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Valstybės diena – kara-
 liaus Mindaugo karū-
 na vimo paminėjimas

ir priminimas, kad visi mes
esame kilę iš karališkų šak -
nų. Ir milijonieriai bankinin-
 kai, ir milijonieriais skuban-
 tys tapti politikai, ir klerkai,
mitriai bėginėjantys po mi -
nis  terijų kabinetus bei ku -
rian tys įspūdį, kokie jie svar-
 būs ir užimti, ir mes, pilkieji
piliečiai – kultūros ir mokslo
eiliniai, pensininkai, kontei-
 ne rių įnamiai „bomželiai”...
Vi si mes laisvi pagal savo lais-
 vės supratimą ir leistiną jos
dydį. Vieni iš tribūnų sako pa -
triotizmu liepsnojančias kal  -
bas, savo frazeologija pana-
 šias kaip du vandens lašai;
kiti gurkšnoja brangvynius ir
alų įvairaus lygio kavinėse;
tre ti tiesia drebančią ranką,
stypsodami prie krautuvių,
kad draugėn susimetę po keletą centų nusipirktų to, kas jiems tą minutę rei-
 kalingiausia. Ir jie gurkšnoja karaliaus Mindaugo garbei arba atlikdami savo
kasdienį ritualą. 

O aš važiuoju savo mažu automobiliu Dzūkijos keliais, įsijungusi radiją,
kad tą dieną bent jau radijo bangomis dalyvaučiau drauge su tais, kurie par-
 lamente, bažnyčiose, miestų renginiuose gieda Lietuvos himną. Pataikau va -
landą, kai Lietuvos radijas įjungia „Antrąją pavarą” – laidą, kuri leidžia ne -
banalią muziką. Ir pataikau, kai jaunas vyriškas balsas dainuoja tokius žo -
džius: išduoti lengviau negu mirti/ nušauti lengviau nei mylėti”... Suklūstu.
Juk tai apie pokario Lietuvos dramą – mūsų laisvės brolius miškinius ir jų
prie šus stribus, kuriems reikėjo ne Lietuvos laisvės, o kuo skubesnio pri si-
taikymo prie naujos santvarkos, kuri duotų sotesnį kąsnį. Daina irgi dra ma-
tiška, o pro šalį praslenka pakelės nuorodos: Partizanų bunkeriai – 2 km, 5
km...

Ši daina pažadina daug šventinei Valstybės dienai nepritinkančių min-
 čių apie mūsų valstybės patriotus ir jų priešus arba priešininkus. Pir -
miausia apie tai, kad garbus filosofijos profesorius prieš keliolika metų išta-
 rė šiek tiek sąmyšio sukėlusią frazę „Patriotas – idiotas”. Ta frazė anuomet
šoki ravo dau gelį, kurie save laikė patriotais, sapnuojančiais idealistiškus
sapnus apie atgautą, išsikovotą laisvę ir laisvus savo valstybės piliečius.
Jiems žodžiai pat riotas ir pilietis buvo sinonimai. Bet šiandien imi galvoti,
kad profesorius savo ironiška mąstysena išmąstė ne tokią jau baisią mintį.
Patriotai liko tuščiomis rankomis, nes valstybės valdymo įvairių lygių pos-
tuose-sostuose su sėdo tie, kurie atėjo iš praeities – sovietinė nomen klatūra.
Ji buvo išmo kusi valstybės, nors ir nelaisvos, valdymo, o tiksliau – grobimo
meno. Jau ta da kartu su laisva valstybe gimė vartojimo užuomazgos ir supra-
timas, kad pat riotas, ne žodžiais, o darbais norėjęs kurti savo vals tybę ir jos
gerovę, yra vi siškas idiotas, tai yra nepataisomas, nepraktiškas svajo tojas.
Anot A. Šlio ge rio, vartotojo bažnyčiomis greit tapo superpar duotuvės akro-
poliai... O var totojas juk išsirutuliojo iš įvairiasluoksnės sovietinio mentali-
teto vi suo menės, nes greitai pajuto vartotojiško gyvenimo būdo saldybę.

Vartotojų vals ty  bės pavyz-
džiais šiandien, de ja, tampa se -
nosios Europos vals tybės, dyg -
stančios kaip gry bai po lietaus:
Graikija, Por   tugalija, Airija ir
t. t.

Vartotojo ir homo sovie ti-
 cus hibridas yra įdomus tipas
Europos rytuose, kurie pus am-
 žį vilko okupacijos grandi nes.
Į laisvą valstybę jis atėjo iš
bran daus socializmo „lygia -
vos” – materialinio skurdo, at -
si nešdamas dvasinės ir pasau-
 lėžiūrinės nelaisvės kraitį. Ko -
neveikdamas jaunos mūsų
vals    tybės neprityrusių val-
 džios žmonių daromas valdy-
 mo klaidas arba sąmoningą,
kai kieno įtakojamą neveiklu-
 mą, jis liko nelaisvas nuo savo
sovietinės praeities. Šioji jį
trau kia nostalgiškais jaunys-
 tės sapnais ir prisiminimais,
kaimo žmonių išreiškiamais

posakiu: „prie ruso buvo ge riau”. Tas praėjusių laikų ilgesys raudona gija
tįsta nuo aukščiausios no menklatūros iki žemiausio „bomžo”, besi kui čian-
 čio konteinerių gerklėse, kur sumetami trupiniai nuo turtingųjų stalo.
Sakoma: teisybė yra dau gia veidė. Ji priklauso nuo įsitikinimų ir nuo žmo-
 gaus gerovės bei stabilumo šių dienų nestabiliame pasaulyje. Negaunantis
ko nori vartotojas tampa priešu sa vo valstybei. 

Pasaulinė krizė sujaukė daugelio vartotojų gyvenimą, o iki krizės homo
so vieticus taip ir neišmoko savarankiškai mąstyti, neįgijo iniciatyvos kurti
gerovę ne tik sau, bet ir savo valstybei. Jam rūpi tik gerai pavalgyti ir leng-
vai pagyventi šiandien – čia ir dabar. Tokį gyvenimo būdą skatina bankai,
spau da ir kita žiniasklaida, tokiam gyvenimui ruošiami jau maži vaikai,
siun čiantys per TV linkėjimus savo seneliams ir tėveliams: daug daug pini-
gėlių... To kią gyvenimo kryptį nurodo ir mūsų valstybės valdantieji – per sei-
mūnų pralobimą, vos tik koją įkėlus į Seimą, per prekybos milžinus-akropo-
lius, iš vysčiusius pasiutusią reklamą, per įstatymų netobulumo landas val-
dininkų korupcijai, smaugiančiai valstybę ir jos piliečius. Kur jau čia liks
vietos idealistiniam patriotizmui... Juk reikia užsitikrinti vietas Seime,
Vyriau sy bė je, ministerijose, bankuose – sau ir savo vaikams, sukrauti turtus
savo vai kaičiams. O, kaip moka manipuliuoti žodžiu patriotizmas mūsų val-
 dan tieji. Žodžiai skrenda iš jų lūpų atitinkamomis progomis ir čia pat sprogs-
ta lyg muilo burbulai. O tikrieji patriotai, anot A. Šliogerio, taip ir lieka idio-
to, ar ba tikro kvailio, vietoje.

Pavymui „Antrosios pavaros” dainos žodžiams atmintyje skrenda Jono
Ais čio nemirtingos eilutės: Mindaugą nužudė kerštas ir pavydas/ vienas Ge -
diminas krito Veliuonoj... Senieji Lietuvos kunigaikščiai ir karaliai, sovie ti-
nio pokario laisvi miško broliai ir nelaisva nuo Mamonos vilionių šian die ni-
nė mūsų valstybė, skurstančios pensininkų armijos ir jauni valstybės paukš-
 čiai, migruojantys į sotesnio gyvenimo kraštus... Taip viskas šiandien čia
yra susipynę. Teisybė iš tiesų daugiaveidė. 

Aldona Žemaitytė

Nelaisvai laisva valstybė ir ateiviai iš praeities

Miesto salės rūmai (dabar Nacionalinė filharmonija). Apie 1912 m. S. F. Fleury nuotr.



Šie Gabrielės Gailiūtės, knygos autorės, žo -
džiai ant knygos nugarėlės taikliai apibūdina
knygos paskirtį – paprastai ir aiškiai kalbėtis

su jaunais žmonėmis apie religiją, tikėjimą, gyve ni -
mą, jo tikslą ir žmogaus paskirtį žemėje, ne tik at sa -
kant į jų klausimus, bet ir, kaip autorė sako, iške-
liant naujus. Juk neretai taip ir būna – kuo labiau
bandai atsakyti, tuo daugiau įvairių klaustukų iš -
kyla… Tai knyga jaunimui, jos edukacinis pobū dis
ne ginčytinas ir pritaikomas ne tik jaunuoliams,

bet ir jų tėvams, ku riems, ko ge -
ro, irgi iškyla pa na šių klausi -
mų. Ne tik meta fizi nių, bet ir
pa prastų, buitinių – knygoje pa -
teikiama labai daug gyveni-
miš kų situacijų, iliustruojan -
čių, kas yra tinkamas auklėji-
mas, ką galima vadinti žmogaus
bran da, kaip elgtis vienu ar ki -
tu sudėtingu atveju…

Tačiau vien švietimu neap-
si ribojama – kiekvienas skaitytojas čia ras ir įdo-
mumo sau. Pavyzdžiui, galima gin čytis, ar Dievas
sukūrė pasaulį per septynias dienas (anot t. Sau -
laičio, šešios darbo dienos ir sep tintoji poilsio – tai
tik ,,būdas papasakoti”, nes ,,ir kitais laikais žmo -
nės galėjo netikėti, kad per še šias dienas sukurtas
pasaulis”, p. 18). Šis klausimas, bent jau man, visa-
da lieka iš tų, neatsakytųjų ir neatsakomų – ne tik
dėl to, kad Dievo laikas nėra žmogaus laikas. Kad
Dievo būtyje galbūt apskritai laiko nėra, tokio lai -

ko, kaip mes jį suprantame. Ir
galbūt Dievo laiko suvokimas
gali aprėpti ne tik mums, žmo -
 nėms, suvokiamas laiko di -
men  si jas, bet ir nesuvokia-
mas, nenumanomas, neįsivaiz-
 duojamas. 

Bet t. Antanas Saulaitis,
ačiū Die, iki tokių gal kiek ir
pseudofilosofinių išvedžioji -
mų nenukrypsta, jis kalbasi
su skaitytoju aiškiai, neretai
pasiremdamas ir empirine gy -
ve nimo patirtimi. Tai, sa ky  či-
au, knygos vertybė. Kar tais
gali šmėkštelti abejonė, kad
toks aiškus ir paprastas kal -
bėjimo stilius, kuris, ko ge  ro,
nepatiktų rim tiems reli gi jo-
 ty rinin kams, yra populistinis
ir einantis riba, nuo ku rios
galima nu slysti į bana lu mą.
Bet abejonė ir lieka abe jo ne,
nes knyga apskritai iš laiko
paprastumo ir gelmės dermę.
Sakyčiau, kad stiliaus pa -
pras tumas, kal bėsenos jau ku-
 mas ir natū ralumas, nesi sten-
giant auklėti jauną žmo gų pa -
mokslaujant ir apgau biant jį
šalta religinių dogmų didybe,
čia visiškai tinkamas ir tin -
ka. Juk dirbtine egzal ta cija
ga  lima atbaidyti ir jauną, ir
seną skaitytoją. Didelis t. Sau   -
lai čio, kaip pašnekovo, pliu -
sas – humoro jausmas, ir tai at  -
sispindi ir šioje knygoje (pa -
vyzdžiui, kur t. Saulaitis kal -
ba apie pasaulio pabaigą). 

