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Į Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
dešimtmečio šventę gausiai susirinkusiai kultūros, mokslo, 
dvasininkijos publikai, muziejaus vadovas dr. Vydas Do-
linskas padėkojo: „Ačiū, kartu mes galime viską“... Ir nė 
žodelio apie gausybę patirtų kliuvinių... 

Vytauto Abramausko nuotraukos

Kompozitorius Stanislovas MONIUŠKA 
(Stanislaw MONIUZSKO), dažnai 

gretinamas su Frederiku Šopenu, buvo 
vienas ryškiausių romantizmo muzikos 

kūrėjų Europoje. Iškilaus kultūros veikėjo, 
gimusio Baltarusijoje, gyvenusio ir 

dirbusio Lietuvoje bei Lenkijoje, 200-osios 
gimimo metinės Lenkijos, Lietuvos ir 

Baltarusijos teikimu įtrauktos į UNESCO
 2019 m. minimų datų sąrašą.

Beveik du dešimtmečius kompozitorius 
praleido Vilniuje ir paliko ženklių pėdsakų 

Lietuvos kultūros istorijoje.



1988 m. Lietuvos istorijos instituto Pilių tyrimo grupė, 
vėliau pertvarkyta į Pilių tyrimo centrą „Lietuvos pilys“, 
pradėjo sistemingus Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų 
teritorijos archeologinius tyrimus ir ilgainiui sukaupė bei 
Valdovų rūmų muziejui perdavė apie 0,5 mln. vertingų 
radinių. Kazimiero Vainoro nuotraukoje – rūmų rytinio 
korpuso kampinio rūsio su įgriuvusių skliautų liekanomis 
tyrinėjimai.

Justinas MARCINKEVIČIUS:
– Tai vieta, kurioje telpa
tiek daug Lietuvos...

2010 m. liepos 1 d.
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prologos

Julius SASNAUSKAS

KAI ŽIEMA – NE TIK ŽIEMA
Nežinau, ar istorikai yra mėginę nustatyti, kodėl Lietuvos 

Taryba mūsų Nepriklausomybės Aktui pasirašyti pasirinko 
būtent vasarį. Aplinkybės lėmė? Vokiečių paliaubos su bol-
ševikais paliko landą laisvės ištroškusiems vingriems lietu-
viams? Viskas tiesiog noko ir prinoko, pradedant jau 1917-
ųjų gruodžio deklaracija? O gal atsitiktinumas, gal Tarybos 
nariai metė burtus? Arba, nedrąsu sakyti, – stebuklas, kaip 
nesyk buvo pasirodę ir Atgimimo metais. 

Girdėjau mintį, jog kalta žemdirbiška lietuvio prigimtis: 
girdi, pavasarį, vasarą ir rudenį mes paskendę darbuose, 
o žiema lieka pasakoms ir svajonėms. Arba politikai. Bet 
jeigu žinai, kad mylimoji Jono Basanavičiaus žmona Eleonora 
buvo mirusi vasario 16-ąją, galima įtarti ir kitus dalykus, 
kodėl ant istorinio dokumento atsiradusi ta data. Vėliau ir 
Basanavičiui, greičiausiai ne be jo paties troškimo, buvo 
lemta baigti savo žemišką kelionę kaip tik tą dieną.

Man dar patinka mintis, kad mūsų nepriklausoma tėvy-
nė išsirito būtent iš žiemos, iš sniego ir speigo. Ne gegužės 
žiedai ar vyturio giesmė, yra didysis laisvės sąjungininkas. 
Kad ir kaip gražiai stengėsi Maironis pavasario balsais pri-
sišaukti laisvės rytmetį. Viduržiemių tvirtovės, iškilusios iš 
nuodėmės ir mirties ledo, traukte traukia sukilėlių drąsą ir 
pasiaukojimą. Užsisuka amžinieji laisvės kovų pavyzdžiai 
ir naratyvai, kad ir kiek būtum viską primiršęs.

Vilniuje aną 1918 metų vasario šeštadienį neužfiksuota 
nei kruvinų mūšių, nei kokių barikadų. Kad tikrai buvo šalta, 
žvarbu, drėbė šlapias sniegas, žinome iš amžininkų prisi-
minimų. Miesto valdžia su oberbiurgermeisteriu priešakyje 
greičiausiai sriūbčiojo kavą ar murksojo, svajodama apie 
gyvenimą po karo. Paliaubose su bolševikais Oberostas buvo 
paliktas vokiečių globai. Pilies gatvėje kas žingsnis nestyrojo 
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kaizerio kareivių sargybos. Šalimais, Šv. Jurgio prospekte, 
jiems buvo proga nerti į gerai prišildytą soldatenheimą, ka-
riuomenės svetainę, palošti kortomis ar brūkštelėti mylimajai 
dar vieną feldposto atviruką. Arogantiškas, visiems įsipykęs 
karinės administracijos viršininkas ką tik buvo užleidęs 
vietą simpatiškesniam įpėdiniui. Tarybos nariai, susisupę į 
savo sunkius žieminius paltus, galėjo ramiai nutrepsėti iki 
dabartinių Signatarų namų, kur trečiajame aukšte nuomojosi 
patalpas Lietuvių draugija nukentėjusiems nuo karo šelpti. 
Ten, dalyvių teigimu, irgi buvę smarkiai prikūrenta, nors 
malkos karo metu – lygiai duona. Šaltis yra šaltis. Smagiai 
atšilęs vienas iš Tarybos narių net prisnūdo. 

Dr. Jonas Basanavičius, vyriausias ir garbingiausias 
Tarybos narys, turėjo mėgti šilumą. Gydytojo praktikai jis 
buvo atradęs Varnos miestą prie Juodosios jūros. Neįsikū-
rė po studijų Maskvoje. Likęs našliu, nuolat sirguliuodavo, 
buvo išbandęs ne vieną Europos kurortą. Pagaliau ir visą 
lietuvių tautą jis kildino iš saulėtų Balkanų. 

Kai Basanavičius, nusižiūrėjęs į grįžtančias gerves, po 
ketvirčio amžiaus parkeliavo iš Varnos namo, jis pasirinko 
Vilniuje Niszkowskio viešbutį ant Bokšto ir Latako gatvių 
kampo ir išgyveno ten kone visą dešimtmetį. Manytum, bu-
vusiam kunigaikščio rūmų gydytojui rūpėjęs aukštas lygis, 
patogumai, bet veikiau buvo priešingai – viešbutis, dargi 
vienas kukliausių Vilniuje, atsirado per didelį nusižeminimą. 
Ir maitinosi mūsų patriarchas, kaip pasakoja liudininkai, 
pigiausiose miesto valgyklose. Pas Niszkowskį teturėjo vie-
ną kambarį. 

Iš šios vietos Basanavičių išgujo prasidėjęs karas, tas 
pats, kuris vėliau ir vienaip, ir kitaip dovanos auksinį šan-
są Vasario 16-ajai, kartu su visa jai tekusia nelemtimi iš 
Rytų. Kita priežastis, dėl kurios reikėjo palikti Niszkowskį, 
vėl susijusi su Vilniaus žiema ir žmogui reikalinga šiluma. 
1914 metų sausį, gal pats iš taupumo savo kambaryje kū-
rendamas krosnį, Basanavičius du kartus smarkiai apsi-
nuodijo smalkėmis ir buvo tik per plauką nuo mirties. Jo Virginijos Valuckienės nuotrauka
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bičiulis baltarusių veikėjas, užsukęs į viešbutį, rado daktarą 
be sąmonės. Šiaip taip atgaivintas, jis labai pasikeitė. Pasak 
Smetonos, tapo mažakalbis, lėtas, nuolatos „vienodai rimtas”. 
Toks jis dabar ir atpažįstamas paveiksluose ar nuotraukose. 
Kaip rimto žmogaus sumanymas atrodo ir mūsų Nepriklau-
somybės epopėja. Jei ne tas viduržiemis, daugiau viskas čia 
tobula – ir laiko, ir turinio, ir vietos, ir akcentų prasme. Net 
kiekvienas paradoksas šioje istorijoje – rimtas.

Daug kas, net nemėgstantis žiemos, paliudys, kad besiga-
lynėdamas su šalčiu, atlaikydamas speigą, žiebdamas kokią 
ugnelę, nepastebimai grūdino savo sielą, mokėsi kantrybės 
ir pasišventimo. Mintis apie šventąjį Brunoną, prišalusiomis 
prie balno kilpų basomis kojomis nešantį mums Evangeliją, 
yra didesnis akstinas tikėti už aibę Vyskupų konferencijos 
raštų. Antano Sutkaus nuotraukose, kai dar visas Vilnius 
kūreno krosnis, virš senamiesčio stogų besiraitantys dūmų 
zigzagai atrodo lyg kito pasaulio, kito gyvenimo vėliavos, 
iškeltos padrąsinti bei pamaloninti žiemos miestą.

Net užkvipus pavasariais ir žibuoklėmis, vasaris bus 
vasaris. O žiemoti šiame mieste šalia laužų ir krosnelių yra 
didi laimė. Viena pasaka vejasi kitą. Iš savo didybės išsinė-
rusių herojų procesija, kuriai nebaisus šaltis. Nesibaigiančios 
sutartinių ženklų dėlionės. Apreiškimai, kurie tarsi išvirkščias 
drabužis: gauni ne tai, ko ieškojai. Kažin kas čia įspausta, 
įmaišyta į kiekvieną žiemos centimetrą. Lyg ir žinotum, bet 
iš tikrųjų tai dar daugiau nei žinia apie šilumą ir visas bro-
liškas jungtis, apie sukilėlių drąsą ir įveiktas ledo imperijas. 
Kitas pasaulis? Niekada nepasotinama laisvė? Turbūt ji.

(„Mažoji studija“)

Julius Sasnauskas
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Aukštieji svečiai,
baigėsi Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų tei-
kimo ceremonija; šiemet tai ir įžanga į Vasario 16-osios 
minėjimą. Natūrali ir prasminga sąsaja. Vasario 16-oji davė 
mums didžią demokratinės valstybės, demokratinio gyveni-
mo pradžią. Demokratinė Lietuvos respublika, kurios idėją 
1949 metų Deklaracija sutvirtino ir partizanų vadai, ir 1990 
metų Kovo 11-osios respublika, savo Konstitucija paskelbusi, 
kad Lietuva „ yra nepriklausoma demokratinė respublika“. 
Demokratija brangi, bet ir skaudi. Skauda, tai ir reiškia, 
kad esu; skausmas ir yra svarbiausia būties tiesa, - šios 
mintys yra persmelkusios ne vieną ir lietuvių humanistų 
tekstą. Demokratijos instrumentai yra ir žmonių likimai, 
sunkūs, prieštaringi, kartais ir žaizdoti. Turime mokytis ir 
iš skaudžių demokratijos sandūrų, tikėdami, kad ir mus, 
mūsų visuomenę ištiks prabanga liūdna subręsti – pagal 
Oskaro Milašiaus eilėraštį „Lietuva“. 

Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija yra aukš-
čiausias kūrėjo apdovanojimas Padėka ir įpareigojimas. 

Ko visuomenė tikisi iš laureatų, ko laukia? 
Kad individualiais kūrybos aktais būtų sutvirtinta mūsų 

žmogiškoji, tautinė, pilietinė tapatybė, sutvirtintos kūrybinės 
Lietuvos galimybės reikštis ir namuose, ir pasaulyje, visaver-
tiškai būti Europoje. Kūrėjui svarbūs visuomenės lūkesčiai, 
bet jis turi išlikti laisvas. Negali minti tik išvaikščioto kelio. 
Jam reikia ir savo, atskiro, dažnai ir erškėčiuoto tako. Tik 
talentingas menininkas gali patekti ir į įtampų, prieštarų 
lauką, atverti žaizdas, kurias gal ir norėtume užglaistyti, 

Nacionalinių kultūros ir 
meno premijų komisijos 
pirmininkės profesorės 
Viktorijos DAUJOTYTĖS 
žodis
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VALSTYBĖS link...

pridengti bendrais žodžiais. Bet bendri, nors ir gražūs žodžiai 
ima atsiskirti nuo tikrenybės, kuri savo tikrumą išsaugo tik 
nuolat tikrinama. Tapatybė tvirtinama ne tik pritarimais, bet 
ir kritiniais vertinimais. Mitai, kuriuos susikuriame gynybai 
ir saviginai, turi būti patikrinami, išbandomi ir pasikeitu-
siomis sąlygomis. 

Istorija yra visų, istorija nepriklauso niekam. 
Aukščiausia menininko laisvė yra jo sąmoningumas: „ 

Bet gali neveržti kojų, / Aš sau kelią pats pastoju...“, – tiek 
ir apie menininko laisvę bei atsakomybę Jurgio Baltrušaičio 
metafora ( „Mirksnio burtai“). Lietuva buvo, yra ir bus atpa-
žįstama iš savo laisvų ir atsakingų menininkų, kaip ji buvo 
atpažinta ir įvertinta iš Jono Meko, Eimunto Nekrošiaus. 
Tikėkime, kad ir 2018 metų Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatai ne tik išskleidžia savo talentų galimybes, 
bet atitinka ir išreikštus ar neišreikštus savo visuomenės 
lūkesčius. Dar ištarkime kino operatoriaus Audriaus Ke-
mešio vardą,retrospektyviai skambantį ir šiomis dienomis, 
ir su viltim pakartokime didįjį Horacijų: non omnis moriar. 
Susitinkame ne tik su atskiru atveju, bet ir įspūdingu meno 
reiškiniu, perkeitusiu naujojo lietuvių kino vaizdiniją. Vytauto 
Martinkaus romanizuotas mąstymas, sudėtingi vaizduotės 
labirintai stiprina mus ir pasaulio intelektualiosios literatū-
ros akivaizdoje. Dramaturgas Marius Ivaškevičius, drąsiai ir 
kūrybiškai perduoda teatro scenai sudėtingus ir prieštarin-
gus žmogiškuosius likimus, įdomius ir už Lietuvos. Artūrą 
Railą galėjome įsidėmėti iš programinės „Žemės galios“, tarsi 
persmelkiančios ir dabatinę šio menininko vizualinę kalbą. 
Aktorius Darius Meškauskas – lietuvių teatro kūrybingojo 
proveržio (ir Lietuvoje, ir pasaulyje) dalyvis; be talentingų 
aktorių talentingo teatro nėra ir būti negali. Dirigentė Mirga 
Gražinytė-Tyla, išskirtinė jos galia muzikai, pertekanti į kū-
rėjos autoriteto galią, į pasaulio sales išvedančią ir Lietuvos 
muziką – pirmiausia Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Po kelių 
akimirkų ir į mus prabils muzika, paženklinta Čiurlionio, 
giliausio ir universaliausio mūsų kultūros kodo.

2019 vasario 16 d. Vilniuje
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Rimvydas STANKEVIČIUS

– Rimvydai, ilgą laiką dirbote žiniasklaidoje. Kas nutiko, kad 
metėte darbą ir dabar visą laiką, spėju, skiriate kūrybai? – knygų 
mugėje pasiteiravo LRT. Lt žurnalistė Virginija Sližauskaitė.

– Gal tiesiog pasenau arba perdaviau estafetę, nes žurnalisti-
koje žmogus turi programą, kurią išsakęs turi arba kartotis, arba 
nutilti. O kartotis labai neskanu, nors kartais ir reikia. Kol turi 
ką pasakyti, kol tai naudinga Lietuvai ir visuomenei, tol dirbi ir 
stegiesi. O kai ta iliuzija išsisklaido – išeini į lengvesnį pasaulį. Ir 
štai jau lygiai metai esu tik poetas ir, turiu pasakyti, labai dažnai 
jaučiuosi laimingas žmogus. Visgi laimingas žmogus tas, kuris turi 
laiko sau. Nepatikėsite – per šiuos metus perskaičiau visą auksinę 
pasaulio klasiką. Kas šiais laikais turi laiko skaityti, ką parašė 
Dantė, Gėtė, Dostojevskis? Niekas, tik tokie žmonės, kaip aš.

– Kokį kūrybinį etapą išgyvenate šiuo metu?
– Visai neseniai baigiau rašyti naują poezijos knygą. Šiuo metu 

man atrodo, kad taip gražiai dar nesu rašęs. Nors... taip atrodo po 
kiekvienos knygos, o tiesą sakant, be to džiaugsmo ir pasigėrėjimo 
niekas ir neneštų savo rankraščio į leidyklą. Naujoji mano knyga 
vadinsis „Kiaurai kūnus“.
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GENTIS

Mano gentis, įprastai,
Nepasilieka savy 
Žiemoti – 

Pernelyg rūsčios ir ilgos čia žiemos –

Pernelyg 
Žemomis lubomis, 
Dūkliomis pūgomis, tramdomaisiais –

Pilys, apgultos vilkų,
Lopšiai vaikų, apgulti vilkų,

Žvilgsniai ir pokalbiai žmonių, 
Dejonės, glamonės 
Ir bučiniai žmonių – 

Apgulti vilkų... 

Po altorių paveikslais – tamsu, 
Po krūtine – ankšta, 
Vos vienas kitas šventasis 
Spingsi minioj tartum žvakė (nuo jų – 
ne šviesiau, tik
dar tirštesni ant sienų 
šešėliai) –
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Rimvydas STANKEVIČIUS

Svetimkūniai, svetimkūniai... 

Šita tikrovė mums nesueina per pečius –
Ji siūta nepasimatavus – be mūsų, vietoje mūsų,  
Be prorėžų akims, nepaliekanti 
Vietos bent kiek

Drąsesniam manevrui –

Indėnai turėdavo tokias fleitas, 
Kuriomis, prireikus,
Grodavo vilkams ar mėnuliui,

Prireikus, pagreitindavo
Ar veik visai sustabdydavo 
Savo kvėpavimą, svetimą
Laiką –
 
Pìlnatis įšaldydavo eketėse,
Vilkus sugaudydavo tiesiog rankomis,

Tiesiog kybančius 

Šuolyje...

Mes – nei tų fleitų, nei laiko
Neturime.

Mums skirta mautis vilkus per galvą, 
Tarsi neprasagstytus marškinius,
Ir tramdyti juos iš vidaus 
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POEZIJA

Savimi, 
Nelyg pentinais ir apynasriais...

— — —
Pavasariais
Mano gentis sugrįžta namo –

Kas randa save paūgėjusį, 
Kas – gražiai žilstelėjusį,
Kas – susilaukusį vaikų, kas –

Seniai jau mirusį...

Viskas vienodai džiugina –
Bendros vaišės, deglų šviesa,
Juokas bendras visų, 

Peržiem 

Savęs ir savų 
Išsiilgusių...

Kad ir ką vietoj kūno dėvėtumei,
Mūsų genty svarbiausia – 
Nė akimirkai nepamiršt,
Kas iš tikrųjų esi –

Todėl nuo mažens esam mokomi
Niekada nepareiti per anksti,
Nesitapatinti su tramdomaisiais,
Nesusipainiot tikrovių 
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Rimvydas STANKEVIČIUS

Rankovėse:

Žinok, tas – tavim krikštytas,  
Klegantis vygėj – 
Ne tu.

Ne tu ir tas – 
Ateity – 

Į kapus su raudom išlydimas...

Tu – tik tas, kur per amžius 
Lekia lygiom su pūga,
Kur voliojas laimingas po sniegą –

Štai ir dabar –

Septynis vilkus ant savęs 
Susivilkęs.
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POEZIJA
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Rimvydas STANKEVIČIUS

BLYKSNIAI (SPEIGO SAULĖTO)

I
Kalėdinėj dulksnoj nuskęsta miestai. 
Sulėtinti varpai iš marių dugno...
Atsakymai arti – ranka paliesti
Gali ir Gralį, ir Praamžiaus ugnį –

Sujungt gali net tai, kas nesijungia,
Sutaikyti net tai, kas nesutaikoma –
Sapnai besvoriai ir sparnai apsunkę,
Širdies ramybė ir aistra besaikė...

Nelieka adresų, pėdų ant sniego,
Nei praeities, nei būsimojo laiko –
Visi keliai link kojų susibėga,
Net išimtys su dėsniais susitaiko –

Kaltų nebus – jau buvo, jau pakanka –
Atleista Judui... Budeliams atleista... 

Pilotas taikiai tiesia Jėzui ranką 
Ir kviečia eiti sniego gniūžtėm žaisti.
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POEZIJA

II
Kalėdinėj dulksnoj ištirpsta žmonės
Ir džiugesio motyvą vis kartoja
Varveklių dyvini metalofonai –
Jais spinulių lazdelėm saulė groja...

Taip jaukiai lig nosyčių įsirausę
Kaukučiai miega ir per miegą juokias 
Po angelo sparnu, lyg patale minščiausiam –
Nors netiki jie Dievą – nieko tokio –

Nebūtina tikėt – ir taip jau aišku viskas –
Jei kas ir egzistuoja, tai tik gėris –
Antraip nebetviskėtų, o juk tviska,
Seniai išblėsę būtų, o juk žėri –

Virš mūs tikrovės, virš pušų karūnų,
Aukštam skliaute, trobos lange šerkšnotam... 

Pametusios pusnynuos mūsų kūnus –
Juk mūsų sielos šitaip nekvatotų.
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Rimvydas STANKEVIČIUS

III
Kalėdinėj dulksnoj užšala Stiksas
Ir vėlės vėlei pas savus pareina,
Pakviesk vidun, jei tik kurią sutiksi –
Įleisk savin, jei tik duris supainios –

Nes šiandien svetimų nėra – vien Dievas,
Nes jau visi visiems išties atleido –
Visiems po riekę ir visiems po rievę,
Po lygiai sniego ir po lygiai speigo –

Po lygiai mirusių, po vieną mirksnį žmogui,
Po vaiskią natą, spyglį, po lėkštutę –
Pabūkim bent jau šiandien jiems pastoge –
Rytoj ir vėl savim galėsim būti –

Dabar – tegu jie šoka, tegu supas,
Lai jų balsai mums iš vidaus ataidi:

„Tegu jų juokas žais ant mūsų lūpų,
Tegu mūs ašaros atitirpins jų veidus“.
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POEZIJA

IV
Kalėdinėj dulksnoj išnyksta šunys, 
Jų vingrūs kūnai sūkuriais pavirsta...
Tik byra žvaigždės nuo pušų viršūnių,
Tik moja šakos baltutėlėm pirštinėm –

Girdėjot? Jau ir tiems, kurie maištavo
Nuo šiandien leista tęsti angelystę.
Sparnų ir nimbų neatgavę savo
Jie pėsčiomis Dangun po vieną ėmė grįžti 

Šventumo kurso iš pradžių kartoti –
Pradėt nuo šerkšno – paprasčiausio nėrinio –
Nuo mūsų sielų, žiemai dedikuotų,
Nuo grožio droviai virstančio į gėrį –

Tad galim eit, jau net ir mums atleista,
Jau ir išėję amžiams pasiliksim

Baltam lape – baltuos šventuos paveiksluos,
Kurių nieks nepiešė. 
                            Bet jie vis tiek sublyksi.
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Rimvydas STANKEVIČIUS

Algimanto Kezio nuotraukos
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POEZIJA

PASKUTINIS BLYKSNIS
  „Mūsų genty svarbiausia – 
  Nė akimirkai nepamiršt, kas iš tikrųjų esi“

Po šventės mes neradom savo kūnų,
Tik tai, kas niekieno, kas nuo kitų atliko – 
Bebalsį paukštį, bėgantį viršūnėmis,
Bevardį žvėrį, genamą skalikų,                                         

Kelias žvaigždes pro ledo luobą storą,
Kelis medžius – liesus pūgų augintinius... 
Tais, kuriais niekas būti nepanoro –
Nuo šiolei mudu pakaitom vadinsimės...

Lašėjom sniegenom, sukruvintais pilvukais,
Blyksėjom uogomis šermukšnio apsivilkę,
Jau sukūriais vingriais po plyną lauką sukomės,
Jau lėkėm po velnių, tačiau ir ten netilpome...

Todėl lėtai, lėtai, kaip tik po šventės būna, 
Balton tylon baltais keliais išėjome

Su tais, kurie nerado savo kūnų –
Pas tuos, kurie jų niekad neturėjo.
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…PAVASARIS VALDOVŲ RŪMUOSE…

Paroda suorganizuota bendradarbiaujant įvairioms Lie-
tuvos atminties institucijoms: muziejams, bibliotekoms, 
Lietuvos valstybės istorijos archyvui ir privatiems asme-
nims, saugantiems su S. Daukantu susijusį paveldą. Pri-
statoma kiek daugiau nei 110 eksponatų, bylojančių apie 
istoriko gyvenimo faktus ar jo atminimą – dvi parodos 
temas. Daugiausia dėmesio skiriama S. Daukanto veiklą 
įamžinusiems jo paties veikalų rankraščiams. Didžioji šio 
palikimo dalis, padovanota jo giminaičių Kaunackių, sau-
goma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Parodos 
dalyje, skirtoje S. Daukanto biografijai ir darbams, eks-
ponuojami svarbiausi reliktai, geriausiai atskleidžiantys 
jo gyvenimo kelią ir veiklos daugiakryptiškumą, kurių 
simbiozė įprasminama paties istoriko žodžiais Aš dėl lie-
tuvystės pamatus dedu.

S. Daukanto biografijoje esama legendinių pasakoji-
mų. Tai istorijos apie valstietišką ir vėliausubajorintą jo 
kilmę, mitinė kelionė pėsčiomis iš Kalvių, Žemaitijos, į 
Vilnių. Daiktų, siejamų su S. Daukantu, yra likę mažai, 
tik Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomi jam priskiriami 
kėdutė ir skrynelė, jie pristatomi ir parodoje.

Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 

valdovų rūmai kartu su Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutu 

surengė parodą  
„Simonas Daukantas:  

Aš dėl lietuvystės pamatus 
dedu“, skirtą iškiliai XIX a. 

Lietuvos istorijos asmenybei – 
Simonui Daukantui (1793–1864), 

kuris pirmasis parašė Lietuvos 
istoriją lietuviškai ir vėliau 

pats pateko į lietuvių kultūros, 
literatūros istorijos puslapius.
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Gausesnis paties S. Daukanto sukurtas palikimas. 
Studijomis ir gyvenimu Vilniuje prasideda jo kaip istoriko, 
švietėjo, etnografo kelias. Parodoje autoriaus gyvenimo 
etapai – Kalviuose, Vilniuje, Rygoje, Sankt Peterburge, 
Varniuose ir Papilėje – pristatomi atskirai. Kiekvienas jų 
vainikuojamas žinomiausiais istoriko veikalais – Darbay 
senuju Lituwiu yr Zemaycziu, Istoryje Ƶemaytyszka, Buda 
Senowes Lëtuwiû Kalnienû ir Zámajtiû, Pasakojimas apej 
wejkalus Lietu+wiu tautos senowie. Šie darbai paremti 
tarpdiscipliniškumu, juose jaučiama ryški vakarų filoso-
fų, tokių kaip Nikolas Makiavelis (Niccolò Machiavelli), 
Johanas Gotfrydas Herderis (Johann Gottfried Herder), 
Benediktas Spinoza (Benedictus de Spinoza), įtaka. S. 
Daukanto sudarytame jo bibliotekos kataloge nurodyti 
kai kurių iš jų darbai. Istorikui gyvam esant publikuotas 
tik vienas jo paties sukurtas istorinis veikalas – Būdas. 
Kurdamas istorinius veikalus autorius rėmėsi tuo metu 
Sankt Peterburgo Senate saugota Lietuvos Metrika. Ten 
dirbdamas jos nuorašus darė slapta. Dalis jų šiandien 
saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

Išėjęs iš tarnybos S. Daukantas grįžo į Lietuvą. Mirė 
ten pat, kur ir gimė – Žemaitijoje, Papilėje. Po mirties jis 
nebuvo užmirštas – S. Daukanto indėlis į lietuvystę verti-
namas ir šiandien, o jo atminimo paveldas dabar gerokai 
gausesnis nei biografijos reliktai.

Antroje parodos dalyje pristatomi įvairaus pobūdžio S. 
Daukanto atminimo įamžinimui skirti kūriniai. Per visą 
istoriko gyvenimą sukurtas tik vienas portretas, kitų at-
vaizdų nėra žinoma. Šis vienintelis vėliau tapo įkvėpimu 
kitiems menininkams, kūrusiems S. Daukantui atmin-
ti skirtus dailės darbus. Medaliai, atvirukai, portretai, 
liaudies menas (drožiniai, siuviniai), skulptūros, grafikos 
kūriniai, monografijos – parodoje eksponuojama gausi 
įvairiažanrė kūryba, primenanti S. Daukanto asmenybės 
svarbą ir jo indėlį į lietuvystę.
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Oskaras Koršunovas. T. Ivanausko nuotrauka

„KANKINIO“ repeticijoje. Dm. Matvejevo nuotrauka
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Rodos, taip neseniai jis buvo vadinamas išskirtiniu jau-
nosios kartos režisieriumi Europoje, tačiau susidomėjimas 
jo darbais neatslūgo per visus iki dabar slinkusius tris 
dešimtmečius. Koršunovo teatro pamatai buvo padėti dar 
1990-aisiais, kai jaunas Jono Vaitkaus aktorių ir režisierių 
kurso studentas kartu su bendraminčiais aktoriais pa-
statė „Ten būti čia“. Kartu su Nepriklausomybe Oskaras 
ieškojo naujų temų, naujų išraiškos formų, tačiau nieka-
da neatsisakė turinio esmės. Bandydamas įsiklausyti į 
laiko ženklus, jis sukūrė tik jam vienam pavaldžią me-
ninę erdvę, kurią šiandien visas pasaulis drąsiai vadina 
Oskaro Koršunovo teatru – nesvarbu, kur bebūtų sukurti 
jo spektakliai. Kad būtų linksmiau, pacituosiu patį Os-
karą: „Nepatikėsite. Po įrašo „Facebooke“ „Sekmadienio 
evangelija apie išdavystę“ man paskambino senu laidiniu 
telefonu, kuris nuo neatmenamų laikų užsilikęs pas mane 
namie, kuriuo gyvenime nesu naudojęsis, gal tik vieną 
kartą, kai man paskambino ir paklausė, ar kartais na-
mie nėra pelių. Tai štai tuo telefonu man paskambino iš 
rojaus ir iškvietė pokalbiui, mat neva kažką pripainiojau 
savo įraše.“

Apie penkiasdešimtmetį perkopusį Oskarą Koršunovą 
mintimis dalinasi jo kolegos.

Daiva ŠABASEVIČIENĖ

Oskaro KORŠUNOVO  
LAIKO ŽENKLAI: 
ofelijos, evangelijos ir skambutis iš rojaus
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Režisierius Jonas Vaitkus:     
Oskaro išskirtinumas – jo reakcijų į aplinką, kokia 

ji bebūtų, spontaniškumas. Iš čia ir atsiranda jo išskir-
tinumas ir santykiuose su žmonėmis, ir su pjesėmis, 
ir su aktoriais, na, ir su pačiu savimi. Toks gyvenimas 
ganėtinai komplikuotas, nes primena bėgimą pelkynais 
tamsoje. Bet įvairių kliūčių pasitikimas, jų vertinimas 
ir veiksmas įveikiant jas yra oskariškai autentiškas.

Aktorius Arūnas Sakalauskas:
Koršunovas savo laiku, kai sukūrė „Ten būti čia“ 

(1990), iššovė taip, kaip dabar Elono Musko raketa. 
Ypač palyginus su tuo, kas vyko kituose teatruose. Jis 
dar jaunystėje surado savo kalbą, savo energiją, savo 
literatūros supratimą. Jau vien ko verta oberiutų epo-
pėja! Dar niekur nemačiau, kad būtų taip atrakintas 
Charmsas. Mūsų bendradarbiavimas prasidėjo „Senėje“ 
(1992). Tuo metu buvome jauni, niekas negalvojo apie 
karjeras, niekas nieko neskaičiavo, nebuvome cinikai. 
Labai daug dirbome kartu ir Oskaras man, aktoriui, 
davė labai didelį postūmį. Yra sėkmė ir šlovė. Savo 
darbą pas Oskarą aš vadinu „sėkme“. Koršunovas turi 
puikų humoro jausmą, puikiai mato sceną, valdo ją. 
Jis yra išskirtinis režisierius. Dabar jau rečiau dirbu 
pas Oskarą, jis susirado savo žmones, tai – tarytum 
natūrali kaita. Tikriausiai mums pradėjo trukdyti mūsų 
patirtis. Ko jam reikia, aš suprantu iš pusės žodžio, 
kaip ir dirbant su Jonu Vaitkumi. Kadangi gyvenimo 
tempas pasidarė neįtikėtinai greitas, su aktoriais niekas 
nedirba, dabar jie privalo patys susikurti vaidmenį; tave 
tik sustato, tau nupiešia piešinį, o viską tu turi mokėti 
daryti pats. Ir jeigu tau įdomu, tu pasidarai, jeigu neį-
domu, nepasidarai. Oskaras Lietuvos teatrui yra tikrai 
svarbus. Reikia stengtis žiūrėti tik į Oskaro nuotrauką, 
o kas užrašyta ant kitos pusės, manęs tai visiškai nedo-
mina. Kūryba nevyksta be įniršio, be pavydo, be blogų 
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dalykų. Tai yra žmogaus prigimty. Bet nereikia žiūrėti į 
tai, kas parašyta ant nuotraukos, reikia žiūrėti tik į ją. 
Koršunovas turi labai daug aktorinės prigimties ir labai 
gerai jaučia aktorius. Aš labai gerai įsivaizduoju, kaip 
jam tiktų vaidinti Londono arba Dublino priemiesčio, 
darbininkų rajono chebras, tokius, kurie yra kieti, bet 
tą kietumą turi dar kažkuo parodyti.   

