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Adventas – lot. Adventus – atėjimas. Kristaus (išganytojo) lau-
kimo ir pasirengimo Kalėdų šventei metas. Keturios

paskutinės savaitės prieš Kalėdas. Nuo VI amžiaus – liturginių metų pradžia. Šis
faktas išskleidžia erdvę svarbiems apmąstymams. Ir prisiminimams. Prieškarinio
lietuviško kaimo vaikai mena rarotas, ankstyvąsias rytmečio Mišias, laikomas Ma-
rijos garbei. Dar tamsu, spaudžia lengvas šaltukas, į gruodą kaukši klumpaitės,
keliaujant su tėvais į bažnyčią. Laukimas gimstančio Dievo Kūdikio, laukimas kalė-
dinių eglučių su ant šakelių kabaliuojančiais obuoliais ir saldainiais, kalėdinių py-
ragų... Laukimas tikros, baltos žiemos – po Kalėdų ateina saulėgrįža, šviesusis
gamtos periodas, nes juodą sušalusią žemę užkloja sniegas.

Visai kitokios nuotaikos ir prisiminimai lanko šių dienų vaikus, ypač augančius
didelių miestų gausme. Jiems prieškalėdinis laikotarpis – irgi laukimas. Tik ar
Ateinančiojo, apie kurį jie vargu ar pamąsto? Niekada žmonių pasaulis nelaukė Jo
taip, kaip laukė Marija. Bet dar niekada krikščioniškasis pasaulis nebuvo toks tuš-

čiaviduris kaip didelis oro balionas. Kartu su Nepriklausomybe į mūsų gyvenimą
įsiveržė adventinio meto triukšmas, kuris nustelbė Atėjimo rimtį ir prasmę. Vietoj
rarotų susikaupimo žibančiomis akimis vaikai apžiūrinėja žėrinčias vitrinas, savo
dydžiu lenktyniaujančias kalėdines egles, raudonus Kalėdų senelių apsiaustus.

Sukurti septynių dalių ciklą „Adventus” dailininkę Dalią Mataitienę paskatino
viešnagė Australijoje adventiniu laikotarpiu. Ištrūkusius iš pilkosios sovietinės
tikrovės žmones stulbino Vakarų pasaulio vitrinų, aikščių ir parduotuvių spindesys.
Prieš akis mirgėjo girliandos, žybčiojo įvairiaspalvės lemputės, blizgėjo pūstašoniai
kalėdiniai balionėliai. Gyvenimas atrodė kaip milžiniška šventė, spalvotų ugnių
fejerverkas.

Ir vis dėlto slapčia mes ilgimės rarotų ( rorate coeli – siųsk rasą dangaus). Ir
laukiame baltų paslaptingų Kalėdų, nuolat žadančių pasaulio perkeitimą vilties ir
gėrio link.

A. Ž.

Dalia Mataitienė. Iš ciklo „Adventus’’ I–VII, 70x50, pop., pastelė



Šis didis žmogus, pasaulinio masto valstybės
veikėjas, teologas, filosofas, Bažnyčios vado-
vas turi ganytojo širdį. Jonas Paulius II žino,

kaip žmonės gali rasti Dievą. Jis nusimano, kaip mes
savo gyvenime galime išlaisvinti Dievo jėgą. O la-
biausiai už viską jis trokšta, kad mes priimtume tikė-
jimą, kuris perkeičia mūsų gyvenimą, bendravimą su
žmonėmis, darbą. Taip knygelės, kurią išleido „Alma
littera”, Pratarmėje rašo Joseph Durepos. Advento
pradžioje linkime skaitytojams susimąstyti ties šiais
miniatiūriniais Popiežiaus išminties perliukais.

1. Paslėptas lobis, atversta knyga

Viešpatie, atskleisk mums visiems vidinį sie-
los pasaulį, paslėptą mumyse lobį, švytinčią Dievo
pilį. Padaryk, kad išorinis pasaulis saugotų Kūrėjo
pėdsaką, tebus jis atversta knyga, bylojanti mums
apie Dievą.

2. Žmonijos likimas

Žmonijos likimas įrašytas Dievo širdyje ir pro-
te, Dievas rodo istorijai kryptį. Tėvas mums pa-
veda darbą – pradėti čia, žemėje, kurti dangaus
karalystę, kurią Jo Sūnus atėjęs skelbė ir kuri
pasieks pilnatvę laikų pabaigoje.

3. Panirę į šį pasaulį

Mes gyvename istorijoje, šalia kitų žmonių,
tokių kaip mes, dalijamės jų rūpesčiais ir viltimis.
Mes negalime pabėgti į kitą tikrovę, nekreipti dė-
mesio į savo epochos tragedijas, užmerkti akis ir
užverti širdis prieš sielvartą, apėmusį gyvenimą.
Atvirkščiai, kiekvieną dieną panyrame į šį pasaulį,
skubame visur, kur tik yra brolis ar sesuo, reika-
lingi mūsų pagalbos, ašara, kurią reikia nušluos-
tyti, pagalbos šauksmas, į kurį reikia atsiliepti.

4. Apvaizda

Neįmanoma suprasti pasaulio ir istorijos
įvykių, neišpažįstant tikėjimo juose veikiančiu
Dievu. Tikėjimas ištobulina vidinę akį ir atveria
protą, kad šis įvykių sraute įžvelgtų Ąpvaizdos
veikimą.

5. Tikėjimas ir protas

Tikėjimas ir protas — tai lyg du sparnai, ku-
riais žmogaus dvasia pakyla į tiesos kontemplia-
vimą. Pats Dievas įkurdino žmogaus širdyje troš-
kimą pažinti tiesą, kurio galutinis tikslas – pažinti
Jį patį, idant žmogus, pažindamas ir mylėdamas
Dievą, pasiektų visą tiesą ir apie save.

6. Žmonijos ateitis

Žmonijos ateitis priklauso nuo žmonių, kurie
pasikliauja tiesa ir kurių gyvenimus nušviečia kil-
nūs moralės principai, leidžiantys jų širdims my-
lėti iki pasiaukojimo.

7. Kiekviena gyvybė yra dovana

Ginkite senelių ir neįgaliųjų gyvybę; priešin-
kitės pastangoms skatinti pagalbą nusižudyti ir
eutanaziją. Ginkite santuoką ir šeimos gyvenimą.
Ginkite tyrumą. Atsispirkite spaudimui ir pagun-
doms pasaulio, kuris irgi neretai mėgina ignoruoti
pačią svarbiausią tiesą: kad kiekviena gyvybė yra
dovana, gauta iš Dievo, mūsų Kūrėjo, ir kad mes
privalome duoti ataskaitą Dievui, kaip ją panau-
dojame: ar gėriui, ar blogiui.

8. Įeiti į daugelio širdis

Kaip ir Marija, mes turime leisti, kad Šventoji
Dvasia padėtų mums tapti artimiausiais Kristaus
bičiuliais. Kaip ir Marija, mes turime mesti į šalį
visas baimes, kad galėtume nešti Kristų į pasaulį,
kad ir kuo užsiimtume: ar gyventume santuokoje,

ar būtume viengungiai šiame pasaulyje, ar stu-
dentai, darbininkai, ar savo profesijų atstovai. Per
mus Kristus nori patekti į daugelį šio pasaulio vie-
tų ir įeiti į daugelio širdis.

9. Paslėpta

Evangelija neturi būti laikoma paslėpta iš bai-
mės ar abejingumo. Ji buvo skirta ne tam, kad lai-
kytume ją paslėptą nuo visų akių. Ji turi būti iš-
statyta visiems matomoje vietoje, kad žmonės pa-
matytų jos šviesą ir šlovintų Dangiškąjį Tėvą.

10. Gyvenimo pranašai

Viso pasaulio žmonių, kuriems gyvenimo mei-
lė natūraliai ir nesąmoningai yra tapusi svajonių
horizontu ir vilčių vaivorykšte, aš prašau: tapkite
gyvenimo pranašais. Būkite tokie savo žodžiais ir
darbais, sukilkite prieš savanaudiškumo civiliza-
ciją, kuri dažnai žmogaus asmenį laiko ne tikslu,
o veikiau priemone, aukoja jo orumą ir jausmus
dėl paprasčiausio pelno. Darykite tai, konkrečiai
padėdami tiems, kuriems mūsų reikia ir kurie be
mūsų pagalbos, ko gero, neatsilaikytų prieš ne-
vilties pagundą.

11. Vilties liudytojai

Mes esame liudytojai. Spinduliuojančio tikėji-
mo liudytojai; veiklios, kantrios ir maloningos
meilės liudytojai; tarnavimo daugybei skurdo pa-
vidalų, patiriamų šiuolaikinės žmonijos, liudyto-
jai. Liudytojai vilties, kuri nenuvilia, ir bendrys-
tės, kuri atspindi Dievo, Trejybės, paklusnumo ir
Kryžiaus gyvenimą. Trumpai tariant, šventumo
liudytojai, Palaiminimų tauta, pašaukta būti
tobula, kaip Dangiškasis Tėvas yra tobulas.

12. Tikėjimas reikalauja daug pastangų

Kaip galime išpažinti tikėjimą Dievo Žodžiu ir
čia pat neleisti, kad jis įkvėptų ir vestų mūsų mąs-
tymą, veiklą, sprendimus ir įsipareigojimus vienų
kitiems? Tikėjimas visada reikalauja daug pastan-
gų, nes tikėjimas mus išveda už mūsų pačių ribų.
Tikėjimas leidžia suvokti gyvenimo tikslus ir pa-
skatina veikti.

13. Ko Kristus iš tikrųjų prašo?

Ko Kristus iš tikrųjų prašo? Jėzus prašo mus
įsipareigoti skelbti Jį visiems amžininkams. Nebi-
jokite, nes Jėzus yra su jumis! Nebijokite susipai-
nioti ir pasimesti: kuo labiau atiduodame save,
tuo daugiau save atrandame.