Temų ratas šioje knygo-

je – kuo plačiausias, užgrie bian tis ne tik rimtus,
svarbius, bet kitąsyk ir juo kingus, gal net kvailus
dalykus, kurių mūsų gyve nime apstu, ir nežinia
dar, kurių daugiau. Žinoma, aprėpti visko vis tiek
neįmanoma (knygos autorė prisipažįsta, kad ,,ben-
draudama su jaunimu, labai stipriai pajutau, kad
religija apima visas gyvenimo sritis – nuo politikos
iki šeimos ir draugų”, p. 9 – o, kad politikai tai su -
vok tų…). Be to, kai kurių te mų autorė sakosi atsi -
sakiusi są moningai (,,kūno ar dvasios ligų, prik-
lausomybių, smurto, išnaudojimo ir kitokios skau -
džios patirties”, p. 9) – ne dėl to, kad jos būtų neak-
tua lios ar nebūtų ko apie jas pasakyti, o veikiau dėl
to, kad ,,nesame tokių daly kų specialistai ir ma nė -
me, kad kalbėti apie juos kaip mėgėjams būtų neat-
sa kinga”. Patardama kreiptis į profesionalus (psi-
cho logus, dvasininkus, medikus, teisininkus ir ki -
tus), autorė lieka ištikima knygos tikslui: ,,pa -
prasto”, ,,sveiko”, ,,tipiško” pa auglio ar jaunuo  lio
gy  venime irgi esama įvairiausių neaiškumų, klau -
simų ar rūpesčių, kuriems retsykiais pritrūks ta dė -
mesio lietuviškoje žinias klai doje ar knygose. Tą
spra gą ir norėjome už pil dyti.” 

Galima su tuo sutikti, galima ir prieštarauti,
juolab dėl profesionalumo sąvokos: dvasininko
pro fesija tuo ir unikali, kad ji visas minėtąsias savi-
 tai jungia, netgi teisininko – nebūtina pažodžiui ži -
noti Baudžiamąjį ar Civilinį kodeksą, bet argi vel-
nias kartais neprimena advokato, o arkangelas My -
kolas – prokuroro, o kur dar Paskutiniojo Teis mo
die nos priminimas, o nuosprendis (ožiai kai rėn,
avi nai dešinėn…). Antra vertus, lietuviška žinias -
klaida taip perdėtai rūpinasi temomis, kurių, kal -
bėdamasi su t. Saulaičiu, atsisakė G. Gai liū tė, kad
gal ir nedidelis nuostolis, kad apie jas čia nešneka-
ma. Tačiau galbūt profesionalo komenta ras ir šio -
mis skaudžiomis temomis būtų visai kas kita, nei
šiandienos žurnalistų, kuriuos, deja, kuo toliau,
tuo labiau nebekyla liežuvis pavadinti profesiona -
lais, pučiami burbulai.

Į šešis temų skyrius suskirstyta knyga (,,Moks    -
las ir pažinimas”, ,,Religija ir dvasingumas”, ,,Vi -
suomenė ir politika”, ,,Darbas ir pareigos”, ,,Tėvai
ir savarankiškumas”, ,,Draugai ir ben draamžiai”)
gana aiškiai apibrėžia empirinės patirties objek-
tus ir visa tai, kas į juos netelpa. Ga lima netgi sa -
kyti – ne ,,netelpa”, o ,,papildo”, ,,pri pildo”. Tūrio
ma  tas, manyčiau, šioje knygoje toks pat svarbus,
kaip laiko ir erdvės. O tai, kad knyga prasideda
klausimu, kuris nesuteikia atsakymo, nors, atro-
do, toks paprastas – turėtų ,,pripildyti” skaitytojo
min tis. Kas tas molis, ar jį galima suvokti taip pat,
kaip tas šešias pasaulio kūrimo dienas, ar kaip
nors kitaip?.. Kas yra tiesa, kas – metafora, simbo-
lis?.. Kas pagaliau yra mūsų tikrovė, mes patys?..
Pokalbio džiaugsmas, tikėjimo stebuklas. Visai tai,
kas pripildo, kas įkvepia mus kaip molio kūrinius,
kas atgaivina. �

Ar žmogus tikrai iš molio?: tėvą Antaną Saulaitį, SJ kalbi-
na Gabrielė Gailiūtė. – Vilnius: Tyto alba, 2011. – 219 p.
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Kas tas molis, kas ta dvasia
MARIJA PEMPYTĖ

Tėvas Antanas Saulaitis, SJ ir Gabrielė Gailiūtė. Dainos Čyvienės nuotr.

Knygos viršelis

Pristatyti t. Antaną Saulaitį, SJ nėra paprasta. Kunigas, jėzuitas, la -
bai patyręs sielovadininkas, pagal išsilavinimą chemikas, gamtos
mylėtojas, rašytojas, socialinis darbuotojas, poliglotas, misio nie -

rius, universitetų dėstytojas… Tačiau vien tokiais žodžiais ne apibū dinsi
žmo gaus, kuris nepaliaujamai spinduliuoja meilę, draugystę ir iš min tį.
Kaip tik su tokiu žmogumi norisi pasikalbėti tada, kai prasi de dantis su -
au gusio žmogaus gyvenimas ima atrodyti per daug painus, ne su pran ta-
 mas ir net bauginantis. Kad kuo daugiau žmonių galėtų jaustis pasi kal -
bė ję su juo, ir ėmėmės rašyti šią knygą.

O aš nesu teologė ar religijotyrininkė – tik praktikuojanti katalikė,
ku ri stengiasi nuolat gilinti savo tikėjimą ir vis geriau pažinti savo Baž -
nyčią. Nesu ir pedagogė ar psichologė – tik buvusi paauglė, paaug lių drau -
 gė, teta ir pusseserė. Dauguma žmonių, su kuriais kalbėjausi, kai ren-
 giausi rašyti šią knygą, buvo lygiai tokie patys: neprofesionalai, ne spe-
 cia listai, o tokie, kuriems čia keliami klausimai yra aktualūs kasdienia -
me gyvenime. Tačiau ne veltui t. Antanas knygoje mini Joną Pau lių II,
pra našavusį ,,pasauliečių amžių”: dabartinė visuomenės gyvenimo tvar-
 ka reikalauja sąmoningumo ir asmeninės atsakomybės imantis ir vi sai
menkų kasdieniškų, ir didelių kultūrinių ar politinių gyvenimo reika lų.

Visiems knygos skaitytojams linkiu ne aklai priimti ar atmesti idė-
jas, mintis ir siūlymus, sklandančius mūsų visuomenėje ir bendruo me -
nė se – bažnytinėse ar religinėse, darbo ar mokslo aplinkoje, šeimoje ar
tarp bičiulių, bet įdėmiai išklausyti ir gerai apsvarstyti. Ir niekada nebi-
joti kelti dar daugiau klausimų.

Gabrielė Gailiūtė, knygos ,,Ar žmogus tikrai iš molio?” autorė
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Pradžioje dera aprašyti Eže -
rų kraštą, kur gyveno To -
mas. Šitas Europos sri tis il -

gai dengė ledynai, tad jų gam to-
 vaizdis dvelkia šiaurės rūs čiu.
Že  mė čia daugiausia akmenuota,
smėlinga, tinkanti auginti tiktai
bulves, rugius, avižas ir linus.
Dėl šios prie žasties žmonės čia
ne iškirto miškų, kurie kiek švel-
 nina atšiaurų klimatą ir apsaugo
nuo Baltijos vėtrų. Miškuose daž-
 niausiai pamatysi pušį bei eglę,
yra taip pat beržų, ąžuolų ir
skrob lų, o visai neauga bukai – jų
riba eina gerokai toliau į pietus.
Per girias gali ilgai keliauti nė
kiek neišvargindamas akių, nes
medžių bendruomenės, kaip ir
miestų gyventojai, turi nepakar-
 to jamų ypatybių – buriasi į guo-
 tus, juostas, salynus, tai šen, tai
ten paženklintus kokiu nors ke -
liūkščiu su smėlyje įspaustomis
vėžė mis, miško trobele ar sena
de guto virykla, kurios irstančias
krosnis gožia žolės ir krūmokš-
 niai. Ir visuomet nuo kokios nors
kalvelės staiga išvysi žydrą ežero
dubenį, kur suboluos vos paste bi-
 ma krago dėmelė, o viršum nen -
 drių nutįs praskrendančių ančių
virtinė. Pelkynuose šičia peri
dau  gybė vandens paukščių; pa va-
  sa riop blyškiame šio krašto dan  -
guje vis aidi atsikartojantis per  -
kūno oželių traškesys, tar tar tar:
raitydami vis tas pačias akro bati-
nes figūras, reiškiančias mei lės
žaidimus, jie išskleidžia savo
plunksnų vairus, kuriuose vėjas
ir sukelia tokį garsą. Šitas tylus
traškesys ir tetervinų bur bulia-
 vimas (tarsi kažkur tolumo je vir -
tų horizontas), ir tūkstan čių var-
 lių kurkimas pievose  nuo varlių
skaičiaus pareina kiekis gandrų,
susikrovusių lizdus ant trobesių
ir daržinių stogų) – tai įprasčiausi
šio metų laiko balsai. Tada ūmai
nutirpus sniegui pra žysta purie-
 nos ir žalčialankiai, smul kūs
raus vai balti žiedeliai ant dar
belapių krūmokšnių. Ši tam kraš -
tui būdingi du metų laikai, tarsi
jam ir būtų sutverti: pavasaris ir
ruduo – ilgas, dažniausiai giedras, kupinas mirkstančių linų kva po, mintuvų
tauškėjimo, iš toli atplaukiančių aidų. Žąsis tuomet pagauna ne ri mas, jos ne -
vikriai kėsčioja sparnais, norėdamas kilti paskui laukines, ku rios šaukia iš
padangių. Pasitaiko kam nors į namus parsinešti gandrą sulaužytu sparnu:
jis išsigelbėjo nuo mirties, kuriai bičiulį, nesugebantį pakil ti į kelionę link
Ni lo, savo snapais pasmerkia gandrų bendrijos teisėjai; pasklinda gandas, kad
tai vienur, tai kitur vilkas nusinešęs paršėką; iš miškų girdėti medžioklinių
šunų koncertas: lėkdami loja – sopranas, bosas ir bari tonas, vejasi žvėrį, ir iš
melodijos pažinsi, ką seka pėdomis – zuikį ar stirną.

Gyvūnai čia sumišę, dar ne visai šiaurietiški. Pasitaiko baltųjų tetervinų,
bet yra ir kurapkų. Voverės kailiukas žiemą pilkšvas, bet ne grynai pilkas.
Yra dvi rūšys kiškių: vieni, paprasti, lygiai tokie per žiemą ir vasarą, o antri,
bal tieji, keičia kailį, ir jų neatskirsi nuo sniego. Šis rūšių bendrabūvis teikia
me džiagos mokslininkų apmąstymams; klausimas tampa sudėtingesnis dar
ir todėl, kad, anot medžiotojų, paprastųjų kiškių yra du porūšiai – lauko ir
miš  ko, o pastarieji retsykiais dar poruojasi su baltaisiais.

Dar neseniai žmonės namuose pasidirbdindavo viską, ko reikėjo. Dėvėjo
storą drobę, kurią moterys klosto ant žolės ir laisto vandeniu, kad išbaltų sau-
 lėje. Pasakų ir dainų metą, vėlyvą rudenį, būdavo, iš kuodelio pirštais peša
sruogas, ritmingai stuksi ratelio paminos. Iš tų verpalų šeimininkės audė na -
mų darbo staklėmis gelumbę, pavydžiai saugodamos rašto paslaptis: eglute,
tinkleliu, vienos spalvos apmatai, kitos – ataudai. Šaukštus, kubilus bei ūkio
reikmenis droždavo ir skaptuodavo patys, kaip, beje, ir klumpes. Vasarą daž-
 niausiai nešiojo vyžas, pintas iš liepos karnų. Tiktai po Pirmojo pasau linio
ka ro ėmė kurtis pieno bendrovės, javų ir mėsos supirktuvės, tad pradėjo keis-
 tis ir kaimo gyventojų poreikiai.

