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Šaunuolis tas Benas Urbutis, kuris praėju-
siame numeryje sielojosi dėl lietuviškos kal-
bos gražiosios. Tik gaila, kad tas vyriukas

pa vėlavo su siūlymais ir prašymais, skirtais po-
nams leidėjams Čikagoje. Jeigu Lietuvoje inter-
netinis „Draugo” kultūrinis priedas bus prieina-
mas tik prenumeratoriams, tai, ponai leidėjai ir re-
daktoriai, jūs apsirikote, nes savo skai tytojų to-
kiais metodais nepagausinsite: prenumerata dole -
riais, net ir paverstais į litus, mūsų kiše nei nepri-
einama. Mes, nors ir orūs, užtat biedni: mūsų litas
neprilygsta doleriui, nors tu ką... Mums litais į pi-
ni gines nelyja. Mes tik norime pakakinti savo
skrandį ne kokiais nors skanėstais, o lietuviška
juoda duona su sviestu. O kūną apdengti pigių
dra bužių „išparduotuvėse”, kur dėl iš dezinfekuo -
tų madingų padėvėtų drabužėlių varžosi net ir ga-
nėtinai pasiturinčios ponios, mums nėra laiko,
nes, kol galime, dar dirbame – jau perkopę savo
pen  sinio amžiaus pir mąjį slenkstį ir pamažu slen-
kantys paskutiniojo link. 

Mes, ponai leidėjai, esam tie reti paukščiai,
kurie ieškome ne tik nupigintų drabužėlių, bet ir
dvasinio maisto, kuris būtų prieinamas mūsų ki-
šenėms. Toks prieinamas mums buvo internetinis
„Draugo” kultūrinis priedas. Gaila, kad jūs su ma-
nėte pelno ieškotis kitaip – tuštinant plonas mū sų
pinigines, atimant net ir tą savaitinį malonumą
skaityti dvasiai artimesnius tekstus, kurie rūpes-
tingos redaktorės valia būdavo atrenkami į mi-
nėtąjį Priedą. Ką gi, jūsų valia, ponai leidėjai, bet
iš naujosios idėjos ieškoti tokiu būdu prenume-
ratorių, kaip jūs sumanėte, nieko neišeis. Arba
kaip pasakytų tūlas kaimietis – neišdegs...

Bet aš neiškęsiu nepasiūlęs jūsų pamąsty-
mams dar vienos temos – B. Urbučiui rūpimu
klau  simu – apie gimtosios kalbos šiukšlinimą sve-
timybėmis, dabar jau angliškomis, nes jaunimas
ne bekalba rusų kalba, kuri buvo okupantų perša -
ma per prievartą. Jei liaudies patarlė sako, kad
per prievartą geras nebūsi, tai su pyragu būsi pri-
vi liotas ir paviliotas. Taip yra ir su anglicizmais
mūsų sostinėje Vilniuje, ir ne tik Vilniuje. Net
ma  ži miesteliai įsigudrino sekti didžiųjų pavyz-
džiais. O kaipgi: juk jaučia savo svarbą, – balsa-
vimu į Seimo rinkimus jie valdo visą valstybę.
Štai nebūtų norėję pabalsuoti už savo mylimą Vik-
torą U. – tajam matyti valdžią Seime būtų taip toli
kaip iki Mėnulio... O su Viktoru, matyt, jiems teks
įsisavinti ir keistai kai kurių balsių vengiančio
pono U. leksikoną: lituviai – vietoj lietuviai, nime -
luoju – vietoj nemeluoju ir t. t. 

Žingsniuoju neskubėdamas vieną rytmetį Ba-

zi  lijonų gatve nuo Aušros Vartų Halės turgaus
link. Dairausi į abi puses. Ir į priekį įtemptai žvel-
giu: juk ten turgus, viso daugiakalbio (multikul-
tūrinio, į mūsų intelektualų kalbą išvertus) mūsų
Vilniaus atokvėpio vieta. Ten sumišai marma mū -
sų multikultūrinės sostinės gyventojai, ten skam -
ba rusų, lenkų (jei taip galima vadinti žargoną, su-
lipdy tą iš kelių kalbų ir pavadintą tuteišių) kalba.
Tuteišis, jūsų žiniai, garbieji skaitytojai, išvertus
į lietuvių kalbą reiškia vietinis. Taigi, pasimeldęs
Aušros Var tų Marijai, o tuteišiškai – Ostrabrams-
kai, ei nu pasi dairydamas į vitrinas. Štai name ša-
lia Ostrabramskos šviečia lyg ir netinkantis Vil-
niui, Lietuvos sostinei, užrašas – Signum Christia -
num. Supranti, kad čia religinių reikmenų par-
duotuvė. Na, kai žinai, kad lotynų kalba yra kata-
likų religijos ir farmacijos atstovų kalba, atlyžti ir
numoji ranka. Bet už keliasdešimties metrų iš
nuostabos jau atvėpsta apatinis žandikaulis. Ogi
prieini vitriną, kur kas kiekviename lange spindi
įrašas: Lithuanian food Drink. Pakeli akis į iškabą
– tai kavinė-bistro Budivilia. Lithuanian Drink.
Kol iš nuostabos lyg tas asilas karpai ausimis,
akys užkliūva už valgiaraščio: Coca Cola, Deli-
cious@refrieshing. O tame ,,refrieshinge” puikuo-
ja si tokie valgiai: Cepelinai, Balandėliai,  Čena-
chai,  Žemaičių  blynai,  Kibinai ir t. t. Ir lietuviški
tradiciniai, ir ,,lietuviški” – išvestiniai – išversti-
niai… Ką bendra su lietuviškais valgiais turi če-
nachai ir kibinai? Na, tiesiog tokia mišrainė, ku-
rią valgyti tikrai neskanu.

Tai mūsų Vilniaus senamiestis, Bazilijonų
gatvė, mūsų tautinės kultūros lopšys, nes juk nuo
čia prasidėdavo didžiųjų kunigaikščių žygiai į už-
kariaujamas šalis… Dar iš smalsumo galima pra -
ei ti Rūdininkų gatve Rotušės aikštės link. Ir ko ten
nepamatysi, kokių tik įrašų vitrinose ir iškabose
neperskaitysi. Imk anglų kalbos žodyną ir kaip su
vadovu keliauk per mūsų sostinę. 

Gal manote, kad tik Vilniaus senamiestis pui-
kuojasi prieš kitus rajonus tokiu gausiu svetim-
žodžių derliumi? Klystate. Pavyzdžiui, kokioje nors
Ševčenkos gatvėje, atokiau nuo centro, susidursi -
te su parduotuve-kavine Lithuanian Desing Block.
Ir ką tu jiems, tiems parduotuvių ar kavinių bei
res toranų savininkams, padarysi... Visiškai nieko.
Ir nieko nelaimėsi, kaip ir Lietuvos pareigū nai,
lyg su vėjo malūnais kovojantys su lenkiškais gat-
vių užrašais Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose.
Taigi svetimybių armija puola mūsų lietuvišką
gražiąją, anot B. Urbučio, valstybinę kalbą. Ir kaip
jums atrodo, kas ką įveiks? 

Vincentas Uždavinys

MIESTO SODE
Aš jaučiu, kaip jie auga ir tempiasi.
Sužaliuos, pražydės ir nuvys,
O virš miesto, vidurnakčio lempose
Bus geltonas, ramus spindulys.

Ir kiekvieną pavasario vakarą
Miesto sode vaikšto būriai.
Kažkas mėnesį liepoje pakaria,
Ir ant vario – juodi pumpurai.

Aš jaučiu tą skleidimąsi liūdintį:
Pražydės ir nuvys, –
Ir tada negalės pasijudinti,
Kaip šachmatų medinis arklys.

Henrikas Radauskas
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Rokiškio vargonininkų mokykla, veikusi 1883–
1904 metais, susijusi su čekų muziku, kom-
pozitoriumi Rudolfu Lymanu (1855–1904). Pa-

kviestas vadovauti grafienės Marijos Tyzenhau -
zai tės-Pšezdzeckienės steigiamai Rokiškio vargo-
nininkų mokyklai (grafienė nuolat gyveno Varšu-
voje), čia įsikūrė, vedė dvarininkaitę Aleksandrą
Lia chovičiūtę iš Vyžuonėlių, augino aštuonis vai-
kus. Vienu metu mokykloje mokėsi 18 vaikų (iš viso
paruošta 200 muzikų, tarp jų ir Mikas Petrauskas),
tad vargonai skambėdavo nuo ryto iki vakaro. Mo-
kykla gyvavo ir po R. Lymano mirties, iš jos po vi-
sos Lietuvos parapijas pasklido gerai žinomi muzi-
kai, daug prisidėję prie mūsų tautinio atgimimo.

