
Anais laikais, kai Vasario 16-oji
dar nebuvo žymima raudonu
kalendoriaus lapeliu, kai apie

Kovo 11-ąją dar nesapnavo nė būsi-
mieji signatarai, man būdavo la-
bai smalsu įsivaizduoti, kaip skel-
biama tautos laisvė ir nepriklauso-
mybė. Ką jaučia žmonės, dėdami
parašą po tokiu aktu? Kaip žiba jų
akys, kaip dreba plunksną vedžio-
janti ranka? Ar sušukus laisvės bur-
tažodį jau tą pačią akimirką viskas
būna kitaip, laisviau ir šviesiau?

Stebėjausi paskui sklaidyda-
mas signatarų prisiminimus ir
knygas apie Vasario 16-ąją, kad Lie-
tuvos Tarybos nariai beveik neįsi-
minė tų įvykių, tarytum tai būtų
buvusi eilinė žiemos diena vokie-
čių okupuotame Vilniuje, nepali-
kusi širdy jokio aiškesnio pėdsa-
ko. Net pats tautos patriarchas Ba-
sanavičius savo kronikoje perdėm
lakoniškas: „Galop atėjo vasario
16 d., kada, visiems 20 Lietuvos Ta-
rybos nariams susitarus, nuspręs-
ta paskelbti Lietuvos nepriklauso-
mybę Vokietijai, Rusijai ir kitoms
valstybėms. Tai buvo šeštadienis,
12 val. 30 min. dieną, kada, man
Taryboje pirmininkaujant ir skaitant paskelbimo formulą, tai ir atlikta tapo,
visiems Tarybos nariams karštai delnams plojant.”

Kaip svariai dabar skamba tas ,,šeštadienis”, valandos nurodymas ar pa-
staba apie plojimus! Tos eilutės cituojamos ir cituojamos, bet tai ir visa, ką tu-
rime. Vėlesni susitikimai su vokiečių valdžia, pokalbiai, kelionės, viešbučiai,
pietūs ir vakarienės aprašyti su aibe smulkiausių detalių. O vasaris ištrintas.
Rodos, atmintis turėtų būti užfiksavusi kiekvieną tokios dienos minutę ir ju-
desį, kiekvieną smulkmenėlę, kaip ta mūsų laisvė buvo gimdoma, kaip jau-
tėsi, apie ką kalbėjo signatarai, gal būta arbatos pertraukėlės, gal reikėjo sė-
dėti su paltais nekūrentame kambaryje – juk karo metas. Arba kas buvo ma-
tyt pro Lietuvių komiteto būstinės langus, kas paskui darėsi išėjus į Pilies
gatvę, snigo ar šalo mieste, kaip atrodė praeiviai ir jau laisvas Vilniaus dan-
gus virš jų galvų? Kodėl viso to nėra, nepastebėta, neįstrigo? Kodėl man jau
per amžius niekas neištrins mokyklinių Vasario 16-osios eitynių į Rasų kapi-
nes, prie Basanavičiaus ir savanorių kapų? Kodėl viskas išliko, net eglišakių
ir sniego kvapas, takelio posūkiai, draugų veidai, trispalvių kaspinų karštis
rankose, džiaugsmas ir baimė, saugumiečių šešėliai, smilkiniuos kalantis
klausimas: suims ar nesuims?

Spėju, kad svarbiausias ir labiausiai švenčiamas anos Vasario 16-osios
dalykas turėtų būti ne ji pati, o jos aidas. Jo jau tada, 1918-ųjų žiemą, laukta
atsiritant iš Vilniaus. Papilkėjusiame Stokholme dėl jo nervingai budėjo J.
Šliūpas, V. Mykolaitis-Putinas, Vaižgantas. „Jau aš jaučiu ateinančią mano
Saulės, Tėvynės Laisvės, Šviesą. Sveika gi, Šviesybe, kuri ir vilčių srityje te-
bebūdama laimini sielą”. Tokių išpažinimų Vilniuje nepasigirdo. Aidas vi-
suomet būna daugiau ir plačiau nei tai, kas iš tikrųjų tuo metu nutinka. Apie
pirmuosius krikščionybės misionierius buvo sakoma, kad jie eina sukelti
žmonėse tikėjimo aido. Ir pati Bažnyčia, tiesą sakant, gimė iš aido, iš nuošu-
sios, nuvilnijusios žinios, kad nukryžiuotasis mokytojas yra gyvas, kad jis pa-
sirodė saviesiems. O Lietuva, o jos laisvės gimimas? Jau prieškariu atvirai
kalbėta, jog 1918-ųjų vasarį po Nepriklausomybės deklaracijos niekas nepasi-
keitė nei Vilniuje, nei Lietuvoje. Valstybės dar nebuvo beveik ištisus metus.

Dvidešimt signatarų anuomet iš
tikrųjų neturėjo ko prisiminti. Net
savo pačių drąsos. Jie tylomis iš-
siskirstė ir ėmė laukti neišvengia-
mo aido.

Kad aido būta, liudija ne vien
po metų Gedimino pilies bokšte su-
plevėsavusi trispalvė ir visa kita,
kas įvyko iki 1940-ųjų. Nenutildo-
mas ano viduržiemio aidas gaudė
ir tada, kai pačios nepriklausomy-
bės neliko nė kvapo, kai tūkstan-
čiams rytuos ar vakaruos nebuvo
net savos žemės po kojom, net laše-
lio nepameluotos vilties, jog kita-
dos paskelbta svajonių valstybė
prisikels. Buvo bergždžia mėginti
sučiupti ir nuslopinti tą aidą, nes
jis kaip evangelinė Dvasia rasda-
vosi kur nori. Toj pačioj Pilies gat-
vėj, pavadintoj Gorkio vardu, įsi-
sukdavo protu nesuvokiamas lais-
vės šuoras, užgriebiantis vis nau-
jas kartas ir naujus likimus. Tar-
puvartėse, laiptinėse, „Vaivoj” ir
„Blyninėj”, 6-o ir 10-o maršruto au-
tobusuose, Antano Šabaniausko
daržovių parduotuvėse, universi-
teto kvartalo pakraščiuose, Šv. Jo-
no bažnyčioje.

Dėl to dabar jau nesistebiu ir nesipiktinu, kodėl nerandame Vasario
16-osios akto originalo. Tai ta pati istorija kaip prieš dešimt metų, kai praar-
džius kriptą Vytauto bažnyčios sienoje nerasta Vaižganto kaulų. Išėjo kanau-
ninkas, o šiaip jau tretininkas, pasivaikščioti po Lietuvą, deimančiukų pasi-
žvalgyti. Kol kas negirdėti, kad būtų sugrįžęs. Tas mūsų laisvės lakštelis su
dvidešimčia parašų irgi panašiai kažin kur sau klaidžioja ir ieško daugiau
signatarų. Ir nepriklausomybės, ir Lietuvos netekęs Algimantas Mackus yra
kalbėjęs apie naujus parašus ant mūsų Nepriklausomybės akto. Jau nuo pat
anos 1918 metų vasario dienos jie pradėti rinkti. Nustebtume pamatę, kiek ten
jų padėta. Įvairiausiomis aplinkybėmis. Rašant knygas ir skutant bulves, mo-
kant vaikus abėcėlės ir dainuojant, poteriaujant ir hipiaujant, kalėjimuose ir
prie altoriaus, žaidžiant krepšinį ir mirštant už tėvynę. Žinau, nepamatysime
to sąrašo, net amžinybėje negalim to tikėtis, nes dangaus kanceliarijos savo
knygose turbūt kitokius dalykus registruoja. Bet ir gerai, kad laisvės ir ne-
priklausomybės byloje viskas taip sutvarkyta, kad jos signatarai – lyg anoni-
miniai alkoholikai ar Karlo Rahnerio sugalvoti „anoniminiai krikščionys”. Iš
kur Lietuva imtų tiek ordinų, žemės sklypų ir pensijų visiems atsidėkoti už
drąsą? Ir koks būtų stresas istorikams – surinkti visų biografijas, aprašyti
žygdarbius, kurie visai nepanašūs į žygdarbius.

Nepavydėsiu populiarumo Valentino dienai, nešauksiu į kovą su jos gri-
masomis. Tegul bus šalia Vasario 16-osios kaip tos pačios laisvės dovana. Ar
koketiškas šios Lietuvos bučinys, siunčiamas anai, jei norite. Ir apskritai
tokie dalykai vyksta be konkurencijos, kaip sakoma. Pripažįstu ne iš bejėgiš-
kumo ir suvokimo, kad nieko nepakeisi. Juo blankyn ir tuštyn eis paradiniai
Vasario 16-osios minėjimai, juo daugiau galimybių kada nors netyčia pagauti
šios šventės aidą, didžiausią anų dvidešimties vyrų palikimą. Ir tada jau – ga-
tava, amen, visiems amžiams esi įsimylėjęs vasarį, laisvės saldybę ir kartybę,
be kurios kaip kitaip bepasijustum Dievo vaiku. Dar tiksliau akcentus sudė-
lioja tas pats Vaižgantas: „Kam gi man reikia tos laisvės? Ar aš žinau? Ir kam
man teirautis?”

Julius Sasnauskas
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Atsiliepimas į Kęstučio K. Girniaus paskaitą ,,Trys
pa  matiniai klausimai XXI amžiuje”, skaitytą Ateiti -
nin  kijos 100-mečio šventėje 2010 11 26 Čika go -
je, spausdintą ,,Kultūroje” 2010 12 18.

Paskaitininkas iš Lietuvos – Kęstutis K. Gir -
nius, politologas, filosofas, stebintis ir anali -
zuo jantis Lietuvos politiką, krašto sąlygas

bei žmonių nuotaikas. Po ateitininkų praeities ap -
žvalgos prelegentas nurodė savo paskaitos tikslą:
,,Katalikų vaidmuo viešajame Lietuvos gyvenime
yra kuklesnis, negu jis buvo per pirmąjį neprik-
lau somybės laikotarpį (t. y. 1918–1940 m. – K.T.), tad
bus svarstoma, kaip ateitininkai gali prisidėti prie
padėties gerinimo” šiais laikais.

Lietuvoje viešąją erdvę paveikti, Lietuvos ir išeivijos
ateitininkams bendradarbiaujant

Stebėdamas viešąjį gyvenimą, K. Girnius nau-
dojasi apklausomis: ,,Formaliai Lietuva tebėra ka -
ta likiškas kraštas. Gal trys ketvirtadaliai laiko sa -
ve katalikais, Bažnyčios populiarumo reitingai ga -
na aukšti…” Bet jis pripažįsta, kad ,,šie duomenys
klaidinantys. Manoma, kad sekmadienį bažnyčią
lan ko apie 10 proc. tikinčiųjų, didžioji dalis pen si -
nio amžiaus… Pasak kitų apklausų… (lanko) tik 5
proc. gyventojų”.

Kitos pastabos: ,,Lietuvoje mažai žmonių save
lai ko ir laikomi katalikais inteligentais… nėra ka -
ta li kiško universiteto ar kito katalikus inteligen-
tus telkiančio centro… Lietuvoje ateitininkai nėra
įta kingi… Stebuklingo ateitininkų atgaivinimo ne -
bus… dabarties jaunimas abejingas pasaulė žiū ri -
nėms organizacijoms… Viešoji Lietuvos erdvė nė -
ra itin palanki katalikams. Katalikai neturi veiks -
mingesnių visuomenės veikimo priemonių.”