Aktorė Dalia Michelevičiūtė:
Su Oskaru mes esame bendrakursiai, – tai daug ką 

pasako. Tas antras režisierių ir aktorių kursas, kurį 
surinko Jonas Vaitkus, buvo unikalus. Mes mokėmės 
ne tik iš savo vadovo, bet ir iš savo kursiokų režisierių, 
su kuriais teko daug asmeniškai bendrauti. Dar studijų 
metais Oskaras išsiskyrė labai aktualiu, savitu teatriniu 
braižu, tik jam būdinga kalba. Atėjo visiškai naujos kar-
tos žmogus, mąstantis simboliškai, apibendrinančiai ir 
labai su giliomis įžvalgomis. Kažkada jis buvo užsiminęs, 
kad pirmuosius savo spektaklius skiria vienai ar kitai 
konkrečiai aktorei. Pavyzdžiui, „Ten būti čia“ vaidino 
tik viena moteris – Rimantė Valiukaitė, „Senė“ – Eglė 
Mikulionytė, o mane pakvietė į „P. S. Byla O. K.“. Aš 
buvau viena tarp nuostabių vyrų, tokių kaip šviesios 
atminties Vytautas Šapranauskas ir kiti. Tai buvo didelė 
didelė Dievo Režisieriaus dovana. Nežiūrint į tai, kad 
tuo metu dirbau su šviesios atminties Eimuntu Nekro-
šiumi, man tai buvo vienas įdomiausių vaidmenų. Buvo 
periodas, kai su Oskaru teko dirbti viename paskui kitą 
sekusiuose spektakliuose. Jis kūrė metaforinės kalbos 
teatrą. Jau nuo pirmųjų spektaklių teatre jis ieškojo 
energijos ir žodžio raiškos, subtilaus psichologizmo. Jis 
labai metodiškai ėjo link savo atradimų. Oskaras dirba 
labai lengvai, tiksliai įvardindamas ko nori. Kurdamas 
jis kartais atsispiria nuo kokio nors daikto, kartais 
įvardindamas vieną ar kitą vaizdinį apie tam tikro per-
sonažo „veikimą“. O po to yra jau Tavo kūryba. Pavyz-
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džiui, spektaklyje „P. S. Byla O. K.“ meilės scena tarp 
mokytojos ir jos pirmosios meilės vyksta tarsi spintoje. 
Mano personažas buvo sudarytas iš daugelio vaidmenų. 
Buvo labai įdomu dirbti, nes Oskaras priimdavo visus 
geresnius pasiūlymus. Jis mokėjo džiaugtis kiekvienu 
aktoriaus atradimu. Todėl, galima sakyti, kūrėme teatrą, 
bendrai ieškodami prasmių. Analizuojant praeitį, tenka 
pripažinti, kad Vaitkaus kurse buvo atskirai veikianti 
Oskaro laboratorija.  Kai prisimenu neįtikėtino skurdo 
sovietmečio laiką, o mus jame – trokštančius, ir siekian-
čius gyventi, kurti ir būti ryžtingiems... Visur buvo de-
ficitai, nuo drabužių iki tuščių maisto lentynų... Tačiau 
dvasinis alkis mus veržė ir skatino ieškoti. Dramaturgijos 
pasirinkimas buvo neįtikėtinai skurdus, todėl turėjome 
pasitelkti savo išmonę. Oskarą labai ryškiai prisimenu 
nuo pat stojamųjų egzaminų. Jis buvo labai gražus. 
Jau per pirmuosius etiudus galima buvo džiaugtis jo 
įsimintinais įvaizdžiais. Jau nuo pat pirmųjų režisūrinių 
bandymų jis tiksliai užčiuopė teatrinę atmosferą. Yra 
režisierių, kurie turi savo tikslią viziją ir stengiasi ją 
įgyvendinti, o Oskaras labai daug dirba kolektyve, jis 
pasitiki aktoriumi, priimdamas jo pasiūlymus.

Aktorius Vytautas Anužis:
Mūsų visiškai atsitiktinis susitikimas Osle 2006 me-

tais. Oskaras – Oslo nacionaliniame dramos teatre, aš 
– Oslo Menų akademijoje. Oskaro pasiūlymas: „Kaip, 
jeigu Augusto Strindbergo „Kelią į Damaską?“ Klausiu: 
„Kas Nepažįstamasis?“ Oskaras: „Tu.“ Tų pačių metų 
pavasarį jis pradėjo repetuoti savo geriausią spektaklį, 
gyvenusį trumpiausiai. Analitinis protas, derantis su 
žvėries intuicija. Ir jokio nuolankumo! Toks unikalus 
žmogiškosios dvasios derinys buvo jame, visiškai ne-
savanaudiškai atsiveriant Strindbergo pasauliui, anali-
zuojant, suvokiant jį. Paskui perskrodė repeticijomis tą 
suvokimą, – galingo įkvėpimo pakilimai iki susideginimo 
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ir kryčiai. Ir vėl – aukštyn... Viskas – ant tvirto ir tikro 
tikėjimo konvencionaliu teatru pamato ir gilaus režisū-
ros amato išmanymo. Ir dar – jo aktoriniai gebėjimai. 
Visuomet vertinau labai tikslius, nors nedažnus jo taip 
vadinamus režisūrinius „parodymus“, informuojančius, 
visų pirma, KAS jam svarbu, ir jau paskui švelniai 
sufleruojančius, KAIP tai galėtų atrodyti. Oskaras yra 
vienas iš nedaugelio režisierių, turintis supratimą apie 
vaidybos meną ne apskritai. Septynių mėnesių repe-
ticijos, gyvos ir skausmingos, bet teikiančios prasmės 
jausmą. Trumpas spektaklio gyvenimas – kaip netektis. 
Nepajėgiu užmiršti šito laiko. Ir Oskaro jame. Tai buvo 
kelionė, kai Sauliui blykstelėjo Šviesa.

Aktorė Nelė Savičenko:
Oskaras Koršunovas – visiškai išskirtinis žmogus, 

kitoks jis ir kaip režisierius. Kalbant iš esmės, aš labai 
dėkinga likimui, kad mes susitikome. Jis atvažiavo į 
Klaipėdą kurti vieno spektaklio, paskui – kito. Man tai 
buvo visiškai nauja: jo ir dramaturgija buvo kitokia, ir 
spektaklių kūrimo principai kiti. Prieš tai jo matyta kū-
ryba taip pat buvo palikusi didžiulį įspūdį. Pirmiausia, 
Oskarui norisi palinkėti, kad jis būtų laimingas kaip 
kūrėjas, kad tas gaivalas nenurimtų, kad jis niekada 
nepavargtų. Aš jam už daug ką labai dėkinga ir kaip 
žmogus, ir kaip aktorė.Su Oskaru dirbti ir lengva, ir 
sunku, nes tai yra žmogus, kuris neapsimetinėja, jis 
labai tiesus ir atviras, ir labai nori tokio pat tiesumo ir 
atvirumo iš kitų. Iš pradžių gal ir nelabai gerai jautiesi, 
bet tas tiesos sakymas nėra sąmoningas kitų kankinimas 
ar noras kažkaip juos bausti. Tai tiesiog yra jo darbo 
metodas. Oskaras nemėgsta pozavimų, falšo. Būk toks, 
koks esi, tuomet su juo nebus sudėtinga. Aišku, dar 
yra kūrybiniai dalykai, kurie jam be galo svarbūs. Jis 
susidomi aktoriumi tik tada, kada pamato jo išskirti-
nius gebėjimus. Jam tada rūpi tas žmogus, jis nori jį 
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atspėti. Mane visą laiką žavi darbo pradžia, kada prasi-
deda pirmieji etiudai, pirmieji darbai, iš chaoso, iš visos 
mozaikos jis pradeda formuluoti spektaklio temas. Tais 
momentais į jį labai įdomu žiūrėti. Visi tarytum rūke 
esantys veiksmai pamažu įgyja labai stiprų pagrindą, ir 
tos formuluotės tampa spektaklio pamatais, kurių pra-
žiopsoti neturi teisės. Juos reikia labai gerai suprasti. 
Oskaro spektakliai yra ir proto, ir širdies mišinys, dėl 
to jie jaudina žmones. Gal yra žmonių, kuriuos erzina 
jo spektakliai, jie gali ir nepatikti, tačiau jie nepalieka 
abejingų. Aš pati buvau liudininkė, kai stebėjau dvi žiū-
roves fojė, kurios negalėjo išeiti iš teatro. Viena antrai 
aiškino, kaip sunku sugrįžti į realybę. Manau, kad ir aš 
kažkada tai išgyvenau, pirmą kartą pamačiusi jo reži-
suotą „Ugnies veidą“, kada patyriau milžinišką poveikį. 

Aktorius Darius Meškauskas:
Su Oskaru mes pažįstami nuo senų laikų, kai jis 

lankė 9 vidurinėje mokykloje dramos būrelį pas Violetą 
Tapinienę, o aš 23 vidurinėje – pas Živilę Bandorie-
nę. Dėka tų dramos būrelių ir mūsų tam tikros kon-
kurencijos mokyklų konkursuose (aš vaidinau Justino 
Marcinkevičiaus Ikarą, jis – pagrindinį vaidmenį „Pie-
nių vyne“) mes tapome pažįstami. Tuo metu net akis į 
akį nebuvome pasikalbėję, bet aš mačiau jį vaidinantį, 
neabejoju, ir jis mane. Tokiu būdu mus tas teatras ir 
suvedė. Po kurio laiko mes susitikome Panevėžyje, fes-
tivalyje „Kelias“. Užkulisiuose įsikalbėjome ir nuo tada 
įsidėmėjau vieną jo mintį, jog jis personažą modeliuoja 
priklausomai nuo jį vaidinančio aktoriaus. Oskaras pa-
renka tai, kas tinka konkrečiam žmogui, jo faktūrai. Aš 
jau tuomet jį kviečiau atvykti į Klaipėdą. Bet susitikome 
tik po kokių dešimties metų, kai jis į Klaipėdos dramos 
teatrą atvyko statyti Mariaus von Mayenburgo „Šaltą 
vaiką“ (2004). Atsirado kažkoks naujas ryšys tarp jo ir 
šio teatro aktorių, dėl kurio OKT spektakliuose pradėjo 



31

Repetuojama „MEISTRAS IR MARGARITA“. Dm. Matvejevo nuotrauka

„KATEDROS“ repeticijoje. T. Ivanausko nuotrauka
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vaidinti ir Vytautas Anužis, ir Nelė Savičenko, ir aš. 
Ne veltui Klaipėdos dramos teatre jis pastatė net tris 
spektaklius. Mums abiem didelę įtaką padarė šviesaus 
atminimo Eimunto Nekrošiaus teatras. Mes ir apie tai 
su Oskaru nekalbėjome, bet rezultate paaiškėjo, kad 
abu teatru užsikrėtėme būtent Jaunimo teatre. Koršu-
novas –  režisierius, kuris rūpinasi, kad būtų supras-
tas visų žiūrovų, nepriklausomai nuo jų intelekto. Jo 
spektakliuose yra sluoksnis visiems žiūrovams. Jis veda 
žiūrovą už rankos paskui save. Yra režisierių, kurie 
užsiima savirealizacija, o Koršunovas nori, kad teatras 
vyktų žiūrovų galvose – ir tai ne kartą yra deklaravęs. 
Oskaras taip pat ne kartą yra minėjęs, kad režisūra 
– tai atsitiktinumas. Kurdamas jis didelę dalį palieka 
savo intuicijai, nušvitimams. Šito dalyko tu neišmok-
si, jam tai duota. Jis pastebi atsitiktinai atsiradusius 

IŠ MINČIŲ GAUDYKLĖS…

Prieš penkioliką metų monospektaklį 
„Poetė“ sukūrusi Birutė Mar teigia: 
„Praėjo penkiolika metų, o S. Nėris 
gauna vis daugiau „antausių“ – tai 
mokyklą kas nors uždaro, tai spaudo-
je išjuokia, tai, priešingai – kas nors 
ją vėl reabilituoja, ką įrodo neseniai 
išėjusi puiki Aldonos Ruseckaitės kny-
ga „Padai pilni vinių“, atvertusi bene 
tragiškiausią S. Neries karo metų pus-
lapį. Ir, nepaisydami visos kritikos, 
puolimų, S. Neries poeziją skaito ne 
mažiau žmonių. Nes kūrėjas – kitoks, 
netelpantis į jokius rėmus, paslaptis. 
(„Savaitė“)
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dalykus, už to užsikabina ir galbūt iš to net išsivysto 
visas spektaklis. Oskaras – tai retas režisierius, kuris 
taip kruopščiai dirba su aktoriais, kad aktorių padaro 
savo bendraautoriumi. Jis sukuria tokią iliuziją, kad 
atrodo, jog būtent aktorius sukūrė tą spektaklį, o ne 
jis. Oskaras moka ištirpti aktoriuje, o po to dar uždėti 
ir savo antstatą.

Oskaras Koršunovas.
T. Ivanausko nuotrauka.

„Neseniai Lenkijoje grojau šiuolai-
kinio kompozitoriaus fortepijoninį 
koncertą su orkestru, Varšuvos fil-
harmonijoje, – prisimena Mūza Ru-
backytė. – Tai buvo visiškai šiuolai-
kinis koncertas. 40 minučių muzikos, 
parašytos remiantis rugsėjo 11-osios 
įvykiais. Aš nesu šiuolaikinės mu-
zikos fanė, nes man daug ko joje 
trūksta, ypač mano instrumentui, 
bet šis, Krzysztofo Penderecki kū-
rinys tiesiog pasiglemžia. Jame yra 
bombos, verksmas, pelenai ir staiga 
išgirstame varpus, kurie porą minu-
čių skamba pačiame koncertų salės 
centre. Tai buvo nuostabu.“

IŠ MINČIŲ GAUDYKLĖS…
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Tą dešimtmetį, pradedant gal 1970-aisiais, kai prie Česlovo 
Jezersko pavardės lipte lipo žodis čempionas, mes nebuvome 
pažįstami. Jei ir pasitaikydavo retsykiais kur prasilenkti, tai 
tik pagarbiai linktelėdavau, o jis atsakydavo tuo pačiu. Tačiau 
ir tų akimirkų užtekdavo – juk pasisveikinai, tegu tik akimis, 
su žmogumi, kuris kasmet kopia ant aukščiausios pasaulio 
čempionatų pakylos! Arenose Česlovas atrodė tarsi iš tolimų 
amžių sugrįžęs Antikos atletas, o ką ir iš kur jis atsinešė savy-
je, kuo gyvena, nežinojau. Tik iš kitų sportininkų girdėdavau, 
kad jis – doras, nepasikėlęs, kuklus žmogus. Artimesnė pažin-

Edmundas GANUSAUSKAS

GENEROLAS...

Generolo Česlovo Jezersko atsisveikinimas su kariais.
2007 m. gegužės 22 d.
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tis ėmė megztis lemtingomis ir tragiškomis Lietuvai dienomis, 
1991-ųjų sausį. Česlovas jau nebebuvo panašus į aną etaloninį 
čempioną, kažkodėl mėgusį netrumpas žandenas, kurias tada 
žmonės paprastai vadindavo svetimžodžiu bakenbardai. Dabar 
jis buvo keturiasdešimtmetis vyras, dešinioji Krašto apsaugos 
departamento generalinio direktoriaus Audriaus Butkevičiaus 
ranka. Česlovas retai apsivilkdavo juodą atkuriamos kariuome-
nės uniformą, dažniausiai matydavai vilkintį nebrangią šviesią 
striukę, tačiau visa jo esybė bylojo viena – karys! 

Kiekvieną sykį, kai sutinku ypatingą žmogų, man, be dė-
kingumo Dangui ar likimui, kyla mintis suvokti, kokios šaknys 
maitino ir užaugino tokią asmenybę. Padedamas nuolatinės 
apylinkių pribuvėjos, į pasaulį Lazdijų rajono Mikalinos kai-
me Česlovas atėjo 1949-ųjų gegužės 14-ąją. Pasak žinynų, 
ūkininkų šeimoje, nors iš tikrųjų jaunavedžiai neturėjo nei 
namų, nei ūkio – glaudėsi pas Česlovo senelį Jurgį Jezerską. 
Kitoje Dulgo ežero pusėje, šalia kelio už dviejų drūtų, kažkada 
vartus atstojusių medžių samanoja mamos tėvų namo pamatų 
liekanos. Išliko ir vienas pamatų kampas – jame įsitaisė dabar 
jau stora pušis. Čia stovėjusiame name prieš septyniasdešimt 
metų Česlovo mamą suėmė sąrėmiai... Jezerskų tose apylin-
kėse gyveno nemažai, kai kurie jų 1919-aisiais ėjo kovoti už 
Lietuvą, gavo žemės. Bent jau vieno jų pavardė iškalta lentoje 
ant Leipalingio bažnyčios šventoriaus sienos. Jau kitų kovų 
epochoje stogdengyste vertęsis Česlovo tėvas maistu rėmė miš-
ką. Tėvuką būtų pakloję arba į lagerį išvežę. Kaimo žmones 
pasiekdavo žinios, kad vėl veš, bet jie nesislapstydavo, nes čia 
visas gyvenimas – namai, vištos, kiaulės, ūkis. Nepaliksi, užtat 
enkavedistams su vietiniais padėjėjais būdavo paprasta atva-
žiuoti paryčiais ir surinkti. Mano tėvai tada dar jauni, kažko 
neužgyvenę, tai – mane po pažastimi ir į Kauną, pas anksčiau 
išvažiavusį mamos brolį. Be Česlovo, Elena ir Jonas Jezerskai 
augino dar tris vaikus – sūnus Vaclovą, Valdemarą ir dukrelę 
Laimą. Verstis nebuvo lengva, bet, matyt, labiau dėl sveikes-
nio gyvenimo visas vaikystės vasaras Česlovas praleido mamos 
vyriausios sesers Janės šeimoje Neliubonių kaime, ant Vilki-
nio ežero kranto, vos už kelių kilometrų nuo Mikalinos. Kai 
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išsispirdavau iš batų vasaros pradžioje, tai basas iki rugsėjo. 
Ražienos – ne ražienos. Teta Janė su vyru Antanu, pagarsėju-
siu kalvystės darbais, neseniai buvo grįžę iš Sibiro. Lietuvos 
kalvių kalviu Antanas Dudzinskas bus pripažintas vėliau, jau 
laisvės metais, o anais laikais jis erzino sovietų valdžią kieme 
pasistatęs Gedimino pilį, virš kurios Vasario 16-ąją įsmeigdavo 
trispalvės kotą. Priešais pilies maketą staugė geležinis vilkas, 
paties meistro ir nukaltas. Saugumiečiams Antanas sakydavo: 
Vežkit kur norit, pilies negriausiu. Vilniuje ant Gedimino kalno 
kodėl negriaunate? Vasaras pas Dudzinskus atostogomis nelabai 
pavadinsi. Čia nebuvo mados vaikams miegoti iki pietų. Dau-
giausiai laiko prie darbų Česlovas praleisdavo su bendraamžiu 
pusbroliu Romu. Kol maži – prie karvių. Paskui jau griebdavom 
šieną. Tada nežinodavai, kur valdžia duos pasišienauti. Vienais 
metais paskyrė balose. Vyresni nupjovė, o mes turėjome tas 
įmirkusias viksvas išvilkti į krantą ir džiovinti. Dirbome, ir tai 
ėjo mums į naudą. Dar kiek paūgėjęs Česlovas gaudavo ir kūju 
stuktelėti, tačiau svarbiausia – matė, kokius grožius nukala 
dėdė. Kalvis, sulaukęs devyniasdešimties, į kitus pasaulius 
iškeliavo jau prieš keliolika metų, bet meniški metalo dirbi-
niai ir dabar puošia kiemą. Dėdė Antanas nukaldavo ir rožę, 
ir raides, kurios, sudėliotos į žodžius, jo kūriniams suteikia 
ypatingą prasmę. GARBĖ RANKOMS, KURIOS DUONĄ AUGINA. 
Tėvai, mus saugodami, tik atsargiai prisiliesdavo prie Lietuvos 
istorijos, o pas dėdę Antaną – Mindaugas, Gediminas, Darius 
ir Girėnas. Augant tokioje aplinkoje, Geležinis vilkas man buvo 
jėgos, laisvės, kovos simbolis. Rodos, kiekvienas istorijos trupi-
nėlis buvo brangus. 

Sovietų kariuomenės strategai laikėsi taisyklės į desanti-
ninkus imti gerai fiziškai parengtus vyrukus, o ypač vertino 
artimosios kovos jau ragavusius sportininkus. Vis dėlto didesnę 
tarnybos dalį 7-ojoje desanto divizijoje Kaune Česlovas valgė 
tikro desantininko košę – įvaldė visokias kalašnikovo modifi-
kacijas, marširavo, mėtė peilius, šokinėjo parašiutu. Žinoma, 
netrūko ir artimosios kovos – desante tai, sakytum, pagrindų 
pagrindas. Tačiau tikru sportu tarnyba virto tik likus kokiems 
aštuoniems mėnesiams iki jos pabaigos. 1970-aisiais Česlo-
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vas tapo sovietų desanto kariuomenės sambo čempionu, o po 
poros metų – Sovietų Sąjungos. Ši pergalė atvėrė kelią į tų 
metų lapkričio pabaigoje surengtą pirmąjį Europos čempionatą 
Rygoje. Daugybė žiūrovų, o tarp jų – lietuvių. Kai užtraukė Ant 
kalno mūrai... Finalinė kova su mongolu Buidaa Bakchaava 
truko vos kelio lika sekundžių. Dvikovą filmavęs operatorius 
vėliau juokavo pradėjęs nuo pabaigos – kamera ėmė veikti, kai 
teisėjas jau buvo iškėlęs Česlovo ranką. Sambo autoritetai net 
atsidusdavo nespėjantys susidaryti nuomonės apie Jezersko 
stilių – antai 1975-ųjų pasaulio čempionate Minske visoms ko-
voms jam teprireikė pusės vienai imčiai skirto laiko – vos trijų 
minučių. Vis dėlto kad lemdavo – protas ar jėga? Vien fizine 
jėga nepaimsi. Gal greitis, reakcija. Stebi varžovą. Turi kažką 
sugalvoti, padaryti greičiau, agresyviau, akimirka jį aplenkti. 
Su laiku atradau vieną daug man padėjusį dalyką. Jei vakare 
lovoje, jau grimzdamas į miegą, mintyse surengiu sau treniruotę 
su kombinacijomis, kovos veiksmais, metimais, o akyse – būtent 
rytdienos priešininkai, tai pagal tokį scenarijų ir laimiu. Žmo-
nes, mačiusius jo pergalingas kovas, ko gero, ne mažiau, kaip 
be galo aršūs, nuožmiai įnirtingi Česlovo veiksmai ant kilimo, 
stebindavo absoliuti jo ramybė, santūrumas po visko – net po 
imties, kuri leido jam jau trečią kartą stotis ant aukščiausios 
pasaulio čempionato pakylos. Nepasiduodavau emocijoms – tik 
save iš vidaus griautum. O stovint ant pakylos, tada nelabai 
ir į galvą ateidavo, kad galėtų kilti ne ta raudona vėliava arba 
skambėti kitoks himnas. Būtų neteisybė, jei sakyčiau, kad So-
vietų Sąjungos himną mano ausyse perrėkdavo geležinis vilkas 
iš dėdės Antano kiemo. Anų laikų aplinka buvo pridusinusi, 
kaip ir daugelį. Tai dabar jauti, koks būtų džiaugsmas matyti 
savo šalies vėliavą. O tada būdavo pasakai, kad iš Lietuvos, ir 
išgirsti: „A, rusas“. Ar sunku buvo leistis nuo Olimpo, gyventi 
be pasaulinių turnyrų? Viskas kažkaip savaime. Kaip užlipi 
aukštai, taip ir nulipi po truputį. Svarbu nenukristi. Mano kelias 
buvo nuoseklus – pirmiausiai Kauno čempionas, paskui Lietuvos, 
Pabaltijo, kaip tada buvo sakoma, Sovietų Sąjungos, Europos, 
pasaulio. Po menisko operacijos ilgiau užsilaikiau tik dziudo 
sovietų ginkluotųjų pajėgų lygyje, paskutinįkart laimėjau 1979-ai-
siais. Sporte gyvenimas trumpas – per dešimt metų ir gimsti, ir 
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pakyli, ir nusileidi. Kitų metų birželį sovietų gynybos ministras 
vyresnįjį praporščiką Jezerską pakėlė į jaunesniuosius leite-
nantus. Toks aktas reiškė didžiulį, išskirtinį jo, nusipelniusio 
sporto meistro ir visų lygių čempiono, nuopelnų pripažinimą. 
Šis įvykis tikriausiai irgi turėjo įtakos, kad, tolstant aktyviam 
sportui, Česlovas ėmė rimtai gilintis į karybą, eksternu baigė 
Riazanės aukštąją oro desanto vadų mokyklą. Man labai daug 
davė tie metai, kai tarnavau divizijos vado pavaduotojo koviniam 
rengimui padėjėju. Čia neužteko mokėti per trumpą laiką parengti 
karį, čia jau mokymai, planavimai, pratybos, viso proceso – nuo 
bataliono iki divizijos – valdymas. Tos žinios ir įgūdžiai man 
labai pravertė, kai kūrėme Lietuvos kariuomenę.

Tarp daugybės valstybei būtiniausių darbų, iškilusių po 
Kovo 11-osios, žinoma, buvo ir krašto apsaugos sistemos kūri-
mas. Šiandien atrodytų keista, tačiau tada nemaža dalis Aukš-
čiausiosios Tarybos deputatų pasišiaušė prieš pačią intenciją 
kurti krašto apsaugą. Antai Egidijus Bičkauskas buvo linkęs 
tuos reikalus pavesti vidaus reikalų ministrui. Juozas Tamu-
lis pareiškė, girdi, Sąjūdžio idėja – neutrali ir demilitarizuota 
Lietuva. Nijolei Oželytei juoką kėlė iliuzija sukurti kariuomenę, 
galinčią kam nors pasipriešinti. Vidmantas Žiemelis rekomen-
davo apskritai atsižadėti žodžio kariuomenė, atseit, pakenks, 
siekiant tarptautinio pripažinimo. 

Žinoma, būta baimių ir dėl kitokio pripažinimo – įsteig-
ta Krašto apsaugos ministerija sovietų garnizonams Lietuvoje 
būtų tarsi raudonas skuduras prieš įsiutusio bulius nosį. To-
dėl galiausiai 1990-ųjų balandžio 25-ąją Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės sprendimu gimė ne taip grėsmingai skambantis 
Krašto apsaugos departamentas (KAD), o jo vairai buvo patikėti 
deputatui Audriui Butkevičiui. 

Gerokai vėliau A. Butkevičius žurnalistams šmaikštavo, gir-
di, po paskyrimo generaliniu niekas nepasakė, ką jis turi daryti. 
Kurk, Butkevičiau, krašto apsaugą pagal savo paveikslą, kaip 
Dievas. Juokai juokais, tačiau, regis, iš tikrųjų galima įžiūrėti 
Dievo pirštą, kad pačiame pirmajame KAD generalinio direk-
toriaus įsakyme atsirado Česlovo Jezersko pavardė – paskirtas 
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Karinio-techninio ir sporto klubo viršininku. A. Butkevičius: 
Pirmą kartą Česlovą sutikau gulėdamas ligoninėje. Ant spintelės 
– Švyturys, o viršelyje – jo nuotrauka. Man – keturiolika, lankiau 
klasikines imtynes, ir, suprantama, kaip didis sportininkas jis 
buvo mano dievaitis, tik nežinojau, kad tai – žmogus, su kuriuo 
vėliau gyvenimas mane suriš ilgam. Kai 1988-aisiais steigėme 
Tremtinių ir politinių kalinių sąjungą, šviesaus atminimo Kauno 
rajono milicijos viršininkas Rimantas Rutkauskas paklausė: Dak-
tare, ar nenorėtumėt susipažinti su Česlovu Jezersku? Jūsų 
pažiūros labai panašios. Kadangi planavau dalyvauti valstybės 
atkūrimo darbe ir konkrečiai linkau į šalies gynybos sistemos 
kūrimą, Česlovas man buvo tiesiog Dangaus dovana. Jis, sovietų 
desanto karininkas, puikiai žinojo kariškių nuotaikas, jam ne-
reikėjo aiškintis, kas ką galvoja. Tai buvo laikas, kai lietuviai 
pradėjo bėgti iš sovietų kariuomenės. Žodžiu, įtemptas periodas, 
ir tada su Česlovu pradėjom kurti planus. Dalijantis mintimis 
apie kariuomenės atkūrimą, labai greitai atsirado abipusis pa-
sitikėjimas, artumas. Č. Jezerskas: Buvome pažįstami su rajono 
milicijos viršininku Rimantu Rutkausku, jis irgi tarnavęs desan-
te. Yra, sako, toks jaunas daktariukas. Supažindino, o čia jau 
Sąjūdis, ateidavau pabudėti mitinguose, turėjau surinkęs grupę 
sportininkų, jeigu išlįstų kokia provokacija. Buvau dar sovietų 
karininkas, kai, sėdėdami su Audriumi ant Nevėžio kranto, kū-
rėme Lietuvos kariuomenės viziją. Atsimenu, kaip jis, išsitraukęs 
pypkę, klausė, kokią kariuomenę, kurią reikės sukurti, įsivaizduo-
ju? Greita, mobili. Prioritetas – sausuma. Kuo daugiau dėmesio 
jauniems. Lietuvą gins jaunimas, o mes galėsime tik patarti. 
Laikiausi nuomonės, kad ne ginklas gina tėvynę, o žmogus. Ne-
turim Mendelejevo lentelės, naudingų iškasenų, išskyrus bulves, 
bet privalome turėti sveiką ir išsilavinusį žmogų. Tada jis žinos, 
ką, dėl ko ir kaip gina. Audrius paklausė, ar tikiu, kad Lietuva 
bus nepriklausoma? Tikiu. Tai kam tau ta sovietų kariuomenė? 
Yra dalykai, kuriuos turi peržengti ir eiti toliau. Kompromisų 
čia negali būti. Išeik. Iš partijos pats save jau buvau išbraukęs 
anksčiau – nemokėjau mokesčių ir per tai rinkau papeikimus. 
Sakiau, kad mokėsiu atsiskyrusiai nuo Maskvos Lietuvos komu-
nistų partijai, nors iš tikrųjų minties tokios neturėjau. Parašiau 
raportą, kad atleistų iš armijos, nes mano tarnyba nesuderinama 
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su Lietuvoje vykstančiais visuomeniniais procesais. Išleido be 
didesnių kliūčių, palyginti tyliai. Buvo 1989-ųjų rugsėjis. Iki 
Kovo 11-osios – dar keli mėnesiai. Daugeliui mūsų tai buvo 
tik saldus viltingo laukimo metas, ir tik kai kurie istorinio 
proceso smaigalyje atsidūrę žmonės konkrečiais darbais rengėsi 
artėjančioms permainoms. Česlovas tiktai retą dieną sugrįždavo 
į Kauną – jųdviejų su Audriumi reikalai daugiausiai sukosi 
apie Vilnių. Tiesa, žvalgantis būsimų karių, teko pavažinėti ir 
po visą Lietuvą. Nusprendėm, kad pradžiai reikia turėti bent 
šimtą, kitą, trečią gerų, rimtiems darbams pasiruošusių vyrų. 
Sukvietėme sportininkus – iš Žemės ūkio akademijos, sporto klu-
bų, įsijungė kai kurie Afganistano kare išgyvenę vaikinai. Kovo 
11-ąją pasitikome jau kaip organizuotas, neprastai parengtas 
darinys, oficialiai, žinoma, neegzistuojantis. Tiesiog žinojau, kad 
turiu tuos vyrus. Buvęs policijos generalinis komisaras Visvaldas 
Račkauskas mena, kad dar iki Kovo 11-osios milicija žinojo 
apie Česlovo tyliai telkiamus savanorius kovotojus, ir tai kėlė 
nemažai klausimų. Tas galvos skausmas vėliau persimetė ir jau 
laisvos Lietuvos policijai. Buvęs garsus sportininkas. Su sovietų 
desantininko patirtimi, matęs konfliktinių situacijų, ginkluotas. 
Tarp auklėtinių, kuriuos anksčiau treniravo, yra sėdinčių už re-
ketą ir plėšimus. Ką galvoja, nežinia. Tik vėliau paaiškėjo, kad 
kažkam buvo paranku priklijuoti Jezerskui tokią vos ne kriminalu 
atsiduodančią praeitį. Įteisinus Krašto apsaugos departamentą, 
buvo skirta ir etatų – dvidešimt septyni. Tuo metu pas Česlovą 
Kariniame techniniame ir sporto klube savo kovinį lygį kėlė 
jau keli šimtai vyrų. 

A.Butkevičius: Mes ir tuo sporto klubu prisidengėme ne šiaip 
sau – koks čia reikalas iš karto pakišti save po smūgiu. Paskui, 
perimant DOSAAF bazę, vėl labai pravertė Česlovo pažintys ir 
autoritetas. Įsivaizduok, atvažiuoja į Maskvą, centrinę DOSA-
AF generolų būstinę, jaunas pacukas, kaip aš, su popieriais 
ir visiems drasko gerkles. Kas klausytųsi, jei šalia nestovėtų 
triskart pasaulio čempionas. Jie galėjo nežinoti, kas Sovietų 
Sąjungos ministras pirmininkas, o, kas yra Jezerskas, žinojo 
visi. Uniformuotus laisvę atgavusios Lietuvos karius pirmieji 
išvydo kauniečiai, kai 1990-ųjų lapkričio 23-ąją Karo muzie-
jaus sodelyje buvo perlaidojami nežinomo kareivio palaikai. Tai 
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buvo tarsi antrasis jaudinančios dramos veiksmas. Mat pirmą 
kartą Nežinomo kareivio kapas čia iškilo 1934-aisiais, tačiau 
jį sunaikinę okupantai toje vietoje pastatė Lietuvoje gimusio 
vieno didžiausių sovietijos pradžios budelio Felikso Dzeržinskio 
paminklą. Regis, 1970-aisiais pati marionetinė valdžia perkėlė 
stabą į kitą, pėsčiam ir važiuotam dar geriau matomą, vietą 
Kauno senamiestyje. 1991-ųjų kovo 11-ąją, pirmųjų Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo metinių proga paradą pamatėme 
ir vilniečiai. Vargu ar didžiuliame sambūryje prie parlamento 
rūmų buvo tokių, kurie tą vyksmą būtų stebėję be jaudulio ir 
pasididžiavimo. Jaudinosi ir Česlovas, raportuodamas Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui, kuriam 
ir dabar tebejaučia gilią pagarbą. Tačiau jam jau tada buvo 
aiškiau negu aišku, kad už Sausio dienomis apgintą Lietuvos 
laisvę labiausiai turime būti dėkingi tiems žmonėms, vėl, kaip 
lemtingąją valandą, suplaukusiems į Nepriklausomybės aikštę. 
Tankus sustabdė žmonės. Kiekvienas iš tų tūkstančių, kurie 
budėjo, gali papasakoti, kas jo laukė namie, kiekvieno atskira 
istorija. Aš buvau Krašto apsaugos departamento darbuotojas, 
kuopos vadas, ir privalėjau ten būti, kur buvau. Jie neprivalėjo, 
bet buvo. Kai kurie atskubėjo, kai jų labiausiai reikėjo, ir pasi-
liko visam laikui. 

