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Jaukioje Stasio Juškaus galerijoje – prie Bernardinų sodo, Vil-
niuje – neseniai atidaryta kalėdinė tapytojo ir rašytojo Leonar-
do Gutausko paroda, skirta jo 70-mečiui pagerbti. Tai bene

pirmoji šio menininko religinės dailės paroda, suteikusi daug
džiaugsmo ne tik jos lankytojams, bet ir pačiam dailininkui. Marijos
ir Kristaus gyvenimo siužetai paveiksluose nutvieksti nežemiška
šviesa, tarsi iš tikrųjų dailininko ranką vedžiojo Aukštesnioji jėga.
Jau keletas metų, kaip tapytojo Leonardo stilius iš tamsaus, kone
drastiško kolorito keičiasi į numanomą anapusinių dangiškųjų sferų
muzikalų erdviškumą, kur sklando angelai ir į kur krypsta tikėjimui
subrendusio menininko mintis. Jo paveikslų šviesa – ypatinga, joje
panirus gera būti, tarytum girdisi iš paveikslų sklindantis tylus
skambėjimas.

Paroda taip ir vadinasi – Apreiškimas. Tai labai tinka Advento
metui, laukiant vienos iš dviejų didžiausių krikščionių švenčių – Ka-
lėdų. Bėgdamas nuo supermarketų keliamo prieššventinio bruz-
desio, pačioje Vilniaus širdyje atrandi ramybės ir susikaupimo oa-
zę. Už tai ačiū dailininkui, kuris savo sukaupta dvasine patirtimi,
išmintimi ir Dievo duotu talentu dosniai dalijasi su žmonėmis.

A. Ž.

Bitutė pilkoji...

Vilniaus pasiruošimai būti 2009 metų Europos kultūros sostine
patiria visokiausių išmėginimų. Vieni jų – grynai lietuviški ne-
susipratimai, nesusikalbėjimai, nesuskaičiavimai ir apsiskai-

čiavimai, kiti objektyvūs – 2009 metai kaip tik ir bus giliausia pasau-
linės ekonominės krizės duobė, siaučiančio finansinio taifūno epicent-
ras. Bus sunku. Bet nemažiau sunkūs ir šios garbingos misijos – būti
Europos kultūros sotine – turinio klausimai: kertasi, kryžiuojasi inte-
resai, skoniai, įsitikinimai bei pačios kultūros suvokimas. Visuome-
nės kritikos sulaukė kultūros sostinėje jau įvykęs žymios užsienio
„popso” dainininkės koncertas, pareikalavęs milijoninių lėšų, bet kaž-
kam jis buvo įdomus, o gal ir materialiai naudingas... Tokie konfliktai
laukia ir ateityje, jų bus ne vienas: kiek ir kokių neregėtų nematytų
fejerverkų reikia iššaudyti Vilniaus padangėje, jeigu nori prilygti Pe-
kino ar Sidnėjaus fejerverkams ir kiek Europos gyventojų sulėks tų
fejerverkų žiūrėt? Viską reikia paskaičiuoti, apskaičiuoti, numatyti.
Kokius Vilniaus griuvėsius paversti šiuolaikinio meno erdvėmis, ins-
taliacijomis, akcijomis, performansais ir kas, kokiu mastu tuos ren-
ginius finansuos? Kiek dėmesio skirti „vilniukams”, „litvakams”,
,,vilniečiams” (būta ir tokių), kiek profesionaliam menui, rimtoms
programoms, o kiek – gatvės linksmybėms? Atrodo, jau viskas supla-
nuota, terminai siūlymams baigėsi, be to, idėjų pateikimo forma gana
komplikuota – reikalingi raštai nuo bendruomenės, nuo visuomenės,
nuo grupės – su paskaičiavimais ir pageidavimais...

Tačiau, būdama labai visuomeniška individualistė, seniai ir gar-
siai pakalbu, pasiūlau, paraginu įtraukti į kultūros sostinės „meniu”
vieną nieko nekainuojantį dalyką, nors niekas, kaip paprastai, balso
tyruose negirdi, arba, vos išgirdę žodį „folkloras”, deda kryžiaus
ženklą ir bėga šalin. Svaičiojama apie tango ir salsą – vis tas noras
būti „kaip kiti”, noras vartoti, bet ne duoti. O siūlau (labai rimtai, la-
bai įsitikinusi ir giliai permąsčiusi) paskelbti 2009 m. sostinės emb-
leminiu šokiu paprastą pilkąją lietuvišką bitelę – tegul visi, seni ir
jauni, sveiki ir raiši, anglai ir ispanai, vokiečiai ir ukrainiečiai šoka
šokį „BITUTE, PILKOJI, IŠ KUR MEDŲ NEŠIOJI?” Šoka visuose
viešuose pasirodymuose, susitikimuose, aikštėse ir gatvėse. Tegul
skamba dainelė, kuri įsimins kiekvienam, taps nemokamu Vilniaus
suvenyru. Yra daug vilčių, kad šis paprastas suktinukas, be to, labai
aktualus šiuolaikiniame pasaulyje, labai „ekologiškas”, taps tokiu pat
pasauliniu šokiu, kaip kadaise buvo kažinkokius ančiukų snapus imi-
tuojantis suomių šokis, virtinė elementarių žingsnelių „Letka” ar jau
visiškai nepaaiškinamo kvailumo „Makarela”, kuriuos šoko visa pla-
neta.

Visi primityvūs ir paprasti dalykai pasaulyje greitai plinta, kaip
kokie virusai. O jeigu tai žavus „ekologiškas virusas”‚ apie sveiką ir
saldų produktą – medų, apie lietuviškas gėles ir darbščiąją bitelę –
duok Dieve, kad to „viruso” tėvynė būtų LIETUVA! Europos kultūros
dienos Vilniuje – tai puiki proga tokį šokio virusą paskleisti visame
pasaulyje. Juo labiau, kad tai visiškai NIEKO NEKAINUOJA!

Gražina Mareckaitė

Pastabos pačiam sau

Leonardas Gutauskas. Apreiškimas. Iš keturių tapybos darbų ciklo. 2008



Žymiai padidėjus Visatos akiračiui, galime
pasijusti tos Visatos gyventojais. O nauja
savijauta kelia mums naujus iššūkius. C. S.
Lewis yra vienas pirmųjų, kai kuriais
atžvilgiais nepralenkiamas pavaizduotojas,
kas kosminėje erdvėje jau įvyko, kas gal
dabar vyksta ir kas gal ateityje įvyks...

Dėka naujos technikos panaudojimo astro-
nomijoje, žmogaus žvilgsnis labai prasiplė-
tė. Visata „padidėjo”, „prisipildė” dangaus

kūnais – ne tik planetomis, bet ir žvaigždžių ga-
laktikomis. Paaiškėjo, kad visatos erdvėje gali būti
tokių planetų, kuriose (kaip ir Žemėje) gali būti
palankios sąlygos gyvybei, net ir protingoms būty-
bėms, egzistuoti. O dėl to iškilo naujų klausimų –
pažinimo iššūkių moralės bei teologijos srityse.

Dvidešimtajame šimtmetyje gyvenęs C. S. Le-
wis priėmė šią galimybę, kaip literatūrinį ir teolo-
ginį iššūkį: literatūroje – vaizduoti, teologijoje –
atsakyti į keliamus klausimus. Nesitenkino viena
ar kita knyga, bet vieną po kito sukūrė dvi serijas
knygų: kosminės erdvės trilogiją (1938–1945) ir
Narnijos kronikas (1950 – 1956), viso – 10 knygų.

Mūsų tikslas – pažvelgti, kaip jam pasisekė:
ką vertingo randame jo pastangų vaisiuose. Mūsų
planas: 1) apžvelgti Kosminę trilogiją, 2) apžvelgti
Narnijos kronikas (kitame straipsnyje) ir 3) pada-
ryti išvadas – atsakyti į klausimą, kaip jo kosmi-
niuose pasakojimuose atsispindi krikščioniškosios
tiesos.

Kosminė trilogija
Kosminės erdvės trilogiją sudaro trys apysa-

kos apie protingų ir apsisprendimo galią turinčių
būtybių gyvenimą trijose planetose. Tos planetos
yra: 1) Marsas (Malacandra): įvykiai jame aprašo-
mi knygoje Out of the Silent Planet (Toli nuo ty-
linčios planetos, 1938); 2) Venera (Perelandra); jo-
je įvykiai aprašomi knygoje Perelandra (1943); ir
3) Žemė (Thulcandra) – įvykiai aprašomi knygoje
That Hideous Strength (Klaikioji galybė, 1945).
Keistoki planetų vardai nurodo, kad čia vaizduo-
jamos ne mums žinomos, bet autoriaus vaizduotės
sukurtos planetos, kuriose jo pasakojami įvykiai
iliustruoja teologines tiesas.

Visatos Kūrėjas (Dievas) Maleldilas sukūrė
tas planetas bei jų gyventojus ir kiekvieną planetą
pavedė vieno aukšto rango angelo (Ojarsos) glo-
bai. Žemės globėjas Ojarsa sukilo prieš Kūrėją, už-
krėtė maištu jos gyventojus, taip pat norėjo už-
krėsti ir Marso gyventojus, bet Kūrėjas stengėsi
apsaugoti: Žemę paskelbė „priešo okupuota terito-
rija” ir jai pritaikė kosminį karantiną taip, kad ne-
bebuvo jokio ryšio tarp Žemės ir Marso, tad mar-
siečiai, neturėdami žinių, Žemę pavadino „Tylin-
čia planeta”.

Anksčiau Marso Ojarsa buvo prašęs dviejų
Žemės gyventojų, Westono ir Devaino, pakviesti
dar vieną žmogų pas jį į Marsą. Tiedu Žemės gy-

ventojai klaidingai įtarė, kad tas žmogus Marse
bus paaukotas kaip gyva auka dievams.

Trys žmonės Marse
Trilogijos pirmoji knyga (Toli nuo tylinčios

planetos) prasideda tuo, kad Westonas ir Devainas
iš Žemės į Marsą erdvėlaiviu atgabena prievarta
pagrobtą Rensomą. Vos pasiekus Marsą, šis pa-
bėga ir slapstosi. Būdamas filologas, jis greit iš-
moksta marsiečių kalbą. Pradžioje jis atokus sve-
timiems Marso gyventojams, bet susipažinęs ar-
čiau, susižavi jų kilnumu, ima su jais bendrauti ir
pats nori tapti kilniu kaip jie. Nors Marse yra trys
skirtingos rasės, jos gyvena utopiškoje taikoje.

Westonas ir Devainas marsiečius laiko lauki-
niais barbarais, o save pačius ir kitus Žemės gy-
ventojus – daug pranašesniais (labiau technikoje
pažengusiais) už juos. Nieku laikė marsiečių dorą,
santaiką ir kilnumą. Vos juos sutikę, tuoj pat ke-
letą nužudė. Devainui rūpėjo tik Marso auksas;
abu planavo Marsą kolonizuoti žmonėmis iš Že-
mės.