14. Moters vaidmuo šeimoje

Tikra meškos paslauga ne tik vaikams, bet ir
moteriai bei pačiai visuomenei, jei moteris verčia-
ma jaustis kalta, kad nori likti namuose ir auginti
savo vaikus bei jais rūpintis. Būtina priešintis ir

kitai klaidingai pažiūrai, esą motinystės vaidmuo
slegia moteris ir kad įsipareigojimas savo šeimai,
ypač vaikams, neleidžia moteriai pasiekti asmeni-
nio pasitenkinimo ir įgyti įtakos visuomenėje.
Visi, kas tik rūpinasi moterų reikalais, privalo pai-
syti jos vaidmens šeimoje ir atsižvelgti į faktą, kad
kiekviena nauja gyvybė yra patikėta ją savo įs-
čiose nešiojusios moters globai ir rūpesčiui.

15. Dievas ateina pas mus

Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos
geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patik-
rinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus.

16. Pirmoji taikos mokykla

Vaikai labai greitai sužino apie gyvenimą. Jie
stebi suaugusiųjų elgesį ir jį mėgdžioja. Jie
sparčiai mokosi mylėti ir gerbti kitus žmones, bet
jie taip pat greitai sugeria smurto ir neapykantos
nuodus. Šeimos gyvenimas daro didelę įtaką vaiko
pažiūroms, kurių jis laikysis užaugęs. Todėl jei
šeima yra vieta, kur vaikai pirmą kartą susitinka
su pasauliu, ji privalo vaikams būti pirmąja taikos
mokykla.

17. Taikos dovana

Tapkite draugais tiems, kurie neturi draugų.
Tapkite šeima tiems, kurie neturi šeimos. Tapkite
bendruomene tiems, kurie neturi bendruomenės.
Jei norime taikos, turime ištiesti ranką vargšams.
Tegul šio pasaulio turtuoliai ir vargšai pripažįsta,
jog visi mes esame broliai ir seserys. Visa, ką turi-
me, pasidalykime vieni su kitais kaip vieno Dievo
vaikai, Dievo, kuris myli kiekvieną ir kiekvienam
dovanoja taiką.

18. Anapus teisingumo

Daugiau kaip 800 milijonų žmonių vis dar ne-
gauna pakankamai pavalgyti, ir dažnai būna sun-
ku surasti skubių sprendimų, kurie pagerintų šią
tragišką situaciją. Vis dėlto privalome kartu ieš-
koti šių sprendimų, kad daugiau nebūtų taip, jog
vienas šalia kito gyventų badaujantys ir turtuo-
liai, visiški skurdžiai ir labai turtingi, tie, kuriems
trūksta būtiniausių dalykų, ir tie, kurie juos be
atodairos švaisto. Žmonija negali toleruoti tokių
skurdo ir turto kontrastų.

19. Viso pasaulio auksas

Iš Dievo meilės krikščionys mokosi padėti
vargšams ir dalytis su jais savo materialinėmis bei
dvasinėmis gėrybėmis. Toks rūpinimasis suteikia
ne tik medžiaginę pagalbą bėdų ištiktiesiems, bet
ir progą dvasiškai tobulėti davėjui, kuris
skatinamas neprisirišti prie šio pasaulio gėrybių.
Atminkite, kiekvienas asmuo yra brangesnis už
viso pasaulio auksą. �
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JONAS PAULIUS II

Pamokymai gyvenimui

Popiežius Jonas Paulius II susitinka su lietuviais Romoje 1986 metais. Jono Kuprio nuotr.



Žmonės dažnai klausia, kada įvyks kitas
evoliucijos žingsnis – žingsnis į kažką,
esantį virš žmogaus. Krikščionių požiūriu,
tai jau yra įvykę. Kristuje naujos rūšies
žmogus jau apsireiškė: o naujos rūšies
gyvybė, kuri prasidėjo Jame, įliejama ir į
mus.

C. S. Lewis, The Case for Christianity, 1996

Nors nuo jo gimimo prabėgo 110 pavasarių,
o nuo jo mirties praslinko 45 žiemos, šis
gilus mąstytojas ir XXI šimtmetyje išliko

įtakingas ir nepamirštamas. Tai Clive Staple
Lewis (1898.11.29–1963.11.22).

Jau kurį laiką ieškau, kartais tiesiog „medžio-
ju” žinias apie asmenis, kurie buvo stipriai pa-
veikti iš Kristaus tekančios dvasinės gyvybės sro-
vės. Atkreipiau dėmesį ir į šį šiaurinės Airijos sū-
nų, rašiusį anglų kalba, tapusį žymiu Oksfordo
universiteto profesoriumi, daugelio įtakingų
knygų autoriumi. Jo biografijoje ir raštuose atsi-
spindi gili, reikšminga, gyvos krikščionybės įtaka,
per jo paties žvilgsnio prizmę perleistos tiesos, jo
paties gyvenimą veikusios galios, pažadinusios jį
nerimti, ieškoti, narplioti problemas, klausimams
rasti atsakymus, juos surašyti į knygas, kad ga-
lėtų jais dalintis su savo laiko (ir ateities) žmo-
nėmis. C. S. Lewis’o komentatoriai tvirtina, kad
jis, pasižymėjęs XX šimtmetyje, yra dar reikšmin-
gesnis beprasidedančiam XXI amžiui. Išlikęs do-
mėjimasis juo bei jo raštais rodo, kad komen-
tatoriai yra teisūs.

Lewis’o minčių atsiskleidimas ėjo lygiagrečiai
su jo gyvenimu. Į tą jo gyvenimo nubrėžtą idėjinį
kelią čia bent trumpai pažvelgsime. To kelio pra-
džioje jis buvo ateistas. Vis giliau susipažindamas
su krikščionybe, vis stipriau ja persiėmė. Atitin-
kamai prie jos derino ir savo gyvenimą. Gyveno
kukliai. Daugiau negu pusę pinigų, gautų už par-
duotas knygas, jis skirdavo neturtingųjų šalpai.

Dievo pripažintojas

Jautrus, motinai mirus, liko našlaičiu vos 9
metų sulaukęs, netikėjęs Dievu iki 30-ties savo
gyvenimo metų. Dievo tikrovę pripažino 1929 m.
Kaip atrado savo kelią, aprašė alegorinėje auto-
biografijoje The Pilgrim’s Regress (Piligrimo
žingsnis atgalios, 1933), o vėliau – istorinėje auto-
biografijoje Surprised by Joy (Nustebintas džiau-
gsmu, 1955). Tiksliau pasakius, aptarė, kad Dievą
atrado ne vien racionaliu protu, bet ir džiau-
gsmingą ilgesį sukėlusiais išgyvenimais, kurie
paruošė kelią įsitikinti, kad egzistuoja Tas, kuris
tą ilgesį sukelia ir patenkina.

Kristaus tikrovės aiškintojas

Po dvejų metų Lewis tapo krikščioniu (1931
m.). II pasaulinio karo metu Anglijoje jis, pasau-
lietis, buvo pakviestas per radiją aiškinti krikščio-
nybės esmę ir tuo savo tautiečiams suteikti vilties
ir stiprybės. Jis aiškino originaliai, asmeniškai
permąstęs: Dievo kūrinys, laisvai apsisprendęs (iš
egoizmo), pamėgino neįmanomą dalyką – tapti
dievu be Dievo, o tapo šėtonu. Jam suviliojus žmo-
nes, jų pasaulis tapo „priešo okupuota teritorija”
(tai vienas iš daugelio Lewis’o vaizdžių, mane nu-
stebinusių palyginimų). Tapęs žmogumi, Dievo
Sūnus „įsibrovė” į tą pasaulį, leidosi nužudomas,
bet ir prisikėlė iš mirties. Žmonės dabar gali Dievo
Sūnaus jiems įgyta galia atkurti nutrauktą ryšį su
Dievu: pripažinti savo kaltę ir priimti Kristaus
gyvybę (Mere Christianity, Tiesiog krikščionybė).

Esami ir galimi pasauliai

Dėl astronominių kosmoso tyrimų plečiantis
žmonių horizontui ir mokslininkams keliant nau-
jus klausimus, C. S. Lewis skyrė daug dėmesio
literatūriniam esamų ir galimų pasaulių pavaiz-
davimui ir atsakymams į iškylančius klausimus.
Sukūrė dvi knygų serijas: Kosminę trilogiją
(1938–1945) ir Narnijos kronikas (1950–1956).

Kosminė trilogija

Kosminėje trilogijoje Lewis stengėsi vaizdin-
gai atsiliepti į klausimą apie protingų būtybių ga-
limą buvimą ne vien Žemės planetoje, bet ir kituo-
se Visatos kūnuose. Trijose knygose jis pavaizduo-
ja skirtingas galimybes: imdamas tris žinomas
Saulės sistemos planetas – Žemę, Marsą ir Venerą
– iliustruoja: Marsą, kaip Visatos kūną, kuriame,
gyvena ir sugyvena trys protingų būtybių aukštos
moralės rasės (Out of the Silent Planet, Iš tylin-
čios planetos, 1938); Venerą, kaip visiškai nuodė-
mės nepaliestą planetą (Perelandra, 1943). Ir Že-

mę, kur žmonija pasirinko būti Dievui nepaklusni
(That Hideous Strength, Klaikioji galybė, 1945)
(apie tai plačiau – antrame mano straipsnyje kito
šeštadienio Kultūros priede).

Narnijos kronikos

Septyniose knygose (1950–1956) C. S. Lewis
pateikia Narnijos, vieno šalia mūsų pasaulio
egzistuojančio „pasaulio”, istoriją – nuo jo sukū-
rimo iki galutinio perkeitimo, kuris yra amžino
buvimo pradžia.

