir išeina Europietis – skaičiuojama. Sukiojasi plonas kaklas 
į šalis, kaip ir išlaiko galvą rūpesčių debesys dorose akyse.

Veronika su Verpetu žiūri į tą įdubusią krūtinę, žiūri. 
Tyrinėja nekaltai žydras aniuolėlio akis. Abiems aišku:

– Vėl!
Juk jau seniai giliai liūdi Europietis – kai tik jiems mui-

tinėje iš Vilniaus įsakė deginti konfi skuotą kontrabandinį 
spiritą ir cigaretes, švogriau, ir tu deginai, kū tu, įsakė – ir 
man šventa!..

Tiesa banali. Jis niekam nepasakojęs, kad jo švogrius 
oho. O bedarbystė Alytuj nors stauk. O čia imk ir kabink 
naujutincką muitininko uniformą su kokarda. Paradinę. 
Deginai, žmogus, cigaretes ir spiritą, sąžiningai deginai, o 
dabar turi svilinti akis į švogrių!

– Priimkite nors kiemsargiu! – išmaldauju naujųjų vieš-
bučio savininkų, ir netrukus Europietis jau šluoja, šienau-
ja, valo sniegą. Ir vėl, ir taip toliau ši pasaka be galo ir 
pabaigos. Keista. Kažkodėl į Alytų įvažiuoju vis dar laisvai, 
policininkams nepranešta: šis pilietis, jūs mums kažkur 
matytas, darbo kaulijimais yra įgrisęs lig gyvo kaulo, todėl 
jo susimildami Dzūkijos sostinėn neįleiskit! Persona non 
grata jis, Dzie!
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Ir šitaip Europietis laimingai išsitarnauja pensiją. Jos 
dydį, aišku, nulemia įstatymų painiava – dėl grabarkos tokia 
didelė, švogriau. 

Ilgas kelias, Europiečio kelias. Kol mes čia kovojame už 
Europiečio teises ir kad jo niekas neskriaustų: neemigruotų 
vargšiukėlis, nenakvotų po tiltais, netriūstų pas tikruosius 
europiečius vergu su atimtu pasu, neremtų kruvinu prakaitu 
uždirbtais euriukais įdarbinimų agentūrų – jis varo savo: 
aš nieko! aš tik su draugais! darbo metu, Europieti! – ir 
nepraleidžia progos pasitvarkyti su manim:

– Kaip musę iš barščių!
– Mes patys savo valia nutraukėm įgaliojimus! Pirmi ir 

paskutiniai!
– O kas jum beliko daryc! Aš pats būčiau atėjęs prie 

Aukščiausios tarybos ir stvėręs tave už pakarpos! Atsakyk, 
sukčiau! Prie sienos tave pirmą – ir paukšt! Lyg musę!

– Išsirinkit demokratiškai kitus.
Jis atsako tvirčiausiu argumentu – pirštų suraitymu man 

panosėn, o kaklo gyslos mėlynija, pampsta, tuoj sprogs, o 
iš burnos išlekia agurko sėklos:

– Kad švogrius – tai atsakyk! Ką padarei su Lietuva, a? 
Ką jūs visi padarėt?!

Ir ima visai neeuropietiškai vanoti, ir, rodos, stvers, 
papurtys iš visų jėgų, visą dūšią iškratys. Ir pasidarau aš 
vienas visų kalčiausias, aišku, už kolūkių ardymus – prie 
ko čia propesorius, o tavo akys kur, gal kuproj, žmogau iš 
kaimo! – privatizaciją, turto grąžinimus, žemes ir miškus, 
bedarbystę, reformas, už visų prezidentų – kiek jų tik buvo – 
ir visų visų seimų darbelius, griekus. O kur dar pavardės, 
pravardės, kam gaila išmuilintos virvės, o kam – ir kulkos 
negaila, kad tik Lietuvą su Europiečiu paliktų ramybėje! Bet 
kur tau jūs paliksit!.. Akys jūsų – duobės, š...na – pekla!

Tiesa, Europietis pagatavas tik man veizolus dėl visų 
blogybių išlupti ir tą daro su dideliausiu malonumu, tačiau 
už akių mane gina kaip liūtas. Ir dar legendas porina: girdi, 
jo švogrius!.. Kabinkitės prie kitų! Jis žino, o kū žino – to 
nesako. Nesikabinkit prie švogriaus, žodžiu. Kad buvo prie 
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valdžios – tai ir kates pastipusias ant jo visas sukarsit?! 
Neleisiu! Net žemaičius akmenskaldžius meistrus nuo Akme-
nės įtikino, kad visi valdžioj, daiktas kaip blynas, sukčiai ir 
vagys, bet šitas buvęs vagis, į sveikatą, vyrai, ant sveikatos, 
Europieti, lyg ir ne korumpouc! O kad ne korumpouc – tik 
man dėkok!

Per tą gerą savo širdį ir per tai – kad visados gyniau 
tave, sukčiau! – Europiečiui policijoje rašomas protokolas. 
Buvo tikrinami dokumentai, policininkas jau mandagiai pa-
linkėjo laimingo kelio, tada Europietis, visą kelią tylėjęs, 
staiga ima šūkaloti, kam tep, kodėl tep, žodis po žodžio – ir 
tenka važiuoti policijos automobiliui su areštuotu Europiečiu 
iš paskos. O komisariate vieni policininkai už Europiečio 
baudimą griežtai, kiti – ir ne tokių paukščių prisižiūrėję, 
liberaliai siūlo tiktai pabarti ir paleisti į visus keturis vė-
jus. Rodos, jau išgelbsčiu, jau nersim pro duris, tačiau ar 
iškęs ilgu liežuviu nesumurkdęs savęs dar ir dar sykį. Kur 
jūsų akys, kodėl tokį vežėt. Pasirodo, kol ruošiausi kelio-
nei, Europietis sulakstė pas kaimynus – ir va, žilo plauko 
sulaukę, žlibinam akis policijoj. Ši nemaloni scena baigiasi 
tuo, kad Europiečiui paskiriama bauda, už jį atsiprašau, o 
tada Europietis pastveria apdulkėjusį grafi ną, maukia gelto-
ną drumstą vandenį, girdžiu apgailestavimą, jog pažeidėjas, 
matot dabar patys, nenubaustas visu įstatymų griežtumu...

– Ten plaukiojo musė, Europieti!
– Kokia dar musė?
– Tas geltonas vanduo buvo anų laikų, kada dar policijos 

nebuvo! Ir musė anų laikų! Milicijos musė – ir tu ją gurkt! 
Kaip galėjai, Europieti!

– Tylėk jau tylėk. Pasakei – ir man šventa.
– Tai praryti musę – kliuku kliuku – tau šventa? – ir 

atiduodu avinėlį nekaltą į Veronikos rankas, kad tik ji grei-
čiau aplaistytų kalinio grobus mylinčios rudniškės moters 
ašaromis.

Tokie tat nuotykiai ir karjeros mudviejų su Europiečiu! 
Vingiai ir paradoksai! Aš vairuoju, mudu važiuojam Rudnion 
ir iš Rudnios, dainuojam, dirbam, jis teisina mane prieš 
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Verpetą, aš ginu jį nuo Veronikos rūstybės. Turime savo 
paslapčių, dėl jų – nors gyvus kapok! 

– Brolį paskutinį palaidojau, dabar jau tu būk mano 
brolis! – ir būnu, ką bedarysi.

Tačiau broliški apsikabinimai ilgai netrunka:
– Šešupė – ne upė, suvalkietis – ne žmogus! Ką jūs 

padarėt su Lietuva, berazumiai, a?!
Visą kelią jis ėda, pagraužia mažumytį kvapo atgavimui 

ir vėl su kaltinimų kilpom smaugia, druską ant žaizdų be-
ria, vėl ėda, jau gailiuosi, kad pasikviečiau talkon pjauti 
malkų. Akys net stiklinės, kancaras tarp dantų šlapias, nė 
nusispjaut, žmogus, ramiai neturi kur, nes visur po kojom 
painiojasi deputatai, buvę seimų nariai, šiaudadūšiai mi-
nistrai ir kiti ponėkai, pirštais nerodysim:

– Reformos, kad jus velniai nujotų, kada baigsit, Alytus 
tuščias, Marijampolė tuščia, Rudnioj pūstynė, bobos vaikų 
negimdo, prisiveisė čia jūsų kaip utėlių! – įsiutęs plumptelia 
į kreizo peilį kampu pagalį, tas pro mano galvą trenkia lan-
gan, žyra stiklai, bėgu prie automobilio vežti Europietį namo, 
kad jis toliau keiktų nepabaigiamas reformas su draugeliais 
sėbrais prie stalo, dovanok už sutrukdymą, Europieti... 

Viskas baigiasi gražiuoju – snyguriuoja, mudu pjaunam 
malkas, dirbam taikiai ir spėriai, kol sutemsta, tada su 
ramiu vyrišku įnirtimu – prožektoriaus šviesoj. Jau sninga, 
drimba šlapiais kąsniais, vėl drabnai sniegti, jau balta. Nieko 
nėra Rudnioj, tik balta tyla, žviegiantis kreizas ir mudu su 
Europiečiu snaigių sūkuriuose. Protarpiais suima juokas, 
dangstausi veidą šlapiom pirštinėm, gelbsti pūga. Paskui 
imu kaltinti save, kam kankinu Europietį, kodėl ir už ką 
jis privalo talkinti užuot pasiuntęs velniop visus pasaulio 
švogerius su vienu labiausiai išrupūžėjusiu priešakyje.. Ne 
toks jau prastas būdas šio grabarkos vaiko, kuris nenu-
tautėjo – aš lietuvys ir tu lietuvys, imkim ir pasibučiuo-
kim! – liko dzūkas, nors – kaip minėjom, žodžiu. O jūs savo 
angliškais žodžiais ir vogravimais kaip pasiklojot – taip ir 
išsimiegosit!.. Visi bėga į Europą, o Europietis – nė už jo-
kius pinigus! Kodėl ir kur čia šuva pakastas? Kaip tas yra 
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angliškai su amerikonišku akcentu ir slengu? Supjaunam 
kalną malkų. Išsiverdam arbatos, garas nuo drabužių prie 
krosnies nueina urduliais.

– Neturi.
Kur čia aš neturėsiu. Matosi, plika akim matosi, jog 

Europietis yra liejęs ir deginęs, dabar – su banderole, taigi 
nedarys kaip muitinėj, nepils į pečių ir man namų nesupleš-
kins. Pralinksmėja Europietis, o ką mes, ką aš asmeniškai 
padariau su Lietuva – palieka kitam kartui, ir gerai. Tegu 
užsninga tuos Europiečio skaudulius, kaip malkas nūnai, 
mudviejų supjautą kalną malkų – storu patalu, švogriau.

Daug darbų mudu esame šitaip padarę. Rodos, sun-
kiausius, juodžiausius darbus dabar nudirba technika, bet 
šalia jos visada pluša ar žiopso daugybė žmonių. O mudu 
su Europiečiu šeštadienį ir sekmadienį giliausiu grioviu dujų 
vamzdžiui perkasėm, institucijų siaubui, ištisą gatvę Vilniaus 
pakrašty. Užsibarikadavom mediniais skydais iš plytų padė-
klų vieną pusę, ant rytojaus – kitą. Žemė nuo kastuvų švyst 
pašvyst, byra, griovy su Europiečiu nenuobodu. Kadangi 
mums rausiantis gilyn pro šalį pirmyn atgal ima vaikščioti 
žavioji elegantiškoji kaimynė generolienė. Praplaukia toji 
gulbė šilkais.

– Neištūrėsiu!
– Europieti, nebūk pasiutęs!
– Kokia krūtinė! – čia aš šiek tiek redakciniais sumeti-

mais iškreipiu Europiečio šūksnį. – Liula! O kad man ją !
– O Veronika?
– Kū – Veronika?! Tu tik pasižiūrėk! Jai viskas lapsi, 

lapsi! O išsikvėpinusi! Švogriau! Prapuoliau aš!
– Bet generolas...
– O kū man generolas, katarinka tu!
– Generolas ginkluotas lig dantų! Tu – į jo žmoną akis 

ganai, jis – nukepa tave kaip zuikį! Kaip kurapką nudeda! 
Laikraščiai parašys, per televiziją praneš, viešas asmuo mu-
šovė neviešą, pasikėsinusį į jo garbę! – ir tavo Veronika – 
jau našlė! O nebūtų našlė, jei nesprogintum dabar savo 
kukulakių!
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– Kokia moteris! Kokia moteris! Karalienė – o ne moteris!
Štai kokios šnekos, nors Europietis jau seniai kaip ir 

dėdė. O kad dėdė – tai spoksoti į gražias moteris ir dar sve-
timas – nepritinka. Ne dėdžių čia reikalas gražios moterys, 
tegu sirpsta ir liula sau sveikatą ir kitiems, kurie dar ne 
dėdės. Nesvetimoteriauk, Europieti, aš tau, Šešupė!..