Didžiulis sukrėtimas ir išbandymas jaunai Lietuvos ka-
riuomenei teko 1991-ųjų rugpjūčio pučo Maskvoje dieno-
mis. Sujudo okupacinė kariauna, KGB, viltį atgavusi Buro-
kevičiaus šutvė ir tuntai kitokių kolaborantų. Tuneliu pro 
Aukščiausiosios Tarybos rūmus, kur posėdžiavo skubiai su-
šaukta Laikinoji gynybos taryba, vėl žlegėjo tankų vikšrai.  
Palyginti su Sausiu, Lietuvos gynybinės galios vis dėlto jau 
buvo pakilusios ant aukštesnio laiptelio – neprastai susty-
guotas Mokomasis junginys, organizuota Savanoriškoji krašto 
apsaugos tarnyba. Kariai turėjo ne šešis karabinus ir ukrai-
niečių dovanotą trofėjinį kulkosvaidį, kaip tada, o pirmą sykį 
paėmė į rankas tikrų tikriausius automatus AKSU. Tačiau nei 
pasipriešinimo planai, nei darbai negalėjo užgožti suvokimo, 
kad pučistų pergalė Lietuvai ir jos laisvės gynėjams reikštų 
baisią lemtį. Česlovas gerai prisimena tą būseną, kai, atrodytų, 
padarei, kas įmanoma, bet nežinai, ko laukti, ir negali nieko 
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pakeisti. Laimė, Pavelo Gračiovo vadovaujami desantininkai, 
Maskvoje stojo į Boriso Jelcino pusę – atsisakė šturmuoti Ru-
sijos parlamentą. Tokia nuo tarnybos Kauno divizijoje laikų 
Česlovo gerai pažįstamo P. Gračiovo pozicija ir nulėmė pučistų 
sąmokslo baigtį, nes visa Rusijos kariuomenė žiūrėjo į desanti-
ninkus. Kartu su visa Lietuva lengviau atsikvėpė ir kariuomenė. 
Tiesa, kol mes džiūgavome versdami leninus, kariai išgyveno ir 
labai rimtų, įtemptų minučių – ypač perimdami KGB rūmus, 
omonininkų užgrobtus Policijos akademijos pastatus... Po gerų 
poros mėnesių, 1991-ųjų lapkričio 14-ąją Mokomasis junginys 
buvo performuotas į greitojo reagavimo brigadą, tapusią lauko 
kariuomenės pagrindu. Kaip tik tuo metu jau vyko pirmasis 
šaukimas į kariuomenę. Ypatinga diena kariams išaušo 1992-
ųjų vasaros pradžioje. Birželio 6-ąją Vilniuje, Katedros aikštė-
je, šurmuliavo šventė – iškilminga rikiuotė, priesaika Lietuvos 
Respublikai. Tą pačią dieną brigadai suteiktas Geležinio Vilko 
vardas. 1992 m. lapkričio 18 d. Aukščiausiosios Tarybos pre-
zidiumo nutarimu pulkininkas leitenantas Č. Jezerskas buvo 
patvirtintas brigados vadu.

Raportas AT pirmininkui Vytautui Landsbergiui. 1991 m. kovo 11 d.



43

Koks jis buvo kaip brigados, iš esmės kariuomenės, vadas?
Gintaras Veromėjus, Kariuomenės vyriausiasis patarėjas: 

Unikalus atvejis – per tokį trumpą laiką sukurta brigada, ga-
lima sakyti, kariuomenė su visa infrastruktūra. Reikėjo ne tik 
sukomplektuoti dešimt batalionų, bet ir apgyvendinti, aprengti, 
maitinti ir mokyti karius. O juk iš pradžių nieko neturėjome – iš 
namų tempėme sporto inventorių, iš sovietų praporščikų Šiaurės 
miestelyje pirkdavome šaudmenis ir ginkluotę. Česlovas turi to-
kią Dievo dovaną – žaibišką reakciją, ne tik fizinę, kuri unikali, 
bet ir mąstymo. Lyderis, kuris uždegdavo mus visus. Septyni jo 
auklėtiniai tapo generolais, du – kariuomenės vadais. Juozas 
Meidus, buvęs Geležinio vilko brigados vado pavaduotojas: Tokių 
vadų kaip Česlovas daugiau nebuvo ir nebus. Kariams jis buvo 
tikras tėvas. Atvažiavo Jezerskas – nereikia nieko kalbėti, viskas 
stoja į savo vietas. Nemėgo skundikų ir pataikūnų. Kaip tik toks 
vadas buvo reikalingas kariuomenei, reikėjo suvaldyti patriotinę 
anarchiją, nes daugelis tų su gerais norais atėjusių vyrukų apie 
kariškus reikalus neturėjo jokio supratimo ir apskritai – be didelių 
mokslų. Pamažu pradėjome siųsti į mokyklas, karo akademijas, 
avansu suteikėme laipsnius, skyrėme į pareigas, žiūrėdami tik, 
kad būtų sąžiningi. Sakiau: vyrai, vadas jums davė labai didelį 
šansą, reikės daug mokytis. Jeigu jūs norite susikurti ateitį, išlai-
kyti šeimą, daryti karjerą, viskas jūsų rankose. Turite pateisinti 
vado pasitikėjimą, nes pareigas dabar gavote virš savo snapo. 
Pulkininkas Aleksiejus Gaiževskis: Česlovas man buvo kaip iš 
dievų aukštybės nusileidęs – legenda. Vadas! Tokių savybių 
neišsiugdysi. Niekam neįvaryk baimės, bet skiepyk pagarbą. 
Mokyk, reikalauk, drausmink, bausk, bet gerbk. Tai – Česlovo 
mokykla. Savo pavyzdžiu jis ugdė karių drąsą. Net daug vėliau, 
jau būdamas brigados vadu, jaunus karius drąsindavo pirmas 
iššokdamas su parašiutu. Ir dar ką mums įdiegė – tai lojalumas 
valstybei. Jis netarnavo kam nors vienam. Kai 1992-ųjų rudenį 
į valdžią sugrįžo buvusieji, tarp karių galėjai jausti visokių nuo-
taikų, nusivylimo, net nepasitenkinimo, priešiškumo, bet vadas 
laikėsi nuostatos: išrinko tauta, o mes tarnaujame jai ir valstybei. 
Neplanavome pasipriešinti, didžiuojuosi tuo iki šiol. Vadas diegė 
kultūros poreikį. Brigados štabe Kapsų gatvėje atsirado pirmoji 
biblioteka, ten – ir pirmas maldos kambarys-koplyčia, kad vyrai 
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turėtų kur pabūti su savimi, apsiginti nuo įtampos. Beje, vado 
kabinete visada stovėjo kryželis. Batalionuose su spektakliais lan-
kydavosi aktoriai, ne kartą dainavo Vytautas Kernagis. Ministras 
Linas Linkevičius, tikriausiai, gerai prisimena, kaip kartą prieš 
Geležinio vilko rikiuotę, pasirinkęs alternatyvų pasveikinimą, 
apie kurį buvo girdėjęs iš Česlovo, šūktelėjo kariams, sakytum, 
familiariau: Sveiki, vilkai! Ir vietoje Sveiks, tamsta! per aikštę 
nusirito galingas A-u-u-u!

Vos dar tik trečią paskelbtos nepriklausomybės dieną Aukš-
čiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis kreipėsi į So-
vietų Sąjungos parlamento pirmininką, siūlydamas derybas dėl 
SSRS kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. Tų pačių 1990-ųjų 
rudenį jos lyg ir prasidėjo, tačiau bemat nutrūko, kaip ir vė-
lesnis bandymas pavasarį derybas atnaujinti. Ledai pajudėjo 
tik subyrėjus Sovietų Sąjungai – pirmasis oficialus susitiki-
mas derybų reikalais įvyko Vilniuje 1992-ųjų sausio pabaigoje. 
Tuo metu Lietuvos teritorijoje buvo apie 35 tūkstančius sovie-
tų kariškių, maždaug 1000 tankų, 180 lėktuvų, beveik 2000 
šarvuočių, veikė kone 300 kovinių ir aptarnavimo paskirties 
padalinių. Visa ta galybė, kaip žinome, Lietuvą galutiniai ap-
leido 1993-ųjų rugpjūčio 31-ąją. Praėjusiais metais, minint šio 
istorinio įvykio 25-metį, Seime prisiminimais pasidalijo, regis, 
visi tuometinės derybų delegacijos, kuriai vadovavo signataras 
Česlovas Stankevičius, nariai, ir klausantis piršosi įspūdis, kad 
be šių garbių vyrų pasiaukojimo rusų ešelonai kažin ar apskritai 
kada būtų pajudėję. Tačiau išvedimo istorija – epopėja, kurioje 
dalyvavo valstybės vadovai ir parlamento bei Vyriausybės įvairių 
profilių ir rango specialistai, daugybė Krašto apsaugos bei kitų 
ministerijų darbuotojų. Vien dokumentų išvedimo klausimais 
susikaupė 345! Užtat 25-ųjų metinių minėjimas Seime, švelniai 
tariant, atsidavė derybų delegacijos susireikšminimu, juolab kad 
rusų kariuomenės išvedimą ir ypač jo pabaigos datą lėmė ne 
bemiegėmis naktimis, kaip teigė prelegentai, rengta, bet taip 
ir nepasirašyta sutartis, o šiek tiek kitokios aplinkybės ir kiti 
asmenys. Stop! Anaiptol nenoriu abejoti derybų delegacijos na-
rių pastangomis. Įtemptose diskusijose su Rusijos delegacijos 
vadovu Viktoru Isakovu bei kietakakčiu Rusijos užsienio rei-
kalų viceministru Vitalijumi Čiurkinu Lietuvos pozicijas gynęs 
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Č. Stankevičius atkakliai laikėsi 1992-ųjų birželio 14-osios re-
ferendumo nuostatų – Rusijos kariuomenė besąlygiškai ir neati-
dėliotinai turi būti išvesta 1992-aisiais ir privalu atlyginti mūsų 
šaliai padarytą žalą. Rusijos pusė apie žalą apskritai nenorėjo 
girdėti, o dėl išvedimo net apie 1994-uosius kalbėjo netvirtai. 
Girdi, kariškiai nesutiksią. Tačiau kaip tik su kariška Rusijos 
vadovybe jau seniai buvo sukirsta rankomis, kad paskutinis 
kareivis į plačiąją tėvynę iškeliaus 1993-ųjų rugpjūčio 31-ąją. 
Mūsų derybų delegacija apie šią datą išgirdo tik likus savaitei 
iki numatytos sutarties pasirašymo dienos – 1992-ųjų rugsėjo 
8-osios. A.Butkevičius: Labai svarbus vaidmuo visoje toje isto-
rijoje priklauso Česlovui, kaip kontaktiniam asmeniui – tiek su 
sovietų sportininkais, tiek su kariškiais. Dievai norėjo padėti ir 
įdavė man į rankas kortas. Česlovas, aišku, buvo pagrindinis 
koziris. Č. Jezerskas: Su Gračiovu kartu tarnavome, jis žinojo 
mane kaip sportininką. Paskui susitikdavome Riazanėje, kai mo-
kiausi desantininkų mokykloje. Tačiau dabar jis buvo gynybos 
ministras ir taip paprastai susisiekti negalėjai. Padėjo sporto 
laikais užsimezgusi artima pažintis su Baltijos laivyno vadu 
admirolu Vladimiru Jegorovu, beje, tikru Lietuvos draugu. Daž-
nokai susitikdavome tai Kaliningrade, tai Klaipėdoje. Kartą pa-
sinaudojau jo karišku ryšio kanalu. Nustebau, kad Gračiovas su 
manimi prakalbo ne kaip didelis ministras, o šiltai ir draugiškai. 
Pasakė, kad rengiasi atskristi į Kaliningradą, admirolas duosiąs 
man žinoti kada. Jegorovas pritarė mano minčiai į susitikimą su 
Gračiovu atvažiuoti kartu su mūsų ministru, tuo, kuris Audrius. 
Paskui išvedimo reikalus Rusijos gynybos ministras P. Gračiovas 
ir Lietuvos krašto apsaugai vadovavęs A. Butkevičius ne kartą 
ir ne du oficialioje aplinkoje bei neformalių susitikimų metu 
aptarinėjo Briuselyje ir Maskvoje, Vilniuje ir Kaliningrade. Ir 
Trakuose prie cepelinų, kuriuos P. Gračiovas labai mėgo. Visą 
tą laiką abiejų šalių ministerijos skaičiavo kiek vagonų, kiek 
to, ano ir septinto reikia, kol P. Gračiovas pasakė, kad galutinė 
data gali būti 1993-ųjų rugpjūčio 31-oji – suspėsią. Beje, tų 
metų gegužę priėmimo pas prezidentą Algirdą Brazauską metu 
P. Gračiovas gimtadienio proga įsegė Česlovui savo auksinį 
kaklaraiščio laikiklį su kažkokiu, matyt, neprastu akmenėliu. 
Ministrai P. Gračiovas ir A. Butkevičius 1992-ųjų rugsėjo 8-ąją, 
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už nugarų stovint B. Jelcinui ir V. Landsbergiui, pasirašė rusų 
kariuomenės išvedimo grafiką, kuris ir tapo tarpvalstybine sutar-
timi. Per minėtą 25-ųjų Rusijos kariuomenės išvedimo metinių 
renginį Seime Č. Jezersko ir A. Butkevičiaus pavardės nebuvo 
net paminėtos. Užtat dar neišsiskirsčius prelegentams, Nepri-
klausomybės gynėjų sąjungos vyrai, apsupę buvusį ministrą, 
įteikė dovaną ir sutartinai šūktelėjo Audrius! P. Gračiovas mirė 
2012-ųjų rudenį, oficiali versija – insultas. Savo vardą jis suteršė 
vadovaudamas žiauriam karui Čečėnijoje, tačiau už tai, ką iki 
tol padarė dėl Lietuvos, tikriausiai buvo vertas apdovanojimo. 
A. Butkevičius savo biografiją irgi pamargino įvairiais tonais bei 
pustoniais, bet argi sąžininga nepastebėti jo nuopelnų mūsų 
nepriklausomybės kelio pradžioje? 

Pabaiga 82 psl..

Daug valandų, sprendžiant lemtingus valstybei klausimus,  
praleista su generolu Pavelu Gračiovu. 1992 m.
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Nida Gaidauskienė

SOFIJA
KYMANTAITĖ-ČIURLIONIENĖ

modernėjančios savimonės kontūrai
Išleido Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos paslaptis, atrodo, liks amžina. 
Tačiau kas mano, jog jau neblogai pažįsta bent Sofiją Kymantai-
tę-Čiurlionienę, taip pat klysta. Jam būtina atsiversti šitą naują 
knygą. Joje – įžymios XX a. pradžios rašytojos dvasinis portretas. 
Jam sukurti humanitarinių mokslų daktarė Nida Gaidauskienė iš 
archyvų Krokuvoje, Vilniuje ir kitur, iš neskelbtų rašytojos kū-
rinių ir viešų spaudos šaltinių surinko kalną medžiagos. Autorei 
iš jo pavyko atsirinkti esmingas, o kartu ir subtilias, rašytojos 
gyvenimo ir kūrybos, tarp jų ir bendrystės su Mikalojumi Konstan-
tinu Čiurlioniu, akimirkas, vieną kitą įdomesnę ar visai neregėtą 
nuotrauką. Tyrėjai sakytų: faktus. Iš jų, mokslo monografijos 
autorės įžvalgiai interpretuotų ir puikiai apibendrintų, į knygos 
Skaitytoją ir sužiūra Sofijos akys. Dieve, kokios jos išmintingos, 
įžvelgiančios lietuvių kultūros ir literatūros ateitį! 

Vytautas Martinkus
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„Čikagiškis pagal gyvenamąją vietą, o širdimi prisiekęs lietu-
vis“ – taip prieš tris dešimtmečius pirmojoje „Santaroje“ prista-
tėme Algimantą KEZĮ. O jis, „atsilygindamas“ tame pačiame 
numeryje, paskelbė savo profesionalias įžvalgas apie Romualdo 
Požerskio ciklą „Atlaidai Lietuvoje“, eksponuotą Čikagos Čiurlionio 
galerijoje. Ir vėliau, Algimantas širdingai „sergėjo“ „Santarą“. Jis 
dažnai atsiųsdavo savo fotografijų leidinius ar atskirus ciklus, 
rašė apie išeivijos kultūros pakilimus ir nuosmūkius. Viena jo 
paskutinių knygų – „RETROSPEKTYVA“/ „A RETROSPECTIVE“ į 
„Santarą“ atkeliavo 1995 – aisiais, dar neįrišta, bet su širdingu 
palinkėjimu ir pageidavimu, kad jos fotografijos būtų skelbiamos 
žurnale. Skaudu, kad negailestinga liga Algimantą pasiglemžė 
netikėtai, dar turėjusį begalę sumanymų. Panaši lemtis ištiko 
ir kitą , nuoširdų „Santaros“ rėmėją, giliamintiškąjį kultūrologą 
Skirmantą Valiulį. Skirmantas ir Algimantas buvo tas tande-
mas, kurio pasigendame, o dar labiau pasigesime vis seklėjant 
sveikajai kultūrologijos verdenei.

Šiuose „Santaros“ puslapiuose pristatome keletą lakštų iš 
„Retospektyvos“ ir Skirmanto Valiulio palydimojo žodžio fragmen-
tėlį. „Vienišo keleivio sudvasintas ženklas lydi Algimantą visur, 
kur jis apsilankytų – pasaulinėje parodoje ar kukliame mums 
nepažįstamo parko kampelyje. Tyras džiaugsmas ir liūdesys, kad 
yra žmogus ir kad jo būtis įrėminta, net sukaustyta materialaus 
pasaulio ženklų....Algimanto fotografija jautri, yra gimusi ir išau-
gusi iš vidinio poreikio taip jausti, aiškintis, matyti pasaulį, taip 
jį apriboti kompozicijos rėmais ir palikti neribotą raiškos elementų 
visumą su jų prasminėmis sąsajomis“.

R.N. 
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Algimantas Kezys ir Valdas Adamkus rūpestingai sergėjo „Santarą“. 
Romualdo Norkaus nuotrauka. Čikaga.1988.
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Algimantas KEZYS
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Algimantas KEZYS
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Algimantas KEZYS
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Algimantas KEZYS

„Atrasti savąjį kelią  
fotografijos mene,  

reiškia – atrasti save“.
Toks buvo Algimanto Kezio credo.
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Kovo pabaigoje vyko 56-asis Vilniaus aukcionas. Jo vadovė dr. Simo-
na Skaisgirytė-Makselienė sakė turinti dvi žinias – gerą ir blogą. Gera 
žinia ta, kad mūsų menas yra vis dar pigus bei kiekvienam įperkamas ir 
tuo tikrai turėtų pasinaudoti žmonės, vertinantys lituanistiką. „Deja, turiu 
pasakyti ir blogą žinią: tikrai vertingos ir unikalios lituanistikos pasiūla 
meno rinkoje kasmet sparčiai mažėja“, – sako p. Simona.

– Jau daugelį metų organizuojate aukcionus, kas šioje veikloje 
teikia didžiausią džiaugsmą?

– Džiaugsmas šioje veikloje visuomet yra dvipusis: tada, kai į auk-
cioną atkeliauja geras kūrinys ar vertybė, o vėliau – kai jį išlydime į 
naujuosius ir jo vertus namus. Juk sakoma, – ars longa, vita brevis 
(gyvenimas trumpas, menas ilgaamžis – red.), tad nuoširdžiai džiau-
giuosi, galėdama bent minutę pabūti šalia įstabaus meno kūrinio jo 
ilgoje kelionėje, palinkėti jam geros kloties gyvenimo įvykių sūkuryje.

– Viename Jūsų interviu nuskambėjo mintis, kad aukcionas yra 
kaip lakmuso popierėlis. Ką rodo pastarieji aukcionai? Kaip keičiasi 
žmonės, visuomenė, požiūris į meną?

– Tarybmetį išgyvenusioje visuomenėje nusipirkti meno kūrinį buvo 
didelis įvykis. O kaip kitaip, jei meno kūrinys namams buvo perkamas 
kartą per penkis metus? Reikėjo jam gerai pasitaupyti. Tada – pasiryžti. 
Tada – nueiti pirkti. Tada – ilgai tartis šeimoje ir išklausyti tėvų, uošvių 
ir draugų patarimus. Dabar viskas vyksta paprasčiau: atėjau, pamačiau, 
patiko, nusipirkau ir taškas. Galbūt dėl to, kad meno rinkos pirkėjai 
jaunėja? Tai gera žinia, nes šiek tiek anksčiau atrodė, kad millenium 
kartai meno nereikia. Bet vis dėlto reikia. Ir dar kaip!

– Bet tipinis Vilniaus aukciono dalyvis tikriausiai nėra iš mille-
nium kartos? Ar kiekvienas gali įpirkti aukciono lotus?

– Tipinio aukciono dalyvio neapibrėžia kartos, kaip ir šio teksto 
skaitytojo. Jei jis skaito, vadinasi, domisi meno rinka ir tikriausiai bent 
kartais nusiperka meno kūrinį savo namams ar bent pagalvoja apie 
tokią galimybę. Šiais laikais kiekvienas gali įpirkti aukciono lotus, nes 

APIE DVI  
AUKCIONO ŽINIAS...
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jų kainų spektras yra labai įvairus – nuo 50 iki 22000 eurų. Ir didžioji 
dalis skaičių yra arčiau pirmojo, ne antrojo. 

– Kaip nustatoma vertybių kaina ir kaip formuojama kainų prak-
tika aukcionuose? Ar tas pats kūrinys Vilniaus aukcione ir Sothe-
by‘s kainuos tiek pat?

– Paprastai kaina formuojama atsižvelgiant į pardavimų istoriją ir 
į pasiūlos-paklausos rodiklį. Vienas iš svarbių kainos formavimo as-
pektų – retumas. Taip pat svarbu ir medžiaginė pusė: restauracinės 
intervencijos, reprodukavimas knygose, dalyvavimas parodose, galiausiai, 
elementariai – įrėminimas. Dauguma visuose ne tik Lietuvos, bet ir 
kitų valstybių aukcionuose pristatomų kūrinių nelemta patekti į tokius 
aukcionus kaip Sotheby‘s. Priežastis – šių aukcionų taikomos vadina-
mosios „kainų grindys“, kurių vertė aukšta, tad daugeliui lituanistinių 
vertybių nepasiekiama. Mūsų meno rinka yra lokali ir nereikia lygintis 
su globaliomis rinkomis, kuriose žaidžia milijardieriai. Mes turėtume 
lygintis su kitomis mažesnėmis rinkomis.

– Ir kaip mūsų meno rinka atrodo, tarkim, lyginant su kaimy-
ninėmis šalimis?

– Turėčiau paskelbti dvi žinias – gerą ir blogą. Gera žinia yra ta, 
kad kaimyninių šalių kontekste mūsų menas, deja, yra vis dar labai 
pigus. Todėl tuo turėtų naudotis tie, kas itin vertina lituanistiką.Deja, 
turiu pasakyti ir blogą žinią: tikrai vertingos ir unikalios lituanistikos 
pasiūla meno rinkoje kasmet sparčiai mažėja.

P.S.
LVI Vilniaus aukcione didžiausios kovos tarp dalyvių vyko dėl lie-

tuvių ir lenkų istoriko Joachimo Lelevelio veikalo, plakato „Nežvejokite 
uždraustose vietose“ bei dailininko Salvadoro Dali litografijos „Šv. Jurgis 
ir drakonas“. Tačiau brangiausiai parduoti tapybos darbai, tarp kurių ir 
dvi sensacijos – italų dailininko Giusseppe Rossi kūriniai, vaizduojantys 
laiko ir derliaus alegorijas su jose inkorporuotais, kaip manoma, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės didikų Pacų portretais.„Kiekvieno aukciono 
visuma man yra platesnė nei jo rezultatai. Tai – aukciono rinkinys, 
meno kūriniai ir jų likimai, žmonės, kurie atnešė tuos kūrinius ir juos 
įsigijo. Pavyzdžiui, kontraktuodama iš Pažaislio atkeliavusius Giusseppe 
Rossi tapybos darbus su Pacų portretais, tikrai jaučiu visą tą istorinį 
darbų konteksto svorį. Taigi, labai norėjau, kad tie darbai nenutoltų 
nuo vietos, kurioje buvo sukurti, taip pat – kad jie nebūtų išskirti ir 
rastų savęs vertus žmones. Džiaugiuosi, kad taip ir atsitiko,“ – teigia 
Vilniaus aukciono vadovė dr. Simona Skaisgirytė-Makselienė.
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Rudnios krautuvėje tiršta nuo žmonių grūdelienės ir 
norų praleisti užbaravykautas kapeikas – tam ir grybų dy-
gimas, tam čia ir kvepia tepaluotais uknoliais, skardiniais 
kibirais, pjautuvais, rūgščia formine duona, saldainiais ir 
silkėm bačkos sūryme, todėl personažas iš prancūzų filmo 
„Įstatymas yra įstatymas“... Arkliški dantys yra va šitie, 
naivi nekalto kumeliuko šypsena – akurat... Ir dar, pardon, 
aukšta kakta... Tik skrybėlę ir manieras gališkas šiam mesjė 
paduok bei neišgliaudytų austrių lėkštę... 

– Fernandelis, – sakau Verpetui patyliukais. – Jis. Kaip 
nuluptas.

– Čia mano brolis. Susipažink.
– Koks jis tavo brolis, jei Fernandelis?
Fernandelis nušvinta visas, besijuokiančiom akim, plyše-

liuose sulindusiom, smagu iš smalsumo, krato mano delną, 
tarsi pažįstami būtume šimtą su kupeta metų, kaip dera 
komikui – šaukia plonu balsu:

– Tu ne jos – manęs klausyk! Ant Kalno aš vyriausias! 
Mailiaus sau priauginau! Ir taviškė iš to mailiaus! Tik ne-
užleisk jos sau ant sprando, nebūk inžinierius po bobos 
padu anė pypt! Neišskysk – būk vyras – padėsiu!

Fernandelis, prancūzas, neturi konkrečios gražiaburnės, 
vis ieško, todėl mirs, jo kolega Žeraras Filipas – Fanfanas 

Romas GUDAITIS

VIEN TIK GĖRIS,   
VIEN TIK GROŽIS, 
arba      
FERNANDELIO MEILĖ   
GRAŽIABURNEI
Novelė
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Tulpė ir Tilis Uilenšpygelis, mūsų pakaušių šukuosenoms rė-
melį dovanojęs, mirs taipogi, nors visos Europos gražiaburnės 
seniai voliojasi jam po kojom, o Rudnios Fernandelis savo 
Gražiaburnės pakerėtas amžinai amžinai. Jis nerijo sraigių, 
jis valgė bulves su rūgusiu pienu, gardžiai valgė, kol vieną 
gražią dieną sutiko savo ir tiktai savo Gražiaburnę. Pagal 
Verpeto pasakojimus jis tėvulio Vilniun iškomandiruotas su 
laišku vyriausiai dukralai – nesidairyk į kareivius! sakosi 
lietuvis, o pasirodys rusas, kū tada darysim! – ir susiku-
kavo, tai yra nė nepajutęs, kaip ji, Gražiaburnė, įsitaisiusi 
pataluos, kū aš , guli šalia ir lygiai alsuoja. O kaip jinai į 
tuos patalus Vilniuj šastelėjo, svarbiausia – kodėl, – tai jis 
nežino ir dėl to visai nekvaršina sau galvos. Tiesiog anks-
čiau nebuvo Gražiaburnės ir alsavimo jos lygaus, o dabar 
jau yra ir visados bus. Na kad Gražiaburnė atitiktų vardą 
– nesakytume: apskritas veidelis – pusė bėdos, duobukės 
skruostuose simpatiškos, žydi, kada nemiega ir juokiasi, 
betgi nosis dzideliausias ridikas, liemuo ir kojos skobtos 
kirveliu, cielais plostais, driežlėm, skubėta ar kalto neturėta, 
iš vaikų namų, nors šiaip – maloni ir net švelni. Iš pradžių 
tėvulis bruko eigulio algą – važiuok metrikacijon! kam jai 
mūs pavardė! šliūbo tai neėmei! – tačiau Fernandelis kap 
tas titnagas nuog Citno: ne, tėvulia! – ir visas Kalnas ištir-
po prieš Gražiaburnę. Sava jau, sava. Nebara Fernandelio, 
bulbienes gardžiausias su spirginiais ir pienu balintas jam 
verda, gaspadorium vadina. Viską jam leidžia, net „zaporo-
žietį“ nusipirkti. 

Zarupūžietį? – stebimės ant Kalno, Agotės žentai. Fernan-
delis spjauna ant tokių kvailų šnekų, nes „zaporožiečio“ jam 
su Gražiaburne visam amželiui užteks. Važinės iš Vilniaus 
Rudnion kas šeštadienis ir vargo nematys, jis netėkš mazo-
liu pelnyto pinigo tiesiai į balą „žiguliams“, kaip ne kurie 
prietrankos, tfu. Be to, per pusnis „zaporožietis“ šliaužia 
kaip tankas, o jus su „žiguliais“ užpustys...

– Suk! – smagiai užrinka Fernandelis.
Aš ir pasuku raktelį. Prie mūsų „zaporožiečio“ bėga žmo-

nės, pamatau, kaip kažkas beria kastuvais smėlį. Liepsną 
naujais chalatais suknelėm šaltakraujiškai gesina Verpetas 
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ir Gražiaburnė. Tik ką iš siuvėjo, parėdai naujausi – ir vė-
jais. Nuostabu.

– O kas vėptelėjo – suk?!– surinku Fernandeliui į ausį.
– Kū!
– Ot būtų kukū! Į orą būtumėm išlėkę!
Mus gelbėję vyrai linksi: taip taip, į orą! Ligi debesų!
– Aš visai pamiršau, Fernandeli, kur tavo zarupūžiečio 

benzino bakas!
– Mano suknelė! Mano chalatas!
Fernandelis dėbteli į rypaujančias, pasikrapšto pakaušį 

ir, kaip dera prancūzų komikui, ramiai išdrožia:
– Negraužkit man sumleinės, nevirinkit man širdies!
Pasirodo... Vajėzau! Perpildė Fernandelis baką, žemė 

– suk! – man pasukus užvedimo spynos raktelį, užsidegė 
nuo kibirkšties ant išsiliejusio benzino, štai jei bakas būtų 
nepilnas... 

– Visi būtume danguje. 
– Ir mano Gražiaburnė? 
– Ir tavo Gražiaburnė.
– Kad būtų smagiau – dar vieną zarupūžietį tau at-

siųsčiau! – duoda velnių Europietis svarstant naujieną apie 
sumleinę ir – nevirinkit man širdies! – gaisrą benzino ko-
lonėlėj prie Vilkpėdės.

– Nu jei su Gražiaburne...
– Jei pora kaip tvora, tai danguj jos neardo. Teisybė, 

neaišku, kaip ten su lovom. Ar jos nesuvirintos žiopliams 
su sumleinėm.

Fernandelis nepamiršta ukrainiečių kazokų padirbdin-
tos mašinėlės net po daugybės metų, nors jo „zaporožietis“ 
sėkmingai surūdijo patvory biznio metalais ir naujų laikų 
nesulaukęs – jau dvidešimt pirmame amžiuje geruoju mini ir 
jokių automobilių neperka, nei vokiško seno laužo, negrauž-
kit man sumleinės, nei japoniško, nevirinkit man širdies. 
Pririša arkliuką, vieną ant visos Rudnios, pataiso jam mai-
šiagalį su avižom, ateina pasižiūrėti statybų ir kaip mudu 
su Europiečiu rausiam, smėlio kalnais užsiknisę, kanalizaciją 
aukštyn į kalną. Visi veda žemyn, mudu – atvirkščiai. Vis 
dėl ekologijos, kad ją skradžiai, Šešupė ne upė. 
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Europietis tuoj stveria rūdos gabalą sulig kopūsto galva, 
kiša Fernandeliui panosėn tą Rudnios lobį:

– Kuo kvepia, a? Atnešei? Bet kur tu atneši čtvertuką! 
Vieną radau neatkimštą patvory po dviejų metų, bet tas 
buvo ne tavo!

Išgirdęs svarbius žodžius šlumšt šlumšt ir atkemėšlina 
smagus vyras ir auksarankis be dantų Levas, ilgos garnio 
kojos basnirčia įspirtos į kaliošus, sveikinasi. Nors Levas – 
atsitrenkėlis ir Rudniai devintas vanduo nuo kisieliaus, bet 
su Fernandeliu jiedu seni bičiuliai: yra dirbę kartu karinėj 
gamykloj – elektrikas Levas remontavęs stakles, o Fernan-
delis štampavęs savo ir Gražiaburnės normą. 

Europietis neatsistebi: 
– Kodėl tu, Fernandeli, nenešiojai tų raketų detalių na-

mopi?
Ir man įdomu:
– Kodėl nemenkinai karinės Maskvos galios? 
Levas susimirksi su Fernandeliu ir kvatoja įsigudrinda-

mas nerodyti nuogų dantenų:

– Visas mano darbas, vyrai, susidėjo iš vaikščiojimo pas 
inžinierę Esterą, kuri dabar Haifoj gyvena. O detalės per 
sunkios buvo išsinešti, Europieti, o gal per daug jų priš-
tampavo Fernandelis su Gražiaburne, kadangi što nadielala 
nauka – v nebesach letajet suka, proslavliaja do nebies, 
matj svoju – kapėeses! Jauni buvom.

– Jauni?! Ir jūs jauni buvot?! – atsistebėti negali Eu-
ropietis.