Išgirdęs apie tų dviejų Žemės gyventojų kės-
lus, šią planetą globojantis Ojarsa ištrėmė juos at-
gal į Žemę. Westonas ir Devainas išvyko iš Marso
blogyje užkietėję; Rensomas (Žemėn savanoriškai
grįždamas) – marsiečių įtakoje kilnesniu tapęs.

Pergalė ir didysis šokis Veneroje
Perelandros knygoje Veneros planeta vaizduo-

jama kaip nepaliesta blogio. Nekaltumas atsispin-
di ir gamtoje: beveik visas paviršius padengtas
vandenyno, ant kurio plūduriuoja bangų liūliuoja-
mos salos, sukeliančios saldžius jausmus. Planeto-
je atsiranda du (mums jau pažįstami) Žemės gy-
ventojai Westonas ir Rensomas. Abiejų skirtingi
polinkiai stipriai išryškėję: Westonas – į blogį, pra-
radęs žmogiškumą (Lewis vadina jį Un-man, Ne-
žmogiu), tiesiog šėtono apsėstas. Rensomas – per-
siėmęs gėriu, siekia jo ir kitiems.

Westonas gundo nuodėmės nepaliestą Vene-
ros planetos karalienę, kad ji, vietoj Dievo (ir vyro)
kreiptų dėmesį į save: teneklauso Dievo, tepalieka
„pasyvųjį” vyrą, tesiima iniciatyvos, tesielgia sa-
varankiškai. Priešingai, Rensomas visom jėgom
stengiasi ją nuo to apsaugoti. Išsivysto didžiulė
įtampa ir konfliktas. Westonas sužeidžia Renso-
mą. Šis, matydamas, kad kitaip Westone įsikūniju-
sio blogio nesulaikys, sukaupęs visas jėgas jį su-
naikina. Karalienė (Perelandros Moteris) nesu-
gundoma: darna išlaikoma tarp jos ir Maleldilo,
tarp jos ir jos vyro.

Ištikimybė sulaukia užsitarnauto vaisiaus.
Venera tampa planeta, kur švenčiamas didžiosios
harmonijos Šokis. Tai turi kažkokį ryšį su Faktu,
kad Žemėje žmogumi tapo Maleldilo Sūnus. Cent-
re – Maleldilas, kaip yra buvę, taip yra, taip ir bus.
Visi, kas siejasi su Juo, dėl Jo ir per Jį gali atsirasti
centre... Veneros karalius ir karalienė, tapę visų
tėvu ir motina, vyriško ir moteriško archetipo dar-
noje. Ir visi kiti Veneros gyventojai, prisidedant ir
gyventojams iš Marso... Ir šių planetų Ojarsoms...

Kova Žemės planetoje
O Tylinčioje planetoje, kuri yra paskelbta

„priešo teritorija”, tebevyksta kova. Taip visuoti-
nai, taip giliai... Lyg kiekvienuose namuose, kiek-
vienoj šeimoj, kiekviename asmenyje... Tai patiria
susituokusieji... Džeinė ir Markas Studokai. Kas
juos taip skiria, vieną nuo kito plėšia? Markas,
sociologas, ignoruodamas Džeinę, tesirūpina kar-
jera, specifiškai visom pastangom siekia būti
priimtas į Nacionalinio koordinuotųjų eksperi-
mentų instituto (NKEI) vadovų slaptą ratą. Ratą
gaubia slapti tikslai – „mokslo” pagrindu kraš-
te viską kontroliuoti, viską valdyti, virš visko iškil-
ti.

Patyrusi dvasinės įžvalgos dovaną, Džeinė
jaučiasi galinti prisidėti šiuo įnašu prie Šv. Anos
draugijos, kuriai, tarsi patriarchas, vadovauja iš
Veneros grįžęs Rensomas. Draugijos nariai sugy-
vena kaip šeima, klesti sutarimo dvasia darant

gera bei siekiant visos Žemės visuomenės gerovės.
Džeinė pasišvenčia draugijai ir pasijunta visiškai
beatrandanti save.

Rodos, Marko noras irgi išsipildo. Tik kaip
keistai jis paruošiamas paskutinei aukai: užrakin-
tas nebalansuotai karojančioje kameroje, praran-
da visokeriopą pusiausvyrą – fizinę, psichologinę,
dvasinę – kad, atsisakęs Kristaus, pripažintų Gal-
vos absoliutų autoritetą... O ta Galva yra nupjauta
nuo kriminalisto kūno, dirbtinomis priemonėms
išlaikoma gyva – tapusi satanizmo orakulu. Tik
Babelio viršūnėje paaiškėja, kas vadovauja „moks-
lo” Institutui.

Institutas, Klaikioji galybė, išdidžiai stato
virš visko iškylantį bokštą, stengiasi sunaikinti Šv.
Anos draugiją, per kurią į Žemę veržiasi Dievo gė-
rio įtaka. Rensomas ją gina pasitelkęs antgamtinę
pagalbą. Instituto vidinio rato narių kalba pak-
rinka. Pakrinka ir nesusikalbančiųjų elgesys – vie-
ni prieš kitus. Nieko išmintingo nepasako nei Gal-
va, kai jos klausantieji, praradę pusiausvyrą ir sa-
ve, ima vienas kitą ryti. Babelio bokštas, susvyra-
vęs, griūna...

Išvados: Kūrėjo bruožai kosminėje erdvėje
Susipažinę su Kosminės trilogijos turiniu, su

joje pavaizduotų įvykių raida, randame daug me-
džiagos, kuri padeda mums atsakyti į klausimą,
kaip C. S. Lewis savo kosminiuose pasakojimuose
atspindi krikščioniškąsias tiesas.

Trys planetos, trys pasauliai, trys aprašymai.
Kiekviename sprendžiamas visų tame pasaulyje
esančių gyventojų likimas – bet likimą supranta-
me ne kaip kažkokios lemties nuspręstą, bet kaip
pačių būtybių pasirinktą.

Tad, nors pavaizdavimu tai yra trilogija, ta-
čiau pasirinktu likimu tai dilogija. Skirtumas, tie-
siog skilimas, yra ne planetose, ne pasauliuose, o
būtybių pasirinkime. Ir tas skirtumas yra toks
akivaizdus, toks stiprus ir toks pritrenkiantis (kas
turi akis, temato!).

Dešinė ar kairė. Nors vaizduojamos trys
planetos, tačiau tėra dvi pusės: dešinėje – Marsas
ir Venera; kairėje – Žemė. Jų globėjai angelai Ojar-
sos, taip pat jų globojami Marso ir Veneros planetų
gyventojai liko ištikimi Kūrėjui. Žemės Ojarsa pa-
sirinko maištą ir tuo užkrėtė šios planetos gyven-
tojus. Ji buvo paskelbta „priešo okupuota terito-
rija”. Kai Marse klesti taika ir kai Veneroje šven-
čiamas Didysis Šokis, Žemėje svyruoja Babelio
bokštas. Svyruoja ne tik visuomenė, bet ir kiek-
viena širdis tarp gėrio ir blogio.

Laipsniškai – į gėrį ar į blogį. Vėsios, indi-
ferentiškos dvasios Rensomas kilnių marsiečių
įtakoje pradeda linkti į kilnumą. Westonas į Marsą
atvyko su Nietzschės antžmogio arogancija kolo-
nizuoti šią planetą, bet priverčiamas iš jos išvykti
su kelių nužudytų nekaltųjųjų kaltės dėme ant
savo sąžinės. Po kiek laiko abu susitinka Veneroje
ir kaunasi dėl karalienės ir dėl visos planetos ne-
kaltumo. Rensomas sužeidžiamas, Westonas, ta-
pęs Nežmogiu (Un-man), nukaunamas. Renso-
mas grįžta vienas į Žemę apokaliptiniam susidūri-
mui.

Visi sukurti tapti originalais. Apokalipti-
niam susidūrimui ruošiami tokie, rodos, paprasti
žmonės, kaip sutuoktiniai Markas ir Džeinė (taip
C. S. Lewis iškelia paprastų žmonių bei jų apsi-
sprendimų reikšmę; tai reiškia, kad „paprastų”
Dievo kūrinių nėra: visi yra nepaprasti, Dievo su-
kurti tapti originalais). Džeinė apdovanojama
antgamtine įžvalga, stoja į Šv. Anos draugiją. Mar-
kas geidžia savo karjeros bokšto, bet nepajunta,
kaip už tai išprievartaujamas – išduoda save ir
taip tampa paruoštas klausyti satanizmo orakulo
ir, deja, ryti kitus arba būti kitų prarytam. (Pra-
našystė pildosi: vienas bus paimtas, kitas bus pa-
liktas.)

Darnus šokis ar pražūtis chaose. Kosmi-
nėje trilogijoje, kurioje C. S. Lewis vaizduoja pasi-
rinktinio likimo dualizmą, finalas irgi dvigubas.
Visi pasakiusieji taip įsijungia į didžio džiaugsmo,
didžio išsipildymo harmoningą Šokį, kaip matėme
Veneroje. Visi pasakę ne, manę patys pasiekti
bokšto viršūnę, bet išdavę save, „priešo okupuo-
toje teritorijoje’’ atsidūrę chaose, tampa savižudy-
bės ar kitažudystės rijimo aukomis. �
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KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Šių metų pavasarį (kovo 22 d., nr. 12, kovo 29 d., nr.
13, balandžio 12 ., nr. 15) Kultūros priede spausdinome
rašytojos Renatos Šerelytės recenzijas apie C. S. Lewis’o
Kosminę trilogiją, išverstą į lietuvių kalbą (vertė Vilma Rin-
kevičiūtė, 2008 m. išleido „Alma littera”). Rašytoja išsa-
miai analizavo visas tris knygas (Toli nuo tylinčios plane-
tos, Perelandra, Klaikioji galybė) įžvalgiai pastebėdama,
kad „tai egzistencinė literatūra, atskleidžianti sąmoningą
žmogaus pasirinkimą ir šito pasirinkimo kelią, turintį ne-
menkos įtakos kitiems žmonėms ir įvykiams, o kartais net
nulemiantį labai svarbius dalykus”.

Šiuokart bus įdomu perskaityti, ką apie trilogiją mąsto
teologas. Taigi skaitytojų dėmesiui siūlome prof. Kęstučio
A. Trimako pastabas apie kosminę erdvę ir jos gyventojus.