Alfonsas Žindulis gimė 1904 metais Gediškių
kaime, Obelių valsčiuje (pusantro kilometro nuo
Latvijos sienos), buvo jauniausias iš trijų Ka zimiero
ir Onos Šapalaitės vaikų. Alfonsas 1930 me tais vedė
kaimynystėje gyvenusią Anastaziją Grigalavičiūtę.
Mergina Latvijoje, Aknystoje, išmoko siuvėjos
amato (šis amatas šeimą gelbėjo nuo bado tremtyje),
gavo tai kaip kraitį. Jiedu augino dukrelę Birutę, gi-
musią 1932 metais, ir sū nų Robertą, gimusį 1937 me-
tais. Alfonsas buvo atitarnavęs Lietuvos kariuome-
nėje, baigęs minėtą Rokiškio vargonininkų mo  -
kyklą. Vargonininkavo Lukštų bažnytkaimyje, bu-
vu siame 12 kilometrų atstumu nuo Rokiškio. Dvie-
juose sklypuose Gediškiuose ir Tumasonyse turėjo
13 ha žemės. 1935 metais pasodino didelį sodą. 

Į Rokiškį šeima atkeliavo, norėdama užsidirbti
lėšų ūkio statyboms, nes nedidelėje parapijoje var-
gonininko darbas buvo mažai apmokamas (tesiekė
75 litus per mėnesį). Šeimininkauti vienkiemyje pa-
liko Anastazijos seserį Leonorą Kriliūnienę su
šeima. Čia Žinduliai tik vasarodavo. 

Rokiškyje apsigyveno Upės gatvėje, kunigo na-
muose. Iš pradžių Alfonsas įsidarbino valsčiuje.
Jam reikėjo prižiūrėti aplinką, kūrenti krosnis, va-
lyti patalpas už 60 litų per mėnesį. Buvo darbštus,
pareigingas, išvaizdus. Tad jau po pusės metų vyrui
buvo pasiūlyta dirbti budėtoju miesto policijos nuo-
vadoje, buvusioje Stainio namuose Respublikos gat-
vėje. Atlyginimas išaugo dvigubai, o kai tapo vy-
resniuoju policininku, dar daugiau. Paskui per si-
kėlė į Deksnio namus, kurių kaimynystėje, mažoje
susmukusioje trobelėje, gyveno Melnikai: daugia-
vaikė, neturtinga šeima, sako, daugiausiai besi-
maitinusi šaltiena. Jų dukra Marytė dirbo saldainių
fabrike, vokiečių okupacijos laikais pritapusi prie
raudonųjų partizanų, žuvo ir tapo SSSR išaukštinta
„didvyre” Maryte Melnikaite... 

Lietuvos žmonių atmintyje vis dar neblėsta so-
vietmečio tremčių skausmas. Okupanto žiaurumas
išblaškė ir Žindulių šeimą, nors gyvenimas atrodė
puikus, tėvai svajojo vaikus gražiai išauklėti, iš-
mokslinti...

Šiuo metu Kaune gyvenanti rokiškietė Birutė
Žindulytė-Polianskaja Sibire praleido 30 metų. Ji
gerai prisimena 1941 metų birželio 14-osios tremtį,
išsaugojo daug nuotraukų, parašė kelis tomus atsi-
minimų. Deja, išleisti įdomiai knygai neturi lėšų, jo-
kie fondai neremia...

...Tų metų birželio 13-oji buvo penktadienis,
graži, saulėta vasaros diena. Birutei – aštuoneri.
Tą dieną Rokiškio bažnyčioje priėmė pirmąją Ko-
mu niją. Mama buvo pasiuvusi labai gražią suknutę,
apsagstytą mažais rūtų vainikėliais. Suknutė buvo
trumpa, smarkiai suraukta ir jai atrodė pati gra-
žiausia. Į namus iš bažnyčios grįžo jau po pietų. Ėjo
su mama ir tėveliu. Broliukas Robertas, kuriam te-
buvo ketveri, buvo paliktas pas kaimynus. Nastė
Žindulienė buvo gera siuvėja: siuvo drabužius ir
juos parduodavo žydams. Tada gyveno vargoni-
ninko, bendramokslio Mato Milaknio namuose Res-
publikos gatvėje. Šis žmogus, kaip ir Alfonsas, buvo
baigęs Rokiškio vargonininkų mokyklą, vargoni-
ninkavo Rokiškio bažnyčioje. Birutė lankė Juozo
Tūbelio pradžios mokyklą. Einant Respublikos gat -
ve, tėvelis kalbėjosi su mama apie atslinkusius ne-
ramumus. Birutė prisimena, kai tėvelis pasakė: „Ži-
nai, Nastut, nujaučiu, kad kažkas turi įvykti...” Tuo
metu tėvelis iš darbo policijoje jau buvo atleistas, pa-
stovaus darbo neturėjo, tad važiuodavo į Gediškių
kaimą padėti darbuotis seneliams ūkyje. 

Ir tas kažkas atsitiko kitos die-
nos ryte, 4 valandą. Didžiojo trėmi -
mo dieną... Apie šeimos likimą, gyve -
ni mą Rokiškyje ir tremtį pasakoja pa -
ti Birutė Žindulytė-Polianskaja.

„Atmintyje liko vaizdas, kai su tė-
veliu pas Rokiškio žydą eidavome pirkti
šviežių riestainių, visa šeima vaikščiojo -
me miesto sode, grodavo dūdų orkestras,
būdavo daug žmonių. Tas miesto sodas at-
rodė man toks didelis, nors tikrovėje to
nebuvo. Dabar visai statybų užspaustas...
Eidavome ir prie tvenkinio, prie malūno.
Tada buvo gerai prižiūrimas, plaukiojo val-
telės, buvo gerai apšviestas, grojo dūdų or-
kestras. Už tvenkinio, čia pat, grafo rūmai.

Atvažiuodavo giminės į svečius, dažniau-
siai turgaus dienomis. Turgus vykdavo miesto
centre, aikštėje. Dabar čia įrengtas skveras, už-
sodintas medžiais, gėlynais nuo bažnyčios iki grafo
rūmų.

O kokie būdavo turgūs! Sviestas – kopūstlapiuo -
se, grietinė – puodynėse, kiaušiniai – skalynėse, su-
dėti maišai grūdų, viskas sveriama bezmėnais, ra-
tuose žviegia paršiukai, iš abiejų pusių vežimai su
pakeltomis ienomis ir iškinkytais arkliais prie jų.
Tėvelis visada būdavo su policininko uniforma, kuri
jam labai tiko. Antpečiai, įstrižas diržas per krūtinę,
aukštas, gražiai nuaugęs... Anais laikais policinin-
kais galėdavo tapti tik rinktiniai vyrai. Į tėvelio pa-
reigas įeidavo ir turgaus uždarymas 15 valandą. Jis
pereidavo nuo vieno turgaus galo iki kito, švilpda-
mas policininko švilpuku, žmonės pradėdavo skirs-
tytis, kinkydavo arklius, o valytojos su šluotomis jau
buvo pasiruošusios tvarkyti aikštę. Tada, kiek ži-
nau, Rokiškyje buvo tik apie keturis tūkstančius
gyventojų...

Buvo birželio 14-oji, 4 valanda ryto. Visi miego-
jome kietu miegu, kai suskambo lauko durų skam-
butis. Duris atidarė mama. Už jų stovėjo trys gink-
luoti saugumiečiai. ‘Ar Žindulis namuose?’ – pa-
klausė. Mama patvirtino. Tada jie apsižvalgė kori-
doriuje ir nuėjo į kambarius. Jų turėjome tris: sve-
tainė, pereinamas miegamasis, malkom kūrenama
koklinė krosnis.

Gyvenom name Respublikos gatvėje, nuomo-
jome pusę vargonininko Mato Milaknio namo į gat-
vės pusę. Kiemas buvo apsodintas nasturtomis, au -
go alyvų krūmas, nuo gatvės skyrė gyvatvorė. Tarp
mūsų namo ir Adamonių buvo sodas ir graži pieve -
lė, kurioje turėjau slėptuvę. 