Po šitokios padėties aptarimo K. Girnius siūlo:
ateitininkai ,,pirmenybę turėtų skirti… viešosios
erdvės atgaivinimui, platesniam jos atvėrimui
krikš čioniškoms mintims ir mąstymui, instinkty-
vaus priešiškumo neutralizavimui… turiu omeny-
je pastangas paveikti viešąją nuomonę, pateikti ne -
sukarikatūrintą katalikišką poziciją svarbiais vi -
suomenės ir politikos klausimais.”

Kaip tai pasiekti? Ypač kai stokojama ,,veiks -
min gesnių visuomenės veikimo priemonių”. K.
Girnius nutyli Lietuvos dienraščius. Tačiau teigia:
,,Politinis, visuomeninis elitas yra lengvai pasie -
kia mas. Įtakingiausi interneto portalai – ir jie yra
svar besni negu dienraščiai – siekdami minties
įvai   rovės, yra pasiryžę spausdinti katalikų straip-
s   nius, jei jie turi ką pasakyti. Neabejoju, kad riš -
 liai kalbantys ir turintys ką pasakyti būtų kviečia-

mi į populiarias diskusijos laidas. Deja, šiuo metu
nė ra tiek daug katalikų ir ateitininkų, kurie gali
tai daryti.”

Tada drąsus pasiūlymas, vertas ateitininkų
su  kauptų pastangų: ,,Gal šiek tiek naivu, bet aš įsi-
vaizduoju, kad išeivijos ir Lietuvos ateitininkai ga -
lėtų bendradarbiauti, siekdami papildyti vieni ki -
tų kompeteciją. Išeiviai galėtų surinkti ir pristaty -

ti medžiagą apie tai, kaip sprendžiama kokia nors
problema, kokia yra kitų šalių patirtis ir geriausia
praktika, o Lietuvos ateitininkai galėtų deramai
šias žinias pritaikyti Lietuvos aktualijoms. Pvz.,
Lie tuvoje kartais aiškinama, kad katalikai neturi
primesti savo įsitikinimų kitiems, nors pa na šūs
priekaištai nėra taikomi liberalams.”

Amerikoje: ar tikrai lietuvybė – svarbiausia?

Pastebėdamas, kad ateitininkai veikia ir ki-
 tuose kraštuose, ypač Amerikoje, K. Girnius taip
api  būdina padėtį: ,,Amerika buvo ir tebėra religin-
gas kraš tas” (remiasi apklausos duomenimis). Vis
dėl to pripažįsta: ,,Religijos klestėjimas nereiškia
ka  ta likybės klestėjimo. Katalikų bažnyčia yra
nete ku si daugiau savo narių, negu bet kuri relig-
inė ben  druomenė. Gal koks trečdalis katalikų šei -
mose išaugusiųjų paliko bažnyčią…” Jis nevertina
ateis tų veiklos; tik pamini, kad ,,kovingi ateistai,
to kie kaip Richard Dawkins ir Christopher Hit -
chens, yra išimtis, jų argumentai sutinkami su
šyp sena, kaip mėgėjiškas mėginimas filosofuoti”.

Nepaisant tų vėlyvesnių pastabų, K. Girnius
da  ro išvadą: ,,Amerikoje lietuvybės palaikymas
yra bene svarbiausia užduotis” – supraskime, ne
tik išeiviams lietuviams, bet ir ateitininkams. Anot
jo, Amerikoje yra pavojus nutautėti, bet nėra tokio

pavojaus nukatalikėti. Jis teigia, kad nenuvertina
katalikybės. Tačiau matyti, kad nuvertina pavojų
katalikybei. Tai labai pastebima, kai jis api būdina
tuos du kovingus ateistus.

Mano giliu įsitikinimu, tiek dėl Amerikos
kraš to sąlygų (kurias K. Girnius sušvelnintai ap ta -
ria), tiek dėl ateitininkų pagrindinių tikslų negali-
ma sutikti, kad lietuvybės palaikymas gali tapti
svar besniu už rūpestį katalikiškumu, ypač už atei-
tininkiškos ideologijos įgyvendinimą. Net jei Ame -
rikoje nebūtų nei vieno formalaus, kovingo ateisto,
mes, ateitininkai, turėtume pakankamai darbo
tap  ti veiklūs inteligentai Kristaus sekėjai, kurie
kuria kristocentrišką kultūrą tiek išeivijoje, tiek
pa dedantys ją kurti Lietuvoje.

O dėl ateistų veiklos Amerikoje yra taip. Tiesa,
nors tie du K. Girniaus paminėti ateistai giriasi
ob jektyvumu ir moksliškumu, jų argumentai nėra
nei objektyvūs, nei moksliški. Tačiau šių laikų
žmo  nėms įtaką neretai daro autorių populiaru-
mas: ką žmonės nori girdėti, to klausosi; kuo linkę
tikėti, tą skaito. Faktas: Dawkinso knygos yra la-
biausiai perkamų knygų sąraše, o Hitchens 2005 m.
Prospect/Foreign Policy apklausoje (kur balsavo
pu  sė milijono žmonių), užėmė penktą vietą ,,pa -
sau  lio viešųjų intelektualų” sąraše. Liberalų ir
ateis  tų pastangos Amerikoje stiprėja. 1973 metais
ateistų pastangomis iš valdžios išlaikomų mokyk-
lų buvo išstumta malda. Dabar ateistai kur kas
stip riau, labiau organizuotai siekia religiją iš-
stumti iš viešojo Amerikos gyvenimo, o iš univer-
si tetus lankančiųjų – tikėjimą Dievu. Liberaliųjų
įtaka skverbiasi ir į katalikų universitetus. Daug
ka  talikiškų universitetų yra praradę savo ,,kata-
likišką charakterį” taip, kad tėvai nebėra tikri,
kad jų vaikai, studijuodami tokiuose universitetu-
ose, nepraras tikėjimo.

Kita, K. Girniaus neminėtą, bet panašiai (jei
ne daugiau) svarbią neigiamą įtaką daro material-
izmas ir paviršutiniškas bedvasiškumas, apie ku -
rio įtaką rašė Amerikoje su jais susiduriantis stu-
dentas Andrius Giedraitis (žr. jo pranešimą Atei ti -
ninkijos šimtmečio šventės simpoziume apie in te -
ligentiškumą ,,Draugo” šeštadienio priede ,,Kul -
 tūroje”, 2011 02 22). Komunikacijos technika tobu -
lėja, bet žmonių komunikuojamas turinys – tuš -
čias, o vis dėlto paviršutiniškus žmones užkre čian -
tis.

Daug ką žavi jaunojo Karolio Vojtylos (vėliau
tapusio popiežiumi Jonu Pauliumi II) apsisprendi-
mas nacių okupacijos metu: kibti į kultūrą (pras-
mingą kūrybą, išreikštą pogrindžio teatre), ,,išlik-
ti žmogumi” (ne lenku). Ir jis tai darydamas atran-
da, kad didžiausias žmoniškumo šaltinis yra
Kristus. Ne tik žmoniškumas, bet ir tautiškumas
tada ran da savo šaltinį ir didžiausią sajungininką
Kristų (ar ne į tai taiko ir dr. Petras V. Kisielius
simpoziu me apie tautiškumo principą – žr. straip-
snį ,,Drau go” ,,Kultūroje” 2011 01 01).

Išvada. Neneigiant reikalo rūpintis lietuvybe,
Amerikoje ateitininkų aplinkoje katalikiškumas
lie  ka pagrindiniu rūpesčiu: 1) tiek iš ideologinio
taško (Pranas Dovydaitis, Stasys Šalkauskis, An ta -
nas Maceina, kun. Stasys Yla ir kt.); 2) tiek iš prak-
tiško žvilgsnio, stebint ir pasveriant Ame ri kos ap -
linkos įtaką; opozicija stipresnė prieš katalikybę,
ne  gu prieš lietuvybę. �
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KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Ateitininkų vaidmuo viešajame Lietuvos gyvenime

Ateiti nin kijos 100-mečio šventėje Čika go je diskusijas tęsia Vytas Narutis (k.) ir Kęstutis Girnius.
Jono Kuprio nuotraukos



SKRUDINTOS CUKRINIŲ RUNKELIŲ SKILTELĖS

Jau tvenkiasi saldžios seilės burnoje, pradedu nekantrauti.
Nors ir žinau, gerai žinau, kad dar reikės sulaukti vakaro, paskui

vėžlio tempu turės praslinkti ilga, labai ilga ir niekada nepasibaigianti
rudens naktis, ir tik rytoj.

Rytoj, tikriausiai apie pavakarę, sugužėsime virtuvėlėn artimiau-
siųjų kiemų vaikai – Levonėlis, Aliukas, Rita, Felicija, Kristina, Juoziu-
kas…

Būsime tylūs ir kantrūs – ne vaikai, o tikri angeliukai, kokius man
teko matyti tik šventuose paveikslėliuose.

Mes meiliai šypsosimės senelei, ir ji susigraudins, ir nebevarys mū-
sų lauk, o atvirkščiai – paglostys kiekvieną per galvelę.

Ne kas kitas, o tiktai ji pati, balta skarele apsigobusi seneliukė, iš šil-
tos orkaitės ištrauks pilną skardą gelsvai apskrudusių cukrinių runke-
lių skiltelių, dosniai pažers jų ant stalo, šypsosis visu smulkiu savo vei-
du, kiekviena jame įsirėžusia raukšlelyte, ir pasakys: leskite, viščiukai,
leskite…

Ir mes apgulsime tas skilteles, ir lesime, ir būsime karališkai laimin-
gi – prietemyje žiburiuos mūsų akys, gražiai baltuos jauni ir sveiki, ne-
pasotinami dantys.

O, tasai nenumaldomas apetitas!
O, amžinasai alkio jausme, lydėjęs iš metų į metus, argi nesi karališ-

kos prigimties?
Prisimindama  skrudintas  cukrinių  runkelių  skilteles  ir šiandien

dar tebejaučiu  salsvą jų skonį, ir tebevaikščioju senelės daržo tarpulys-
viais.

Viršum galvos man švyti mėlynas, be menkiausio debesėlio dangus.
Aš visada jaučiu senelių rankomis tvarkingai suverstą į lysves žemę,

apsikerojusią vešliais augalų lapais, įsirėžusią į atmintį gyvastingumu,
sotybe, kvapų pusnimis.

Regiu, kaip gležnas daigas laikosi kibiomis šaknimis tvirtai į ją įsi-
tvėręs, kol nepasisotins gaivalingais, niekada neišsenkančiais syvais.

Visada mokiausi ir tebesimokau iš daigo jo gyvastingumo, to sugebė-
jimo išverti, nepasiduoti.

Argi tai ne karališka išmintis, kurią paveldėjau kartu su kitomis pa-
mokomis šioje Utenos pagelžkelės gatvelėje, mediniam trobesy, numeriu
keturiolika?

Sakau, niekuomet nepavargsiu kartoti, kad varguose, šaltyje ir am-
žinuos nepritekliuose ar begaliniai ilgose pokario eilėse išties galima pa-
tirti karališko gyvenimo valandų ar akimirkų.