Visų anūkams, saviems svetimiems Europietis geras dėdė. 
Kad Dzievulis nedavė savo vaikų anūkų, tai mūsiškiai – jo 
ir Veronikos, Veronikos ir jo. Ir elgiasi jie kaip Amerikos 
dėdės tetos daro – perka ko anūkėliai įsigeidžia. Koks tau 
būtum dėdė, jei saldainių ir žaislų nenupirktum! Todėl mano 
vyriausiam anūkui – o dabar ir mažiukam – Europietis tam-
pa keletos šokolado fabrikų direktorium. Ta verslo imperija 
su ledų fabrikėliais driekiasi per visą Lietuvą, visi vaikai jo 
gaminius čiulpia ir už tai Europietį myli. Kol Europietis pats 
nesusigadina savo aukščiausio autoriteto – mat vyriausias 
anūkas pasako, kad fi rmų prezidentų ir generalinių direk-
torių jis nematęs be mersedesų. Visoj Europoj. Nors mums 
visiems žinoma, kad mūsų vaikus rūkyti mokė Europietis. 
Ir tam neprireikė jokių mersedesų.

Kam tie daktarai? Kad pjaustytų žmogų tai vienoj vietoj, 
tai kitoj, kantriai aiškintų, kaip reikia saugoti savo sveikatą, 
kad stebėtųsi ir bartų, kam, girdi, jų neklausai. Ir dar rei-
kalingi daktarai, kad neleistų rūkyti. O švogriai egzistuoja 
tam, kad ligoninėse lankytų ir su daktarais vienas giesmes 
giedotų. Mesk, tėvuk, ir mesk. Ir tu su jais. Nepatinka man 
tavo kalba. Įgriso ji man, švogriau, mesk.

Ir nutyla Europietis. Iš pradžių akyse sustingsta siaubas, 
kad negali garso, žodžio pratarti. Paskui siaubas nyksta, 
akys ima priprasti. Ir mudu imam kalbėtis akimis. Tykutėliai 
ir – tik akimis. Čia mūsų Morzė, mūsų švogeriška slapta 
kalba. Neprantat jos – ir nereikia. Jaunų dienų mudviem 
negaila, mum gaila tik jūsų, nesuprantančių tos slaptos 
kalbos. Berazumiai jūs! Teisingai, Europieti, teisingai! Jūs 
jo nejaudinkit, nejaudinkit! – trukdo slaugės mums.

Tada – devyniasdešimt ketvirtųjų liepos šeštąją. Alytuj 
ieškau Veronikos su Europiečiu, važiuosim į Rudnią. Jų 
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nėra, pyktelėjęs, kam nesilaiko pažado, jau noriu išvažiuoti. 
Ir visa laimė, kad jiedu ateina, kad važiuoju ne vienas. Nes 
tą popietę lygioje kelio atkarpoje tarp Bobriškių ir Senosios 
Varėnos trys gaujos mašinos buvo sumaniusios pažaisti 
katę pelę. Mudu su Europiečiu susižvalgom, aš spaudžiu 
akseleratorių, iš šono ir užpakalio spaudžia jų automobiliai, 
keturkampi snukiai šoninio automobilio salone pro stiklus 
šiepiasi, kumščiai įnirtingai mostaguoja sustoti, Veronika 
dairosi, mudu tylim, priekinė gelda ima stabdyti, tuojau 
stosis skersai kelio... Per tas sekundžių dalis, Šešupe, per 
tas akimirkas, Europieti. Pagrioviai užžėlę žole, užakę, mes 
neapsiverčiam. Tylim iki Rudnios. Būtų išmetę kaip kačiu-
kus ir nuvažiavę, sako Europietis Rudnioj. O gal apkasę. 
Kaip – apkasę?! – atsistebėti negali Veronika. 

Pažadus savo aliai vieno – ištesėjom! Gyvi gyvi gyvi – rė-
kavo mums pempės pabaliais ir papieviais, o mes šaukiame 
dabar, ant viso pasaulio šaukiame: gyvi gyvi gyvi! Mudu – 
įžymybės, garsūs ant visos Lietuvos ir Europos, reitinguos 
aukščiausiose pozicijose, aplenkėm tuntus popkultūros di-
džiųjų ir būrį žurnalistų – paslaptingieji, populiarieji DU 
SENIAI, ir visi, nenujausdami, kokie diegai esame, už mus 
balsuoja, internete mudu komentuoja, po kaulelį narsto, 
necenzūrinių žodelių negailėdami, tačiau, visų nuostabai, 
neišpurvina, televizijos dėl mudviejų parodymų barasi, kivir-
čai baisūs, teismai, tačiau konkurencinėje kovoje netikėtai 
nurungia visus ir laimi marga šarka vagilė, kadangi jos 
nuosavybė yra nekomercinis Rudnią pasiekiantis kanalas, 
baidarininkai, praplaukdami Ūla, klausinėja vasarą, kur 
čia gyvena šiaudais modernioj valstybėj kūrena įžymieji DU 
SENIAI, kur jų memorialinės sodybos, garsas apie juos, kaip 
žinote, ir toliau tebesklinda visoje Europoje, nusipaveiksluos 
ir asmenukes feisbukuos paskleis tūkstančiams draugų, 
kokios taurios fi zionomijos DVIEJŲ SENIŲ archajiškoje pa-
triarchalinėje kaimo atmosferoje su agrarinės pasaulėjautos 
reliktais, navigacija privalo parodyti tiesiausią kelią pas DU 
SENIUS, tas populiarumas toks mįslingas, ir šlovė mudviejų, 
ir garbė, ir reikalingumas šiam svietui, beprotiškai pasine-
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šusiam į pinigus, linksmybes ir pramogas svietui ir tuštybei 
jo kadaruoja – lyg šuniui po kaklu, o kas – patylėsim, ir 
šventa! Juk nusipirkom po žirgą – aš bėrą, tu sartą! Jodinė-
jam sau į valias Panočiuosna iš Rudnios pro Drucminus ar 
Kaniavą ir atgalios įsikandę pypkes, tu – molinę, aš – kuka-
vinę, už aulinių – šveitrūs peiliai ilgučiausi, lydytu sviestu 
pateplioti ūsai – smailiausi, užraityti lig ausų, kepeliušai 
šauniai užmaukšlinti ant akių, kurios žiba, pasiutiškai žiba 
iš godulio gyventi! Gyventi! Priegni mes ant gyvenimo, todėl 
slaptai skubame, artimiesiems nė mur mur, žygin žirgais: 
iki Alytaus, o paskui, jei Dievas duos – iki Marijampolės 
ir Javonio santakos su Šešupe! Pavydėkit, ką Aukščiausias 
žirgais nuskriaudė, proto ir sąžinės neinkrėtė! O nuo ligų 
ir nuo grėsmės, pavojaus, kad va ims vieną gražią dieną ir 
atims iš mudviejų žirgus priešai, atskirs nuo antrųjų pusių, 
išveš, išmėtys kaip nereikalingus senus griozdus po globos 
namus pensionatus ar kitokius ubagynus – atsišaudom! 
Daug ginklų ir parako mes prisikaupėm gintis nuo senatvės, 
ligų ir negalios agresijos, tos suknistos brrr prakeiktosios, 
kokie mudviejų apkasai, pažiūrėkit, ir ryžtas gintis gintis ir 
nugalėti, Europieti, nugalėti, Šešupe – ne upe, suvalkieti!.. 
Tau pypkė iškrenta, tu lenkiesi jos paimti, juk aš niekados 
tau nepriekaištausiu, ar girdi, nepriekaištausiu, stabdyk 
žirgą, sartį savo stabdyk!.. Gyvi gyvi gyvi!..

Nuo bažnyčios viškų su saulės spinduliu žaidžia skrai-
džiodama maža žvitri liepsnelė iš Rudnios šilo, atsitupia 
ant Vito, mūsų Europiečio krūtinės, kraipydama galvytę 
pasižiūri į jį, į žvakes...

Čia Veronikos ašaros, čia Veronikos sielvartas, nes guli 
ji ir žiūri dabar į palinkusį prie jos kunigą. Neatpažįsta 
kunigo Veronika. Tai kaip paukštelę ant savo Vito atpažins.

Priimk, Rudnios žemele, į savo pieską pirmą ir paskutinį 
tavo Europietį, žentą tavo, o mus – laikinai laikinai – dar 
palik. Liepsnelei šilų, Ilgojo Raisto liepsnelei, jos akutėm 
apvaliom, jos uodegėlės kraipymui žvainai vikriajam, plunks-
nelėms ir varpo gaudžiančiai varinei gūdumai palik.
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Poetui gegužę būtų 75-eri...
Kiek dar būtų pasakyta...

R. Gerbutavičiaus, R. Jurgaičio, T. Stasevičiaus nuotraukos

... Ir aš 
žinau, ką 
pasakyt 
norėjau...

Sigitas Geda
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Visiems akivaizdi istorinių paminklų reikšmė tautinei 
savimonei. Piliakalnis, grakščiai į aplinką įsiterpęs sti-
lingas dvaro pastatas, palinkęs šalia vieškelio medinis 
išdrožinėtas kryžius – tai protėvių mums paliktas kultūros 
paveldas. Kartų kartos darbu ir kūryba teigė čia esant 
tą vienintelį ir mieliausią pasaulyje kampelį – gimtinę 
Lietuvą. Tautos istorijos žingsnius lydi dar viena labai 
svarbi kultūros paminklų rūšis. Tai knygos – dvasinės 
vertybės, žmogaus ir tautos sielos veidrodis. Štai kokias 
eilutes apie meilę skaitymui knygoje „Philobiblon“ 1345 
m. parašė anglų dvasininkas Ričardas de Bery:

„Tiesa, slypinti mintyse, taurina sielą, tačiau su nie-
kuo nepasidalinta ji nedžiugina, jos negalima pamatyti 
ar išgirsti. Tiesa, pasakyta žodžiu, yra pasiekiama tik 
klausai, bet ne regai, parodančiai mums didesnius dalykų 
skirtumus… Ir tik tiesa, užrašyta knygose, nepranyks-
ta, bet visuomet atvirai pasirodo žvilgsniui ir, praėjusi 
pro skaidrius akių rutuliukus, sveiko proto prieangį bei 
vaizduotės svetainę, įžengia į suvokimo kambarį bei, su-
sijungusi su atmintimi, pagimdo amžiną sielos tiesą… 
Kaip lengvai, kaip slėpiningai, kaip apgalvotai knygos 
padeda mums nesigėdijant pastebėti žmogiškojo nežino-
jimo skurdą. Knygos yra mokytojai, kurie moko be lazdų 
ir rykščių, be riksmo ir pykčio, be dovanų ir pinigų. Kada 
tik ateitum – nemiega, ko tik paklaustum – neslepia, jei 
suklysi – nemurma; jei nežinai – nesišaipo…“ 

APIE KNYGAS 
LIETUVOS 
ISTORIJOJE
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O kokias knygas galima būtų išskirti mūsų tautos 
istorijos kelyje, įvardyti jas minties ir proto paminklais, 
ryšininkais su plačiuoju pasauliu? 1522 m. švietėjas 
Pranciškus Skoryna Vilniuje išleido pirmąjį mūsų krašte 
spaudinį „Mažąją kelionių knygelę“. Ją sudarė psalmy-
nas, horariumas (bažnytinių apeigų tvarkos išdėstymas), 
maldynas, „šešiadienis“ (kiekvienos savaitės dienų apei-
gų turinys), kalendorius ir paskalija (švenčių nustatymo 
pagal mėnulį lentelė). Knygelė parašyta bažnytine slavų 
kalba su gudiškais naujadarais. Ji skirta pirkliams bei 
amatininkams, – susikaupimui ir apmąstymams ilgų ke-
lionių metu. Todėl jos formatas nedidukas, „kišeninis“. 
Knygelės leidėjas P.Skoryna gimė Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės mieste Polocke. Mokėsi Krokuvos ir Pa-
duvos universitetuose, įgijo laisvųjų menų ir medicinos 
daktaro laipsnius. Pirmąją savo spaustuvę įkūrė Prahoje 
1517 m. Netrukus persikėlė į Vilnių, o vedęs pirklio našlę, 
tapo pilnateisiu miestelėnu. Jo spaustuvė buvo kažkur 
netoli Rotušės. P.Skoryna savo leidiniams pats rašydavo 
gražias pratarmes, puošdavo juos meniškomis vinjetėmis, 
užsklandėlėmis, – kūrė spaudos meno šedevrus.