– Bučiavau Esterą Vingio parke prie kreivos pušies. At-
rėmęs, vyrai.

– Matėm!
– Pro šalį važiuodami, būtinai pasižiūrėkit, vyrai! Katra 

kreiviausia!
– Būtinai pasižiūrėsim! Juk Vingy kreivų pušų yra tik 

viena: Levo ir Esteros, kadangi ši – jį skaniais buterbro-
dais nuo vaikystės vaišinusi ir gamykloje nuo bado mirties 
gelbėjusi!

– Sušuko tą akimirką Estera: Levai! Levai! 
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– Ir tu, durniau, iš to saldumo visus dantis praradai! O 
ji dabar Haifoj! Ir riešutėlius sveikutėliais dantim triaukšt!

– Estera, čia niekuo dėta – ji man daugybę sykių davė 
pinigų: susidėk dantis, Levai, susidėk!

– O tu tuos pinigus pralempindavai! – pareiškia Euro-
pietis kaip koksai aukščiausiojo teismo teisėjas.

– O dantis aš praradau šitaip, klausyk, Europieti, vyrai, 
klausykitės...

– Levai, tu man matytas. Ar tik nebuvai iš tų chuliganų, 
kurie šešiasdešimt antrųjų vasarą Sereikiškių parke ketino 
duoti į kaulus universiteto studentams?

– Atsakau kaip per išpažintį: ne! 
Štai kokią šaunią dabar mūsų kompaniją atranda gaspa-

dorius nuo Kalno Fernandelis! Ir dar Levas šiandien skaito 
planus ir brėžinius, kaišioja mums panosėn ir verčia kastis 
gilyn.

– Kad tik pieskas mudu greičiau užgriūtų, švogriau. 
– Gal kad dviem liežuviais malančiais tipais ant šio 

svieto būtų mažiau? – spėlioju.
– Kniskitės gilyn, Tėvynė jūsų nuopelnų neužmirš, o aš 

tuo tarpu Fernandeliui papasakosiu, kaip gaunu aš, vyrai, 
laišką iš Esteros...

– O jei mudu užgrius, Levai?! – šaukiu. 
– Palaidosim!
– Palaidotus laidosi, balbatūne?! 
– Ramiai, Europieti, ramiai.
Vienintelė Levo bėda, kad smagiai darbus pradeda, tačiau 

nė vieno neužbaigia – paima pinigus ir adju, kaip sakė tavo 
bendravardis prancūzas, Fernandeli. Vidutiniškai paskaičia-
vus, kokius metelius renčia suplukęs namą mylimajai, kuri 
pažadėjusi jam pastogę ir amžiną meilę. Pastato jis namą, 
o tada mylimoji išduoda, tai yra siunčia velniop. Tada jis 
atsitrenkia pas mus Rudnion lyg niekur nieko ir dūsauja: 
moterys moterys! Visą jūs mane, visą dūšią mano iščiulpėt, 
moterys! Padūsauja, pradeda darbą, vėl padūsauja, čiumpa 
pinigus, dingsta, vėl įsimyli, vėl – tu man pastatyk namelį, 
Levuk, o aš!.. Tik pastatyk gražų nameliuką, auksarankėli 
mano, maldauju! Ir vėl Levas atsigrūda Rudnion pas mus, 
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kur dėsis be mūsų, kas jį paguos! Tiktai po kelių apgavys-
čių išdavysčių, žiūrim ir savo akim netikim, įgyja narsaus 
stoicizmo, ir tai liudija šis jo pasakymas, kuris tinka ne 
vien erdvėj tarp Vilniaus, Trakų ir Varėnos-Druskininkų 
dramatiškai, tragiškai apgautajam, bet ir visiems žmogaus 
gyvenimo atvejams visur ir visada:

– Vien tik gėris, vien tik grožis!
Europietis, būna, klaupiasi ant žemės ir išverčia į dangų 

lozoriškąsias savo akis:
– Ką tu čia zurzi kaip pamazgytas! Tave apgavo, apmul-

kino, išdurnino – o tau vien gėris ir grožis?! Tave vedžioja 
už nosies – gėris, asile! – tave išnaudoja – grožis, kvaily! 
Išvažiuok, dink mums iš akių! Visos mūsų bėdos ir kan-
čios tokiais durniais grįstos, o čia dar tie sukčiai ir vagys 
Seime! Emigruok!

– Kad man ir Lietuvoj gerai.
– O kad tu pinigus iš švogriaus paimi, darbų nebaigi, 

dingsti – tai čia irgi gėris ir grožis?! Pinigą gerą gaunu, tuoj 
jį gražiai pramaunu?!

– Europieti, tu viršiji savo įgaliojimus, – užsistoju Levą, 
kuris, rodos, ims ir apsiverks. Taip gaila savęs Levui. Angelai 
šventieji, gelbėkit mano Levą, meldžiasi, poteriauja jo motina 
aname pasaulyje, o tėvas nesimeldžia – tik linguoja galva 
danguje priekaištingai: ar šito aš tave mokiau, sūnau, nuo 
jaunų dienų prie sunkaus darbo lenkdamas, ir vėl – ange-
lai šventieji! Tik kas išgelbės Levą, kada gražių padraikų ir 
lakmitkų pilna, ir visos jos prie Levo lenda, ant kaklo jam 
kabinasi: man man namuką statyk, meistre, inžinieriau ir 
vadybininke, saulele šviesioji akių Levuk! 

– Ultojas jis, švogriau! Jokių namų jis nestato!
– Kaip tu gali, Europieti, šitaip apkalbėti Levą! Darbštų 

žmogų! – ginu.
– Neklausyk jo, Levai, – sako Fernandelis.
– Vien tik gėris, vien tik grožis, – sako Levas. – Vasarą 

pas dieduką, būdavo, traukiam su pusbroliais į šokius, kur 
tik užgrajina – mes jau ir ten, per naktį daug kilometrų 
sukariam, o rytą diedukas, vos sumerkiam akis, budina: 
dalgiai išpustyti, marš į pievą, vaikai!
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– Nekelk iš kapų savo dieduko, tinginy! – šaukia Euro-
pietis trenkdamas kastuvą žemėn ir ropšdamasis iš griovio.

Taigi trys personažai, tartų autorius, jei jis čia būtų, 
kompanija visai įdomi, stinga tik Gražiaburnės bei dar tų 
princesių, fėjų ir laumių, kurios Levui praeiti neduoda: statyk 
joms namą ir statyk. Tie Levo dingimai atsiradimai nebaigti 
darbai meilės istorijos dramos farsai vodeviliai intriguoja 
net akmenines širdis, todėl, jų liepiamas, vieną gražią die-
ną – aišku, jau šiame amžiuje – nukanku pasižiūrėti, kaip 
gyvena mano ir visų mūsų Levas, koksai jo namuose tas 
vien tik gėris, vien tik grožis. Levas mums ausis išūžęs rū-
mais, kurie šiek tiek nebaigti, tačiau vis dėlto tikri rūmai, 
kuriuos užbaigs, kai atsives Ją. Galbūt ir Esterą, kuri dabar 
Haifoj, patys, vyrai, pagalvokit, gali būti per sena Estera, 
nors pirma meilė ir nerūdija. Pamatau apšiurusį namelį 
iš molio krėstą. Pievelė palei takelį apšienauta, toliau kie-
čių varnalėšų žilvičių ir kitokių krūmų karalija. Aha, tai 
ten jis leidžia laiką su kuria nors princese, kad jos var-
žovė laumyčia per varnalėšas pikantiškų scenų nematytų. 
O viduje šie rūmai užgriozdinti senais baldais, metalais, 
įrankiais, rykais ir skudurynu, vorai čia pina šimtus vora-
tinklių, dulkių sluoksniai seniai virtę pilkai juodais žemių 
klodais, ir vaizdas šis labai mielas Levo kolegai ir širdin-
giausiajam draugui Pliuškinui. Gogoliška mistika, ir Vien 
Tik Gėris, Vien Tik Grožis. Galutinį akcentą šiai maksimai 
ir jos harmoningam įsikūnijimui Levo namo-rūmo forma 
suteikia girta susivėlusi boba, taipogi be dantų, tačiau su 
dviem įspūdingais kapliais kirmičiais pamėlusioje burnoje. 
Mano vizito nelaukė nei ji, nei Levas. Kur tau lauks, jei be 
laiptų užsikabarioju ir surandu gyvenamą lindynę pakraigėj, 
šiaip ne taip apšiltintą skudurais ir be langų durų. Štai ir 
apartamentai, kuriais gyrėsi Levas – girdi, jis gyvenąs kaip 
Taškente ir meškos ausy. O kodėl ne lyg Sacharos oazėj su 
Šecherezada tūkstančiu viena naktim prie šono – neklausiu 
dabar. Visa laimė, kad girta boba – miražas! sapnas! jums 
vaidenasi, vyrai! – pasirodė nesanti jokia princesė, ir aš tą 
supratau iš Levo akių. 

Štai kada aš suvokiau, kokia prasminga Levo svajonė: 
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– Kai neteksiu sveikatos, namus gražuolėms Lietuvos 
bestatydamas, parduosiu šiuos savo rūmus, paimsiu iš ban-
ko pinigus grynaisiais ir su krūva pinigų išplauksiu kru-
iziniu laivu į kelionę aplinkui pasaulį, laive apsiskelbsiu, 
jog keliauju su visais pinigais, esu senas ir kvailas, myliu 
gražias moteris ir vyną viskį džiną krupniką konjaką ir 
romą, tapsiu populiarus, mylimas ir visiems reikalingas, ir 
štai siaučia audros štormai uraganai ir aš, Levas, visuose 
laivo restoranuose, ant visų denių su gražuolėm kreolėm 
mulatėm lenkų basiom ir paryžiaus žanom siaučiu, asme-
nukes feisbukais tūkstančiams draugų visame pasaulyje 
siunčiu, ir judviem su Europiečiu, bet jūs tingite guglinti, 
parazitai, paskui skrendu, aiškus daiktas, per bortą, prie 
devintosios bangos keteros žuvėdra švelniai paliečia mano 
skruostą, paliekantį šią ašarų pakalnę, kur vien vargas žmo-
gui dorybingam ir darbščiam, tas vyks prie Horno kyšulio, 
kur ranka pasiekiama rojaus sala Gvadelupa, ir aš, Levas, 
laimingas laimingas laimingas, sušnibždu – vien tik gėris, 
vien tik grožis, o toliau jau proza: rykliai, okeano dugnas, 
žavi gražuolė akvalangistė, veja nuo savęs ichtiandrą – taip 
ją užbūrė kaukolė! – ir visa kita, ir Estera, Estera, kuri rau-
da – Levai, kaip aš mylėjau tave! – ir Antakalnio kapinėse 
laidoja koralais perlų kiaukutais padabintą kaukolę, stato 
jinai man paminklą ir užrašo auksinėm raidėm kiekvieną 
ašarėlėm gailiom aplaistydama: „Mano Levui – Estera“!..

– Pūsk švogriui arabus į akis – pūsk, pilk į lempą – pilk!
Žodžiu, vėl statė namą, Fernandeli, vėlei žadėjo netesėjo 

išdavė išvijo – Levas užvakar – labas! aš jūsų dėdė! – par-
sirado Rudnion vedžioti prieš dvejus metus pradėto elektro 
įvado, ar meistriškai vedžioti už nosies mudviem su Euro-
piečiu vadovaudamas, jis ir įrankius palikęs ir neatsimenąs, 
kad būtų ėmęs avansą ar galutinį atsiskaitymą – juk: vien 
tik gėris, vien tik grožis– ir aš. Levas. Prašome mane tokį 
mylėti ir gerbti. Be to, tiktai aš skaitau planus, tiktai aš 
galiu parodyti, kur jums kasti, kad jūs greičiau grabais 
užsikastumėt. Aš ir skydą medinį moku sukalti, kad tiktai 
judviejų smėlis neužgriūtų, nors kita vertus...

– Visus žmones galima skirstyti į tris rūšis, – sako Eu-
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ropietis. – Vienai priklauso žiopliai neraliuoti ir tinginiai 
ultojai – tokie kaip Levas, kuriam vien tik gėris, vien tik 
grožis, antrieji klauso kunigų ir kelia širdis aukštyn, tre-
tieji neklauso kunigų, nevertina Dievo žodžio ir bažnyčios, 
o aukštyn kelia – pinigines! 

Tuomet atsigręžia į Fernandelį:
– Kad neatnešei čtvertuko, tai mes nežinom, kas esi. 

Pažiūrėkim į tave iš kitos pusės. Visi vyrai, kurie yra kap 
vyrai, savo pačioms išrašinėja premijas. Ar tu dar išrašai 
premiją savo Gražiaburnei – mes nežinom, ir dėl to mum 
baisiai liūdna, ir dėtis nėr kur.

Fernandelis nelieka skolingas:
– Būdos.
– Kokios čia tau būdos?!
– Tikrai – apie ką tu šneki, Fernandeli?
– Pristatėt čia visokių būdų. 
– Tai namai tau – būdos?
– Būdos.
– Tai visa sodyba iš būdų?
– Aha. Būdos.
– O dangoraižiai? – šokasi lyg gaidys peštukas Europietis.
– Ir dangoraižiai – būdos.
Ši Fernandelio mintis netikėtai pasirodo man filosofiš-

ka ir net gili. Gimtosios Sūduvos pradžia – būdos: Ažuolų 
būda, Selemos būda, Utėlinė būda... Taigi ir Novotelis, ir 
dangoraižiai palei nuo jų kraupumo susigūžusią dailutėlę 
švento Rapolo bažnytėlę užu Žaliojo tilto – yra tik būdos, ir 
visi aliai vieno Vilniaus dangoraižiai – būdos. Taip stengiasi 
architektai, iš kailio neriasi ginčydamiesi dėl idėjų, kuria 
formas, kad tik moderniau, braižo perbraižo, kopijuoja, perka 
ir juos perka, stato kreivai, įkypai, tačiau kad tiktai aukš-
tyn aukštyn aukštyn, o Fernandeliui iš Rudnios – visas jų 
darbas, nemiegotos naktys, kūryba ir architektūrinės mados 
yra paprasčiausios būdos. Tik Fernandelio, na dar jo motinos 
Agotės, Rudnios pirkios, Fernandelio prodziedų pirkaitė, kur 
gaspadiniavo penkios marčios – ne būdos, o visi aukščiausi 
Vilniaus dangoraižiai yra tikrų tikriausios būdos. Dėl šios 
Fernandelio išminties įžeisti dangoraižiai turėtų akimoju pra-
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smegti skradžiai žemės, gėda gi ir sarmata, tačiau jie visai 
nepaiso mirtinos grėsmės – kerėplinasi kur reikia ir nereikia. 
Ir kerėplinsis, kadangi šios stačiakampės būdos iš plieno, 
stiklo ir betono spjaudosi pinigais ant visų paminklosaugų, 
urbanistikų ir netgi ant rudniškųjų Fernandelio aforizmų. 

– O kaip atrodo tau, Levai? 
Levas čia neutralus: pritartų Fernandeliui, gal dar pa-

kvies į svečius ant Kalno, tačiau šis požiūris gali įžeisti kitus, 
kuriems dangoražiai neatrodo būdos. Europietis stuksi sau 
į galvą, mat statybų Vilniuj ir Rudnioj lyginimas... 

– Jei tau tik pirkios yra ne būdos, tai meistrai.... 
Tikrai, kokios čia būdos, kada mums pro akis praslenka 

nuostabioji spalvingoji meistrų galerija! Mudviejų su Euro-
piečių pažinta, tavo, Levai, perkąsta, klausykis ir makaulėn 
dėkis, Fernandeli!.. Tesėtų netesėtų pažadų, vilčių ir iliuzijų 
panoptikumas! Puikių ir menkesnių, ar visai niekam vertų 
meistrų monologai! Mes čia nieko neišmanom – ausys kru-
ta! – tai mes jums patarsim! Krano nugriauta siena, dviejų 
sijų sujungimas spyna vis armonika apie Marytę liurlinant, 
ir visas darbas, langai durys iš šlapios medienos sausai 
išgaravus, mūras laikosi ant vinies, buvo gegnės ir gegnių 
nėra... Dovanoti dviračiai, atiduotos meilikaujant meistrams, 
plytos, skolos skolos skolos, charakterių painūs margumynai, 
tas dar gyvas, tas pasikorė, anas va emigravo ir pradingo, 
šitas griuvo ir neatsikėlė, tas bėgo nuo žmonos ir nemo-
kėjo alimentų, kaip tu, ligonis sunkiausias, gali, jokia liga 
šnapsui nemaišo... Mūrininkai, dailidės, elektrikai... Ar girdi, 
Levai, elektrikai...

– Paklausyk, Fernandeli, Levas pristatė namų be skai-
čiaus, atsiprašau – būdų, gražiaburnės žadėjo jam meilę 
amžiną ir stogą viršum galvos, bet išvijo nabagą ir labai 
teisingai padarė, o baigė savo gyvenimą niekam nevertą ap-
gavikas sukčius ultojas meisteris Levas... Žodžiu, jo namelį 
su sklypu nupirko būdų statytojai ir išrioglino toj vietoj 
baisų pažiūrėti dangoraižį, tai yra dvidešimties aukštų būdą!

– Prieš būdų statymą Levas apie gražiaburnes galėjo 
pasitart su manim. Dabar jau pasitarsi, Levai, – apkabina 
bičiulį per pečius Fernandelis.
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– Tai kaip drįsti sakyti, kada tokie meistrai – išskyrus 
Levą, žinoma – būdas statė?! – spjaudosi iš širdies Europietis 
mums kiekvieną meistrą ir Levą – jo akivaizdoj – apšmeižus, 
bet neiškeikus. 

– Tikrai – meistrams mes tolerantiški. Ne mūsų nosiai 
meistrai, – pritariu.

– Kaip mane gyvą regi – būdos, Slidziauskai, – Fer-
nandelis mėgsta vadinti Europietį Slidziausku, toks buvęs 
Rudnioj, ar girininkas ar, pernelyg nesigilinam, veterinorius.

– Vien tik grožis, vien tik gėris, vyrai, – dailiai pražioja 
bedantę burną Levas.

– Kap rozas! Visi mafijozai, vagys, sukčiai, visi niekadėjai 
yra gėris, visa valdžia – grožis!

– Tu jo neklausyk, Levuk. Ateik pas mane ant Kalno...
– Tenai tu pamatysi gėrį ir grožį!
– Išsiplauk burną, Slidziauskai! – jei jau kartoja Fer-

nandelis: Slidziauskai! – vadinasi, Europiečiui bus riesta.
– Švogrius man pasakojo, Levai: išėjo rašytojas Levas 

Tolstojus iš namų, eina jis per pasaulį, gožlina žilas barz-
dotas senis per svietą, pro sieną kaip per sviestą perlenda 
Lietuvon, garsiems rašytojam galima, žiūri Tolstojus, žiūri – ir 
ką mato Tolstojus... Ogi mato jisai Levą, kuris – įsimylėjęs, 
apmautas ir be pinigų – toliau mausto švogrių, kabina jam 
makaronus ant ausų – ką sakyk, Levai, daryti Tolstojui, kuris 
irgi Levas, tačiau yra protingas grafas ir didelis rašytojas?..

– O kada gyveno Tolstojus, Europieti? – klausia Levas.
Ir būtume visai trise paguldę ant menčių Europietį gin-

če, kaip per sviestą grafas Lietuvon, tačiau atbėga kaimyno 
anūkas, žiopčioja kvapo neatgaudamas:

– Dėde...
Fernandelis bėga prie vežimo, čaižo botagu arklį, lekia 

ant Kalno... Mudu su Europiečiu bėgam pro senąsias ka-
pines, per tiltą, vien tik gėris, vien tik grožis Levas šno-
puoja kriokuodamas mums į sprandus... Šniokščia vanduo, 
grėsmingai šniokščia, putos, visad gelsvai balzganos, dabar 
juodos, ūžia užtvankos kriokly, juodos it sidabruota smala, 
negi... Negi... 
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Fernandelis klūpo prie savo gulinčios ant pirkios grindų 
Gražiaburnės... Galva kreta, žvakės rankoj nenulaiko... Pasi-
rodo, jiems grįžus iš Krakelių ir išpylus maišus bulvių, ji virė 
vakarienę, ėjo ruošą, kantriai, ilgai laukė savo gaspadoriaus, 
paskui jau šaukė uždegti žvakę... dar suspėjo prisišaukti.

– Viešpaties angelas apreiškė Marijai. Kelkis. Būk vyras.
Fernandelis apveda visus nereginčiom akim, apveda.
– Aš... Dėl manęs ji...
– Visi mirsim, – sako Europietis. Jo akys įtartinai drėksta 

ir drėksta. Keistai pastirę akys ir patvinsta akys, ir tuom, 
kuom vyram nepriguli. – Kaip gyvens jis dabar be savo 
Gražiaburnės,a? 

Kieme jis įsitveria į Levo marškinius, purto, siūlės treška:
– Pasakyk, kaip jam gyvent, – sakyk, kaip?!
Tai dabar Rudnia nykiai tuščia, o tada... Guli Gražiabur-

nė kaip gyva, lyg ir šypsosi, sunkūs auliniai batai palovy – 
tik bristi ir klampoti, gaspadinės žiurstas ant kėdės atkaltės 
užkabintas, bulvės Krakeliuos nukastos, daržai nuimti, jau 
rūsy parboginti, malkų gaspadoriaus keliom žiemom priskal-
dyta – tik gyvenk ir norėk, o čia pilna pirkia žmonių prigu-
žėjusi... Jeigu aš išeinu – tai ir jūs nuo manęs išeikit, tik 
gaspadorių prieg manęs palikit, mudu namopi, rodos, sako 
Gražiaburnė. Lyg ir jokiuose fabrikuose niekad nedirbusi, tik 
Rudnioj – ne būdoj, ne – gyvenusi Gražiaburnė. Kas, saky-
kite, kas paleido gandą, išpliurpė kas, kad ji – negraži? Jei 
Fernandeliui, mūsų Fernandeliui ji visados Gražiaburnė, tai 
kodėl mums, mums... Nestatysim mes daugiau jokių būdų, 
anei Rudnioj, anei Vilniuj nestatysim, jei tokia neteisybė, 
jei baisi pikta jėga, vėtra baisi plėšia nuo Fernandelio jo ir 
tiktai jo Gražiaburnę!.. Jau atplėšė! Nunešė! Suvisam! Ta 
kliokianti iš dangaus juoda srovė per visą žemę!..

– Tyli, Levai?– sudejuoja Europietis. – Ir tu dar sakysi – 
vien tik, vien tik?!..

Paskui matau Fernandelį sunkiai einant, lėtai kėblinant 
į kapines – sulinkusį, smuktelėjusiais žemėn pečiais ir net 
kažkaip keistai sumažėjusį. Praėjo mėnuo po laidotuvių, 
praėjo Mišios už Gražiaburnę. Sudaužė, sumušė iki mėly-
numo Fernandelį, atėmė pensiją. 
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– Kas? Kas tave mušė, Fernandeli, kas drįso, pasakyk! 
– Netylėk, Fernandeli, mes privalom pranešti!.. 
– Skrepliuoji kraujais!.. 
Fernandelis tyli tyli, šnopuoja, o paskui užbaigia kalbą:
– Negraužkit man sumleinės, nevirinkit man širdies!
Buvo Rudnioj Fernandelis. Ir dar yra Fernandelis, tačiau 

koks jis dabar be savo Gražiaburnės? Ta mįslė nepakeliama, 
bet kaip ją įminsi? Reikia aplankyti! – nutariam su Euro-
piečiu ir Levu prieš Vėlines.

Kopiam ant Kalno, ir debesis tamsmėlis sunkus nuo 
mūsų traukiasi į Padubus, net lengviau krūtinėj pasidaro, 
o čia užkopę žagteliam – ilgučiausia kartis smėlin įsmeigta, 
o ant karties – supasi juoda negyva varna.

– Pablūdo, – net švilptelia Europietis.
Praveriam duris – priemenėj, kamaroj, virtuvėj tuščia... 

Tačiau, rodos, niekas nekadaruoja kilpoj, ačiū Dievui. Fernan-
delis klūpo, nuo grindų iš laidotuvių portreto į jį žiūri Graži-
aburnė. Nei linksmai, nei liūdnai, tik kad su juodu kaspinu 
per plaukus. Todėl Fernandelio akys pilnos ašarų, ir kur jom 
dėtis, jei neriedėti žilais barzdos šeriais ir kapsėti kapsėti.

– Ko?! – užrinka Europietis, nes bet kas jo vietoj būtų 
šaukęs. Nes kai vyras į dūdas – tai jau skančiauna svieto, 
ir sveikas dingęs, ir nėra tau, žmogau, gyvenimo.

– Iškada, – sako Fernandelis, gal jau ne Fernandelis, 
kadangi arkliški dantys – balti ir tvirti, dabar kliba ir juda. 
Koksai prancūzas be dantų. Nesubtilu yra tokiam prancūzui 
būti. Tas ir Levui aišku, ir jo abiem žandikauliam be dantų.

– Ką siūlai?! – šoka į akis Europietis.
– Palik žmogų ramybėje. Matai, kaip jam nesaldu.
– Tai mes turim ramiai žiūrėti, kaip jis gyvas lenda pas 

savo Gražiaburnę?! Kad mes piesku apkapstytumėm ir gerai 
jam padarytumėm?! Stokis, nešk ir kad nė ašarėlės!

Fernandelis sulaksto į kamarą šio to, mudu su Levu 
pakabinam Gražiaburnės portretą vieton, Europietis kieme 
nukabina varną. Tegu lesa balandžiai laukiniai naminiai 
grūdus Fernandeliui ir kaimynams, vis smagiau su jais Ru-
dnioj. Palendrica gardi, druskele apsišalvijusi, tirpsta prie 
gomurio, pats tas. Fernandeli. Levai. Europieti. Pats tas ... 
be Gražiaburnės?.. pats tas?..
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Pamėgino Fernandelis, parsivesti moterį, pagyveno su ja 
pirkioj savaitę, o paskui nuvežė į kitą kaimą ir ties kryžkele 
paleido su ryšulėliu rankoj verkiančią. Kam jam? Juk ne 
Gražiaburnė. Gal toji nesužinos, o jei sužinos – t e n a i į 
kojas puls, ir atleis, ir dovanos jam Gražiaburnė. Arba jos 
atmintis pas Dzievą, dūšia jos, Slidziauskai ir Levai, ir tu tu...

Ir dar gyvena vienas kaip smilga pagairėj Fernandelis. 
Geras kaimynams, sau – blogas. Nepastebimai sumažėja jo 
rėžis, o žemės sklypelis dokumentuose visai išnyksta. Kaip 
gali būti namas be žemės?! – stebisi matininkas, kol dar 
jam akys neužpiltos, o kai užpila – nesistebi. Kam Fernan-
deliui Krakelių žemė ir duja ant piesko, ir duja ant upės, 
ir visos kitos pievos žemės, jei Rudnioj ir visam sviete jis 
vienut vienutėlis – kam, kada be Gražiaburnės?

– Kas tavo kojai? – klausiu matydamas jį šlubčiojant.
Visi čia puolasi prie pinigų automatų padėti, pagelbėti 

Fernandeliui, gydyti Fernandelį – ir visi palieka jį vieną. 
Vieną. Vieną. Per Kūčias atsivežėm Vilniun – na ir kas iš 
to. Juk vienas klausosi dabar vidurnaktį vilko staugimo, 
atsklindančio per Šakes ir Peklą nuo Čepkelių.

– Prakeikta vienatvė, vyrai – sako Levas. – Graužia ji 
ir graužia!..

Ar gali jį graužti, ta vienatvė, kada Estera tik ir tesvajoja 
pasprukti iš Haifos, prie kreivosios pušies su doleriais atsi-
danginti, kai gražuolės mušte mušasi dėl privilegijos – Levo 
statomų namų, o praalkę rykliai šiepia nasrus vandenynuose 
laukdami kruizinio laivo su Levu ant denio?!

– Pradėjom uknoliais ir pjautuvais, o kuo baigsim? Ku-
riam tu amžiuj gyveni? – linksmina Fernandelį Europietis. – 
Mudu su švogrium į dvidešimt pirmą... per majų kalendorių 
jau keleri meteliai bus, kaip persiritom, ir nieko, gyvenam, 
ir tave kviečiam. Va žiūrėk – mobilus telefonas. 

– Kam jis man, Slidziauskai.
Kaip tik mes svarstom, kodėl – mobilus telefonas, ne lietu-

viškai ir dzūkiškai, prigijo, kodėl, tarkim, ne toliakalbis koks.
– Nereikia man jokio tolplepio, – sako Fernandelis.
– Tai ir toliapliurpio tau nereikia?! Levas visam svietui 

apie savo gėrį ir grožį plepa savo tolkalbiu!..
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Pasirodo, net idėja, jog feisbukas lietuviškai gražiau 
skambėtų, jei būtų snukiaknygė, veidavertis, veidašmėksa, 
veidašnekis – Fernandeliui yra durnių išmislas. Nebadykit 
manęs savo čiučiukų bangom, iškada man jos, o ko – aišku 
be žodžių ir magnetinių bangų.

Levas apgailestaudamas pakelia čtvertuką, pateliuskuoja 
likusį lašą, atsidūsta ir nutaria paguosti mus visus:

– Žemės rutuliui kosmose ir planetą apnikusiom utė-
lėm, siurbiančiom, teršiančiom, naikinančiom utėlėm, tom 
godžiom ir ėdriom bezdžionėm su atomine bomba liko tik 
milijonas metų!

– Tiek mažai? – atsistebėti negali Europietis.
Mudu su Fernandeliu stebeilijamės į tą visiems likusį 

milijoną metų, čia net Einšteinas žiopteltų.
– Žodžiu, vyrai. vien tik gėris, atskrenda bedarbiai iš 

centaurų alfų sirijų ir mato, kad žemė tuščia, vien tik gro-
žis, nėra nei žmonių, nei bedarbių, nei miestų, nei būdų... 
Nei karų, nei šiukšlynų ir anei iliuzijų...

– Bet kreiva pušis, Levai!..
– Aš tave amžiams nutildysiu, Europieti! Nieko nėra, 

ir bankų nėra, tačiau likęs vienas bankas, vienutėlis, kad 
jį velniai, o toj banko išnaroj, tegu ji būna prakeikta, iš-
likusios mano tuščios sąskaitos, mano kreditai, skolos ir 
įsipareigojimai. Ir klausia kitos planetos bedarbiai androido 
su dirbtiniu intelektu...

– Kitos planetos sukčiai...
– Leisk žmogui pasakyc, Slidziauskai.
– Duok man šlapią maišą, Fernandeli. Kas tas Levas, 

klausia, vien tik gėris, ir kodėl jis laiku neišmovė pas savo 
Esterą prie Negyvosios jūros, vien tik grožis. Ak, bankai 
bankai! Čiulpiate jūs mano finansus, čiulpiate, o aš toks 
kupinas jėgų ir sumanymų statyti namus gražioms moterims 
ir statyti, mylėti ir mylėti!

– Viskas aišku, švogriau. Rytoj Levas paprašys pinigų 
ir dings! O tu, Fernandeli, žiūrėk – kad nors pinigėlį šitam 
sukčiui!..

– Liūdesys, vyrai. Vienintelė vertybė šiame pasaulyje 
yra liūdesys. Man liūdna žiūrinti į jus visus, bet labiausiai 
man liūdna, vien tik grožis, vien tik gėris, dėl Fernandelio.
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– Bet gal tave, Levai, galėtų paguosti milijonas... – sakau 
atsargiai, už viską sviete dabar labiausiai bijodamas įžeisti 
poetinio ir egzistencinio šišo apsėstąjį.

– Taip taip, tik vienas milijonas metų!..
– Va kap rašo makaulė šito aferisto!.. Sudievu!
Plėšia cigaretę po cigaretės Fernandelis, pučia dūmus į 

ugnį, jis namie, jam gera, bulbienė prarūgus, tačiau gardžiai 
paspirginta – tiks, pusnys sulig pirkios langais, šalčio leli-
jom išpaišytais, tvoros nuo speigo pyška, šilta, o daktarai, 
nu kū cie daktarai!.. Paskui griūva galva į krosnį, daužosi 
greitukėj verždamasis iš rankų, o tada nurimsta – ir Mer-
kinės slaugoj mes išvystam jauną Fernandelį... Jauną... 
Negraužkit jam sumleinės, žmonės, nevirinkit jam širdies, 
žmonės. Tie, kurie, kunigo per šventas Mišias paprašyti, 
kelia aukštyn širdis, Fernandeli, o ne pinigines, kaip sakai, 
Europieti, širdis širdis, ir joms šventa. 

– Pravežkim pro Kalną, – prašau per laidotuves.
Neleidžia ir neveža, tie, kur – aukštyn pinigines, o prieš 

negerumą jųjų ir piktą valią – tik mudviem su Verpetu! dar 
Europiečiui ir Veronikai! ir Levui, kuris stato namą mylima-
jai, kad ji akim pastatytų! – sustoja vilniškė rudniškė laido-
tuvių procesija prie vandens malūno, sukasi mašinos lėtai 
lėtai, ir Fernandelis karste sukasi pasižiūrėti į savo Kalną, 
ir garbė Fernandelio laimingam gyvenimui su Gražiaburne, 
ir Agotei, kuri nepaliauja mylėjus savo sūnaitėlio danguos. 
Ten, kur susiruošė Fernandelis, nūnai nėra, dėkui Dievui, 
anė vieno pinigų automato. Pribyrėtų į jį spyglių, puvėkų, 
kielės krautų lizdus ant pensijų, o pelės graužtų eurus. 
Tačiau... toliakalbis spinduliuotų mobiliu kilnumu, meile 
virtualiaja, o kam – tai čia nedidelė paslaptis. Svarbiausia 
– aukštyn pinigines!

O Levui pinigų automatas buvo ranka pasiekiamas. Su-
šalo praėjusią žiemą. Kas? Na Levas Levas – juk dar nebuvo 
tokio stebuklo šiame pasaulyje, kad sušaltų pinigų auto-
matas! O kur palaidojo Levą – mes nežinom, kadangi apie 
nelaimę pranešė po pusmečio, nors juk turėjo asmeniškai 
ateiti su žinia, jog jį – kilnų ir taurų ir dvasiškai turtingą, 
vyrai! – vėl apgavo ir išvijo.
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Todėl tenai, palei Ilgąjį Raistą, niekas ir nemėgina budinti 
Fernandelio ir jo Gražiaburnės, Europiečio kaimynų, artimo 
meilės pažadais. Buvo Rudnioje Fernandelis ir Gražiaburnė, 
buvo jų meilė – ir nebėra. Argi... nebėra?