NUVINGURIAVUSIOJ EILĖJ

Perėjau tiltą per Nevėžį ir atsidūriau Stoties gatvėje.
Senos suskeldėjusios šaligatvio plokštės.
Tikriausiai iš anų laikų.
Anie laikai nedingo niekur, kol dar kvėpuoju, kol pati esu.

Stoties ir Jablonskio gatvių kampas.
Išilgai per Jablonskio gatvės šaligatvį nuvinguriavusi žmonių eilė.
Jau kelios valandos stypsau pačioje jos uodegoje.
Išaugtuose čebatėliuose suspaustos kojos, į ledą sustirę pirštai, vėjo

kiaurai košiamas švarkutis ant pečių.
Eilė išdrikusi išilgai aukštos lentų tvoros.
Senesni, atsinešę kėdutes, snūduriuoja persikreipę, galvas atkraginę

į atšerpetojusias tvoros lentas, sukdami vėjui pečius, pakaušius.
Jaunesnieji nerimsta, pakaitomis bėginėja prie durų, paskutiniais

žodžiais keikdami tvarką, erzindami vienas kitą, kad duonos šiandien
nebeatveš – ištisą naktį teks kiurksoti eilėje.

Aš stoviu užpakaly tvirtai suręsto vyro.
Neturėdama daugiau ką veikti, apžiūrinėju jo nugarą – plačią, aukš-

tais vatos prikimštais pečiais, dvokiančiais žibalu.
Žiūrinėti greitai nusibosta, jau vos laikausi neėmusi tvatyti kumš-

teliais tų milu aptemptų menčių, per kurias, kad ir kiek stiebtumeis, nie-
kaip neįmanoma matyti, kad dedasi prieky, prie parduotuvės durų.

Bet matyti nė nereikia.
Prie durų kilęs šurmulys veikiai atsirita iki mūsų, visi įpykę keikia-

si, garsiai kažkam grasina, balsai susilieja, virsta visuotiniu murmėji-
mu, kurį vos pajėgia perrėkti plonas spigus pardavėjos balselis, kad ji
niekuo dėta, duonos iš tikrųjų neatvežė ir šiandien nebeatveš – galite ne-
belaukti!

Šurmulys pamažu rimsta, eilė pastebimai praretėja, lyg staigus vėjo
šuoras ją būtų pertraukęs ir išpašęs lengvesnius, spėjusius pagelsti la-
pus.

Likusieji su palengvėjimu atsidūsta: dabar bus pirmesni.
Laiminga ir aš stumiuosi kelis žingsnius arčiau durų.
Priekyje stovėjusi milinė nugara taip pat dingo, dabar mano akims

atsiveria dangaus skliautas su raudonais gaisais vakaruose, virš galvos
praskrendančiu paukščiu ir visus mus trumpam apėmusia rimtimi.

Tą rimtį sudrumsčia Sto -
ties gatve dardantis iškleręs
autobusiukas – vienintelė to
laiko susisiekimo priemonė
mieste, į kurią pa-kliuvęs kiek -
vienas vaikas alpė-davo iš
laimės ir pasididžiavi-mo prieš
kitus, kad jam pasise-kė ne
pėsčiomis pereiti miestą, o va -
žiuotam.

Nulydėję autobusiuką aki -
mis, kas stovi kantriai, kas sėdi
ant kėdučių eilėje, kas pa siliko
namuose, visų veidai kaž ką at-
spindi, ir apie ką kiek vienas
nuolatos privalo galvo ti.

Juodas ir sunkus vakaras
užgula miestą, gatvės namai
kartu su parduotuve ir išilgai
tvoros sutemose vaiduokliškai
išdrikusia eile, gindamiesi nuo
vėsos ir vienumos, glaudžiasi
vis arčiau žemės.

Bet žemė, jau rudeniškai
at-vėsusi, menkai tešildo.

Dažno iš mūsų akys kryps-ta ton pusėn, kur šviečia sa-vojo būsto
langai, nakčiai kruopščiai uždangstomi išblukusių spalvos
užuolaidomis.

Nušiurpusi ir pristigusi kantrybės laukti mintyse svyru į tą
karališką šviesą.

Kuo aš blogesnė už kitus?
Už tą vyriškį su aukštais, vatos prikimštais pečiais, dvokiančiais ži-

balu, kuris atskilo nuo eilės ir dingo tirštėjančiose sutemose?
Telieka glaustis arčiau stovinčiųjų.
Jų šiluma ramina, pradedu galvoti, kad eilėje ne taip blogai, po

valandos kitos ateis manęs pakeisti senelė, o aš didžiuosiuos savimi, kad
ištvėriau, nepasitraukiau iš eilės.

Iš ryto būtinai viskas turėtų pasikeisti.
Abi su senele nusipirksime po keturkampės formos duonos kepalą,

išdidžios ir patenkintos keliausime Stoties gatve namo.
Karališkuose saulės spinduliuose skendės gimtoji Utenos gatvelė.
Namie atsipjausiu storą duonos riekę, kąsiu ją stambiais kąsniais,

užsigerdama ką tik pamelžtu mūsų Žalosios pienu, ir nieko nebestigs ma-
no laimei.

KAI ŽAIDĖME „KARUSĘ“

Užustalėj trise susėdom, jau man sugrįžus iš mokyklos: senelis, aš, Še-
šelgis, jis – mūsų nuomininkas, geležinkelietis, taip šitą vyrą apibūdino sene-
liai, kai kambarį jam išnuomojo, senelis išdalijo kortas.

„Karusę” žaisim.
Ir netikėtai keistas garsas, ausims visai neįprastas, jis kiaurai vėrė tro-

besį, matyt, pirmoji šį garsą išgirdau, o gal ir ne, gal tiedu vyrai reikalo ne-
matė reaguot į jį, ausis suskliaudusi tik aš klausausi.

Senelio baikščiai klausiu:
– Gal karas prasidėjo?
–  Ar mokytojai tau nesakė?
–  Ką man turėjo pasakyti?
– Kad Stalino jau nebėra... Jį laidoja... Tai  miesto įmonės ir fabrikai už-

kaukino sirenas...
– Jau...nebėra?!
– Ko snaudi? Kortą mesk! – senelio balsas plaukia iš toli, tik sąmonės pa-

čiu paviršium, man netelpa galvoj, kad Stalino jau nebėra, nors sakė – n e -
m i r t i n g a s ! . .

Žliumbiu ir negaliu sustoti, matau senelį, o galvoju: mirs... ir jis, ir aš, ir
Šešelgis, ir senelė mirs... Mieste neliks nė vieno gyvo po kiek metų... Jei mirė
Stalinas... Didysis vadas...

– Kas tau dabar? Apsižliumbei? Sakiau, kad kortą  mestum! – ramus se-
nelio balsas vėl sugrąžina realybėn.

– Kad Stalino nebėr...
–  Palaidos jį kaip ir kitus...

Senelis su Šešelgiu tarpusavyje mįslingai susižvalgo, toliau ramiai ap-
žiūrinėja kortas.

Norėčiau klausti jų, kodėl jie tokie abejingi, nes Stalino mirtis jiems – lyg
nuo žąsies vanduo, juk laidojamas Stalinas, tas pats, apie kurį dainas dai-
nuojam, vaikus myli, ant sienos klasėje – portretas Stalino, ir gretimoje kla-
sėje taip pat, matau tą Staliną ir aikštė prieš mokyklos langus... Galinga stovi
skulptūra... Atrodė, amžinas, atrodė, nemirtingas, ir štai tau... Nebėra.

Man kortos neberūpi, lekiu į  gatvę, nors Utenos gatvelė lyg išmirus, jei
ne raudonos vėliavos su juodais kaspinais, jinai atrodytų be galo nykiai, Ber-
niūnų Sargis pasimetęs, jis nebeturi ant ko loti.

Ineza Juzefa Janonė. Galudaržės krunė. Vilnius, leidykla „Versus aureus”, 2011.
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Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Audronė Girdzijauskaitė: Mano akį jau
seniai patraukė Jūsų kūryba. Ma tau, kad
galite padaryti daug įdomaus ir netikėto –

tai parodėte prieš keletą metų gindamasi savo dip -
lominį darbą. Ar nesigailit pasirinkusi lė lių teat-
rą? Kas Jus patraukė į šią sritį? 

Julija Skuratova: Man patinka lėlių te at-
ras, nors esu dirbus ir dramos teatre, ir tuos pa -
čius dalykus galima panaudoti ir dramos scenoje. 

A.G. Na taip, yra bendri dėsniai, tačiau yra ir
visiškai skirtingų dalykų. Ką Jūs laikytu mėt tik
lėlių teatrui priklausančiais bruo žais? 

J.S. Pirmiausia tai, kad čia yra galimybė daug
ką padaryti savo rankomis. O aš tai labai mėgstu. 

A.G. Be abejo – dramoje ne tie masteliai… O,
sakykit, Jūs įsivaizduojat, kad Jūsų sceno grafiją,
Jūsų lėles iš eskizų darytų kitas žmogus? 

J.S. Aš pati turiu prižiūrėti eigą, pa baigti da-
ryti lėles ir kostiumus. Taip pat pri žiūriu dekora-
cijų gamybą.…

A.G. Ar einat nuo mažo prie didelio, ar at -
virkščiai? 

J.S. Vis dėlto – nuo didelio. Pradžioj turi ži no-
ti, kokioj erdvėj viskas vyksta. 

A.G. Tą erdvę, man regis, iš dalies lemia dra-
maturgija, jos sukeltas įspūdis ir reikalavimai.
Kokią dramaturgiją, kokią literatūrą Jūs labiau-
siai mėgstat? Kaip ją atrandat? Kaip su prantu,
esat skaitantis žmogus…

J.S. Dažniausiai pjesę jau būna atradę kiti. Aš
pasiūliau tik Pogorelskio ,,Juodąją vištą” ir Odo -
jevskio ,,Muzikinę dėžutę”. Tai iš seno mano ba ga-
žo… Medžiaga man sukelia pradinį impulsą, o
paskui aš nuo jos gerokai nutolstu. Kai, pavyz -
džiui, su Nijole Indriūnaite galvojom apie ,,Muzi -
kinės dėžutės” inscenizavimą, tai ilgainiui visiš -
kai nutolom nuo Odojevskio pasakos ,,Miestelis ta -
bo kinėje”; liko tik personažai, kurių eskizus jau
buvau padariusi.

A.G. Šiandien nėra tokių dramaturgų, kurių
pjesės lėlių teatrui dulkėtų lentynoj. Statyti Marti-
naičio ar Gedos pjeses, kas jau buvo kone tobulai
Mazūro padaryta. ,,Didieji” jaunieji autoriai lė lių
teatro galimybėmis nesidomi. O ir patraukti jų tur-
būt niekas nebemoka… Jaučiu, Jumyse do mi nuoja
dailininko požiūris?

J.S. Taip, be abejo. 
A.G. Man regis, Jule, Jūs turit bendrų bruožų

su Vitalijum Mazūru: juk jis pradėjo režisuoti ta -
da, kai suprato, kad jo nepatenkina joks režisie -
rius, jis norėjo savo įvaizdžio teatro. O Jūsų dar ne -
traukia režisūra?