Kai saugumiečiai suėjo į kambarį, tėvelis jau
buvo atsikėlęs, bet nespėjęs apsirengti – tik su apa-
tiniais. Jį pasodino už stalo ir liepė nejudėti, iš po-
licininko uniformos paėmė ginklą, pakėlė pagalvę.
Mama buvo mirtinai pasimetusi. „Svečių” vizitas
nie ko gero nežadėjo. Vienas jų apėjo kambarius, ki -
ti du pradėjo tėvelį tardyti ir kažką užrašinėjo. Aš
jau buvau atsikėlusi ir viską mačiau, o broliukas
dar miegojo.  Man buvo aštuoneri,  jam – tik ketve-
ri.

Vienas iš saugumiečių buvo mums pažįstamas.
Jis liepė mamai pasiimti drabužių ir maisto savai-
tei. Be ta buvo taip pasimetusi, kad saugumietis
pats paėmė lovatiesę, atidarė spintą, sumetė kai ku-
rių drabužių, patalynės ir surišo ryšulį, į kitą lova-
tie sę pridėjo turėtų maisto produktų. Suėmimui
buvo skirta 30 minučių, tad pasiruošimas keliauti
buvo baigtas. Tėveliui liepta apsirengti, ir visa
šeima išėjo į kiemą. Robertą aprengė miegantį, tė-
velis jį išsinešė ant rankų. Kieme stovėjo sunkveži-
mis. Tėvelį įspėjo, kad į bandantį bėgti bus šaudo -
ma. Per minutę buvo pakrauti į tą sunkvežimį, o dar
po dešimties jau buvome Rokiškio geležinkelio sto-
tyje prie vagono.

Ten vaizdas buvo šiurpus. Jau buvo šiek tiek
žmonių, kurie verkė, klykė, išsigandę, apsupti gink-
luotų saugumiečių. Mašinos vis plūdo, kareiviai su
žmonėmis elgėsi lyg su gyvuliais, grūdo į gyvulinius
vagonus. Labai skubėjo.

Vagonai buvo nedideli, seni. Kiekviename jų
po keturis langelius, užkaltus sukryžiuotomis lento -
mis,  su užstumiamomis durimis. Už jų saugumie-
čių konvojus. Mūsų vagonas buvo pažymėtas try-
liktuoju numeriu, iš viso ešelone 59 tokie vagonai. 

Rokiškio stotyje stovėjome kelias paras, valgyti
ne da vė, tik vandens. Per tas dienas atvyko mūsų iš-

 lydėti
į kator gą gimi-

nės: tėvelio broliai Petras bei
Stanis lovas, mamos brolis Kostas, sese-

rys Marytė, mano krikštamotė Levutė, jų vyrai, tė-
velio pusbrolis Juozapas. Atsisveikinti su jais leido.
Su teta Maryte dar pasėdėjome pievoje. Sako, aš per
pasimatymą puoliau dėdei Petrui ant kaklo ir rė-
kiau: ‘Dėde, gelbėkite mus, prašykite jų, gelbėkite!’
Tačiau išsigelbėti nebuvo įmanoma, netrukus vėl
už darydavo į tvankų vago ną.

Birželio 17-tą ešelonas pajudėjo. Klyksmas,
šauksmas, atsisveikinimai. Tik džiaugėmės, kad
visi kartu. Tačiau tas džiaugsmas buvo tik iki Nau-
josios Vilnios... Čia atšovė duris ir pagal sąrašą šau -
kė vyrus, liepę pasiimti daiktus ir išlipti iš vagono.
Vėl ašaros, klyksmai, šauksmai. Šeimoms buvo bai-
sus smūgis, daugelis galvojo, kad tie vyrai, uždarius
vagonų duris, bus sušaudyti. Tačiau juos pervedė į
kitą vagoną.

Naujojoje Vilnioje mūsų ešelonas stovėjo dar
parą. Vyrų vagonai stovėjo ant gretimų bėgių. Dar
būnant Rokiškio stotyje, kažkas iš giminių atvežė
mums daug papirosų, nors mūsų tėvelis nerūkė.
Dabar mama paprašė sargybinių, kad tie leistų pa-
pirosus perduoti tėveliui. Tie atšovė duris, iškėlė
ma ne iš vagono ir su papirosais privedė prie vyrų
ešelono. Tėvelis įsikėlė mane į vagoną, padėjo papi-
rosus šalin, priglaudęs prie savęs mane bučiavo, o
mes abu verkėm ir verkėm... Tada turėjau ant kaklo
nesenai gautos pirmosios Komunijos auksinę gran-
dinėlę. Dabar ją nusiėmiau ir užkabinau tėveliui
ant kaklo. Tai buvo paskutinis mūsų atsisveikini-
mas, nes mūsų tėvelis Alfonsas Žindulis 1941 metų
gruodžio 10 dieną buvo nukankintas Rešotų lageryje
Nr. 7 (pašto dėžutė Nr. 235/5–7), 26 km nuo geležin-
kelio stoties. Jo kūnas užkastas tranšėjoje, nežino-
moje vietoje...

Keliaujant į tremtį, valgyti duodavo kartą per
dieną. Trūko geriamo vandens. Prasidėjo viduria-
vimai. Greitai mirė su mama keliaujanti gal šešerių
metų dukrelė. Viešpatie, ji suvyniojo jos kūnelį į
pa  klodę, priglaudė prie savęs ir verkė dieną naktį,
kol kūnelis pradėjo gesti. Apie tai sužinoję sargybi-
niai, ešelonui sustojus, kažkokiame lauke liepė mo-
teriai išlipti, davė kastuvą ir čia pat, prie geležin-
kelio bėgių įsakė kasti duobę! Padėti jai draudė... Ji
kasė... Matėme, kaip ją apleidžia jėgos, bet ji vis
kasė ir kasė. Pagaliau konvojus atėmė iš jos kastu -
vą, įmetė mergaitės kūnelį į duobę... Motina nual po.
Vienas sargybinis keliais kastuvais žemės užbėrė
kūnelį, motiną atvilko prie vagono ir įmetė į jį. Mo-
te rys puolė ją gaivinti, tačiau toji vis prarasdavo
sąmonę. Taip ir keliavo vienišas žmogus, nei gyvas,
nei miręs...

Po kurio laiko mirė pagyvenusi moteris. Trau-
kinys sustojo, tad kareiviai liepė senutės kūną iš-
rengti ir už rankų bei kojų, įsiūbavę išmetė už bėgių.
Gal ją ten ras ir palaidos...Važiavome toliau: Jaros-
lavlis, Udmurtija, Molotovas, Sverdlovskas, Oms-
kas, Irtyšiaus upė. Liepos trečiąją pamatėme Obę ir
Novosibirską, kitą dieną – Barnaulą. Liepos 5-ąją iš
vagonų išlaipino prie Barnaulo upių prieplaukos.
Kelionėje buvome jau 24 dienas. Ten ir nakvojome,
apsupti sargybos. Liepos 7-ąją apie pietus vežimais
išvežė į už 7 km esančią mažą gyvenvietę miške, be-
vardę, tik pažymėtą devyniasdešimt pirmuoju
miško kvartalu. Ne gyvenvietės, o didžiulių Sibiro
miškų kirtimo kvartalą, kur laukė mūsų, tremti-
nių, darbo jėgos.  Kiek supratome,  mūsų  uždavinys
buvo kirsti malkas Barnaulo miesto šildymui...”

Pabaiga kitame numeryje
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Stanislovas Abromavičius

Tarsi viskas būtų vykę vakar

Alfonsas Žindulis su draugu, 1926.

Nuotrauka iš Birutės Polianskajos albumo
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Jau atsisėdai į vėlių suolelį,
Atėjęs ten iš Joninių nakties.
Dabar Tau visą amžinybės kelią
Ten atrastas paparčio žiedas švies.

(Kazys Bradūnas, 1996 06 24)

Vakaras prasidėjo „pasikviečiant sukaktuvi-
ninką” – 2002 m. dokumentinio filmo „Nor-
bertas Vėlius – Čia ir Ten” (autoriai Algirdas

Tarvydas ir Gintaras Beresnevičius) ištraukų per-
žiūra. Kalbėjo ir prisiminimais dalijosi Romualdas
Ozolas, Nijolė Laurinkienė, Libertas Klimka, Irena
Seliukaitė, Gražina Kadžytė, Vytautas Visockas,
Ramunė Vėliuvienė, Laukuvos Norberto Vėliaus
gimnazijos atstovai, koncertavo folkloro ansamb-
lis „Ūla”. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Ryšių su visuomene skyriaus vyr. bib-
liotekininkė Nijolė Matusevičienė parengė virtua-
lią parodą „Norbertui Vėliui – 75”. Filmo bei vakaro
metu išsakytos jo paties ir jo bendražygių, bendra-
darbių, bičiulių ir artimųjų mintys ir paskatino
parašyti šį straipsnį.