Trobos čia statomos medinės, dengtos ne šiaudais, o gontais. Kibirai iš šu -
linių traukiami svirtimi – prie skelto stulpo pritaisyta kartimi, kurios vie ną
galą slegia svarmuo. Šeimininkių garbės dalykas – darželis prie įėjimo. Jame
augina jurginus ir dedešvas, gėles, kurios linguoja aukštai pasienyje, o ne to -
kias, kurios puoštų tik žemę, pasislėpusios už tvoros.

Nuo šito visumos paveikslo dera pereiti prie Isos upės slėnio, upės, kuri dėl
dau gelio aplinkybių išsiskiria Ežerų krašte. Isa juoda, gili, vangiai tekanti,

apau gusi tankiais karklynais; pro
vandens lelijų lapus vietomis vos
matosi jos paviršius; upė vin gu-
 riuoja per pievas, o abiejuose nuo-
 laidžiuose jos šlaituose plyti lau-
 kai su derlingomis žemėmis. Slė -
nis yra palaiminga vieta dėl reto
mūsų kraštuose juodžemio, vešlių
sodų, o gal ir dėl nuošalumo, ku -
ris niekuomet nelėgė čionykščių
gyventojų. Kaimeliai šičia turtin-
 gesni nei kitur, sutūpę arba ties
vie ninteliu vieškeliu palei upę,
arba aukščiau viršum jos, tera so-
 se, ir pavakare žvalgosi vienas į
ki tą langų šviesuliais per daubą,
kuri kaip rezonuojanti dėžė at kar-
 toja palktuko dū žius, šunų lo ji mą
ir žmonių balsus, – gal todėl slėnis
taip garsėja savo senomis daino-
mis, kurias čia dainuoja at skirais
balsais, niekada unisonu, visuo-
met steng damiesi nurungti varžo-
vus iš priešais esančio kai mo –
gražiau, iš lėto užgesinti pos mą.
Tautosakos rinkėjai užrašė prie
Isos daugelį motyvų, kurie sie kia
pagonybės laikus, kaip an tai
pasakojimą apie Mėnulį (pas mus
jis vyras), atsikėlusį iš vedy binio
guolio, kur jis miegojo su sa vo
žmona – Saule.

II

Isos slėnis ypatingas tuo, jog
čia yra daug velnių, daugiau
negu bet kur kitur. Galbūt su -

trūniję gluosniai, pakrančių brūz -
  gynai labai tinka būtybėms, ku -
rios pasirodo žmonėms tik tada,
kai pačios to nori. Mačiu sie ji sa -
ko, kad velnias yra nedi de lis, de -
vyn mečio vaikiščio ūgio, dėvi
žalią frakelį, krakmolytą nėrinių
krūtinę; plaukai supinti į kaselę,
mūvi baltomis kojinėmis ir aukš-
 takulniai bateliais – jais stengia-
 si paslėpti kanopas, kurių gėdi-
 nasi. Bet šiuos pasakojimus derė-
 tų vertinti atsargiai. Labai gali-
 mas daiktas, kad velniai, ži no da-
 mi apie prietaringą žmonių ste-
 bė ji mąsi vokiečiais – preky bos,
išradimų ir mokslo vyrais, sten-
 giasi išrodyti kuo rimtesni, ren-
 giasi kaip Imanuelis Kantas iš
Ka raliaučiaus. Ne veltui kitas

pik osios dvasios pavadinimas, paplitęs prie Isos – „vokietukas” – rodo, kad
velnias yra progreso šalininkas. Vis dėlto sunku patikėti, kad jie taip rengtų-
si kasdien. Antai mėgstamiausia kipšų pramoga – šokiai jaujose, tuščiose pa -
šiū rėse, kur mina linus, daržinėse, stovinčiose atokiau nuo trobesių: kaipgi
jie su fra kais galėtų dūkti, kelti dulkių ir spalių tumulus, pamiršę savo pado-
rią iš vaizdą? Ir jei jiems jau suteiktas tam tikras nemirtingumas, kodėl jie bū -
tinai turėtų vilkėti tik aštuonioliktojo amžiaus apdarus?

Iš tikrųjų nežinia, kiek jie gali kaitalioti savo pavidalą. Kai mergina šven-
 to Andriaus išvakarėse uždega dvi žvakeles ir žiūri į veidrodį, ji gali išvysti
atei tį: veidą vyriškio, su kuriuo bus sujungtas jos gyvenimas; o kartais – mir-
 ties veidą. Ar čia velnias taip persirenginėja, ar veikia kitos magiškos jėgos?
O kaip atskirti būtybes, kurios šičia atsirado su krikščionybe, nuo anų, se nų-
 jų čiabuvių – nuo girių laumės, kuri sukeičia lopšiuose vaikus, arba nuo ma -
žy čių žmogiukų, nakčia išlendančių iš savo rūmų, paslėptų po šeivamedžio
šak nimis? Ar velniai ir tie kiti visokie padarai tarp savęs kaip nors susi šne-
 ka? O gal tiesiog gyvena vieni greta kitų – panašiai kaip kėkštai, žvirbliai ir
varnos? Ir kurgi ta šalis, kurion slepiasi ir pirmieji, ir antrieji, kada arimus
trempia tankų vikšrai, kada paupy rausia sau negilias kapo duobes tie, kurie
bus sušaudyti, o per kraują ir ašaras, su Istorijos aureole, atžygiuoja pra mo-
 nė? Ar galima įsivaizduoti kokį seimą urvuose, Žemės gelmėse, kur taip karš-
 ta nuo degančio skysto planetos branduolio? Seimą, kuriame šimtai tūks tan-
čių mažų velniūkščių, apsivilkusių frakais, rimtai ir liūdnai klausosi ora to-
rių, atstovaujančių pragaro centro komitetui? Štai kalbėtojai skelbia: kad
būtų įvykdytos užduotys, reikia liautis lakstyti ir išdykauti po miškus bei pie-
 vas, nes šiuo laikotarpiu reikalingos kitokios priemonės, o aukštos kva lifi ka-
 cijos specialistai jau darbuosis taip, kad mirtingųjų protas nė neįtartų, kieno
čia būta. Pasigirsta plojimai, tiesa, nenuoširdūs, kadangi visi jau supran ta,
kad buvo čia reikalingi tiktai paruošiamuoju laikotarpiu, kad progresas juos
už daro niūriose pragarmėse ir kad jie jau nebematys sau lėleidžių, parskren-
 dančių paukščių, žaižaruojančių žvaigždžių ir kitokių ne ap rėpiamo pasaulio
stebuklų.

CZESLAW MILOSZ

ISOS SLĖNIS
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Susipažinom su Jeronimu Parodų rūmų kavi -
nėje, kur jis kuklių dailininkų kompanijoje
sky rėsi ir traukė dėmesį tapybišku rudų

plau  kų, žydrų akių ir ryškiai raudono megztinio
de riniu. Iš pažiūros jis buvo ramus, netgi
flegmatiškas, niekur neskubantis ir ne -
sku binantis kitų. Bet po tuo flegmatišku-
mu slypėjo netikėti dalykai – sangviniš-
ka linksmybė, falstafiškas humoras, di -
delis temperamentas. Tuos kraštutinu-
mus tarsi tiltai jungė kiti nuostabūs bruo -
 žai – delikatumas, mokėjimas būti dė me -
singu draugui, o svarbiausia – lais vės
bran -ginimas ir mokėjimas būti lais vu,
ko kie svarbūs dalykai beįpareigotų. Gal
tai ir lėmė svarbų dailininkui gebėji mą
susikaupti, prisirišti, įsigilinti.

Jeronimo kūrybai būdingas šviesus
požiūris į gyvenimą, gebėjimas matyti jo
tyrąją, švariąją pusę, žavėtis gamtos ir
žmo gaus grožiu. Jo sodrių ir spindinčių
akvarelių objektas – žmogus, o dar daž-
 niau – gamtovaizdis su medinėmis koply-
 čio mis, tiltais, laivais ar senais trobe-
 siais. Tai laisvos kompozicijos, kuriose
kartojasi paukščio motyvas. Jokių urba-
 nistinių, pramoninių peizažų, šlovinan-
 čių „naująjį gyvenimą”. Greičiau tai se -
nosios, amžinosios vertybės. Bet daili-
 nin  kas realybės nenusaldina, nesenti-
 men  talina. Komponuodamas savo įspū-
 džius (anksti nustojo iš natūros tapyti ir
peizažą, ir žmogų) popieriaus lakšte, jis,
regis, išreiškia džiaugsmą būti, meilę su -
pančiam gyvenimui. Jeronimo darbų ko -
loritas labai įvairus, spalvų gama – dau-
 giabalsė. Akvarelė lengva, skaidri, bet
nė ra „skysta”, nes turi tamprų, stan dų
sluoksnį, kuris kelia gilumos, paslap tin-
 gumo įspūdį. Jo portretuose jauti smal  -
sumą portretuojamajam. Kartais, labai
retai, kai tapomas mažiau jam pa žįs ta-
 mas žmogus, lieka tik jo paviršinis vaiz-
 das. Bet yra ir daugybė puikių por tre tų,
atveriančių tai, ko ir pats por tre tuoja ma-
 sis apie save nežino arba nenori žinoti. 

Daugybė Jeronimo darbų liko mu -
zie   juose, privačiuose rinkiniuose, sana-
 torijose, ligoninėse, kur gydėsi, šeimos
fon duose. Daugiausia tai ekspresyvios,
lengva ranka tapytos, gyvenimą teigian-
 čios akvarelės, meistriški piešiniai, būsimųjų darbų eskizai, rečiau – tapyba.
Sugebėjęs perprasti žmogų, įžvelgti portretuojamojo charakterį, Jeronimas
yra nutapęs ištisą galeriją me ni nin kų, tarp jų – ir Lietuvos kino bei teatro
aktorių, režisierių, operatorių portre tų. Pastarieji itin dažnai buvo rodomi.

Neatsitiktinai 2000 – aisiais, švenčiant mūsų įžymiųjų Vilniaus ir Kauno
sce nų jubiliejus, Nacionaliniame dramos teatre buvo atidaryta pirmoji po -
mirtinė Jeronimo Čiuplio portretų paroda. Ilgus metus buvęs kino daili nin-
 ku, Čiuplys yra sukūręs ir kelis scenovaizdžius teatrui, kurį itin mėgo; pui-
 kiai jautęs žmogų, mokėjęs ne tik įsižiūrėti, bet ir įsiklausyti į portre tuo ja mo-
jo charakterį, Jeronimas yra nutapęs ištisą galeriją menininkų, tarp jų – re ži-
sierius Kazimierą Kymantaitę, Arūną Žebriūną, operatorių Joną Gricių,
aktorius Doloresą Kazragytę, Jūratę Onaitytę, Regimantą Adomaitį, Vytautą
Paukštę, Juozą Budraitį ir kitas mūsų scenos žvaigždes. 

Jeronimas stačiai negalėjo nepiešti, jis visuomet su savimi turėjo albumą
ir sėdėdamas kompanijoje nedykaduoniavo, o piešė. Tuos portretus – puikius
pagavius piešinius! – čia pat išdalindavo. (Paduodavo tos dovanos nesureikš-
 mindamas, todėl kai kas neteikė jiems reikšmės, nesugebėjo jų išsaugoti.) Ne -
buvo kruopštus savo kūrybos saugotojas. Būtent tuose pirminiuose eskizuose
jis užfiksuodavo žmogų nepozuojantį, laisvą, natūralų, pastebėdavo charak te-
 ringus bruožus. Ilgametis darbas kine mokė Jeronimą pasirinkti ne tik ra kur-
są, bet ir požiūrį. Jo draugų namuose gali pamatyti ištisas šeimos portretų
galerijas ir net ‚,grupinius” portretus Velazqueso dvasioje; keletas Jeronimo
pieštų ir lietų akvarele portretų yra ir mūsų šeimoje. 