Visatos erdvei prasiplėtus



Kultūra vienu metu yra ir spontaniška, savai-
minga, impulsyvi, ir tuo pačiu programiška,
nuosekli, analitiškai apmąstanti patirtį. Tik
ne visada padedama pakankamai pastangų
kūrybingai patirčiai apmąstyti ir ją iš naujo
suvokti dabarties akimis. Šiandienos požiū-
riu pažvelkime į vienos ryškiausių XX a. 7–8
dešimtmečių lietuvių kultūros paveldo puo-
selėjimo asmenybių – muziejininkės Teresės
Mikeliūnaitės Anykščiuose įgyvendintus
projektus, dėmesį sutelkdami pirmiausia į
tai, kas labai svarbaus buvo sumanyta, bet
neįvykdyta ar neužbaigta, neatskleista, ir ką
šiandien reikėtų tęsti ir plėtoti.

Teresė Mikeliūnaitė Anykščių A. Baranaus-
ko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam
muziejui vadovavo nuo 1960 metų iki 1984

m. lemtingo pavasario gegužės, kai Jono Biliūno
gimtinėje, žydint pienėms, vesdama ekskursiją,
kaip žaibo buvo pakirsta karališkojo širdies kirčio.
Dabar, žvelgdami iš trijų dešimčių perspektyvos ir
esminių istorinių lūžių nulemtų pokyčių, galime į
tuos pačius faktus, veiksmus, projektus pasižiūrė-
ti naujai ir pabandyti suprasti jų prasmingumą ir
vertę.

Praėjus šešeriems metams po T. Mikeliūnaitės
mirties, „Vaga” išleido jos literatūrinio palikimo
knygą, į kurią tilpo ir jos analitiniai darbai bei
laiškai ir dienoraštis. Knygos įžangoje profesorius
Donatas Sauka T. Mikeliūnaitę apibūdino kaip kū-
rybingą asmenybę, kuri „buvo persmelkta vidinio
entuziastingo degimo, ieškojo naujų muziejinio
darbo formų, brandino originalias idėjas”. D. Sau-
ka išskyrė šiuos svarbiausius T. Mikeliūnaitės
1960–1984 m. darbus: „1972, 1973, 1975, 1976 m.
organizuotos kraštotyrininkų ekspedicijos Ažuo-
žerių kaimo istorijai tirti, A. Baranausko klėtelės
gaubto perdengimas, J. Biliūno sodybos restau-
ravimas, Didžiulių namo Griežionėliuose sutvar-
kymas, muziejaus naujos fondų saugyklos statyba,
naujos A. Vienuolio-Žukausko ekspozicijos įrengi-
mas rašytojo 100-ųjų gimimo metinių proga, nuo-
latinis fondų kaupimas ir daugybė kitų darbų”.

Šis išvardinimas yra tik kaip aisbergo mato-
moji dalis, tik iš dalies atskleidžianti T. Mikeliū-
naitės kūrybines, organizacines pastangas ir su-
gebėjimus. Paskelbti laiškai rodo, kad šie darbai
buvo panašūs į titaniškas grumtynes. Deja, ne vi-

sada jos baigdavosi sėkmingai.
Vienas iš niekur neminimų T. Mikeliūnaitės

muziejinių projektų, esmingai svarbus jos muzie-
jinei programai suvokti, yra 1968 m. konceptualus
sumanymas Anykščių senųjų kapinių koplyčioje,
1925 m. aprašytoje A. Vienuolio apysakoje ,,Vė-
žys”, įkurti Anykščių kultūros istorijos muziejų.
Jai net buvo pavykę įtikinti Anykščių rajono dar-
bo žmonių deputatų tarybą, kuri 1968 m. kovo 21
d. priėmė sprendimą: „Dėl kultūros paminklų ap-
saugos”. Jame buvo numatyta, kad šimtmečio pro-
ga „iki 1970 m. liepos 1 d. suremontuoti buvusią
koplyčią visuomenės muziejų įkūrimui” (10 straips-
nio b skirsnis). Deja, 1868 m. pastatytoje mauzo-
liejinėje neoklasicistinio stiliaus koplyčioje, kuri
aštuntojo dešimtmečio pradžioje buvo apgaubta
architekto Gedimino Baravyko suprojektuotu gaub-
tu, muziejinė aplinka pradėta kurti tik XX a. pas-
kutinio dešimtmečio pabaigoje.

Akivaizdu, kad T. Mikeliūnaitė ypač pasitikėjo
memorialinio muziejaus modeliu, jo teikiamomis
galimybėmis. Būdama įžvalgi analitikė, ji buvo ge-
rai perpratusi muziejų ideologinės priežiūros me-
todus. Teminės Lietuvos muziejų ekspozicijos bu-
vo labiausiai supjaustytos klasių kovos ideologinė-
mis žirklėmis. Sunkiausiai „suganoma” buvo per-
sonalinė muziejininkystė. Būdama pati sau mo-
kykla ir stilius, T. Mikeliūnaitė sukūrė sunkiai
pakaltinamą ekspozicijos modelį. Kas prisimena
jos sukurtas A. Vienuolio, J. Biliūno ir A. Bara-
nausko ekspozicijas, tas žino, kaip įtaigiai vaizdų
ir cituojamų įžvalgų kalba T. Mikeliūnaitė suge-
bėjo užčiuopti kūrėjo asmenybės esmę. O dar svar-
biau – jos pasakojimas apie rašytoją kartu ypač
įtaigiai kalbėjo ir asmeniškai tam, kuris susipa-
žindavo su ekspozicija, apie jį patį, jo gyvenimą, jo
grožį ir vertę. T. Mikeliūnaitei „sąmoningumo tra-
jektorijos” (V. Kavolio terminas) iki šiol lieka ne-
pralenktos kaip asmenybių atskleidimo ir ekspo-
zicijos aktualaus pristatymo pavyzdys.

T. Mikeliūnaitė, su kuria porą metų turėjau
galimybę bendrauti, nevartojo pastaraisiais me-
tais vieno istoriko išpopuliarintos sąvokos „gyvoji
istorija”. T. Mikeliūnaitei buvo aišku, kad istorija
negali būti gyva, nes gyva gali būti tik da-
bartis. Čia ir dabar esančio, jaučiančio,
mąstančio žmogaus sąmonės intensyvu-
mas, jos vidinis dialogas buvo svarbiausias
T. Mikeliūnaitės rūpestis. Viename tekste,
parašytame rašytojo J. Biliūno tėviškėje, ji
sielojosi dėl dabarties menkumo, kurį at-
skleidžia ir išryškina akistata su didžiųjų
anykštėnų kūrybos ir žmogiškojo likimo
taurumu.

Jei moderniais metodais bandytume
vertinti T. Mikeliūnaitės literatūrinio mu-
ziejaus modelį, jam labiausiai tiktų kultū-
rinių susitikimų centro sąvoka. Neįtikė-
tina, kad tokioje priklausomoje visuomenė-
je T. Mikeliūnaitė modeliavo tik laisvės erd-
vėje įmanomą sąmoningumo skatinimo for-
mą – intensyvių svarstymų, pokalbių, kul-
tūrinio dialogo erdvę. Salė su jaukiu amfi-
teatru, kurį ji sukūrė prie Vienuolio namo,
– tobula susitikimų centro vieta! Deja, da-
bar ji kažkodėl užpildyta natūralistiniu
menu, kuris kur kas labiau tiktų etnografi-
nei Arklio muziejaus ekspozicijų aplinkai,
nei šiai erdvei.

Žvelgdamas fenomenologijos metodo
akimis, manau, kad šiuolaikinėje situacijo-
je T. Mikeliūnaitė gerai žinotų, kaip įveikti
memorialinių muziejų silpnumą. Neabejo-
ju, kad dabartyje atsivėrusias begalines na-
cionalines ir tarptautines galimybes jį pa-
naudotų intensyviausiai literatūrinių susi-
tikimų programos plėtotei.

2007 m. išleistoje V. Daujotytės studi-
joje apie Vytautą Mačernį suformuluota
tokia išvada: „Tikrovė, kuri negimdo vaiz-
dinių, yra mirusi”. Memorialinė erdvė, ko-

kią stiprią energetinę galią beturėtų, nebus savai-
me gyvybinga, jei jos neintensyvins sąmoningos,
kryptingos pastangos, kurias įvardiname aktua-
lumo, aktualinimo sąvoka. A. Baranausko poezi-
jos žmogaus balsas gyvas tik jį skaitančiojo, jį kar-
tojančio šiandienos žmogaus sąmonėje ir širdyje.
Ši dialogo esminė sąlyga T. Mikeliūnaitei buvo gy-
venimo ir kūrybinės programos išeities taškas.
Muziejininkė ypač pasitikėjo šiuo sąlyčiu, jo suku-
riamu dvasią apvalančiu, ją nuskaidrinančiu jaus-
mu.

Kokia svarbiausia buvo T. Mikeliūnaitės idėja,
kurią ji norėjo įgyvendinti Anykščių koplyčioje, o
vėliau, nepavykus, – jau naujojoje salėje prie Ba-
ranausko klėtelės? Ji siekė atskleisti Anykščių li-
teratūrinio palikimo visumą, išsamiai ir novato-
riškai pristatant Anykščių literatūros kanoną, ku-
ris panašus į piramidę – su jos aukščiausiąja klasi-
kos viršūne ir visų kūrėjų darbų visuma. Ir su K.
Kairiu, ir su B. Buivydaite, su Didžiulių gausia li-
teratų šeima. Ir tautosakos pamatu – legendomis,
sakmėmis, padavimais, pasakomis.

Kasmet vidinio sąmoningumo laiptais vis la-
biau kopdama aukštyn, o paprastame gyvenime
vis labiau leisdamasi šiais laiptais prie kiekvieno
žmogaus ir daikto, T. Mikeliūnaitė, kaip kažkada
jaunas A. Baranauskas, troško „iš storų praeities
pelėsių atgaivinti mirusių amžių prisiminimus,
(...) kad atgytų jų kerintis grožis”.

Nidoje kuriant T. Manno muziejų ir tarptau-
tinių bei nacionalinių kultūros susitikimų centrą,
rengiant Th. Manno festivalį, nuolat jutau T. Mi-
keliūnaitės nebylų priekaištą, kad tai ne A. Bara-
nausko ar J. Biliūno kūrybos problematikos susiti-
kimų centras ir jų kultūrinius interesus atsklei-
džianti menų programa. T. Mikeliūnaitė Anykš-
čiuose tikrai būtų sukūrusi nacionalinį ir tarptau-
tinį literatūros susitikimų centrą, kuriame svar-
biausi būtų A. Baranausko, J. Biliūno, A. Vienuo-
lio kūrybos balsai ir jų neįkainojamų idėjų pasau-
lio aktualinimas. Ar tęs ir plėtos Anykščių kultū-
rininkai šį unikalų ir ypač reikalingą Lietuvai
šviesios atminties muziejininkės Teresės Mikeliū-
naitės projektą? �
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Muziejininkės vizijos
Žvilgsnis į Teresės Mikeliūnaitės Anykščių muziejų plėtros projektus

Anykščiai. XIX a. neoklacisistinės koplyčios fasadas.