Apie šių pasaulių lygiagretų egzistavimą
tesužinoma tik kelių Žemės gyventojų (vaikų)
dėka, kurie neatsitiktinai parinkti, atsiranda Nar-
nijoje ir stebi jos sukūrimą, dalyvauja jos kritiš-
kuose laikotarpiuose ir galutinai liudija jos „žlugi-
mą”, kuris tampa jos nauja pradžia – amžinai pa-
tobulinta. Aslanas sukuria Narniją dainuodamas:
prie jo dainos prisideda ir jo sukurtos žvaigždės.
Narnijos kronikose (kur daugelis personažų yra
gyvių pavidalo) jis yra prisiėmęs begaliniai kil-
naus Liūto išvaizdą. Jis apibūdinamas kaip „už
Dangaus Horizonto esančio Imperatoriaus Sū-
nus”. Aslanas ypač rūpinasi Narnija, leidžia kel-
iems Žemės vaikams būti jo gėrio instrumentais,
pats pasirodo tik iškilus būtinam atvejui: pavyz-
džiui, kai už išdavystę pražūčiai pasmerktą Ed-

mundą gali išgelbėti tik jis, paaukodamas už jį sa-
vo gyvybę. Gyvybę jis atgauna ir pasiekia pergalę
prieš įsigalėjusį blogį. Pagaliau Aslanas po ga-
lutinės gėrio pergalės Narniją palydi į amžinybę, o
Kronikose vienu metu prisipažįsta, kad kituose
pasauliuose jis vadinamas kitaip, būtent – Jėzu-
mi. (Apie šią knygų seriją – plačiau kitame Priedo
numeryje).

Kančios ir praradimo problema

Giliai, bet šiek tiek akademiškai Lewis svars-
tė apie kančią knygoje Kančios problema (1940).
Skausmo realybė atsistojo prieš jo akis tada, kai
vėžio liga ir mirtis jam „atėmė” jo mylimą gyve-
nimo ir pokalbių draugę Joy. Ją „praradęs”, pirmą
kartą stipriai kaltino Dievą ir maištavo prieš Jį.
Tik palengva įžvelgęs, kad jis pats savo žmoną
brangino labiau negu Dievą, artėjant jo žemiško
gyvenimo pabaigai, stengėsi svarbiausią vietą už-
leisti Tam, kuris buvo Viskas, o visa kita buvo Ja-
me (The Four Loves, Keturios meilės, 1960; A
Grief Observed, Stebimas sielvartas, 1961).

Lewis mirė 1963 metais. Po mirties jo raštai
tapo dar populiaresni. Priskaičiuojama, kad iki
2000-ųjų metų jo knygos pasiekė 40 milijonų
tiražą, o vien jo Narnijos kronikas tuo metu buvo
skaitę bent 83 milijonai žmonių. Kelios knygos
išverstos ir į lietuvių kalbą.

Išvados

Baigdamas šią trumpą Lewis’o raštų
apžvalgą, dalinuosi šiomis dviem išvadomis, ku-
rios gali reikšti ir kvietimą šių laikų žmonėms –
visame pasaulyje, taip pat ir mūsų tautoje.

1) C. S. Lewis juk pats yra būdingas šių laikų
žmogus. Savo autobiografiją jis yra pavadinęs The
Pilgrim’s Regress – Piligrimo žingsnis atgalios.
Tuo jis tarsi sako: prieš pradedant piligriminį tie-
sos ieškojimą, reikia pažvelgti į savo ir Visatos
pradžią;

2) Pradžių pradžioje, kaip Dievas yra apreiš-
kęs, o Lewis savo raštais vaizduoja, viską yra su-
tvėręs Dievas. Pripažinus šį faktą ir iš to plau-
kiantį kūrinių absoliutų priklausomumą nuo
Autoriaus, atsiveria neribotos galimybės. Atkrei-
pus dėmesį į tai, galima žengti toliau į priekį.

�
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Sodas tamsoj

Tebešlama tamsoj
kadaise iškirstas
čia ošęs vienuolyno sodas

už mūrinės apgriuvusios tvoros
su liūto galva,
dunksi sunkūs vaisiai,

po debesiu baltieji bokštai,
o po lapais,
po nuauksintais dulsvais,

mašinų dvokiančiam tvaike
dar šlama sodas tamsoje,
rūke rasodamas.

Pilnatis

Žiūrėti į ugnį,
į pilnaties šviesą,
nešioti sidabro papuošalus,

stebėti,
kaip skverbias nakties spinduliai
į nykiausias pakampes ir pašalius,

pajausti –
po tūkstantmečių slinkties
priartėja Vandenio era,

Zodiako žvėrių nesustabdomas ratas
vis sukas nakty,
nebėra

tavo smėlio pilių,
tavo sniego žaislų,
tavo strofų skaidrių ant vandens,

tu grimzti į visatą,
į tamsą, į kosminį šaltį
gal pasivaidens

tau ugnies atšvaituos,
sidabrinių žiedų tuštumoj
vaizdiniai ateities,

gal nedingsi juodojoj skylėj,
gal dar plauksi laike –
juk lyg Mėnuo keities.

Sniego gniūžtės

Sniego gniūžtės,
debesynų sniego gniūžtės

tamsiai mėlynam
rugpjūčio danguje,

šaltas spindulys –
vos regima gija

ant įkaitusios kaktos,
bet nesugniuždė,

sniego gniūžtės,
amžinybės sniego gniūžtės,

stulbinančios
baltumu, švara, skaisčiu,

plunksnas numetu,
pavidalą keičiu,

kol baltom lavinom
sniego bangos ūžtels.

Jud i ta Vaič iūnai tė
Čia spausdinami eilėraščiai yra paimti iš įvairių rinkinių. Dauguma – iš paskutinės Juditos knygos
„Debesų arka” (1998–2000 metų eilėraščiai).

auksinis rožančius

Nueik tamsiom jau rudeninėm gatvėm
į Aušros Vartus –

koplyčios prieblandoje švies
auksinis popiežiaus rožančius,

jau gelstant lapams dovanotas
Dievo Motinai Marijai,

ir prasiveržusi giedojimu
malda bus nemari,

pro šimtmečius, pro ūkanas,
pro spindulius, ramybę žadančius,

su meile lūpos sukuždės
tau brangius mirusių vardus.

1993

basos karmelitės

Į turgų eidama sustok
prie švento Juozapo

rūkų bažnyčios,
prie apleisto vienuolyno,

kur basos karmelitės ant akmens augino
skurdžiam ankštam sklypely

mėlynas našlaites
ir baltas lelijas, ir saulėtas nasturtas,
suskambus varpui, meldėsi,

o maldą baigusios
iš vaško lipdė slyvas, obuolius ir kriaušes
ir karpė dirbtinas rožes dangaus žydrumo, –
o užmirštos nekaltos skaisčios

mažos seserys
su nemirtingom sielom,

Vilniaus dulkėm virtusios...
1993

Lapkričio parkai

1
Estradinė – mano širdis.
O sceną turbūt išardys.
Ir tuščios – užkaltos kasos.
Dujotiekiui duobės kasamos.
Ir debesys vėl – už pečių.
Ir pradedu vėl iš pradžių.
Pažįstamas liūčių plakimas.
Estradinis – mano likimas.

2
Drėgna. Tamsu. Kvepia krintančiais lapais.
Girgžda pro rūką sūpuoklių grandinės –
tykiai tave supu.

Juokas – lyg žvaigždės tamsoj.
Iš švelnumo drebu.

Lengva, vėjuota, netikra – lyg einant trapu.

Lyg žuvėdriuką –
tykiai tave supu.
Sunkios ir slidžios sūpuoklių grandinės.
Tuščia. Tamsu. Karuselės šlapios.

1968

***

Bet kartais stebuklo žvaigždė nupuola
ir po kupolu šąlančiam cirko pajacui,
ir bažnyčios fundatoriui Kristupui Pacui,
čia ant kalno pastačiusiam Petrą ir Povilą,

Bet kartais nustembam. Atmetam madą.
Iš kiemų, iš šiukšlynų ištrykštant sopraną
lyg šaltinį išgirstam. Ir daros suprantama,
kaip kasdienė kalba susilydo į maldą.

1972

Marijos lopšinė

Kai keičiasi tūkstantmečiai,
karmelitų bažnyčia
nugrimzdus pusny,

pro sniegą duslėja
Kalėdą lopšinė,
Marijos lopšinė Visų

Šventųjų bažnyčioj,
Šilta ši žiema,
bet širdy nejauku ir vėsu,

bauginanti tūkstantmečio pabaiga
ir bespalvis
kamuojantis snygis,

meldžiuos tamsiaveidei karališkai
Vilniaus madonai
altoriaus paveiksle,

koplyčios tyloj
tarp kalėdinių žvakių
jos veidas ikonos tamsumo,

vaiduokliškas žydiškas getas
juoduoja šalimais –
jų miesto atstumto,

vaikų nužudytų,
nekalto jų kraujo
užmiršti neleisk ir atleisk.

Vaivorykštė

Važiuoti rūke
pro vaivorykštės arką,
apgobusią greitkelį,

sugrįžti į miestą
pro kosminį spindesį,
tyliai pareiti

namo,
kai iš nugaros saulė
dar žioji aitri lyg žaizda,

kai kinta
sapnai ir regėjimai –
tavo likimo vaizdajuostė,

kai visa,
kas dar realu,
virs į mirgantį vasaros audinį,

kai tu supranti,
kad spalvų vaizdiniais
lyg vaivorykštė jaudini.