Jeigu nori patirti nuotykių – leiskis su Jeronimu keliauti. Visi mano pa -
tirti nuotykiai buvo Neringoje. Pamenu, kartą drauge su Nidos girininku Vla -
du Krištapavičiumi ir Jeronimu svečiavomės pas Preilos girininką. Tą vaka-
rą buvo daug pasakota apie miško gyvenimą, kurio poilsiautojai nemato, su
ap maudu kalbėta apie ponų medžiokles, kai žvėrys atvaromi jiems pa no sėn
prie me džiuose įtaisytų „bokštelių”, iš kurių gera šaudyti, kalbėta ir apie Ne -
rin gos valdymo netvarką; kai visai sutemo, naktį buvom nuvežti prie di džiųjų
šiukš lynų (dabar, regis, jų nebėra), ir mašinos lempų apšviestus pama tėm bū -
rius ten besiknisančių šernų. Tamsiame šiukšlyno fone jie judėjo lyg še šė liai.
Fantasmagoriškas vaizdas! 

Kartą su drauge iš Maskvos Tamara, atostogaudamos Nidoje, Jeronimo
pa kviestos (prie mūsų dar prisijungė Audrius Chadaravičius) duoną išve žio-

jančiu sunkvežimiu nukeliavom į Preilą. Tai bu -vo
pačioje šeštojo dešimtmečio pabaigoje, kai gy ven-
vietė dar gyveno natūralų, regis, nie kie no ne trik-
domą gyvenimą. Apžiūrėję kuklius, bet dailius

namelius, mokyklą, nusipirkom parduo-
 tu vėlėje limonado, nes iš gėrimų buvo tik
„rašalas” ir limonadas; įsiminė juokauti
linkusio Audriaus pokalbis su jaunute
par davėja. Jis rimtu veidu pa klau sė: „Gal
kartais turite pirkti „salda picų”? (jo iš -
galvotas žodis), o ji kuo rim čiau siai at sa-
 kė: „Saldapicų nėra”. – „O ko dėl?” – ne si-
 liovė Audrius, o mergaitė jam sako: „Kad
išpirko”... Pasėdėję ir pa braidę prie ma -
rių, užsukom į Jeronimo pažįstamo žvejo
so dybėlę. Durys buvo už kištos kaiščiu
(anuomet visoj Neringoj tokia tvarka dar
buvo, juk niekas nevo gė), suprask, – iš vy-
 kę. Ir tikrai, mums po jų daržą besidai-
 rant, jie atbirbė motocik lu iš Klaipė dos,
kur sekmadieniais vyk davo į bažnyčią ir
ap sipirkti.

Pamatęs Jeronimą, šeimininkas la -
bai apsidžiaugė, o šeimininkė tuoj puolė
prie pečiaus ungurių kepti, stalo dengti,
ir prasidėjo tikras balius: ant balta stal-
 tiese dengto stalo atsirado papjaus ty tų rū-

  kytų ungurių lėkštė, keletas saulės įkai -
tintų daržo pomidorų, apibertų ką tik nu -
skabytų svogūnų lakštais, duona; šei mi-
 ninkės iškeptus ungurius derėjo val gy ti
su bruknių uogiene, kuri taip pat atsirado
ant stalo moliniame dubenėlyje. Iš uo gie-
 nės kyšojo kriaušių uodegėlės. Spal  vingą
natiurmortą ir kvapų gausą papildė kra-
 pai ir bešypsą pernokę ridi kė liai, su gulę
ant salotų lapų. Prie mūsų at si vežto „šiau -
dais” apipinto vengriško vyno grakš taus
bu telio (tokį gurkšnoda vom Nidoje) atsi-
 ra do šeimininkų degtinės bu telis. Aplink
stalą buvo siunčiama ma žu tė taurelė, tik-
 riau, stiklinis vaistinės indelis iš po „mos -
ties”, į kurį kiekvienas išgėręs tu rėjo įpil-
 ti kaimynui, pasveikinti jį, sė dintį iš kai-
 rės, pasakyti sakralinius žo džius „links -
minu tavo širdį”, tik tada galėjo užkąsti.

Didelį įspūdį padarė už daržo naujai
pa statytas, pušimis kvepiantis dvivietis
tualetas su išpjautom „širdutėm” duryse
ir dar be pertvaros per vidurį... Visiems
skaniai tebevalgant, tebegeriant ir sa -

kant karštas kalbas, Jeronimas išsi trau kė savo juodąjį aplanką ir ėmė piešti.
Niekas jo nė nepaisė. Jis nupiešė besi juo kiančią šeimininkę, stalo fragmentą,
kurio vidury stovėjo nelemtas butelis degtinės... Maža to, buvo matyti, jog šei-
 mininkei stinga kelių dantų! Kai padavė portretą, kilo triukšmas, – ji pasakė
nieku būdu tokios Jeronimo dovanos nepriimsianti, – jautėsi labai užgauta
(va ką reiškia realizmas!); tada Jeronimas švelniai ištraukė iš jos rankų pie ši-
nį ir čia pat į smulkius skutelius sudraskė nuoširdžiausiai atsipraši nė da mas.
Ir, aišku, čia pat ėmėsi piešti pagražintą gyvenimą. Antrasis piešinys vi sus
sutaikė, ir mūsų viešnagei bu vo gera pabaiga. Į Nidą grįžom pėsti gra žiuoju
miško keliu, kuriame visuomet sutiksi jei ne šerną, tai stirną ar jau pa ruda-
vusį vasarą zuikutį... Vieną iš tų, kur Nidoje išknisa ir sugraužia kapų gė les... 

Aprašytas Preilos epizodas paaiškins, kodėl kartais, ypač tapydamas
moterų portretus, Jeronimas stengdavosi išgražinti, tarsi nugrimuoti por tre-
tuojamąją, naudojo gausią spalvų gamą, teikė dėmesio ir puošmenoms, ku rio-
mis jos būtinai tokia proga pasidabindavo... Mano požiūriu, tos moterys – „ka -
ralienės” buvo patys lėkščiausi jo darbai, negalintys nė iš tolo prilygti net
menkiausiam piešto portreto eskizėliui.

Prie kelionės nuotykių dar priskirčiau ir tokį, kai trise su mano drauge
ir Jeronimu sėdėjom Juodkrantės kavinėje, buvom nusiminę, nes planuotas
vizitas pas dailininką Vacį Kaminską, kur vylėmės būti Joninių išvakarėse
gau siai pavaišinti ir gal net kurėnu paplukdyti, nenusisekė: šeimininkai
laukė kitų svečių. Pavaišino tik šokoladiniais saldainiais, kuriuos mes, pra al-
 kę ir sušalę (buvo kraupiai šalta diena su šiaurės vėju), kaipmat sušveitėm.
Tai gi susiskaičiavom visų turimus pinigus, palikom kelionės bilietams ir nu -
ėjom į vietinę valgyklą – kavinę. Pinigų turėjom mažai, užsisakėm po dube nė-
lį lietuviškų salotų ir kavą. Vidury kavinės prie sustumtų stalų sėdėjo ke lioli-
ka aukšto rango laivyno karininkų ir gausiai vaišinosi. Jeronimas pa si dė jo
ant savo juodojo aplanko lakštą popieriaus ir ėmė piešti. Mes kandžiai juoka-
vom. Karininkija pradėjo į mus žvilgčioti, nužvelgė mūsų kuklų stalą, o vie-
nas, aiškiai sunerimęs, priėjo pasiteirauti, ką čia Jeronimas piešiąs. Jis bu vo
nupiešęs patį vyriausią iš jų. Karininkas paklausė, ar gali parodyti pie šinį.
Portretuotasis ilgai, niūriai ir įtariai žiūrinėjo, paskui pasiuntė piešinį per
rankas. Kitiems patiko! Tada užsisakė portretus ir kiti, o mūsų stalui bu vo
atsiųstas šampano butelis ir net šypsenos. Jeronimas piešė toliau. Vienas ka -
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Jeronimas Čiuplys – laisvas paukštis

Jeronimas Čiuplys. Prie jūros. 1975, popierius, akvarelė

Jeronimas Čiuplys. Nida. XX a. 8–9 deš., popierius, akvarelė
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rininkas pasiprašė prie mūsų stalo, klausinėjo, kas mes, iš kur. Ir čia mes su -
pratom, kad pavėlavom į paskutinį autobusą, o iki Nidos pėsčias nenueisi. Jis
mus nuramino, pasakė, kad parveš, nes jie pro Nidą važiuosią savo keliais į
Kaliningradą. 

Ir parvežė. Mašinoje (jų buvo dvi) sėdėjau prie nykštukinio senuko, kurio
baltas kitelis buvo apkabinėtas ordinais. Mašinai siūbuojant, tie ordinai įsi-
 vėlė į mano kiauraraščiu megzto megztinio rankovę. Norėjau išsivaduoti ir
pa juokavau, net neįtardama, jog senukas – jų politinis vadas: „Oi, ja vsia za -
putalasj v vašych ordenach !” („Oi, aš visa susipainiojau jūsų ordinuose!“ –
rus.) – o jis stačiai įsiuto ir norėjo mane iš mašinos išmesti – kaip aš drįstu
taip apie jo užtarnautus ordinus tokiu tonu! Jaunesniems karininkams pavy-
 ko jį apraminti. Kai privažiavom prie girininkijos, į gatvę išėjo apstulbintas
girininkas. Tyliai pasakė: „Mes čia Jonines šventėm, jūsų visų laukėm, va ir
vai nikas Joanai kaba, o jūs čia ką atvežėt?” Bet pakvietė atvykėlius užeiti
vidun. Vaišių jau beveik nebelikę, bet buvo pasikalbėta. Vienam jaunam ka ri-
ninkui pasakiau, kad jų vizitas, pats jų vaizdas keistai nuteikia žmones Ne -
ringoj, o jis atsakė, kad puikiai tai suprantąs, bet pats politika neužsiima, yra
tik inžinierius. Jiems išvykus, girininkas mums paaiškino, kad būtent šiomis
dienomis rusų laivyno aukščiausia karininkija žvalgė marių dugną, nes keti-
 na po mariomis statyti kažkokius svarbius karinius objektus... 

Apie Jeronimą Čiuplį kaip pirmosios gretos akvarelistą ir piešėją te kal-
ba dailėtyrininkai, o mano atmintyje jis visuomet bus Jeronimas,
geras draugas ir ypatingas žmogus. Jau daugiau nei dešimt metų jo ne -

bėra, bet jis egzistuoja mano gyvenime, virtualioj erdvėj, kasdien apie jį pa -
gal voju; ir tik dabar pradedu suprasti, kad jame savaip koncentravosi ir laiko
dvasia, tie bruožai, kurie tik ir ga lėjo susiformuoti anuomet, ant dvie jų epo-
chų – prieškario ir po ka rio –
slenksčio. Paveldėti bruo  žai sugu-
lė kartu su tuo, ką diktavo jo stu-
dijų metų aplinka, pa žįs ta mi,
šeima. Jis žinojo, kad duoną rei kia
užsidirbti pačiam. Ir dirbo, tobuli-
no save. Tik niekad nesiekė karje-
ros. Niekad neskubė jo pa duo ti
paraiškos kokiai nors reikš mingai
kolektyvinei parodai, ko gero,
laikė save nevertu joje da ly vauti.
O, mano galva, buvo vie nas pačių
įdomiausių Lietuvos akva re listų,
juo labiau – piešėjų. Jam labiau
patiko darbus rodyti ko kio je nors
kameriškesnėje erd vėje –
,,Cvirkos salone”, Trakų Vokės rū -
mų konferencijų salėje (mat ten
ku  rį laiką Žemdirbystės instituto
mokslininkai, jo bičiu liai buvo lei -
dę laikinai įsirengti dirb tuvę švie-
 siame kambaryje, kol vyko dalinio
rūmų restaura vi mo darbai), kino-
 teatre ar dar kur.