1595 m. Vilniuje buvo išleista pirmoji lietuviška knyga 
LDK teritorijoje. Tai Mikalojaus Daukšos iš lenkų kalbos 
išverstas J.Ledesmos „Katekizmas arba mokslas kiekvie-
nam krikščioniui privalus“. M.Daukša pagrįstai laikomas 
ne tik vienu iš lietuvių raštijos pradininkų, bet ir nacio-
nalinio literatūros stiliaus kūrėju. Jo kito vertimo – J.Vu-
jeko „Mažosios postilės“, prabangiai išleistos Vilniaus 
akademijos-universiteto spaustuvėje 1599 m., prakalba 
yra nepralenkto grožio gimtosios kalbos išaukštinimas: 
„Ne žemės derlumu, ne drabužio skirtingumu, ne šalies 
gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet 
daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri 
didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. 
Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilie-
tiškumo tėvas, valstybės sargas…“
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XVII a. pradžioje narsus LDK karvedys Kristupas 
Manvydas, gydydamasis savo Žiupronių dvare mūšiuo-
se gautas žaizdas, parašė knygą „Hippica“. Graikiškai 
tai reiškia žirgininkystę. Knyga – pirmasis šios srities 
vadovėlis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Rytų Europoje. 
1603 m. ji buvo išspausdinta Krokuvoje, vėliau sulaukė 
dar 8 pakartotinių leidimų. Veikalas turi keturias dalis: 
pirmoje išdėstyta arklio kūno sandara, jo funkcionavi-
mas, aprašytos pasaulyje išvestos žirgų veislės, jų savy-
bės, arklių auginimas; antroje mokoma žirgų dresavimo, 
mankštinimo, atskleidžiamos meistriško jojimo paslap-
tys. Didžiausia – trečioji dalis, kur surinktos žinios apie 
įvairiuose kraštuose vartojamus pakinktus: apynasrius, 
žąslus, žaboklius, brizgilus ir kt.. Visa tai iliustruota 42 
piešiniais, išraižytais vario lakštuose prityrusia Radvi-
lų dvaro dailininko ir kartografo Tomo Makausko ran-
ka. Ketvirtoje knygos dalyje aprašytos arklių ligos ir jų 
gydymas. „Hippica“, nors labai dalykiškas ir specifi nis 
veikalas, parašytas gyvai, įdomiai, o tekstą paįvairina 
įterpti Vergilijaus eilių posmeliai. Išties, tai buvo labai 
reikalinga knyga, – juk neramusis XVII a. vertė bajorus 
daugiau laiko praleisti balne, o ne universitetų aulose ar 
pokylių salėse. Už nenaują suskaitytą egzempliorių reikėjo 
duoti žirgą, ir dar priedo – keturis auksinus. Veikalas 
byloja apie mūsų krašto žemės ūkio lygmenį, kuris kartu 
buvo ir valstybės karinės galios vienas iš ramsčių. Ogi 
pati knyga, – tai intelektualinis kūrinys, lygiuojantis į 
geriausius to meto Europos pavyzdžius.

Mokslo knygų leidyba Lietuvoje daugiausia susijusi 
su Vilniaus universiteto veikla. Pirmoji knyga iš tiksliųjų 
mokslų srities – tai Jono Rudaminos Dusetiškio 1633 m. 
lotyniškai parašytas veikalas „Garsiausios teoremos ir 
problemos“. Didelio formato, iliustruotas raižiniais, dailiai 
sumaketuotas, su puošnia dedikacija valdovui. Iš turinio 
visiškai aišku, kad naujausios to meto tiksliųjų mokslų 
idėjos Europoje – tarkime, Koperniko kosmologija, optikos 
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reiškinių teorija, materijos sandaros klausimai, rasdavo 
atgarsį bei svarstymų auditoriją ir Lietuvoje. Įdomūs yra 
knygoje aprašyti mokslo pasiekimų taikymai karyboje, 
balistikoje, žemės matavimuose, pilių fortifi kacinių siste-
mų apskaičiavimuose. Knygos autorius kilęs iš garsios 
Lietuvos bajorų šeimos; joje – ir karvedžiai, ir politikai, 
ir šventu gyvenimu Kinijoje pagarsėjęs misionierius An-
drius Rudamina.

1639 m. universiteto tipografi ja išspausdino pirmąją 
Lietuvoje astronomijos knygą – Alberto Dyblinskio para-
šytą „Astronomijos šimtinę“. Ji nedidukė, bet iliustruota 
brėžiniais ir žaviai naiviomis graviūromis, vaizduojančio-
mis dangaus šviesulius su žmonių veidais. Knygą suda-
ro šimtas klausimų ir atsakymų. Įdomu, kad Mikalojus 
Kopernikas, nors jo knyga ir buvo įtraukta į Vatikano 
draudžiamų platinti knygų sąrašą, čia pristatomas kaip 
„genialiausias, išmintingiausias“. Ir vis tik šis leidinys – 
savo laikmečio kūdikis: smagiai nuteikia tokie dalykai 
kaip pragaro talpos Žemės viduje apskaičiavimas. O ne-
labųjų ten gali tilpti tiek, kad kiekvienam iš mūsų tektų 

Iš profesoriaus Liberto KLIMKOS pavasario dienoraščių
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po trečdalį velniuko… Nepaisant šių kontrastingų epochos 
atspindžių, knyga „Astronomijos šimtinė“ yra Lietuvos 
mokslo pasididžiavimas, toli pralenkusi kaimyninių šalių 
astronomijos leidinius. Mūsų kultūrai šį leidinį dar labiau 
sureikšmina joje pateiktas žiupsnelis liaudiškų tikėjimų 
apie žvaigždes.

O štai iš Kazimiero Semenavičiaus veikalo „Didysis 
artilerijos menas“, išleisto 1650 m. Amsterdame, mokėsi 
visų Europos šalių karininkai. Ir beveik šimtmetį nebuvo 
geresnio, išsamesnio vadovėlio. Todėl jis netrukus buvo 
išverstas iš lotynų į prancūzų, vokiečių ir anglų kalbas, 
plačiai naudotas kitų autorių. Knygą parašė žemaičių 
bajoras, Vilniaus universiteto auklėtinis. Savo žinių dėka 
K.Semenavičius užėmė aukštus postus Lietuvos kariuo-
menėje. Knygoje autorius įtvirtino savo prioritetą dau-

Ankstyvą ir tamsų balandžio 14 d. rytmetį, tarp 4 val. 
ir 6 val. vietos laiku daugiau kaip šimtas raketų iš JAV, 
Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos karinių laivų bei lėktuvų 
buvo paleista į Sirijos infrastruktūros objektus. Ofi cialus 
karinės operacijos tikslas – parodyti Basharo al Assado re-
žimui ir visam pasauliui, kad cheminio ginklo panaudojimas 
bus baudžiamas ir nebus toleruojamas. Tiek Sirijos, tiek 
jos sąjungininkės – Rusijos – valdžia daug kartų neigė, kad 
Dumos mieste, netoli sostinės Damasko, Basharo al Assado 
režimo kariuomenė panaudojo cheminį ginklą prieš vietinius 

VYTAUTAS PLEČKAITIS, 
ambasadorius 

GERA ŽINIA PASAULIUI – 
TREČIAS PASAULINIS 
KARAS NEPRASIDĖJO… 

… įžvalgos …
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giapakopių raketų, raketinių tūtų ir delta formos stabili-
zatorių išradimuose. Veikalas įdomus daugeliu požiūriu; 
čia apibendrintos mechanikos, chemijos, technologijos ži-
nios. Netgi mokoma, kaip naudotis skaičiavimo technikos 
pirmtaku – proporcionalu. Ir daugybė puikių iliustracijų, 
piešinių ir brėžinių, atliktų patyrusio raižytojo ranka. 
Mūsų laikais knyga išversta į lenkų kalbą, skyrelis apie 
raketas – į rusų, o anglai pakartojo senąjį leidimą kaip 
labai vertingą mokslo istorijos paminklą.

Aptartosios knygos – reprezentatyvūs to meto leidybos 
pavyzdžiai. Faksimiliniai jų leidimai su vertimu į lietuvių 
kalbą būtų reikšmingas Lietuvos mokslo minties, mūsų 
intelektualinių pasiekimų, indėlio į bendraeuropinę kul-
tūrą pažymėjimas. Ir labai tiktų šį darbą pradėti, minint 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.  