Aušrą Mariją Sluckaitę-Jurašienę jos kny-
gų ir kitų tekstų gerbėjai, bičiuliai ir kole-
gos neseniai sveikino su nauja knyga „Eg-
ziliantės užrašai”. Rašytoja šiame soli-
džiame leidinyje pademonstravo aukštą
meistriškumo lygį ir profesinę brandą. Vi-
suose knygos skyriuose galima rasti tikrų
literatūrinių perliukų. Knygą deramai ap-
tars literatūros kritikai, šį kartą pateikia-
me ištraukas iš rašytojos esė apie savo
jaunystės bičiulę, poetę Juditą Vaičiūnai-
tę.

Dabar, kai galvoju apie ją, lyg atsigręždama
atgal nuo paskutinės kryžkelės, nustebusi
suvokiu, koks tikslingas, aiškus, vientisas

buvo jos kelias. Poetės kelias. Nuo ankstyvųjų
eilių, pradėtų rašyti paauglystėje, gimtajame
Kaune, iki paskutinių gyvenimo mėnesių, kai
sunkiai sirgdama, kamuojama skausmų ji sudari-
nėjo paskutinį savo rinkinį. Visą gyvenimą Judita
buvo pasinėrusi į poeziją. O kasdieniniai įvykiai,
emociniai sukrėtimai, artimos ir tolimos pažintys,
kultūriniai interesai, kelionių įspūdžiai sukosi ap-
link pagrindinę ašį – kūrybą. Eilėraščių rašymas
buvo jos gyvenimo būdas.

Skirtingai negu daugelis poetų, kurie, rūpin-
damiesi buitimi ar skatinami ambicijų, tampa
profesoriais, diplomatais, redaktoriais arba žur-
nalistais, Judita Vaičiūnaitė buvo tik poetė, jokio
kito darbo ar užsiėmimo ji nė neįsivaizdavo. Jai
nerūpėjo postai, aukšta vieta visuomenėje. Ji ypač
vertino kuriančius – kultūros ir meno – žmones.
Jautė pagarbą gydytojams – savo tėvo Viktoro
Vaičiūno kolegoms.

Kasdieninė tarnyba Juditai atrodė katorga,
todėl kiek galėdama stengėsi jos vengti. Kartais
prisiversdavo – trumpai dirbo korektore „Litera-
tūroje ir mene”, prispausta vargo bandė mokyto-
jauti, bendradarbiavo „Dienovidyje”, kurį laiką
buvo poezijos konsultantė Rašytojų sąjungoje. Bet
pasiryžo verčiau skursti negu valandų valandas
sėdėti įstaigoje, anksti keltis, nevėluoti, ištisą die-
ną būti tarp žmonių. Jai atrodė, kad rašantis žmo-
gus turi gyventi iš rašymo. Bet ir rašymas rašy-
mui nelygu. Knygų, dažniausiai eilėraščių rinki-
nių, recenzijas Judita rašė iš reikalo. Paskelbė ne-
mažai poezijos vertimų, bet versti irgi nemėgo,
net Anos Achmatovos, kurios poezija jai buvo arti-
ma. Vertė, kai paprašydavo, – irgi iš reikalo. Ne-
mėgo rašyti straipsnių, viešai kalbėti apie poeziją.
Tai buvo ne jai. Bet dalyvauti literatūros vaka-
ruose, skaityti savo eiles publikai Judita norėjo,
nors kiekvienas viešas pasirodymas jai kainuo-
davo daug nervų, sukeldavo įtampą, net kančią.

/.../ Judita turėjo sveiko egoizmo, kuris
padėdavo – kai jai to reikėjo – atsiriboti nuo pažįs-
tamų, draugų, nuo šeimyninių pareigų, kitokių
įsipareigojimų ir ginti savo trapią tvirtovę – eilių
rašymą. Eilėraščiams, tiksliau galvojimui, reikia
daug laisvo laiko, – sakydavo ji. Kai dar buvo gyva
jos mama ir rytais ragindavo Juditą keltis, ji atsi-
liepdavo: „Netrukdyk, aš galvoju”. Žinojau, kad
rytais negalima skambinti jai telefonu ir kad iki
vidurdienio ji nieko neįsileis per duris, kol nebus
deramai apsirengusi ir pasidažiusi (buvo didelė
estetė ne tik kūryboje, bet ir gyvenime). Jos diena
prasidėdavo vėlai.

Judita mėgo mažas kavinukes, kur, būdama
tarp žmonių ir kartu viena, išsitraukdavo iš
rankinės aplamdytą sąsiuvinį su nebaigtomis ei-
lėmis ir ilgai gerdavo vieną puodelį kavos arba sė-
dėdavo tuščiame sodelyje prie Šv. Kotrynos baž-
nyčios, kur niekas jai netrukdė. Šiuos malonius
įpročius pastaraisiais metais gerokai varžė skurdi
buitis. (Net į dailės muziejus ir koncertus ji eidavo

tik tomis dienomis, kai lankymas buvo nemoka-
mas.)

Tikrasis Juditos kūrybos laikas – vėlyvi va-
karai iki išnaktų, kai butas ir visas namas triukš-
mingoje Muziejaus gatvėje nutildavo. Ji mokėjo
dirbti atkakliai, užsispyrusiai, nepaisydama nei
skaudžių sukrėtimų, nei apėmusios depresijos,
nekreipdama dėmesio į sunkias gyvenimo sąlygas.
Judita buvo užsibrėžusi kas dveji metai išleisti
naują eilėraščių rinkinį. Ir knygos iš tikrųjų išei-
davo kone viena po kitos, su didesnėmis ar mažes-
nėmis pertraukomis, rimtesnių įtarimų sovietinei
cenzūrai jos nekėlė. (Paradoksalu, bet išleisti savo
rinkinius Juditai pasidarė sunkiau, kai Lietuva
atgavo nepriklausomybę.) „Debesų arka” išėjo po-
rą mėnesių prieš Juditos mirtį. Tai buvo pasku-
tinis didelis jos džiaugsmas ir satisfakcija. Ji dar
spėjo gruodžio viduryje atsiųsti šią knygą ir man į
Niujorką.

Spausdinti savo kūrybą Juditai buvo gyvybiš-
kai svarbu. Tai svarbu kiekvienam rašyto-
jui, bet jai, uždaro būdo žmogui, kiekvienas

paskelbtas eilėraštis, kiekviena išleista knyga,
matyt, buvo reikalinga kaip nuolatinis savęs įtei-
sinimas, kaip savo gyvybingumo įrodymas. Ir pa-
sipriešinimas nebūčiai, kurios ji bijojo. Vengė
kalbėti apie mirtį, į šermenis eidavo, tik jei labai
reikėjo. Ji siekė palikti pėdsaką, ženklą, pratęsti
save. Paskutiniais gyvenimo metais, gal nujausda-
ma artėjantį slenkstį, Judita vis dažniau kalbė-
davo ir rašė apie laiko tėkmę, srūvančią per ją pa-
čią, per istorijos šimtmečius, per dabarties sūku-
rius į kosminę begalybę.

/.../ Nuo Kovo 11-osios skaičiuojamas nepri-
klausomos Lietuvos dešimtmetis Juditai buvo
didelių sukrėtimų metas. Iš pradžių apėmusį di-
delį džiaugsmą ilgainiui aptemdė įsismelkęs kar-
tėlis ir didėjantis nusivylimas. Laisvės pojūtį at-
miešė nuoskauda, kad nepritampi prie naujų
sąlygų. Kai susitikdavom, Judita dažnai kalbė-
davo, kad jaučiasi nereikalinga. Kalbėjomės ir
apie pakitusią menininko vietą visuomenės gyve-
nime. Vakarų šalių, ypač Amerikos, praktika jos
nežavėjo. Ji nemokėjo kovoti už save, už savo vie-
tą naujų laikų visuomenėje. Stengėsi apsaugoti
savo privatumą. Jai buvo svetima jaunesniosios
kartos postmodernistinė bravūra, arogancija, ver-
telgiškas požiūris į meną. Ją šiurpino besiveržian-
čių į valdžią veikėjų agresija, chameleoniškas pa-
žiūrų kaitaliojimas, veidmainystė, karjerizmas,

panieka kultūrai. Šokiravo staiga prasiveržęs
žmonių gobšumas, turto troškulys, inteligentijos
skurdas, elgetos Vilniaus gatvėse. Ji sakėsi esanti
socialdemokratė pagal prieškarinį socialdemo-
kratijos supratimą, kaip ir jos tėvas gydytojas Vik-
toras Vaičiūnas. Atkūrusi nepriklausomybę Lie-
tuva vis labiau tolo nuo jos įsivaizduoto idealo. Ne
tik nusivylimas, bet ir nuolatinis nepriteklius ver-
tė dar asketiškiau užsidaryti tarp keturių sienų.
Juditai atrodė, kad jos poezija vis mažiau verti-
nama, apeinama, nutylima. Ją vis rečiau kvies-
davo į literatūros vakarus ar kultūros žmonių
sambūrius (net į Santaros-Šviesos suvažiavimus
Anykščiuose), „... Į Šviesą-Santarą iš pradžių
kvietė Kornelijus Pl., sutikau, paskui mane irgi
išmetė (Sigitą Gedą irgi). Mačiau Iloną, susipaži-
nau su Vytautu Janavičium iš Australijos (mielas,
savas). Dėl to ignoravimo nelabai jaudinuosi, nes
vis dėlto mano knyga (knygelė) „Pilkas šiaurės na-
mas” išėjo (per Tavo gimimo dieną 06-01), bet dar
knygynuose nėra” (1996-02-17).

Tačiau ji nesiliovė rašiusi, paguodos ir temų
ieškodama Lietuvos istorijoje, kultūros pamink-
luose, gimtosios žemės mituose, gamtos ritmuose.
Kone iki paskutinio atokvėpio ji rašė skaidrias,
juvelyriškai išbaigtas, ypatingos šviesos sklidinas
eiles.