Norbertas Vėlius gimė Šilalės r., mokėsi Lau-
kuvoje (dabar jo vardu pavadinta gimnazija). Nor-
berto močiutė buvo geriausia dainininkė, o apie
ežerus ir piliakalnius padavimus mokėjęs pasakoti
jo senelis. Buvo plataus akiračio, spalvinga asme-
nybė: labai daug sklandžiai pasakot mokėjo, įtikin-
davo net pats save. Buvo ir pirmasis Vilniaus uni-
versiteto archeologijos katedros vadovas. Amžinai
ir per anksti suklupo prie savo sodybos durų 1996 m.
Joninių išvakarėse…

Norbertas Vėlius: Mitologija yra raktas į mūsų
kultūrą, be jos negalima surinkti nei dainų, nei šo-
kių. Kai supratau, kad politinė, ideologinė kova yra
beveik neįmanoma: nori sunaikinti kalbą, tautinę sa-
vijautą, tautosaką, papročius – patys ėmėm užraši-
nėti tautosaką, dainas, universitete organizavom va-
karones, kur buvo šokama, dainuojama. Kur prade-
dama užmiršti papročiai, ten vykdavo jų užrašinėti
tautosakininkai ir istorikai. Tikslas buvo dvejopas:
mūsų kalba, gyvenimo būdas, tikėjimas, papročiai –
seniausi iš indoeuropiečių.

Libertas Klimka, etnologas: „Mūsų kultūra to-
kia archajiška, ką kiti yra užmiršę. Daugelio tautų
požiūris į gyvybės ciklą, saulę, mirtį buvo panašus.
Mūsų tauta mirtį suvokia kaip gyvybės pralaidą. Ta
pati deivė motina išleidžia (kaip daigą) gyvybę – ir
vėliau pasiima. Seniau laiko ciklų buvo keletas: me -
tų, paros ir viso žmogaus gyvenimo, o didžiausias –
viso pasaulio visatos ciklas, kuris skaičiuojamas
nuo pasaulio sukūrimo (ir pagonių, ir krikščio-
nių)... Ciklinis laiko supratimas – tai, kas neišven-
gia ma. Metai praėjo – vėl atsinaujina. Gyvybės ir
mirties supratimas – lygsvara. Savita mūsų kultūra
geografiškai orientuota. Be galo sudėtinga, marga
mūsų kultūra: rytų Lietuvos dzūkų – labiau pa-
veikta dangiškos pasaulėjautos, o suvalkiečių – su
žemės mito pasaulėjauta, pamario krašto – su pože-
mio pasauliu, o vakarų – su dvasiomis... N. Vėlius
pir masis iškėlė hipotezę, kad baltų kultūra orien-
tuota geografiškai pasaulio medžio principu: vaka-
rinis arealas siejamas su požemio sfera, vidurinis –
su žemės, o rytinis su – dangaus. Būtent šis drąsus
siekis nuo empirinių tyrimų (atkurti bendrą baltų
kosmologinių vaizdinių struktūrą) sisteminių link
sudomino daugelį.

Mūsų švento rašto dalis: Gediminas, kuris su-
sapnavo sapną (per sapną byloją dievai). Sapnas yra
dievų apreiškimas, o vilkas yra kunigaikščio ka-
riaunos simbolis, todėl Lizdeika ir išaiškina, kad
Gediminas pastatys pilį, kuri bus garsi per visą pa-
saulį. Ta vieta turi būti pasaulio centras, pasirodo,
kad ši vieta dievų išrinkta, o kunigaikštis – dievų
skirtas kunigaikštis.” 

Romualdas Ozolas, filosofas, signataras: „Ką
supratau per šį gyvenimą? Viena labai aiškiai – visi
didieji dalykai prasideda nuo sąlyčio su žeme: kas
ne braidžiojo po rasą, nepjovė žolės, tas yra valdo-
mas, o kitas turi aiškų tikslą – gali valdyti, visų pir -

ma, pats save. Taip, gyvename uždarai, bet metas no-
rintiems būti laisvais leido susikaupti ir ieškoti at-
sparos taškų. Norbertas iš tų žmonių. Kadangi poe-
tas, nekasė daržo, nearė arimų, ėjo su dainininkais
– kurdamas kartu. Kiekvieną gyvenimo momentą
jis paėmė iš liaudies dainos, iš savo organizuojamų
ekspedicijų. Kaip gyveni, tokią kultūrą ir turi. Kaip
visa tai galime susintetinti? Jis sukūrė teorijas, jas
gali priimti arba ne, bet jų išvengti negali – čia es -
mė, kai paneri į jo fundamentalų palikimą. Be jų ne-
turėtume sunkiasvorių atramos taškų. Tas turtas,
kuris sukrautas okupacijos metais, bandomas kves-
tionuoti kaip uždaros tautos kūryba, kaip nepa-
kankamas. Tai yra teorijų teorija, jose visada yra
kreivų dalykų (veda tolyn nuo žemės). O su žemės
pa jauta – gali būti neteisingas, bet – ne kreivas. Ban-
dydamas suvokti, kada kultūrinės sugestijos, griū-
vančios ant Lietuvos iš viso pasaulio, reikalauja
per žiūrėti. Istorija rodo: argi lietuvių kultūra turi
būti pasiaukojanti? Jeigu iš tiesų Lietuva yra pasi-
aukojanti pasauliui tauta, tai Norbertas Vėlius yra
tas žmogus, kuris iš tiesų pasiaukojo, kad mes tu-
rėtume į ką atsiremti. Ir jis pasiaukojo ne bepras-
miškai, o herojiškai. Aukodamas save paliko mums
priesaką – ne tik liudyti, o savo rankomis kurti pa-
čių liudytojų gyvenimą, jų akimis žiūrėti į Europą.”
Irena Seliukaitė: „Gera prisiminti jo darbus ir patį
asmenį, spalvingą. Gintaras Beresnevičius jį pava-
dino kultūriniu didvyriu, kuriam likimas lemia pa-
tapšnoti per petį ir palikti... Tą žino visi, dirbantys
et nologijos baruose. Kai Gervėčių knygos leidyba
buvo sustabdyta (išėjo tik po 18 metų, cenzūra pir-
mąjį egzempliorių sunaikino)... reikėjo pažiūrėt, ką
ši knyga padarė Gervėčiuose? Nešiojom kuprinė-
mis... Kai jo visuomeninė veikla buvo nutraukta,
perėmė Romuva. Tai nepakartojama ir nesustab-
doma. Šiandien turime daug folklorinių ansamblių
(antrinio folkloro gyvavimas), bet tradicinės kultū-
ros raiška nyksta. 2011 m. kaime buvo mūsų milijo-
nas, du milijonai – mieste (kaime – tik trečdalis tau-

tos). Kaip išsaugoti ir išlaikyti, puoselėti, tęsti ir pa-
laikyti tautos gyvastį, kad visada  būtų  tų  pasekė-
jų?”

Jis pirmasis Lietuvoje ėmėsi moksliškai tirti
lietuvių mitologiją ir senovės baltų pasaulėžiūrą.
Negalėčiau jo pavadinti kitaip nei mitologas. Jis šį
terminą ir įvedė. Lietuvoje terminas prigijo: mūsų
nacionaliniame kontekste – mums mitologija labai
daug reiškia. Atimk iš graikų mitologiją, ir kas jie
bus? Arba – iš baltų. Tai ir bendruomenės siela, ir
tautos siela. Jis daug jėgų atidavė jai atkurti. N. Vė-
lius buvo lietuvių mitologijos, mitų mokslo pagrin-
dė jas. Tai galime sakyti labai drąsiai ir neabejo-
jant. Jis susistemino, apibendrino iš pirmo žvilgs-
 nio chaotiškai atrodančių mitologinių vaizdinių pa-
saulį. Tik XX a. mitologija ėmė įgyti mokslo pavi-
dalą, o tai susiję su N. Vėliaus vardu. Milžiniškas
dar bas – jo sudarytas lietuvių mitologijos 4 to mų są-
vadas – pakėlė į aukštesnį lygį. Darbas pasidarė
spartesnis. Ne veltui dirbta 18 metų. N. Vėlius šį są-
vadą vadino gyvenimo knyga. Tautosakos ir rašyti-
nių šaltinių publikavimui jis skyrė nepaprastai
daug dėmesio. Jų vertė – patikimumas. Nes mitolo-
gijos tyrimų vertę sudaro patikimumas. Galima in-
terpretuoti, laisvai kurti, bet norime kažko tikro,
kas formavo mūsų protėvių sąmonę.