Ketvirtadienis, lapkričio 20 diena

Maironio namų salė jau pilnutėlė – susirinko
ne tik brandaus amžiaus klausytojų, mokytojos
atsivedė ir vyresniųjų klasių moksleivių,
savarankiškai atėjo studentų. Tuoj prasidės
mokslinė konferencija Vinco Kudirkos
idealai: žmogaus ir piliečio tapatumo prob-
lema, skirta poeto, prozininko, publicisto,
redaktoriaus, vertėjo, kritiko, Tautos himno
kūrėjo 150 metų jubiliejui. V. Kudirkos gimimo
diena yra gruodžio 31–oji, tačiau Lietuva, nelauk-
dama metų pabaigos, jau skiria klasikui iškilius
renginius. Maironio lietuvių literatūros muziejus
parengė V. Kudirkai skirtą parodą Ir šviesa, ir tie-
sa mūs žingsnius telydi (kuratorė muziejininkė N.
Raižytė) ir konferenciją, kurios metu mokslinius
pranešimus perskaitė dešimt lektorių. Klausantis
tekstų, vis labiau aiškėjo, jog V. Kudirkos asmuo ir
jo veikla yra vis dar neišsenkantis diskusijų lau-
kas, atliepiantis ir mūsų šiandienos gyvenimui.
Tokias paraleles išvedė dr. Marijus Šidlauskas, įsi-
vaizduodamas šviesuolio, idealisto ,,naivią” reak-
ciją stebint mūsų kasdienybę, politikus ar lankan-
tis didžiuosiuose prekybos centruose... Vertybės
pastovios – vertybės kinta! M. Šidlauskas savo
pranešimą pavadino Neišmoktos V. Kudirkos pa-
mokos ir juokavo, kad jo tekstas, sprendžiant
žmogaus ir tapatumo problemą, yra specialiai di-
daktiškas. Prof. Regina Koženiauskienė pateikė
įdomią lyginamąją paralelę tarp V. Kudirkos ir
Maironio, abu juos apibendrindama temoje Tėvy-
nės meilės Dekalogo šviesa.

Mokslininkai Brigita Speičytė, Džiuljeta Mas-
kuliūnienė, Giedrius Židonis, Silvestras Gaižiū-
nas, Martynas Petrikas savo pranešimuose ana-
lizavo Kudirkos kūrybą, jo santykį su teatru, ver-
timus į latvių kalbą, jo kaip gydytojo pozityviąją
veiklą, asmens ir teksto tapatumą. Daugiausia
diskusijų sukėlė dr. Ramučio Karmalavičiaus pra-
nešimas V. Kudirkos tyrinėjimų punktyrai, kuria-
me jis apžvelgė tyrinėtojų nuomonę V. Kudirkos
atžvilgiu, o ir pats mokslininkas pateikė kontro-
versišką požiūrį, sukeldamas aktyvią salės reak-
ciją. Iškilo diskusinis klausimas – kokią vietą už-
ima V. Kudirka tautos ir literatūros istorijoje?
Ginčai ir požiūrių įvairovė neleidžia nusistovėti
vandeniui, jie tarsi šaltinėliai nuolat jį atgaivina.
Konferencijos pabaigoje pranešimus perskaitė
muziejininkai. Vilkaviškio krašto muziejaus di-
rektorius Antanas Žilinskas papasakojo apie

vienintelį V. Kudirkos gimtajame Paežerių kaime
likusį autentišką pastatą – klėtelę, o muziejininkė
N. Raižytė supažindino klausytojus su V. Kudirkos
archyviniu bei memorialiniu rinkiniu, esančiu
Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

Skirstydamiesi iš konferencijos, klausytojai
stebėjosi, koks tebėra aktualus V. Kudirka ir kaip
svarbu jo gyvenimą bei veiklą pasikartoti, kad nie-
kas negalėtų sakyti – pamoka neišmokta... O lau-
kiant Naujųjų metų, neprošal prisiminti ir šiuos V.
Kudirkos kažkada parašytus žodžius: Iki senųjų
metų pabaigos ir naujųjų pradžios liko vos kelios
valandos. Jas noriu sunaudoti, kad padaryčiau
,,rokundą” – ką per ištisus praėjusius metus pada-
riau gera. Apie pikta nesirūpinu, žinodamas, kad
tą darbą atliks mano artimieji. Ir dar geriau už
mane patį. Pasirėmęs ir įspraudęs galvą tarp del-
nų, paleidau mintis...

Tas pats ketvirtadienis,
vakaras

Jau kelintą rudenį, lapkričio mėnesį, pas
Maironį į Didžiąją svetainę renkasi Kauno kuni-
gų seminarijos bendruomenė, mat jaunieji jos
auklėtiniai – klierikai supažindina su savo kūry-
bos žodžiu. Šįmet jaunuoliai kūrybos valandą pa-
vadino – poezijos ir minties vakaras Iš lap-
kričio užrašų. Būna įdomu stebėti, kaip atsakin-
gai ir rimtai šiam susibūrimui ruošiasi klierikai.
Jie susidaro scenarijų, apgalvoja scenografiją. Ta-
da pakviečia seminarijos rektorių Aurelijų Žu-
kauską, dėstytojus, savo bičiulių miestiečių. Ir
prasideda žodžio puota po Maironio salės skliau-
tais!

Tad ir šįkart klierikai skaitė savo kūrybą – ei-
lėraščius ir prozą, skaitė ne bet
kaip, o labai išraiškingai, stebėti-
nai talentingai, kai kurie kaip tikri
aktoriai, nors jaudulys irgi buvo
begalinis.

...beribėje Gailestingumo jūroj
malonėmis ir gintarais
nusėtame krante
perlinėm kriauklėm sėmiau

smėlį...
giedodamas sunešiau į Viešpa-

ties rankas...
(klierikas Gytis Stumbras)

Jaunieji seminarijos kūrėjai
nenori užsisklęsti, jie iš anksto sa-
vo kūrybą patikėjo literatūros dr.
Indrei Žakevičienei, kuri perskaitė
ir vakaro metu pakomentavo, ap-
žvelgė, pasidžiaugė, jog yra tikrai
talentingų žmonių, kurių eilėraš-
čiai prilygsta ir kitų aukštųjų mo-
kyklų studentų kūrybai, o kai ku-
riais atvejais yra netgi įdomesni,
turiningesni, gilesni. Klierikai kiek-
vienais metais pasikviečia ir kokį
nors rašytoją, paklauso jo kūrybos,
pabendrauja. Šįmet tokia viešnia
buvo prozininkė Rita Vinciūnienė,
kuri ir pati dažnai savo kūriniams
kaip motto vartoja Biblijos ištrau-
kas. Pasibaigus vakarui, visus pa-
sveikino rektorius, kuriančius klie-
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Tikro Žodžio atlaidai
Vieno savaitgalio kultūrinis margumynas Maironio namuose

Moksleivių skaitovų konkurso akimirkos. Autorės nuotraukos

Dr. V. Kudirkos parodos fragmentai.



rikus pagyrė ir padrąsino. Po to bendra arbata,
visi truputį atsipalaiduoja, pašurmuliuoja ir iš-
skuba į vakarines Mišias – toks seminarijos auk-
lėtinių gyvenimas. Atsisveikiname iki kito ru-
dens. Po šios viešnagės širdyje lieka šviesu, gal
net nusišypso rimtasis klasikas Maironis – juk
jam dirbant seminarijos rektoriumi, klierikai taip
pat svečiuodavosi šiuose namuose. Nors ir kitokia
forma, bet tradicija tęsiasi...

Penktadienis, lapkričio 21 d.,
vakaras

Poeto, vertėjo Vaclovo Šiugždinio mir-
ties (1998 m. lapkričio 22 d.) dvidešimtme-
čio paminėjimas. Į Maironio namus renkasi
garsūs ir garbingi žmonės: režisierius Gytis Pade-
gimas, aktoriai Petras Venslovas, Virginija Ko-
chanskytė, Doloresa Kazragytė, Valentinas Ma-
salskis, poetas Aivaras Mockus, Kovo 11-osios
Akto signataras Algirdas Patackas, vertėjas,
redaktorius Petras Kimbrys ir dar nemažai sve-
čių. Renginys neformalus, laisvas, kalbančiųjų
akyse spindi susijaudinimo ašaros, kai prisimena
Mokytoją. Taigi – Mokytojas, taip V. Šiugždinį vi-
są vakarą vadino tie, kurie su juo artimai bend-
ravo. Taip jį vadino ir anuomet – šis žmogus buvo
Mokytojas ir pagal profesiją, ir dėl išminties. Ma-
žai žinantiems apie V. Šiugždinio darbus ir asme-
nybę, iš pasakojimų, nuoširdžių prisiminimų atsi-
vėrė netikėtai įdomus paveikslas. Netgi pajuo-
kauta – buvęs mažas savo ūgiu, bet didelis siela,
žymus intelektualas, mokantis daug kalbų, labai
apsiskaitęs, orus, laisvas, dėmesingas kitam. Kuo
jis toks svarbus buvo menininkams? Pasirodo, jog
kuklus jo darbo kambarėlis atstojo dideles akade-
mijas. A. Patackas kalbėjo, kad, keliaudamas po
užsienius, neradęs to, ko tikėjosi, todėl ir po šiai
dienai jam didžiausias, įdomiausias, paslaptin-
giausias ir tikras užsienis – V. Šiugždinio namai,
kuriuose buvo daug knygų, laisvės ir išminties.
Buvo gera galvoti ir jausti, kad Laisvės alėjoj,
greta apsilaupiusio lombardo, dega lange šviese-
lė. O ten – senų foliantų blausaus aukso prietema,
žalias lempos gaubtas, prie kurio palinkusi žila
poeto galva. Sklando skambūs ir lengvi it per-
lamutras svetimos kalbos žodžiai... Gera, kai
Kaune, kai Lietuvoj yra dar tokių budinčiųjų...
Švieselės jų languose – tai vilties laidas Lietuvai,
jos dvasinei kelionei per tamsą (Algirdas Patac-
kas). Juodais tarybiniais laikais menininkai jau-
tėsi prispausti ir nereikalingi, o šalia Šiugždinio
jie buvo svarbūs ir laisvi... Pasirodo Maestro labai
mylėjo žmones, jis bendravo ir su profesoriumi, ir
lygiai taip pat pagarbiai su kaimynu santechniku,
visiems turėjo laiko. Nors jo gyvenimas tikrai bu-
vo nelengvas: nuolat stebimas saugumo, kamuo-
jamas nepriteklių, kartais neturintis oficialaus
darbo, nes 1951 m. jam buvo atimta teisė moky-
tojauti, o reikėjo išlaikyti šeimą – augo keturi vai-
kai. Teko užsiimti vertimais. Beje, jo originalioji
kūryba – poezija – plito savilaidos būdu. Niekas
šiandieną negalėtų iki galo atsekti, kiek knygų
Šiugždinis išvertė į lietuvių kalbą, nes ne visi
kūriniai pasirašyti jo pavarde – dėl saugumo slėp-
tasi po pseudonimais. Prisiminimų vakare daly-
vavo Šiugždinio dukros, anūkai. Artimieji prisi-
minė, jog tėtis bei senelis su jais bendravo lyg su
bičiuliais, šeimai skyrė daug laiko ir dėmesio, mo-
kėjo visus buities darbus ir jais nesibodėjo.
Aktoriai V. Kochanskytė ir P. Venslovas paskaitė
eilėraščių iš V. Šiugždinio knygos Stabai sudužo
(1998), taip pat O. Milašiaus vertimų. Šio poeto
kūrybą V. Šiugždinis vertė visą gyvenimą, profe-
sionaliai išverstus tekstus skaitome iki šiol. Šei-
mos nariai pasakojo, jog garsusis rusų režisierius
Andrejus Tarkovskis parašė V. Šiugždiniui laišką,
kuriame dėkojo už O. Milašiaus kūrybos prista-
tymą Maskvos menininkams.