gyventojus, kad tai esą provokacija, įvykdyta pralaiminčios 
karą opozicijos. Tokie Rusijos teiginiai Vakarų sąjungininkų 
neįtikino. JAV karinių pajėgų vadovybės nuomone, įvykdyta 
sąjungininkų operacija prieš B.al Assado režimą buvo sė-
kminga, nebuvo civilių aukų, nežuvo nė vienas rusų kareivis, 
nebuvo pažeista net Rusijos kontroliuojama Rytų Sirijoje oro 
erdvė. Kaip tik būtent to labiausiai bijota. Anot sekmadie-
ninio britų leidinio „The Observer“ prie riboto, racionalaus 
smūgio prieš Siriją parengimo daug prisidėjo Valstybės gyny-
bos sekretorius Jamesas Mattisas, atsispyręs Baltųjų rūmų 
spaudimui ir apmalšinęs labiau karingų generolų bei politikų 
siekius sukelti didesnį karą. Dar prieš karinę operaciją ir 
JAV prezidentas D.Trumpas gąsdino Rusiją „puikiomis“ ame-
rikiečių raketomis, o rusų politikai bei diplomatai grasino 
JAV ir visam pasauliui, kad, jeigu bus pasikėsinta į rusų 
karines bazes, jei bus nukauti rusų kariai, Rusija atsakys 
tuo pačiu. Kitaip sakant, prasidės karas tarp dviejų bran-
duolinių valstybių, o tai jau kvepėtų branduoliniu pasauliniu 
karu. Jam pasibaigus, anot garsaus fi ziko Alberto Einsteino, 
jau ketvirtas karas pasaulyje vyktų su kuokomis, lankais ir 
strėlėmis. Sirijoje yra ne tik Rusijos karinės bazės. Rusijos 
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kariškiai kariauja diktatoriaus B.Al Asado režimo pusėje. 
Prieš porą mėnesių Rusija neteko keliasdešimties kariškių 
(savanorių samdinių), jiems susidūrus su amerikiečiais, re-
miančiais kurdų mažumą šiaurinėje Sirijoje. Tuomet abiejų 
pusių – JAV ir Rusijos – kariškiai surado bendrą kalbą ir 
ėmėsi papildomų atsargumo priemonių, kad atsitiktinių aukų 
būtų kuo mažiau. Savo buvimą Sirijoje Rusija teisina tuo, 
kad ji čia yra Sirijos vyriausybės kvietimu. Iš tikrųjų, Siri-
jos režimas yra suinteresuotas Rusijos kariuomenės buvimu 
Sirijoje, nes be jų pagalbos, vargu bau, ar išlaikytų savo 
valdžią ir nugalėtų gausias opozicines bei teroristines organi-
zacijas, kurios veikia šalies teritorijoje. Šį kartą Pentagonas 
ir Rusijos kariuomenės generalinis štabas prieš Vakarų vals-
tybių operacijos pradžią aptarė galimų Vakarų sąjungininkų 
puolimo koordinates, kad Rusijai nebūtų preteksto kaltinti 
amerikiečius rusų karinių pajėgų puolimu. JAV ir Rusijos 
kariškiai, skirtingai nei politikai suvokė atsakomybės naštą. 
Aukų nebuvo ir nebuvo preteksto susiremti branduolinėms 
valstybėms. Amerikiečiai bei rusai vykstant kariniams smū-
giams, kurie tęsėsi apie 70 minučių, nesutarė tik dėl vieno 
dalyko: kiek vakarų sąjungininkų raketų pasiekė tikslą, o 
kiek jų Sirijos priešraketinė gynyba, apginkluota Rusijos 
ginklais, numušė, tikslo dar nepasiekus. Amerikiečiai bei 
rusai vykstant kariniams smūgiams, kurie tęsėsi apie 70 
minučių, nesutarė tik dėl vieno dalyko: kiek vakarų sąjun-
gininkų raketų pasiekė tikslą, o kiek jų Sirijos priešraketinė 
gynyba, apginkluota Rusijos ginklais, numušė, tikslo dar 
nepasiekus. Sirijos ir Rusijos kariškiai nurodo, kad buvo 
numušta apie 70 Vakarų sąjungininkų raketų. Sunku tuo 
patikėti, bet čia jau propagandos ir tikėjimo dalykai, mažai 
ką turintys su realybe. Sirai yra susiskaldę ne tik religiniu 
požiūriu – į sunitus ir šiitus, bet ir klanine priklausomybe, 
kuri yra būdinga šiam regionui. Šiaurės Sirijoje gyvena mi-
lijoninė kurdų mažuma, siekianti valstybingumo ir remiama 
Jungtinių valstijų. Prieš kurdus kovoja Turkija, NATO narė 
ir teoriškai Vakarų sąjungininkė, savo valstybėje turinti di-
delę, kelių milijonų kurdų bendruomenę ir besibaiminanti 
dėl Sirijos kurdų ir Turkijos kurdų susijungimo. Turkijos 
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interesai Sirijoje neprieštarauja Rusijos interesams, todėl 
R.T.Erdoganas ir V.Putinas režimo ateities klausimu sutaria. 
Beje, Sirijos sustiprinimu yra suinteresuotas Iranas, viena 
svarbiausių regiono valstybių. Tačiau Irano galios susilpni-
nimu yra susirūpinusi Saudo Arabija ir Izraelis. Persipynę 
ir priešingi šio regiono interesai bei branduolinių pasaulio 
valstybių aktyvus karinis dalyvavimas Sirijos reikaluose, 
deja, nepadeda spręsti problemų. Sirijoje pilietinis karas 
jau vyksta septynetą metų. Apie penki milijonai vaikų iš 
Sirijos tapo pabėgėliais, dauguma Sirijos miestų paversti 
griuvėsių krūva, pabėgėlių srautai traukia Europos link. 
Sirijos valstybei gresia skilimas į kelias valstybes. Didelė 
dalis Vakarų Europos žiniasklaidos, anot vokiečių „Spiegel“, 
neigiamai įvertino tiek cheminio ginklo panaudojimą Dumos 
mieste, tiek trijų NATO valstybių raketų smūgį prieš Siriją. 
Anot daugelio Vakarų Europos leidinių apžvalgininkų, JAV, 
Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos įvykdytas karinis smūgis 
prieš Siriją nepriartino taikos ir nesumažino nelaimių, ne-
susilpnino nei B.Al Assado režimo, nei teroristų šioje Dievo 
užmirštoje valstybėje. Sirijos problemą įmanoma išspręsti tik 
diplomatinėmis priemonėmis, turint geranorišką nusiteikimą, 
Sirijos žmonių ir jų valstybės labui. 

Reuters/Scanpix



100

(NE)KASDIENIŠKA DIPLOMATIJOS KASDIENYBĖ

253-IOJI „SANTAROS“ BIBLIOTEKOS KNYGA

Profesorius Pranas Kūris ilgus metus dirbo pedagoginį darbą, vėliau 
aukščiausiuose Lietuvos ir Europos teisinėse institucijose. Jis dauge-
lio solidžių mokslo darbų autorius. Tikimės, kad ši knyga maloniai 
nustebins skaitytojus. Tai Prano Kūrio – Lietuvos ambasadoriaus Bel-
gijoje kasdieniniai užrašai. Tačiau toji kasdienybė (ne)kasdieniška. 
Joje aibė įdomių, o mūsų jaunai diplomatijai pamokančių peripetijų.
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Prae scriptum
„Misijos“ fragmentas

1990 m. kovo 11 dienos Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos Aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos 
valstybės atstatymo“, paskelbęs, kad „nuo šiol Lietuva vėl 
yra nepriklausoma valstybė“*, įsakmiai nulėmė Lietuvos 
diplomatinės tarnybos atkūrimą ir santykių su kitomis 
valstybėmis atnaujinimą ar užmezgimą. Deja, labai greitai 
to padaryti nebuvo įmanoma. Užsitęsė Lietuvos valstybės 
tarptautinis pripažinimas. Kai kurie Lietuvos egzilinės 
diplomatinės tarnybos atstovai delsė ofi cialiai pripažinti 
savo pavaldumą naujosios Lietuvos Vyriausybei. Lietuvos 
tarptautinio pripažinimo procesas pagreitį įgavo tik 1991 
metų rugpjūtį, žlugus pučui Maskvoje. 

Išaugęs demokratinės Vakarų pasaulio visuomenės ir 
žiniasklaidos domėjimasis besivaduojančiomis iš Sovietų 
Sąjungos tautomis reikalavo teikti užsieniui objektyvią 
informaciją apie vykstančius procesus. Žinoma, Lietuvai 
šiuo atveju buvo labai svarbios įvairios išeivijos organiza-
cijos bei kai kurios politinės partijos, bet buvo bandoma 
veikti ir per užsienyje kuriamas paradiplomatines misijas. 
1990–1991 metais Briuselyje, Kopenhagoje, Londone, Stok-
holme, Varšuvoje ir Hiutenfelde buvo atidaryti daugiau ar 
mažiau ofi cialūs vadinamieji „informacijos biurai“, bet, su-
prantama, prasidėjus tarptautinei pripažinimo bangai, jie 
negalėjo atstoti ofi cialių diplomatinių atstovybių. 

1991 m. rudenį Lietuva pradėjo skirti savo ambasado-
rius į Vakarų Europos valstybes. Kartu buvo pertvarko-
mos ir senosios diplomatinės atstovybės. Dėl objektyvių ir 
subjektyvių priežasčių tas procesas buvo gana komplikuo-
tas, ir, be abejo, vis dar laukia istorikų tyrinėjimo. Sveikin-
tina, kad jau yra paskelbti kai kurie darbai, pavyzdžiui, 

* „Valstybės atkūrimas. Lietuvos parlamentas 1990–1992“, Vilnius.
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ambasadoriaus Alfonso Eidinto knyga „Ambasadorius. 
Tarnyba savo valstybei svetur“ (2003 m.); ambasadoriaus 
Adolfo Venskaus atsiminimai „Gyvenimui aš dėkingas už 
viską“ (2009 m.); žinomo diplomato Rimanto Morkvėno 
straipsniai apie Baltijos informacijos biurą Briuselyje. Ta-
čiau to nepakanka sudėtingam Lietuvos grįžimo į Europos 
ir pasaulio vertybių bendriją procesui atskleisti. Neabejo-
ju, kad Lietuvos diplomatijos istorikai imsis šio nelengvo 
darbo ir pirmiausia moksliškai ištirs ofi cialius Lietuvos, 
kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų dokumentus. 
Tokiems tyrimams, be abejo, galėtų padėti ir liudijimai dar 
gyvų politikų ir diplomatų, aktyviai dirbusių atnaujinant 
įvairias diplomatinės veiklos sritis. Todėl reikėtų paska-
tinti prie šio proceso prisidėjusius asmenis aprašyti savo 
darbus ir įspūdžius, pateikti visuomenei mažai žinomų 
faktų. Jei tas rašymas ir netaptų gerais memuarais, tai 
bent liktų autentiškos medžiagos būsimiems diplomatijos 
istorikų tyrimams.

Man teko nelengva misija 1992–1994 metais būti pir-
muoju Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Briuselyje. 
1992 m. sausio 8 d. buvau paskirtas ambasadoriumi Bel-
gijos Karalystėje, Nyderlandų Karalystėje ir Liuksemburgo 
Didžiojoje Kunigaikštystėje. Man buvo suteiktas nepapras-
tojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas ir pavesta imtis 
ambasados Briuselyje steigimo darbų. 

„Toute histoire est une histoire contemporaine”1 – dar 
1915 m. teigė žinomas italų istorikas Benedetto Crose. Tai 
labai gerai žinoma formuluotė, o neretai sakoma, kad is-
torija visuomet rašoma pagal dabartį. Kai tenka per laiko 
prizmę pasakoti apie įvykius, kurių liudytoju ar kiek ak-
tyvesniu dalyviu teko būti, kyla kad ir nesąmoninga pa-
gunda tuos dalykus vertinti pagal šios dienos patirtį. Kai 
kuriuos išgyventus įspūdžius „pataisome“: „patiksliname“ 

1 „Bet kokia istorija yra šiuolaikinė istorija“ (B. Crose. Teoria e storia 
della storiografi a. Bani, 1915).
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vieną ar kitą įvykių dalyvį, kurio politinės biografi jos vin-
gius jau žinome, šiek tiek išaukštiname, o kitą, priešingai, 
vertiname kur kas kritiškiau negu anuomet. Tas a poste-
riori kalbėjimas apie praeitį gali baigtis tuo, kad ir pačius 
save imsime rodyti įžvalgesnius, net protingesnius, negu 
iš tikrųjų tuo metu buvome. Manyčiau, kad pastangos re-
tušuoti vieną ar kitą savo gyvenimo knygos puslapį nėra 
vaisingos. 

Toks mano požiūris ir vertė mane besidominčius Lie-
tuvos diplomatine tarnyba supažindinti su asmeniniu 
dienoraščiu, rašytu beveik kasdien, 868 mano diploma-
tinės misijos Briuselyje dienas, nuo 1992 m. vasario 2 d. 
iki 1994 m. birželio 20 d. Dienoraštyje labai trumpai (kai 
kada vos po kelias eilutes, kai kada po keletą puslapių) aš 
fi ksavau viską, kas man atrodė vertinga. Tai autentiškos 
ir netaisytos frazės. Prisimenu Romualdo Ozolo konstata-
vimą, kad „kai kurie dienoraščius perrašo, neva literatū-
riškai pagerina. Manau, kad tai vis dėl to falsifi kavimas“2. 
Ruošdamas spaudai iš dienoraščio teišbraukiau niekam 
neįdomias mano asmeninio ir šeimos gyvenimo detales ir 
patikslinau ar įrašiau mano minimų asmenų vardus ar 
pavardes. Toks metodas turėtų prisidėti piešiant neišgal-
votą, o absoliučiai realų ambasados Briuselyje kūrimo 
paveikslą. Į mažai žinomą šalį ambasadoriumi paskirto 
asmens savijauta ir psichologinė būsena, jo vidiniai išgy-
venimai, rūpesčiai ir nuogąstavimai patekus į sudėtingus 
politinio gyvenimo verpetus yra labai svarbūs atkuriant 
tikrąjį diplomatinės tarnybos vaizdą. Grįždamas mintims 
į konkrečias 1992 metų Lietuvos politinio gyvenimo sąly-
gas turiu pasakyti, kad anuo metu ambasadorius negalėjo 
laukti išsamių instrukcijų iš „centro“, nes kompetentin-
gų diplomatų trūko ir URM, ir aukščiausiosiose valstybės 
institucijose, tad teko daug mokytis ir, deja, gana dažnai 

2 R. Ozolas Aušros raudoniai, Sugyvenimai arba 1990–1992 metų 
dieno raščių puslapiai. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010, p. 11.
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pasikliauti savimi, savo politine ir gyvenimiška patirtimi 
ir nuojauta ir niekada nepamiršti, kad jis tarnauja savo 
valstybei ir atstovauja bei gina jos interesus ir teises. 