Norbertas Vėlius apie tai, ką rašė, tuo ir gy-
veno. Jis nebuvo kabinetinis mokslininkas – jo dar -
bo kambario sienos įrėmino visą Lietuvą, o vieto-
mis gana toli nutoldavo nuo jos dabartinių ribų.
Norbertą traukė visi Lietuvos kampeliai, viliojo jį ir
už Lietuvos atsidūrusios lietuviškos žemės bei
mūsų tautiečiai: Suvalkai, Gervėčiai, Balatna (Va-
ranavas), Mažoji Lietuva, užjūrio lietuvių ir net Si-
biro tremtinių išsivežta etnokultūra… N. Vėlius bu -
vo vienas iš Lietuvių etninės kultūros draugijos
įkū rėjų ir jos vadovų, aktyvus Etninės kultūros
valstybinės globos pagrindų įstatymo rengėjas, Lie-
tuvos mokslo tarybos ir Vytauto Didžiojo universi-
teto Senato narys.

Tai, kad susirinko pilna salė, liudija bendruo-
me niškumo ilgesį mūsų sąmonėje, jis dar glūdi, taip
ir turi būti, tai yra vertybė.

O kadangi Norbertui Vėliui vainikas be jo my-
limiausios dainos būtų ne vainikas, visi vakaro da-
lyviai stovėdami ją sugiedojo... 

Prof. Norbertas Vėlius: Nepažindami senovės
bal tų pasaulėžiūros ir pasaulėjautos, negalime su-
prasti visos mūsų kultūros, ypač etninės, savitumo ir
universalumo”… „Mes turim ne prastesnius šalti-
nius negu graikai, kadangi visa graikų mitologija
yra rekonstruota iš literatūrinių šaltinių. Mūsų mi-
tologijos šaltiniai yra daug geresni negu slavų ar
germanų. Žymiausi rusų mitologai V.Toporovas,
V.Ivanovas yra įsitikinę, kad, norint suprasti slavų
mitologiją, pirmiausia reikia išstudijuoti baltų mi-
tologijos šaltinius, kurie yra žymiai turtingesni...

R. Vėliuvienė: ...Visa norėdavo pats išmėginti.
Prie medžių kamienų glausdavosi pasisemti stiprybės
arba išsitiesdavo žolėje tam, kad grįžus į miestą už-
tektų jėgų. Traukdavo prie žemės. Būnant mūsų va-
sarnamyje Kryžiokų kaime linksmino draugus sa-
kydamas, kad būdamas pensininku augins ožį ir
ožką, ir po ten esančiu ąžuolu vyks ožiuko aukojimo
Perkūnui šventė. (Tolėliau yra ąžuolų giraitė, o vie-
nas ąžuolas yra beveik mūsų kieme, jo „kepurė” vi-
sąlaik dalyvauja mūsų gyvenime.) Tai būsią per Jo-
nines, arba aukščiausiame Saulės pakilimo taške.
Kad būtinai gyvens kaime arba grįš į Žemaitiją ir ra-
šys monografiją apie Laukuvą ir gretimas vietoves.
Net buvo tam pradėjęs ruoštis – iš motinos su jau-
niausia seserimi Stanislava buvo užrašęs dainų, nors
ji labai pykdavo, versdavo ją rašyti biografinius at-
siminimus apie senovę; yra nemažai sąsiuvinių pri-
rašiusi, be to, anksčiau buvo sudaręs keletą tautosa-
kos rinkinių iš savo prosenelės Rožės Jakienės. Manė,
kad ir senatvėje jo gyvenimas bus susietas su kaimu,
tikėjosi, kad tada gyvenimas tekės ramesne vaga, gi-
linantis į jam brangiausius dalykus.

Supratau, kad mirtis yra menkesnė už gyve-
nimą, ji negali nugalėti gyvenimo. Ir vėl man pasi-
darė ramu. Tegu miršta senelė, tegu mirsiu aš, bet
viskas pasaulyje nemirs, ir mes gyvensime visuose
daiktuose, kuriuos lietėme, visuose medžiuose, ku-
riuos regėjom, visose knygose, kurias skaitėm, rašėm
arba norėjom parašyti. Mes gyvensim žemėje, į kurią
mus paguldys, ir gėlėje, kuria po mirties sužysim…
(Norbertas Vėlius rašė žmonai 1967-ųjų rugpjūčio 16
d. paryčiais dukros gimimo proga).

Vladimiras Nikolajevičius Toporovas: „…Aš la-
bai vertinau Vėliaus tiriamąjį ir tautosakos rin-

Mūsų kultūrinis didvyris
Prof. Norberto Vėliaus (1938–1996), garsaus tautosakos tyrėjo etnologo, mitologo, religijo-
tyrininko, vieno žymiausių Lietuvos etnokultūrinio sąjūdžio įkvėpėjų ir kūrėjų 75-ojo gimta-
dienio paminėjimas Vilniaus rotušėje.

Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukienė

Nukelta į 8 psl.

Kadras iš Algirdo Tarvydo dokumentinio filmo ,,Nor ber -
tas Vėlius – Čia ir Ten”

Norberto Vėliaus paminėjimas Vilniaus rotušėje.

L.Vasiliauskaitės-Rožukienės nuotr.



Autobusas lėkė į šiaurę. Simonas sėdėjo prie
lango ir stengėsi nieko negalvoti: nuojauta,
plonumo sulig obuolio žievele, gali bemat

supleišėti. Reikia ją saugoti nuo savų ir svetimų žo-
džių, minčių šuorų, aštrių žvilgsnių. It žvakės lieps-
nelę nuo vėjo gūsių. Įsivaizduoti, kad ji tartum au-
reolė sukasi viršum galvos, pakildama, supleven-
dama, suplevėsuodama. Jeigu atitrūktų, išsisklai-
dytų, jis pasijustų paklydęs, praradęs orientyrą, ne-
žinia kur keliaujantis.

Dvi moterys, sėdinčios už jo, pusbal-
siu šnekučiuojasi. Simonas įtikinėja save
jų nesuprasti, iškraipyti nugirstų žodžių
prasmes, nužeminti, suplakti į krūvą, su-
maišyti, kad liktų tik neaiškus murme-
sys. Kai pustuštis autobusas stabteli, jis
paeina į priekį ir įsitaiso prie kito lango.
Vaizdas, žinoma, toks pat, tačiau balsų ne-
begirdėti. Per plyną lauką bėga debesies
šešėlis, kol atsitrenkia į sodybą su pilkais
šiferio stogais ir suklumpa.

Į Simoną atsisuko priekyje tūnojęs
jaunuolis: žvilgsnis kibus, smalsaujantis,
vertinantis. Jeigu ko nors klaus, greitai
sumetė Simonas, apsimesiu nesuprantąs
lietuviškai: juk galiu būti latvis ar estas.
Bet vaikinas nusigręžė nieko nepasakęs.
Neturėčiau būti kam nors įdomus, pa-
mąstė Simonas, juk mano veidas blausus
ir neįžvelgiamas. Nelyginant biblinis veid-
rodis.

Paskiau prasidėjo status skardis, autobusas rie-
dėjo jo pakraščiu, apačioje plakėsi putota jūra. Daik-
tais pasitaikydavo resvas permatomas pušynas, už
jo – nerimastingas vanduo iki pat tolimo horizonto.
Nuojauta sustiprėjo, Simonas linkčiojo pats sau pri-
tardamas: artėjant prie tikslo taip ir turėtų būti.
Nesustoti, nesuabejoti, nesusipainioti.