/.../ Laikau saują spalvotų, glotniai nušlifuotų
akmenėlių – agatų, chalcedonų, nefritų, chrizo-
litų, vieną heliotropą ir gelsvai rainą tigro akį. Tai
mano draugės dovanos. Tie įvairiaspalviai mine-
ralai mįslingais pavadinimais tarsi atėję iš jos
poezijos, iš jos strofų mozaikos. Judita man dova-
nodavo vienokį ar kitokį akmenėlį per gimtadienį.
O vienais metais – standžiai, tirštai kaip vynuogių
kekė suvertus, arti prie kaklo priglundančius
ramios spalvų gamos karolius su tamsiais akcen-
tais: žalsvų, balzganų, rausvų, švelniai violetinių,
rudų ir juodų mineralų vėrinį.

Tą liūdną rudenį, kai atsisveikinusi su Judita
grįžau į Niujorką, mano draugės dovanoti karoliai
sutrūko ir pabiro ant grindų, vos tik pakėliau juos
prie kaklo. Rinkdama spalvotus agatus, nefritus,
chrizoprazus, supratau, kad Juditos daugiau ne-
bepamatysiu. Liko sauja glotnių, brangių akme-
nėlių. Suspausti delne, jie sušyla – kaip prisi-
minimai, kurių negaliu tvarkingai suverti. Ku-
riais negaliu su niekuo dalytis. Jie priklauso užda-
ram, labai privačiam mano draugės pasauliui. Ir
man.

2001 m.
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AUŠRA SLUCKAITĖ

Sutrūkę atminties karoliai

Sodelis prie Šv. Kotrynos bažnyčios, kuriame mėgdavo sėdėti Judita Vaičiūnaitė.



Lapkričio viduryje Briuselyje, Europos Parlamen-
te, buvo renkama 2008 metų Europos moteris,
tiksliau sakant, pirmoji europietė. Atėjo žinia iš

Briuselio, kad iš dvylikos kandidačių Agnė Zuokienė,
Lietuvai atstovavusi projekto ,,Nedelsk” iniciatorė,
laimėjo trečią vietą ir tik keletu taškų pralaimėjo pir-
majai europietei – rumunei – buvusiai teisingumo mi-
nistrei Monicai Luisai Macovei, kuri sukūrė efektingą
kovos su korupcija įstatymų sistemą. Antrąja pripa-
žinta – Italijos Konstitucinio teismo teisėja Maria
Rita Saulle. Vertinimo komisiją sudarė 38 nariai. Tai
– visų Europos Sąjungos šalių europarlamentarai bei
Briuselyje dirbantys žurnalistai.

Agnė buvo jauniausia iš kandidačių, tarp kurių
buvo ir Latvijos prezidentė Vike Vaira Freiberga, de-
ja, nepakliuvusi į finalą, taip pat daug savo šalyse
nuveikusios Italijos, Vokietijos, Lenkijos atstovės.
Europos metų moters rinkimai vyksta dviem etapais.
Kiekvienoje ES valstybėje pagal vienodus kriterijus
išrenkama šalies atstovė, o vėliau Briuselyje išrenka-
ma „Europos metų moteris”. Konkurso nugalėtojai –
aukso, o kitoms dalyvėms sidabro apdovanojimus į-
teikė Europos Parlamento pirmininkas Hansas Gertas
Pötteringas.

„Jaučiuosi puikiai, nes buvau įvertinta už didžiu-
lės savo komandos darbus. Komisija minėjo, jog ma-
no trūkumas buvo ne darbų ar idėjų sąrašas, o mano
amžius, nes kitoms kandidatėms tikau į dukras. Įver-
tinusi, jog mano inicijuoti projektai yra nedidelio
biudžeto, tačiau didžiulio poveikio, komisija teiravosi
manęs, kaip juos galima būtų toliau tęsti visoje Euro-
poje. Man tai didžiulis įvertinimas,” – po apdovano-
jimo kalbėjo „Europos metų moters 2008” trečios
vietos laimėtoja Agnė Zuokienė.

„Europos metų moters” titulą anksčiau laimėjo
Čekijos prezidento žmona Olga Havel, Airijos prezi-
dentė Mary Robinson, rašytoja Hélene Carre d’En-
causse, aktorė Irene Papas ir kitos žinomos Europos
moterys.

Čia spausdiname Agnės Zuokienės kalbą, pasa-
kytą Europos Parlamente, prieš 38 vertinimo komi-
sijos narius.

Šiais laikais vartojimą skatinanti mada nuver-
tino gerumą. Gerumas tapo pigia vertybe.
Kodėl? Todėl, kad gerumas duodamas už dy-

ką.
Aš esu jums labai dėkinga, kad jūs žinote ge-

rumo vertę ir svarbą visuomenei. Būtent todėl esu
dėkinga, kad pastebėjote mane bei mano koman-
dos ilgametę veiklą, saugant moterų gyvybes bei
sveikatą, dėl savęs ir dėl tų, kurie jas myli.

Esu laiminga, jog galiu daryti tai, kas suvie-
nija gerus žmones. Taip jau atsitiko, jog pirmeny-
bę atidaviau ne verslui, o visuomeninei veiklai. Pa-
sikeičiau kaip žmogus – nebegaliu galvoti apie

naudą sau ir tą nuolatinį versle akcentuojamą
augimą. Augimas dėl augimo – tai vėžio ląstelės
filosofija. O aš pastaruosius šešerius metus darau
viską, ką galiu, kad vėžio ląstelės būtų sunaikin-
tos.

Projektą „Nedelsk” pradėjau prieš šešerius
metus. Tuomet Lietuvoje apie vėžį kalbėti buvo
tabu, o kas antra moteris, susirgusi krūties vėžiu,
mirdavo. Svarbiausias projekto „Nedelsk” tikslas
– paskatinti moteris daugiau dėmesio skirti sau,
savo sveikatai, parodyti, jog rūpintis savimi nėra
egoistiška. Per šešerius metus specialus autobusas
su medikų komanda aplankė 445 mažus Lietuvos
miestelius, nemokamai patikrino daugiau nei 43
tūkstančius moterų. Beveik visoms moterims tai
buvo pirmoji gyvenime pažintis su mamologu. 473
moterys apsilankiusios projekto „Nedelsk” auto-
busėlyje sužinojo sergančios krūties vėžiu. Daugu-
mai jų projektas „Nedelsk” išgelbėjo gyvybę arba
gerokai pratęsė gyvenimą. Mes vykstame ten, kur
nėra onkologijos centrų, kur moterys neturi pa-
kankamai žinių ir galimybių pasitikrinti. Džiau-
giuosi, kad man pavyko suburti tvirtą šį kilnų pro-
jektą remiančių įmonių branduolį.

Taip pat džiaugiuosi, kad, organizuodama
kasmetinius labdaros aukcionus „Iš mano šalies
su meile”, gebėjau suburti visą Lietuvos diploma-
tų bendruomenę. Šiuose kilniam tikslui skirtuose
aukcionuose dalyvavo visų Lietuvoje reziduo-
jančių ambasadorių žmonos. Kaip šio projekto tą-
sa Vilniuje tapo populiari tarptautinės kalėdinės
labdaros mugės idėja.

Savo asmeniniu pavyzdžiu noriu parodyti, jog
ir su nedideliais pinigais galima padaryti daug
svarbių darbų. Juk nesunku kasmet paruošti
dovanų ir nuvežti jas į namus, kur tėvams labiau
rūpi alkoholis nei jų vaikai. Sukūriau tradiciją
kasmet visą gegužės mėnesį su mažaisiais vaikų
ligoninės pacientais iš popieriaus lankstyti dirbi-
nius, rašyti svajones ir birželio 1-ąją paleisti į dan-
gų su 1000 balionų. Kasmet į Vilniaus Rotušę pa-
kviečiu kūdikių besilaukiančias mamas į joms
skirtą koncertą. Taip pat kasmet organizuoju kon-
kursą „Težydi mano miestas” – kviečiu gėles
auginti ne tik namuose, bet ir balkonuose ar prie
namų. Man džiugu pripažinti, kad per 5 metus
Lietuva išties pražydo gražiausiais žiedais. Galiu
minėti daugelį projektų, pavyzdžiui, pagalbą Afga-
nistano moterims–gimdyvėms ir kitus, bet svar-
biausias man ir tūkstančiams Lietuvos moterų –
,,Do Not Delay”.

Daugiau nei 60-tyje Lietuvos miestų man pa-
vyko suburti 200 gerosios valios ambasadorių bei
daugiau nei 1000 savanorių, kurie kiekvieną mano
parengtą projektą įgyvendina savo miestelyje. Ge-
rumo užtaisas galingas, ir ši banga vis galingiau
ritasi per Lietuvą.

Gimiau ir užaugau Vilniuje – mieste, kur de-
besys panašūs į baroko architektūrą, o baroko
architektūra primena tirštus debesis. Daug skir-
tingų kultūrų kūrė Vilnių. Mano miestą savu laikė

ir tebelaiko ne tik lietuviai, bet ir lenkai, vokiečiai,
rusai, žydai, baltarusiai ir daugelis kitų. Visi per
amžius Vilniuje gyvenę, trumpam apsistoję ar jį
aplankę žmonės paliko čia tai, kas gražiausia ir
geriausia jų kultūrose. Jausdama savo miesto isto-
riją ir pulsą, jaučiuosi labai turtinga.