J.S. Įdomu man ne tiek režisuoti, kiek atrasti
me džiagą ir subrandinti sumanymą. Rodos, viską
jau sugalvojai – dekoracijas, medžiagas, matai min   -
tyse būsimo spektaklio vaizdą… Bet kai pra sideda
repeticijos…

A.G. …viskas griūva? Puikiai suprantu, nes
režisūra – sunki profesija, kurią įsisavina tik ta-
lentingieji. Jos neįmanoma išmokti. Tai Jūs su tin -
kat, kad režisūra – tai atskira profesija, ko nie kaip
ne supranta aktoriai? 

J.S. Be abejo. Aš niekada kitokių minčių ir ne -
turėjau. Nors teatro istorijoje yra buvę atvejų, kai
dailininkas buvo ir režisierius. Tokį dailininko
teat rą kūrė Stanislawas Wyspianskis, Tadeuszas
Kan toras, Robertas Wilsonas ir kiti. 

A.G. Daugelis aktorių, dramaturgų ir kai ku -
rie dailininkai, įžengę į režisūros zoną, gerokai
,,ap silaužė ragus”. 

J.S. Suprantu, kad režisierius turėtų būti ir
pedagogas, ir psichologas, ir organizatorius… 

A.G. Jūsų spektakliai yra savotiški – juose lyg
ir negirdi teksto, dominuoja tam tikram ritmui
pavaldus judesys, plaukiantis vaizdas. 

J.S. Piešdama eskizus visuomet klausausi mu -
zikos, kuri man čia tinka. Gaila, kad kuriant spek-
tak lį muzika paprastai atsiranda labai vėlai. Atsi -
radusi anksčiau, ji daug ką galėtų nuveikti. Galė -
tum net kai kurių tekstų atsisakyti. 

A.G. Kuris iš spektaklių Jums pačiai artimi-
ausias? 

J.S. Iki šiol – ,,Juodoji višta”, ,,Panelė Chan”,
,,Muzikinė dėžutė”, kiekvienas savaip. Dirbdama

,,Lėlėj”, aš viską darau kaip sau. Man tai svarbu. 
A.G. Bet dabar, matau, Jūs išplaukiat į tarp-

tautinius vandenis. Neseniai grįžot iš Lenkijos,
kur jau antrą kartą buvot kviesta kaip scenografė.
Prieš kelerius metus (2004 m.) stažavotės Aleksan-
dro Zelwerowicziaus Varšuvos teatro akademijos
Baltstogės lėlių teatro skyriuje, vėliau esat apdo va -
nota už ,,Lėlėje” pastatytą ,,Muzikinę dėžutę” ke-
liuose tarptautiniuose festivaliuose. Jau daug me-
tų lenkai įdėmiai žiūri į mus per sieną, bando ben-
dra darbiauti, nes šiuo metu jų šalyje jaučiamas lė-
lių teatro atoslūgis, lyginant su 7-ojo ar 8-ojo de -
šimtmečio teatru. 

J.S. Pirmiausia su režisierium Janiszu Ryl–
Krystianowskiu Poznanės ,,Teatr animacji” (Ani -
ma  ci jos teatre, 2005) statėme Jaroslawo Mareko
Rymkiewicziaus ,,Krol Mięsopust”. Pjesė skirta
kar navalui ir yra apie karnavalą. Tai spektaklis
su au gusiems, kuriame ir lėlių nebuvo. Vietoj lėlių
buvo panaudotos kaukės ir jų provokuojamas spe -
cifinis judesys. 

A.G. Tokio pobūdžio spektaklio dar nesat da-
riusi? 

J.S. Nesu. Bet teatras man ir suteikė laisvę ak -
toriuje ieškoti lėlės.

A.G. Atleiskit, kad pertrauksiu. Pilną laisvę
re žisierius duoda dailininkui, man regis, dviem at-
vejais: kai pats visai nežino, ką jam daryti, arba
kai pažįsta dailininką ir juo pasitiki.

J.S. Jie manęs visiškai nežinojo. Pažintis nebu-
vo lengva: kai jau buvau padariusi dekoracijas ir
kostiumus, jie dar repetavo prie stalo su aktoriais.
Mano nuotaika buvo prasta, nes nežinojau, kaip
mano darbai bus panaudoti. Bet paskui viskas išsi-
lygino. Ir žiūrovams spektaklis labai patiko. Buvo
atėję aktorių kolegų iš kitų teatrų ir, nors buvo tam
tikrų nesklandumų, visi sakė, kad spektaklis origi-
nalus, kad tokio įdomaus seniai neturėjo ir pana-
šiai. Man labai patiko Poznanės teatro tvarka:
šiandien ko nors paprašei – rytoj jau viskas bus pa -
da ryta. Puikiai dirbo cechai ir net scenos dar bi-
ninkai.

A.G. Minėjote, kad spektaklyje naudojote gri-
mą ir kaukę. Žiūrint į nuotraukas, man toks deri-
nys nie kur nematytas.

J.S. Taip, ir man tai buvo įdomus bandymas.
Kaukės buvo padarytos iš klijais sutvirtinto tin-
klelio. Tokia kaukė yra visiškai lengva. Jos for ma
bu-vo panaši į šalmą, kurį galima įvairiai įvairiose
vietose iškirpti keičiant jo formą. Iškirp tose kau-
kės vietose atsiveria vieta grimui. Taigi gri mas
tarsi papildė kaukę. 

A.G. Sakėt, kad siužete tarnas, apsikeisdamas
kaukėmis su karaliumi – o apsikeisti savo vaidme -

nimis norėtų kone visi – tampa karaliumi.
Labai ak tuali tematika. Įsivaizduoju, kiek
čia galima su kelti gero juoko. O ar vaidino lė-
lių teatro aktoriai? 

J.S. Tame ir glūdėjo viso spektaklio tema
bei jo žavesys – karnavalas. Beje, vaidinti su
kaukėmis ne visiems vienodai sekėsi. Ne-
lengva atrasti kaukę atitinkančią kūno plas-
tiką. Kaukes dariau aš pati, o taip pat visus
tuos plaukus, akis, grimus, tik kau kių karka-
sus darė butaforai. Įdomiausia buvo grimuo-
ti aktorius. Aš gavau didžiulę grimo paletę.
Tai buvo lyg tapymas ant veido. Pirmą kartą
aktorius grimavau tris valandas. Režisie-
riaus padėjėjas iš pradžių norėjo įsiminti,
kur kokį grimą, kokį atspalvį aš dedu, bet
paskui suprato, kad tai be viltiška. Buvo at-
rasta kita išeitis – padaryta daug nuo traukų
ir vėliau aktoriai turėjo išmokti gri muo tis
patys pagal tuos pavyzdžius. Nepaprastai
įdomu buvo kurti kostiumus. Iš pradžių akto-
riai užsidėdavo medžiagą, o aš ant jų pati kar-
pydavau, klijuodavau, modeliuodavau… O
dekoracija vaizdavo didžiulę lovą, kuri sykiu
simbolizavo šalį, kurioje vyksta veiksmas.
Šalis, kurioje tarnas tam pa karaliumi, pasi-
daro lyg kokia didžiulė bordelio lova, kurio-
je visi aiškinasi savo santykius, kol ,,šalis”
nesuskyla į kelias dalis. Scenovaizdyje taip
pat buvo ir juodi veidrodžiai – durys, kuriuo-

se atsi spindėjo karnavalo perversmų ir kaukių
keitimo vyks mas. Nemažai su aktoriais dirbo ir
choreogra fas. Spektaklis buvo tarsi koks mirties
šokis… 

A.G. Jaučiu, kad darbas prie spektaklio buvo
tar si koks hepeningas, išjudinęs visą teatrą. 

Sprendžiant iš nuotraukų, tai turėjo būti pui -
kus reginys, kuris man kažkuo primena Jono Vait -
kaus politiškai angažuotą groteską – Alfredo Jarry
,,Ka ralių Ūbą”. Ten irgi veikė aktoriai su grimo
kau   kėmis, o kostiumus iš virtuvinių klijuočių Ja -
nina Malinauskaitė ,,konstravo” tiesiog ant akto -
rių… 

Dabar – apie kitką. Norėčiau sužinoti, kiek
Jums svarbus lėlės valdymo mechanizmas ir ar
priklauso lėlės mechanika nuo personažo charak-
terio? 

J.S. Be abejo, tai labai susiję dalykai; bet galbūt
tai yra mano silpnoji vieta. Iš pradžių man visuo -
met svarbiausia lėlės išorė, jos grožis. Toks lė li -
ninkas kaip Mazūras turbūt jau iš anksto žino,
kaip ta lėlė judės, kaip veiks. Negalėčiau su juo ly-
gin tis. 

A.G. Jūsų spektakliuose buvo skirtingų lėlių.
Vienos – tai toks paprastas ,,barškutis” ant vielos,
o kitos – sudėtingesnės, tarsi alsuojančios iš vi -
daus. Ar prisirišat prie savo lėlių? Juk padarai ir ji
tampa tarsi šeimos narys? Štai vienos liko Poz na-
nės teatre, kitos – dar kur nors. Ar negaila? 

J.S. Ne, man negaila. Aš prie jų neketinu grįž -
ti. Padariau, atsisveikinau ir einu toliau… 

A.G. Bet jeigu kas sunaikintų ar paniekintų,
nejau nebūtų skaudu? 

J.S. Tokiu atveju būtų gaila. Iš dalies. Bet
teatro žavesys ir slypi tame, kad jis kaip upė – teka
ir nuteka…

A.G. Turbūt visais laikais būdavo periodai,
kai teatras dėl vienų ar kitų priežasčių nesaugo sa -
vo turto, net naikina, o paskui susigriebia, ima ieš -
koti, restauruoti… (užtat labai džiaugiuosi, kad Ri -
mas Driežis ,,Lėlės” teatre įkūrė lėlių muziejų –
kaip kokią prieglaudą…)

Man norėtųsi dar grįžti prie Jūsų santykio su
dramos teatru. Sakykit, ar Jūsų nebaugina didelė
erdvė? Tokie dailūs, jaukūs, maži objektai, kaip
Jūs mėgstate ir mokate daryti lėlių teatre (beje, ir
lėlių teatre į juos norisi žiūrėti per žiūronus, – taip
kruopščiai viskas padaryta, tiek daug vos įžiūrimų
autentiškų detalių, kurios teikia specifinę vaizduo-
jamos epochos atmosferą) didelėje scenoje tiesiog
,,paskęstų”.

J.S. Dramos scena mane ne tiek baugina, kiek

LĖLIŲ TEATRAS – NE TIK VAIKAMS
Su scenografe Julija Skuratova kalbasi Audronė Girdzijauskaitė

Nukelta į 5 psl.

Spektaklis „Polius”. V. Nabokovas. Balstogės lėlių teatras, reži- 
 sierė E. Piotrowska.                              J. Skuratovos nuotr.
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domina. Joje slypi daug galimybių ir paslapčių. Vie-
na iš jų – apšvietimas. Scenoje ne visuomet vis ką –
tą materiją, butaforiją – gali padaryti ran komis, jau-
dinantį vaizdą gali sukurti teatrinė švie sa.