Vertėjo, poeto Vaclovo Šiugždinio gyvenimas,
kūryba ir asmenybė dar laukia platesnių ir giles-
nių tyrinėjimų. Savo dvasios duona jis pamaitino
daugelį tuo metu alkstančių menininkų – laikas
grąžinti skolą ir skelbti gerąją naujieną apie neei-
linę asmenybę.

Lapkričio 22 d.,
šeštadienis

Triukšmas, šurmulys, jaunys-
tė, literatūrinis žodis, džiaugsmas.
Respublikinis moksleivių skai-
tovų konkursas, tradicinis, kas-
metinis. Jau vakare, po sunkios
darbo dienos, viena mokytoja išei-
dama pasakė – dėkui, čia būna tikri
žodžio atlaidai... Ir tokie žodžiai
mums, muziejininkams, didelis
įvertinimas, nubraukiantis visus
pasiruošimo ir organizavimo rūpes-
čius.

Konkurse dalyvavo per šimtą 1
– 12 klasių moksleivių iš visos Lie-
tuvos, mokytoja Vilma Kvedaravi-
čienė atsivežė du mokinukus iš Bal-
tarusijos Pelesos lietuvių vidurinės
mokyklos, kurių vienas – penkto-
kas Aleksandras Nedelko pateko į
laureatų būrį.

Organizuodami Respublikinį
skaitovų konkursą, pirmiausia po-
puliariname lietuvių literatūrą. Tad
kiekvienais metais moksleiviams
yra privalomas tekstas iš pasiūlytų
autorių. Šįmet privalomąja tvarka
reikėjo pasirinkti vieną kūrinį iš V.
Kudirkos, G. Tulauskaitės, B. Pū-
kelevičiūtės, M. Vainilaičio, A. Ma-
tučio, L. Gutausko, O. Baliukonės,
J. Degutytės, J. Erlicko, J. Gimbe-
rio, D. Kajoko, V. Palčinskaitės kū-
rybos. Peržvelgus moksleivių pasi-
rinkimą, paaiškėjo, jog jaunesniųjų
klasių moksleiviai daugiausia skaitė J. Deguty-
tės, J. Erlicko, M. Vainilaičio eilėraščius, o vyres-
nieji savo favoritų neišskyrė – dėmesys buvo vi-
siems autoriams. Antrąjį konkursinį tekstą vai-
kai renkasi patys arba skaito savos kūrybos kūri-
nėlį.

Maironio lietuvių literatūros muziejuje kon-
kursas nėra labai griežtas – vertinimo komisija,
kurią sudaro profesionalūs aktoriai (šįmet da-
lyvavo Ramūnas Šimukauskas, Liucija Zorūbaitė,
Daiva Škelevaitė, Ridas Žirgulis, Andrius Žiu-
rauskas ir Goda Piktytė), iš gausaus skaitovų
būrio atrenka kelias dešimtis talentingiausių, ku-
rie yra pakviesti gruodžio 6 dieną į antrąjį turą.
Jo metu išrenkama apie dešimt pačių gabiausių
moksleivių. Muziejaus dovanos laureatams taipo-
gi yra gana kuklios – knyga, diplomas, rankos pa-
spaudimas, bendras laimėjimo džiaugsmas. Mo-
kiniai ir mokytojai prie tokio konkurso stiliaus
jau yra pratę, jie žino taisykles ir noriai daly-
vauja, laukia, smalsauja, skambina. Pasibaigus
konkursui, paskelbus laureatus, ak-
torių komisija dar valandą kitą ne-
formaliai bendrauja su skaitovais,
kiekvienam pasako pastabų, duoda
naudingų profesionalių patarimų,
kuriuos moksleiviai ir mokytojai la-
bai vertina.

Mes, muziejininkai, šį meninio
žodžio konkursą bandome paversti
švente, išblaškyti įtampą, visus pa-
girti ir su visais pasidžiaugti. Šįmet
iš 108 moksleivių į antrąjį turą pa-
kviesta keturiasdešimt. Kas gi tapo
pirmojo turo nugalėtojais? Tai ne tik
moksleiviai iš Kauno ar Vilniaus
prestižinių mokyklų, bet ir iš kitų
Lietuvos rajonų: iš Pasvalio, Panevė-
žio, Elektrėnų, Radviliškio, Rietavo,
Kretingos, Trakų, Šiaulių, Kėdainių
mokyklų.

Stebint šį rudeninį tradicinį
skaitovų konkursą, kai suguža tiek
daug jaunų žmonių ir jų mokytojų,
kai nuoširdžiai deklamuoja pirmokė-
lis ir santūriai rimtai subrendęs dvy-
liktokas, širdyje tampa šviesiau ir ra-
miau, atrodo, jog pasaulis bus gelbs-
timas ir menu. �
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Vaclovas Šiugždinis su teatralais. Iš kairės – aktorė Virginija Kochansky-
tė, režisierius Gytis Padegimas, Vaclovas Šiugždinis, aktorė Olita Dau-
tartaitė. Centre – aktorius Petras Venslovas.

Nuotrauka iš Maironio muziejaus

Seminaristų klierikų kūrybos vakaro organizatorius Aud-
rius Martusevičius.

Kauno seminarijos klierikų surengto kūrybos vakaro scenografija.
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– Jūsų romanas „Nė mirksnio ryžtis” (pirminis
pavadinimas – „Pinklės”) skaitytojus pasiekė dien-
raščio „Draugas” romano konkurso premija vaini-
kuotas. Būkit pasveikintas! Jeigu neprieštarausite,
šiek tiek pakeisiu knygos anotaciją, sakydamas, kad
pagrindinis romano personažas – pats gyvenimas,
„vis gilėjantis jį supančios grėsmės jutimas XX am-
žiaus antrosios pusės realijų fone”. Psichologiškai,
moraliai ir net fiziškai žmogų naikinusi bei tuo pačiu
keliu žlugimo link sliūkinusi sovietinė sistema kny-
goje atpažįstama kaip nykus, šiurpiai grėsmingas
veikėjas. Žvelgdamas į apibendrintai charakteringus,
valdančiųjų bei rupios kasdienybės pažeistus inži-
nierių Augustiną ir gydytoją Vincentą Labučius, daž-
nas skaitytojas gali atsekti kadaise sutiktų, galimų
prototipų bruožus...

– Koks pirminis impulsas ir kada paskatino sėsti
prie epiškai erdvaus kūrinio?

– Sunkus klausimas, nes nežinai, kada ir ko-
kia mintis ateis į galvą, kad griebtumeisi plunks-
nos. Dažnai tai būna koks nors neesminis dalykas:
traukinyje nugirstos šnekos, vaikų pokalbiai, vis
dar žaliuojantis nukirstas beržas... Neretai savas-
tyje glūdinčius užmojus suardo netikėtai blykste-
lėję novelė, apsakymas, eilėraštis, pro kuriuos tu
neįstengi praeiti. Jie vis stipriau kabinasi į mintis,
gula į sąmonę, kol neišleidi jų į laisvę, į gyvenimą.
Manyčiau, kad didžiausia paskata romanui „Nė
mirksnio ryžtis” buvo įspūdžiai ir apmąstymai
bendraujant su rezistentais, politikais, gydytojais,
kelininkais.

– Kaip ilgai (tekste tik vienoje vietoje šmėsteli,
kad veiksmas vystosi praėjusio šimtmečio aštuntojo
dešimtmečio antroje pusėje) ir sunkiai ar lengvai ra-
šėte romaną?

– Meluočiau, jeigu pasakyčiau, kad romaną
rašiau greitai ir lengvai. Žinant, kad pagrindinio
herojaus laukia pragaro atsivėrimai tai vienoje,
tai kitoje gyvenimo atkarpoje, jaučiant, kad jis ne-
sugebės atsitverti nuo minties neištversiu, o isto-
rijos rato neįmanoma pasukti atgal – buvo skaudu
ir liūdna. Kartais juntamos begalinės kūrybinės
erdvės glūdi tavo sąmonėje, bet nerandi kelio į jas,
o vieną dieną staiga stabteli ir... nusišypsai. Būna,
kad perskaičius dalį knygos, – nes rašytojui litera-
tūros skaitymas yra kaip trąša, be kurios tu negali
tobulėti, – pajunti, lyg kas brūkštelėjo per žaizdą...
Iškart gimsta kūrinio fabula, viskas liejasi lengvai,

nors nieko bendro neturi su skaityta literatūra.

– Ir trilogijoje „Ražienos”, ir romane „Nė mirks-
nio ryžtis” skaitytoją už parankės bičiuliškai suima ir
intriguojančio, neskubraus, plačiai besišakojančio
siužeto keliu veda viliojančiai graži pasakojimo kal-
ba. Iš kur esate kilęs? Papasakokite apie save.

– Esu kilęs iš Greičių kaimo, esančio netoli
Jurbarko, bet tai mažai įtakojo mano kalbą, nes
ten gyvenau vos ketverius metus. Vėliau su tėvais
persikėlėme į netoli Raseinių esančią sodybą Anu-
lyno kaime. Buvau judrus kaip paleistas vilkelis,
todėl manęs, kaip seni žmonės sako, buvo pilna ir
prie tanciaus, ir prie rožančiaus. Muzika mane
domino nuo mažų dienų. Bažnyčioje užsižiopso-
davau į dievišką muziką skleidžiančius vargonus,
ir tik mamos niuksas sugrąžindavo į žemę. Anksti
išmokau griežti armonika. Išgirdęs Pupų Dėdės
grojimą, taip susižavėjau, kad vėliau ne vieną jo
kūrinį atkūriau. Matyt, gerai griežiau, jeigu vie-
nuolikmetį į kaimo vestuves kviesdavo. Armonika
padėjo ir pačiose rūsčiausiose tremtinio dienose.