Kaip ir daugelis jo kartos
menininkų, jis nesistengė išgarsė-
ti; jam, to kiam nepretenzingam ir tolerantiškam, būtų buvę gėda stumdytis
ar rung tyniauti su kolegomis; visus įvykius, ypač dramatinius, išgyveno
giliai vidu je, retai prasitardamas apie svarbiausias savo gyvenimo proble-
mas. Šiek tiek kalbesnis būdavo draugų rate, bet ir čia kalbėdavo ne apie save.
Tada netikėtai išsiverždavo noras pasakoti juokingus nuotykius, o jam, amži-
nai keliaujan-čiam, tų nuotykių netrūko, išsprūsdavo garsus atviras juokas,
noras kvailioti. Jau nystėje, regis, nemažai to šėlsmo būta, o širdžiai
sušlubavus, po infarktų, jis ir rūkyt metė, ir alkoholį ribojo. 

Apie žmones jis pasakojo taip, lyg pieštų, o piešė – lyg jautriai pasakotų.
Jeigu piešdavo kompanijoje sėdėdamas, tai greta portretuojamojo kartais at -
si rasdavo nedidukai kitų portretukai ar kokie nors motyvai ,,iš gyvenimo”.
Tu riu vieną savo portretą, kuriame yra ir paties Jeronimo, ir ūsuoto Sauliaus
Macaičio portretėliai fone, ir trys taurelės, ir dvi rūkstančios cigaretės… Mo -
kėjo gyvenimą stebėti, todėl jo galvoje knibždėte knibždėjo visokių istorijų
apie keistuolius, kuriuos ypatingai mėgo. Vienas jų – dailininkas Erikas Var -
nas, ko gero, Jeronimo bendramokslis. Pasakota, kad mirus Eriko tėvui, susi-
griebta, kad šeimoje neliko su juo gyvu jokios nuotraukos. Tada nutarta tėvą
pasodinti tarp gyvųjų ir visiems drauge nusifotografuoti. Fotografiją Erikas
yra Jeronimui rodęs. Tą juodo grotesko sakmę Jeronimas yra pasakojęs ne
vie ną kartą. 

Dirbdamas kine su Petru Abukevičiumi kaip dailininkas, Jeronimas
daug laiko leido gamtoje. Tą gamtą pažinojo ir mylėjo. Filmuojant Pervalkoje
bu vo susidraugavęs su juodvarniu, kuris Jeronimą stačiai sekiojo. Atvykęs
kartą į Nidą, pakvietė mane su draugais kauniečiais aplankyti jį Pervalkoj,
pa žadėjo kelionę į mirusias kopas ir pasiplaukiojimą mariose. Vartėmės ant
smėlio kaip vaikai, o vakare grįžom į filmavimo bazę ir matėm, kaip numylė-
tas juodvarnis jo pasiilgo: Jeronimas į namą – juodvarnis prie gonkų, Jero ni -
mas į lauką, – juodvarnis virš jo į medį nutupia, švelniai karksi, mo kėjo jiedu
ir susikalbėti garsais. Suprantama, Jeronimas pažinojo daug Lietuvos miš -
kininkų ir girininkų, tad nenuostabu, jog kiekvienoje girininkijoje bet kuri-
uo metų laiku buvo laukiamas. Miegoti galėjo bet kur, bet kaip, svarbiausia
jam buvo nauji įspūdžiai, bendravimas, žmogiško artumo jausmas, miško
nuoty-kių pasakojimas ir, aišku, piešimas bei jauki, linksma užstalė. Nors
pinigų leisti nebuvo mėgėjas, nedaug jų ir teturėjo, bet skolingas niekuomet
niekam ne buvo, nes visuose Jeronimo lankytuose namuose yra paliktos jo
akvarelės, šei mos narių portretai. Išvykęs į užsienį pas giminaičius ir drau-
gus, jis ir ten pie šimu mokėjo užsidirbti; pasakojo, kad būdamas Vokietijos

provincijos miestelyje, jis išeidavo į kavinę su piešimo bloknotu ir piešdavo
lankytojus, o kai tie jį artimiau pažino, kvietėsi ten savo draugus – kas gi
nenorės pus vel čiui įsigyti gero portreto? 

Įdomiausia, kad Jeronimas ne tik pats mėgo piešti, bet ir kitus norėjo ma -
tyti piešiančius. Į tas jo pinkles esu pakliuvusi du kartus. Vieną kartą Nidoje,
kai ilsėjausi su drauge iš Maskvos, Tamara. Jis paėmė su savim kartonus, da -
žus, ilgai kažką pilstė, bandė teptukus ir pasakė: ,,Eisim tapyti”. Aš apstulbau
– nuo mokyklos laikų jokio teptuko rankoj nelaikiau! Jeronimas nuvedė mus
į miškelį prie liuteronų bažnyčios, parinko kelmus, atrėmė į juos kartonus.
Tamara pasirinko bažnyčios vaizdą iš kairės, aš – iš apačios ties viduriu, o
Jeronimas įsitaisė atokiau, už mūsų nugarų. Labai jaudinausi, ilgai galvojau,
nuo ko čia pradėjus. Uždaviau jam du klausimus: ,,Kam šitas buteliukas?” ir
kiek vėliau, kai jau susistačiau kompoziciją, ,,Ką daryti, kad man visos tos
pušys nesutelpa?” Jeronimas pasakė, kad buteliuke yra skiediklis, kuriuo da -
žą reikia skiesti, o dėl pušų, tai – ,,Pasirink tas, kurios labiau patinka”. Va ši -
tas atsakymas man labai padėjo, o mano pušis po ,,seanso” Jeronimas pavadi-
no ,,vangogiškomis”. Jis mokėjo ,,įvelti” į tapybą, suteikti malonumą, padrą-
sinti. Kitąkart man ir sūnui prie Juodkrantės marių liepė pasirinkti motyvą,
pa liko dažų, molbertą, o pats išėjo prie jūros. Grįžo po keturių valandų. Sūnus
pasirinko piešti išgriuvusios pušies šaknis ir sudėtingo sumanymo neįveikė.
O aš – marias. Žiūriu – vanduo melsvas, raibuliuoja, dangus melsvas, viskas
su  si lieja, kur čia tas ,,motyvas”? Išgelbėjo švendrių smaragdinis pusiasalis
tar si didžiulė kupeta įlankėlėj. Bet tarp dangaus ir žemės kažkokia anemiška
linija nutįso. Grįžo Jeronimas ir pasakė Andriui, kad jis pasirinko pernelyg
sudėtingą temą, o mano darbas jam patiko, tik rankas ūkiniu muilu su smėliu
šveisdama pastebėjau, kaip jis slapčiomis nykštį į dažus pamirkęs brūkštelėjo
per mano nevykusią horizonto liniją, o sutikęs mano žvilgsnį, susigūžė lyg
ma  žas vaikas. Nuo vieno jo potėpio pei zaže viskas atsistojo į savo vie  tas: dan-

gus atsiskyrė nuo ma rių ir
susiglaudė… 

O savo darbus Jeronimas pa -
prastai rodydavo lyg varžydamasis,
juokingai mindžikuodamas ir ko -
mentuodamas (,,tai va”, ,,čia tai
toks šiaip…”, ,,žiūriu, žinai, galvo-
ju, gal čia tą paukštį nupiešt įsib-
ridusį…” ), tarsi visa tai būtų ne-
rimta ir jam pačiam nelabai svar-
bu. Nuo gero žodžio lyg sušildavo,
pa rausdavo, perklausdavo, ar tik rai
taip galvoji. Šiandien mažai kas pa -
tikės, kad Jeronimas buvo ke lių de -
šimčių meninių ir dokumentinių
fil  mų dailininkas, reži sierių Rai -
mun  do Vabalo, Almanto Grikevi -
čiaus, V. Dorero, Petro Abu  ke  vi -
čiaus pa gal bininkas, ,,gry nų jų” ta -
pytojų” ir kitų kino dailinin kų –
Algimanto Ničiaus, Vinco Kisa -
raus  ko, Dalios Mataitienės, Jutos
Čei čytės, Vlado Žiliaus bendraau-
torius, kuriant tokius filmus, kaip
,,Žingsniai naktį”, ,,Laiptai į
dangų”, ,,Jaus mai”, ,,Ave vita!”,

„Eglė – žalčių ka ralienė”, „Marš, marš, tra-ta-ta”, „Meškutė Nida“...
Jo darbų buvo nesuskaičiuojama galybė. Rengdamas parodą, dvejodavo,

pasikasydamas pakaušį, negalėjo apsispręsti, kuriuos atrinkti. Kartais jam
reikėjo patarimo iš šalies. Į peizažus vienu metu pamėgo įvesti kažkokias fan-
tastines figūras – lyg skraidančias, lyg šokančias pusnuoges moteris, apsi-
gaubusias kažkokiais perregimais šydais, kažkokias neaiškias būtybes. Kartą
atsargiai pasakiau jam, kad toji fantastika (vos nepridėjau žodžio ,,ope reti-
nė”), mano nuomone, gadina gerus peizažus… Jis neužsigavo, bet nustebo.
Jam tos fėjos buvo gražu. Dabar galvoju, kad tuose darbeliuose, matyt, jis iš -
reiškė amžiną ,,arkadijos”, rojaus gamtoje ilgesį. Jis mėgo gražias moteris,
tas nuodėmingas piemenaites, matė jas ir mokėjo prisijaukinti. Bet kai tik ku -
ri iš jų panūsdavo prisijaukinti jį – jis imdavo mandagiai, atatupstas trauktis.
Te ko matyti ne vieną jo taktinį pasitraukimą, bet niekuomet nė apie vieną
mo terį nėra pasakęs jokio blogo ar užgaulaus žodžio. 

Drauge su juo vaikščioti buvo tikras malonumas. Kartais paskambindavo
ir klausdavo, ar nenorėčiau iš namų išeiti. Eidavom bet kur dėl malonumo eiti
– į Markučius, kitąsyk į Užupį. Nesvarbu, koks oras. Kai pavargdavom, įlįs-
davom į kokią kuklią knaipę, kaip antai senoji čeburekinė už Aušros Vartų. O
kai nebūdavo pinigų, eidavom pas mane namo po šaldytuvą pa si dairyti ar ka -
vos gerti. Jeronimą labai mėgo mano mama, todėl kartais pavaišindavo fir -
miniu mūsų sodo svarainių antpilu, išlaikytu iki konjakinio rudumo. Kartą
Je ronimas panoro nupiešti mano mamą, ji ne iš karto sutiko: ,,Ką jau čia be -
pieši?” Bet Jeronimas ją nuramino: ,,O jūs nieko negalvokit, atsisėskit ten,
kur jums jaukiausia, ir pamirškit mane”. – ,,Tada aš sėsiu prie savo rašomojo
stalo”… Portretas iš tikrųjų puikus. O praslinkus porai metų po mamos mir-
ties, Jeronimas dar nupiešė to portreto kopiją, kad liktų ir mano seseriai ar
bro liui. 

Mėgau su Jeronimu ir į teatrą eiti. Pamenu, drauge žiūrėjom Eimunto
Nekrošiaus ,,Hamletą”. Aš maniau, jis neišbus tų penkių valandų, bet išbuvo
ir atrodė labai patenkintas, sujaudintas, glamžė programėlę. Kartu žiūrėjom
ir ,,Tris seseris”. Išėjom iš teatro sukrėsti, ilgai tylėjom, ir tik netoli mano na -
mų Jeronimas pasakė: ,,Velniškai įdomu, norisi apie tai galvoti ir gal voti”…
Šiandien tokio susikaupusio ir romaus partnerio nebeturiu.

Vilnius – Nida, 2011 m.