A.G. Technika gerokai pažengus ir ją dera mo -
kėti valdyti.

J.S. Taip, būtent. Antras dalykas, dramos teat -
re viskas dar labiau priklauso nuo režisieriaus.
Jeigu tektų dirbti su geru režisierium, daug ko ga -
lėtum išmokti. 

A.G. Jūsų kameriškos dvasios spektakliai,
pats mąstymo būdas, man regis, būtų artimas Ri -
mui Tuminui. Bet, atkreipkit dėmesį, kad po kame -
riškumu, poetiniu mąstymu jo spektaklių sceno -
gra fija – o tai dažniausiai Adomo Jacovskio sceno -
gra fija – visuomet slypi tvirta koncepcija. Va kur
slypi jų ,,sandorio” jėga.

J.S. Laimė atrasti savo režisierių ir kalbėti su
juo viena kalba.

A.G. Na ką gi, linkiu Jums neišduoti lėlių te -
atro, kuriam dabar ir visuomet buvo reikalingas
geras dailininkas su idėjų skrynute. Linkiu
Jums išbandyti savo jėgas ir dramos teatre,
nes tikiu, kad lėlių ir dramos teatro sąveika
gali praturtinti juos abu. Tuo jau anksčiau te-
ko įsitikinti, stebint Jono Vaitkaus, Eimunto
Nekrošiaus, Valentino Ma salskio, Gintaro
Varno ir kitų mūsų režisierių spektaklius (jau
nė nekalbu apie naująją ,,Madam Butterfly”
operoje!), kuriuose ypatingai įdomi daik to ir
žmogaus, gyvo ir negyvo santykių dialektika,
lėlės ar kaukės panaudojimas.

Po vienerių metų … 
A.G. Mūsų pokalbis nutrūko prieš metus.

Po to Jūsų gyvenime sekė daug visokių įvykių,
ne tik Len kijos teatruose, bet ir toliau. 

J.S. Po spektaklio Poznanės teatre buvau
pakviesta į Slovakiją, kur dirbau drauge su
jauna lenkų lėlių režisiere Ewa Piotrowska;
šiuo metu ji yra Rzeszowo lėlių teatro meno va-
dovė. Slovakai ją pastebėjo dalyvaujant viena -
me iš teatro festivalių, o paskui pasikvietė. O
aš su ja susipažinau, stažuodamasi Baltstogėj,
ir mes panorom dirbti kartu… Slovakijos
mies telio Košice lėlių teatras – ,,Babkove di-
vadlo” – tai teatras, kuriame yra įrengtos dvi
scenos – jaunimui ir vaikams. Ten dirbti bu vo
labai malonu. Puikūs meistrai cechuose viską
da rė tiksliai ir su meile. 

A.G. O kokį veikalą ten statėt? 
J.S. Mes kūrėm spektaklį anglų vaikų

rašytojos Beatrix Potter pasakų motyvais –
,,Siuvėjo pasaką” – apie tokį siuvėją, kuris
siuvo drabužius turtingiems žmonėms, o kai likda-
vo at raižėlių nuo balinių suknelių ar frakų, iš jų jis
su kurpdavo dra bužėlius savo draugėms – pely -
tėms, kurios gyveno jo name. Bet štai prieš Kalė -
das siuvėjas suserga, nespėja atlikti užsakymų,
labai dėl to išgyvena, bet čia, kaip ir turi būti pa -
sakoje, jam pagelbsti jo globotos pelytės… Ta ang -
liško stiliaus pasaka yra tik rai smagi: mat ir aš
drabužėlius savo lėlytėms dažnai siūnu iš pažįsta-
mos siuvėjos at raižų, taigi ir mano lėlės – kaip tos
pelytės… Suma niau, kad veiks mas vyks senose ko -
modose, kurių ko jos – iš špūlelių, o stalčiukai pe -
lytėms tarnavo kaip kambariai; buvo juokinga, kai
pelytės tarsi valgomajame įsikurdavo už stiklinių
bufetėlio durelių ir ger davo arbatą iš por ce lianinio
servizo… Beatrix Potter buvo vieniša, jos namuose
buvo apstu įvairių žvėrelių, kuriuos stebėdama ji
ir su   galvodavo pasakų siužetus. Todėl ir mūsų
spektaklyje žvėreliai buvo aprengti kaip žmonės, o
ir gy veno panašiai… Po to Ewa pakvietė mane ir
mū  sų režisierių Rimą Driežį į savo teatrą Rzeszo -
we ir pasiūlė patiems rinktis veikalą. Mes nutarėm
statyti Vytautės Žilinskaitės ,,Berniuką iš albumo”. 

A.G. Labai džiaugiuosi, kad pasirinkot lietu-
viš  ką veikalą, kad ne tik žmonės, bet ir veikalai
perž engia sienas. Tai reiškia, geros senos pjesės
nesensta?

J.S. Oi ne. Man Žilinskaitės pasakos labai pa -
tin ka – meistriškai parašytos ir su mintimi. Įdomu
buvo dirbti su Rimu, be to, įdomūs buvo ir Ewos
pa stebėjimai (tai tas retas atvejis, kai teatro meno
vadovas apsilanko kito režisieriaus repeticijose),
nes ji mokydamasi įgavo profesionalių įgūdžių;
mat Baltstogėje dirbo, tebedirba ar lankosi puikūs
pedagogai, lėlių teatro istorikai, teoretikai, tokie
kaip Henrikas Jurkowskis, Marekas Waszkelis ir

kiti…
A.G. Baltstogės teatrinė mokykla – tai tikra

lėlininkų sodininkystė, kur kiekvienas daigas puo -
selėjamas. Beje, būtent tokio rimto parengimo stin-
ga Lietuvos lėlininkams. Štai ir dabar Muzikos
aka demijoje rengiamam lėlininkų kursui kol kas
nedėsto nė vienas profesionalas lėlininkas… 

J.S. Mūsų spektaklis Rzeszowe – ,,Berniukas iš
albumo” – man svarbus įvairiais požiūriais: pažin-
tis su nauju kolektyvu, naujos formos paieškos. Šį -
kart mane inspiravo vokiečio Hunderwasserio ta -
pyba, – jam būdingas toks žaismingas, lyg vaikiš-
kas piešinys… Mes darėm plokščias lėles, kurios
spektaklio metu galėjo būt išardomos, judėti, ,,vai-
dinti” galėjo net atskiros jų dalys. Vaikams tikra
atrakcija tapo lėlės figūros surinkimas, kai, pavyz-
džiui, kojos atsiduria rankų vietoje… Links ma
žaisti buvo ir aktoriams. Beje, spektaklis apie tai ir
buvo, kad suaugę žmonės pamiršta savo vai kystę,
betarpiškus žaidimus ir praranda ryšį su savo
vaikais… Kiek žinau, ir šis spektaklis tapo fes ti-
valiniu. Visuomet įdomi vaikų reakcija. Vai kai

ilgai apžiūrinėjo lėles ir mokytojams sakė, kad tik
duokit medžiagos – ir jie tuoj patys padarys tokį
teatrą. O Slovakijoj po savo spektaklio irgi išgir-
dom įdomų vaikų komentarą, jie klausė ,,Kada dar
rodys šitą kiną?” ,,Ar galėčiau nusipirkti lėles”? 

A.G. O, tai svarūs ir labai šiuolaikiški kompli-
mentai. O kodėl ,,kiną”? 

J.S. Matyt, pripratę prie daugiaserijinių TV fil -
mų… Laukia antros serijos…

A.G. Pavasarį su vengrų režisiere Kata Csato
,,Lėlėje” pastatėt ,,Senelės pasaką” …

J.S. …o vėliau savo sumanymą perkėlėm į Ven -
grijos lėlių teatrą, į ,,Budapest babszinhaz”. Pjesę,
kaip žinia, parašė pati režisierė, prisimindama sa-
vo senelės istoriją. Spektaklis yra beveik be žo-
džių, todėl labai svarbi yra lėlių animacija, kiek-
vienas lėlės judesys. Suprantama, kad kitiems ak -
toriams vaidinant, spektaklis tapo kitoks. Tiesa,
jautėmės tenai kiek kitaip nei Vilniaus ,,Lėlės”
jau  kiose erdvėse. Įsivaizduokit mūsų miniatiūrinį
teatriuką, kuriame didžiausia lėlė – maždaug tris-
dešimties centimetrų aukščio – patekusį į didžiulį
Obrazcovo teatro tipo lėlių ,,fabriką”. Jame įreng-
tos kelios žiūrovų salės, nesibaigiantys dirbtuvių
la birintai, kuriose įprasta gaminti dideles, iš tolo
matomas lėles. Kai aš atėjau su savo pasiūlymu, vi -
si labai nustebo. Įsivaizduokit, aš meistrų pra šau
penkiolikos centimetrų lėlytei pragręžti skylu tes
akims. Buvo baisu ir juokinga, kai meistras grie -
 bėsi galingo grąžto, didesnio už lėlės galvą. Ir tuoj
pat pametė akims paruoštą karoliuką… 

A.G. O kaip su lėlėmis jautėsi aktoriai? Juk
jiems tai irgi turėjo būti netikėta?

J.S. Aktoriai lėlytes pamilo. Viena iš karto pa -
klausė, ar galėtų savąją namo pasiimti. Pirmą kar -
tą mačiau, kaip aktorė repetuodama pabučiavo

savo lėlę… Premjera praėjo sėkmingai, o dabar abu
teatrai – ,,Lėlė” ir ,,Budapest babszinhaz” – suma -
nė apsikeisti ,,Senelės pasakomis”. Tai ir bus kul -
tū ros mainai. Be šito spektaklio, vėl Poznanės
,,Teatr animacji” su lenkų režisierium Januszu
Ryl – Krystianowskiu pastatėm ,,Muzikinę dėžu -
tę”. Vilniuje šį spektaklį statėm su Rimu Driežiu;
po gastrolių Poznanėje lenkai panoro ,,Muzikinę
dėžutę” turėti savo repertuare… Negalėjau atsisa -
kyti savo lėlių, kurios lėmė Indriūnaitės pjesės su -
manymą, bet kito režisieriaus ir aktorių rankose
jos įgijo visai kitą kvapą. Kitokia – koliažinė – de -
ko racija, kitokie ,,retro” kostiumai aktoriams ir
vie toj trijų aktorių ten vaidino net septyni. Atsi ra -
do daug muzikos, ir spektaklis tapo panašus į miu -
 ziklą – linksmas, gero ritmo, kas visuomet pa tinka
publikai; pasikeitė nuotaika – dingo mūsiš kio pas-
tatymo lyrizmas, nostalgija. 

A.G. Kelintą kartą, Julija, girdžiu minint žodį
,,dekoracija”. Lėlių teatre man dekoracija visuo -
met nuslysta kažkur į dešimtą planą, apie ją lyg ir
ne galvoji. O kaip gi pačiai, rengiantis spektakliui,

būna? 
J.S. Įvairiai būna. Pavyzdžiui, kai ,,Lėlėje” pra -

dėjau ,,Muzikinę dėžutę”, ilgai sėdėjau ir galvojau,
kur, kokioje erdvėje vyks veiksmas… ir galiausiai
sumaniau lėles, važinėjančias ant ratukų. Taigi pa -
čios tos lėlės ir tapo dekoracija…

A.G. …judančia, sudarančia vis naujas mizan-
scenas dekoracija, kas lėlių teatrui, man regis, pui -
kiai tinka...