Mano jaunystės dienos slinko mažoje vos de-
šimt tūkstančių turinčioje Biriusinsko gyvenvie-
tėje, paklūstant fabriko sirenos švilpimui, kas-
dien suraitant parašą specialiuose blankuose. Rei-
kėjo kasti duobes stulpams, namų pamatams. Žie-
mą, neretai esant – 40 C, žemė buvo kaip stiklas.
Ant delnų, neįpratusių prie tokio sunkaus darbo
(buvau paimtas iš ketvirtos gimnazijos klasės),
atsirado nuospaudos, pūslės, kurios pratrūkdavo.
Vėliau buvau dailidė, stalius, ir nors darbas daug
sveikatos išsunkdavo, taip nenuvargdavau.

Sibire, broliui atsiuntus akordeoną, visą lais-
valaikį skirdavau muzikai. Pradėjus koncertuoti,
mane pakvietė dėstyti dainavimą į vidurinę mo-
kyklą. Netrukus išėjo įstatymas, kad tremtinys,
dirbantis, mokytoju, ir jo šeimos nariai atleidžia-
mi nuo „bausmės”, gali važiuoti kur nori. Taigi,
tarsi likau skolingas mokytojo specialybei. Na, o
grįžus į Lietuvą, baigiau muzikos mokslus ir pra-
dėjau dirbti su chorais bei mokytojauti. Žinoma,
ne kiekvienas drįstų sulaukęs dvidešimt trejų me-
tų eiti į klasę su aštuntokais...

– Kada ir kokius lietuviško žodžio mokslus krim-
tote?

– Lietuvių kalbos nedaug teko krimsti –
mokslus Raseinių gimnazijoje nutraukė tremtis, o
Sibire tėvai rusų mokykloje neleido mokytis. Ten
žmonės buvo suvežti iš įvairių Lietuvos kampelių:
žemaičiai ir dzūkai, aukštaičiai ir suvalkiečiai. Gė-
rėjausi ir domėjausi įvairiomis tarmėmis. Galbūt
laikui bėgant nemažai įdomių lietuviškų žodžių ir
susikaupė atminties aruoduose. Grįžęs Kauno J.
Gruodžio muzikos mokykloje ir Vilniaus konser-
vatorijoje daugiausia jėgų skyriau specialybei ir
muzikinėms disciplinoms, net disertaciją gyniausi
rusų kalba, bet meilės gimtai kalbai, glūdinčiai iki
šių dienų mano širdyje, niekas nepajėgs išrauti.

– Kiek žinau, esate ir nenuilstamai imlus skaity-
tojas. Kuriuos iš tolo matomus, protui bei širdžiai
mielus šviesulius išskirtumėte Lietuvos ir pasaulio li-
teratūriniame žemėlapyje?

– Iš lietuvių rašytojų didžiausią įtaka mano,
kaip prozininko ir poeto formavimuisi, turėjo: J.
Mikelinskas, V. Papievis, J. Jankus, M. Katiliškis,
P. Orintaitė, A. Vienuolis, J. Kunčinas, B. Radze-
vičius, B. Brazdžionis, J. Juškaitis, R. Keturakis,
A. Marčėnas, M. Tomonis.

Pasaulio žemėlapis nusagstytas literatūros
šviesuoliais it žvaigždėmis. Paminėsiu keletą rašy-
tojų, kurių mintimis ir stiliumi žaviuosi iki šiol: H.
K. Braneris (H. C. Branner), H. Brochas (H. Broch),
A. Merdok (I. Murdoch), D. Diu Morje (D. Du
Maurier), V. Vulf (Woolf), T. Vulf (Wolfe), V. So-
louchinas (Solouchin).

– Ką pasakytumėte apie sparčios pasaulio glo-
balizacijos ir nacionalinių literatūrų sąšaukas arba
kūrybines priešpriešas?

– Man regis, globalizacijos poveikis dvejopas:
viena vertus, daugianacionalinių verslovių kūri-
masis skatina anglų ir kitų užsienio kalbų verži-
mąsi į mūsų kasdienybę ir pavojingą įtaką lietuvių
kalbai, be to, telekomunikacijos naujovės ir visuo-
tinė kompiuterizacija stabdo visuomenės domėji-
mąsi tradiciškai įprastomis knygomis, nes daug ką
galima paskaityti internete; kita vertus, kompiu-
teris labai palengvina rašytojų darbą, ypač prozi-
ninkų, nes nereikia kelis kartus perrašinėti roma-
no, pačiam taisyti klaidas, o ir reikiamą informa-
ciją daug lengviau ir greičiau galima surasti inter-
neto platybėse.

Manau, ne vien tik globalizacija įtakoja kū-
rybą, tuo pačiu ir literatūrą, bet ir pati kūryba tu-
ri poveikį visuomenės ir pasaulio vystymuisi. So-
vietmečiu, propaguojant programuotą muzikos
mokymą, Jerevane teko klausytis vieno moksli-
ninko paskaitų, o vėliau ir padiskutuoti su juo
apie kūrybos ir karų paraleles. Jis gana įtikinan-
čiai įrodė, jog kūrybinio bangavimo pakilimas
vyksta iki karo ir pastebimai krenta jam praūžus.
Tad kūrybos suaktyvėjimas ir klestėjimas gali būti
savotiškas realios grėsmės pranašas.

– Karas, tremtis, muzikos studijos... Kaip poetas
debiutavote vėlokai („Įklimpęs laikas”, 1993), pra-
ėjus dvylikai metų pagerbėte Darių ir Girėną („Sone-
tų vainikas Dariui ir Girėnui”, 2005), neseniai išlei-
dote eilėraščių rinktinę („Atsiverk į mane”, 2006).
Tarp poezijos knygų solidžiai įsitarpuoja „Ražienų”
tritomis” (1997, 1998, 2000) ir naujausias roma-
nas. Kaip nusakytumėte poezijos ir prozos bendrystę
savo kūryboje?

– Literatūrą mėgau nuo mažumės. Būdavo,
grįžtu iš mokyklos, įlendu į rugius, kad niekas ne-
trukdytų, ir skaitau, kol pradeda temti. Poezija ir
proza glaudžiai susijusios manyje nuo gimnazijos
laikų. Mano rašinėliai, dažnai nuvingiuojantys
transcendentiniu keliu, buvo garsiai mokytojo
skaitomi klasėje, o eilėraštukai talpinami klasės
sienlaikraštyje. Vadino mane poetu ir tai skatino
savimeilę. Sibire sukūriau nemažai eilėraščių, kai
kuriems pritaikydavau melodiją, jaunimas juos
mielai traukdavo vakarėliuose ir gegužinėse. Jau-
nas enkavedistas pasigailėjo mano jaunystės ir ap-
tiktą lyriką liepė sudeginti. Po šio įvykio krūtinėje
įšalęs baimės ledas buvo toks stiprus, kad tik po
Sąjūdžio pradėjo pamažėle atitirpti, tačiau eilėmis
negalėjau išsakyti viso to, ką jaučiau. Manyčiau,
man per ankšta vienoje srityje.

– Poezija, proza, o Jums vis neužtenka, vis nega-
na: bandote įminti pasaulio didžiųjų biografijų ir kūry-
bos mįsles („Kitu kampu”, 2003), rašote straipsnius en-
ciklopedijoms, pamaloninate jaunuosius skaitytojus
(„Ripsikė”, 1999; „Mirta”, 2001). Kaip ir kodėl susi-
formavo tokia rūpimų temų įvairovė? Apie ką dar no-
rėtumėte pasisakyti, rašyti, jeigu para būtų dvigubai
ilgesnė?

– O! Nors sakoma, kad blogas tas žmogus, ku-
riam gana yra per mažai, bet aš galo nematau.
Baigčiau apsakymų ir apysakų knygas, parašyčiau
dar vieną sonetų vainiką, esu numatęs naują esė
knygą, norėčiau apibendrinti penkiasdešimties
pedagoginio darbo patirtį, nes per visą tą laiko-
tarpį nesutikau blogų vaikų, o mačiau dėstytojus,
barančius ir žeminančius mokinius, užuot, kad
pasiskaitytų literatūros ir patys ieškotų atsaky-
mo, kodėl vienose klasėse per pamokas tylu, o
kitose vyksta „žalgirio mūšis”. Labai norėčiau pa-
rašyti išsamią autobiografiją. Jau seniai laukia sa-
vo eilės paruoštas aranžuotų dainų vaikams re-
pertuaras. Ir tai dar ne viskas...

– Ačiū už pokalbį. Kūrybinės sėkmės! Mes, skai-
tytojai, laukiame naujų Jūsų knygų. �

Kai atsiveria kūrybinės erdvės...
Vidmanto Kiaušo ir Vytauto Čepliausko pokalbis

Rašytojas, „Draugo” romano 2008 m. konkurso lau-
reatas Vytautas Čepliauskas.

Zenono Baltrušio nuotrauka



Lapkričio 16-tą dieną Baltimorės Lietuvių
namuose Lietuvių tautinis knygynas iškil-
mingai atšventė 100 metų jubiliejų. Mažo-

joje salėje susibūrė apie 70 svečių, daugiau nei
rengėjai tikėjosi, nes reikėjo dar pristatyti kėdžių.
Šios gražios popietės dalyviai buvo iš kelių emig-
rantų kartų, o išdėstyta archyvinė medžiaga –
knygos, dokumentai, nuotraukos – vaizdžiai liu-
dijo šio knygyno per šimtmetį nueitą kelią, jo stei-
gėjus, darbuotojus, skaitytojus. Skoningai pareng-
toje programoje gana smulkiai aprašyta knygyno
istorija, nerimaujant dėl jo ateities.

Knygynas oficialiai įregistruotas Marylando
valstijoje 1908 metais, nors iš tikrųjų pirmasis
knygynas įsteigtas Lietuvių Mokslo Draugystės ir
archyvuose minima data – 1891 m. rugsėjo 27 d. Į
knygyno veiklą ir išlaikymą įsitraukė visos, tuo
laiku gausios, Baltimorės lietuvių organizacijos ir
draugijos. Pradžioje ir įpusėjus praėjusiam šimt-
mečiui, per mėnesį knygyne lankydavosi daugiau
kaip 200 skaitytojų. Po Antrojo pasaulinio karo iki
dabarties, vis mažėjo ir mažėjo skaitytojų skai-
čius. Nebeliko ir senųjų emigrantų organizacijų,
rėmusių ir išlaikiusių senutį knygyną. Jau 17 me-
tų, kaip iš mamos Valės Patlabienės perėmusi
pareigas, jos dukra Marytė Patlabaitė be atlygini-
mo tvarko ir prižiūri knygyną. Jos dėka kiekvieną
sekmadienį knygynas atidarytas keletą valandų.
Marytė prisipažino, kad lankytojų nedaug, bet
atsiranda žmonių, ieškančių savo lietuviškų šak-
nų ar apskritai informacijos apie Lietuvą.