Visada sakau, jog jei gali padaryti, kad esantis
šalia jaustųsi geriau, turi tai daryti nepaisydamas
nieko. Žinau, kas yra fizinis ir dvasinis skausmas,
vaikystėje teko grumtis su klastinga liga ir keliau-
ti iš vienos ligoninės į kitą. Dėl silpnos sveikatos
negalėjau sportuoti, todėl pasinėriau į visuome-
ninę veiklą. Nuo 13 metų vedžiau radijo laidas
moksleiviams Lietuvos radijuje, ir tai paskatino
mane pasirinkti žurnalisto profesiją. Tai buvo
didžiulių permainų Lietuvoje metas. Metas, kai
stengėmės atrasti Europą ir visą mums atsivėrusį
pasaulį. Nors ir žinodama, kad tai didžiausia kvai-
lystė, iš pirmosios savo kelionės į Vokietiją trauki-
niu puodelyje vežiau savo jaunesnei sesei ledų por-
ciją, nes tuo metu man atrodė, jog skanesnių ledų
nei Berlyne tiesiog negali būti. Čia, Briuselyje,
prieš 20 metų esu miegojusi miegmaišyje autro-
strados žaliojoje vejoje, skiriančioje važiuojamą-
sias dalis. Europa mums buvo gryno oro gurkšnis,
kurio kiekvienas norėjome paragauti kuo daugiau.

Pamenu namuose turėtą delno dydžio knygelę
„Gimtoji Europa”. Joje surašyti itin didelę meilę
Vilniui jautusio ir čia gyvenusio bei pokario metais
daugelį Europos šalių apkeliavusio Nobelio pre-
mijos laureato Česlovo Milošo prisiminimai. Ši
knyga buvo mažutėlytė – tokia, kokią nepastebėtą
galima atvežti per geležinę uždangą. Taip mes
mokėmės pažinti Europą.

Kartu su vyru, būdami studentai, tik prasi-
dėjus Nepriklausomybei, įkūrėme Humanistinio
jaunimo organizaciją, kuri rūpinosi vaikais vaikų
namuose, rengdavome įvairias labdaringas akci-
jas. Noriu būtinai paminėti Kalėdų projektą. De-
šimt Kalėdų senelių, mūsų organizacijos narių, ap-
lankydavo asocialias šeimas, kurių namuose vai-
kai nelaukdavo Kalėdų stebuklo. Net Kalėdų eglu-
tės tokiuose namuose nebūdavo. Ar galite įsivaiz-
duoti vaiko akis, kupinas nuostabos, kai jis tarp-
duryje pamato ne girtą tėvą, o Kalėdų senelį su do-
vanomis.

Dedu ir dėsiu visas pastangas, kad lietuviai
jaustųsi tikrais europiečiais, ir Europa mūsų šalį
vadintų lygiaverčiu partneriu. Per 20 metų mums
teko daugybė iššūkių ir su didžiąja dalimi puikiai
susitvarkėme.

Džiaugiuosi, kad mano du vaikai gimė Nepri-
klausomoje Lietuvoje, o mažiausioji dukra – viena
iš pirmųjų vaikų, gimusių, kai Lietuva tapo pilna-
teise Europos Sąjungos nare.

Iš kur semiuosi idėjų? Iš Jūsų. Iš kur semiuosi
drąsos? Iš savo šeimos. Užaugau namuose, kur tie-
sa ir tikėjimas yra pačios svarbiausios vertybės.
Esu tokia – atvira ir mažais darbeliais siekianti
pagerinti pasaulį. Nes negaliu būti kitokia. �
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AGNĖ ZUOKIENĖ

Visa nugali Meilė

Agnė Zuokienė (antra iš dešinės) drauge su kitomis kandidatėmis ir Europarlamento pirmininku H. G. Pötteringu.

Agnė Zuokienė



Vinco Mykolaičio-Putino memorialinio buto-
muziejaus vyriausiosios fondų saugotojos
Ramunės Šorienės iniciatyva buvo sureng-

tas vakaras susitikimas su švedų vertėju, doku-
mentinių filmų kūrėju, Kalbos premijos laureatu
Jonu Ohmanu (Jonas Ohman). Renginio, kuris
vyko Vilniaus mokytojų namuose, metu buvo de-
monstruojamas dokumentinis J. Ohmano filmas
„Smogikai”, vaizduojantis tragišką Lietuvos po-
karį.

Gausiai susirinkusiems žmonėms R. Šorienė
pristatė filmo kūrėjus – J. Ohmaną, idėjos autorių
Rytį Narvydą, istoriką Saulių Samulevičių.

Tik praėjus 18-ai Nepriklausomybės metų,
mūsų ekranus pasiekė tokie dokumentiniai-isto-
riniai kino filmai, kuriuose parodoma, kas iš tik-
rųjų vyko sovietų okupuotose šalyse. Neseniai ma-
tėme latvių režisieriaus Edvino Šnorės dokumen-
tinį filmą „Sovietų pasaka” ( „The Soviet Story”)
ir lenkų režisieriaus Andžejaus Vajdos – „Ka-

tynė”. R. Šorienė pastebėjo, kad lietuviai dėl kaž-
kokių priežasčių dar nedrįsta kurti tokių doku-
mentinių-meninių filmų, tad reikia džiaugtis, kad
šio nelengvo darbo ėmėsi švedas Jonas Ohmanas,
jau į ne vieną susitikimą ir renginį kvietęs Lie-
tuvos žmones.

„Smogikai” – tai filmas pamąstymui, kurio be
emocijų neįmanoma žiūrėti. Tai pasakojimas apie
tautos išgamas, kagėbistų talkininkus, kurie kar-
tu vykdė mūsų tautos genocidą, gaudė ir žudė par-
tizanus, civilius nekaltus žmones. Jie klasta įsi-
braudavo į partizanų būrius, juos išduodavo, daly-
vaudavo baudžiamosiose operacijose, kankindavo
ir šaudydavo visus, ką tik sučiupdavo. Pasak filmo
kūrėjų, tokių smogikų buvo 250.

Surasti dar likusius gyvus smogikus, išklau-
sinėti, kaip ir kodėl jie nuėjo išdavystės keliu ir at-
skleisti dar vieną tragišką tautos istorijos puslapį,
– mintis kilo idėjos autoriui Ryčiui Narvydui.
Filmo kūrėjai važinėjo po Lietuvą, ieškojo tokių
žmonių, žinoma, jau senyvo amžiaus, filmavo jų
pasakojimus. Šis darbas truko maždaug dvejus
metus. Pasak J. Ohmano, kurdamas šį filmą, jis
geriau susipažino su Lietuvos istorija, o jo filmo
pagalba apie mūsų šalį dabar galės daugiau suži-
noti Europos ir Skandinavijos šalių žiūrovai. Pa-
vyzdžiui, Švedijoje apie lietuvių ginkluotą pokario
pasipriešinimą beveik nieko nežinoma. Beje, dar
sykį primename jau nuskambėjusį faktą, kad J.
Ohmanas į švedų kalbą išvertė Lietuvos pasiprie-
šinimo vieno iš vadų Juozo Lukšos-Daumanto
knygą „Partizanai”.

50-ies minučių kino juosta „Smogikai” sujau-
dino žiūrovus ir sukėlė karštas diskusijas. Buvęs
krašto apsaugos viceministras Edmundas Simo-
naitis pasigedo teisinio aspekto įprasminimo, ku-
ris kino juostoje neišnaudotas.

– Filme buvo galima parodyti, kas yra teisus
pagal tarptautinės teisės normas.

Lietuva labai vargsta, bandydama įrodyti, kad

vienu istoriniu laikotarpiu buvo vykdomi du ge-
nocidai – nacionalsocialistų (nacių) ir sovietų. Va-
karai mato tik nacistinį genocidą, tačiau ir sovie-
tai, ir naciai yra lygiaverčiai nusikaltėliai. Tai, ką
parodė latvis E. Šnorė, o tai sukrėtė net Rusiją,
Lietuvai jau seniai žinoma. Bet mes nemokame
tinkamai to parodyti. Turime vienintelį Jono Vait-
kaus meninį filmą „Vienui vieni” ir Mariaus Ivaš-
kevičiaus paskvilį „Žali”. Pastarajame save tik
niekiname ir peikiame.

– Nepaprastai įtikinamai teisiniu požiūriu so-
vietų genocidą parodė lenkai meniniame filme
„Katynė”. Kraupus lenkų karininkų sušaudymas
Katynėje yra nepaneigiamas sovietų genocido įro-
dymas. Siūlau ir jums sukurti meninį filmą apie
lietuvių tautos naikinimą – per konkrečius isto-
rinius įvykius, žmogaus savimonę, tiesos sampra-
tą. Linkiu jums geros kloties ir dėkoju už šią pa-
moką. Tikiuosi, kad ji šiuo filmu nesibaigs,– sakė
E. Simonaitis.

Seselė Nijolė Sadūnaitė, politinė kalinė, pikti-
nosi melu, kurį smogikai skleidė iš ekrano, links-
mai pasakodami apie žudynes.

– Filme smogikai apie savo „žygdarbius” kal-
ba lengvabūdiškai, visiškai nesijaudin-
dami, šypsodamiesi. Ir dar meluoja,
kad aukų nekankino. Tai absurdas. Aš
augau Anykščiuose ir mačiau, ką darė
stribai ir smogikai su žmonėmis. Jie
kankino net vaikus, o lavonus išnieki-
nimui numesdavo ant miestelio grin-
dinio. Dar ir šiandien yra gyvų liudi-
ninkų, kurie atsimena, kaip stribai,
persirengę partizanais, provokuodavo
žmones, išgaudavo iš jų žinias, po to
žudė. O kaltę suversdavo miškiniams,
atseit, tai jų darbas. Ir kuo budeliai
buvo žiauresni, tuo okupantams pati-
kimesni. Mane tardė jau Atgimimo
priešaušryje, 1987 metais, ir tai darė
visada naktimis, kai labai norėjosi mie-
go. Per nacionalinę Lietuvos televiziją
KGB generolas Edvardas Eismuntas
gyrėsi, kad gerai gyvena. Lietuvoje

gauna 2,000 Lt pensiją, kiek gauna iš Rusijos –
nutylėjo, turi 4 kambarių butą. Didžiavosi, kad nė
vienas kagėbistas neišdavė ištikimybės priesaikos
Kremliui. Taip kalbėjo žmogus nepriklausomoje
Lietuvoje, tarnavęs okupantams. Tačiau sakoma,
kad buvusių kagėbistų nebūna... – kalbėjo N.
Sadūnaitė.