Jeronimas Čiuplys. Iš ciklo Užgavėnės. 1984, popierius, akvarelė

Atkelta iš 4 psl.



Kai Druskininkuose atidarėme Rezistencijos
ir tremties muziejų, anksčiau puoselėtas
ke  ti  nimas imtis partizanų bunkerių atsta-

 ty mo įgavo naują prasmę. Susidarė sąlygos, išple-
 čiant muziejaus veiklą, įkurti nuolat veikiantį tu -
ris tinį maršrutą ir į atstatytus bunkerius, me nan  -
čius gyvąją partizaninio karo laikų istoriją, or ga-
 ni zuoti ekskursijas.

Sumanymo įgyvendinimui pradėjome ruoštis
1997 m. pradžioje. Nusprendėme atstatyti du bun-
 ke rius, kurie skirtųsi savo įranga, vietovės gamti-
 nėmis savybėmis, tenykščiais anų laikų įvykiais
ir žmonių likimais.

Pirmą bunkerį atstatymui pasirinkome netoli
Kermušijos kaimelio, nutolusį nuo Druskininkų
apie 9 km. Jis buvo partizanų pastatytas vaizdin-
 game, skarotomis eglėmis apaugusiame Ratnyčios
upelio slėnyje, stačiame upelio krante. 1947 m. jį
įsirengė partizanai Bronius Kukauskas-Kiškis,
Pranas Suraučius-Ąžuolinis, Bronius Sinkevičius-
Paukštis. Partizanams tuomet talkino Vytautas Sa -
dauskas iš Naujasodės kaimo. Anot jo, bunkerį
sau gumo sumetimais reikėjo pastatyti ir užmas-
 kuo ti per vieną naktį. Keturiems vyrams tai pada-
 ryti pavyko. Darbą palengvino tai, kad iškastą at -
liekamą smėlį buvo galima sumesti į upelį. Vidur -
naktį patikimas žmogus atvežė iš anksto paruoštas
statybines medžiagas. Visą naktį partizanai stebė-
 jo aplinką, ar nepamatys dirbančiųjų pašaliniai
žmo  nės.

Vengdami palikti pėdsakus, partizanai iš įreng -
to bunkerio brisdavo Ratnyčios upeliu apsia vę gu -
miniais batais, kuriuos palikdavo tam tikslui
įreng toje slėptuvėje, o grįždami atgal į bunkerį

juos vėl ap siaudavo. Vandenį, esant reikalui, turė-
 jo galimybę pasisemti kibiru, prie kurio buvo pri-
 riš tas lynas (lyno liekanas radome atstatydami bun -
kerį). Reikalingų daiktų, retkarčiais maisto, parti-
 zanams parūpindavo sėslusis partizanas Juo zas
Šeš tokas-Bijūnas (Šostakas), kuris su jais susitik-
 da vo sutartoje vietoje. Jis informuodavo par tiza-
 nus apie padėtį Druskininkų apylinkėse.

Partizanai apie 1,5 km nuo aprašyto bunkerio,
Vertamedžio miške, turėjo įsirengę dar vieną žemi-
 nę. Ten 1949 m. rugsėjo 8 d. apie 10 val. ryto žuvo
Paukš tis, o Ąžuolinis buvo sunkiai sužeistas ir maž  -
daug po metų sušaudytas Vilniuje. Trečiasis, statęs
bunkerį prie Ratnyčios upelio – partizanas Kiškis
– jau kurį laiką partizanavo kitoje vietoje, viename
iš partizanų štabų. Jis taip pat žuvo 1949 me tais.

Kitas atstatyti mūsų pasirinktas bunkeris, dar
va dinamas Balučio vadaviete, buvo apie 23 km  nuo
Druskininkų, miško kaimelio Viršurodukio apy-
 lin   kėse, dabartinėje Dzūkijos nacionalinio par ko
te ritorijoje. Jį Druskininkų bataliono vado pava-
 duotojas Juozas Balčius-Balutis kartu su parti za-
 nais Boleslovu Jurkevičiumi-Putinu, Jonu Karso -
ku-Šermukšniu ir Adolfu Čapliku-Paukščiu 1946
m. vasarą pasistatė atokiau nuo didesnių miš ko
ma syvų vienos smėlingos kalvos šlaite. Par tiza -

nams tada talkino Paukščio brolis Juoza pas Čapli -
kas iš Norulių kaimo. Jis, prasidėjus At gi mimui,
ir nurodė mums šio bunkerio vietą, labai prašė jį
at statyti.

Balutis 1946 m. balandžio 15 d. iš Alytaus ka lė-
jimo organizavo 40-ies kalinių pabėgimą. Tais lai-
 kais tai buvo išskirtinis įvykis. Tarp pabėgėlių bu -
vo ir partizanai Putinas su Šermukšniu.

Ankstyvą 1947 m. pavasarį Balučio vyrai lik vi-
davo iš Baltarusijos atėjusį civiliai persiren gu sių
enkavedistų būrį. Enkavedistai šnipinėjo kai muo-
se, rinko žinias apie partizanus. Po šio įvy kio miš-
kus ir aplinkinius kaimus užplūdo gausūs en kave-
distų ir stribų būriai. Jie suiminėjo, tardė ir mušė
žmones. Tarp jų buvo partizano Putino brolis Pet -

ras, kuris, gal neištvėręs kankinimų ir man da mas,
kad partizanai turėjo pasitraukti į atsargines slėp-
tuves, balandžio 11 d. atvedė enka vedistus prie
bunkerio.

Vadavietė buvo apsupta, o partizanams liepta
pasiduoti. Vienas partizanas per atidarytą angą
metė granatą, kuri nesprogo. Partizanas buvo nu -
kautas, o likusieji, nenorėdami pasiduoti, atėmė
sau gyvybes.

Balučio vadavietėje anksčiau, taip pat ir prieš
partizanų žūtį – prieš šv. Velykas – yra lankęsis žy -
mus partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vana -
gas. Šio apsilankymo liudininke tapo Šer mukš nio
sesuo Izabelė, tą dieną partizanams atnešusi mar-
 gu čių ir kitų velykinių vaišių ir mačiusi Vanagą,
sėdintį už staliuko.

Atkasus buvusį bunkerį, rasti apanglėję sienų
likučiai, metalinė krosnelė, kiti daiktai. Šių radi-
 nių, taip pat Izabelės prisiminimų dėka pa vyko
atkurti autentišką bunkerio vidų, tik nepavyko iš -
saugoti apdegusių sienelių, nes prisi lietus jos su -
by rėdavo. Vienintelį nukrypimą nuo autentikos
pa darėme sąmoningai – vietoje angos, per kurią
par tizanai patekdavo į bunkerį, lanky tojų patogu-
 mui įrengėme gelžbetoninius laiptus, o buvusios
an gos vietoje padarėme jos imitaciją.

Šalia bunkerio pagal LGGRT centro dizainerio
Romo Navicko projektą pastatėme pačių paga min-
 tą paminklinį ženklą, vėliau laimėjusį konkursą
par tizanų žuvimo vietoms įamžinti. Tokie atmi ni-
 mo ženklai, tik mažesnių dydžių, dabar gamina mi
ir statomi laisvės kovotojų žuvimo vietose viso je
Lie tuvoje.

Abiejų bunkerių atstatymo darbus baigėme
1997 m. rugsėjo pradžioje. Talkose įvairiu laiku
nors po kartą dalyvavo 18 buvusių politinių kali-
 nių ir tremtinių. Iš viso bunkerių atstatymui pri-
 rei  kė 92 darbo dienų, į miškus buvome išvykę 26
kartus. Atstatant bunkerį prie Kermušijos kaimo,
keliose talkose dalyvavo krašto apsaugos savano-
 riai, o Druskininkų amatų mokyklos moksleiviai
ne toliese pastatė pavėsinę, kurioje, esant blogam
orui, prisiglaudžia ekskursijų dalyviai.

Dviejų atstatytų bunkerių pašventinimas ir
pirmo Lietuvoje nuolat veikiančio turistinio marš-
 ruto partizaninio karo tematika, gavusio pavadi ni-
mą „Partizanų takais”, atidarymo iškilmės įvy ko
1997 m. rugsėjo 20 d.

Iki metų pabaigos dar spėjome naujuoju marš-
 rutu organizuoti pirmąją ekskursiją, kurios daly-
 viai buvo tremtinių vaikaičiai ir jų močiutės. O
nuo 1998 m. ekskursijos „Partizanų takais” kasmet
organizuojamos Druskininkų bendrojo lavinimo
mokyklų penktų klasių mokiniams. Vėlesniais me -
tais pradėjome sulaukti svečių ir iš kitų Lie tuvos
regionų, taip pat iš užsienio šalių.

Per 13 metų ekskursijose dalyvavo apie 3,5
tūks tančio žmonių. Šis skaičius būtų kur kas di -
desnis, jei galėtume priimti keliautojus, iš kitų Lie -
tuvos regionų ir užsienio šalių atvykstančius di de-
liais turistiniais autobusais. Deja, tokiam trans-
 portui mūsų miško keliai beveik neprava žiuo jami,
ypač pavasarį ir rudenį.

Susidomėjimas ekskursijomis „Partizanų ta -
kais” auga, todėl labai svarbu pagerinti priva žia vi-
mo kelius. Tikimės, kad anksčiau ar vėliau jie tu -
 rės būti sutvarkyti. Mes savo ruožtu, įsiklausy da-
 mi į lankytojų pastabas ir pageidavimus, toliau
tobuliname turistinio maršruto infrastruktūrą,
plečiame lankytinų objektų skaičių.

Nuo 2007 m. prie atstatytų bunkerių ir kitose
par tizaninio karo laikų įsimintinose vietose sta to-
me iliustruotus informacinius stendus. Nuo 2010
m., pageidaujant užsienio svečiams, infor macija
sten duose pateikiama ne tik lietuvių, bet ir anglų
kalba. �
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Gyvoji atmintis: „Partizanų takais”

Nuotraukose – ekskursijos ,,Partizanų takais”
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Mielas Petrai,
(...) 
Visi preliminariniai darbai yra suriję didesnę

manųjų išteklių dalį. Štai kodėl aš vien savo dalimi
negaliu nieko konkretizuoti. Pagaliau ir man pa si-
taikė nesklandumų: ne viską galėjau tinkamai rea-
 lizuoti, o dalis dolerių dar ir šiandien tebe klai džio-
ja Romos bankuose ir vis negaliu jų iš ten iš krap-
štyti.

Manau, kad Pačiam tikrai turėtų būti įdomu
sužinoti, kas pagaliau iki šiai dienai yra padaryta
ir kokių darbo rezultatų galima iš to laukti. Ban -
dysiu Pačiam į tai atsakyti. – Reikėjo keletos mėne-
 sių įtemptų pastangų, kad išsprendus popie riaus
prob lemą, kuri šiuo metu Vokietijoje iš visų spau-
 dos reikaluose techniškųjų reikalų yra pats kie-
 čiausias riešutas, nes dėl kybančios virš galvos va -
liutos reformos visi fabrikai ir paskiri preky binin-
 kai užblokavo savo turimas atsargas. Rinkoje liko
tik pačios blogiausios rūšies laikraštinis popie-
 rius, kurio savo reikalams mes visai nega lime pa -
naudoti. Ir tik prieš porą savaičių man pa vy ko
Mue nchene užtikti atsitiktinai juodon rinkon mes -
to popieriaus. (...) Tai kreidinis, dar prieškari nės
gamybos popierius; formatas 100x70, sv. 100 gr. Tai
popierius, kuris vokiečių buvo naudojamas geriau-
 siems jų meno leidiniams. Jo kaina nei di delė nei
maža – 2 RM. Užsisakiau šio popieriaus 30.000 lapų
/ ak, jei išneštų mūsų jėgos, reikėtų šį užsakymą
pa trigubinti, nes tai vertesnis daiktas už auksą.
Vie nas mano pažįstamas prekybininkas šio popie-
 riaus pajėmė visą dešimts tonų/, įmo kė jau 10.000 –
rankpinigių, o likusius sutariau įmo kė ti apie ba -
landžio vidurį. Tai vėliausias terminas, kokį tik
ga lėjau išsikovoti. Tačiau tai bus galima įvykdyti
tik tuo atveju, jei iki to laiko sulauksime Paties
pagalbos. Vadinas reikalas šauktinas SOS, kitaip
iš visų mūsų planų išeitų grynas fiasko, nes po pie-
rius būtų nebeatgaunamai prarastas. Tuo tarpu
vietoje, dėl jau mano suminėtų priežasčių, šioji
/50.000,– RM/ suma nebeįmanoma suorgani zuo ti.
Tai gi, Paties rankose yra atsidūręs viso mūsų dar -
bo likimas.