Negraužkit man sumleinės, vien tik gėris, nevirinkit man 
širdies, vien tik grožis!

Prieš kelerius metus Vytautas Rumšas nacionaliniame dramos 
teatre pastatė spektaklį pagal I. Bergmano pjesę „Intymūs pokal-
biai“. O dabar jis pakvietė į kitos I. Bergmano pjesės „Scenos iš 
vedybinio gyvenimo“ premjerą. Pasak V. Rumšo, šis spektaklis 
yra tarsi pirmojo pratęsimas, nors pjesė kita, jose randa sąlyčio 
taškų – abi jos apie moters ir vyro tarpusavio santykius. „Jis yra 
baisiai gilus, tai leidžia ne tik man, bet ir artistams toliau keliauti 
tų personažų vidiniais pasauliais, kokie jie begali būti. Tokie ve-
dybiniai santykiai Lietuvoje – kokie 80 proc., dėl to ta pjesė yra 
labai daug kam atpažįstama“, – kalbėjo V. Rumšas. Autobiogra-
finiais faktais yra paremti tiek „Intymūs pokalbiai“, tiek „Scenos 
iš vedybinio gyvenimo“. I. Bergmanas pjesėse atskleidžia poros 
santykius, meilę, pavydą, atšalimą, išdavystę, kaltę. Spektaklyje 
vaidina Dalia Storyk, Adrija Čepaitė, taip pat Evaldas Jaras, Povilas 
Budrys, Saulius Balandis, Jurga Kalvaitytė, Toma Vaškevičiūtė, 
Salvijus Trepulis, Vesta Grabštaitė. 

Dm. Matvejevo nuotrauka
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– Žiūrėk į mane! – šaukia tulžių ir vandens strazdų 
lizdus dėl kiaušinių išdraskęs mažas bernėkas, tačiau – 
Fernandelis ir plika bamba teškiasi į Ūlos ežero sietuvą ties 
baltom vandens lelijom

Bangelės ritasi ratilais, ir iš dangaus baisiai smagu į jas 
žiūrėti. Čia tu, Fernandeli. Čia aš, aš, Gražiaburne.
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Rolandas Kazlas ir „Pakeleiviai“ pristatė naują muzikinį albumą „Poetai 
ateina“. Jame – 13 kūrinių pagal Lietuvos poetų eiles. Antanas Kalanavi-
čius, Alvydas Valenta, Alma Karosaitė, Henrikas Čigriejus, Jurgis Kunčinas, 
Rita Dambrauskaitė, Valdas Gedgaudas, Algirdas Verba, Vidas Marcinke-
vičius, Vaidotas Spudas, Salys Šemerys. Jų eiles Rolandas Kazlas ir „Pa-
keleiviai“ įvilko į muzikos rūbą ir sudėjo į albumą. O koncertinę programą 
dar papildė Tomo Arūno Rudoko, Vytauto P. Bložės, Algirdo Verbos, Jurgio 
Kunčino, Almos Karosaitės,  Roberto Danio bei Antano Masionio eilėmis. 
„Poetai, jų kūryba, daugeliui taip ir liks neįmenama mįslė. Mįslė, kurios 
galbūt ir nereikėtų stengtis įminti, verčiau gėrėtis tuo, ką sugeba jie, 
bet nesugebame daugelis mūsų – kurti Poeziją. Tikras  Poetas – ne šio 
pasaulio paukštis, visada šiek tiek svetimas, sunkiai paaiškinamas ir su-
prantamas daugumai, tačiau jo eiliuotas klyksmas dažnai  atrakina mūsų 
viduje  slapčiausias duris, pramuša šarvus, pažadina tai, kas žmoguje 
gražiausia. Tai klyksmas to, kuris nuolat atsimuša į baltą popieriaus lapą, 
susižalodamas ar užsimušdamas pats. Tačiau ant to lapo lieka smūgio 
žymė –  eilėraštis. Matyt, dėl to eilės mus kartais taip sujaudina.  Jos turi 
savo kainą. Šio albumo, o sykiu ir koncerto  herojus – Poetas, lietuvių 
poetai, jų eilės tapusios dainomis“, – sako Rolandas Kazlas.
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... MEZZO ... 

Klaipėdos kamerinis orkestras savaitę koncertavo Vokietijoje. 
Pianistės Guodos Gedvilaitės iniciatyva įvykusio turo metu 
klaipėdiečiai surengė net šešis koncertus.Orkestro ir pianis-
tės pasirodymai Frankfurto Dr. Hoch’s konservatorijos Claros 
Schumann salėje, sukėlė audringas vokiečių publikos ovacijas. 
Bravo šūksniais buvo sutikti Roberto Schumanno Koncer-
tas fortepijonui ir orkestrui ir Nijolės Sinkevičiūtės opusas 
„Kryžkelės apeigos“. Solo partiją atliko orkestro meno vadovas 
violončelininkas Mindaugas Bačkus (nuotraukoje), kurio pra-
šymu kūrinys ir buvo sukurtas. Muzikinis tiltas fortepijono 
ir styginių garsiais suskambo ir Internationale Bad Wildunger 
Klaviertage festivalyje. G. Gedvilaitė yra šio, šiemet jau 10-ąjį 
kartą kurortiniame Bad Wildungeno miestelyje surengto fes-
tivalio meno vadovė. Beje, pasak Guodos, šioje vietoje porą 
kartų ilsėjosi Maironis, yra koncertavęs Jaša Heifecas. Pil-
nutėlėje Wandelhalle Quellen salėje klaipėdiečių orkestras ir 
solistai G. Gedvilaitė, M. Bačkus ir vienai programai prie jų 
prisijungęs pianistas Gintaras Januševičius sulaukė šiltos ir 
nuoširdžios klausytojų reakcijos. 
(Atvira Klaipėda) R. Kunske nuotrauka
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... MEZZO ... 

Kovo viduryje Klaipėdos kamerinis orkestras, vadovaujamas 
Mindaugo Bačkaus, debiutavo Sankt Peterburge. Prestižinėje 
Marijos teatro Koncertų salėje, talpinančioje virš 1000 klau-
sytojų, jų pasirodymas skirtas dirigento ir pedagogo Sauliaus 
Sondeckio atminimui.

Solo partiją koncerte atliko maestro sūnus Vytautas Son-
deckis (nuotraukoje),dirigavo Aleksandras Vikulovas (Rusija). 
Programoje skambėjo Wolfgango Amadeuso Mozarto, Felixo 
Mendelssohno, Roberto Volkmanno, Dmitrijaus Šostakovičiaus 
ir Piotro Čaikovskio kūriniai.

Pasak violončelininko V. Sondeckio, „mes esame labai 
laimingi, kad turime galimybę koncertuoti Sankt Paterburge 
būtent su Klaipėdos kameriniu orkestru. Su šiuo puikiu ko-
lektyvu mano tėvelį siejo itin gilus emocinis ryšys.“ Nuo pat 
orkestro įsikūrimo 1992 metais iki paskutiniųjų gyvenimo 
dienų S. Sondeckis domėjosi jo veikla, dalinosi vertingais 
patarimais ir kartu parengė nemažai koncertinių programų. 
Tėvo ir sūnaus Sondeckių muzikavimas su KKO užfiksuotas 
ir kompaktinėje plokštelėje „Tobula garsų harmonija“.

Peterburge pristatomą programą kelias dienas Klaipėdoje 
repetavęs dirigentas, buvęs S. Sondeckio mokinys A. Vikulovas, 
kolektyvą įvardino kaip vieną geriausių kamerinių orkestrų 
Europoje. (Atvira Klaipėda) 
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... MEZZO ... 

Kovo pradžioje Palangos koncertų salėje gausius klasikinės 
muzikos gerbėjus maloniai nuteikė Kristijano Järvi vadovau-
jamas Baltijos jūros filharmonijos orkestras. Šis unikalus 
Šiaurės regiono kolektyvas, vienija Danijos, Estijos, Suomijos, 
Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Lenkijos, Rusijos ir 
Švedijos muzikantus. Kolektyvas gimė prieš dešimtmetį Baltijos 
jūros jaunimo filharmonijos orkestro pavadinimu, kaip bendra 
Uzedomo muzikos festivalio ir AG „Nord Stream“ iniciatyva. 
Jis greitai įgijo neeilinę reputaciją tarptautinėje arenoje – ne 
tik dėl išgirtų pasirodymų vadovaujant Kristjanui Järvi, bet 
ir dėl paveikaus vienybės ir bendradarbiavimo pavyzdžio re-
gione, kuris istoriškai buvo susiskaldęs. 2015 m. orkestro 
nuopelnus prestižiniu Europos kultūros prizu įvertino Euro-
pos kultūros fondas „Pro Europe“. Pervardytas Baltijos jūros 
filharmonijos orkestru, 2016 m. orkestras bendradarbiavo su 
Gidonu Kremeriu ir „Kremerata Baltica“, o 2017 m. tapo pir-
muoju orkestru, iš atminties sugrojusiu I. Stravinskio Ugnies 
paukštę. 2018 metais savo dešimtmetį ir Suomijos, Baltijos 
valstybių ir Lenkijos nepriklausomybės šimtmetį Baltijos jūros 
filharmonijos orkestras pažymėjo „Šiaurės pulsu“ – muzikine 
programa, kurią sukūrė garsiausi Šiaurės šalių kompozitoriai 
ir su kuria orkestras gastroliavo Šveicarijoje, Italijoje, Vokieti-
joje ir Lenkijoje. Savo pasiryžimą groti iš atminties orkestras 
tęsia ir 2019 metais su nauja programa „Vidurnakčio saulė“.
Palangiškiame koncerte skambėjo ir vilniečio Gedimino Gelgoto 
Koncertas smuikui.

Nuotraukoje bendraminčiai ir bendražygiai –   
Kristijanas Järvi ir Gediminas Gelgotas.
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... MEZZO ... 

Metų pabaigoje Lietuva minės Eduardo Balsio šimtąsias gimimo metines. 
Šiai visuotinai kultūros šventei atsakingai ruošiasi ir Maestro moki-
nys Giedrius Kuprevčius, beje, šį balandį sutinkantis septyniasdešimt 
penktąjį gimtadienį.
Algimanto Pilvelio nuotraukoje: Eduardas Balsys ir Giedrius Kuprevičius. 1974 m.


Smuikininkų duetas – Monika Urbonaitė ir Borisas  Brovtsynas, dabar 
gyvenantys Vienoje, šį kartą Lietuvoje klasikos gerbėjams  dovanojo Ge-
orgo Filipo Telemano „Guliverio siuitą“, Luiso Spohro „Duo Concertante 
D-dur“. Programą užbaigė  Sergejaus Prokofjevo „Sonata dviem smuikams, 
op. 56“ , pačių atlikėjų žodžiais tariant, „sukurtą epochoje tarp dviejų 
karų ir paženklintą „sprogdinančio“ kompozitoriaus proveržio“.



Valdovų rūmuose surengtame penk-
tąjame tarptautiniame MARCO SCAC-
CHI senosios muzikos festivalyje, 
paminėtas vienos pirmųjų moterų 
kompozitorių ir baroko dainininkės 
Barbaros Strozzi (1619–1677) ketu-
rių šimtų metų jubiliejus. Solistės 
Renatos Dubins-
kaitės rečitalyje, 
parengtame kar-
tu su klavesinin-
ke Alina Rotaru, 
pirmą kartą Lie-
tuvoje taip išsa-
miai pristatyta B. 
Strozzi kūryba.



82

Nemažas laiko tarpsnis jau ir laisvoje Lietuvoje siejo Česlovą 
su Rytais. Dabar jau su V. Landsbergio laiminimu jis Maskvoje 
iš pradžių baigė Aukštuosius akademinius kursus, o tada įstojo 
į Generalinio štabo akademiją. Tokią galimybę atvėrė 1991-ųjų 
liepos 29-ąją V. Landsbergio ir B. Jelcino pasirašyta sutartis 
dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų. Antrajame Generalinio 
štabo akademijos fakultete studijavo užsienio šalių, daugiausiai 
iš Europos Rytų bloko, karininkai ir generolai – vokiečiai, ven-
grai, bulgarai lenkai, tačiau buvo ir afrikiečių. 1996-ųjų liepą, 
sėkmingai apgynęs diplominį darbą, kuriame gvildeno kariuo-
menės kūrimo principus, Česlovas sugrįžo į Vilnių, tačiau ne į 
ankstesnes pareigas. Mat išvažiuojant studijuoti kažkas patarė 
dėl šventos ramybės išeiti į rezervą, tad dabar vadovauti brigadai 
liko V. J. Žukas, prieš porą metų Česlovo rekomenduotas į savo 
vietą. Tuo metu jį patį prezidentas A. M. Brazauskas dekretu 
paskyrė ginkluotųjų pajėgų generaliniu inspektoriumi. Neilg 
trukus, 1997-aisiais, į pagalbą Lietuvai iš Jungtinių Valstijų 
atkako Vietnamo karo dalyvis Jonas Kronkaitis, tapęs krašto 

GENEROLAS
Tęsinys. Pradžia 34 psl.

Rūpesčių lyg nebūta...Su Mama. 2010 m.
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apsaugos viceministru, o po poros metų – kariuomenės vadu. 
Jo pėdomis atvykęs kitas JAV atsargos pulkininkas, dabar 
jau anapilin iškeliavęs Algimantas Garsys išreiškė pageidavimą 
užimti generalinio inspektoriaus postą... Tuo metu Lietuva jau 
turėjo kariuomenės vadą – dar 1993-aisiais prezidento dekre-
tu į šias pareigas buvo patvirtintas Jonas Andriškevičius, iki 
1991-ųjų muštravęs studentus Vilniaus universiteto Karinėje 
katedroje. Jau apšilęs kojas, šalia generolo laikėsi pulkininkas 
Valdas Tutkus. Beje, svaiginančia kariška karjera galintis pa-
sigirti V. Tutkus savo biografijoje nemini, kad jau laisvos Lie-
tuvos laikais tarnavo sovietų kariuomenėje, nors kiti lietuviai, 
kaip, pavyzdžiui, Algis Vaičeliūnas arba Renatas Chrimlis po 
Kovo 11-osios net atsisakė laikyti baigiamuosius aukštųjų karo 
mokyklų egzaminus. Apskritai Lietuvos kariuomenėje pamažu 
prisiglaudė nemažai buvusių sovietų karininkų, kurių meilė 
Lietuvai buvo, kaip pasakytų A. Gaiževskis, kitokia, ne iš sibirų, 
ne iš partizanų bunkerių atėjusi. G. Veromėjus: Sovietinio ugdymo 
pulkininkams Česlovas netiko, kaip ir visi, kuriems pirmiausiai 
rūpėjo Lietuva. Užtat jie kūrė nepakenčiamą atmosferą, jau nega-
lėjai Sausio 13-osios medalio įsisegti. Be to, jiems rūpėjo prikišti 
nagus prie materialių gėrybių, o Česlovas už tai būtų sutrupinęs 
į gabalus. P.Kasteckas: Jis buvo neparankus. Jeigu mato, kad 
kariams kažko reikia, nenusileis niekam. Kam jis reikalingas 
toks, kuris nenusileidžia? Aišku, anuos gąsdino jo autoritetas, jie 
Česlovo bijojo. Kai šitaip, geriau nustumti. Jiems buvo patogiau tą 
stiprų žmogų paslėpti už Nemenčinės bunkerio sienų. Tai krašto 
apsaugos ministras Č. Stankevičius pateikė buvusiam brigados 
vadui pasiūlymą imtis Nemenčinės mokymo centro, kaip juo-
kavo pats Česlovas, būti maždaug pirties direktoriumi. Parašęs 
raportą atleisti iš generalinio inspektoriaus pareigų, kurių tuo 
metu, tiesa, neilgam buvo prireikę A. Garsiui, Česlovas išvyko 
į Kanadą šlifuoti kalbos įgūdžių. Po kelių mėnesių sugrįžęs iš 
mokslų, jis vėl nesulaukė pareigų. Lyg tyčia dviejų kariuome-
nės vado pavaduotojų pareigybės atsirado netrukus po to, kai, 
pasijutęs nereikalingas, Česlovas pasitraukė – išėjo į atsargą. 
Tiesą sakant, sunku suprasti, kodėl jis, kovotojas, kaip sakoma, 
iki panagių, taip paprastai leidosi išstumiamas iš kariuomenės. 
Aš – karys, su antpečiais. Pajutau, kad esu nepageidautinas ir 
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išėjau. Niekada nieko neprašiau, viską dariau ir kūriau pats. Nuo 
sporto laikų, kai turėjai būti visa galva aukštesnis, kad patek-
tum į trečią iš eilės pasaulio čempionatą. Kai pirmajam krašto 
apsaugos vadovui A. Butkevičiui užsiminiu apie nepanaudotą, 
tarsi neiššautas šovinys, Česlovo potencialą, išgirdau nedidelį 
monologą: Tam, kad panaudotum tokio žmogaus, kaip Česlovas, 
potencialą, reikia ir pačiam turėti potencialo. O kai ateina žmonės, 
kurie iš principo yra klerkai, dūšelės, susirinkusios užsidirbti bu-
terbrodui, jie tarpusavyje konkuruoja, nemato tėvynei reikalingo 
atlikti darbo, turi tik savo interesą pasididinti pensiją. Jie žinojo, 
kokie svarbūs buvo Česlovo veiksmai, matė jėgą ir bijojo, kad 
per tai negalės pakilti patys. Tokiose sąlygose Česlovas, kaip 
absoliučiai nemokantis intriguoti ir gudrauti žmogus, stiprus ten, 
kur – bendras reikalas, negalėjo pritapti. Prabėgo treji metai ir 
vėl ministru tapęs L. Linkevičius sugrąžino Česlovą, kurį iki 
šiol vadina pirmuoju Lietuvos kareiviu, į generalinio inspek-
toriaus pozicijas. Tas naujų jėgų įkvėpęs atgimimo tarpsnis 
tęsėsi iki tos dienos, kai Č. Jezerskas, dabar jau brigados 
generolas, peržengė 57-erių metų, kiek pagal įstatymą tokio 
rango kariškiui leidžiama tarnauti, ribą. Tuo metu Česlovas 
mokėsi NATO gynybos koledže Romoje. Tai – aukščiausio lygio 
karo mokykla, kurioje geriausi profesionalai mokė ne tik NATO 
šalių, bet ir Izraelio kariškius. Gilindamiesi į aljanso gynybinę 
sistemą, per tuos metus aplankėme dvidešimt vieną valstybę. 
Baigęs tokius mokymus, atrodytų, turėtum tarnauti ir tarnauti. 
Manau, prezidentas Valdas Adamkus be vargo galėjo pratęsti 
mano tarnybos laiką, bet nepasiūlė, o aš nepaprašiau. 

... Bažnyčia mane traukė visada. Gal tik mažas to nejaus-
davau, kai mama vesdavosi į mišias Leipalingyje arba vėliau, 
jau šešerių, patarnavau Kauno katedroje. Mama išsaugojo mano 
mažo kamžą, pasakojo, kaip kaspiną nešdavau. Sovietų laikais, 
pirmą kartą patekęs į treniruočių stovyklą Maskvoje, susiradau 
katalikų bažnyčią. Man tai būdavo vieta, kur norėdavosi pa-
būti – pamąstyti, sudėlioti mintis. Atrodytų, galėjau vaikščioti į 
biblioteką, bet traukė bažnyčia. Grįždamas užsukdavau į paštą, 
na Pesčianoj ploščiadi, netoli CASK. Paskambinti į namus. Valan-
dą palaukęs, išgirsdavai per garsiakalbį: Kaunas, dvendcataja 
kabina. (rus. – Kaunas, dvyliktoji kabina). Rašydavau Litva. Ne 
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Litovskaja SSR. Kiek laužė kad tėvavardį rašyčiau Jonovič, bet 
nepasidaviau – visur liko Jono. Telegramas iš Maskvos rašyda-
vau kirilica, bet lietuviškais žodžiais. Tekdavo ilgai kariauti, kol 
darbuotojos priimdavo tuos nesuprantamus raidžių junginius. Į 
tą pačią bažnyčią Maskvoje eidavau ir naujais laikais, studijuo-
damas akademijoje. Paskui savo šventyklas turėjau Kanadoje, 
Romoje. Dabar – Druskininkuose. Nuostabiai geras mūsų tikėji-
mas. Gal nemokame jo pateikti, užtat važiuoja žmonės į azijas 
ieškoti tikėjimo tiesų, tačiau nežino, kokių vienuolynų turime 
Lietuvoje. Bažnyčia žmonių gyvenimą vis dėlto šiek tiek patvarko. 
Sakykim, niekas išgėręs neis į bažnyčią, vadinasi, ir kūnas – 
švaresnis. Pabūni su savimi ir visais, paaukoji šventovei kelis 
centus, uždegi žvakę, tegu ta liepsnelė mus, kaip tikima, jungia 
su išėjusiais. Visada domėjausi Biblija, bet gilintis pradėjau tik 
supratęs, kad, skaitydamas Raštą, pagal jį turi ir gyventi. Savo 
gyvenimą Česlovas daugsyk apmąstė ir žemėje, kuri mena Kris-
taus pėdas. Vienas ir su piligrimais, kunigo Kęstučio Dvarecko 
lydimais. Su amžiumi atmintis, tarsi bandydama pateikti kaž-
kokią ataskaitą, dažnai sugrąžina kažkada išgyventus įvykius, 
dėl kurių dabar sukrebžda sąžinė ar net kaltės jausmas. Iki 
1989-ųjų balandžio keliolika metų buvau komunistas. Manau, 
tada kiekvienas turėjom galimybę pasakyti, ką galvojame apie 
Sovietų Sąjungą, kompartijos vadovus. Teisės neturėjome, bet 
galimybę turėjome, o aš gal tik netyčia ausies kraštu tebuvau 
girdėjęs apie tuos, kurie už drąsą ir teisybę sėdėjo kalėjimuo-
se – Balį Gajauską, Antaną Terlecką, Alfonsą Svarinską... Gy-
venau visai kitoje aplinkoje – kareivinės, net sporto salės ir tos 
kariškos. Kunigas Robertas Grigas gali manęs paklausti, kodėl 
sovietams daviau priesaiką. Jis nedavė. 1968-aisiais vos keturis 
mėnesius tarnavęs desantininkas, antruoju ar trečiuoju lėktuvu 
iš Kėdainių skridau į Prahą. Pirmasis Il-76 ten pristatė tuos, ku-
rie perėmė oro uosto valdymą, o tada jau vienas po kito virtine 
leidosi. Blokavome svarbiausius rūmus. Mačiau, kaip išvedė Pra-
hos pavasarį palaikiusį kompartijos lyderį Aleksandrą Dubčeką. 
Juos kelis sodino į kariškas mašinas, net nežinojau, kuris iš jų 
pagrindinis. Karininkai kalbėjo, kad Dubčeką veža į oro uostą, 
o tada – į Maskvą. Patruliuodavome gatvėse, ačiū Dievui, neteko 
panaudoti ginklo, bet žmonių veiduose mačiau panieką mums, jų 
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laisvę pamynusiems kareiviams. To neužmiršau, Prahos patyri-
mas pravertė, kai po dvidešimties metų gynėme Lietuvos laisvę.

Tačiau kas – partija, kas – patruliavimai Prahos gatvėse? 
Likimas į Česlovo pergalių ir veiklos kupinos būties audinį 
įpynė ir nepakeliamai, atrodytų, skaudžių gijų. Džiaugiuosi, 
matydamas, kaip žmonės šeimomis atostogauja, kartu leidžia 
savaitgalius. Vėlai supratau, kad šeima yra svarbiausia. Tik 
paskui – visa kita. Šeima ir yra valstybė. Ne, gyvenau ne taip, 
kaip reikia. Manęs šeimoje nebuvo. Iš pradžių – stovyklos ir var-
žybos, paskui, artėjant ir atėjus mūsų laisvei, namuose jau visai 
nebūdavau. Nebent kokį litą užveždavau. Daug kur jaučiu savo 
kaltę. Roma buvo linksma, energinga, versli moteris – mezgė, 
siuvo, vežė į Rytus. Ji atkakliai kūrė jai įmanomą šeimos gerovę. 
Tai jos pastangomis Jezerskai Ratnyčioje įsitaisė namą, o vėliau 
nusipirko kavinę Alka. Po lemtingojo Romos žingsnio niekas 
negalėjo suprasti, kaip ji galėjo šitaip siaubingai apsispręsti. 
Tikriausiai daugelis aplinkinių net nežinojo apie kamavusius 
priepuolius, nebuvo pastebėję moters nuovargio – to, kas galiau-
siai ir lėmė tokį kraupų pasirinkimą. Jezerskų šeimos draugas, 
daktaras Algis mano, kad Česlovo artimųjų išėjimai turi genetinę 
šaknį – parašymas iš Dangaus. Nedaug pragyvenęs mamą, jos 
kelią pasirinko sūnus Dainius. Kai Česlovas sužinojo apie pri-
klausomybę, Dainius buvo jau įklimpęs giliai. Pranas Kasteckas: 
Dainių mes visi pražiopsojome. Jis buvo gabus, motokrosą gerai 
varinėdavo, bet nebuvo kovotojas, kaip tėvas. Nekovojo ir prieš 
savo problemą, nusprendė išspręsti savaip. Praėjo vos metai, 
ir Česlovo akyse ligoninėje nuo kraujo užkrėtimo mirė dukra 
Greta. Kaip gyventi su tokia baisia patirtimi, kai atrodo, kad 
pasilikti sunkiau, negu išeiti. Gal vis dėlto teisus Vincentas 
van Gogas, viename laiškų rašęs: Manau, mūsų dienomis pats 
Kristus pasakytų nusivylusiesiems: Išsigelbėjimas ne čia. Kel-
kitės ir eikite, ir neieškokite gyvenimo tarp mirusiųjų. Žinoma, 
gyvenimas – ne sentencijos, o kasdienybė su tau skirta našta. 
Ne veltui sakoma, kad žmogui duodama tiek, kiek jis pakelia. 
Visuotinė patirtis moko, kad po netekčių žmogui lieka vienas 
kelias – neieškoti priežasčių savyje ar kitur, neklausti, kodėl 
tai skirta man, o daryti gerus darbus. 
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Tuštuma vėl ėmė smelktis, kai, sugrįžęs iš mokslų NATO 
koledže Romoje, jis pagal amžiaus cenzą neteko generalinio ins-
pektoriaus pareigų ir išėjo į atsargą. Pulkininkas A. Gaiževskis: 
Tik pastaraisiais metais prisikviečiau vadą laikytis arčiau mūsų. 
Turime šventas datas, kurias minime, o jis buvo dingęs kokius de-
šimt metų, matyt, gyveno kažkokioje diskomforto zonoje. Majoras 
P. Kasteckas: Nedrįstu pasakyti, kad nesiblaškytų. Jis nori būti 
reikalingas, važiuoja, juda, bet tai nėra tai, ką jis galėtų ir turėtų 
veikti. Tas prigimtinis veikti, veikti, veikti, manding, ir nulėmė, 
kad 2009-aisiais, pakviestas Rolando Pakso, Česlovas pasuko 
klampiu taku – į politiką. Jis tikėjo Rolandu, kaip vieninteliu 
politiku, galėjusiu įkvėpti Lietuvos žmonėms vilties, kad mūsų 
valstybėje rasis daugiau teisingumo. Tai, kaip buvo susidorota 
su prezidentu, gimdė iš vidaus kylantį protestą, skatino stoti į 
jo pusę, palaikyti jo liniją. Tačiau prezidento rinkimuose R. Pak-
sas netikėtai, pasak Česlovo, paskyrė jam atsarginio žaidėjo 
vaidmenį, pagrindinę rolę patikėjęs kitam. Tokia dviprasmybė, 
matyt, taip skaudžiai užkliudė Česlovo ambicijas, kad jis, nors 
neremiamas partijos, vis dėlto nesustojo – ryžosi vienas tęsti 
beviltišką kovą. Suprantama, margame rinkiminės kampanijos 
fone įvairiais požiūriais išskirtinė Česlovo asmenybė negalėjo 
likti nepastebėta. Vėl publikacijomis pratrūko bulvaras, vėl 
tiražuota, girdi, ginti Aukščiausiąją Tarybą Jezerskas suvežė 
Kauno banditus, kuriuos kažkada treniravo. Treniravau ne daš-
kes, stankes ar panašius, pas mane treniruotes lankė Remigijus 
Daškevičius, Vaidas Stankevičius ir buvo jie visai tvarkingi vai-
kiai. O tolesnius kelius pasirinko patys: vieni tapo policininkais, 
kiti – nusikaltėliais. Kai Česlovui jau buvo suteiktas generolo 
laipsnis, dar vienas spaudos, kurią vadinti tuo žodžiu sunkiai 
apsiverčia liežuvis, atstovas paskelbė, kad sovietmečiu pačius 
gabiausius imtynininkus SSRS teritorijoje kontroliavo visagalė 
slaptoji tarnyba – KGB, o Jezerskas, girdi, skynė pergalę po 
pergalės. Atseit, kaip čia be KGB rankos? Tas pačias žinias 
prezidento rinkimų dienomis vėl skelbęs žurnalistas, nepasibo-
dėjo durti ir į skaudžiausią tašką: Nors teisėsauga nustatė, jog 
dėl šių mirčių šeimos galva visiškai nekaltas, nemalonūs gandai 
tebesklando. Girdi, moteriai kažkas padėjo nusižudyti, nes ji itin 
daug žinojo apie vyro draugus, drauges, verslo partnerius, be 
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to, ruošėsi skirtis. Česlovas bandė gražiuoju kalbinti paskvilių 
kūrėją, norėjo suprasti, kas skatina žmogų griebtis tokių negar-
bingų metodų. Nesulaukęs doro paaiškinimo, jis ryžosi teisybės 
ieškoti teisme, ir po kurio laiko vieną dieną pratrūko aliarmo 
trimitai: Šiandien pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje 
nuteistas žurnalistas! Girdi, lieka tik Europos žmogaus teisių 
teismas ir viltis, kad šis baisus precedentas taps viešu skandalu 
Europos Sąjungoje. Tačiau, ponai, šis garbus teismas kaip tik 
ir pasisako prieš tokią žurnalistikos laisvę, kuri naudojama 
nebaudžiamai sutrypti žmogų, niekinti jį visuomenės akyse.