Mintimis apie sovietų okupaciją ir smogikų
žiaurumus pasidalijo politinis kalinys Balys Ga-
jauskas. Jis sakė, kad valdžia smogikus panaudojo
maždaug apie 1950-uosius metus, kai partizaninis
pasipriešinimas jau buvo susilpnėjęs, daug par-
tizanų jau buvo išžudyta. 250 smogikų – mūsų
mažai tautai tai labai daug. Smogikus valdžia
naudojo ne tik prieš tuos, kurie turėjo ginklus, bet
ir prieš civilius gyventojus. Ir tie, kurie ėjo žudyti,
žinojo, ką daro. Tai buvo labai žiaurūs žmonės.
Nebuvo taip, kaip jie dabar bando aiškintis, kad
nežinojo, ką darė. Jų kalbose negirdėti, o veiduose
nematyti nei atgailos, nei atsiprašymo, nei gailes-
čio aukoms. Susidaro įspūdis, kad jie didžiuojasi
savo „žygdarbiais”.

Vakaro svečiai ir filmo kūrėjai turėjo ką vieni
kitiems pasakyti. Anot žiūrovų, vyresnės kartos
žmonėms, kurie dar mena pokarį, šis filmas gerai
suprantamas. Jie matė, kur smogikai ekrane me-
lavo. Tačiau jaunimui, užsienio žiūrovui tokie
smagūs žmogžudžių postringavimai apie kruvinas
kovas bus visiškai nesuprantami, ir čia slypi tam
tikras pavojus. Jie pasakodami savo kraupias isto-
rijas, šaipėsi, juokavo, kartojo sovietmečio štam-
pus, kad žudė todėl, nes žudė ir anie. Esą žudy-
dami kitus, jie gelbėjo savo gyvybes. Vienas jų sa-
kė, kad visą gyvenimą bijojo ir kagėbistų, bijo jų ir
dabar. Kai kurie buvo nuteisti, atliko bausmes, ki-
ti dar bus teisiami, jų likimai yra tragiški.

,,Kam reikalinga išdaviko ir žmogžudžio gy-
vybė. Stribų tragiškų likimų filme nemačiau”, –
pasigirdo filmo žiūrovo replika.

Buvo sukurtas mitas, kad pokaryje per „Ame-
rikos balso” radiją mūsų išeiviai kurstė lietuvius
eiti partizanauti, kad amerikiečiai ir anglai žadėjo
išvaduoti iš okupantų, bet mus apgavo. Šį mitą pa-
neigė poetas Jonas Juškaitis. Užsienio radiją
Lietuvoje pradėjo transliuoti šeštojo dešimtmečio
pradžioje, susilpnėjus partizaninei kovai. Radijas
žadino patriotizmą, tautos pasipriešinimas buvo
spontaniškas, sakė poetas.

– Labai gerbiu filmo kūrėjus. Jūs padarėte
didelį darbą, tačiau antrą kartą filmą žiūrėti ne-
norėčiau. Žiūrovas jaučiasi lyg sugėrovas su tais,
kurių rankos kruvinos ir kurie su pasimėgavimu
prisimena žudynes. Filmas būtų priimtinas, jeigu
juos matyčiau kaltinamųjų suole, atgailaujančius,
o jie, kaip ir nacistiniai nusikaltėliai Vakaruose,
teisinėje Lietuvos valstybėje turėtų būti griežtai
nubausti. Vadinasi, mūsų valstybė tokia dar nėra,
– įsitikinęs rašytojas Eugenijus Ignatavičius.

Po ilgų diskusijų ir geranoriškų pastabų bei
linkėjimų sėkmės ateities darbuose, visi kalbė-
jusieji dėkojo filmo kūrėjams už tai, kad jie ėmėsi
šios temos, kad surado šimtus žmonių ir sugebėjo
juos prakalbinti. Tai padaryti ne taip lengva, ypač
prakalbinti smogikus, kurie nebuvo atviri. Reikia
tik džiaugtis, kad atvykęs iš užsienio lietuvių
bičiulis J. Ohmanas, drauge su vietiniais bendra-
minčiais, pabandė atkurti mūsų tautos skaudžią
istoriją netradiciškai, gyvosios atminties pagalba.
Vakaro dalyviai sakė, kad tokių filmų turi būti
sukurta daug, reikia skubiai filmuoti dar gyvus
liudininkus, partizanus, užfiksuoti, kiek įmano-
ma, daugiau prisiminimų. Tauta, nenorinti prisi-
minti savo praeities, neturi ir ateities.

Savo ruožtu juostos kūrėjai dėkojo už pasta-
bas, į kurias bus atsižvelgta kuriant naujus fil-
mus. Jų kūrybinėje darbotvarkėje – nauji suma-
nymai. �
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GERDA GUDJURGIENĖ

Smogikai – tautos naikintojai

Kalba Ramunė Šorienė, renginio iniciatorė, V. Myko-
laičio-Putino memorialinio buto-muziejaus vyr. fondų
saugotoja.

Filmo režisierius Jonas Ohman (kairėje) ir bendraautoris Rytis Nar-
vydas veda diskusiją.

Diskutuoja ses. Nijolė Sadūnaitė. Kairėje – straipsnio
autorė Gerda Gudjurgienė. Ulos Zaleskytės nuotraukos



Valdžia ypač bijojo 1988 m. Vasario 16-tosios.
Visose pirminėse partinėse organizacijose
buvo sušaukti specialūs susirinkimai su in-

struktažais, visose didesnėse įstaigose (pas mus
kolchozo raštinėje ir mokykloje) maždaug nuo
sausio 20 d. iki vasario 20 d. buvo įvestas naktinis
budėjimas prie telefono, o kolchozo valdžia kasryt
turėjo patikrinti, ar nėra apylinkėje (ypač prie sa-
vanorių paminklo) kokių nors „antitarybinių
ekscesų”.

Pirmas „ekscesas” prie to paminklo buvo žy-
dinčių gėlių pintinėlė Vasario 16-tosios rytą,
atsiradusi iš po nakties. Ją matė net 12 val. einan-
tys į bažnyčią žmonės, tik po pamaldų jos jau ne-
bebuvę. Šis faktas susijęs ir su mūsų gimine: tą
pintinėlę padėjo klebonas Antanas Urbanavičius
su mūsų Žilvinu (autoriaus sūnumi – Red.), tik ką
sulaukusiu 18 metų. Padėjo jiedu ją gilią naktį,
saugumo sumetimais apsiavę senais batais, ku-
riuos po to sudegino. To neužteko: kitą rytą prie
paminklo žaliavo vainikas. Jį beveik švintant
padėjęs Jonas Gudaitis (1907–1992), plokštietis,
kilęs iš Šikšnių kaimo, tremtinių šeimos sūnus, ge-
riausias mūsų apylinkių statybininkas ir stalius,
neįtikėtino darbštumo žmogus.

Priešais paminklą stovi senoji mūsų pieninė.
Pienininkas Vytautas Pušinaitis, kaip visada labai
anksti ateinantis į darbą, jau pamatęs tą vainiką.
Kai pro pieninės duris žvilgtelėjęs po 15 minučių,
vainiko jau nebebuvo. Partija su kolchozo aktyvu
budėjo... prie prailginto lovio. Ir trečią rytą padė-
tas gėles kompartija nuglemžė.

1989 m. valdžia jau nepajėgė kontroliuoti pa-
dėties, todėl nesiryžo drausti Vasario 16-tosios mi-
nėjimo. Nors visą amžių netroškau tribūnos, bet
su atgimimu ir Sąjūdžio pradžia teko į ją eiti. Tų
metų šventinį pranešimą Nepriklausomybės pa-
skelbimo 1918 m. vasario 16 d. aktui paminėti
skaityti jau pretendavo kolchozo partijos sekreto-
rė, prieš metus organizavusi vainikų nuo pamink-
lo draskymą. Nesinorėjo, kad pranešimą skaitytų
ir istorijos mokytoja, nors nepartinė, bet per isto-
rijos pamokas kartais net iki ašarų susigraudin-
davusi dėl „kilnių” partijos siekių. Tiesa, dabar ji
uoliausia bažnytininkė, gal ir sąžiningai atgai-
laujanti. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės susirinki-
me išaiškėjus dėl naujųjų „nepriklausomybinin-
kų”, ne juokais įširdau ir ryžausi pats tą praneši-
mą pasirašyti ir skaityti. Kitos išeities nebuvo.

Džiaugiuos, kad tada dar galėjau laužti ledus
Atgimimui mūsų krašte. Mudu su mama ir anks-
čiau pasvajodavome apie Lietuvos ateitį, bet abejo-
davome, ar sulauksim Lietuvos nepriklausomybės.
Sulaukėm. Lietuvoje susikūrė sąjūdis. Pas mus aš
nemačiau žmonių Sąjūdžio grupei įkurti, tik apsi-
džiaugiau, kai „Gimtojo krašto” laikraštyje dar
1988 m. vasarą buvo paskelbta Tremtinio anketa.
Iš karto pasiryžau suregistruoti viso buvusio
Plokščių valsčiaus okupantų represijų aukas ir jau
rytojaus dieną išvažiavau jų ieškoti.