Nuo pat kūdikystės jis vis ko nors ieškodavo: ta-
tai turbūt buvo užprogramuota jo prigimtyje. Jeigu
motina pamesdavo adatą, Simonas tol šliaužiodavo
grindimis, kol ją surasdavo; jeigu brolis pamirš-
davo, kur nukišo parkerį, Simonas po pusdienio jį
aptikdavo, užkritusį už sofos; miesto bibliotekoje,
kur dirbo jo vyriausioji sesuo, nardydavo tarp len-
ty nų, uosdamas drėgno popieriaus bei dulkių kva-
pus, kol iš žemiausiai sugrūstų leidinių ištrauk-
davo plonytę, vos keliolikos lapų knygelę. Su tėvu
nu keliavęs į svetimą miestą, po kelių minučių susi-
kaupimo imdavo vardyti gatves, neklysdamas nu-
rodydavo ieškomus objektus. Simonas nė pats ne-
suvokdavo, iš kur randasi žinojimas: tiesą sakant, iš
pradžių sutavaruodavo blausi nuojauta, kuri ret-
karčiais gana greitai virsdavo aiškiu tikrumu, ku-
riuo jau būdavo galima pasitikėti. Tačiau kartkar-

tėmis sąmonės pakraščiuose ilgai šmaižiodavo nuo-
tuokos trupiniai, kol iš jų imdavo formuotis į
plunks ninius debesis panaši intuicija: žingsniuo-
damas Simonas stabčiodavo, kalbėdavosi pats su sa-
vimi, naktimis sapnuodavo padrikus, irius, pavi-
dalo neįgaunančius daiktus, vis mėgindamas susi-
steminti vaizdinius, pojūčius ir būsenų nuotrupas.
Kitąsyk nuojautos užuomina nesusikristalizuodavo
į sąmonės rėčiu pagaunamą mintį, palikdama tik at-
šešėlį arba žiupsnį smulkaus smėlio, kurį stipresnis
vėjo gūsis pakelia į orą ir išsklaido. Vyriškis likdavo
it musę kandęs, jausdavo mažėjantį pasitikėjimą sa-
vimi, nedrąsą ir trūkčiojantį alsavimą.

Simonas ryžosi keliauti autobusu į šiaurę, nes
vieną dieną suprato esąs gimęs didesnei misijai nei

adatos, knygos, paminklinės lentos ant sienos ieš-
kojimui ir radimui. Nežinojo, ką turėtų išvysti, iš-
girsti ar pajausti, bet vaizduotė ėmė dunksėti nuo
po žeminių smūgių, ją atakavo neartikuliuoti garsai,
erdvės gausmas ir įsakmus priminimas: „Kelkis ir
eik!” Laukė nuojautos proveržio, išsiskleidimo, ta-
čiau pasąmonė vinkliojo smėlio virvę, priekaištin-
gai murmėjo ir dangstėsi miglos nuoplaišomis. Rei-
kėjo ryžtis, priimti iššūkį, apsispręsti arba tiesiog
paklusti. Ir Simonas nutarė leistis į kelią, patirtį
nuotykį, galbūt kažką sutikti, ko dar nepažinojo,
atsiverti vizijai ar apreiškimui, būti užkluptas aguo-
nos grūdo arba kalno, einančio pas Mahometą. Jis
vis dar tikėjo nuostaba ir paslaptimi.

Vakarop autobusas įnėrė į aukštabokštį miestą,
pasisukiojo gatvėmis, stabtelėjo ties uostu. Vaiki-
nas, sėdėjęs priekyje, pirmasis iššoko pro prasivė-
rusias duris. Simonui čia irgi reikėjo išlipti. Juodu
abu nukurnėjo per skalda padengtą aikštę: uostas
plėtėsi ir gražinosi. Keliaaukštis keltas jų jau laukė.
Stiuardesė mostelėjo Simonui leistis į apačią; šiek
tiek dvejodamas pravėrė ankštos kajutės duris. Teks
plaukti po vandeniu, pagalvojo, žemiau vaterlini-
jos, bet dėl to niekas neturėtų pasikeisti.

Laivas kelis kartus ūktelėjo ir atsistūmė nuo
kranto. Galima būtų pakilti ant denio, pasvarstė Si-
mo nas, tikriausiai gražus vaizdas. Bet liko sėdėti
ant gulto. Po kiek laiko atsirado ir kajutės kaimy-
nas: jis kalbino Simoną rusiškai – šis nenoromis,
tingiai atsakinėjo, vengdamas akių kontakto: sau-
gojosi bet kokios įtampos, galinčios iškreipti smar-
kėliau pradėjusią pulsuoti nuojautą. Snūduriavo
blausioje elektros šviesoje; paskiau ją pakeitė pro
vokus pasiliejusi tamsa; dar išgirdo pokštelint ka-
jutės duris.

Pabudo nuo tūtavimo: turbūt jūroje susitiko du
laivai. Tikriausiai jau buvo po vidurnakčio. Atsikė -
lė, paklaidžiojo pritemdytais koridoriais, kol rado
laiptus į viršutinį denį. Žvilgtelėjo pro naktinio
klubo duris: scenoje šoko pusnuogės merginos, salė
buvo prisigrūdusi. Tai ne jam. Nusliūkino prie bor -
to; apačioje šnopavo jūra, tykšdama į šonus. Keltas
yrėsi per tamsą. Simonas užvertė galvą: po valan-
dėlės dangus sumirguliavo nuo miriadų žvaigždžių.
Ten tikrai galima pasiklysti. Prapulti, išnykti, pra-
dingti, pražūti. O sakoma, kad senovėje keliautojai
orientuodavosi pagal žvaigždes jūrose ir dykumose.
O gal ir jie kliaudavosi ypatinga nuojauta, kurią
per kartų kartas, per genus paveldėjo ir jis, Simo-
nas?

– Į Stokholmą? – užkalbino jį kažkas lietuviškai.
– Kur daugiau, – sumurmėjo vyriškis ir dėbte-

lė jo į žmogystą. Tai buvo jaunuolis, dieną matytas
au tobuse. O jeigu ir jis keliauja vedamas intuici-
jos? – ūmai pamąstė Simonas. O jeigu ir jo toks pat
tikslas?

– Nesimiega? – mėgino megzti pokalbį vaiki-
nas.

– Koks grožis! – tarė Simonas ir, žengtelėjęs į
šalį, vėl užvertė galvą aukštyn. – Kodėl neskridote
lėktuvu?

– Nemėgstu lėktuvų. Nepasitikiu. Kartą teko
grįžti atgal į aerouostą...

– Ką veiksite Stokholme? 
Jaunuolis patylėjo, turbūt nudavė neišgirdęs

klausimo. Simonas dar labiau sunerimo: o jeigu su-
tikau tokį pat? Ir dabar imsime lenktyniauti – kuris
pirmas?

– Turiu susitikti su kino režisieriumi.
Kvailystė, pagalvojo Simonas. Imu įtarinėti

kiekvieną žmogų. Dar nežinau, ką pats rasiu. Tarsi
sekdamas žvaigždę jis žingsnis po žings-
nio nutolo nuo pašnekovo. Paskiau grįžo į
kajutę; bendrakelionis miegojo retkar-
čiais suknarkdamas. Nesu tikras, kad tai
nutiks Stokholme, pasakė pats sau vyriš-
kis. Gal dar turėsiu keliauti?

Rytą pasimatė pirmosios salos. Jų vis
daugėjo. Spalvingi nameliai, valtys, mo-
tor laiviai, viena kita jachta. Keltas šur-
mu liavo, šūkavo, klegėjo įvairiomis kal-
bo mis.

Simonas bandė įsiklausyti į save; nuo-
jauta kol kas tylėjo. Negi būčiau nukly-
dęs į šalį? Ne, negali būti, vakar gana aiš-
kiai jutau.

Po poros valandų išlipęs į krantą vy-
riškis apsižvalgė: nieko neveiksi, tenka
laukti. Įdomu, kas tai galėtų būti? Neį-
prastas vaizdas, potyris, lengva užmarštis,
garsas, mįslingas paukščio skrydis, de-
besų santalka, netikėtai atidengianti ki-

tokį dangaus lopą?
Pavaikščiojo po senamiestį, pasisukiojo aplink

rotušę, pastoviniavo prieš Švedijos karališkąją
operą, nukako į Skanseną; besidairydamas po se-
novišką sodybą, staiga suprato, kad turi dar plaukti
į salą, į Gotlandą. Įdomu, iš ko patys švedai kildina
šį pavadinimą? – pasvarstė. Iš Dievo ar gotų žemės?
Štai kaip viskas klostosi, šyptelėjo pats sau.