Po kraustynių į kitą namą, tarsi liudydamos šeiminin-
ko apatiją ar kažką kita, svetainėje ilgai geresnių laikų laukė 
kampuose ir palei sienas numestos dėžės, kuriose būdavo pilna 
visokio turto – albumų, vokų, apdovanojimų raštų, medalių, 
tiesa, paprastų rusiškų, kone skardinių, daugiausiai už perga-
les ginkluotųjų pajėgų varžybose. Nuo tų laikų liko ir geltono 
metalo laikrodukas su išgraviruotais žodžiais: Praporščiku Je-
zerskasu – maršal Grečka. (Praporščikui Jezerskui – maršalas 
Grečka). Skamba! Rimtųjų medalių už Europą ir pasaulį Česlo-
vas nebeturi – kažkas skolinosi parodoms, taip ir dingo. Tiesiai 
šviesiai sakant, Česlovas ir nebrangino savo trofėjų. Kol motulė 
buvo gyva, taurės, medaliai, diplomai – viskas turėjo savo vietą. 
Anais laikais gražesnį prizą gaudavai tik kokiam užsienyje, o už 
sovietų čempioną – barzdai skusti mašinėlę Charkov, fotoapa-
ratą Zorkij, dar juostą per petį kaip portupėją uždėdavo. Betgi 
neišstatysi į lentyną tų barzdaskučių. Daug valandų Česlovas 
praleidžia už vairo. Jo karutis (amžiaus matęs Mersedesas) 
dažną dieną iš Druskininkų rieda į Vilnių arba į Kauną, nelygu 
kur kokį reikalą tądien bus sugalvojęs. Nereikia nė didmies-
čių – važiuodamas vis matydavo suvargusį kryžių, tad sykį 
užsuko pas kleboną: Noriu prisidėti. Kas būsite? Ne biznierius, 
bet važiuoju ir matau, kad sukrypęs labai jau. Paskui ten pat 
ir kitam kryžiui patvarkyti Česlovas seniūnijoje paliko eurų. 
Lietuva – tai ne vien Vilnius, Kaunas, Klaipėda. Tai – ir upės, 
miškai, ežerai, atmintis. Antai pakeliui – Pirčiupis. Sovietai to 
kaimo nelemtį buvo pavertę propagandos įrankiu, todėl tautos 
akyse tragedija lyg sumenko, net muziejaus nebeliko. Gerai, 
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kad žmonės vėl dažniau čia apsilanko, apie vokiečių sudegintą 
Pirčiupį jaunimas bent jau yra girdėjęs, bet kartais pagalvo-
ju, ar mokytojai vaikams papasakoja apie sovietų sunaikintus 
Lietuvos kaimus, sakykime, kad ir Klepočius? Pastarieji keleri 
metai Česlovą itin suartino su žurnalistu, kolekcininku Viliu-
mi Kavaliausku, kurio pastangomis Lietuva praturtėjo šimtais 
išeivijos menininkų kūrinių, rečiausiais viduramžių gobelenais, 
vazomis, medaliais, Mykolo Žilinsko kolekcija. Šis jo pomėgis, 
veikiau, aistra padėjo atskleisti ir kunigo Ričardo Mikutavi-
čiaus žūties paslaptį. Po septynerių archyvuose praleistų metų 
Vilius, kaip neįsivaizduojamo darbštumo pavyzdys, ne tik iš-
leido devynių tomų enciklopedinį leidinį apie nepriklausomą 
Lietuvą 1919–1920 m. gynusius savanorius ir Vyčio kryžiaus 
kavalierius, bet ir išsiuntė 420 Lietuvos apylinkių seniūnams 
tenykščių herojų sąrašus. 2015-ųjų gruodį Daujėnuose Vilius 
kartu su Pasvalio krašto patriotu ir dosniu kultūros mecenatu 
Pranu Kizniu atidengė pirmąją Lietuvoje atminimo plokštę su 
valsčiaus savanorių ir Vyčio kryžiaus kavalierių pavardėmis. 
Dabar tokių pagarbos ženklų skaičius per visą šalį jau artėja 
prie dviejų šimtų. Tą gražų, iškilius kraštiečius įamžinantį 
darbą daugiausiai nuveikia vietiniai žmonės, o Vilius kartu 
su Česlovu, kaip Vyčio paramos fondo pirmininku, pagal iš-
gales stengiasi dalyvauti bent atidengimo renginiuose. Net ne 
iš pareigos – apsilankius vienur kitur, maga važiuoti vėl, nes 
tokio paprasto tikrumo, kaip tuose žmonių susibūrimuose prie 
kuklių monumentų, atrodytų, niekur daugiau nepajusi. Ne to-
kius šviesius, deja, prisiminimus paliko Laisvės kario epopėja. 
Česlovą, kurio dalyvavimą bet kokioje veikloje Vilius vadina 
padorumo garantu, ypač žeidė būtent nepadorumas – garbaus 
laureato bei kai kurių funkcionierių. Būdavo nejauku prieš 
skulptūrą Lietuvos šimtmečiui sukūrusius ukrainiečius Olesį 
Sidoruką ir Borisą Krylovą, tačiau tai – jau praeitis ir ne šio 
pasakojimo tema. Atmintis kartais sugrąžina tolstančią karišką 
būtį – tiek metų ji gėrėsi į kraują, tai kas nuostabaus, kad ir 
dabar kurį vakarą, žiūrėk, persmelkia koks senas išgyvenimas 
ar vaizdas. Susitikti su kariais realybėje dabar tenka nedažnai, 
tačiau pasitaiko – antai ne taip seniai Rukloje, stebėdamas ka-
riuomenėje atgaivintas artimosios kovos varžybas, Česlovas iš 
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šalies atrodė netgi visai laimingas. Dabar kariuomenei keliami 
šiek tiek kitokie uždaviniai. Kitokia ir motyvacija. Mane būtų 
apstumdę, jei 1991-aisiais būčiau agitavęs į kariuomenę, atseit, 
ateikite, išmokysim pakloti lovą, tris kartus duosim pavalgyti, 
įprasite rytais dantis valytis. Sakytų, vade, ką sapalioji? Juokiesi? 
Tada kviečiau: ateikit, išmokysiu apginti mamą, mergaitę, namus, 
Tėvynę. Jie turi suprasti, kad čia – Tėvynė. Įvairių tautybių vai-
kinai tarnavo Lietuvai, giedojo tautišką giesmę, po metų puikiai 
kalbėdavo lietuviškai, tėvai atvažiavę net dėkodavo. Česlovas 
labai didžiuojasi Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu – lygiai tokiais 
apdovanojimais prieš daug dešimtmečių buvo pagerbti Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas. Tačiau jam nejauku žinant, kad daug 
laisvę gynusių žmonių liko nepastebėti... Kaip viltingą atsvarą 
Česlovas regi Šaulių sąjungą, ypač jaunuosius jos narius, kurie 
čia įgyja istorijos žinių, karybos, sveikos ir aktyvios gyvensenos 
įgūdžių. Šaulių sąjunga yra didelę jėgą galinti sutelkti organiza-
cija, kurioje įvairių partijų, skirtingų įsitikinimų ir pasaulėžiūros, 
visokio amžiaus žmones vienija bendras reikalas – Tėvynė. Kad 
tik kuo mažiau būtų tokių, kuriems užtenka nusifotografuoti prie 
vėliavos Gedimino kalno fone ir jau – šaulys.

Dar viena gyvenimo dalis – vaikaičiai. Vilniuje gyvena visi 
trys dukros Jurgos vaikai – jau kada suaugęs Mantas, septy-
niolikmetis futbolininkas Arnas, antrokė Vesta. Dainiaus – jau 
ne Dainiukas, prieš penkerius metus į trečią dešimtį įkopęs 
Dainius. Tik dvidešimtmetė Gretos Laura, spėjusi neprastai 
pažaisti rankinį, dabar Danijoje studijuoja dizainą. Nė vieno 
iš penkių vaikaičių Česlovas nelenkė prie sporto, neskatino 
siekti rezultatų – tegu tik sportas teikia džiaugsmo. Pats kaž-
kada pasiekęs didžiausių aukštumų, šiandien į gyvenimą jis 
žvelgia filosofiškai: Jei šiame pasaulyje atsiradai, tu – jau 
čempionas...
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Išleido „Tyto Alba“

Rytų Europos studijų centro 
(RESC) direktorius, Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santy-
kių ir politikos mokslų instituto 
(VUTSPMI) doktorantas ir dės-
tytojas Linas Kojala, gavęs 
prestižinę Fulbrighto stipendiją 
mokėsi Harvardo universite-
te JAV. Prieš įsidarbindamas 
RESC, L. Kojala dirbo žiniasklai-
doje, taip pat Užsienio reikalų 
ministerijoje, vadovavo įvairiems tarptautiniams projektams. Jis 
komentuoja tarptautinės politikos aktualijas Lietuvos ir užsienio 
žiniasklaidoje, yra parengęs tekstų ar komentarų tokiose žiniasklai-
dos priemonėse kaip CNN, „The Moscow Times“, BBC, Vokietijos, 
Prancūzijos, Nyderlandų visuomeniniams transliuotojams. Europos 
Sąjunga yra pernelyg didelė, kad būtų lengvai suprantama, bet 
kartu labai svarbi, kad galėtume ją ignoruoti. Tačiau tai nereiškia, 
kad turime ieškoti politikos vadovėlių ir nagrinėti šūsnis tarptauti-
nių sutarčių. Šia knyga siekiama parodyti, kad Europa yra gyvas 
organizmas, kuriame veikia žmonės, – tie, kurie po karo pradėjo 
vienyti Europą, kurie sprendžia didžiausias problemas, kurie ir 
Lietuvai atvėrė duris į Europos valstybių šeimą. Keliaudamas į 
Berlyną, Briuselį, Londoną, Bostoną, Vašingtoną ir kitus miestus, 
knygos autorius kalbino per trisdešimt žymiausių politikų, diplo-
matų ir ekspertų. Tarp jo pašnekovų – buvę didžiųjų Europos 
valstybių ir Lietuvos politiniai lyderiai, ambasadoriai, ekspertai. 
Asmenys, pokalbiais Nidos kopų apsuptyje, netikėtais telefono 
skambučiais vidurnaktį ir diplomatinį protokolą pažeidžiančiomis 
audringomis diskusijomis prisidėję prie Europos suvienijimo.

Linas KOJALA

EUROPA?
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Sostinės Bernardinų kapinių 13-u numeriu pažy-
mėtoje vietoje (V.Girininkienės ir A.Paulausko knygelėje 
„Vilniaus bernardinų kapinės“), pačioje rytinėje šlai-
to įkalnėje, ilsisi kadaise savo puikiu kolorotūriniu 
sopranu kerėjusi publiką dainininkė. Labai negausiuose 
šaltiniuose vienur ji yra „nusipelniusi Rusijos daini-
ninkė“, kitur „vokiečių kilmės operos solistė, gimusi 
Sankt Peterburge 1840 metais... “ („Opernaja kritika v 
Rossii, Vol.2, Nr.4, 15 psl). Iš tiesų, ji - Adelina (rusų 
literatūroje dar minima Adelaida) Biudel (vok. Büdel), 
gimusi Varšuvos citadelėje 1836 metais. Jos tėvas buvo 
botanikas, labai mėgęs muziką, dirbęs Varšuvos cita-
delės vaistinės valdytoju. Muzikos ir dainavimo mokslų 
Adelina mokėsi Varšuvoje, vėliau Drezdene, Paryžiuje, 

Saulius ŠPOKEVIČIUS

OPEROS  PRIMADONA –
SUNYKUSIAME
„BERNARDINŲ“ KAPE
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Milane. Savo operos solistės karjerą tęsė Sankt Peter-
burgo Marijos, Varšuvos didžiajame ir Milano La Scala 
operų teatruose, visur kerėjusi publiką savo balsu ir 
artistiškumu. 

Adelina ilgus metus laukė iš Sibiro tremties grįž-
tančio savo sužadėtinio, 1863 metų sukilimo dalyvio. 
Deja, jis mirė pakeliui iš katorgos.Paklususi motinos 
įtakai, tik 1880 metais ji ištekėjo už turtingo Varšu-
vos – Sankt Peterburgo geležinkelio akcininko Iridoro 
Odrovonžo ir tapo Adelina Biudel Odrovonž. 1890 me-
tais Adelina baigė savo dainininkės karjerą ir persikė-
lė gyventi į nusipirktą Uciekos dvarelį prie Nemuno, 
netoli Druskininkų. Kaimo kapinaitėse, Uciekoje, 1892 
metais palaidojo savo motiną, kuri nuolat lydėdavo ją 
koncertinėse kelionėse.

Remiantis minėta V.Girininkienės ir A. Paulausko 
leidinio informacija, saugoma Lietuvos valstybiniame 
istorijos archyve (cit. LVIA F.1135. Ap.20. B.26. L.25), 
A.Biudel gyveno Gardine, kur 1902 metais mirė jos 
vyras. 1915 metais ji persikėlė į Vilnių, kur po kelerių 
metų mirė. 

Didžiausią savo dainininkės karjeros dalį ji pasky-
rė Sankt Peterburgo Marijos teatrui. Čia buvo žinoma 
Adami slapyvardžiu. Marijoje 1866 spalio 19 dieną de-
biutavo G.Donicečio operoje „Liučija di Lamermūr“ . 
Sankt Peterburgo kritikai negailėjo jai liaupsių, nors 
vėliau atsirado gal ir nepelnytos kritikos repertuaro at-
žvilgiu. „Biudel, nuostabi vokalistė, nustebino ir pavergė 
publiką, įrodydama koloratūrinio dainavimo žavumą. 
Ji ypač pasižymėjo „Liučijoje“ („Liučija di Lamermūr“) 
ir „Somnabuloje“ (V. Belinio operoje). Vieno sezono 
metu minėtos operos buvo statomos trisdešimt kartų. 
Kartu su savo partneriu J.Setovu (Josifas Jakovlevi-
čius Setovas – (1826 Maskva – 1894 liepos 1 Kijevas, 
rusų dainininkas, mokęsis Milane, Paryžiuje, Floren-
cijoje, Livorne, nuo 1855 grįžęs ir dainavęs Rusijoje) 
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nenoriai dalyvavo rusų kompozitorių operų vaidme-
nyse, galvodami, kad vakarų kompozitorių kūriniuose 
jie nuskins gausesnius laurus.“ Taip rašė žinomas to 
meto kompozitorius ir kritikas Cezaris Kiuji. (C.Kiuji, 
„Rinktiniai straipsniai“, Leningradas, 1952). (Cezaris 
Kiuji (1835.01.06. gimė Vilniuje, prancūzų 1812 metų 
karo kareivio ir lietuvės Julijos Gucevičiūtės (L. Stuokos–
Gucevičiaus giminės) šeimoje. Nuo penkerių metų mokėsi 
groti fortepionu pas St. Moniušką Vilniuje. Su tėvais 
kalbėjo lietuviškai, prancūziškai, lenkiškai, vėliau tapo 
fortifikacijos inžinerijos profesoriumi, buvo inžinerijos ge-
nerolas. Mirė 1918 m. Petrograde). Kiuji tęsė: „Labdaros 
koncerte ... klausytojai su nuostaba pasitiko atskiras 
partijas iš Haidino operos „Keturi metų laikai“. Amži-
ninkai prisimena, kad (jos) dainavimo metu, kai buvo 
atliekamos arijos iš „Pavasario“, jiems kilo įspūdis, kad 
oras salėje pakvipo tik ką pražydusių gėlių aromatu“. 
Nestigo ir daugiau kritikų atsiliepimų. „Biudel Adami 
Adelaida buvo geriausia Violetos arijos operoje „Traviata“ 
atlikėja, taip pat nepralenkiama Antonidos (M.Glinkos 
„Ivanas Susaninas“), Aminos (V.Belinio „Somnabula“), 
Liučijos (G.Donicečio „Liučija di Lamermūr“), Elvyros 
(V.Belinio „Puritonai“) ir kt. operų vaidmenyse. Mažiau 
pasižymėjo Gorislavos ir Alisos (Džakomo Mejerberio 
opera „Robert–Djavol) vaidmenyse.“ Taip apie savo žy-
miuosius operos solistus rašė to meto Sankt Peterburgo 
spauda. Tuo metu mieste sklandė anekdotinė istorija, 
jog ministras atsisakė skirti lėšų naujai „Liučijos“ su-
knelei debiutantei Biudel, kurią jau pamilo ir žavėjosi 
visas Peterburgo operos mylėtojų luomas.Beje, jai buvo 
mokamas didelis atlyginimas. Po ilgų susirašinėjimų 
ir prašymų, ministras skyrė lėšų tik naujai persiūti 
suknelės krūtinę, apatinę dalį palikti seną. Tačiau tam 
nepritaręs teatro direktorius, savo paties lėšomis pa-
siūdino naują suknelę. (Iš A.N. Ostrovskij ir F.A. Burdin 
„Neizdannyje pisma iz sobranij Gosudarstvennogo mu-
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zeja imeni A.A. Bachrušina.) Sankt Peterburge Adelina 
taip dalyvaudavo labdaringuose koncertuose. Ji dainavo 
M.Glinkos, A. Aliabjevo, Dž. Rosinio ir kitų kompozi-
torių kūrinius. 1869 metais ji atsisveikino su karštai 
ją mylinčia šio miesto publika, nes direkcija atsisakė 
padidinti atlyginimą. Tada Adelina išvyksta į Varšuvą, 
kur 1871 gegužės 18 dieną debiutuoja „Liučijoje“. Vė-
liau vyksta į Italiją, kur su dideliu pasisekimu daina-
vo Milano scenoje. (Teatro Alla Scala, Milano, Lucia di 
Lammermoor, Budel-Adami, 1871–1872) Liko žinių, jog 
ji plačiai bendravo su Ferencu Listu, kitais žymiaisiais 
to meto muzikos korifėjais. Baigusi dainininkės karjerą 
Adelina kartkartėmis užsiimdavo pedagogine veikla. 

1920 metais liepos 
20 dieną Adelina-Adami 
Amžinam poilsiui atgulė 
Vilniuje Bernardinų ka-
pinėse. Šalia palaidota 
Aldona Rukuižo (Lands-
berg), su kuria giminys-
tės ryšiai nežinomi. Ki-
toje kapų takelio pusėje 
yra išlikęs paminklas 
Janinai Dluskai (1899–
1932). Jis ir veda į am-
žino poilsio vietą ryškios 
Operos asmenybės, ku-
rios palikimą privalome 
deramai sergėti. 

P.S. Dėkoju Marinai 
Ivinskajai už pagalbą 
ieškant istorinių šaltinių.

A. Salio nuotrauka
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Jau senokai ant mano stalo gulėjo 
dvi poeto Kęstučio Navako prozos kny-
gos – romanai „Vyno kopija“ (Vilnius: 
Tyto alba, 2016) ir „Privatus gyvulėlių 
gyvenimas“ (Vilnius: Tyto alba, 2018). 
Tiksliau, viena įsitaisė anksčiau, kita – 
šiek tiek vėliau. Žvelgdamas į jų viršelius 
jaučiausi kaip lenkų poeto Konstanty’io 
Ildefonso Gałczyński’o Hamletas, niekaip 
negalėjęs pasirinkti: Kava. Ne. Arbata. 
Ne. Kava. Ne. Arbata. Ne. Ne. Kava. Kava 
arbata. Arbata. Kava. Kava. Kava. Kava. 
O gal arbata? Tasai Hamletas, neradęs 
sprendimo, nusibaigė, ir, vengdamas to-
kios baigties, ryžausi – atsiverčiau „Vyno 
kopiją“, pirmąjį poeto romaną.

Bemat buvau įtrauktas į fantas-
magorišką, nerealų pasaulį, kuriame 
apstu kultūrinių (kultinių) nuorodų, 
daugiasluoksnių realybių-mistifikacijų, 
susapnuotų ar būtent tikrųjų aliuzijų, 
ekskursų į praeitį, citatų, hipertekstų, 
netikėtos temų kaitos ir panašių postmo-
dernizmo ženklų. Be abejo, „Vyno ko-
pija“ – postmodernistinis romanas su 
daugeliu šiam žanrui būdingų ypatybių 

Gediminas JANKUS

KĘSTUČIO NAVAKO 
FANTAZARIUMAS: 
REALYBĖS SAPNŲ  
PASAULIS
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ir lietuvių literatūroje nėra naujovė – pakanka prisiminti 
Herkų Kunčių ar Sigitą Parulskį, kurie jau daug anksčiau 
savo kūriniais atvėrė postmodernizmo šliuzus. Tik nežinia, 
kuo sekdami – ar velioniu prancūzų Boris Vianu, jau ka-
žikada spjaudžiusiu ant mūsų kapų, ar šiuolaikiniu rusų 
Viktoru Pelevinu, apdujusiu nuo sapnų apie vabzdžius ir 
Čiapajevą. Kaip bebūtų, nesileidžiant įkvazitekstų išsamią 
lyginamąją analizę, bent šių minėtų ir neminėtų postmoder-
nizmo meisterių įtaka mūsų lietuviams literatams akivaizdi 
ir abu rungiasi, Mikhailo Epsteino žodžiais tariant, kaip 
„išeiti iš proto paties proto ribose“. Man regis, tai bene 
imliausias postmodernistinio romano apibūdinimas. Tasai-
nuprotėjimas, išėjimas, išsikraustymas iš paniekinto sveiko 
proto ir realybės pateikiamas kaip žaidimas, su saviironija, 
su krizenimu – bet kokių įprastų normų neigimas tampa 
vos ne privalomu, belieka rašyti tik kuo įmantriau ir išra-
dingiau, tiksliau, kaskart vis bjauriau ir būtinai obsceniš-
kai. O Kęstutis Navakas, nors ir naudoja postmodernizmo 
paletę, išvengia minėtų vilkduobių, pagundų šokiruoti ir 
priblokšti. Jam nereikia keiksmų, įvairiausio plauko perver-
sijų, seksualinių patologijų. Tie intelektualiniai žaidimai ir 
aliuzijos verti rimto dėmesio ir išgliaudymo. Ar jie vargina? 
Kai kuriuos gal net erzins, nes reikalaus tam tikrų proto 
ir intelekto pastangų, o jeigu protas miega… „Miegantis 
protas pagimdo pabaisas“, – sakė Francisco’as de Goya, 
tad reikia tik džiaugtis, jei K. Navakas priverčiabūdrauti ir 
užsiimti intelektualinėmis pratybomis, tikrinant savo žinias 
ir apsiskaitymą.

Romano pagrindinis veikėjas – toks K., pasakojamos jo 
istorijos-antiistorijos-sapnai, o retsykiais K. ir pats atsiveria 
ir papildo juos savais intarpais. Autobiografiniai motyvai 
nelengvai įžvelgiami, jie išmoningai užšifruoti, viskas šiose-
sapningose sakmėse suvinkliota ir sumazgyta, tačiau galima 
įžvelgti ir tam tikrą personažo palyginimą su Franzo Kafkos 
Jozefu K., (beje, pats F. Kafka ne kartą cituojamas romane), 
tam tikrą ironišką aliuziją. Jozefas K. įsuktas į absurdišką 
teismo karuselę, priverstas tai priimti kaip neišvengiamą bū-
tinybę, gi K. Navako K. išsiveržia iš gniuždančių rėmų, gali 
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laisvai manipuliuoti laiku, bendravimu, mesti iššūkį pačiai 
Nebūčiai ir sapnuose, tampančiuose tikrąja realybe, pratęsti 
savo pasibuvimą įvairiuose laiko tarpsniuose, bendrauti su 
garsiomis, seniai šį pasaulį (o gal kaip tik priešingai – tik 
įsivaizduojamą, iš tiesų sapnuojamą tikrovę) palikusiomis 
asmenybėmis.

Paradoksali pradžia – mirusio personažo nuotykiai ana-
pus, ir tiems nuotykiams-prietykiams galimybę suteikia kul-
tinė prancūzų-ispanų aktorė María Casares, jau prieš keletą 
dešimtmečių iškeliavusi anapus. Bet stebėtis neverta – juk 
iškeliavus ir prasideda tikrasis gyenimas, tikrieji įspūdžiai, 
susitikimai, pokalbiai, ilgai laukta ir sapnuota intelekto puo-
ta. Nevaržoma ir intelektuali K. Navako fantazija čia trykšte 
trykšta, juk jau nėra nei laiko, nei tos įprastos, absurdiškos 
realybės, asmenybę varžančių rėmų, draudimų, fobijų. He-
rojus laisvas ir mėgaujasi tąja laisve, atsidurdamas nema-
tytuose pasauliuose, patirdamas aibę neįprastų nutikimų ir 
susitikimų. Šioje anapusinėje (realioje) kelionėje jį lydi grafas 
Pti, numanoma Mefistofelio ar „šio pasaulio kunigaikščio-ne-
labojo“ figūra, kuri iš kafkiškosios aklavietės nuolat pasiūlo 
išeitį. Grafas Pti man pasirodė vienas originaliausių romano 
akcentų, žaižaruojančiom charakteristikom sodriai papildęs 
tradicinį šėtono įvaizdį.

Įsimintina grafo Pti inspiruota meilės scena, aprašoma 
kaip filmo kūrimas, su užkadriniu tekstu ir bambeklišku 
grafo komentaru. Bet ko vertas tas komentaras, lyginant su 
pačiu erotiniu meilės akto (aktų) pavaizdavimu. Bet kokie 
pabambėjimai nublanksta ir tilsta, perskaičius mylėjimosi 
scenas. Tokio meistriško, įspūdingo, tikra aistra ir švelnumu 
alsuojančio meilės scenų aprašymo bent mūsų literatūroje 
neteko užtikti. Turėčiau lyginti su pasauline, bent europine, 
bet nesu toks apsiskaitęs kaip  Justinas Kubilius, kuris 
barė mūsų kritikus, esą jie „ignoruoja kūniškosios žmogaus 
tapatybės dalį, juk santykis su kūnu lemia žmogaus santykį 
su savimi“. Net po K. Navako man sunku suvokti šią didžiai 
prasmingą, nusibaigusią mintį, bet išvertęs į logiškesnę kalbą 
suvokiu, kad privengiama apskritai šnekėti apie erotiką ir 
sekso scenas lietuvių literatūroje. Ir ne todėl, kad jų nebūtų. 
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Tokių aprašymų gausu mūsiškių postmodernistų prozoje, bet 
ar galima apie juos rimtu veidu šnekėti? Tai išties prastų 
romanų – skaitalų erotika: anemiška, pigi, šimtus kartų 
girdėta. Autoriai, narsiai laužantys prozos stereotipus, gau-
siai kabindami iš pasaulinio postmoderno aruodo idėjas ir 
veikėjus, it triušiai prieš smauglį sustingsta, priėję erotinę 
sceną. Dingsta ir fantazija, ir išmonė, išgaruoja drąsa, su-
menksta kūrybinės galios ir lieka tik „atodūsiai, pasiekiantys 
aukštai danguje plaukiančius debesis, abejingai spoksančius 
į nuogutėlius kūnus“. Iš tiesų, tokie ir panašūs bejėgiški 
stenėjimai pripildo mūsų postmodernizmo trubadūrų kūri-
nių puslapius.

Šioje prietemoje K. Navako scenos nušviečia viską gai-
valinga jėga, tačiau kiek tame gaivale, vos ne pirmykščiame 
Pano siausme sudėliota švelnumo, netikėtų palyginimų, ly-
ties išaukštinimo. Meilės aktas idealizuojamas, jis turi savo 
grožio ir paslaptingumo dėsnius.  K. Navako erotica aki-
vaizdžiai asocijuojasi su Giesmių giesme, tačiau prisodrinta 
originalių, netikėtų metaforų, himniškumo elementų, sudė-
liota kinematografo principu ir yra labai vaizdinga, įtaigi, it 
pulsuojančios gyvybinės energijos srautas. Jis akivaizdžiai 
paneigia dar vieną nusibaigusią klišę, kad „jutimai susiję 
su patyrimu“. Jutimai visų pirma susiję su intelektu, ir be 
jo bet kokie potyriai neverti nė trijų grašių operos.

Manau, kad K. Navako summa erotica ilgam pristabdys 
skaitalų brukamą pigią kūniškumo sampratą, tik, be abejo, 
pagausės epigonų. Bet geriau teplinta tokios kopijos, nei pi-
gių skaitalų produkcija. Dar daug galima kalbėti apie roma-
ną, apie kauniečiui nesunkiai atpažįstamas vietas: Laisvės 
alėją, Centrinį knygyną, prietemoje skendinčias kavinukes, 
pašnekesius su atgijusiais ar realiais personažais, gausias 
aliuzijas, dialogus-monologus, citatas ir nuorodas į Maxą 
Frischą, Peterį Englundą, Thomą Pynchoną ir daugybę kitų.

Tačiau pašonėje nekantriai erzi kitas, naujausias auto-
riaus romanas – „Privatus gyvulėlių gyvenimas“. Kadangi K. 
Navako stiliaus ir vaizduotės žaismo jau buvau „pakrikšty-
tas“, jį atsiverčiau lyg dar sunkesnių išbandymų, rebusų, 
minklių ir intelektualinių pratybų dėlionę. Juolab kad au-
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torius gerokai išgąsdino savo „septyniais punktais apie kny-
gą“, skambėjusiais kaip įsakymai ar nurodymai, kaip reikia 
suprasti naująjį romaną. Tačiau antrasis punktas nuteikė 
smagiau: „Palyginti su romanu „Vyno kopija“ ši knyga daug 
lengviau skaitoma, neturi tiek kodų ir intertekstų, tačiau 
ir joje nieko nereikia suprasti tiesiogiai, ką skaitytojas/-a 
labai greitai pastebės.“

Ir tikrai, „Privatus gyvulėlių gyvenimas“ daugeliu atžvil-
gių lengvesnė knyga. Tačiau tikrai ne idėjomis, užšifruoto-
mis prasmėmis, intertekstais ar aliuzijomis. Jų, įdomių ir 
netikėtų, pakanka, tačiau čia K. Navakas žėri dar kitokia 
šviesa – jis ironiškas, žaidžiantis tomis prasmėmis ir aliu-
zijomis, meistriškai vartaliojantis ne tik stilių – vėl gausu 
fantazijos,intermezzo ir daugybės sapnų.

Pasak S. Parulskio, žmonės, mėgstantys pasakoti savo 
sapnus, atrodo šiek tiek šikniai. Bet tai jis pasakė seniai, 
dar nebuvo K. Navako romano, ir jei dabar pasiskaitytų 
šiuos sapnus, manau, savo nuomonę pakeistų. Tai tam tikri 
raktai ir nuorodos į personažų keliones ir dialogus. Nes tie 
personažai – spalvingi ir įdomūs – Čipas ir Deilas, Tomas 
ir Džeris, Tesla, KH, Jūretė ir kiti. Sąmojingą detektyvinę 
istoriją (akivaizdžią parodiją) kaleidoskopiškai keičia jau 
„Vyno kopijoje“ regėtas Centrinis knygynas, kuriame pri-
statoma naujoji poeto knyga, bet ją pristato ne autorius, 
o Nepažįstamasis dailiu pilku kostiumu, policijos tyrėjas 
Čipas už tarnybinio stalo skaito F. Nietzsche’ę, o Šmuelis 
Mandelbaumas pro langą žvelgia Antwerpen-Centraal pusėn.

Taigi vėl – jokio realaus siužeto, trūkinėjantys ir vėl 
užsimezgantys ryšiai, niekuo nesusijusios personažų isto-
rijos, papasakotos jų pačių ar aplinkinių, visiškas iliuzijos 
ir nerealybės pojūtis, ką ten pojūtis, vyrauja ir viešpatau-
ja iliuzionas, fantazija ir sapnai. K. Navakas toliau tęsia 
„Vyno kopijoje“ pradėtą žaidimą, tik čia jis nerūpestingas, 
daug sąmojingesnis ir kandesnis.

Sapnams skiriamas didelis dėmesys. Jie įdomūs, labai 
skirtingi, dar kartą prikišamai rodantys, kad mūsų pasau-
lis – blyški iliuzija, kažkoks klaidinantis atspindys amal-
gamoje, kurią mums paslaugiai pakiša kas-kažkas. Juk ir 
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romano mottopasirinkta Stanisławo Jerzy’io Leco mintis: „O 
galbūt visas mus supantis pasaulis – tik Potiomkino kaimas, 
belaukiant kokio nors demiurgo revizijos.“ Tuo demiurgu 
bando tapti K. Navakas; sapnais teigdamas tikrąją realybę, 
jis su nemenka ironija imituoja įvairius garsius autoritetus, 
taip iš jų pasišaipydamas ir niekais paversdamas pastangas 
išorinį, mus supantį pasaulį pateikti kaip galutinę, užbaigtą 
instanciją. Taigi kas toji „pseudorealybė“? Autoriaus sapnai 
ar pasakojamos fantastinės istorijos? Ar jų visų sąsajos, 
kuriose reikia išskaityti užslėptą prasmę? Regis, panašų 
įsivaizduojamo pasaulio reginį piešia V. Pelevinas… K. Na-
vakas „Privačiame gyvulėlių gyvenime“ sukūrė vaizdą, ku-
riame pasaulis – intelektualinis žaidimas, emocijos, sapnai. 
Nesinori lyginti su H. Kunčiaus „Ornamentu“, tačiau verta 
paminėti sapną-košmarą „Sapnas: Strindbergo košmaras 
(spalvotas)“. Su A. Strindbergo dramaturgija košmaras nieko 
bendro neturi, jame gausu suvinkliotų veikėjų, įvairiausių 
šopenų, rostropovičių, bemyluojančių savo violončeles ir ant 
jų nusikryžiuojančių, ir šiaip visiškai absurdiškų, prasčiausio 
skaitalo beskonybių, balansuojančių ant dvasios išsekimo 
ribos. Pateikiu tai kaip pavyzdį, kuomet postmodernizmas 
kanda pats sau ir, siekdamas įmantrumo, leidžiasi vis giles-
nėn duobėn. Po tokių „košmarų“ K. Navako sapnai – tikra 
atgaiva ir meistriško stiliaus pavyzdys. Be to, nors jie kalba 
apie iliuzijas, tačiau yra prasmingi ir savy slepia tą realią, 
tik numanomą ar išsvajotą paralelinę tikrovę, padeda griauti 
tuos „Potiomkino kaimus“, ir skaitant belieka atidžiau juos 
analizuoti.  

Beje, tarp privačių K. Navako gyvulėlių aptikau ir man 
iki šiol nežinomą autorių – Joris-Karlą Huysmans’ą, kurį jis 
pacituoja viename iš knygos skyrių ir improvizuoja jo pa-
siūlyta tema. Paaiškėjo, kad galgi jo knygą – dekadentizmo 
bibliją „Atvirkščiai“ (À rebours) – turėjo omeny Oscaras Wil-
de’as „Doriano Grėjaus portete“… Tokių įdomių netikėtumų, 
atverčių savo paties pasiūlyta tema K. Navako romane apstu.

Taigi, poeto žygis į postmodernistinę prozą tikrai vykęs 
ir įsimintinas, primenantis talentingai surežisuotą filmą ar 
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spektaklį, ir, manau, įdomiai atrodytų scenoje, nereikėtų 
kokiems nors padūmavusiems režisieriams kankinti, ketvir-
čiuoti Shillerį ar Shakespeare’ą, bandant juos įsprausti į savo 
postmodernią Prokrusto lovą. Štai jums, nusibaigę scenos 
meisteriai, tikrų tikriausias išbaigtas, žaižaruojantis, trykš-
tantis fantazija ir sapnų realybe kūrinys.

Tiesą sakant, man abu autoriaus romanai priminė garsio-
jo anglų režisieriaus Terry’io Gilliamo filmą „Daktaro Parnaso 
fantazariumas“ (Imaginarium of Doctor Parnassus) – stebėtina 
fantazija, drąsus polėkis, sapnų ir realybės samplaika ir 
ypač aukštas intelektualinis lygis.

Klaipėdos universiteto bendruomenė gražiai įprasmino ilgamečio 
rektoriaus prof. Stasio Vaitekūno atminimą. Jo vardu pava-
dinta aula, atidengta jam skirta atminimo lenta ir pristatyta 
solidi knyga „Stasys Vaitekūnas: nuo aušros iki saulėlydžio“. 
Rektoriaus atminimui lenkiasi ir „Santara“. Jis buvo ilgametis 
konsultacinės kolegijos narys. Ne formalus, bet visą laiką be-
sidomintis žurnalo būsenomis:dvasinėmis ir ... materialinėmis. 
Stasio Vaitekūno publikacijos  apie muziką, skulptūrą, teatrą 
etc. skelbtos žurnale, reikia tikėtis, dar bus publikuojamos ir 
kitose Jo knygose. O jų dar turėtų būti.

Nuotraukoje: S.Vaitekūno atminimo valandoje žmona Vida Vaitekū-
nienė ir buvęs Rektoriaus studentas, uostamiesčio meras Vytautas 
Grubliauskas.
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Romanais jis visiškai paneigia kai kurių lietuvių literatų 
aukštinamą homo vulgaris. K. Navakas teigia homo univer-
salisidealą. Už rašytojo simbolių ir kultūrinių citatų slepia-
si tikras estetas. Jo stilius grakštus, meistriškas, lengvai 
kaitaliojamas, personažų istorijų netikėtumai ir nušvitimai 
perteikiami subtiliai, su lengva ironija, ir jose gausu inter-
tekstinių intarpų. Be to, K. Navakas kalba vaizdais, tokiais 
pagaviais, įtikinamais, kad nebežinai, kuo galų gale tikėti – 
ar sapnais, ar realybe, ir galų gale numoji ranka ir drąsiai 
paskui autorių žengi į kokį nors paralelinį pasaulį.

Juk, tik panorėję, visada galėsime sugrįžti?
 