Netikėtai išgirdau, kad kolchoze ruošiamasi
įkurti Sąjūdžio grupę. Aiškiai pajutau, kad aš ten
nepageidaujamas, nors jau dirbau išsijuosęs – per
pustrečio mėnesio jau turėjau apie 200 užpildytų
Tremtinio anketų. Organizatoriams neturėjo kilti
abejonių, kad tinku Sąjūdžiui. Toks ignoravimas
mane užgavo. Tylomis įsižeidęs pamaniau, kad aš
galiu ir toliau dirbti vienas, o jie tepasiunta su sa-
vo planais. Bet mintis apie jų nesuprantamą elgesį
man nedavė ramybės, vis galvojau, ar nusišalinda-
mas nepadarysiu klaidos. Nežinosiu, net ką jie pla-
nuoja.

Nuvažiuosiu, tariau sau, į pakalnę, pamaty-
siu, ar kabo steigiamojo susirinkimo skelbimas. Jo
nėra. Užeinu į paštą pasiteirauti, ar paštininkas
nieko negirdėjęs, ar laiškininkai ko nors nežino.
Nežiną, bet taupomosios kasos vedėja Marytė Ba-
ranauskienė pasako, kad kolchozo valdžia, kai
nenori, kad žmonės žinotų apie jų renginius, skel-
bimą rašanti tik rašomąja mašinėle ir pakabinanti
apytamsiame koridoriuje skelbimų lentoje tarp

kitų panašių lapelių. Ir prie jos ne-
prikibs, ir mažai kas matys. Taigi, ir
vilkas sotus, ir avis sveika.

Važiuoju į dvarą patikrinti šią
versiją. Ji nepasitvirtina, ir aš einu
pro kontoros langus į aikštelėje sto-
vinčią mašiną. Staiga iš raštinės iš-
bėga kažkuri mergina ir perduoda
kolchozo pirmininko Vytauto Bitino
prašymą užeiti pas jį. Kalbėjomės
apie daug ką, bet jaučiau, kad jam
svarbus Sąjūdžio klausimas. Išeinu
iš pirmininko kabineto, žiūriu, kad
manęs jau laukia kolchozninkų prof-
sąjungos pirmininkas Jonas Gustai-
nis su darbo apsaugos inžinieriumi
Remigijum Gudiškiu. Jie ir buvo to
neaiškaus Sąjūdžio organizatoriai.
Atrodo, kad per juos veikė valdžios
jėgos, norėdamos Sąjūdį kontro-
liuoti. Šie vyrai vėliau buvo geri są-
jūdininkai. Tada jie prakalbo apie
Sąjūdžio grupės steigimą, klausė
mano nuomonės, kaip geriau orga-
nizuoti steigiamąjį susirinkimą. Jau
buvau matęs Šakių rajono Sąjūdžio
steigiamąjį susirinkimą, todėl siū-
liau panašiai daryti ir pas mus.

Taip aš įsiveržiau į Plokščių Są-
jūdį, nors anksčiau man atrodė, kad
Plokščiuose tokiam darbui nėra
pajėgų. O atsirado. Tik ir šiandien,
man regis, kad per pirmininką
Bitiną veikė rajono valdžia. Tą
mintį lyg ir patvirtino partorgės
noras į jį įsijungti. Juk taip buvo infiltruojami
„savi” žmonės į Sąjūdį ir Vilniuje.

Steigiamasis susirinkimas buvo šaukiamas
tikrai demokratiškai. 1988 m. lapkričio 3 d. į kol-
chozo salę susirinko apie 300 žmonių. Atvažiavo
atstovai iš Šakių, į iniciatyvinę grupę pasiūlyti 22
kandidatai. Penki iš jų kandidatūras atsiėmė.
Buvo gauti 185 biuleteniai, nes susirinkimas užsi-
tęsė ir dalis žmonių išsiskirstė, o kitų rankos ne-
buvo pratę prie rašto. Taip grupė pradėjo dirbti
pasiskirsčiusi darbo barais, visi nariai suprato turį
visuomeninį įpareigojimą ir stengėsi dirbti pagal
sugebėjimus ir išgales.

Bet čia yra vienas „bet”: tuos žmones reikėjo
organizuoti. Man teko būti ta varomąja jėga, ir kai
dėl ligos ėmiau nebepaeiti, iširo ir mūsų Sąjūdžio
grupė. Pirmajame iniciatyvinės Sąjūdžio grupės
pasitarime pasiėmiau sau tvarkyti kraštotyrinę
medžiagą apie sovietų okupaciją (represuotųjų an-
ketos ir atsiminimai) bei aukų pagerbimą. Be to,
buvau išrinktas grupės atstovu Šakių rajono Są-
jūdžio seimelyje, kartu ir grupės atstovu ryšiams
su rajono Sąjūdžiu. Tada labai populiarus buvo
Sąjūdžio laikraštis „Atgimimas”. O gaudavome
ribotą kiekį, prenumeruoti nebuvo galima, tai
reikėdavo jį atsiimti iš Šakių. Tą daryti įparei-
gojome Joną Gustainį, kuris tarnybiniais reikalais
paprastai Šakiuose būdavo porą kartų per savaitę.
Bet jis per tą trumpą laiką poros numerių nepa-
ėmė, prievolę paimti laikraštį pasiėmiau sau.
Apytikriai suskaičiavau, kad savu ,,Žiguliuku”
Sąjūdžio reikalais sukoriau apie 7,000 kilometrų.

Iš pradžių manėme tik restauruoti savanorių
paminklą ir sutvarkyti jo aplinką. Bet vieną vaka-
rą atklydo mintis, kad yra išlikę du nenaudojami
rūsiai, kuriuose pokaryje buvo kalinami, tardomi
ir kankinami žmonės, ir kad tuos rūsius reikia iš-
saugoti. Pasikonsultuoti ir paieškoti paramos susi-
ruošiau į Vilnių pas dabartinį Lietuvos istorijos
instituto direktorių Antaną Tylą. Jis palaikė mūsų
mintį ir pažadėjo prašyti architektą Žibartą Sima-
navičių, kad šis mums patalkininkautų – papro-
jektuotų.

Šiandien tai yra ištisas kančių kelių memo-
rialas. Projektą architektas padarė beveik veltui –
per kelis kartus jam įdaviau vos apie 600 rublių.
Simanavičius dar suorganizavo tris vilniečių tal-
kas, nes projektas reikalavo ne tik didelių pinigų,
bet ir daugelio darbo rankų.

O pinigų 1989–1990 metais surinkome 5,011
dar nenuvertėjusių rublių. Tai nemaža suma, bet
jos neužteko represuotų žmonių pavardėms atlie-
dinti. Apie 16,000 rublių sumokėjo Plokščių
kolchozas. Šią statybą labai rėmė pirmininkas
Vytautas Bitinas, tik dabar vargu ar remtų.

Be abejo, džiaugiuosi, kad galėjau organizuoti
visus memorialo statybos darbus, nors pats viena
ranka plytos jau nepakėliau – pirštai nebeišlaikė.
Gerai dar, kad mašiną galėjau vairuoti. Šalia
medžiagos apie represuotuosius rinkimo ji man
buvo kasdien reikalinga ir statybos darbams
organizuoti.

Čia būtina pakalbėti apie Plokščių kolchozo
pirmininką Vytautą Bitiną. Be jo paramos mes
jokiu būdu nebūtume galėję pastatyti memorialo.
Ūkis skyrė ir medžiagų, davė transportą, buldo-
zerius, kranus, darbininkų, du statybininkus,
apmokėjo daugelį mūsų sąskaitų už keliolika
tūkstančių rublių. Pirmininkas įstojo į Sąjūdį ir
manau, kad tai darė nuoširdžiai (net savo jau
didelius vaikus pakrikštijo). Mes jį pasiūlėm
kandidatu į rajono tarybą, bet išrinktas prisišliejo
prie LDDP, vėliau tapo aktyviu Valstiečių partijos
veikėju, tapo Plokščių žemės ūkio bendrovės pir-
mininku, neseniai tai bendrovei pardavė savo
„Volgą” už 6,000 JAV dolerių (turguje būtų gavęs
geriausiu atveju 2,500) ir pats ja važinėja. Teteisia
jį Dievas...

Man tie darbai buvo didžiausias džiaugsmas.
Buvau apsvaigęs Nepriklausomybe ir bandžiau jai
dirbti. „Suregistruoti” bolševikmečio nuodėmes
buvo sena mano svajonė. Džiaugiausi, kad dar
pajudu ir tuo darbu ne tik „trumpinu dieną”, bet
ir darau tai, ko Plokščiuose be manęs daugiau
niekas nedarys, – tai aš tvirtai žinojau. Ir man
buvo gera. Tikrai džiaugiausi, kad gyvenimas leido
justi dvasinių vertybių svarbą, ir tas jutimas
leidžia užpildyti tuštumą, kuri būtinai atsiras
materialistui, dėl fizinės negalios nebepajėgian-
čiam kurti medžiaginių gėrybių. Aš nesijaučiu
nelaimingas, nors nesmagu, kad didelę dalį mano
gyvenimo naštos tenka nešti mano artimiesiems.

Praėjo Atgimimo euforija, sumažėjo žmonių
aktyvumas, o mokyklose visai mažai kas pasikeitė
nuo sovietinių laikų. Kai Gelgaudiškyje buvo
iškilmingai atidengtas paminklas partizanams,
nebuvo nei mokytojų, nei mokinių.

1995–1998
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VYTAUTAS VALUNTA

Atgimimas Plokščiuose

Prie atstatyto paminklo žuvusiems savanoriams. Iš kairės: architektas
Žibartas Simanavičius, kraštotyrininkas Stasys Ankevičius ir Vytautas
Valunta. Valuntų šeimos archyvo nuotr.