Dienoraščio skaitytojas supras, kad įrašai yra auten-
tiški, nuoširdūs ir nekonjunktūriški. Jie padeda atskleisti 
pradinio atkurtos Lietuvos diplomatijos etapo uždavinius, 
veiksmus, tų veiksmų paskatas ir motyvus. Vienas pagrin-
dinių to meto diplomatijos tikslų buvo visokeriopai stiprin-
ti Lietuvos nepriklausomos valstybės tarptautinę padėtį. 
Be abejo, ir dabartinė diplomatija siekia to paties tikslo, 
bet jos metodai ir instrumentai, resursai ir galimybės per 
dvidešimt septynerius metus labai pasikeitė.

Dienoraštis mini politikus ir diplomatus – gyvus žmo-
nes. Jei vertindamas juos ar jų veiksmus buvau ne visiškai 
tikslus, labai atsiprašau. Jei klydau, tai klydau nesąmo-
ningai, matyt, čia koją kišo tuometinė informacijos stoka...

Paskirtas ambasadoriumi aš, kaip ir kiekvienas kitas, 
iki išvykimo į paskyrimo valstybę, rinkau informaciją apie 
šalį – kiek leido laikas studijavau man prieinamus šalti-
nius, stengiausi susikurti tikresnį vaizdą apie jos politinę 
ir ekonominę sąrangą ir bendradarbiavimo galimybes. Lie-
tuvos sprendimas Briuselyje steigti vieną diplomatinę at-
stovybę – ambasadą – visoms trims Beniliukso valstybėms 
(Belgijai, Nyderlandams ir Liuksemburgui) buvo raciona-
lus ir pagrįstas. Norėčiau šiek tiek pateikti fragmentiškos 
informacijos apie Belgiją, kurioje man teko garbė reziduoti 
ir atstovauti Lietuvai 1992–1994 metais. Neabejotina, kad 
Belgija – viena iš labiausiai ekonomine ir socia line pra-
sme išsivysčiusių Europos valstybių, bet Belgijos karalys-
tė (ol. – Koninkrijk België, pranc. – Royaume de Belgique, 
vok. – Königreich Belgien) yra ir gana originalios, visų pir-
ma, politinės organizacijos šalis, sudaryta iš dviejų pagrin-
dinių tautinių ir ling vistinių bendruomenių – fl amandų ir 
valonų. Per visus mano diplomatinio atstovavimo Briuse-
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lyje metus Belgijos vidaus politikoje dominavo klausimai, 
susiję su šių bendruomenių tarpusavio santykiais. Lietu-
vai Briuselis taip pat buvo labai svarbus, nes jame buvo 
įsikūrusios ir veikė svarbiausios Europos ekonominės ir 
politinės integracijos institucijos.

Belgija pripažino Lietuvą de jure 1922 m. gruodžio 
27 d., tačiau tarpukariu Lietuvos diplomatinė pasiuntiny-
bė Briuselyje nebuvo įsteigta. Lietuvos pasiuntinys Pran-
cūzijai buvo kartu ir pasiuntinys Belgijai. Lietuvos lai-
kinuoju reikalų patikėtiniu Prancūzijoje buvęs Oskaras 
Milašius buvo ir atstovas Belgijoje (nuo 1921 m. lapkričio 
12 d. iki 1925 m. gegužės 20 d.); pasiuntinys Prancūzijo-
je Petras Klimas, rezidavęs Paryžiuje, buvo ir pasiuntinys 
Belgijoje (1926 m. kovo 22 d. – 1940 m. rugpjūčio 24 d.). 
Atskirais periodais laikinojo reikalų patikėtinio funkcijas 
vykdė Vytautas Gylys, Vladas Stašinskas, Jonas Deksnys. 
Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo laikinuoju reika-
lų patikėtiniu Belgijai buvo Rimantas Morkvėnas (1991 m. 
rugsėjo 5 d. – 1992 m. vasario 1 d.). 1931–1940 metais Lie-
tuvos nepaprastasis pasiuntinys Petras Klimas, rezidavęs 
Paryžiuje, atstovavo Lietuvai ir Liuksemburgo Didžiojoje 
Kunigaikštystėje. 

Su Nyderlandų Karalyste (Olandija) Lietuva diplomati-
nius santykius užmezgė 1920 metais. Pirmasis Lietuvos 
atstovas buvo J. Aukštuolis (1921–1922 m. ), vėliau reikalų 
patikėtiniu buvo J. Savickis (1923–1931), Vaclovas Sidzi-
kauskas buvo Lietuvos pasiuntiniu (1931–1934 metais), o 
rezidavęs Londone Kazys Balutis – nuo 1934 m. birželio 
1 d. iki 1942 m.

Istoriškai Lietuvą ir Belgiją nedaug kas siejo. Žinojau, 
kad fl amandų diplomatas Ghillebert de Lannoy dar XV 
amžiaus pradžioje lankėsi Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš-
tystėje ir aprašė Vilniaus, Kauno ir Trakų pilis. Iki Antrojo 
pasaulinio karo buvo pasirašyta keletas dvišalių sutarčių: 
Nusikaltėlių išdavimo (ekstradicijos) konvencija (1927); 
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Laikinoji prekybos sutartis (1930); Sutartis dėl komerci-
nių ir civilinių bylų procedūros (1930); Sutartis dėl pre-
kių ženklų apsaugos (1931). Belgų verslui priklausė Elek-
tros šviesos gaminimo Kauno miestui apšviesti bendrovė. 
Ekonominis bendradarbiavimas tarp dviejų šalių nebuvo 
intensyvus: prekybinė apyvarta tarp Belgijos ir Lietuvos 
1937 m. tesudarė 24,5 mln. litų.

Lietuvių skaičius Belgijoje po Antrojo pasaulinio karo 
buvo pasiekęs apie 2 000, daugiausia dėl atvykusių pabė-
gėlių. 1947 m. Lježo mieste buvo įsteigta Belgijos lietuvių 
bendruomenė. Dėl emigracijos į kitas šalis – daugiausia į 
JAV ir Kanadą – Belgijoje 1990 m. tebuvo likę apie šimtą 
lietuvių. 

Istorijos požiūriu Belgijos karalystė yra gana jauna vals-
tybė. 1795–1814 metais dabartinė Belgijos teritorija buvo 
aneksuota Prancūzijos, o po Napoleono I-ojo pralaimėji-
mo 1815 m. Vienos kongreso sprendimu buvo sujungta su 
Olandija ir įkurta Nyderlandų karalystė. Po Belgijos revo-
liucijos 1831 m. lapkričio 18 d. buvo paskelbta Belgijos ne-
priklausomybė. Prasidėjusį Belgijos ir Olandijos karą nu-
traukė didžiųjų Europos valstybių įsikišimas: pripažintas 
Belgijos suverenitetas ir paskelbtas amžinas jos neutrali-
tetas. Paskelbus Belgiją konstitucine monarchija, 1831 m. 
liepos 21 d. buvo karūnuotas pirmasis jos karalius – Leo-
poldas I (Saksų – Koburgų dinastijos atstovas). 

Kai kam atrodė, kad ši naujoji Vakarų Europos valstybė 
jau iš pat pradžių buvo pasmerkta giliems vidiniams konf-
liktams bei prieštaravimams – religiniams, kalbiniams ir 
tautiniams. Belgija gimė kaip Napoleono I-ojo Prancūziją 
nugalėjusių valstybių kompromisas ir iš pat pradžių netu-
rėjo aiškios tautinės tapatybės. Prancūzijoje yra buvę pa-
reiškimų, kad belgai nėra tauta ir kad „Cette Belgique ne 
sera jamais un pays“3. Neretai buvo pabrėžiama, kad pati 

3 „Šita Belgija niekada netaps valstybe“ (P. Rogiers. La spectaculaire 
histoire des rois des Belges. Perrin, 2007, p. 359).
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monarchija – atvežtinė, dirbtinė, o pati valstybė – buferinė. 
Belgija faktiškai buvo ir yra trikalbė šalis, o olandų (fl a-
mandų), prancūzų ir vokiečių kalbos dabar yra ofi cialios, 
nors iki dvidešimtojo amžiaus vidurio joje dominavo pran-
cūzų kalba, kuria kalbėjo šalies elitas ir pati karališkoji 
šeima, o fl amandų kalba buvo valstiečių, amatininkų, žve-
jų kalba. Pirmojoje XX amžiaus pusėje ekonomika klestėjo 
prancūzakalbėje Valonijoje, o nuo amžiaus vidurio viskas 
apsivertė: buvusi provinciali Flandrija tapo dinamišku ir 
versliu moderniosios ekonomikos ir naujųjų technologijų 
centru. Jos indėlis į Belgijos karalystės ekonomiką dabar 
yra lemiamas. Tačiau vieninga belgų nacija per visą kara-
lystės istoriją taip ir nesusiformavo. Flamandai, sudaran-
tys apie 57 % visų šalies gyventojų ir įsikūrę šiaurinėje ir 
vakarinėje Belgijos dalyse, ir valonai, sudarantys apie 32 
% šalies gyventojų, gyvenančių pietuose, sudaro lyg atski-
ras valstybes. 

Susiskirstymas į valoniškąją ir fl amandiškąją dalis 
Belgijoje labai ryškus. Nebėra ir vienos politinės partijos, 
vienijančios visus belgus. Kova tarp valonų ir fl amandų 
partijų atitinka ir gyventojų tautinių grupių nacionalisti-
nes nuotaikas. 

Didėjant Flandrijos ekonominei ir demografi nei persva-
rai, tarp dviejų karų augo fl amandų teisių pripažinimas: 
1921 m. įstatymu leista vartoti vien fl amandų kalbą admi-
nistracinėse Flandrijos įstaigose, vien prancūzų – admi-
nistracinėse Valonijos įstaigose, ir abi kalbas – Briusely-
je. Taip buvo įtvirtinta vadinamoji „kalbinė siena“. 1930 
m. Parlamentas priėmė istatymą dėl visiškos Gando uni-
versiteto „olandizacijos“ (to fl amandai reikalavo nuo pat 
1840 m.). 1932 m. įstatymas nebereikalavo, kad valstybės 
pareigūnai kalbėtų dviem kalbomis. Tai reiškė Flandri-
jos frankofonizacijos pabaigą ir sukėlė nemaža problemų 
prancūzakalbiams, gyvenantiems Flandrijos regione.

Antrasis pasaulinis karas buvo labai reikšmingas Belgi-
jos karalystei. 1940 metais, kai šalis buvo okupuota vokie-
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čių, karalius Leopoldas III atsisakė išvykti, nors Londone 
buvo sudaryta egzilinė vyriausybė. 1944 m. birželio mė-
nesį nacistai karalių su šeima išvežė į Vokietiją, vėliau – į 
Austriją, iš kur jį išvadavo amerikiečiai. Kai karalius jau 
rengė savo sugrįžimą į Belgiją, jo brolis princas Charles 
buvo paskirtas regentu. Padėtis komplikavosi, iškilo va-
dinamasis „Karaliaus klausimas“ – katalikiškosios parti-
jos buvo už karaliaus sugrįžimą į valdžią be jokių sąly-
gų, liberalios – su kai kuriomis sąlygomis, o socialistai 
radikalai ir komunistai reikalavo, kad karalius atsisakytų 
sosto. Penkerius metus tęsėsi šios politinės diskusijos, kol 
buvo susitarta organizuoti „liaudies konsultacijas“, kitaip 
sakant – referendumą, kuris, deja, net nebuvo numaty-
tas Konstitucijoje. Karaliui buvo priekaištaujama dėl jo 
1940 m. lapkričio mėnesį įvykusio susitikimo su Hitleriu, 
dėl 1944 m. „politinio testamento“, kurį kai kas vertino 
kaip išdavystę. Daug kas priekaištavo po karalienės Astri-
de tragiškos mirties (1935 m.) našlavusiam karaliui ir dėl 
jo vedybų (1941 m.) su Lilian Baels. 

Vis tik referendumo rezultatas buvo teigiamas, ir ka-
ralius Leopoldas III grįžo į Briuselį 1950 m. liepos 20 d. 
Jei fl amandai jį pasitiko su džiaugsmu, tai Valonijoje kilo 
riaušės ir didžiulis pasipriešinimas. Kai tų pačių metų lie-
pos 30 d., vaikydami vienos demonstracijos netoli Lježo 
dalyvius, žandarai pradėjo šaudyti ir nušovė keturis žmo-
nes, atmosfera įkaito, kilo didžiulė krizė. Leopoldui III teko 
sutikti su reikalavimais atsisakyti sosto. 1951 m. liepos 
17 d. prisiekė jo sūnus Baudouin (Boduenas I, ol. – Bou-
dewijn), kuris tesulaukęs 21-erių tapo penktuoju Belgijos 
karaliumi. 