J.S. Nuo erdvės apmąstymo ir pradedu galvoti
apie spektaklio visumos vaizdą.

A.G. …ir svarbu atmosfera, emocinis fonas; iš
tikrųjų, tikra konstruktyvi ,,dekoracija” buvo ir
Jū sų ,,Juodojoje vištoje”, bet ta dekoracija visą lai -
ką kito, keitė teatro pobūdį (tarpais tai buvo šešė-
lių teatras, tarpais – teatras už širmos), ji alsavo
kar tu su personažų-lėlių gyvenimu.

Man, Jule, labai džiugu, kad peržengei Lietu -
vos ribas, tapai žinomu žmogum užsienyje. Bet, ki -
ta vertus, gaila, kad mažoka Tavo spektaklių Lie-
tuvoje. Norėtųsi, kad ir čia jaustųsi Tavo origina-
lios kūrybos poveikis mūsų scenai. Nors esi lais-
vas žmogus, nepriklausai nė vienam teatrui… To -
kia laisvė – nuostabus dalykas. Kai esi laisvas – ky-
la daug gerų idėjų.

J.S. Lėlių galimybės dar anaiptol neišnaudo-
tos. Kartais lėlės papildo ir praturtina dramos ir
muzikinio teatro spektaklius. Pagaliau lėlių teat -
ras nėra tik teatras vaikams, norėtųsi kurti spek-
taklius su lėlėmis suaugusiems. Ir man atrodo, kad
būtų įdomu jungti lėles su kitais menais, išryškin-
ti jų universalumą. 

A.G. Pastaraisiais metais visose kūrybos sri-
tyse vyksta menų ,,kryžminimosi” procesai. Būtų
įdomu ieškoti galimybių lėlei reikštis kitose, nau-
jo se plotmėse. �

Atkelta iš 4 psl.

Spektaklis ,,Muzikinė dėžutė”. Vilniaus  teatras „Lėlė”. Scenarijaus autorė – Nijolė Indriūnaitė.        J. Skuratovos nuotr.
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Tautos patriarchas Jonas Basanavi -
čius nuo 1882 m. gruodžio 19 d. iki
1884 m. vasario 1 d. gyveno Praho -

je. Šis laikas lietuvių tautai ir pačiam vi -
suo  menės veikėjui buvo reikšmingas dviem
požiūriais. Pirma, 1883 m. pra džio je J. Ba   -
sa navičius su bendraminčiais pa ren gė pir -
mąjį „Auszros” numerį, o sausio 28 d. pa -
rašė garsiąją „Auszros” prakalbą. Antra,
1883 m. rudenį susipažino su būsi ma žmo-
na Gabriela Eleonora Mol. Apie gim ti nę ir
pasaulį, beveik nežinomą G. E. Mol-Ba sa -
navičienės asmenybę, Basanavi čių ar chy -
vų būklę bei tyrinėjimų strate gi jas LAI -
MUTĖ ADOMAVIČIENĖ kalbasi su litera -
tū rologu dr. VAIDU ŠEFERIU (Brno uni ver -
sitetas), 2009 m. parengusiu knygą „Ma  no
tėvynė – prie jo širdies: Gabrielos Ele o no -
ros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiš -
kai” (leidėjas – Lietuvių literatūros ir tau -
 to  sakos institutas). 

– Esate teigęs, kad keliaujate iš kultūros į kul -
tū rą. Kur slypi išeiviško gyvenimo prasmė?

– Kiek ironizuodamas galėčiau pasakyti, kad
esu tikras Vidurio Europos pilietis: gimiau, augau
ir mokiausi Lietuvoje, baigiau Vilniaus univer si -
tetą, paskui studijavau Austrijoje ir Prancūzijoje,
nemažai laiko praleidau Vokietijoje ir Lenkijoje,
dabar dirbu Čekijoje. Nors tai skambės para dok -
saliai, bet laikau save sėsliu žmogumi, kuriam sun -
ku (tiesą sakant – neįmanoma) pakeisti savo sim -
bolinės pasaulio ašies vietą. Apie tai rašė Czes -
lowas Miloszas (regis, „Gimtojoje Europoje”) – esą
žmo gus gali blaškytis po visą pasaulį, gyventi ki -
tame žemyne, nei yra gimęs, bet jo atmintyje yra
neišdildomai įsirėžęs vienintelis simbolinis at -
skai tos taškas, kuris leidžia susivokti pasaulyje ir
savyje: pagal jį žmogus orientuojasi erdvėje, pagal
jį brėžia savumo ir svetimumo ribas, priklausomai
nuo jo taria „toli” ar „arti”, „čia” ar „ten”. Šis taš -
kas – tai gimtoji vieta. Tad nieko nuostabaus, kad
ir mano sąmonėje veikia tokia atskaitos sistema –
ma no gimtinė.

O išeiviško gyvenimo prasmė? Nėra jokios
ypa  tingos išeiviškos prasmės. Nesijaučiu esąs iš ei -
vis. Niekur neišėjau – tiesiog dirbu kitame mieste,
net ne itin toli nuo gimtosios Tauragės ar jaunys -

tės Vilniaus. Prasmės neįmanoma išreikšti geogra -
fine ilguma ir platuma, jos nenusako nė laiko vie -
ne tai – akimirka daug kam prasmingesnė nei de -
šimt metis. Prasmė kiekvienam vis kitokia – ir
nors lengva svaidytis žodžiais apie Lietuvą kaip
apie gyvenimo prasmę, tai visada tik žodžiai. Ir
daž  nai įtartinoki. 

Bandau daryti tai, kas, mano galva, naudinga
mano šaliai – mokau studentus lietuvių kalbos,
siun  čiu juos studijuoti į Lietuvą, skaitome senuo -
sius ir naujausius lietuvių literatūros tekstus. Ty -
ri nėju išmintingų lietuvių pėdsakus man priei na -
muose archyvuose ir rašau apie tai, ką pavyko at -
rasti. Ar tai prasminga – sunku pasakyti. Bet jei
nesirūpini vien savo uždarbiu, jei bandai peržengti
siauras kasdienių rūpesčių ribas savo skaitiniais,
tekstais ir žodžiais – vakare jautiesi kiek ramiau.

O nuo savojo centro sunku išjudėti. Manasis
buvo ir tebelieka ten, kur jis susiformavo vaikys tė -
je – Staiginė, Trūkiškė, Tauragė. Sveiki, mielieji. 

– Jūs gyvenate ir dirbate Brno universitete, Če -
ki joje, bet laiko randate lietuvių literatūros tyrinė ji -
mams, ypač senajai lietuvių kultūros, literatūros is -
to rijai, iškilioms XIX a. asmenybėms. Kaip pa vyks -
ta suderinti darbą universitete ir dirbti litera tū ro lo -
gi nį darbą, kai archyvinė medžiaga Lietuvoje?

– Suderinti šiuos dalykus – labai paprasta.
Šiais laikais aukštojo mokslo sistema pati rei -
kalauja derinti pedagoginę ir tiriamąją mokslinę
veiklą. Vien dėstydamas karjeros nebepadarysi.
Tad pats universitetas skatina aktyviai veikti, ty -
rinėti archy vus, publikuoti, skaityti pranešimus
konfe rencijose. Palyginti nesunkiai galima gauti
lė šų studijų kelionėms, konferencijoms, mokslinių
teks tų leidybai, nemažai pinigų skiriama nau jau -
siai mokslinei literatūrai įsigyti. Tai ne koks ypa -
tingas Brno universiteto bruožas – šiuos dalykus
finansiškai ir struktūriškai remia kiekvienas soli -
dus universitetas. Ir Lietuva čia ne prastesnė už ki -
tas šalis, dargi atvirkščiai – dažnai bendra dar biau -
ti su Lietuvos mokslinėmis institucijomis man bu -
vo lengviau ir paprasčiau nei su „savo” Brno uni -
ver siteto biurokratais.

Taigi beveik nesvarbu, kur yra archyvinė me -
džia ga – šiais laikais ji pasiekiama palyginti ne -
sun kiai ir greitai. Į Lietuvą vykstu 3–4 kartus per
metus, tad norimą medžiagą dažniausiai nusi kopi -
juoju, o paskui ją tyrinėju jau savo darbo vie to je
Brno.

– Kada atradote Jono Basanavičiaus archyvą,
saugomą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
rankraštyne? Jūsų nuomone, ar visapusiškai ištyri -
nė  tas J. Basanavičiaus archyvas?

– Archyvo neatradau. Jis kuo puikiausiai ži no -
mas visiems tyrinėtojams, yra palyginti kruopš -
čiai sutvarkytas, visiems dokumentams priskirtos
gražios ilgos signatūros. Bet Jono Basanavičiaus
archyvalijų yra nepaprastai daug (tūkstančiai), ne
vi sos jos vienodos istorinės vertės, ne visos

kruopš čiai ištyrinėtos. Mano spaudai parengtas
Gab  rielos Eleonoros Mol dienoraštis taip pat
lietuvių skaitytojams jau buvo žinomas anksčiau –
daug jo ištraukų publikavo pats Jonas Basana vi -
čius savo autobiografijoje (o iš jos citatos išplito ir
kitų tyrinėtojų raštuose). Bet kartą Basanavičiaus
autobiografija pateko į rankas mano žmonai (ji
taip pat dėsto universitete), kuri labai paprastai
manęs paklausė: „O kodėl tu cituoji Gabrielos die -
no raštį iš Basanavičiaus knygos? Juk esi skaitęs
originalą?” Tai ir buvo ta atradimo akimirka – na -
gi ne, neskaičiau, niekas to originalo neskaitė!
Nors šie tekstai gulėjo tvarkingai sudėti archyvi -
niuose vokuose Vilniuje, Lietuvių literatūros ir
tau  tosakos instituto bibliotekoje, tereikėjo tik atei -
ti ir perskaityti. Taip ir padariau – nedelsdamas
nu vykau į Vilnių ir po poros savaičių jau skaičiau
smulkia gražia rašysena primargintus Gabrielos
Eleonoros Mol dienoraščio puslapius. Tad tikroji
G. E. Basanavičienės „atradėja” – tai mano žmo na
Michaela, o aš tik realizavau jos duotą impulsą. 

Kai dėl paties Jono Basanavičiaus archyvo, tai
jis sutvarkytas palyginti neblogai. Iš didžiųjų Ba -
sa  navičiaus gyvenimo ir veiklos tyrinėjimo trūku -
mų norėčiau paminėti dar nepublikuotas jo užrašų
knygeles – tėra paskelbta keliasdešimt ištraukų
(te beleidžiamoje „Basanavičiaus bibliotekos” seri -
jo  je), kurių nepakanka jokioms rimtesnėms išva -
doms padaryti. Reikėtų publikuoti visas užrašų
knygeles be jokių iškraipymų ir ta kalba, kuria jos
buvo rašomos (lenkiškai, lietuviškai, vokiškai,
bul gariškai, rusiškai) – tai būtų neįkainojamas
šal   ti nis Basanavičiaus dvasinei raidai pažinti.