Ilgokai trinksėjo priemiestiniu traukiniu, uoste
sėdo į katamaraną ir po pustrečios valandos, vaka-
rėjant, išlipo Visbio prieplaukoje. Miestas kilo į
kalną, šen bei ten matei apirusius kažkokių pastatų
kupolus, senoviškumą aiškiai liudijo aukšta gyny-
binė kelių metrų storio siena. Bet visiškai netoliese,
automobilių padangomis aptvertoje aikštelėje, parp-
dami lakstė bolidai. Dar tikriausiai spėtų ir šįvakar,
tačiau nutarė neskubėti, nes vis tiek teks čia nak-
voti. Siauromis gatvelėmis kopė į viršų, dairyda-
masis viešbučio. Buvo ant peties užsimetęs kelio-
ninę kuprinę, tad nenustebo, kai prie dviaukščio
namo, stovėdamas tarpduryje, švediškai jį užkalbi -
no vyriškis. Aukštas, baltai pražilęs, melsvomis aki-
mis, atsikišusiu stambiu smakru – tikras skandi-
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BALADĖ APIE ROŽĘ
Petras Venclovas

efoto.lt nuotrauka

Rožių miestas Visbis Gotlando saloje

Nukelta į 5 psl.
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Vasario mėnesį Ukmergės rajone, Veprių seniūnijoje,
Ukmergės savivaldybės administracijos Kultūros ir vie-
šųjų ryšių skyriaus iniciatyva buvo surengtas susitiki-
mas – pokalbis apie teminių kaimų kūrimą. Tokie kaimai
kuriami, nes formuojasi jų poreikis. Lietuvoje jų jau yra
ne vienas ir ne du: Paukščių, Duonos, Vaistažolių temi-
niai kaimai. Štai ir Ukmergės rajone jau esama gražių pa -
vyzdžių: Krikštėnuose atgijo dvaras, kultūros namai kuria
Lino kelią, Deltuva gali pasigirti įdomiu edukaciniu pro-
jektu – žvakių liejimu. Vepriai – dėkinga vieta teminiam
kaimui sukurti, nes čia dirba iniciatyvūs žmonės, kraštas
turtingas ir turi kuo pasigirti. Seniūnija jau dirba turizmo
plėtros srityje: netrukus ant seniūnijos pastato sienos at -
siras stendas, kuriame bus pažymėtos lankytinos vietos,
jau yra pusšimtį žmonių talpinanti patalpa, kurioje žmo-
nės galėtų užkąsti ir išgerti iš vietinių žolelių pagamintos
ar batos, veikia muziejus, o kaime galima surasti apie
apyl inkes mokantį vaizdžiai papasakoti gidą.

Vasario 22 d. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Ba -
joraičio viešojoje bibliotekoje įvyko vakaras, skirtas Tar -
mių metams paminėti. Vakaro metu skambėjo Šilutės
kraš totyros draugijos folkloro ansamblio „Ramytė” atlie-
ka mos dainos. Ansamblio dalyvė, lietuvninkų tarmės
puo  selėtoja ir Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja Vai -
da Galinskienė pristatė žemaičių ir šišioniškių šnektų
ypa tybes, tarties subtilumus. Ji perskaitė pasakas šišio-
niš kių ir žemaičių telšiškių tarme – ir klausytojams teko
pa laužyti liežuvius, įsitraukus į bendrus skaitymus. An -
samblio nariai pademonstravo ir žemaičių beigi šišioniš-
kių šokius, į kuriuos linksmai įsitraukė visi vakaro daly-
viai. Vakaro metu taipogi buvo galima apžiūrėti parodą
„Lietuvių kalbos tarmių tyrinėtojai ir išleistos knygos”,
skir tą Tarmių metams paminėti.

KRAŠTO ŽINIOS

O štai Kėdainių rajone
Pe lėdnagių kaime jau
ku ris laikas veikia temi-
nis Pelėdų kaimas. Čia
lankytojams siūloma to -
kia edukacinė programa,
kurios metu ne tik eina-
ma „pelėdų takais” miš -
ke, vaišinama morkų py -
ragu, gilių kava ir kitais
tradiciniais patiekalais,
tačiau ir mokoma nusi-
rišti pelėdą. Rišimas –
me  nas, gyvavęs daugiau
kaip prieš du tūkstan-

čius metų, jo subtilybių ir bus mokoma edukacinės prog-
ramos metu. Jeigu pelėdos nusirišti nepavyks, tai apy-
ran kę – vieni juokai. Beje, Pelėdnagių kaimas garsėja sa -
vo gražiomis apylinkėmis ir, be abejo, tuo, kad čia gyve-
na daug pelėdų.

navas. Pasisveikino angliškai ir po kelių žo-
džių suprato, kad prieš jį stypso viešbučio šei-
mininkas. Vieta Simonui pasirodė matyta; va-
dinasi, pataikiau ten, kur reikia, nutarė jis.
Juo du įžengė į vidų, prie stalelio sėdinti švie-
siaplaukė mergina įrašė svečią į registracijos
knygą ir padavė raktą.

– Septintas kambarys.
– Antrame aukšte, į dešinę?
– Esate čia buvęs? – regis, nustebo regist-

ratorė.
– Ne. Bet žinau.
Kambarys iš tiesų buvo antrame aukšte,

dešinėje pusėje. Pasižiūrėjo pro langą: tolu-
moje dunksojo keli apgriuvę kupolai, išsikišę
iš aplinkinių pastatų. Kas tai galėtų būti? Nie-
kur kitur nebuvo matęs tokio vaizdo. Sužino-
siu, nuramino save Simonas.

Nusileido į apačią ir paklausė registrato-
rės, kur galėtų nusipirkti vyno butelį.

– Kai išeisite iš senamiesčio pro vartus, –
mergina mostelėjo rodydama ranka, – kairėje
bus vyno parduotuvė.

Tiesą sakant, pats galėjo surasti, bet pa-
noro pasikalbėti su šviesiaplauke švede.

Korėsi aukštyn, galiausiai atsimušė į se-
novinę sieną, žingsniavo palei ją, kol pamatė
pla čią vartų angą. Dėmesį patraukė akmeni-
niai riestaragiai avinai: galima nuspėti, kad
tai miesto simbolis, rodantis užsispyrimą, at-
kaklumą, kovingumą. Siena buvo penkių ar
šešių metrų storio; tokias statydavo tik vidu-
ramžiais. Turbūt jau šiais laikais restauruota.

Ilgokai apžiūrinėjo vyno butelius, sugul-
dytus į medžio drožles. Galiausiai išsirinko
raudoną prancūzišką, iš Luaros slėnio.

Nors jau artėjo sutemos, nutarė nueiti iki
artimiausio mįslingo pastato, iš kurio buvo
likę tik atramos ir skliautai. Vakaro danguje
jie atrodė gana šmėkliškai. Aplinkui buvo tuš-
čia. Lentelėje turistams perskaitė, kad tai bu-
vusios katalikų bažnyčios, kuriose viduram-
žiais melsdavosi riteriai, atvykę iš Vakarų Eu-
ropos, paskui plaukdavo į rytinį Baltijos kran -
tą skleisti krikščionybės. Reformacijai už-
griuvus Švediją, katalikiškos bažnyčios palik-
tos likimo valiai. Čia nuolankumas ir nusiže-
mi nimas, o ten, anapus jūros?.. Žinome apie jų
Kryžiaus žygius, esame girdėję, kaip jie platino
katalikybę, liūdnai palingavo galvą Simonas.
Ant kalavijų jie mums nešė Kristų, krauju jie
mus krikštijo...

Viešbučio kambaryje įsipylė į stiklinę vy -
no ir palengva girsnojo. Galėtų pasikviesti
šviesiaplaukę merginą, ji gal sutiktų pasėdėti
su juo keliolika minučių. Bet staiga pamatė,
kaip per plaštaką nuriedėjo raudonas vyno la-
šas. Ir jau žinojo, kur turės eiti. Reikia tik auš-
ros sulaukti.

Pakirdo švintant. Užsimetė ant peties kup-

rinę, tyliai nulipo į apačią, padėjo kambario
raktą ant stalo, – jis čia jau negrįš, – ir pravėrė
du ris į gatvę. Apsižvalgė į paslaptinguosius
statinius, matė jų bent kelis, tačiau patraukė
labiausiai apgriuvusio link. Reikia manyti, se-
niausio. Kvepėjo žuvimi, pelijančiu smiltainiu
ir dar kažkuo pirmapradišku. Miestas dar mie-
gojo, užsitraukęs blyškią ūkaną ant veido.