Man teko garbė 1992 m. kovo 10 d. įteikti skiriamąjį 
raštą Karaliui Boduenui I. Apie Karalių buvau nemažai 
skaitęs. Daugelis autorių jį apibūdindavo kaip labai dva-
singą, kitiems dėmesingą žmogų, retą monarchą, kuriam 
krikščioniškosios vertybės buvo ypač svarbios tvarkant 
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valstybės reikalus. Būdamas trisdešimties metų jis vedė 
Doną Fabiolą de Mora Y Aragon, Ispanijos aristokratę, kuri 
tapo Karaliene Fabiola. Karališkoji šeima vaikų neturėjo – 
tai buvo asmeninė šeimos ir dinastijos drama, todėl sosto 
įpėdiniu galėjo tapti Bodueno brolis Albertas ar jo sūnus 
Philippe. 

Boduenas gimė 1930 m. rugsėjo 7 d. Stuyvenberg pilyje. 
Jį praminė „Šimtmečio vaiku“, nes tuo metu Belgijoje buvo 
švenčiamas valstybės šimtmetis. Sosto įpėdinį, penkerių 
metų vaiką, labai paveikė tragiška motinos Astrid, žuvu-
sios automobilio, kurį vairavo jo tėvas, karalius Albertas, 
katastrofoje lemtis.

Ilga tremtis Vokietijoje ir Austrijoje per 1940–1945 m. 
karą paliko gilių pėdsakų jo gyvenime, kaip ir skausminga 
tėvo atsisakymo nuo sosto istorija. Boduenas puikiai su-
vokė, kokia atsakinga našta teko jo daliai, nes šalis buvo 
ant pilietinio karo slenksčio. Ofi cialiai karaliumi Bodue-
nas tapo 1951 m. liepos 17 d., po konstitucinės priesaikos, 
kurią – pirmasis Belgijos istorijoje – iš pradžių perskaitė 
olandiškai, o po to – prancūziškai.

Bodueno epocha (1951–1993 m.) – tai Belgijos ekonomi-
kos suklestėjimo ir jos tapimo vieningos Europos kūrimo 
centru epocha. Didžiosios tarptautinės institucijos – Eu-
ropos Bendrija, NATO, SHAPE – įsikūrė Belgijos teritori-
joje, o pats Karalius gana dažnai sakydavo, kad jo šalis 
yra Europos „le carrefour“4. Pats karalius garsėjo kaip „roi 
samaritain“5, asmeniškai aktyviai dalyvaudamas šalinant 
katastrofų, potvynių ar gaisrų pasekmes. Jei valdant Leo-
poldui I dominavo protestantizmas, tai Karalius Boduenas 
(kalbama, kad veikiamas žmonos Fabiolos) pirmenybę tei-
kė katalikybei. Ypač mokėjo klausytis kito žmogaus, kal-
bančio su juo.

Deja, Bodueno epochoje dviejų bendruomenių šalis vis 

4 kryžkelė, sankryža (pranc.).
5 Karalius Samarietis (pranc.).



110

(NE)KASDIENIŠKA DIPLOMATIJOS KASDIENYBĖ

labiau tolo viena nuo kitos. Kalbiniai konfl iktai aštrėjo. 
Karaliaus rūmuose jau įsigalėjo „bilinguisme fonctionnel“6, 
nors Karalius nepriekaištingai kalbėjo abiem kalbomis, 
skyrė vienodą dėmesį tiek Valonijai, tiek Flandrijai ir Briu-
seliui.

6 funkcinė dvikalbystė (pranc.).

Belgijos Karalius Boduenas I su Karaliene Fabiola
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Tačiau šalies kalbiniai konfl iktai ir toliau stiprėjo. 
1968 m. Katalikiškasis Luveno universitetas, skanduo-
jant šūkius „Walen burten“7, tapo absoliučiai fl amandiš-
ku. Karalius nesikišo, nes nieko ir negalėjo padaryti. Aiš-
kėja, kad vieningos Belgijos nebeliko. Valstybės reforma 
tapo būtinybe, abi bendruomenės reikalavo autonomijos, o 
karalius, iš pradžių pasisakęs prieš federalizmą, suprato, 
kad federalizmo idėja vienintelė dar gali nugalėti separa-
tizmą „Fédérer, c’est unir“8 – tuomet teigė suverenas. 

Užsienio politikoje Karalius buvo aktyvus – aplankė 
apie penkiasdešimt valstybių. Jo karaliavimo laikotarpiu 
pasikeitė 28 vyriausybės ir tik dvylika premjerų. Wilfried 
Martens premjeru buvo 8 kartus. Jis pergyveno šaltąjį 
karą, priėmė žymiausius pasaulio politikus R. Nixon, Ira-
no Šachą, Reza Pehlevi, J. Gandhi, Ch. de Gaulle, J. Ma-
cmillan, K. Adenauer, pažinojo keturis popiežius – Jean 
XXIII, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II, šešis Prancūzijos 
Respublikos Prezidentus – nuo Vincent Auriol iki François 
Mitterrand.

Žurnalistai sakė, kad „Le roi est malade de son pays“9. 
Sakoma, kad vienam artimam žmogui yra pasakęs, kokia 
yra Karaliaus misija: „Pour aimer son pays, pour prier pour 
ton pays, pour souffrir pour ton pays“10. 

1989 m. pavasarį, kai Karalius Boduenas atsisakė pro-
mulguoti abortus legalizuojantį įstatymą, Belgijoje kilo po-
litinė krizė. Kovo 29 d. įstatymas buvo priimtas Parlamen-
te tiek valonų, tiek fl amandų deputatų balsų dauguma. 
Karalius parašė laišką Ministrui Pirmininkui W. Martens, 
kuriuo pranešė, kad vadovaudamasis savo sąžine jis atsi-
sako pasirašyti įstatymą ir kelia klausimą: „La liberté de 
conscience vaut-elle pour tous, sauf pour le roi?“11. W. Mar-

7 „Valonai, lauk!“ (ol.).
8 „Federalizuotis reiškia vienytis“ (pranc.).
9 „Karalius serga už savo šalį“ (pranc.).
10 „Mylėti savo šalį, melstis už ją, kentėti už ją“ (pranc.).
11 „Ar sąžinės laisvę turi visi išskyrus karalių?“ (pranc.)
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tens teko sunki misija ieškoti politinio ir teisinio kompro-
miso.

Sutikus Karaliui, Vyriausybė išleido dekretą dėl suvere-
no negalėjimo valdyti, ir įstatymas dėl abortų legalizavimo 
buvo pasirašytas. Balandžio 5 d. Parlamentas panaikino 
šį „draudimą valdyti“. Įstatymas įsigaliojo, o Karalius buvo 
„en paix“12 su savo sąžine. Kai kurie teisininkai kritikavo 
šį „triuką“, bet rezultatas buvo pasiektas – išvengta didelės 
politinės krizės. 

Pradėjęs diplomatinę misiją Briuselyje 1992 m. vasario 
1 d. pradėjau rašyti ir neofi cialų, labiau privatų dienoraštį.

Dienoraštyje aprašyti gana paprasti, kasdieniai rūpes-
čiai ir darbai steigiant ambasadą nebuvo lengvi ambasa-
doriui. Ypač sudėtinga buvo užmegzti ofi cialius ir asmeni-
nius ryšius su kitais ambasadoriais ir Belgijos įstaigomis, 
kai neturėjome nuolatinių patalpų, telefonų, faksų ir t.t. 
(gyvenau arba biure Hôtel des Monnaies gatvėje, arba vieš-
butyje). Iš pradžių ambasadoje dirbo tik du žmonės, ne-
turėjome transporto priemonių, labai „šlubavo“ fi nansa-
vimas. Daug laiko atimdavo ambasados pastato remonto 
reikalai, ambasados personalo formavimas. Reikėjo ir tin-
kamu lygiu vykdyti pagrindinę ambasados misiją – atsto-
vauti Lietuvai. O tai ne tik dalyvavimas Belgijos ofi cialiuose 
renginiuose, bet ir savo valstybės piliečių, ūkio subjektų, 
organizacinių interesų ir teisių apsauga. Viena iš pagrindi-
nių ambasados funkcijų yra informacijos apie rezidencijos 
valstybę rinkimas ir kaupimas, tačiau šią funkciją vykdyti 
buvo ganėtinai sunku. Ambasadoje niekada nebuvo spe-
cialistų, puikiai kalbančių olandiškai, trūko įstatymų ir 
kitų teisės aktų. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad Belgijoje 
dėl jos susiskaldymo į bendruomenes ir regionus yra daug 
įvairių valstybės institucijų, neretai su konkuruojančia 
kompetencija. Tai irgi informacijos rinkimą daro sunkes-
nį. Neretai dalis informacijos mus pasiekdavo ir „gandų“ 
pavidalu. Kai kada jie pasitvirtindavo, o aš net juokauda-

12 Taikoje (pranc.).
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vau, kad ne veltui žurnalistai kartais sako, kad gandai 
yra pati seniausia žiniasklaida pasaulyje. Reikėjo ir skleis-
ti informaciją apie Lietuvą – tai buvo itin svarbu siekiant, 
kad santykiai su Lietuva būtų vertinami kaip normalus 
bendradarbiavimas tarp valstybinių institucijų, tarp pilie-
čių ir ūkio subjektų. Reikėjo kuo greičiausiai sutvarkyti 
vizų išdavimo reikalus. Šioje srityje – beje, kaip ir dauge-
lyje kitų, – labai trūko norminio reglamentavimo. Užsie-
nio reikalų ministerija, kurioje taip pat dirbo diplomatinio 
darbo patirties neturintys žmonės, dažnai reikalaudavo iš 
ambasados ne tik pasiūlymų, bet ir informacijos, kurios 
tiesiog nebuvo įmanoma surinkti. Trūko abipusio ryšio su 
Lietuvos institucijomis. Ambasada dažnai negaudavo at-
sakymų į įvairius užklausimus. Nemažai kainavo nereika-
lingi skambučiai į Lietuvą, priminimai, kad į ankstesnius 
skambučius neatsakyta ir t. t. Sudėtinga buvo valstybiniu 
lygiu užmegzti ekonominius ryšius. Inicijavome kai kurias 
derybas, tačiau šioje srityje geriau sekėsi su Flandrijos re-
gionu. Flamandų verslininkai buvo gana aktyvūs ir smal-
sūs. Pavyko organizuoti jų misijas į Lietuvą. Antverpene 
pradėtas kurti Belgijos komercinis centras, ypač pono Jan 
Hendrickx pastangų dėka. 

Dienoraštyje skiriamojo rašto įteikimo ceremoniją ir 
savo pokalbį su Boduenu I užrašiau labai fragmentiškai. 
Karaliaus kalbos maniera, jo mokėjimas klausyti pašne-
kovo ir jį gerbti man paliko tokį įspūdį, kad aš tiesiog ne-
radau žodžių aprašyti šiam man itin svarbiam istoriniam 
įvykiui. Vėlesni susitikimai tiek su Karaliumi Boduenu, 
tiek su Nyderlandų Karaliene Beatrix ar Didžiuoju Liuk-
semburgo kunigaikščiu Jean, man paliko ypatingų įspū-
džių apie juos kaip malonios kultūros, puikaus išsilavi-
nimo ir mandagaus bendravimo pavyzdžius visų Europos 
valstybių vadovams. 
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Pasak spaudos konferencijoje ypatingą renginį pristačiu-
sios Europos festivalių tarybos narės, festivalio direktorės 
Rūtos Prusevičienės, Vilniaus festivalis 2018-aisiais akcen-
tuoja Lietuvos muzikinės kultūros gyvybingumą, tradicijų ir 
naujovių sinergiją, veržlumą siekiant lygiaverčio dalyvavimo 
globalios muzikos industrijos ir rinkos procesuose, įspūdin-
gas tarptautines partnerystes. „Vilniaus festivalis daugeliui 
lietuvių atlikėjų ir kompozitorių tapo svarbia karjeros starto 
aikštele, nutiesė tarptautinio bendradarbiavimo kelius dau-
geliui Lietuvos muzikos festivalių, įtvirtino Lietuvos kūrėjų 

Violeta Urmana
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ir atlikėjų prestižą tarptautiniuose festivaliuose ir koncertų 
salėse. Vilniaus festivalis aktyviai dalyvauja ES kultūros 
politikos formavimo procesuose, dalyvaudamas Europos 
festivalių asociacijos ir jos tarybos veikloje, inicijuodamas 
Šiaurės ir Baltijos šalių festivalių platformos konferencijas, 
kamerinės muzikos kolektyvų mainus, gastroles, nūdienos 
kompozitorių kūrinių sklaidą“. 