Tęsinys kitame numeryje

,,Jaučiausi kaip savo darbą gerai atlikęs detektyvas”
Dr. Vaidas Šeferis apie knygą ,,Mano tėvynė – prie jo širdies”

Knygos viršelis Knygos nugarėlė

Dr. Vaidas Šeferis



Vaikų literatūra neįsivaizduojama be svajo -
nės. Žinoma, romantikų siekius, iš kur ir
atei na svajonės tematika, gerokai pakore -

ga vo realizmas, o Vytautė Žilinskaitė – XX a. pa bai -
gos ir jau į XXI a. koją įkėlusi autorė, be to, su -
augusiems skaitytojams rašiusi aštrias į visuo me -
nės negeroves nukreiptas humoreskas ir anaiptol
nematanti pasaulio pro rožinius akinius. Vis dėlto
nemažai jos veikėjų svajoja ir netgi galima išskirti
tam tikrus jų svajonių tipus, kurie labiausiai iš -
ryš kėja analizuojant originaliąsias literatūrines
pasa kas ir apsakymus. 

Pirmiausia – apie kai kurias literatūrines pa -
sakas. Jų veikėjai dažniausiai yra personifikuoti
gyvū nijos, augalijos ar tiesiog gamtos pasaulio
atstovai. Jų svajonės – peržengti savo prigimties
ribas arba bent jau patekti į svetimą jų prigimčiai
teritoriją. O tai turi savo kainą – dažniausiai gy vy -
bės.

Išsipildžiusi snaigės svajonė pasakoje „Snaigė,
kuri neištirpo” tampa dramatiniu išgyvenimu,
nors iš pradžių atrodo kaip tik atvirkščiai – neiš -
tirpusi su kitomis snaigėmis ji tartum įgyja nemir -
tingumą: prigimtinė jos savybė transformuojama.
Tačiau šitokia transformacija  – tai atskirtis. Snai -
gė pasmerkta vienatvei. Visi jos vengia, bijo. Ji šal -
ta, todėl nusprendusi pažaisti su berniuku, tam pa
jo ligos priežastimi. Dirbtiniai ledai negali at stoti
brolių. Tačiau pasakos pabaiga skaidri: pra dėjusi
verkti, snaigė susigrąžina savąją prigimtį ir miršta
iš tirpdama – o kartu palaisto perdžiūvusią nuo
kait ros ramunę. 

Turbūt mažiausią svajonės įgyvendinimo kai -
ną sumoka sliekas iš pasakos „Bebaimis sliekas”.
Ilgėdamasis permainų ir trokšdamas, kol jaunas,
pasidairyti po platųjį pasaulį, jis pats puola po žve -
jo kastuvu ir leidžia save pamauti ant kabliuko.
Ken tėdamas skausmą sliekas sugeba apsidairyti
ežero gelmėse, pripasakoti visokiausių istorijų jo
gyventojams ir laimingas grįžta į pievą, mat žvejui
pasidaro įtartina, kad žuvys taip ilgai ant jo ne už -
kimba: „Sliekas užuodė savo urvelio kvapą ir, lyg
sū nus paklydėlis, palaimingai išsitiesė ant žemės,
prašydamas saulę išdžiovinti jo permirkusį kūnelį
ir užgydyti sunkias žaizdas...” (rinkinys „Robotas
ir peteliškė”, 1978, p. 22). Pasiseka ir jūros žvaigž -
dei iš pasakos „Jūros žvaigždė” – jai išsvajota ke -
lio  nė į nepažįstamą erdvę ant dangaus žvaigždės
spin dulio baigiasi tik išgąsčiu. 

Pasakoje „Pušaitės klajonės” didelio miško pa -
kraštyje išaugusi pušaitė įsiklausydavo į traukinio
ratų dundesį ir mąstydavo, kad keliauti turbūt labai
gera: „...ratai gaudė paslaptingą kelionių dai ną:

Pūgos ir vėjai kaukia,
Mus į kelionę šaukia,
Toliai neramūs vilioja –
Važiuojam, važiuojam, važiuojam...
– Kur keliauja tie medžiai? – smalsiai klaus -

davo pušaitė didžiųjų pušų. – Turbūt labai gera ke -
liauti?” (rinkinys „Ledinė fėja”, 1979, p. 115). Pu šai -
tės svajonė išsipildo: per audrą šernui nukan dus
jos šaknis, ji pakyla į orą ir nešama vėtros patiria
skrydžio malonumą. Tačiau džiaugsmas netrunka
baigtis: blaškoma vėjų, pušaitė pavargs ta, o be šak -
nų negali niekur įsikabinti. Simboliš ka: juk šak -
nys – tai ryšys su gimtine. Ir ne tik me džių, bet ir
žmonių. 

Panaši lemtis ištinka ir akvariumo žuvytes Ki -
tę ir Pitę, kurios, prisiklausiusios kriauklės pasa -
ko ji mų apie okeaną, įsisvajoja jį pamatyti – pa -
plau  kioti po nuskendusio laivo triumus, susidrau -
gau ti su rykliu, padėti aštuonkojui išpainioti ko -
jas. Namus – akvariumą jos jau mato kitaip: tai ri -
bojanti laisvę dėžė stiklo sienomis. Žuvytės ryžtasi
avantiūrai: pasislepia kriauklėje ir iškeliauja su ja
į vandenyną. Svajonė išsipildo, bet – gyvybės kai -
na: „Kunkuliuojančios vandens srovės įsisuko į
kriauklės angą, į toliausias jos labirinto kerteles,
ir išnešė lauk Kitę ir Pitę... Jos jau buvo už du su -
sios, nebegyvos. Tačiau sustingusiose išplėstuo se
jų akių vyzdžiuose tarsi švietė džiaugsmingas pa -
sveikinimas   didžiajam,   neaprėpiamam    Okea-

nui...” (rinkinys „Ledinė fėja”, 1979, p. 151). Taigi
žuvytės, nors ir mirusios, išpildžiusios savo sva jo -
nę, atrodo laimingesnės nei pušaitė be šaknų. Gal -
būt todėl, kad pušaitės svajonė reiškė visišką atsi -
plė šimą nuo prigimties praradus šaknis, o žuvytės,
šiaip ar taip, tartum grįžta ten, iš kur kilusios.

Svajonę apie grįžimą į prigimtines sąlygas ir
abe jonę, ar ją, svajonę, išpildyti tikslinga, ran da me
pasakoje „Žalias su raudonais taškeliais”. Gi męs zo -
o lo gijos sode Vilkiukas Noris (net vardas yra pras -
minis – žodžio „norėti” vedinys) klausosi mo tinos
pasakojimų apie kitokį pasaulį – seną gi rią ir jos gy -
ventojus, tas pasaulis vilkės pasakoji muose ideali -
zuo tas, o vilkiukui asocijuojasi su rau donais span -
guolių taškeliais ant žalių samanų. Tačiau paaiš -
kėja, kad požiūris į laisvę gali būti skirtingas. Pri -
klydęs šuniukas pasakoja, kad bau dę sis pa ra gauti
laisvės (irgi svajonė!) jis tapęs be namiu, nuo lat al -
kanu valkata, o tikroji gerovė – tai namai ir mais to
dubenėlis, kaip tyčia – „žalias su raudonais taš ke -
liais”. Vilkė bando paaiškinti vil kiukui, kad gyvū -
nų prigimtis nėra vienoda: „Šunų teisybė – ne vilkų
teisybė”. Vis dėlto tenka pri pažinti, kad pažin ta
realy bė palieka pėdsaką: vil kiu kas sapnuoja žalią
su raudonais taškeliais du benį, o užsimerkęs pa ma -
to tą patį dubenį, tik pilną spanguolių. Neįgyven -
dintai svajonei – gyventi pagal prigimtį – V. Žilins -
kaitė yra ironiška, nors skaitytojui vaikui tai pa -
teikiama dar gana švel niai.

Veikėjų vaikų svajonės priklauso jau ne tiek
nuo prigimties, kiek nuo socialinių ir nuo jų pa -
stan gų nepriklausančių veiksnių. V. Žilinskaitė
ypač jautri bešeimiams (iš vaikų namų), ne dar nio -
je ar nepilnoje šeimoje augantiems vaikams. Ap  sa -
kymo „Antras gurkšnis” veikėja mergaitė Jo nė gy -
vena su girtaujančia mama, o jos svajonė tu rėti ge -
rą mamą, kuri ja rūpintųsi taip, kaip savo duk te ri -
mi rūpinasi kaimynų mergaitės mama, yra ne -
įgyvendinama. Jonės fantazijose atgyja mirusi se -
nelė, milžinai ir nykštukai, kurie kadaise buvo to -
kie pat vaikai kaip ir ji – „taip pat suaugėlių
skriau  džiami”. Nykštukais tapo vaikai, pabijoję,
kad užaugę bus beširdžiai ir savanaudžiai, mil ži -
nais – panorėję gąsdinti tuos suaugusiuosius, ku -
rie iš jų tyčiojosi ir marino badu. Deja, Jonei pa ma -
tyti tokias vizijas padėjo gurkšnis degtinės. Ap sa -
kymo pabaigoje nuskamba įspėjimas – jei bus an -
tras, trečias gurkšnis – bus ir „po tavęs”. 

Apsakymo „Tėtis iš oranžinės planetos” vei kė -
jo berniuko Aurimo svajonė turėti gerą tėtį, ne to -
kį, kuris geria su draugais degtinę, užuot pasi ėmęs
jį iš darželio, taip pat neįgyvendinama – jam leista
jį tik susapnuoti, persikėlus į fantazijų pa sau lį:
žaidimų aikštelėje stovinčia raketa jis tarsi skren -
da į Oranžinę planetą, kurioje jo laukia tėtis ir ro -
do, kiek daug visokių užsiėmimų ir kelionių jų
laukia. Tačiau vizija išsisklaido, sapnas baigiasi,
Au rimas pabunda toje realybėje, kurioje gyvena.
Jo paguoda – mylinčios mamos rankos.

Apsakyme „Keturkojis stebuklas” mažas iš
dan gaus nusileidęs šunelis, kurį vaikai buvo pri ri -
šę prie balionų, tampa išsipildžiusia vaikų namų
auklėtinių svajone turėti jei ne šeimą, tai bent
keturkojį draugą. Tad akivaizdu, kad V. Žilins kai -

tė, kalbėdama apie svajones, vis dėlto į jų įgy ven -
dinimą žvelgia realiai: veikėjams vaikams jos kū -
ry boje nežadama to, ko išsipildymu būtų sunku pa -
tikėti.

Apysaka „Kelionė į Tandadriką” – bene ryš -
kiau siai svajonės tematiką aktualizavęs V. Žilins -
kaitės kūrinys. Tandadrikos planeta turėjo tapti
še šių knygos (veikėjų) žaislų svajonių išsipildymu.
Tai – ir tikslas („žaidimų tėvynė, žaislų planeta”),
ir maršrutas – sudėtinga kelionė su tarpinėmis sto -
telėmis. Žaislų „realybė” – žiema, šaltis, nerei ka -
lin gumo būsena: jie sulaužyti, išmesti, pasirodo,
kad netgi Einora, pabrėžianti, kad yra ne iš tos pa -
čios šiukšlių kaugės, iš tiesų yra apsimetėlė, ku -
riai išdidumas neleidžia pripažinti, kad tapo nie -
kam nereikalinga. Ji pirmoji, dar Žėručių plane to -
je, įžvelgia svajonės išsipildymo esmę: ją įkūnija
ne tikslas, o pati kelionė jo link:

„Kaip manai, Kutai, ar mes kada pasieksime
Tandadriką?