(...). Pagaliau, laimingu atveju, kad ir per tar-
 pi ninką pavyko įsibrauti visoje Vokietijoje žino-
 mon Brucmano cinkografijon Muenchene, kurioje
pavyko užsakyti neįtikėtinai didelį kiekį klišių: vi -
so virš 250, kurių tarpe net devynias spalvotas, kas
šiuo metu iš viso beveik neįmanoma. Pasinau do da -
mas ta proga, užsakiau visos P. Galaunės reda guo-
 tosios M. K. Čiurlionio monografijos repro duka vi-
 mą. Šioje monografijoje, jei prisimeni, yra 174 pa -
veikslai, kurių tarpe keturi spalvoti. Be to, dar tu -
rė jau Čiurlionio Žemaičių kryžių spalvotą repro-
 dukciją, kurią taip pat kartoju. Tokiu būdu bus
pen ki spalvoti Čiurlionio paveikslai. Čiurlio nio
mo  nografiją nutariau reprodukuoti todėl, kad at si-
radus galimumui gauti tokios aukštos kokybės po -
pieriui ir padaryti tokį didelį kiekį meniškai pre ci-
ziškų klišių, atsirado prasmė kartoti minėtos
monografijos laidą. Juoba, kad tam reikalui gavau
Galaunės dukters sutikimą.

Jau baigiamos klišės ir Viktoro Petravičiaus
mo nografijai, kuriai tekstą rašau aš pats /Jis bus
iš verstas anglų kalbon/. Šioje monografijoje V. Pet -
ra vičiaus tapybą reprezentuosiu keturiais spal vo-
 tais paveikslais. Visos šios klišės, įskaitytinai ir
žur nalo, bus baigtos apie balandžio vidurį. Jei iki
to laiko man pavyks pritilpti prie linotipo, kad su -
rinkus tekstą, tai apie gegužės pradžią bent žur na-
lą gali pavykti parodyti, jei, žinoma...

Dabar dar apie tą tariamą „žurnalą”. Medžia -
ga užims 6–8 lankus /sąsiuvinis dvigubas/ ir ji jau
baigiama komplektuoti. Pagrindinę dalį sudaro
Vo robjovo monografijos apie Čiurlionį iš vokiečių
kalbos išverstas tekstas. Medžiagos gausu ir su ja
su sidoroti nebus lengva. Lanko dydis – mūsų gauto

po pieriaus lapas perlenktas keturis kartus, vadi-
 nas, 16 puslapių. Formatas 35x25, jei neskaityti ne -
didelių atpjovų, kurios atsimes. Taigi, vienam egz.
susinaudos 6–8 lapai popieriaus. Kadangi žurnalo
savikaina išeis, palygint, aukšta, tai aš esu už kiek
galima mažesnį tiražą, kad tokiu būdu išvengus
„už sigulėjimo”, kuris prie mūsų finan sinio pajė gu-
 mo būtų sunkiai pakeliamas. Tiražas, mano įsiti ki-
nimu, jokiu būdu negali prašokti 2000 egz. Tai pil-
nai pakanka, nes žurnalas /teisingiau – alma na-
 chas/ vis dėlto bus aukšto intelektualinio lygio, ir,
kaip toks, plačioms masėms sunkiai pri einamas,
jei bent būtų perkamas „patriotiniais” sumetimais
ar dėl „paveiksliukų”, kurių čia tikrai nestigs. Ta -
čiau šis tiražas yra pilnai pakankamas, kad jis pa -
teisintų savo egzistenciją. Kai kas pataria tiražą
ma žinti netgi iki 1500 egz. Vieno egz. savikaina bus
apie 30 markių, vadinas, pardavimo kaina, pritai-
 kius seną for[mu]lę: x3, būtų 90 RM. Pagal mano
įsi vaizduojamą reprezentacinę leidi nio išvaizdą
išorę, ši kaina neturėtų būti gąsdi nanti. Kitas rei-
kalas, ar ji bus pakeliama vis labiau skurs tan čiam
dypuko kišeniui. Tačiau mes, be rods, daug vil čių
dedame į Paties organizuojamą platinimą už
Vokietijos ribų. Bent du šimtai kitose šalyse iš pla-
 tintų egz. turėtų grąžinti įdėtus kaštus, visa kita
jau „už vargą” turėtų likti mums. Šiaip ar taip su
šiuo reikalu baimės neturėtų būti.

Čiurlionio monografijos tiražas, mano supra ti-
 mu, turėtų būti apie tūkstantis egz. Šios knygos
vie no egz. savikaina bus apie 40 markių, vadinas,
par duodamoji – virš šimto. Pagaliau ir tu ri  mo po -
pie riaus /teisingiau – turėsimo!/ kontin gentas ne -
leidžia galvoti apie didesnius tiražus. Ga lop, jei pa -
sirodytų, kad šie tiražai toli gražu nepa ten kina pa -
reikalavimų, būtų galima nesunkiai kartoti, nes
nuo visų spausdinsimų tekstų pada ry siu matricų
nuotraukas, kad paskui, esant reika lui, be didelio
vargo vėl būtų galima paruošti spau dai. Tai ypač
svarbu, jei knygų leidimą tektų per kelti į kraštus,
kur šis darbas reikalauja didelių finan sinių ištek-
 lių. Visa bėda, kad yra labai sunku gauti matri-
 coms reikalingo popieriaus. Tačiau gal pavyks nu -
galėti ir šią sunkenybę.

Savo eilės laukia Binkis, Mačernis ir Done lai -
tis. Binkį ir Mačernį, kaip jau berods rašiau, yra
pa sižadėję iliustruoti Augius ir Valius, o dėl METŲ
vis dar vedu derybas su Petravičiumi. Tačiau su
šiais darbais užtruksiu, nes šie dailininkai baisiai
perkrauti darbu: ant jų pečių mūsų dailės parodos
or ganizavimas Amerikoje. Greičiausiai gal kas iš -
eis su Binkio POEZIJA. Šias knygas noriu taip pat
paruošti nenusikalsdamas estetikos reikala vi-
 mams. Tas, žinoma, neleis gaminti didelių tira žų,
bet, esu tikras, tai neatsilieps neigiamai į me džia-
 gi nius interesus.

Beje, pamiršau pasakyti, kad mūsojo žurnalo

vardas – Ž A R O S. Tai mano atrastas, o prof. Skar -
džiaus filologiniu požiūriu „aprobuotas” vardas. Jį
vienbalsiai pripažino tinkamu dailės žurnalui ir
LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTAS.

Jau ruošiama medžiaga ir antrajam Ž A R Ų
numeriui, kuris skiriamas mūsų grafikai. Jis taip
pat greičiausiai bus dvigubas.

Dabar dėl mūsų „firmos”. Jau pereitą kartą
pa brėžiau, kad ji gali būti tik anonyminė. Kol kas
ji gali reikštis tik per vieną ar kitą jos narį.

Mano noras, kad visi meno leidiniai turėtų
ŽARŲ etikėtę, t. y. išeitų kaip jų leidiniai. Jei mums
pavyktų ŽARAS ilgesnį laiką išlaikyti, tai tas ga lė-
tų sukurti visai naują tradiciją mūsų meniš ko sios
knygos kelyje...

Dabar kyla klausimas, kas gi leidžia ŽARAS?
Čia jau turėtų pasirašyti mūsų firma, nes pačios
„Žaros” juk negali savęs leisti. Tačiau čia susidu-
 ria ma su kai kuriais taktiniais nepatogumais.
Mat, visą laiką, vesdamas derybas su Institutu dėl
jų formalaus rėmimo savo bendradarbiavimu, aš
ke liais atvejais patikinau, kad čia nebus jokių „fi -
nan sinių užmačių” ir žurnalo medžiagine puse rū -
pin siuos vien savo jėgomis. Tuo duodamas už tik ri-
 nimą, kad žurnalas nevirs kurios leidyklos ark liu-
 ku. Tai ypač buvo svarbu užtikrinti, nes kaip tik
to kie užsimojimai buvo pastebėti iš kitur. Vos tik
gimus žurnalo idėjai, susidūriau su opozi cija, ku -
rios priekyje atsistojo Jonynas, nors viso reikalo
„spi ritus movens” buvo Rannitas. Tai to dėl, kad jis
pajuto, jog yra nustumiamas iš savo pozicijų. Ta -
čiau viešai kalbėti nedrįso, palikdamas už save at -
kal bėti savo ruporui – Jonynui. Opozicija buvo tuo

stip ri, kad ji reiškėsi Kultūros Fondo pavėsyje,
palai kydama L. Dovydėno idėją naujam kultūros
žurnalui su meno skyriumi, kurio redak toriumi ir
buvo pakviestas pats Jonynas. Buvo jau ir vardas
naujajam žurnalui parinktas – „Arimai”.

Tačiau aš jau buvau įsibėgėjęs ir nebeužsi lei-
 dau. Norėdamas laimėti naujai gimusį LIETUVIŲ
DAILĖS INSTITUTĄ ir tuo būdu eli minuoti opo zi-
ciją, aš „susiblokavau” su dailininkų kolektyvu
„Forma”, kuriam priklauso visos ge riau sios mūsų
meno jėgos. „Formos” kolektyvas yra įdomus tuo,
kad jame visą laiką, dar nuo Lietuvos laikų, reiš-
 kiasi stipri opozicija prieš Jony ną ir visą jo kro me-
 lį, nors ir jam pačiam šiam kolek tyve dalyvaujant.
Manėvras man pavyko, nes visas „Formos” akty-
 vas užėmė vadovaujančias vietas įsisteigusia me
Ins titute. Reikalą dar paleng vino ir tai, kad dail. T.
Valius, kuris nuo seno yra mano prietelius, užėmė
Instituto Gen. Sekreto riaus postą. Institutas nu ta-
rė remti tik vieną dailės žurnalą, ir būtent – ma no
organizuojamąjį. Taip ir „apsidirbau” su opo zi cija.
Dabar, atrodo, ir pats Kultūros Fondas jau pa lai do-
jo mintį gimdyti naują kultūros žurnalą.

Šiaip ar taip dabar savo priešų skaičiuje Jony -
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TARIAMOSIOS NUOSAKOS GALIA
Vieno emigrantinio likimo pėdsakais

Iliustracijos iš Pauliaus Augiaus monografijos 
,,Paulius Augius”. Chicago, 1966. Leidinį spaudai parengė 

Algirdas Kurauskas ir Vytautas Saulius



ną /ir Rannitą/ ir dar vieną kitą iš katalikų lage-
 rio a la Grinius, kurių nekviečiau bendra dar biau-
 ti, ir kurie sumojo, kad Ž A R O S, tai naujai pila-
 mas lai cistinis pylimas, nors ir po l’art pour l’art
de  vy zu.