Šių metų festivalis akį patraukia pirmiausiai keturių 
ryškių moterų portretais. Tai su baroko muzikos ansam-
bliu iš Prancūzijos „Les Accents“ (dirigentas Thibault Noally) 
Georgo Friedricho Haendelio ir Alessandro Scarlatti kūri-
nius atliksianti įstabus koloratūrinis mecosopranas Vivica 
Genaux. Kamerinės muzikos programą – Franzo Schuberto 
ir Richardo Strausso dainas su pianiste Gaiva Bandzinaite 
interpretuos iškiliausia Lietuvos atstovė pasaulio operų sce-
nose, UNESCO taikos misiją atliekanti menininkė  Violeta 
Urmana. Festivalį baigs jau kelias dešimtis metų žymiausių 
pasaulio orkestrų trejetuke karaliaujantis Vienos fi lharmo-

Vivica GenauxMūza Rubackytė
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nijos simfoninis orkestras (dirigentas – unikalios muzikos 
edukacijos sistemos auklėtinis venesuelietis Rafaelis Payare). 
Solistė – Penkias dainas pagal Friedricho Riukerto eilėraš-
čius atliksianti didelį pasisekimą Lietuvoje turėjusi  latvių 
ir pasaulio operos teatrų primadona  Elina Garanča. Su 
„Mettis“ styginiu kvartetu ypatingai įdomią programą parengė 
Kultūrinės diplomatijos ekspertė pianistė Mūza Rubackytė, 
2018 m. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui tris pro-
gramas parengusi koncertams Paryžiuje („Salle Gaveau“, 
Invalidų katedroje ir Orsė muziejuje). 

Lietuvių išeivių kamerinės programos akcentas – Pirmojo 
Virgilijaus Noreikos konkurso pažiba, laureatas – Modes-
tas Sedlevičius. Išskirtiniam lietuvių išeivijos kompozitorių 
Vytauto Bacevičiaus, Vlado Jakubėno, Juliaus Gaidelio, 
Kazimiero Viktoro Banaičio, Jeronimo Kačinsko kūrybos 
pristatymui  atlikėjus subūrė pianistas Gabrielius Alekna. 
„Jaunos muzikos“ programoje „Saulėlydžio ir aušros gies-
mės“ matome talentingojo Andriaus Žlabio figūrą. Vokalinis 
ansamblis „Geaces & Voices“ pateiks sakralinės muzikos 
programą. „Muzikine brolyste“ pavadintas koncertas, ku-
riame Lietuvos kameriniam orkestrui diriguos Modestas 
Pitrėnas, nes Sergejus Krylovas atliks tiesioginę savo mi-
siją. Juk jis – puikus smuikininkas. 2018-aisiais Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui dedikuotus koncertus, pri-
statančius mūsų kultūrą, Lietuvos kamerinis orkestras 
surengs Estijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Kinijoje, Italijoje, 
Libane, Šveicarijoje.

Vilniaus festivalio koncertuose skambės įvairių amžių, 
stilistikos muzikos, lietuvių kompozitorių kūrinių. Pasiro-
dys nemažai jaunų Lietuvių atlikėjų. Festivalis išsiplėtoja 
visoje Europoje Lietuvos menininkų parengtais koncertais, 
pristatančiais mūsų šalį kaip 100-mečio sulaukusią aukštos 
kultūros valstybę. Laukia ir susitikimai su Europos festi-
valių tarybos nariais, impresarijais iš Kinijos, kitų valsty-
bių, filmų apie Lietuvos muzikos kultūrą kūrėjų, rašytojų, 
žurnalistų. 
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•
Balandžio 21 d, Lietuvos nacionalinėje fi lharmonijoje koncer-
tavo svečiai iš Lenkijos – Orkiestra Sinfonia Varsovia (meno 
vadovas Krzysztofas Pendereckis). Batuta pakluso jaunam dvi-
dešimt šešerių metų lenkų dirigentui Dawidui Runtzui. Matyti 
nemaža jo darbo su orkestrais patirtis. Jis įvairiais būdais 
mokėsi, stažavo pas žymiausius pastarųjų metų dirigentus.

Solistė – smuikininkė, tarptautinių konkursų laureatė 
Dalia Kuznecovaitė. Koncertas skirtas Lietuvos valstybės at-
kūrimo jubiliejui. Koncertu buvo pažymėtas ir Lenkijos vals-
tybingumo šimtmetis. 

Orkestras susikūrė 1984 metais. Jam dirigavo garsūs 
muzikai. Vienu jų kolektyvas ypatingai didžiuojasi. Tai lordas 
Yehudi Menuhinas. Nuo 2003 m. orkestro meno vadovas yra 
Krzysztofas Pendereckis, kuris šiais metais koncertais pažymi 
85 metų sukaktį. 

Koncerte stilingai ir muzikiniai raiškiai buvo atliktas neo-
klasicistinis Grażynos Bacewicz Koncertas styginių orkestrui. 

Henryko Wieniawskio Koncerto smuikui ir orkestrui Nr. 
2, op. 22 interpretacija atskleidė Dalios Kuznecovaitės – 
lyrikės prigimtį. Puikiai valdydama kompozitoriaus natomis 
įprasmintą ekspresiją, spindintį virtuoziškumą, kūriniui su-
teikė ne virtuoziško patoso, bet žmogiškos šilumos, švelnaus 
dainingumo, net kameriškumo. 

Dalia Kuznecovaitė
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• 
Paskutiniame Nacionalinės fi lharmonijos sezono koncerte Lie-
tuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui dirigavo Modestas 
Pitrėnas. Solistas – šiltai klausytojų sutiktas pianistas Lukas 
Geniušas. Programa įdomi, tarsi pratęsė čekišką temą, kuri 
vyravo gegužės 5 d. įvykusiame puikiai taivaniečio Tung-
Chiech Chuago diriguojamo orkestro koncerte. Dirigentas 
ir orkestras meistriškai, įtaigiai atliko Antonino Dvořako, 
Boguslavo Martinů kūrinius. Pasirodė puikūs solistai, pia-
nistai Indrė Baikštytė ir Gintaras Januševičius.

Sezono pabaigos koncerte, skambėjo čekų kompozito-
riaus Leošo Janáčeko operos „Jenufa“ orkestrinė siuita, taip 
pat Jacques‘o Ibert‘o Divertis-
mentas orkestrui ir Aleksandro 
Skriabino Ekstazės poema.

Dm. Matvejevo nuotraukos

Atliekant Ludwigo van Beethoveno Septintąją simfoniją 
A-dur, op. 92 matėsi daug gerai išmokto dirigavimo, tačiau 
orkestrą įkvėpė daugiau maršui ir fanfaroms nei gilesnei 
dramaturgijai. Finale trimito ir varinių pučiamųjų aktyvus 
dominavimas priminė gerą žymaus dirigento Ericho Leins-
dorfo pastabą: „Orkestro muzika – daugelio garsų junginiai, 
raizginiai, iš kurių vieni yra pagrindiniai, kiti tik akompa-
nuojantys.“ Tokių vaidmenų pasidalijimo nesijautė išryškinant 
solines grupes simfonijoje ir akompanuojant smuikininkei.

Galima buvo pasidžiaugti gerai intonuojančiu, technišku 
orkestru. Bręstančiu dirigentu ir puikia publika,  pabrėžusia 
vakaro iškilmingumą, puikiai žinojusia kur atėjusi, dėmesin-
gai klausiusia ir net nebandžiusia ploti tarp kūrinių dalių.
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Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas 
meno vadovo ir vyr. dirigento Gintaro Rinkevičiaus, gegu-
žės 11 dieną baigė koncertų sezoną. Vilniaus kongresų rū-
muose koncertavo pasaulinio garso violončelininkas Mischa 
Maisky. Savo mokytoją Mstislavą Rostropovičių Rygoje gimęs 
M. Maisky vadina ne tik nuostabiu mokytoju, bet ir antruoju 
tėvu.  Žinomi solisto koncertai su Sauliaus Sondeckio vado-
vaujamu Lietuvos kameriniu orkestru Zalcburgo Mozarteume 
1994 metais.  

M. Maisky – laukiamas reikšmingiausiose pasaulio kon-
certų salėse. Su G. Rinkevičiaus diriguojamu Valstybiniu 
simfoniniu orkestru sezoną baigė atlikdamas Ottorino Respi-
ghio Variacijas violončelei ir orkestrui bei Piotro Čaikovskio 
Variacijas rokoko tema.

G. Rinkevičius klausytojus pradžiugino didelės sudėties 
orkestrui sukurtos Gustavo Mahlerio Pirmosios simfonijos 
interpretacija.



120

Ilgus metus ne 
tik vadovavęs 
Akademiniam dramos 
teatrui, bet ir 
sukūręs įsimintinų 
vaidmenų, parašęs 
gražų vėslelį romanų, 
visiems dalinęs gerą 
nuotaiką, Pranas 
TREINYS ne tik 
peržengė 90-ojo 
gimtadienio ribą, bet 
ir vėl pamalonino 
skaitytojus „Audriaus 
Pūkelio meiliškomis 
kalvarijomis“.
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VISOS LIETUVOS PRANŲ PRANUI

Gyvenimas  margas – lyg  paukštis  kukutis,
nykstantis, saugomas, bet  viliojantis  katinus...
Iš  Kuktiškių  išėjęs  klapčiukas
sostinėje  virto  aktoriumi.

Ne  vieną  dešimtmetį – Teatro
Direktorius, o  po  to – etatinis  
kalbėtojas  aktorių  pakasynose... 
                                      Maža  to – 
dar  ir rašytoją  savyje  atkapstęs.

Memuaristas  ir  romanistas, žinantis:
 prasminga  klonuoti  save, o  ne  avinus.
Sveikatos, stiprybės, kūrybinių  galių,
                                      visos Lietuvos  Pranų Pranai!
Nedaug  iki  šimto – 
aišku, turiu  galvoje, ne  gramų.

Mielą sveikinimą savo garbiam kraštiečiui
išguldė poetas, 
Utenos rajono savivaldybės meras
Alvydas KATINAS

Fotografavo Eglė Senapėdienė
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Išleido mokslo ir 
enciklopedijų 

leidybos centras. 
2017.

Taip ir neapsisprendžiau, kurį 
pavadinimą pasirinkti informacijai 
apie tai, kad iš visų reikšmingų ir 
turiningų renginių, skirtų Vydūno 
metams, jo šimto penkiasdešimties 
metų jubiliejui, reikšmingiausiu 
laikytinas fi losofi jos istorijos ir 
literatūrologijos veikalas VYDŪNAS, 
kurį parašė du iškilūs mokslo 
žmonės – Vaclovas Bagdonavičius ir 
Aušra Martišiūtė-Linartienė.

Petras BRAŽĖNAS

VISAS GYVENIMAS – 
VYDŪNUI

ar

VYDŪNAS – 
VISAM GYVENIMUI
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Ištariau tris vardus ir, iškėlęs rankas, pagalvojau, 
kiek puslapių reikėtų vien enciklopediniam jų darbų 
išvardinimui, jų atsakingų pareigų, mokslinių ir peda-
goginių regalijų, valstybinių, visuomeninių įvertinimų 
bei apdovanojimų priminimui. Vienintelė paguoda, kad 
visi „Santaros“ skaitytojai ekspromtu, be enciklopedijų 
ir žinynų, gali apibūdinti didžiąją šių žmonių kūrybos 
dalį, išvardinti bent svarbiausius jų kūrinius, visuome-
ninio pripažinimo faktus. Dar pagalvojau, kad „Santara“, 
deja, negali imtis misijos, kuri šiuo atveju laukia solidžių 
akademinių leidinių. Nedrįsčiau ir pats imtis didesnio 
kritikos darbo: tai – ne mano jėgoms.