Jubiliejaus minėjimą vedė knygyno valdybos
pirmininkas Jaunutis Burbulis. Viešnia iš Wa-
shingtono Dalė Lukienė, JAV Lietuvių Bendruo-
menės Kultūros tarybos pirmininkė, trumpai pri-
minė lietuvių imigrantų istoriją, nuo laikotarpio,
kai jie pradėjo atvykti po 1863 metų sukilimo Lie-
tuvoje. XIX amžiaus pabaigoje Amerikoje gyveno
apie 100 tūkstančių lietuvių. Jie statė bažnyčias,
kultūros centrus, mokyklas, gausiai rėmė kultūri-
nę veiklą. Rusijos carinei valdžiai draudžiant lie-
tuvišką spaudą, lietuviai imigrantai, pasinaudoda-
mi Amerikos spaudos laisve, pradėjo leisti savo
laikraščius ir knygas. Jau XIX šimtmečio gale
Amerikoje veikė 30 lietuviškų spaustuvių. Daug
tų knygų per Mažąją Lietuvą (Karaliaučiaus kraš-
tą) knygnešių buvo slaptai pergabenamos į Lietu-
vą. Apibūdinusi kitų laikotarpių emigrantų įnašus
į lietuvių literatūrą ir kultūrą, Dalė Lukienė pa-
brėžė, kaip svarbu išsaugoti kultūrinį emigrantų
palikimą istorijai, nes daug kas, laikui bėgant, bus
užmiršta ir prarasta.

Genė Buračaitė-Vasaitienė, jaunystę praleidu-
si Baltimorėje, pasidalijo pokario lietuvių emig-
rantų prisiminimais ir eilėraščiais iš 1944–1974
metų. Šie kūriniai randami knygoje „Tretieji vai-
nikai”. Genė su vyru Kaziu ir Rūta Šepetytė pa-
dengė knygos „Lietuviai Arktyje”, kurią padova-
nojo Baltimorės knygynui, išlaidas. Ši knyga Tau-

tos Fondo ir Lietuvos Švietimo ir mokslo minis-
terijos pastangomis buvo išleista ir skiriama kiek-
vienai mokyklai Lietuvoje, kad jaunimas žinotų ir
nepamirštų šio sunkaus Lietuvos istorijos laiko-
tarpio.

Baltimorėje gyvenusio poeto Kazio Bradūno
anūkė Rita Bradūnaitė gražiai padeklamavo tris
senelio eilėraščius. Viename eilėraštyje poetas ap-
rašo, kaip po sekmadieninių pamaldų Toronto pa-
rapijoje jaunoji anūkėlė užsinorėjusi suvalgyti...
McDonalds!

Stasei Surdokienei-Šakytei, tik ką grįžusiai iš
slaugos namų ir negalėjusiai dalyvauti, jos keletą
eilėraščių perskaitė Baltimorės lakštingala – dai-
nininkė Janina Brasauskienė.

Šių eilučių autorė, Joana Vaičiulaitytė-Bui-
vienė, visus susirinkusius pasveikino knygyno
šimtmečio proga ir papasakojo apie savo a. a. tė-
velio Antano Vaičiulaičio gimimo šimtmetį, pami-
nėtą prieš dvejus metus, išleistas paskutines jo
knygas ir dabartinius jo atminimo pagerbimo pro-
jektus. Jo žmona Joana, kartu su Lietuvių rašy-
tojų draugija, įsteigė Antano Vaičiulaičio literatū-
rinę premiją, kas antri metai skiriamą geriausiai
novelei, kuri išrenkama iš Metų žurnalo. Šiais
metais buvo skirta jau 7-ta premija. Ją laimėjo Bi-
tė Vilimaitė. O Vaičiulaičio dukros įsteigė jo vardo
rašinių konkursą, ir kasmet – Joninių išvakarėse
ir Antano Vaičiulaičio gimtadienį – Suvalkijos mo-
kiniai bei suaugusieji skaito savo kūrinius jo tėviš-
kėje, kuri dabar pažymėta kaip memorialinė isto-
rinė vietovė. Per Lietuvos Respublikos Vyriausybę
sukurtas Antano Vaičiulaičio tėviškės ir paramos
fondas. Joana Vaičiulaitytė-Buivienė baigė savo
tėvelio žodžiais: „... o mano rūpestis – kad lietuvių
tauta ir kalba eitų iš kartos į kartą, iš amžių į am-
žius. Jaunas būdamas rinkau iš žmonių retesnius
žodžius ir paskui iš tų žodžių rašiau knygas. Aš
laimingas būčiau, jei iš tų raštų bent vienas, vienų
vienintelis žodis nueitų į tolimąsias naujas gady-

nes. Tada man vaiden-
tųsi, kad jis, tas žodis,
ten žiburiuoja, kaip ra-
sos lašelis pievoj, kai
rytų saulė teka, – ir to
pakaktų mano širdies
ramybei ir paguodai....”.

Baltimorėje tebegy-
venančio poeto Alfonso
Nykos-Niliūno eilėraštį
„Motinos veidas” jaut-
riai padeklamavo Dai-
na Buivytė, kuri tebėra
viena iš trijų progra-
mos vedėjų Baltimorės
lietuvių radijo valandė-
lėje, veikančioje jau 60
metų. Šiuo laiku Va-

landėlė girdima ne radijo bangomis, bet per inter-
netą ir atnaujinama kas sekmadienį. Tinklalapio
adresas: www.lietuvis.net

Aleksas Radžius, apsirengęs vokiečių kareivių
uniforma, perskaitė savo tėvelio a. a. Aleksandro
Radžiaus prisiminimus iš vokiečių DP stovyklų,
kai visi tikėjosi sugrįžti į tėvynę, ir kaip tos viltys
neišsipildė.

Pabaigai folklorinis tautinių dainų ansamblis
Jorė padainavo kelias dainas ir pakvietė visus kar-
tu sutartinai prisidėti. Šis nedidelis iš naujai atvy-
kusiųjų sudarytas kolektyvas jau ne kartą mus
džiugina liaudies dainomis.

Mažai LB Baltimorės apylinkei tenka didelė
našta išlaikyti lietuvių kultūrinę, religinę, visuo-
meninę veiklą šioje apylinkėje. Jau keletas metų
kaip lituanistinė mokykla užsidarė. Užsidarė ne-
sant pakankamai mokinių ir keletui tėvų pasirin-
kus lituanistinę mokyklą gretimame Washingto-
ne. Buvusios senųjų emigrantų įsteigtos lietuvių
Šv. Alfonso vardo parapijos jau seniai nebėra, ir
bažnyčia bei buvusios mokyklos pastatai jau nebe
mūsų. Bažnyčia, kaip architektūrinis paminklas,
paversta šventove ir atnaujinama. Joje dar tebe-
laikomos vienerios Mišios lietuvių kalba kiekvie-
ną sekmadienį, 8:30 val. ryte. 82 metų amerikie-
tis klebonas Artūras Bastress, net pramokęs kai
kurias maldas perskaityti lietuviškai, nors besi-
lankančių lietuvių ne tiek daug. Tikimės, kad su
naujai atvykusiųjų talka neprarasime Baltimorėje
Lietuvių namų, kur prisiglaudęs muziejus, kur
Amerikos Legiono Lietuvių posto buveinė ir šim-
tametis senukas knygynas. O kai atrodo, jog ma-
žėja dėmesys mūsų kultūriniams reikalams, šios
popietės dalyviai įrodė, kad vis dėl to lietuviškas
žodis tebežiburiuoja Baltimorės Lietuvių tautinia-
me knygyne. Tikimės, kad ateinančios kartos su-
pras, įvertins ir prižiūrės šį šimtametį turtą.�
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JOANA VAIČIULAITYTĖ- BUIVIENĖ

Tebežiburiuoja lietuviškas žodis
Baltimorės lietuvių tautinio knygyno šimtmečio jubiliejus

Jorės ansambliečiai.

Tarp ansambliečių – Dalė Lukienė ir Marytė Patlabaitė.

Kazio Bradūno anūkė Rita Bradūnaitė.



Nors ir mažai domimės savo istorija, nedaug
atsirastų tamsuolių, kurie nežino, kas yra
Perloja. Dažnas pasakytų, kad tarp Varė-

nos ir Merkinės, prie Merkio upės kažkada buvo
įkurta Perlojos Respublika, kad čia stovi soviet-
mečiu griautas ir nenugriautas Vytauto Didžiojo
paminklas...

Taip, prieš 90 metų šioje gyvenvietėje, istori-
niuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtoje 1378
m., įvyko visuotinė Perlojos ir jos parapijos sueiga,
kuri išrinko Komitetą, jam suteikė plačius įgalio-
jimus tvarkyti visus Perlojos ir jos parapijos ap-
saugos, teisėtvarkos ir bendruosius buities reika-
lus. Už savo nutarimus ir veiklą Komitetas buvo
atsakingas tik visuotiniam gyventojų susirinki-
mui. Tuo Lietuvai labai sudėtingu laikotarpiu
Perloja tvarkėsi savarankiškai, turėjo visas gyve-
nimui būtinas įstaigas ir pareigūnus, turėjo savo
antspaudą (neturėjo tik savo pinigų) – todėl ilgai-
niui buvo pavadinta Perlojos Respublika.

Šių metų lapkričio 16 d. Perlojoje įvyko dide-
lė šventė. Visą dieną kraštotyros muziejuje, Šv.
Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio
bažnyčioje, prie Vytauto Didžiojo paminklo, Per-
lojos laisvalaikio ir pramogų centre buvo daug
žmonių, daug kalbų ir linkėjimų, daug dainų ir
muzikos, net saliutas trimis šautuvų salvėmis. Di-
džiausią įspūdį man padarė Perlojos Respublikos
prezidento (Komiteto pirmininko) Jono Česnule-
vičiaus dukters, humanitarinių mokslų daktarės
Petronėlės Česnulevičiūtės (mano dėstytojos Vil-
niaus universitete) žodžiai, pasakyti po Šv. Mišių
bažnyčioje. Juos čia norėčiau pacituoti ištisai:

„Didžiuojuosi, kad čia mano šaknys. Džiau-
giuosi, kad dar galiu šiandien būti čia ir pasakyti
tai, ką privalau pasakyti. Mes visi dabar esame to-
je vietoje, kuri šimtus kartų šventinta, kuri yra
šventa, nes po šia bažnyčia ir aplink ją nedidelia-
me plote yra sugulusi visa senoji mūsų gentis –
daugiau kaip dvidešimt Perlojos kartų, tūkstan-
čiai žmonių, daugelio čia esančių giminių giminės.