S. Vaitekūną ir ilgametį UNESCO Generalinio direktoriaus pavaduotoją Henriką 
Juškevičių neramino bendri rūpesčiai dėl Neringos likimo. Paskutinę (deja) savo 
vasarą, profesorius drauge su kitu kultūros rėmėju A.Kuzmarskiu, surengė bi-
čiuliui Henrikui iškylą  į Kuršių marias. Tai buvo rūpestingas ir profesionalus 
pokalbis: kas laukia mūsų krašto perlo? 
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Jurgis BRĖDIKIS
(iškilaus kardiochirurgo apmąstymų akimirkos,  
devyniasdešimtąjį gimtadienį sutinkant)

MAN NIEKO NETRŪKSTA. 
Jau keletą metų, kai artimieji ar bičiuliai manęs paklausia, 
kokių dovanų norėčiau savo gimimo dienai ar Kalėdoms, at-
sakau: „nieko, man nieko nereikia, man nieko netrūksta“. 
Tik vidinės ramybės, besąlyginės meilės, dangaus palaimos, 
darnos nebūna per daug.

AR METAI SUNAIKINO?
Nuo vaikystės buvau žingeidukas, tokiu išlikau. Mane domino 
tai, kas buvo nauja, nežinoma. Su užsidegimu skaičiau knygas 
apie naujų žemių atradėjus ir apie išradėjus. Kai įžengiau į 
mokslo pasaulį, atsivėrė didelės galimybės siekti naujovių. 
Matyt, čia prisidėjo dar viena mano savybė – nesutikti su 
posakiu „kaip radom, taip paliksim“. Suprantu, kad ne visos 
paslaptys mums atsiskleidžia – tai Dievo patentai.
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Ir po sudėtingiausių operacijų, Profesoriui tikroji atgaiva buvo ir liko 
šeima... Nuotrauka iš asmeninio archyvo.

NETEKTYS 
yra mūsų gyvenimo palydovas. Vienos jų neišvengiamos; tai 
netektys mirus artimiesiems ar bičiuliams. Tačiau dauguma 
netekčių įvyksta dėl mūsų pačių kaltės. Viena didžiausia ne-
tekčių, mano nuomone, tuščiai iššvaistytas laikas. Visada jį 
branginau, mano darbų planuose tiksliai buvo apskaičiuotos ir 
dienos, ir valandos. Niekad gyvenime neesu sakęs „nežinau 
kaip užmušti laiką“. Net vaikystėje įkyrėdavau savo Mamai, 
klausdamas „ką man daryti?“ Seniai įsitikinau, kad turintys 
mažai laiko padaro daugiau, negu tie, kurie turi pakankamai 
laiko! 

Tačiau, norėdamas galiu sau prikišti laiko praradimą; jo 
priežastys labai paprastos – ne visada sugebėdavau teisingai 
pasirinkti,  atsisakyti, atsiriboti, atsi
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Buvęs Jurgio Brėdikio studentas Kauno medicinos institute Vytenis 
Andriukaitis ir dabar dažnai semiasi Profesoriaus išminties. O Pro-
fesorius turėjo gerą progą pasveikinti Vytenį Švedijoje apdovanotą 
medaliu už nuopelnus ligų prevencijos ir kontrolės srityje.

Romualdo Norkaus nuotrauka

PALAIMOS BŪSENA
Palaimos sąvoka siejama su laime ir meile,  sėkme, vidiniu 
gėriu, darna ir džiaugsmu. Džiaugiuos, kad ne kartą teko 
patirti palaimos (harmonijos) būseną, Mane imponuoja be 
pastangų, ne dirbtinai pasiekiama vidinė ramybė. Ji dažnai 
ateina būnant ypač gamtoje, pasijutus Visatos dalelyte ar 
atsigulus, vakaro tylumoje, kai padėkoji Aukščiausiam Kū-
rėjui už sėkmingą dieną, už globą, už tai, kad viskas gerai. 
Ir junti, kad nėra kuo rūpintis – viskas vyksta be pastangų 
pagal tėkmės dėsnį.

Deja, aplinkoje dažniau matau disharmoniją – tiek pa-
saulyje, tiek žmonių visuomenėje, šeimose ir individuose. Ar 
nesant išorinės darnos gali būti vidinė darna, harmonija? 
Atsakymą seniai žinau. Vidinė darna yra nepriklausoma nuo 
išorinės! Ją susikuriame patys siekdami dvasinių vertybių, 
šalindami dvasinius toksinus – negatyvizmą, priklausomybes, 
klaidingus įsitikinimus, praktikuodami atjautą ir davimą ki-
tiems  arba, trumpiau, besąlyginę meilę. Kada viduje išnyksta 
priešingumai, įsivyrauja ramybė, pasitikėjimo ir atsidavimo 
būsena, atsiranda harmonija. Be jos nebus laimės (o, gal ir 
pilnos sveikatos).
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Viktorija Daujotytė: „Žemaitė – lietu-
vių literatūros klasikė. Žemaitė – lietuvių 
moterų sąmoningumo budintoja. Žemaitė 
– daugiabriaunis lietuvių kultūros reiš-
kinys, unikali asmenybė. Žemaitė atsi-
liepia į kiekvieną sąžiningą klausimą. 
Bet tinkamai Žemaite pasiremti galima 
tik žvelgiant į ją kaip į didžią meninin-
kę, gyvenimo gramatikos kūrėją. Knygą 
„Žemaitė: gyvenimo gramatika“ rašiau 
iš džiaugsmo prie jos sugrįžti, iš naujo 
skaityti, aiškintis, stebintis tuo, kad Že-
maitė buvo ir kad tebėra“.

Išleido „Odilė“.                                                                                  

Leidykla Terra Publica išleido spalvingą 
albumą, atspindintį fenomenaliojo Lie-
tuvos atleto Vidmanto Urbono plauki-
mą aukščiausiu pasaulyje Tiličo ežeru 
(4950 m) Himalajuose. Tai – finalinis akci-
jos Vanduo – tai gyvybė akordas, nes žy-
musis plaukikas, siekdamas priminti apie 
grėsmingą gėlo  vandens išteklių Žemėje 
realybę, pastaraisiais metais perplaukė 
visų žemynų aukščiausiai tyvuliuojan-
čius gėlavandenius ežerus. Fotografijos 
meistro Andriaus Repšio nuotraukomis 
gausiai iliustruotas leidinys, be įstabaus 
Himalajų grožio ir didybės pojūčio, leidžia 
susipažinti su Nepalu ir atskleidžia aki-
plėšiškai drąsų V. Urbono iššūkį (keturi 
kilometrai ir beveik dvi valandos ledinia-
me vandenyje) lydėjusią dramą.   
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ATSAKOMYBĖ  
DABARČIAI IR  
ATEIČIAI

Balandžio 15-sios kalendoriniame lapelyje įrašyta Kul-
tūros diena. Lietuvoje ji pažymima tik dvyliktąjį kartą, 
tačiau apskritai jos istorija jau netrumpa. 1935-ais metais 
Jungtinės Amerikos Valstijos ir dauguma Centrinės bei 
Pietų Amerikos valstybių balandžio 15-ąją pasirašė paktą, 
saugantį karo atveju kultūros vertybes. Tuo buvo aiškiai 
pasakyta, kad abi kariaujančios pusės turėtų žinoti, kad 
istorija kultūros naikinimo niekam neatleis... Paktas buvo 
pasirašytas Vašingtone, labai iškilmingoje aplinkoje. Pre-
zidentas Teodoras Ruzveltas (Roosevelt) kreipėsi ir į kitas 
pasaulio šalis, kviesdamas pasekti Amerikos valstybių pa-
vyzdžiu. Jo žodžiais, „šios sutarties esmėje glūdi kur kas 
didesnė dvasinė reikšmė, negu tai matyti iš paties sutarties 
teksto. Pagrindinė doktrina – tai kontinentinė atsakomy-
bė ir solidarumas, tokie svarbūs dabarčiai ir ateičiai. O 
ši iniciatyva bus didis Amerikos nuopelnas civilizacijai“. 
Aktualūs šie žodžiai ir šiandien...

 Žmogiškojo genijaus kūrybą saugančio dokumento idė-
ją iškėlė dailininkas, keliautojas, teosofas ir visuomenės 
veikėjas Nikolajus Rerichas (1874–1947). Paktas dažnai ir 
vadinamas jo vardu. Sakoma, kad tai pats humaniškiausias 
XX a., atnešusio baisiausius sugriovimus ir praradimus per 
visą žmonijos istoriją, dokumentas. Jo leitmotyvas labai 
talpus: „Per kultūrą į taiką“. Reikėjo milžiniškų pastan-
gų, tiesiog titaniškos veiklos, kad politikai suvoktų tokio 
principo įgyvendinimo reikšmę. Įtikinėjant ir tariantis dėl 
kultūros paveldo apsaugos, dažnai būdavo atsigręžiama į 
Raudonojo Kryžiaus patirtį. Keista, bet kuriant ir šią aukš-
čiausios humanizmo prabos organizaciją, netruko skeptikų. 
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Iš profesoriaus Liberto KLIMKOS pavasario dienoraščių
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Raudonasis Kryžius gelbsti žmogaus gyvybę, N.Rericho 
paktas – žmogaus kūrybą, jo dvasią. Dailininkas manė, 
kad kultūros paminklą karo metu be kitų priemonių ga-
lėtų apsaugoti ir iškelta Taikos vėliava. Išrinko jai labai 
apibendrintą simbolį, sutinkamą bene visose epochose, 
visose pasaulio kultūrose bei religijose. Tai raudonas aps-
kritimas baltame fone su trimis įpieštais tos pačios spalvos 
taškais. Ženklas tikrai turi ne vieną prasmę, – įtvirtina 
tris amžinąsias žmonijos vertybes arba tris svarbiausias 
kategorijas: mokslą, religiją, kultūrą, arba meilę, grožį, 
išmintį, arba Švenčiausiąją Trejybę amžinybės rate, arba 
praeitį, dabartį, ateitį. O Taikos vėliava, pasak N.Rericho, 
„saugo KULTŪRĄ, o kultūra aprėpia visa tai, kuo gyvas 
žmogus: meną ir mokslą, religiją ir grožį... Vėliava saugo ir 
žmogiškuosius tarpusavio santykius, kviesdama palaikyti 
taiką žemėje ir geranoriškumą tarpusavyje.“

 Prieškariu ir Europoje kaskart radosi vis daugiau pakto 
šalininkų, – nuo 1931 m. vykdavo pasaulinės konferencijos, 
steigėsi įvairių šalių komitetai, N.Rericho draugijos. 1935 
metais įsikūrusi Lietuvos N.Rericho draugija sekančių metų 
lapkritį kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją su memoran-
dumu, kuriame buvo siūloma ratifikuoti Kultūros vertybių 
apsaugos paktą Baltijos šalyse. Išties, blaškomos politikos 
skersvėjų, kryžkelėje tarp didžiųjų agresyviai nusiteikusių 
valstybių, Baltijos šalys turėjo pasirūpinti savo kultūros, 
kurtos tūkstantmečiais, likimu. Geopolitinė padėtis vertė 
tai daryti neatidėliotinai. Memorandumą pasirašė septy-
niasdešimt iškilių Lietuvos mokslo, meno ir visuomenės 
žmonių. Tačiau Europoje tuo metu subujojusioms militaris-
tinėms galioms nebuvo galima net užsiminti apie kažkokią 
kultūros paveldo apsaugą. Politikų demagogija numarino 
tuokart Rericho pakto ratifikaciją. 

 Sovietų valdžia 1940 m. Rericho draugijos veiklą Lie-
tuvoje uždraudė. Pokariu aštuoniolika draugijos narių buvo 
suimti, nuteisti ir ištremti į griežto režimo lagerius Sibire. 
Tačiau rerichiečiai savo darbą tęsė net ir pogrindyje. Su-
skaičiavus milžiniškus kultūros nuostolius Antrojo pasau-
linio karo metais, 1954-ais metais buvo priimta Hagos 
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konvencija, įpareigojanti gerbti ir saugoti ginkluoto konflikto 
metu kultūros vertybes, esančias tiek savo, tiek ir priešo 
teritorijoje; draudžianti kilnojamas ir nekilnojamas kultūros 
vertybes išvežti iš okupuotos teritorijos. Asmenys, pažeidę 
arba įsakę pažeisti konvenciją, turi būti traukiami baudžia-
mojon atsakomybėn. Hagos konvenciją, kuri yra tiesioginė 
Rericho pakto tąsa, ratifikavo dauguma pasaulio šalių, taip 
pat ir Lietuva. Lietuvos Rericho draugija atkurta 1989 m.

 Dėmesio kultūrai nebūna per daug... Todėl Lietuvos 
Respublikos Seimas ir nusprendė 1997 m. į minėtinų dienų 
sąrašą įtraukti Kultūros dieną. Rericho pakto atminimui tai 
balandžio 15-oji. Labai tinkanti diena aptarti esminėms 
kultūros vyksmo ir sklaidos problemoms Lietuvoje, numa-
tyti kelius kultūros plėtrai, konsoliduojančiai visuomenę, 
stiprinančiai ir visą valstybės rūmą. Kultūros diena – puiki 
dingstis įvairioms, visuomenėje randančioms atgarsį, ak-
cijoms. Juolab, kad pavasaris, naujų darbų ir sumanymų 
pradžia... Labai prasminga kultūros renginių metu iškelti 
Taikos vėliavą.

Taikos vėliava Madonos rankose 
(1932 m.)
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LIETUVA UŽ LIETUVOS

Sankt Peterburgas

Sankt Peterburge, Rusijos mokslų akademijos bibliotekoje, 
buvo atidaryta paroda „Lietuvis Maskvoje, rusas Kaune: 
Jurgis Baltrušaitis ir Levas Karsavinas 1910–1945 m.“. 
Parodą Rusijos mokslų akademijos biblioteka parengė kar-
tu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka ir 
Lietuvos Respublikos generaliniu konsulatu Sankt Peter-
burge. Tarpukaryje poetas Jurgis Baltrušaitis ilgą laiką 
buvo Lietuvos ambasadorius Maskvoje. Tuo laiku Rusijos 
ir Lietuvos istorikas, filosofas, kuris rašė ir lietuvių kalba, 
Levas Karsavinas profesoriavo Lietuvoje, Kauno ir Vilniaus 
universitetuose. Į parodos atidarymą susirinko akademinės 
visuomenės žmonės, Baltistikos katedros studentai, lietuvių 
bendruomenė. Visi su dėmesiu išklausė iš Vilniaus perduo-
tą vaizdo įrašą su giliomis profesorės Viktorijos Daujotytės 
įžvalgomis. Parodos atidaryme šiltai sutiktas buvęs kultūros 
atašė Maskvoje aktorius Juozas Budraitis. Beje, tomis die-
nomis jis atidarė ir savo personalinę fotoparodą.
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Filharmonijos Mažojoje salėje ati-
daryta Antano Sutkaus paroda 
„Objektyve Saulius Sondeckis“. 
Parodą aplankė Maestro kolegos, 
kultūros žmonės šiltai menantie-
ji Dirigento ypatingą mostą. Joje 
pabuvojo ir profesorė Silvija Son-
deckienė.

Teatre „Baltijos namai“ pagerbtas 
aktorius Vladas Bagdonas, nese-
niai sutikęs savo septyniasdešimtą-
jį jubiliejų. Beje, jam buvo patikėta 
misija apdovanoti festivalio „Mono-
klis“ laureatus, tarpe kurių buvo 
ir mūsiškis Martynas Nedzinskas.
Nuotraukoje jubiliatą sveikina Lie-
tuvos generalinis konsulas Sankt 
Peterburge Dainius Numgaudis.

Rusijos Etnografijos muziejus pa-
kvietė į subtiliai parengtą parodą – 
„LIETUVA PAŽĮSTAMA IR NE-
REGĖTA“. Muziejaus direktoriaus 
pavaduotoja Jelena Gerasimenko 
pasidžiaugė: „Paroda domina lan-
kytojus ne tik gausia medžiaga, bet 
ir interaktyviu jos pateikimu“.
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Kultūros priedermė – atgaivinti tai kas pamiršta, kas pamirštama. 
Kalbu apie kelias užmarštis: proto, doros, didžiųjų vertybių. Ieškau 
žmogaus, kurio gyvenimas galėtų pasakoti apie žmogaus orumo; imlaus 
proto, doros, etikos vienovės paieškas. Tai visuma, kurioje gražiai tarps-
ta būtis ir buitis, jo individualybės raiška ir bendruomeninė veikla..

Tokios mintys užplūsta sutikus vieną kitą žmogų. Šis – aukštas, 
gražus, impozantiškas akiniuotas vyras, gerai besijaučiantis pasaulyje: 
tarsi Kiniją pasiekęs Markas Polas ar Mėnulyje pirmąjį žingsnį žengęs 
Armstrongas, – lietuvis savo kilme – Romas Misiūnas. Jį brandino 
sudėtingos gyvenimo aplinkybės. Neišvengiami vargai buvo toji patirtis, 
kuri gludino charakterį, kaupė stiprybę. O lemtingi istorijos vingiai 
suteikdavo vis naujų galimybių tobulėti, nes noro tam niekada nestigo. 
Šiandien R. Misiūnas nepažįstamajam prisistato amerikiečiu. Tai tarsi 
įprasmina atviros būtybės pasauliui, kitiems ir kitokiems žmonėms 
esatį. Dabar nurimęs nuo lėktuvų gausmo, tūkstančių kilometrų po 
įvairius žemynus siautulio, jis su inteligentiška savo žmona dažniau 
matomas Lietuvoje, Vilniaus gatvėse, koncertų, parodų salėse.

Žmogus yra tarsi horizontas. Kiek jo besieksi, tiek jis tols nuo 
mūsų, plėsis ir liks iki galo nepažintas. Žmogus – sukuriama būtybė: 
gamta tik pametėja jo pradmenis, o jį sukonstruoja įvairių vertybių 
knibždynas – kultūra: ir lietuvį, ir žydą, ir vokietį, ir rusą. Būtis blaškosi 

ŽMOGUS SU ATMINTIES ŽENKLU

Kelios  
Ritos ALEKNAITĖS- 
BIELIAUSKIENĖS valandos  
su pirmuoju atkurtos 
Lietuvos Ambasadoriumi 
Izraelyje Dr. Romu MISIŪNU

Stanislovo Kairio nuotrauka
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tarp vertybių gausumos ir įvairovės. Didžiausia problema – atsirinkti 
ir atrinkti tas vertybes, kurios virš visų pasaulio klystkelių žmogų 
vestų į nušvitimą, savęs ir kitų pažinimo erdvę. Erdvę nuo būties link 
tapsmo. Kalbuosi su R. Misiūnu, o pasąmonėje kirba mintis: visuose 
judančios galaktikos mūsų mažo pasaulio kontinentuose žmogus gali 
atsiverti kaip laisvos būtybės proto ir dorovingos sielos pastangomis 
sukurtas pasaulis. Pasaulis, kuriame telpa nuo seno įvairiomis kalbo-
mis bendravę aplink Baltiją gyvenę pajūrio žvejai, mokytojai, paprasti 
ir vargani štetlo gyventojai, kokie nors kitataučiai Ger Cedekai, lyg 
vėlės po pasaulį klajoję sefardai ir aškenaziai, litvakai, miestelėnai ir 
per kaimus keliavę vargetos, fariziejai, rabinai ar menininkai, sionizmo 
ar Haskalos ideologijai atnašaujantys piliečiai, iš krikščionių ar judėjų 
sąjūdžių atklydę, sušaudyti, ištremti žmonės, dvasia išaukštintieji ir 
niekšeliai. Visi jie žmonės.

Prieš mūsų akis tarsi filmo kadre ant ašies braškėdamas vis 
sunkiai sukasi didžiulis sunkus gyvenimo ratas... „O Fortūna, 
velut luna... – likimas keičiasi tarsi permainingas mėnulis. 
Ak, tas veidmainis gyvenimas: tai terorizuoja, tai ramina...“ – 
skamba himną primenanti, bet bauginanti Carlo Orffo muzika. 
Nesiliauja, nesustoja, vis sukasi gyvenimo ratas, parodydamas 
mums iš tamsos išlendančią juodąją, tai saulės nutvieskiamą 
spindinčią savo pusę.

Gyvenimas mus ragina beatodairiškai lėkti pirmyn. Sustokite nors 
akimirkai, atsigręžkite! Be žvilgsnio atgalios kelias pirmyn bus pavo-
jingas! Ir R. Misiūnas pradėjo rašyti memuarus. Kokie jie turėtų būti 
spalvingi! Atmenu pirmąją Marco Shagallo knygos „Mano gyvenimas“ 
viršelyje parašytą N. Apčinskajos frazę: „Atgal atgręžtu veidu pirmyn 
judantis žmogus – esminis Marco Shagallo kūrybos įvaizdis.“ Jis savo 
meno misiją suvokė ne kaip gyvenimą galintį puošti amatą, bet kaip 
svarbiausią misiją atliekantį aktą. Kaip ir chasanų mistikai, siekę grįžt 
į pirmapradį šaltinį. Kad žemiškoje sumaištyje nepastebimos dieviškosios 
ugnies žiežirbos, kaip manė M. Shagallas, prasiskverbtų į kuriamojo 
pasaulėvaizdžio branduolį. Tokį kuriamą pasaulėvaizdį aš matau ir 
iškilių litvakų Abraomo Suckeverio, Grigorijaus Kanovičiaus, Icchako 
(įsaoko) Mero, Eliezerio Heimano nuo Kavarsko, vilniečio mokytojo 
Aziko Mejerio Diko, Smurgainiuose gimusio Mozės Kulbako, Panevėžyje 
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– Hiršos Ošerovičiaus ir daugelio kitų kūryboje. Juk nei jiems, nei 
mums protėvių paliktas pasaulis nebuvo Sodoma ir Gomora. Tiesa, 
jis buvo nuodėmingas, kaip ir bet kuri vieta ir gyvastis šioje žemėje. 
Tačiau spalvingas: su kasdienos nuodėmėmis ir tikėjimu savo vaikų 
rytdiena, su džiaugsmais ir rūpesčiais, juos inspiruojančiais niekše-
liais, pasipūtėliais ir geradėjais.

Šiandien nuo metų kalno su buvusiu Lietuvos ambasadoriumi 
Izraelyje, mokslininku, dr. Romu J. Misiūnu apžvelgiame laukus, ku-
riuose subrendo jo tėvų pasėtų sėklų vaisius, vertiname sudėtingą, 
permainingas mokslininko diplomato gyvenimo rato apsukas. Aplinkui 
svetingą ir jaukią „Naručio“ viešbučio erdvę sukasi savų ir svetimų 
žmonių gyvas šurmulys. Gera viešbučio šeimininkų – ponų Novickų 
dėmesingai kuriama aura inspiruoja ir mūsų pokalbį. Sostinės širdis, 
Pilies gatvė.

Romas J. Misiūnas. Gera taip ramiai sėdėti, galima pamąstyti, 
padiskutuoti apie gyvenimą, žmonių ir valstybių santykius, kitokias 
problemas. Lietuva nėra mano gimtinė. Gal todėl nejaučiu nostalgijos 
ir daug ką galiu objektyviau vertinti.

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. Tai kas Jūs esate?
R. J. M. Mano tėvai – lietuviai mokytojai. 1941-ieji. Taip susiklostė, 

kad Karmėlavoje mokytojavę tėvai privalėjo ieškoti darbo tolėliau. Įsitai-
sė Šventojoje, prie jūros. Mokyklos vedėjas ir mokytoja.. Gyveno tame 
pačiame mokyklos name. Tačiau Lietuvos žemėje manęs dar nebuvo.

R.A.-B. Tokia tipiška mokytojų Lietuvoje situacija. Likęs vienas 
kitas buvęs mokinys šiandien atmena Vladą Misiūną, stambų viduti-
nio ūgio vyrą ir smulkutę jo žmona Elžbietą. Įvairaus amžiaus vaikai 
ateidavo iš visos apylinkės. Siautė difterija, tėvai padėdavo mokytojams 
išgyventi: atnešdavo naminio sviesto, lašinių. Mokykloje buvo suburtas 
choras. Atšiaurių vėjų prapučiamoje pakrantėje skambėjo neįprasta 
tam, karo laikui „Sugrįšk į Sorento“ melodija. „Į karo pabaigą gyven-
tojai bandė bėgti nuo vienų ir nuo artėjančių kitų okupantų savais 
žvejų laiveliais link Švedijos. Atplaukdavo ir švedai. Išsiveždavo net 
po šimtinę žmonių. Išplaukė ir mano draugės – Teresė, Viktorija... 
Liūdėjome išsiskyrę ir su savo mokytojais Misiūnais. Tačiau karas ėjo 
į pabaigą ir ne mokslai rūpėjo“ – pasakojo buvusi mokinė žurnalistė 
Jadvyga Godunavičienė. Ne vieną laivą-bėglį vokiečiai yra sulaikę, 
žmones suėmę.
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R. J. M. Ir tėvams teko bėgti nuo vokiečių. Jau augiam man pa-
sakojo, kad Švedijoje veikė sausas įstatymas. Švedų žvejai plaukdavo 
į rytinį Baltijos krantą nuo Palangos iki Estijos salų pirkti samagono. 
Jų laukdavo ne tik Šventosios, bet ir plačių apylinkių susirinkdavę 
žmonės. Tėvai mokyklos palėpėje norinčius bėgti laikinai priglausdavo. 
Jau sąjūdžio laikais nuvažiavau į Šventąją paieškoti tos palėpės. Vieną 
laivą vokiečiams sustabdžius, kažkas papasakojo, kad Misiūnai slepia 
bėglius. Mokykloje galėjo pasirodyti Gestapas. Žinia tėvus pasiekė 
ir jiems jau reikėjo greitai nešdintis į Švediją patiems. Su sekančiu 
švedų laiveliu jie išplaukė. Tai buvo laimingas likimo vingis. Švedija 
buvo puikus kraštas. Ir aš ten gimiau. Taigi todėl man tėvų kraštas – 
šiokia tokia abstrakcija.

R. A.-B. 1917 metasi Švedijoje jau veikė Igno Šeiniaus vadovauja-
mas Lietuvių spaudos biuras. Tarpukaryje, iki 1940-ųjų lietuvių buvo 
labai mažai: pasiuntinybės tarnautojai ir keletas ten studijuojančių 
jaunuolių: Karolis Mekas (archeologiją Upsalos universitete), Petras 
Tonkūnas ir Juozas Vilimas Užbalis (Veterinarijos aukštojoje mokyklo-
je), Juozas Lingis ir Juozas Juška (etnologiją Stokholmo universitetas). 
Nedidelis būrelis lietuvių pasipildė pirmosios sovietų okupacijos me-
tais. Statistiniai duomenys teigia, kad per antrąją emigraciją Švedijoje 
atsirado apie 400 lietuvių..

R. J. M. Iš Švedijos nebuvo išvaromi net dezertyrai – visiems 
atsirasdavo kokio nors darbo. Iš Norvegijos miškais atkeliavo ir jau-
nieji plechavičiukai. Švedų visuomenė santūri, o politikai nebuvo linkę 
pabėgėlių laikyti lageriuose. Jiems leisdavo išsisklaidyti visame krašte. 
Ir lietuvių pabėgėliai palengva integravosi į švedų visuomenę. Ne vie-
nas jų dirbo fabrikuose, gaudami tą patį atlyginimą ir naudodamiesi 
tomis pačiomis teisėmis bei privilegijomis, kaip ir švedų darbininkai. 
Praktinių specialybių žmonės gavo darbo savo srityse. Ir tėvas dirbo. 
Susiklosčiusiomis karo sąlygomis išvargintiems, genamiems žmonėms 
Švedija buvo savotišku Rojumi.

Gyvenome kaimelyje netoli Gislaved. Ten gamino ir dabar garsias 
padangas. Namie ilgai sirgo motina. Ją dar prisimenu. Kalbėdavome 
lietuviškai. Tačiau praktiškai nuo mažens mane augino mamą slau-
giusi kaimynė švedė. Išmokau švedų kalbos. Mama mirė kai sulaukiau 
šešerių. Palaidota vietinėse liuteronų kapinaitėse. Mane tėvas išsiuntė 
į Stokholmą. Gyvenau vienintelės katalikiškos mokyklos bendrabutyje. 
Tėvą matydavau labai retai. Todėl kalbėjau tik švediškai, pamiršau 
lietuviškai. O jau pirmose klasėse pradėjau mokytis anglų kalbos.

...iš „SANTAROS“ trisdešimtmečio. 2012 m.
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Devynerių su tėvu išvažiavome į Ameriką. Su juo kalbėjau šve-
diškai. Amerikoje gyveno teta, ji mums padėjo (tėvo jauniausia sesuo 
iškeliavo į Argentiną ir liko ten). Atgaivinau lietuvių kalbą. Greitai 
gerai išmokau angliškai. Ji pasidarė pagrindinė mano kalba: galvoju, 
rašau iki šiol. Tėvas vedė kitą žmoną, paėmė mane į Čikagą. Nelankiau 
valdiškos mokyklos – tik privačią. Manau, kad gyvenime ištraukiau 
gerą kortą. Pirmiausia, žinoma, kalbu ne apie turtus, o apie galimybę 
anksti pajusti vakarietišką civilizaciją. Mėgstu sakyti, kad esu dėkin-
gas likimui, o ypač draugui Nikitai Sergejevičiui Chruščiovui, kaip tik 
tuo metu į kosmosą pasiuntusiam „Sputniką“. Išgąsdino amerikiečių 
valdžią, ir septintajame dešimtmetyje ji pradėjo milijardus skirti moks-
lui, švietimui. Todėl nekainavo studijos Yalio universitete. Domino 
tarptautiniai santykiai, sovietologija. Apgyniau daktaratą „Rusijos ir 
Švedijos tarpusavio santykiai“.

Ne tik mokiausi su valdžios stipendijomis, bet taip pat ir galėjau 
tobulintis kituose kraštuose. Tuo metu vyko vadinamasis šaltasis 
karas, ir sovietologijos studijos buvo ypač aktualios. Pagal Fulbri-
ght-Hays programą akademinius metus praleidau stažuotėje Maskvos 
valstybiniame universitete (pasaulyje garsiame MGU). Mėgau pajuokauti 
sakydamas: esu американский шпион. Gerai išmokau rusų kalbą, 
domėjausi ta keista visuomene. Dabar pagal mokėjimo gerumą – tai 
trečioji mano kalba. Keletą mėnesių stažavau Bulgarijoje. Gyvendamas 
Prancūzijoje išmokau pranzūziškai. Gyvenau Kanadoje, Šveicarijoje, 
skraidžiau į Australiją.

Besisukančioje juostoje – Lietuvos panorama. Protarpiais tarp 
istorinių mūšių, sukilimų, karų nuo katalikų bažnyčios at-
sklisdavo lietuviams, ir lenkams, ir rusams – visiems krikš-
čionims ramybę ir taiką žadinanti giesme: „Agnus Dei, qui 
tollis peccata mundi...“ Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio 
nuodėmes, pasigailėk mūsų, saugok mūsų taiką ir ramybę... 
Nieko bloga nelinkėjo ir žydams.

R. J. M. Pirmą kartą į Vilnių atskridau 1968 metų sąmoningai 
pasirinktą vasario 16-ąją. Sovietiniai pareigūnai lietuviai Niujorke 
keistai reagavo. Jiems nusišaipiau: argi tai ne normali darbo diena? 
Negalėjo nesutikti. O man ši situacija buvo įdomi. Žinoma, atvykė-
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liams užsieniečiams buvo sudarytos visai kitokios gyvenimo sąlygos 
negu gyveno Lietuvos žmonės. Tačiau man, visko mačiusiam, bendra 
padėtis Lietuvoje pasirodė netgi kiek geresnė už tą, kurią buvau pa-
siruošęs rasti.

Vaikščiodamas po Vilnių aiškiai pajutau, kad norint miestą geriau 
pažinti, suprasti valstybės istoriją, būtina išmokti lenkų kalbą. Vėliau 
bičiuliavomės su Czeslaw Milosz ir apie tai kalbėjomės. Kartą Berkeley 
kalbant su juo pajutau, kad jis didesnis lietuvis už mane. Tuosyk 
jam tai pasakiau. Visada santūrus, jis dėbtelėjo į mane savo ironiška 
šypsena... Puikiausai suprato apie ką aš kalbėjau. Czeslaw Milosz 
buvo vienas tų žmonių, turėjusių man didelės įtakos. Vėl gavęs iš 
JAV valdžios stipendiją, metus stažavau Varšuvoje. Manau, kad lenkai 
visada buvo laisvesni, sumalė marksizmą, sovietinę sistemą greičiau. 

Vis daugiau pradėjau domėtis Lietuva. Su estu Reinu Taagepera 
1983 m. anglų kalba (vėliau išversta į lietuvių kalbą) parašėme knygą: 
„Pabaltijo valstybės: priklausomybės metai. 1940-1980“. Keletą metų 
redagavau apžvalginį žurnalą „Baltic Foram“ anglų kalba. Jis leistas 
ir visomis trimis Baltijos šalių kalbomis. Išleidau dar kelis straipsnių 
rinkinius, buvo spausdint net ispaniškai.

Taigi, po pasaulį blaškyto žmogaus tapatybė yra sluoksniuota. 
Pasaulis jau seniai susimaišęs. Žodžiu, dabar nesu namo sugrįžęs emi-
grantas, bet amerikietis, kaip mėgstu sakyti – безродный космополит. 
Galiu tarsi nuo kalno pažvelgti į pasaulį. Pažįstu kitas aplinkas. Ma-
nau, kad tautų maišymasis pasaulyje – sveika praktika.