Dar dėl leidėjo firmos Ž A R O S E. Pagal susi-
 da riusią „politinę konjunktūrą” bent pirmiesiems
sąsiuviniams esu priverstas duoti savo asmenišką
firmą, atsieit: „Leidžia ir redaguoja X Y”. Tačiau
esu tikras, kad jau nuo trečio sąsiuvinio leidėjo
„gar   bę” galėsiu perleisti mūsų bendrovei. Po po ros
sąsiuvinių galėsiu įtikinti Institutą, kad su si krovė
jau man nepakeliamas finansinis krū vis, ku rį esu
priverstas tolimesniam tempimui per duo ti tokiai
ir tokiai bendrovei, kurioje ir pats da lyvauju da li-
 ninku. Mano įsitikinimu, tai vie nin te lis ir pats ge -
riausias kelias pervesti žurnalui po bend rovės vė -
lia va. Visą reikalą radau reika linga Tau plačiai nu -
šviesti, kad kartais, ko gero, šiuose „firmi niuo se”
reikaluose nepasijustum apeitas ar užgautas.
Lauk siu pasisakant ir Tave šiuo reikalu.

Tuo tarpu po grynai literatūriniais leidiniais
siūlau grynai personalines firmas, jei, žinoma, vis
dar turėtume pasilikti anonymiški. Kuo blogas,
kad ir toks leidėjas: Petras Januševičius, Švedija.
Man atrodo, visai priimtinas. (...)

Dar dėl mūsų ,,bendrovės” emblemos – ženklo.
Paties siūlymas pasinaudoti Jonyno pagalba mū sų
firmos ženklui pagaminti, kaip matai, jau vien dėl

„vidaus politikos” nesklandumų sunkiai įvyk do-
 mas. Tai viena, o kita – ir meniniu požiūriu var giai
ar jam galėtų būti teikiamas pirmumas. Tik ro ji
nuo monė apie Jonyno meną /teisingiau – Krav čen -
kos, Favorskio, etc./ yra kiek kitokia, ne gu „oficia -
lioji”, kuri reiškiasi per filatelistus ir vi sokias au -
toreklamines išmones. Žinoma, visa tai tarp kitko,
ir tai nereiškia, kad jis negalėtų paga minti gero
ženklo mūsų leidyklai. Tačiau vargu jis im tųsi jo
ga mybos, nes perdaug yra apsorbuotas „di desnių”
dalykų, kad galėtų tokio mis smulkme no mis užsi-
 imti. Tas pats tinka ir Paties exlibrisui. Bet dėl šio
ga lėsiu pasitarti. Tuoj po švenčių vyk siu į Frei bur -
gą ir, jei pavyks Jonyną pagauti, ga lė siu pakal bėti.

Mano asmeniška meninė pasaulėžiūra remia-
 si Petravičiaus, Augiaus, Valiaus darbais. Jiems
reiš  kiu pilnutinę pagarbą, nes tai labai gilių gel-
 mių ir plataus diapazono su universo žymėmis kū -
rė jai, su kuriais tikrai nebūtų gėda pasirodyti nū -
dienėse meno mekose.

Meno leidiniams žadu panaudoti Ž A R Ų emb -
lemą, kurią line išpjaustė dail. Petravičius. Klišės
bus greit gatavos ir neužilgo galėsiu pa siųsti ats -
paudą ir Pačiam. Nemanau, kad ja per daug susi ža-
 vėtum, nes tikriausiai Petravičius Pa čiam ne prie
dū šios. Tačiau tai yra bendrame vardik lyje su žo -
džiu „dailė”. (...)

Laukiu skubiai atsiliepiant dėl visų mano iš -
keltų klausimų.

Geriausi sveikinimai Tau ir Tavo mažajai šei-
 my nėlei.

T a v o Vytas [ranka]
Augsburg, 1948 m. kovo mėn. 26 d.

[toliau ranka]
N. B. Mano reikalai Amerikoje juda. Atrodo,

kad „biznis” su Postilla išeis, ir kokį penkšimtį do -
le rių gausiu. Tik visa bėda, kad tai gerokai už -
truks

VS [raidės viena ant kitos]

Pabaiga kitame numeryje
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Prie Isos gyvenantys valstiečiai statydavo ant
gryčios slenksčio pieno dubenėlį romiems vandens
žal čiams, nebijoju siems žmonių. Vėliau jie tapo
uo lūs katalikai, ir vel niai jiems primindavo apie
žūt būtinę kovą, vykstančią dėl žmogaus sielos. Kas
jie bus rytoj? Pasakotojas nežino, kokį pasirinkti
lai ką – esamąjį ar būtąjį, tarsi tai, kas praėjo, nebū-
 tų praėję amži nai, o tęstųsi tol, kol juos atmena
kar  tos – ar tiktai vienas metraštininkas.

Gal velniai pamėgo Isą dėl jos vandens? Sa ko -
ma, kad šis galįs paveikti gimusių prie Isos žmo  -
nių būdą. Jie linkę į kraštutinumus, nenuora mos,
o jų mėlynos akys, šviesūs plaukai ir kiek dramb-
 lo tos figūros tėra apgaulingi požymiai, tariamai
liu dijantys šiauriečių sveikatą.

V

Močiutė Michalina, tai yra – Misia, Tomui
niekada neduodavo jokių dovanų ir vi siš-
kai juo nesirūpino; tai buvo tokia mo te-

ris! Trankė durimis, kiekvieną plūdo, jai vis ai
nerūpėjo nei patys žmonės, nei jų nuomonė. Kai
su pykdavo, ištisomis dienomis tūnodavo užsi-
 sklen   dusi savo kambarėlyje. Būnant šalia senelės,
To mą persmelkdavo džiaugsmas – toks pat, kurį
jau tė miško tankmėje sutikęs voverę ar kiaunę.
Kaip ir jos, senelė priklausė miško būtybėms. Į
žvė  relio snukutį panašėjo jos didelė tiesi nosis,
sty  ranti tarp skruostikaulių, kurie irgi buvo taip
atsikišę, kad, atrodė, nosis tuoj tuoj dings tarp jų.
Akys it riešutai, plaukai tamsūs, juos šukuodavo
lygiai, – sveikata ir švara. Baigiantis gegužei, ji pra  -
dėdavo vaikščioti prie upės, vasarą maudy da vo si
kelis sykius per dieną, rudenį – pėda praskel davo
pirmąjį ledą. Žiemą taip pat nemaža laiko skirda-
 vo visokioms maudynėms. Ne mažiau žiū rėjo šva-
 ros ir namuose, tiesą sakant, tik toje namų dalyje,
kurią laikė savo užuoglauda. Jokių kitų poreikių ji
neturėjo. Seneliai ir Tomas prie stalo kartu sėsda-
 vo retai, nes močiutė nepripažino reguliaraus val-
 gy mo, laikė tai nereikalingu galvos kvaršinimu.
Kai jai užeidavo noras, bėgdavo į virtuvę ir šveis-
 davo puodynes rūgpienio, užsikąs dama raugintais
arba acte marinuotais agurkais – nepaprastai mė -
go viską, kas aštru ir sūru. Šitas jos priešiškumas
lėkš čių ir dubenų apeigoms, – ma loniau įlįsti kur į
kampą ir kirsti niekam nema tant, – ėmėsi iš šykš-
 tu mo ir iš įsitikinimo, jog cere moni joms tik eikvo-

 jamas laikas. O svečiai ją erzi no todėl, kad reikia
juos linksminti net tada, kai žmogus neturi tam
no ro, ir todėl, kad jiems reikia duoti valgyti.

Senelė nenešiojo jokių marškinių, vilnonių
apa tinių nei suvarstomų kiklikų. Mėgstamiausias
jos užsiėmimas žiemą buvo stovėti prie pečiaus už -
sip lėšus sijoną ir šildytis sėdynę – ši poza reiškė,
kad ji pasiruošusi šnekėtis. Toks iššūkis manda gu-
 mo taisyklėms labai patiko Tomui.

Senelės Misios pyktis tikriausiai būdavo tik
pa viršinis, o viduje ji mažne juokais sprogo, ir, li -
ku  si viena, atsitvėrusi abejingumo siena, senelė,
matyt, gerokai pasilinksmindavo. Tomui atrodė,
kad ji nulipdyta iš tvirtos medžiagos ir kad joje tik -
si kažkoks mechanizmas, kurio nereikia pri suk ti,
per  petuum mobile, kuriam išorės pasaulis buvo ne -
rei kalingas. Ji griebdavosi įvairiausių gudry bių,
kad galėtų viduje susigūžti į kamuoliuką.

Domėjosi pirmiausia visokiais burtais, dva-
 sio mis ir pomirtiniu gyvenimu. Iš knygų skaitė
tik  tai šventųjų gyvenimus, bet greičiausiai ne dėl
tu rinio: ją veikiau svaigino ir į svajonių dausas ne -
šė pati kalba, maldingų sakinių skambesys. Jokių
moralinių pamokymų Tomui ji neteikė. Ry tais (jei -
gu tik išlįsdavo iš savo drevės, kur kvepėjo vašku ir
muilu) susėsdavo abi su Antanina ir aiškin davosi
sap nus. Sužinojusi, kad kas nors matė velnią ar
kad kažkur kaimynystėje žmonės negali gyventi
sa vo namuose, nes kažin kas ten žvangina gran di-
 nė mis, ritina statines, visa nu švisdavo. Gerą nuo-
 tai  ką jai sužadindavo kiek vie nas ano pasaulio
ženklas, tai yra įrodymas, kad žmogus žemėje nėra
pasmerktas vienatvei. Įvai riuo se smulkiuose nuti-
 ki muose įžiūrėdavo įspėji mą ir Galių nurodymus.
Juk vis dėlto reikia žinoti ir mokėti, kaip elgtis, o
ta da mus supančios Galios pagelbės ir parems. Se -
nelė Misia taip domėjosi tomis būtybėmis, kurios
sū kuriuoja aplink mus ore ir kurais liečiame kiek-
 vie ną akimirką, patys to nežinodami, jog į bobutes,
iš manančias paslaptis ir užkeikimus, žiūrėjo vi siš-
 kai kitaip negu į šiaip žmo nes ir netgi dovanodavo
joms čia medžiagos skiautę, čia dešros rinkelę, ši -
taip patraukdama jas už liežuvio.

Namų ūkiu ji mažai rūpinosi, nebent patik rin-
 davo, ar senelis ko nors neišneša savo globo ti niams,
nes jis, bijodamas scenų, vis ką nors nu gvel b davo.
Nie  kam nedaranti paslaugų (svetimos reik mės ne -
prasiskverbdavo į jos vaizduotę), nie ka da neka-
 muo jama sąžinės priekaištų ir minčių apie kokias
nors pareigas savo artimiesiems, ji tiesiog gy veno.
Jeigu Tomui pasisekdavo aplankyti močiu tę lovoje,
baldakimu uždengtoje nišoje (greta stovėjo klaup-
 tas su drožinėta atramėle ir raudono aksomo pa -
gal vėliu), sėsdavosi į kojūgalį ir atsi remdavo į jos
kelius, pridengtus apklotu (ji nepa ken tė vatos ant-
 klo džių). Aplinkui jos akis susibėg davo raukšlikės,
apvalūs skruostikauliai išsišau davo dar labiau nei
paprastai, o tai reiškė draugiš kumą ir juokingus
pa  sakojimus. Kartais, iškrėtęs kokią išdaigą, gau-
 davo išklausyti niurzgių senelės priekaištų, ji ap -
šaukdavo jį nevidonu ir niektauš ka, bet šitai jo ne -
jau dino: žinojo, kad jį myli.

Sekmadieniais, eidama į bažnyčią, vilkdavosi
tamsią palaidinukę, pakaklėje, virš nėrinių, už seg-
 tą žiogeliu. Ant kaklo užsidėdavo auksinę gran di-
 nė lę su karoliukais it segtukų galvutės, o me dalio-
 ną, kurį leisdavo atidaryti (nieko jame nebuvo),
slėp  davo kišenėlėje už juostos.

Iš lenkų kalbos vertė Algis Kalėda
Ištrauka iš: Česlavas Milošas. Isos slėnis, 1991. – Vilnius, Vaga
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