Jeigu tikim, kad šioje pašvęstoje vietoje kiek-
vienų Šv. Mišių metu vyksta didžioji aukos paslap-
tis, tai mes turime tikėti, kad dabar, šalia mūsų,
aplink mus yra susirinkę protėviai, mūsų protėvių
protėviai. Jie negali prabilti į mus, užtat mes ga-
lim ir turim jiems pasakyti: brangieji mūsų, toli-
mieji mūsų, artimieji mūsų, mes jaučiame jus, mes
džiaugiamės, kad jūs buvote, mes dėkojame jums
už tai, kad jūs ištvėrėte visas negandas – žiaurius
karus, ugnis, bado metus, marų epidemijas, kad
jūs išsaugojot Perloją, kad jūs išgarsinot ją. Mes
lenkiamės jums, mes prisimenam jus, mes norime
būti verti jūsų, mes niekados jūsų neužmiršime.
Niekados neužmiršime”.

Po bažnyčios skliautais šie žodžiai skambėjo
kaip malda, kaip priesaika, kurią tikrai išgirdo tie,
kurie ištvėrė visas negandas, kurie išgarsino Per-
loją. Petronėlė Česnulevičiūtė prisiminė juos ne
tik šiais žodžiais: jubiliejiniais Perlojos Respubli-

kos metais ji išleido knygą „Perloja 1378 – 1923”,
kurią minėjimo pabaigoje buvo galima įsigyti su
autorės autografu. Dabar tai bene išsamiausias
leidinys apie tolimą ir artimą Perloją, nuo jos pir-
mųjų pėdsakų kryžiuočių žvalgų Lietuvos kelių
aprašymuose, svetimšalių kronikose, iki 1923-ųjų,
kai spalio 7 dieną Savivaldybių departamentas ta-
rė paskutinį žodį: „...sudaryti atskirą Perlojos
valsčių kol kas neleisti”. Knygoje pateikiama ver-
tingų istorinių, kraštotyrinių, enciklopedinių ir
kitokių leidinių, kuriuose rasime įvairių žinių apie
Perloją, bibliografija, o priede – senosios Perlojos
atspindžiai liaudies pasakojimuose ir grožinėje
literatūroje. Pirmasis grožinės lietuvių literatūros
kūrinys, kuriame minimas Perlojos vardas – V.
Krėvės „Šarūnas”. Dramoje daug kalbama apie
narsųjį kunigaikštį Perlį, Perlojos pilies valdovą.
Amerikos lietuviai veikiausiai ne tik žino apie
Jurgio Gliaudos romaną „Perlojos Respublika”,
bet jį yra ir skaitę. Šis 1979 metais Čikagoje išleis-
tas kūrinys laimėjo Dzūkų Draugijos premiją.
Amerikos lietuviai geriau už mus žino, kokie yra
savivaldos privalumai, gal dėl to būtent Amerikoje
buvo parašytas didelės apimties epinis kūrinys,
paremtas istoriniu faktu – Perlojos savivaldos gy-
vavimu besikuriant nepriklausomai Lietuvos vals-
tybei. Perlojai, kaip laisvės kovų simboliui, eilėraš-
tį skyrė išeivijos poetė O. B. Audronė (Ona Tamu-
levičiūtė-Balčiūnienė), kilusi iš šių vietų, taip pat
aktorius ir poetas Kęstutis Genys. Kelių romanų
ir poezijos rinkinių autorius Kazys Boruta parašė
baladę apie Perloją – „Keturios ugnys”.

Į Perlojos 90-metį ne tuščiomis rankomis
atvažiavo ir, galima sakyti, perlojiškis Vytautas
Česnulis, kilęs iš Moliadugnio kaimo, kurį nuo
Perlojos skiria tik kokie keturi kilometrai: su
daugiau kaip penkių šimtų puslapių monografija
„Varėnos krašto šauliai 1919– 940“, su papildyta
ir pakartotinai išleista knygele „Perlojos bažny-
čios”. Skyrelyje „Senosios bažnyčios paskutinės
dienos” autorius rašo: „Su senąja Perlojos baž-
nytėle susijęs vienas naujosios Lietuvos kultūros
istorijos faktas: Liaudies buities muziejaus, dabar
esančio Rumšiškėse, ištakos”. Mat buvo manoma,
kad Perlojoje iš maumedžio ir pušų kirviu suręsta
bažnyčia, esą, statyta Vytauto Didžiojo laikais.
Naujoji, mūrinė bažnyčia buvo statoma šalia se-
nosios medinės. Kilo mintis ją perkelti į tada, XX
a. trečiajame dešimtmetyje, ketintą kurti Liaudies
buities muziejų. Perlojoje lankėsi kelios specialis-
tų ir valdininkų komisijos iš Kauno. Buvo ištirta,
kad bažnytėlė statyta ne Vytauto valdymo metais,
bet vėliau, kad ji yra ne maumedžio, o pušies me-
džio.

Minėjime, gurkšnojant kavą, tikrai teko gir-
dėti tokią nuomonę. Perlojiškiai kalbėjo, kad kle-
bonas Pranciškus Cibulskis iš nugriautos bažny-
čios rąstų, kuriuos tašant žiežirbos lėkė, pasistatė
tvartus ar svirną. Tai buvo apie 1932 metus. Kaip
rašo „Perlojos bažnyčių” autorius, per Lietuvą
1930 metais keliavęs Vytauto paveikslas rugpjūčio
20-osios rytą buvo įneštas dar į senąją bažnytėlę,
kurioje ta proga atlaikytos pamaldos.

Perlojos Respublikos 90-mečio minėjime da-
lyvavo ir Perlojos šau-
liai. Minėtoje V. Česnu-
lio studijoje „Varėnos
krašto šauliai...” yra
skyrius ir apie jų pirm-
takus – „Perlojos bū-
rys”. Apie šią knygą rei-
kėtų parašyti atskirai;
šventiniame rašinyje
pateiksiu tik kelis saki-
nius iš istoriko doc. dr.
Sigito Jegelevičiaus pra-
tarmės straipsnio „Iš
užmaršties prikelti šau-
liai”: „Vytauto Česnu-
lio parengta šaulių stu-
dija neabejotinai turi
mokslinės vertės, nes
gerai dokumentuota.

Dar didesnė šios knygos pažintinė vertė. Reikš-
minga kaip ugdanti patriotizmą, pasididžiavimą
savo regionu ir jo žmonėmis, kūrusiais bei stip-
rinusiais mūsų Valstybę. Ši knyga bus gražiu pa-
minklu praėjusio šimtmečio trečiojo ir ketvirtojo
dešimtmečių šauliams, ypač Nepriklausomybės
kovų dalyviams. Iš užmaršties prikelti šauliai savo
gyvenimu liudija, iš kur mes atėjome”.

Laimingas miestelis, kaimas, išauginęs ir į pa-
saulį išleidęs tokius šviesuolius, kurių, kaip Pet-
ronėlės Česnulevičiūtės, Vytauto Česnulio, labai
gera Atmintis. Juk jeigu ne jie, ne jų knygos (dar
viena: Vytautas Česnulis „Moliadugnis ir jo apy-
linkės”, antras papildytas leidimas, Vilnius 2008),
Perlojos Respublikos 90-mečio minėjimas nebūtų
buvęs toks prasmingas, koks buvo.

Bažnyčioje po mišių kalbėjęs prof. Vytautas
Landsbergis pasigedo romanų, spektaklių, filmų
apie Perlojos Respubliką, tarsi kokią legendą, tar-
si dar vieną Dainavos krašto senų žmonių padavi-
mą, kuris jaunimui gal atrodo labai tolimas, nely-
ginant kokie V. Krėvės raštuose paminėti kuni-
gaikščio Perlio laikai. Profesorius vylėsi, kad turė-
tų atsirasti ir tokių darbų. Gal pagaliau subręsi-
me? Juk Perlojos palikimas yra pavyzdys ir šiems
laikams. Dievas padeda tiems, kurie patys sau
padeda. Mes visada esame tikrinami, ko esame
verti. Ar vertas šis kraštas, maža Perloja, ar verta
Lietuva išlikti, gyvuoti, skambėti? Mes manome,
kad – taip, bet tą visada reikia iš naujo įrodyti. Te-
būnie Perlojos pavyzdys brangus ir svarbus visai
Lietuvai, sakė prof. Vytautas Landsbergis.

Gyvename tokiu metu, kai išlikti ne ką leng-
viau, negu Perlojos Respublikos laikais. Niekas
mūsų nešaudo, netremia, bet vis tiek nykstame.
Nesitikėjome, kad Laisvė, kurios taip troškome
(ar tikrai?), bus tokia pražūtinga be tėvynės mei-
lės, be pareigos, be pasiaukojimo, be savigarbos...
Šių „be” aš netaikau Perlojos Respublikos gentai-
niams, jų renginys kaip tik ir stiprina vertybes, be
kurių anksčiau ar vėliau Laisvė prarandama.
Tačiau juk visi jau matome, kad kartais „nesame
verti”, kad „patys sau nepadedame”.

Perlojos Respublikos 60-mečio minėjime nebu-
vo galima nepastebėti aktoriaus Tomo Vaisietos.
Čia jo šaknys, čia jis savas. Kraštotyros muzieju-
je, kur yra kambarys, bylojantis apie šio akto-
riaus nuveiktus darbus, jis papasakojo, kaip buvo
griautas ir nenugriautas Vytauto Didžiojo pamink-
las (tada Tomas buvo mokinukas ir su klasės
draugais ir mokytoja viską matė), kaip partizanas
Merkys (vieno iš minėjimo organizacinio komiteto
nario Vytauto Baublio tėvas) padėjo piemenukui
Tomui Vaisietai „rasti” teisybę, kaip jo namuose
lankėsi ir ką kalbėjo partizanas Vanagas... O prie
paminklo Vytautui Didžiajam, kuris gyvas bus, „kol
gyvas nors vienas lietuvis”, nūnai gražiai su-
tvarkyto, klausėmės V. Krėvės „Dainos apie arą” –
net visa Perloja skambėjo. Vilniaus Vytautų klu-
bas aktoriui ir kai kuriems kitiems minėjimo orga-
nizatoriams įteikė Vytauto Didžiojo portretą, Tau-
tinės stiprybės raštus už tautiškumo, patriotišku-
mo puoselėjimą. �
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VYTAUTAS VISOCKAS

Mūsų šaknys - Perlojoje

Humanitarinių mokslų daktarė Petronėlė Česnulevi-
čiūtė. Vytauto Visocko nuotraukos.

Aktorius Tomas Vaisieta su moksleiviais prie Vytauto Didžiojo paminklo.