R. A.-B. Koks Lietuvos įvaizdis nuo to kalno Jums matyti?
R. J. M. Gal pradėti nuo ofšorinių sąskaitų turėtojų bankuose? 

Specialiai nieko sukurti negalima. Įvaizdį sudėlioja savo veikla žmonės, 
valstybė. Pirmiausia reikia suprasti, kad pasaulyje svarbiau teisinės 
valstybės buvimas, žmogaus teisių apsauga, o ne siaurai suprastas 
tautiškumas. Kai čia atvykau, pradėta siūlyti „atstatyti“ Lietuvos pi-
lietybę, o kitų atsižadėti. Bet JAV to padaryti neįmanoma, sudėtinga. 
Ir kam to reikia? Pilietybė sieja tave su valstybe. JAV piliečiu tampa 
ką tik gimęs ten vaikas. Amerikietiškas pasas ir dabar pasaulyje yra 
reikšmingas. Tačiau JAV savo asmenybę pakanka patvirtinti vairuotojo 
teisėmis. Didžiuojuosi esąs amerikietis. Ką reiškia puikus išsimoksli-
nimas, aukštosios kultūros aplinka! Valstybė man suteikė galimybių 
pažinti pasaulį. Gyvenimo patirtis pagilina asmeninių trūkumų suvo-
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kimą, inspiruoja smalsumą. Kaip tik todėl dažnai galvoju apie tai, ko 
nesuprantu, bet vis dėlto norėčiau suprasti. Save vadinu agnostiku. 
Gal tai neleidžia nurimti, verčia ieškoti atsakymų.

Manau, kad reikšmingiausiai Lietuvą gali pristatyti du pasaulinio 
lygio milžinai – Čiurlionis ir Donelaitis. Vistik neatstovavę kataliky-
bės... Šiandien pasaulis žino Violetą Urmaną. Ar visada ją sieja su 
Lietuva? O ar Lietuvoje „jos korta“ pasinaudoja? Gyvi kultūriniai ry-
šiai itin svarbūs. Visa kultūra, kalba, meninė raiška – gyvi procesai. 
Jeigu nesivysto – sustabarėja ir smukdo žmogų. Vilniuje labai daug 
renginių, tikrų meninių reiškinių. Gal per daug? Gal daugiau dėmesio 
reiktų skirti periferijai? Kai kas sako, kad ten didėjanti emigracija – 
blogai. O gal gerai? Svarbu, kad su nauja patirtimi, jau kuria nors 
kita kalba kalbantys jaunuoliai grįžtų ir gebėtų išjudinti sustabarėjusį 
Lietuvos kūną. Kad neištirptume pasaulyje, bet turime keistis. Vis 
daugiau mišrių šeimų. Ne tik lenkiškai rašiusį Czeslaw Milosz laikome 
lietuvių poetu, bet ir lenkų dvasią įkūnijusį Adomą Mickevičių. Jau 
dabar atvažiuoja pažiūrėti protėvių tėvynės amerikiečiai, australiečiai, 
kurie kalba tik angliškai. Bet ar todėl jie ne lietuviai? Kaip ir Didy-
sis kunigaikštis Mindaugas, kurio kalbą šiandien tikriausiai sunkiai 
suprastume. Man nesuprantama Lietuvoje buvusi ypatingai aktyvi 
agitacija prieš rusų kalbą. Juk tai reiškia – prieš kultūrą, prieš rusų 
kultūrą. Manau, vienas iš rusiškojo komunizmo ir atskirų piliečių di-
džiausių nusikaltimų, kad pavyko supolitinti kalbą. Atsirado žmonių, 
jaučiančių jai alergiją.

Todėl galvoju, kad tapatybei palaikyti būtini ir kiti svarbūs dalykai, 
kuriuos vyresnioji ir jaunesnės kartos išsaugo, puoselėja per kultūrą. 
Gal reikėtų daugiau dėmesio skirti pilietiškumo ugdymui? Kokie žmonės 
Lietuvai svarbiau: ar korumpuotas valdininkas, bet grynas lietuvis, ar 
Lietuvos reikalais besirūpinantis kitos tautybės Lietuvos gyventojas? 
Vienas mano draugas – daug metų gyvenantis Lietuvoje švedas. Pui-
kiai kalba lietuviškai, kuria filmus apie mūsų šalies partizanų kovas. 
O kas yra grynas lietuvis? Juk mes esame įvairių tautybių mišinys. 
Mano manymu, pagrindinės vertybės turėtų būti žmogaus teisės, tei-
sinė valstybė, kurios daug svarbesnės už tautiškumą. Kiekviena tauta, 
žmogus – gerbtinas. Lietuvoje matau daug biednų žmonių, emigrantų. 
Žemas gimstamumas. Lietuvoje maži miesteliai merdi. Nėra gamybos. 
Bet svarbiausia – proto merdėjimas. Tai daug sudėtingesnė diagnozė. 
Lietuva maža, o žmonės moka mažai kalbų. Todėl sunku bendrauti 



121

su pasauliu, plėtoti ryšius. Tarybmečiu vietiniai Lietuvos politikai 
protingai statė gamyklas skirtingose Lietuvos regionuose, kad nebūtų 
didelės darbininkų atvažiavėlių iš Rusijos kraštų koncentracijos. O 
dabar kokia politika? Dabar atsiveria vis daugiau galimybių pamatyti 
pasaulį. Multikultūrizmas gimsta savaime. Išvykstantys susipažįsta su 
kitų šalių gyvenimo standartais. Ar nepastebite, kad Lietuva ameri-
konėja? Tarsi bando išlaikyti savas tradicijas, tačiau net ir Kalėdos 
palengva tampa masinio pirkimo šventė. Ne ta vertybių hierarchija. 
Girdžiu sakant: dar neišsivysčiusi valstybė. Tačiau tokioje valstybėje 
žmogui ir taip sunku gyventi, o kai dar ir prastai tvarkoma... Argi 
Lietuva gali vadintis žemės ūkio kraštu? Nebent būtų intensyviai 
kurioje nors srityje specializuoja– masi. Tai jau praeitis. Juk mūsų 
šalyje gaunamas tik vienas derlius į metus! O yra šalių, kur metuose 
gaunami trys derliai į metus. Aišku, kad Lietuva turėtų susirasti sau 
tinkamą specifinę ūkininkavimo sritį. Ką konkurentabilaus Lietuva 
gamina? Yra tokių valstybių, kuriose nėra gamtos išteklių, bet juk 
yra žmonės... Šveicarijoje jie sukūrė patikimą bankinę sistemą. O ką 
kuria Lietuvoje?

Vienas dėmesio reikalaujantis reiškinių Lietuvoje – besikeičianti 
demografinė padėtis. XXI amžiuje tai visų etninių tautų dalia.

Manau, kad Lietuva atsigaus tik tuomet, gerokai vėliau, kai pra-
dės grįžti išsimokslinę, pasaulį matę, naują patirtį įsisąvinę žmonės.

R. A.-B. Tačiau gyvendamas Amerikoje su lietuviais bendravote...
R. J. M. Man buvo įdomu. Su žmona bankininke turėjome du 

butus Manhattene. Priimdavome daug žmonių. Juk Gorbio (Gorbačiovo) 
laikais iš Lietuvos atkeliaudavo patys įvairiausi: inteligentai, visuome-
nininkai, menininkai, partiniai, skirtingų pažiūrų žmonės. Laisvesnis 
tapo kultūrininkų grupių judėjimas. Bet su 35 doleriais kišenėje. 
Vargšai. Taigi reikėjo padėti. Apgyvendindavome svečių kambaryje, iš 
jų pirkdavome meno kūrinius. Šiandien turime gražią dailininkų dar-
bų kolekciją. Atvykdavo visokių žmonių, įvairių požiūrių, ideologijos. 
Buvo labau įdomu. Manau, kad į laisvėjančios Lietuvos istoriją ir aš 
esu gerą vinį įkalęs.

Atkūrus nepriklausomybę, 1994-siais Prezidentas Algirdas Bra-
zauskas manęs paklausė, ar nesutikčiau dirbti Lietuvos diplomatinėje 
tarnyboje: kaip amerikietis, geriausiai tiktumėte. Lietuvai trūko tinkamai 
pasirengusių žmonių. Atsakiau, kad priklausytų nuo to, kur mane 
siųstų. Pasiūlė Izraelį, ir aš sutikau. 1995 m. atvažiavau dirbti.

...iš „SANTAROS“ trisdešimtmečio. 2012 m.
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R. A.-B. Mokslininkai teigia, kad pavieniai žydai Lietuvos terito-
rijoje pasirodė XI-XII amžiuose. Vytauto Didžiojo privilegija Brastos 
žydams 1388 m. jie pirmą kartą buvo atriboti nuo krikščionių. Ne-
krikščionių (бесурмянин) socialinis darinys apėmė žydus, karaimus, 
totorius. LDK daugiausiai kūrėsi iš Vokietijos, Silezijos, Bohemijos 
keliaujančių žydų aškenazių bendruomenės. Spietėsi Kijeve, Lucke, 
Naugarduke, Klecke, Pincke... Vilniuje įsikūrė vėliausiai, nes stabdė 
miestiečių išsirūpinta 1527 m. privilegija „De non tolerandis ludeis“. 
Tačiau į XVIII a. pabaigą tapo gausi Lietuvos-Lenkijos respublikos 
miestuose ir miesteliuose. Besitęsiant žydų migracijai, palankiomis 
politinėmis aplinkybėmis davė pradžią jai plėtotis ir Rusijoje. Pasak 
statistikos, XIX a. viduryje Lietuvos teritorijoje gyveno beveik 250 
tūkstančių žydų. Miestuose ir miesteliuose jie sudarė net trečdalį visų 
gyventojų. Tačiau juos išsklaidė karai, gausių bendruomenių skurdas, 
sėslumo zonų ribojimai, pogromai...

Dar XIX amžiuje prasidėjo intensyvus žydų judėjimas pasaulyje. Ir 
vėliau traukėsi į JAV, Palestiną, Pietų Afriką. Greta litvakų kultūros 
puoselėtojų buvo pristatomi rusifikuoti tautiečiai. Litvakai – iki Antrojo 
pasaulinio karo teritorijoje nuo Brastos, Pinsko iki Šiaurės Lietuvos 
gyvenę žydai, puoselėję papročius, kultūrą, būdingą racionalią pasau-
lėžiūrą, saviaktualizacijos jauseną, greta religingumo – ir švietėjiškas, 
kūrybingumą skatinančias tendencijas. Didžioji dalis nebuvo hebrajai. 
Ir Lietuvoje hebrajų gimnazijų buvo vos kelios: Kaune, Panevėžyje... Iš 
visų žydų kalbų jidiš geografiškai buvo plačiausiai paplitusi. Tiksliai 
nežinoma, kada ji pasiekė Lietuvą. Tačiau šios kalbos literatūriniu 
variantu, sunormintu XX a. pradžioje, pripažintas lietuviškasis jidiš, 
t.y., tas dialektas, kuriuo šnekėjo litvakai. XX a. pradžioje 99,3% 
Lietuvos žydų jidiš laikė savo gimtąja kalba.

Su kokiomis tendencijomis susidūrėte Izraelyje?
R. J. M. Nuvykau 1995 metais steigti ambasados. Išbuvau sep-

tynerius metus. Izraelis man buvo įdomus daugeliu prasmių. Savita 
jo kultūra, delikatus valstybės santykiai su visomis šalimis.

Persipynusi istorija, politika. Labai jautrūs piliečiai. Gal todėl, 
kad nuolat jautė ujamo žmogaus lemtį.

Aš su žydų gyvenimo istorijomis susipažinau Biblijoje. Pažinojau tik 
teoriškai. Gyvenime su žydais susitikau tik studijuodamas Amerikoje. 
Švedijoje jų buvo mažai, o dauguma jų spėjo asimiliuotis. Pirmą kartą, 
jau Čikagoje, pastebėjau kai kuriuos žydų savitumus. Kiekvienoje šalyje 
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jie stengėsi įsilieti į krašto kultūrą savita savo sinagogų architektūra, 
kalba, papročiais, kapinių veidu, švietimo tendencijomis. Tačiau kur 
begyventų, visus suburia religija. Būtent ji yra žydų bendruomenes 
vienijančia ašimi. Priėmęs judaizmą, kultūrinę atmintį apie vergovę 
Egipte, stebuklingą išsigelbėjimą, apsireiškimą Sinajuje ir kita, tampi 
bendruomenės nariu.

Izraelyje didžioji žydų dalis – sefardai, Ispanijos diasporos pali-
kuonys, išeiviai iš Egipto, Maroko, Bagdado. Aškenaziai Rytų Europos 
žydai, bėgę iš visų kraštų, vėliau iš Rusijos nuo pogromų, kitų nelaimių.

Man Izraelyje, kaip manė ir Brazauskas, buvo lengviau, nes ten 
buvau žinomas kaip „amerikietis“. Juos Izraelyje mėgo. Ne vienas 
valdžios pareigūnas yra sakęs, kad mano „amerikietiška“ mąstysena 
jiems lengvai suprantama. Su JAV glaudūs politiniai ryšiai, kultūrinis 
bendradarbiavimas. Tiesios lėktuvų kompanijų linijos, bankų ir kiti 
ryšiai. Kredencialų pristatymo ceremonijoje Prezidentas Ežeras Weiz-
manas paklausė: „Kur jūs taip gerai išmokote anglų kalbą“? Atsakiau: 
„Manhatane“. Abu nusijuokėme.

Paskyrimas į Kiprą buvo geografiniais sumetimais. Man buvo 
pavesta surasti garbės konsulus Arabijos ir Afrikos šalyse, nes jose 
neturėjome ambasadų.

Būdamas Izraelyje suradau vieną iš didžiausių pasaulyje žydų 
litvakų koncentraciją: Pietų Afrikoje. Lietuvoje apie tai, atrodo, ma-
žai žinoma. Sakiau Lietuvos Vyriausybei, kad reiktų dirbti ir ten. 
1998-aisiais Pietų Afrikos Respublikos prezidentui Nelson Mandelai 
pristačiau savo skiriamuosius raštus. Pasakiau, kad noriu atnaujinti 
santykius, kurie buvo pradėję gražiai klostytis prieš Antrąjį pasaulinį 
karą. Tuomet ten veikė du Lietuvos konsulatai. Gal žinote, kad dau-
gelis Pietų Afrikos žydų kilę iš Lietuvos? Taip taip, pasakė, – aš daug 
apie Lietuvą girdėjęs. Daug yra pasakojęs kalėjime mane globojęs Joe 
Slovo... Pasirodo, jis yra nostalgiškai pasakojęs Mandelai apie tolimą 
kraštą – Lietuvą. Tos pastangos suvokti istoriją, kaip besivystantį 
procesą, reikšmingos. Aš džiaugiausi galimybe praplėsti žinias apie 
toli nublokštą artimą Lietuvai litvakų gyvenimo salą – Pietų Afriką. 
Ji tapo viena mieliausių mano valstybių, o Cape Town – vienas mano 
mėgstamiausių miestų. Nelson Mandela – viena ryškiausių sutiktų 
asmenybių.

R. A.-B. Įdomus Joe Slovo (Yossel Mashel Slovo) likimas. 1926 m. 
jis gimė Obeliuose, Rokiškio rajono miestelyje. 1941 m. rugpjūčio 
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mėnesį naciai sušaudė visus Obelių ir aplinkinių gyvenviečių žydus. 
Iš viso buvo nužudyta 1 160 žmonių, tarp jų 112 vyrų, 627 moterys 
ir 421 vaikas. Bet Joe tėvas laiku paliko Lietuvą – tuomet jau dirboв 
Иоганнесбурге водителем грузовика. 1941 m. pradėjęs dirbti ir Joe, 
greitai tapo profsąjungų, komunistų partijos lyderiu, kovojo prieš 
nacistus, už laisvę. Buvo suimamas, persekiojamas, inicijavo ginkuo-
tuos pasipriešinimus, revoliucinės tarybos darbą, slapstėsi nuo areštų 
Londone, Mozambike ir kitur. Tačiau savo politinėje kovoje jautėsi 
tvirčiau baigęs juridinius mokslus. Žmoną užmušė bomba. Joe buvo 
pirmasis ne tamsiaodis Nacionalinio vykdomojo komiteto Taryboje. Siekė 
nacionalinės Pietų Afrikos vienybės. Joe Slovo mirė 1995-aisiais. Prie 
karsto Nelson Mandela jam padėkojo už kovotojo ryžtą, principingumą 
ir visus nuveiktus darbus vardan žmonių laisvės.

R. J. M. Atrodo, kad tai buvo įdomus žmogus. Esu rašęs: „Esu 
labai patenkintas, galėdamas matyti Pietų Afrikos problemas. Daugelis 
Jūsų įvardytų litvakų man buvo svarbūs padedant atstatyti jų ryšius 
su protėvių žeme. Turėjau garbės visus juos sutikti. Kai kurie tapo ge-
rais mano draugais. Tikiuosi, kad tai suvaidins reikšmingą vaidmenį 
ir bus naudinga greitai besikeičiančiame pasaulyje gilinant ryšius su 
jų kilmės šalimi.“

R. A.-B. Apsilankiusieji Pietų Afrikje pasakoja apie Cape Town 
esantį žydų muziejų. Atkurta tolimo XVIII a. Rietavo shtetlo aplinka. 
Lietuvos dvasia atgimė turtingo žmogaus, filantropo (plieno karaliaus, – 
papildo R. Misiūnas), Mendelio Kaplano, emigravusio 1920-aisias, 
pastangomis. Muziejaus lankytojas susipažįsta su lietuvių kalba. „Rie-
tavu“ pavadinta kavinė, puikuojasi 1863 m. Vilniaus sinagogos kopija.

Lietuvos įprasminimu rūpinosi ir vienas pirmųjų, iš Tauragės 1868 
m. per Angliją Pietų Afrikos krantus pasiekęs verslininkas Semuel 
Marks Spenser. Ne vienas žmogus sako, kad Lietuvos gyvoji dvasia 
ir dabar jaučiama Pietų Afrikoje.

R. J. M. Izraelyįe, juolab Pietų Afrikoje neteko patirti kokio nors 
ypatingo nedraugiškumo Lietuvai. Žinoma, jo būta, bet labai retai. 
Net iš nukentėjusiųjų karo metais, per tragiškus holokausto įvykius 
žuvusiųjų palikuonių neteko išgirsti priekaištų Lietuvai. Atvirkščiai, 
dauguma jų domėjosi savo protėvių šalimi. Išimčių buvo, bet tikrai 
mažai. Juos kurstė daugiausia JAV kraštutiniųjų organizacijų veikėjai. 
Su žydais emigravo ir kitų tautybių žmonės – naudojosi proga ištrūkti 
iš sovietinių gniaužtų. Pasisekė!
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R. A.-B. Izraelio Valstybė pripažino Lietuvos Respubliką 1991 m. 
rugsėjo 4 d. Jūs ambasadoriumi buvote nuo 1995-ųjų. Diplomatinių 
santykių raidoje matyti nuveikti darbai. Tarp Izraelio ir Lietuvos pasi-
rašyta tarpvyriausybinių sutarčių: dėl investicijų skatinimo ir abipusės 
apsaugos, dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos 
ir medicinos, telekomunikacijos ir informatikos srityse, dar keletas. 
Taip gražiai skamba susitarimų eilutės: „Susitariančiosios šalys ska-
tins bendradarbiauti kultūros paveldo, muziejininkystės ir archeologijos 
srityse. Kiekviena šalis sudarys sąlygas kitos šalies piliečiams naudotis 
savo šalies bibliotekomis, archyvais ir kitokiomis kultūros ir švietimo 
vertybėmis tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir savo šalies piliečiamsj ir 
pagal tos šalies įstatymus, kurios teritorijoje šios vertybės yra. Susita-
riančiosios šalys skatins bendradarbiauti kino meno srityje ir kviesis 
dalyvauti jų šalyse rengiamuose tarptautiniuose kino festivaliuose“ ir 
t.t. Tačiau dažniausiai viešojoje erdvėje girdėti ne kokių nors bendrų 
projektų argarsiai, bet nesutarimai tai vienu, tai kitu sprendžiamu 
klausimu. Ką manote apie turto žydų organizacijoms gražinimą?

R. J. M. Seniai reikėjo viską dalykiškai pergalvoti ir atiduoti. 
Panašios problemos iškyla ir kalvinistams. Apie tai esu rašęs. Tai 
buvusi pati turtingiausia bendruomenė. O dabar?

„Kyrie eleison, Dievai, pasigailėkite mūsų, pasigailėkite...“ 
Nuo Antikos laikų gyva malda graikišku pavadinimu visų lū-
pose. Pasigailėk visų, nekaltai kritusių, sušaudytų, patyčias 
kentusių. 

R. A.-B. Kiekvieno mūsų buvimas – tai sąmoningas savojo Aš 
įprasminimas pasaulyje. Pasaulis, pasak Edmundo Husserlio, yra tai, 
ką mes suvokiame kaip neskaidomo Vienio, kuriame visi dalyvaujame, 
visų skleidžiama šviesa. Alter ir Ego dvasinis ryšys tikrajame pasaulyje 
ir sudaro prasmingą Vienį.

Filosofiją, kaip galutinių žmogaus proto tikslų pažinimą apibudinęs 
Immanuelis Kantas proto pasireiškimą matė atsakymuose į tris pama-
tinius klausimus: ką aš galiu žinoti? Ką aš turiu daryti? Ko aš galiu 
tikėtis? Gyvenimo pabaigoje jis suformulavo svarbiausią klausimą: 
kas yra žmogus? Metafizika, etika, religija atsakydamos į pirmuosius 
klausimus formuoja filosofinę antolopogiją, iki šiol ieškančią atsakymo 
į šį paskutinįjį, fundamentinį klausimą.

...iš „SANTAROS“ trisdešimtmečio. 2012 m.
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Visą pasulio daiktinę būtį siejame su žmogumi. Maxas Scheleris 
esminiu žmogaus nuo gyvūno skirtumu įvardija dvasią (der Geist). Ar 
ji kitokia pas baltaodį, juodaodį, lietuvį, žydą?

„Qui tollis peccata mundi, miserere nobis... Prisiimantis visas 
pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų...“ Tarsi pralekiančiuose 
filmo kadruose matau kadaise sukrėtusius Osvencimo vaiz-
dus, kalnus akinių, plaukų, dantų protezų... Matau į žudikus 
atsuktus veidus. Veidas, akys yra tai, ko negalima žudyti. 
Prastas sąjungininkas, atveriantis etinę tokios akcijos pras-
mę, – sakytų Kaune gimęs ir užaugęs Sorbonos profesorius 
Emmanuelis Levinas. Gal todėl šaudomiems liepiama nusisukti. 
„Misere nobis“, – nevalingai kartoja lūpos. Holokaustas – nai-
kinęs kūnus, iš kurių buvo norima atimti gyvastį. Pasmerkti, 
kankinti, niekinami, sušaudyti. Jie tarsi ir nebežinojo kas yra 
žmogus. Tačiau juodajame rato žymėje (cacą) siekė juo išlik-
ti, nes pleveno gyva dvasia ir viltis. Buvo jėga, kuri neleido 
dvasiai palūžti. Jos vardas Humaniškumas.

Lietuvos istoriografai nurodo kelis Holokausto Lietuvoje laiko-
tarpius: 1941 m. birželio pabaiga–1941 m. lapkritis, ir po savotiško 
„atokvėpio“ iki 1943-ųjų vasario.

Pasak mokslininkų, 1941 m. birželio 24 d. Pirmosios žydų žu-
dynės Lietuvoje. Jas vykdė Tilžės gestapo ir Klaipėdos policininkų 
būrys 1941 m. birželio 24 d. Gargžduose. Jų metu sušaudytas 201 
žmogus. Liepos 4 d. Kauno VII forte 3/A operatyvinio būrio vado 
K Jagerio įsakymu sušaudyti 463 žydai, liepos 6 d. – sušaudyta 2514 
žydų. Vokiečių saugumo policijos ir SD ypatingasis būrys Paneriuose 
nužudė keliolika tūkstančių Vilniaus žydų. Šiose akcijose dalyvavo ir 
lietuvių policininkų.

Daugelis žydų iš vakarų, šiaurės ir rytų Lietuvos miestų ir mies-
telių bėgo į Šiaulius ar į Kauną, manydami, jog saugiau bus ten, kur 
daugiau susitelkę tautiečių. Bet ir Šiauliuose žydai nesijautė saugūs. 
Čia buvo dislokuota vokiečių įgula, veikė karo lauko policija, SD 
(Saugumo tarnyba),

SiPo (Saugumo policija – gestapas ir kriminalinė policija), taip pat 
operatyvinės grupės A operatyvinio būrio EK-2A pareigūnai, organizavę 
žydų žudymą šiaurės Lietuvoje ir pačioje Šiaulių apskrityje.
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Liepos 10 d. pasirašytas įsakymas steigti Kauno getą. Rugsėjo 6 d. 
miesto komisaro H. Hingsto iniciatyva – Vilniaus getas. Pirmajame, 
didžiajame gete „apgyvendinta“ apie 30 tūkstančių, o mažajame – 9-11 
tūkstančių žydų. Keliose gatvėse tūkstančiai!

Motina skalbia ir skurdas viešpatauja namuose;
Pamirštu viską, kai galvoju apie laisvę...
Žiūriu į stulpą ir įsivaizduoju ... medį, – rašė Šmerelis Kačerginskis.
„Teisingumas tik tuomet turi prasmę, jei jis išlaiko nesuinteresuo-

tumo dvasią, kurią įkvepia atsakomybės už kitą žmogų idėja“, – rašė 
garsusis mūsų žemietis filosofas Emmanuelis Levinas.

R. J. M. Holokaustas – skaudi, bet XX a. specifinė Europos 
žydų problema. Kartais atrodo, tarsi pasididžiavimas patirtu skaus-
mu. Šiandien atsimenami žydus, jų vaikus gelbėję žmonės. Minimas 
ir 1939–1940 m. Kaune rezidavęs Japonijos diplomatas, konsulinis 
pareigūnas Chiune Sugihara. Neturėdamas Japonijos vyriausybės pri-
tarimo išgelbėjo apie 10 tūkstančių Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos žydų. 
Atmintis turi būti mumyse, kad tai nepasikartotų.

R. A.-B. Tai jautri tema, nes buvo žudomas ne tik kūnas, bet 
palaužiama ir dvasia. Publicistas Linas Vildžiūnas rašė: Lietuvos žydų 
sunaikinimas buvo toks šiurpus ir netikėtas, toks ciniškai atviras, vyk-
dytas čia pat, visų kitų gyventojų akivaizdoje, toks visuotinis, kad iš 
esmės vienaip ar kitaip palietė kiekvieną visuomenės narį. Gal būtent dėl 
to, dėl tuomet patirtos skaudžios psichologinės traumos, žydų žudynės, 
o sykiu ir pats žydų gyvenimas Lietuvoje buvo tarsi ištrintas iš mūsų 
kolektyvinės sąmonės. Traumuojantį patyrimą dažniausiai stengiamasi 
nustumti į užmarštį. Tačiau jis niekur nedingsta, tampa negyjančia žaiz-
da ir gali virsti neurotiniu kompleksu. Neatsitiktinai lietuvių visuomenės 
akistata su Holokausto tikrove iki šiol tokia sunki ir skausminga“.

Valstybėje nei viena tauta negali gyvuoti nebendraudama su šalia 
gyvenančiais kitataučiais. Todėl šiandien negalima net rasti tokio pavyz-
džio, kuris liudytų esančią idealią tautinę valstybę. Net ir Izraelis – ne 
viena lietuvaitė nutekėjo į šį kraštą ir kuria jo gerovę. Nacionalistinis 
principas tikriausiai gali būti formuluojamas tik besiremdamas vi-
suotine etine prigimtinio etnoso dvasia. Toks tautinio pasididžiavimo 
jausmas kažkur buvo vadintas sacrro egoismo. Jis reiškiasi apibrėž-
tame sociume, valstybėje, kurią Maxsas Weberis pavadino organu, 
turinčiu įteisintos prievartos monopolį. Tačiau į Vokietiją Napoleono 
karų laikotarpiu emigravęs prancūzas Chamisso parašė apysaką apie 

...iš „SANTAROS“ trisdešimtmečio. 2012 m.
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savo šešėlį praradusį žmogų. Kas yra žmogus be šešėlio? Tai žmogus 
be tautos. Tautas kuria žmonės. Tai jų įsitikinimų, istorijos, lojalomo 
ir solidarumo artefektai. „Plėtoti toleranciją ir gyventi vienam su kitu 
taikoje, kaip geriems kaimynams – toks pasaulio valstybių bendravimo 
principas skelbiamas ir Jungtinių Tautų Įstatų preambulėje. 2011 
metų paskelbimo Holokausto aukų atminties metais.

R. J. M. Bendravimas tarp tautų – šiandien ypatingai svarbus. 
Dvišaliai politiniai ir ekonominiai kontaktai; Holokausto švietimo; Ar-
timųjų Rytų konflikto sprendimo būdų paieška – tai kelios temos iš 
daugelio, gerai iliustruojančios dvišalių santykių tarp Lietuvos ir Iz-
raelio intensyvumą. 2005 metais abi valstybės apsikeitė aukščiausiojo 

Lietuvos Respublikos Prezidento dr. Algirdo Brazausko susitikimas su buvusiu 
geto kaliniu iš Lietuvos Y. Broshu prie Jad Vašem muziejaus. Jeruzalė, 1995 
02 28. V. Gulevičiaus nuotr.
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lygio (Prezidentų) vizitais, kurie įtvirtino geranoriškus pavyzdinius 
dvišalius santykius tarp abiejų valstybių. 2004 m. tapusi pilnateise 
ES ir NATO nare, Lietuva nuosekliai įgyvendino ES ir NATO politiką 
Izraelio atžvilgiu. Man teko spręsti ir daug personalinių problemų.

„Requiem aeternam... amžiną atilsį duok mirusioms, Vieš-
patie“. Ir vėl jie, kitokie, gaudomi, kaltinami, ir Lietuvoje. 
Vilniaus prekių stotyje buvo paruošti gyvulinių vagonų sąs-
tatas, paruoštas kelionei į Sibirą. Buvo ir pretekstas, neva 
reikia žydus išvežti „į šalies gilumą siekiant apsaugoti juos 
nuo tarybinės liaudies pykčio“. Miestas tapo vėl slaptu rau-
domis šlakstytu psalmynu iš plytų ir geležies... Dievai, kodėl 
nepasigailite mūsų?

R. J. M. Dabar verkti dėl žydų nereikia. Praeitis nepamiršta, 
analizuojama. Drauge su lietuviais ir Izraelio istorikais, visuomenės 
veikėjais, politikais dalyvavau ne vienoje tarptautinėje konferencijoje, 
kurios buvo skirtos Nacistų nusikaltimams ir sovietinių okupacinių 
režimų Lietuvoje nusikaltimams tirti.

Kaip ir visame pasaulyje, yra vargšų ir turtingų žmonių. Daug 
išsilavinusių piliečių. Puikiai pažinojau iš Lietuvos į Izraelį išvykusius 
Ischoką Merą, Grigorijų Kanovičių. Literatams išeiti į pasaulį ir Izra-
elyje sunku. Ir vėl – kalbos barjeras. Muzikantams paprasčiau. Daug 
išeivių iš Lietuvos groja įvairiuose orkestruose.

R. A.-B. Grigorijus Kanovičius yra sakęs, kad žmonijai, kaip mo-
tinai, brangus kiekvienas kūdikis. Mes visi – jos vaikai. Tas, kuris tai 
pamiršta, turbūt nėra vertas vadintis žmogumi.

Taigi, pasirodo, praeitis dar neprarasta. Saugoma ne tik raštuose, 
muziejų saugyklose, bet ir gyvų žmonių atmintyje. Gyvenimo ratas 
sukosi ne laikinumo ražienų lauku. Dabar jis juda ramiai, apsunkęs 
nuo didžiausio turto – iš oriai nugyventų žmonių gyvenimų atminties, 
nuveiktų darbų, išmylėtų meilių, kančių ir bendravimo džiaugsmo 
vainiko.

...iš „SANTAROS“ trisdešimtmečio. 2012 m.
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DARBAI IR VARDAI
„L'ORĖAL Foundation ir UNESCO 
paskelbė programos „Mokslo mo-
terims“ ir Tarptautinės kylančių 
talentų programos laureates. Tarp 
perspektyviausių pasaulio moks-
lininkių ir Vilniaus universiteto 
Gyvybės mokslų centro tyrėja dr. 
Urtė Neniškytė.

Malaizijoje, Kvala Lumpūre, Tarp-
tautinės menų tarybų federacijos  
8-ajame Menų ir kultūros susiti-
kime, į šios organizacijos valdybą 
išrinkta Lietuvos kultūros tarybos 
pirmininkė Daina Urbanavičienė. 
„Tarptautinė menų tarybų federa-
cija yra pagrindinė žinių ir įgūdžių 
keitimosi platforma kultūros vys-
tymo ir finansavimo srityje, o jos 
veikla juntama visose kontinentuo-
se tarp šios srities profesionalų“, 
– sakė Daina Urbanavičienė.

„Metų laikai keičia vienas kitą, įvy-
kiai – istoriją, laikas – skaičius... 
Sugalvojau savaip švęsti Lietuvos 
šimtmetį. Lietuva man – žmonės. 
Įžvelgti žmoguje gerumą, charizmą 
ar vidinį grožį per trumpą laiką bei 
per sekundės dalį nufotografuoti jį 
buvo labai smagu“, – sako Greta 
Skaraitienė, Teatro, muzikos ir 
kino muziejuje surengusi parodą 
„100 tikrų žmonių portretų“. Nuo-
traukoje parodos autorę pagerbia 
R. ir A. Sutkai.
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„Santaros“ projektui –
„Kultūros padėtis –  
Valstybės padėtis“ –  
suteikti 8000 EUR paramą.

Lietuvos mokslų akademijos įsteigta Jus-
tino Marcinkevičiaus vardinė premija 
šiemet skirta literatūros kritikui Valen-
tinui Sventickui.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
premija už kūrybiškiausią knygą „Įtrūku-
sios mienesienos“ apdovanotas poetas ir 
eseistas Kornelijus Platelis.
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Post scriptum

ŠIRDIN VAGIS ĮSĖLINO

Myliu jus, gerieji mano,
Už tą erškėčių kelią, į kurį,
Kėsinosi ne vieno tvano
Banga klastingumu opšri.
Tas kelias raitėsi pro metų
Grandinėmis supančiotas naktis,
Vien slenksčiai dūsavo pamatę,
Kaip įsčiuos blaškosi viltis –
Palaiminta erškėčių keliui,
Apvainikuota erškėčiu,
Pati ji rinkosi tą dalią
Tarp plynaukščių ir vieškelių plačių.
— — — — — — — — — — — — —
Ir liko vienišas jautimas
Vienai teisybei: čia gimei.
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