Vienintelė aplinkybė, teikianti drąsos pasirašyti bent 
po šia informacija, yra ta, kad vieną iš veikalo autorių – 
Vaclovą Bagdonavičių – pažįstu jau penkiasdešimt aš-
tuntuosius metus nuo tada, kai šešiasdešimtųjų rugsėjį 
susitikome garsiajame Filologijos kieme, iki šių dienų, 
kai kasmet, bent po keletą kartų per metus, vienoje ar 
kitoje vietoje susitinkame būrelis buvusių bendrakursių. 
Visų į aštuntojo dešimtmečio antrąją pusę perkopusiųjų 
biografi jose yra didesnių ar mažesnių darbų ir darbelių, 
bet su Vaclovo Bagdonavičiaus nuveiktais darbais, tikiu, 
nė vienas net slapta nėra bandęs lyginti savųjų. Ir čia 
pat privalau pabrėžti, kad Vacys, kaip mes nuo jaunys-
tės jį įpratę vadinti, niekada nedavė progos pajusti savo 
pranašumą. Dažno susitikimo metu kukliai įteikdamas 
visiems kokį nors naują savo ar savo rūpesčiu parengtą 
ir pakartotinai išleistą Vydūno veikalą, jis sugebėdavo pa-
lydėti dovaną netikėto atradimo įspūdžiais, naujų kūrybi-
nių planų ar būsimų vydūniados renginių perspektyvom, 
kažkokiu tik jam vienam prieinamu būdu asmeninius 
rūpesčius, siekius ir pasiekimus pridengdamas mintimi, 
kad Vydūnas yra neišsemiamas. 

Iš visų daugiau ar mažiau pažįstamų kultūros ar 
literatūros mokslo žmonių nedvejodamas galiu įvardinti 
vienintelį Vaclovą Bagdonavičių, kurio moksliniai tyrinėji-
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mai būtų taip harmoningai susiję su autoriaus asmenybės 
brendimu. Vydūno fi losofi nės idėjos, jo etikos principai, 
moralinės nuostatos yra taip giliai persmelkę tyrinėtojo 
asmenybę, kad tą nesunkiai gali pajusti kiekvienas, net 
ir nežinodamas visos mokslininko kūrybinės biografi jos. 
Per penkiasdešimt metų, gal nuo baigiamojo lituanisti-
nių studijų kurso, skirta Vydūnui. Iš to – pirmasis šios 
informacijos pavadinimas.

O antrasis? Jeigu šiandien jaučiu, kad Vydūnas ir mano 
gyvenime (esu įsitikinęs, kad tokie prisipažinimai galėtų 
būti skaičiuojami ne vienetais ir ne dešimtimis) reiškia 
daug daugiau nei daugeliui ne tik mano kartos žmonių, tai 
ne tik todėl, kad jis iš tiesų didis, bet ir todėl, kad apie 
tą didumą, o ypač – apie nepakartojamą individualumą ir 
originalumą, buvo nuolat subtiliai primenama, pasiūlant 
paskaityti tai, ko nebuvo ir nėra jokioje lituanistų rengimo 
programoje. Ką čia bepridurti? Ačiū, Vaclovai! 
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Su antrąja šio veikalo autore – Aušra Martišiūte-Linar-
tiene – nesu artimiau pažįstamas, bet tokį prisipažinimą 
ištariu tik pasiteisindamas, kad jai šioje informacijoje 
tenka tik kukli pastraipa. Bet ir joje būtina priminti 
(bent kiek atokiau nuo lietuvių dramaturgijos tyrinėjimų 
stovintiems skaitytojams), kad – po akademiko Jono Lan-
kučio, kruopštaus B. Sruogos ir J. Grušo dramaturgijos 
tyrinėtojo Algio Samulionio – Aušra Martišiūtė-Linartienė 
yra autoritetingiausia lietuvių dramaturgijos žinovė, jau 
prieš du dešimtmečius apgynusi humanitarinių mokslų 
daktaro disertaciją būtent iš Vydūno kūrybos.

Du iškilūs mokslininkai, į vieną monografi ją sudėję 
savo dešimtmečių kūrybos vaisius, sukūrė ne tik įspū-
dingą paminklą rašytojui ir fi losofui Vydūnui, bet ir pa-
tikimiausią vadovą į plačiašakę jo kūrybą šiandieniniams 
skaitytojams ir būsimoms jų kartoms. 

   
Kovo 22-ąją buvo minima 150 metų Vydūno (Vilhelmo 
Storostos, 1868–1953) gimimo sukaktis. Ta proga pa-
rengtas radijo laidų ciklas „Lietuvos giesmė“, įamžinantis 
iškilaus veikėjo kūrybą. Pokalbiai įrašyti Nacionalinio 
Kauno dramos teatro įrašų studijoje (garso rež. Arnoldas 
Akelaitis). Teatro vadovas, aktorius Egidijus Stancikas 
kalbino dramaturgą, prozininką, teatro kritiką, publi-
cistą Gediminą Jankų ir aktorių Petrą Venslovą. Prieš 
tris dešimtmečius Petras Venslovas įkūnijo Kauno tea-
tro scenoje Vydūną Gedimino Jankaus regesių dramoje 
„Amžinas keleivis“ (spektaklio rež. Juozas Ivanauskas). 
Radijo laidoje skamba aistringi ir ryškūs pašnekovų pri-
siminimus apie tai, kada ir kuo juos pakerėjo Vydūno 
asmenybė, kaip gimė dramos sumanymas, kas buvo kiti 
legendinio spektaklio kūrėjai ir kodėl šiandienos teatrai 
dar vis nedrįsta atsigręžti į Vydūno dramaturgiją? Pro-
jekto sumanytojas Sigutis Jačėnas. Nuotraukoje Rūta 
Staliliūnaitė ir Petras Venslovas spektaklyje „Amžinas 
keleivis“.
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Pamažu rimsta aistros dėl mūsiškės Ievos Zasimauskaitės pasi-
rodymo „Eurovizijoje“. Vieniems skauda, kad užimta vieta turėjo 
būti aukštesnė, kiti reikalauja kompozitoriaus „ataskaitos“ ir t.t. 
O Prezidentas Valdas Adamkus viltingai išlydėjęs dainininkę į 
konkursą, ir dabar nedvejoja: „Ieva savo pasirodymu  pademons-
travo Europai koks subtilus mūsų kraštas... Kiti tegul ūžauja...“

R. Lileikio nuotrauka.

•
Kultūros visuomenei pristatytas LRT fi lmas „Žmogus su laiko 
žyme“ – apie kompozitorių, kultūros vadybininką Vytautą Lau-
rušą. Filmą kūrė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, Natalija Kolesnik, 
Janina Sabeckienė. Pristatyme dalyvavo LRT generalinė direkto-
rė Monika Garba-
čiauskaitė-Budrie-
nė, vadybininkai, 
profesorius Vytau-
tas Landsbergis.

Nuotraukoje 
Vytautas Laurušas 
fi lmo sutiktuvėse.
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Su nauja novelių ir esė 
knyga „Paukščiai vėjyje“ 
savo aštuoniasdešimtąjį 
gimtadienį sutiko rašy-

tojas Laimonas Inis. 
Vilkimės, kad tie vėjai 
dar pripustys idėjų ir 

naujoms knygoms...

„Vilnius visados, net ir lietui lyjant, gražus, o labiausiai – kai 
prasideda visuotinis žydėjimas. Atrodo, visa, kas gyva, stiepiasi 
saulės link. Vėl šviste sušvinta barokiniai bokšteliai, gatvės, 
kiemai... Tas medžių rankų ir bokštelių pašnekesys, papuoš-
tas klevų, vyšnaičių, vėliau – obelų ir alyvų žiedais pavasarinio 
dangaus fone visuomet paslaptingas, lydimas paukščių giesmės. 
Nuostabu, sparnuočiai vis dar randa sau vietos mieste... Ir tada 
užeina noras palikt kokį pėdsaką baltoj drobėj...“ – sako daili-
ninkė Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė, surengusi tęstinę ciklo 
„MEDŽIAI IR BOKŠTAI“ parodą.
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Po ilgų diskusijų, Liepos 5– ąją Kaune iškils VYTIS. Šitos akci-
jos spiritus movi Vilius Kavaliauskas labiausiai džiaugiasi, kad 
pagaliau idėja sulaukusi aibės prieštaravimų, įsikūnija gerų ir 
supratingų žmonių dėka. Tarp tų supratingųjų ir Henrikas Juš-
kevičius, vienas pirmųjų solidžiai parėmęs VYTĮ privačiomis lėšo-
mis. Jis pats apie tai nelinkęs kalbėti. Kaip ir apie kitus gerus 
darbus Lietuvai. Jau nekalbant apie nacionalinę TV, UNESCO 
...Neseniai ne vienas mūsų funkcionierius gviešėsi „laurų“, kad 
Tolminkiemis neatitektų į stačiatikių bažnyčios globą. Kad taip 
neatsitiko didžia dalimi lėmė Henriko Juškevičiaus autoritetas. 
Jo pastangomis ir Lietuvos žurnalistų organizacijos „balsas“ gal 
vėl bus juridiškai reabilituotas tarptautinėje erdvėje... 

Nuotraukose: Ukrainos meistrai VYTĮ netrukus palydės Lietuvon.
Henrikas Juškevičius ir Vilius Kavaliauskas jau galvoja apie naujas 
veiklas.
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Šiemet Vasario 16-osios akto signata-
ro Donato Malinausko fondo kultū-
ros premija skirta Lietuvos kultūros 
tyrimų instituto vyresniajam mokslo 
darbuotojui, poetui, publicistui dr. 
Vytautui Rubavičiui.

Premija skiriama už  rūpestį naci-
onalinėmis vertybėmis, jų plėtojimą 
realiame gyvenime ir kūryboje. Tokios 
vertybės buvo artimos ir signatarui 
Donatui Malinauskui.

Donato Malinausko fondą prieš še-
šerius metus įsteigė Signataro gimi-
naitis chirurgas rokiškėnas Viktoras 
Jencius – Butautas ir D. Malinausko 
vaikaitis Tadas Stomma gyvenantis JAV.

•
Europarlamentaro Vytenio Andriukaičio knyga „Justino Marcin-
kevičiaus laikas“ sulaukė neeilinio susidomėjimo. Dažname susi-
tikime autorių sutinka pilnos salės. Čia laukiama atviro, tiesaus 
ir ...teisingo žodžio. Tačiau Vytenis be savo knygos, auditorijai 
mielai pristato ir Rašytojų sąjungos leidyklos išleistas (parengė 
Valentinas Sventickas) knygas: „Justinas Marcinkevičius: kokį jį 
pažinome“ ir poeto rinktinę „Amžiaus pabaiga: eilėraščiai, poemos, 
esė“, kurioje ir dramatiškasis skyrius „Taburetė virš galvos“. 

Nuotraukoje Vytenis Andriukaitis susitikime su vilkaviškiečiais.
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Vasario 16-osios naktį, prieš Vilniaus Katedros varpams išmušant 
dvyliktą, mieste dar vis šurmuliuojant Valstybės atkūrimo šim-
tmečiui, „Ąžuolų klubo“ choro (meno vadovas prof. Povilas Gylys)  
vyrai prie šv. Onos bažnyčios sugiedoję Lietuvos himną, sėdo 
autobusan ir leidosi kelionėn į Berlyną. Čia juos pakvietė lietuvių 
bendruomenė Berlyno kultūros centre „Spirale“ drauge pažymėti 
Valstybės jubiliejų. Gausiai publikai „Ąžuolai“ atliko J. Naujalio, 
V.K. Banaičio, J. Žilevičiaus, J. Tallat-Kelpšos, V. Budrevičiaus, 
V. Augustino, V. Miškinio, A. Jurjano, V. Tormio kūrinius.
Kitą dieną choristai drauge su vargonininke Jūrate Landsbergyte 
ir fl eitininku Vytautu Oškiniu surengė šventinį koncertą (nuo-
trauka apačioje) Epiphanijos bažnyčioje.  
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Post scriptum

PIRKLIŲ VALIA

Rodė Lietuvai Strazdelis kelią
Link upelio

Nepaklausė Lietuva Strazdelio – 
Želia kelias link upelio...

r.n

Tokia, deja, šiandien 
Jurgio Baltrušaičio 

vaikystės Antvardė...
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