– O kaipgi kitaip? – išpūtė akis šuniokas. – Bū -
ti nai pasieksime.

– Juk man reikėjo Tandadrikos, – garsiai
mąstė Einora, – kad būčiau mylima. Bet aš ir esu
my lima!

– Ir dar kaip! – patvirtino Kutas.
– Reikėjo jos, kad praregėčiau. Bet juk... – Ei -

no   ra ėmė trintis kaktą, – juk... O Kutai, gal aš jau
pa  sie kiau savo Tandadriką?” („Kelionė į Tanda dri -
ką”, 1984, p. 194) 

Negaliu nepaminėti vieno svarbaus fakto: pa -
keistos pabaigos antrajame Tandadrikos leidime,
nors tai, anot pačios V. Žilinskaitės, padaryta jai
lei dus (leidykla paprašė apysaką sutrumpinti).
Pirmajame variante (1984 m., „Vaga”) kiškis Kad -
rilis, vėl atsidūręs miške prie eglutės, sutinka kitą
šu niuką – Gutį, kuris galbūt taps jo bičiuliu vietoj
prapuolusio Kuto. Antrajame variante (2003 m.,
leidykla „Alma litera”) Gučio nėra: paliktas tik ba -
lansavimas tarp sapno ir to „galbūt”, leidžiančio
spėti, kad kelionė vis dėlto buvo. Gučio pasiro dy -
mas galėjo simbolizuoti atgimimą, Fenikso prisi -
kėlimą iš pelenų (Fenikso simbolis knygoje ne kar -
tą minimas ir svarbus). Kutas katapultuojasi ir su -
si dūręs su žvaigžde sudega tam, kad jo bičiulis at -
gimtų geresnis. Taigi Gučio pasirodymas (Kuto at -
gimimas) pirmajame variante simbolizuoja viltį,
kad kelionė svajonės link bus pratęsta. Tačiau nau -
ja jame variante Gučio nebėra, tad kiškis Kadrilis
lie ka tartum prie suskilusios geldos: daug panorė -
jęs, visko neteko. 

Apibendrinti būtų galima taip: V. Žilinskaitės
kūryboje troškimų išsipildymas dažniausiai lai -
mės nereiškia. O svajonės maršrutai veda į realy -
bę, kuri reiškia arba prigimties patvirtinimą, arba
priklausomybę nuo socialinių aplinkybių. Galiau -
siai netgi, atrodytų, formalus apysakos-pasakos pa-
baigos pakeitimas pakeičia esmę: svajonei ne lemta
atgimti. Vis dėlto vaikai, augę (ir tebeau gan tys) su
V. Žilinskaitės tekstais, svajoti nenustoja. Jų šir-
dy  se šios autorės kūryba žadina ne tikėjimą, kad
vi  sada galima gauti tai, ko trokšti, bet įrašo esmi -
nę gyvenimo pamoką, kad svarbiausia yra pati
pas  tanga. Ne tikslas, o ėjimas jo link. �
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Vytautės Žilinskaitės veikėjų svajonės

V. Žilinskaitė ir K. Urba
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Lietuviški vardai šios leidyklos dėka pasklido
po pasaulį ir dar dėl vienos priežasties – S.
Zo barskas viena iš savo principinių nuosta -

tų laikė ir kitų mažų tautų literatūros garsinimą.
To kiu būdu Many land books lei-
dykloje bu vo pa reng ti ir publi -
kuoti Afrikos tautų autorių dar  -
 bai, Sibiro tautų folkloras, Af ri -
kos šalių tautosakos an tolo gija.
Rengiant šiuos rinkinius S. Zo -
bars kui ne ma  žai talkino jo duk -
ra No la Zobarskaitė, profe sio -
nali filologė, baigusi anglų kal -
bos studijas JAV, o kny gų apipa -
vi dalinimu rūpi no si taip pat
nuo lati nis lei dyklos bendra dar -
bis daili ninkas Pranas La pė.
Kal   bant apie nuolatinius lei dyk -
los talkininkus taip pat minė ti -
nas Raphael Sea ley (gimė 1927 m.
lie pos 14 d. Middlesbrough, Ang -
li joje) – senųjų am žių isto rijos
pro fesorius, iš mo  kęs lietuvių
kal  bą ir talkinęs verčiant lietu -
vių auto rių kūrinius. Pažy mė ti -
na, kad 1967 m. Many land books
leidyk loje iš leistas R. Sealey
vei kalas Essays in Greek politics
sulaukė itin palankių re  cen zijų
žurna luose Jour nal of  theolo gi -
 cal stu dies bei His to rische Zeits -
chrift, to kiu būdu puikiai re pre zentuo damas ir
leidyklos vardą. 

Geras leidyklos bičiulis Char les Angoff  (gimė
1902 m. Minske, mirė 1979 m. gegužės 3 d. Niujorke)
– žydų kilmės ame rikiečių rašytojas, 1908 m. su tė -
vais persikėlęs gyventi į JAV. Baigęs studijas Har -
vardo uni ver sitete, dėstė įvairiose aukš tosiose mo -
kyk lo se, dirbo laik raš čių ir žurnalų redakcijo se,
re dagavo literatūros žurnalą Literary review. Apie
1950 m. susipažinęs su Niujorko universitete studi -
juojančiu S. Zobarsku, ėmė domėtis lietuvių lite ra -
tūra, vėliau tapo aktyviu leidyklos Manyland
books bendradarbiu – talkino redaguojant lietuvių
bei užsienio autorių knygas, rengė įžanginius pub -
likuojamų knygų straipsnius. Žinomo profeso -
riaus žodis neabejotinai pasitarnavo garsinant ir
pristatant užsieniečiams mažai žinomos leidyklos
knygas. Charles Angoff  knygos Prayers at mid -
night bei The bell of  time taip pat buvo publikuotos
S. Zobarsko leidykloje. 

Minėtinas dar vienas nuolatinis leidyklos tal -
kininkas Clark Mills (tikroji pavardė McBurney,
gi  mė 1913 m., mirė 1986 m.) – amerikiečių poetas,
kri tikas. 1957 m. Niujorke jo įsteigtoje Voyages
press leidykloje publikuotos S. Zobarsko novelės
The Maker of  Gods antologijos Selected Lithuanian
Short Stories, A. Landsbergio drauge su leidyklos
re daktoriumi parengta lietuvių autorių poezijos
an tologija The Green Oak, liaudies dainų rinkinys
The Green Linden. Vėliau jis aktyviai talkininkavo
Manyland books leidykloje, rengiant ir verčiant į
anglų kalbą lietuvių autorių antologijas, V. Ku dir -
kos, V. Tamulaičio, Vaižganto kūrinius. 

Suprantama, kad norėdamas pakelti leidyklos
reitingus bei finansinę padėtį S. Zobarskas leido ir
kitų, labiau žinomų autorių kūrybą. Antai 1974 m.
publikuojama žymaus italų rašytojo Luigi Piran -
dello knyga, Daniel Gillis veikalo apie žinomą
kom   pozitorių ir dirigentą Vilhelmą Furtvenglerį
antrasis leidimas taip pat išvysta dienos šviesą
Manyland books leidykloje. Neabejotinai komer ci -
nis sprendimas buvo ir knygos The World of  Miss
Universe leidimas. Bet visa tai turėjo padėti lei dyk -
lai išgyventi, nes lietuvių autorių kūrinių leidimai
toli gražu nebuvo finansiškai patrauklūs. Apskri -
tai, norint užtikrinti leidyklos gyvavimą, kruopš -

čiai teko rinktis publikuojamą medžiagą, kurios
redaktorius sulaukdavo beveik kasdien. Kauno
Mai ronio lietuvių literatūros muziejuje saugoma -
me leidyklos Manyland books dokumentų fonde –
gausus pluoštas laiškų, liudijančių S. Zobarsko su -
si rašinėjimą su knygų autoriais, ir, deja, ne visada
su teigiamais atsakymais į jų siūlymus dėl vieno ar
kito leidinio publikavimo. Apskritai sėk min gam fi -
nansinės leidyklos veiklos užtikrinimui jos savi nin -
kas dėjo daug laiko ir pastangų. Tai liudija jau mi -

nėtojo fondo dokumentai, ku -
riuose ir susira ši nė jimų su ban -
kais laiškų, paskolų raštų do -
kumentų kopijos. Pla nuo damas
knygos leidimo išlai das, S. Zo -
barskas dalimi reika lin gų lėšų
re  ko menduodavo pa si rūpinti
kny gos autoriui, taip pat sa -
varankiškai pasirūpinti kny gos
vertimo iš laidomis. Bu vo ieš -
koma mecenatų tarp pasi tu rin -
čių lietuvių bendruo menės na -
rių. Iš jų minėtini nuo pat lei -
dyk los įsi kūrimo finansiškai ją
rėmę dr. Rimvydas Sidrys su
žmona Giedre, dr. Ferdi nan das
V. Kaunas, J. Bačiūnas, P. Gaida,
K. Karuža, J. Pakalniškis, J. Ka -
zickas ir dar būrelis leidyklos
veik los svarbą suvokusių tau -
tie  čių. Vis dėlto ko mercinis pa -
siū lymas kiekvienam, paau ko -
jusiam 100 dol. dovanoti Ma ny -
land books leidyklos knygas
atei nančius penkerius metus,
ne buvo sutiktas su to kiu en tu -
ziazmu, kaip tikėtasi, kaip, be -

je, ir siū lymas iš solidarumo
nu pirkti leidyklos knygų sau ar
dovanų draugams amerikie -
čiams. Nesulaukė didesnio dė -
me sio ir platinamos leidyklos
ak cijos... Taigi pateikti savo
spau  dos produkciją ameri kie -
čiams nebuvo paprasta. Vis
dėlto, remiantis Mai ro nio lietu -
vių literatūros muziejuje sau go -
mais doku men tais, gali ma pa -
tvirtinti, kad S. Zobars ko rū pes -
čiu leidiniai pasiekė didžią sias
JAV miestų, uni ver sitetų, ko le -
džų bibliotekas. Many land books
kny  gų platinimo geogra fija
nusidriekė ir į Euro pos, Azi jos,
Afrikos šalis, netgi į tolimąją
Japoniją. Tikėtina, kad ten jos
rado savo skaity to ją, o kartu ir
paskleidė žinią apie mažą, bet
savo kultūra, is torija, literatūra
garsią šalį. Ir tai yra neabejo -
tinas kuk laus lietuvių tautos
darbi ninko, bet didelio jos pat -
rioto S. Zobarsko indėlis. Todėl
visiškai supran ta mos V. Tamu -
lai čio mintys, iš sa kytos viename iš laiškų S. Zo -
barskui. „Darai milžinišką darbą, neį kai nojamą,
ko nė valstybės mas tu žiūrint nesuge bėjo niekas
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