Iš bažnyčios likusios tik masyvios aukštos
sienos, net nepasakysi, kokio plano jos būta ir
kiek turėta navų. Tikriausiai bazilikinės, virš
presbiterijos gal būta skliautinio denginio, vie-
toj zakristijos – tik keli stulpai. Erdvės vidu-
ryje baltai žydi pleška kupli obelis; turbūt tik
žydi, o vaisių jau neveda: per sena. Kelių metrų
aukštyje į sieną įsikibęs lapoja klevelis – kokia
pašėlusi gyvybės galia! Šaknytis tarp akmenų,
atlaikyti atšiaurius vėjus ir pūgas, nepalūžti,
stiebtis į viršų.

Bet Simonui vis tiek dar ne to reikia. Tarsi
sapnuodamas jis rabždinasi keturpėsčias
aukš tyn, kabinasi už nelygumų, už atsikišusių
tufo briaunų, už akmenų. Dar šiek tiek aukš-
čiau, dar! Jaučia, kad ir širdis kartu lipa į ga-
lugerklį, iš burnos veržiasi karštis. Perdrėksta
kairės rankos plaštaka ritasi kraujo lašas.

Kai pakelia galvą, mato iš klinčių plyšio iš-
lindusį dygliuotąjį dagį. Ant jo nukrinta krau -
jo lašas, ir dygusis augalas virsta erškėčiu; dar
po valandėlės – erškėtrože su penkiais lape-
liais; lapelių daugėja, žiedas nusidažo tamsiai
raudona spalva, ir Simonas išvysta taurų rožės
žie dą. Ir tai yra rožių rožė, simbolizuojanti ab-
soliutų tobulumą ir dieviškumą. Simonas pa-
juto, kad į ją žiūrėdamas gali matyti Monb-
lano, Fudzijamos, Kilimandžaro ir Džomo-
lungmos viršukalnes, Viktorijos, Amazonės ir
Niagaros krioklius, Velykų ir Galapagų salas,
Lasko urvų piešinius, visus septynis pasaulio
stebuklus, katedras ir bazilikas, pilis, rūmus,
Tadž Machalą ir budistų šventoves, pamirštus
indėnų miestus, gali suprasti paukščių ir del-
finų šneką, daugiatonę Sacharos ir Karakumų
dykumų muziką, nežinia kur keliaujančių de-
besų istorijas, žemės aimanas ir vėjo šauksmą,
išgirsti Krakatau ugnikalnio dundėjimą, dan-
gaus sferų gaudimą, Visatos skleidimąsi, die-
vybių, angelų ir demonų bylojimą, begalinę
tylą, kai susitiks laikų pradžia ir pabaiga.

Virš galvos švokščiančiu balsu sukliegė
kiras, ir mistinė Simono nuojauta išsisklaidė.
Jis klūpojo priešais nulenkusią galvą erškėt-
rožę, laukinę, nesukultūrintą rožę, tarsi būtų
grįžęs į žmonijos istorijos ištakas. Kaip toli ir
kaip ilgai turėjo eiti, keliauti, klampoti žmo-
gus, kol iš barbarybės kontinento pasiekė kul-
tūros šalį.

Gotlando salą jau siekė skaistėjantys be-
siskleidžiančios dangaus rožės spinduliai. Jie
veržėsi ir kilo iš pirmapradės jūros, tyvuliuo-
jančios rytuose.  �

Eglė Perednytė

LikiminiS

Tu tylėjai. Tingiai krito sniegas,

plaukė ižas, plaukė Nemune,

o kažkas skubėjo, visą naktį ėjo,                                       

o kažkas artėjo tąnakt į mane.

O kažkas prigludo ir širdis pažino,

o kažkas parimo virš manęs sapne,

o kažkas tik ėjo, visą naktį ėjo,

o kažkas negimęs pašaukė mane.

Atkelta iš 4 psl.



Kauno miesto muziejuje neseniai atidaryta
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gerai ži-
nomo fotografo Algimanto Aleksandravi-

čiaus fotografijų paroda „Paskutinieji LDK pilie-
čiai”. Joje rodomos fotografijos pasakoja apie du
garsius ir Lietuvai reikšmingus poetus – Adomą
Mic kevičių (1798–1855) ir Česlovą Milošą (1911–2004). 

A. Aleksandravičius – jau daug metų kūrybin-
gai dirbantis fotografas, Lietuvos Nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos laureatas, Lietuvos fotome-
nininkų sąjungos narys, Tarptautinės meninės fo-
tografijos federacijos (FIAP) fotografas meninin-
kas (AFIAP). Iš viso Lietuvoje ir užsienyje jis su-
rengė per aštuoniasdešimt personalinių parodų.
Jis yra sudaręs nemažai įvairių fotoalbumų, Lie-
tuvos fotomenininkų sąjungos metraščių. 

Fotografas – Jono Dovydėno premijos laurea-
tas, 2003 metais jis pripažintas geriausiu Europoje
portretistu, tais pačiais metais jam suteiktas Pa-
nevėžio Metų menininko garbės vardas. 2007 metais
menininkas apdovanotas ordino „Už nuopelnus
Lie tuvai” medaliu, dar po metų – Nyderlandų Oran -
ge – Nassau Riterio ordinu. 2009 metais jis apdova-
notas Lietuvos fotomenininkų sąjungos 40-mečio
aukso medaliu, o 2010-aisiais Lietuvos autorinių
tei sių gynimo agentūra įteikė jam „Aukso žvaigž -
dę”. Pernai fotografui suteiktas Lietuvos fotome-
nininkų sąjungos Garbės nario vardas.
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Fotografijų parodoje – du iškilūs paskutinieji LDK piliečiai
Algis Vaškevičius

Nobelio premijos laureatai Wislava Szymborska, Česlovas Milošas ir Giunteris Grasas

Šv. Stanislovo bažnyčios kripta, kur palaidotas Č. Milo -

šas

Fotografas Algimantas Aleksandravičius

Ši paroda sulaukė didelio dėmesio pernai rude -
nį Vilniuje, kur buvo rodoma Lietuvos fotomeni-
nin kų sąjungos „Prospekto” galerijoje. Dabar ji at-
ke liavo ir į laikinąją sostinę.

A. Aleksandravičius jau seniai fotografuoja ne
tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse. Jis daug
kartų lankėsi buvusios Didžiosios Lietuvos Kuni-
gaikš tystės žemėse Baltarusijoje, Ukrainoje, fotog-
rafavo ten išlikusius pastatus, ieškojo laiko ženklų.
Pamažu kaupėsi nuotraukos, susijusios su dviem
save LDK piliečiais laikiusiais iškiliais meninin-
kais – poetais A. Mickevičiumi ir Č. Milošu. Fotog-
rafas nusprendė aplankyti kiek įmanoma daugiau
vietų, susijusių su šių kūrėjų gyvenimu ir jas įam-
žinti.

Besidomėdamas A. Mickevičiumi, jis apsilankė
poeto gimtine laikomame Zaosės dvare netoli Nau-
garduko, dabartinės Baltarusijos teritorijoje. Paro-
doje galima pamatyti ir šį dvarą, kuris neblogai iš-
silaikė iki mūsų dienų, ir kitas vietas Baltarusijoje,
kur gyveno poetas, laikęs Lietuvą savo tėvyne. Įdo-
mios ir nuotraukos iš tų vietų Vilniuje, kur gyveno
ir dirbo A. Mickevičius, taip pat vaizdai iš Pary-
žiaus, kur jis gyveno tremtyje. Poetas mirė nuo cho-
leros Turkijoje, Konstantinopolyje, buvo palaidotas
Paryžiuje, o vėliau jo palaikai pervežti į Krokuvą ir
palaidoti Vavelio katedroje. 

A. Aleksandravičius aplankė ir nufotografavo
ir beveik visas su kitu garsiu poetu, Nobelio premi -
jos laureatu Č. Milošu susijusias vietas. Tai ir jo
gim tinė Šeteniuose, Kėdainių apskrityje, kur išliku -

si buvusio dvaro liepų alėja, poeto pėdsakų fotog-
rafas ieškojo ir Šventybrastyje, kur yra jo senelių ir
giminių kapai. Nuotraukose – ir garsiojo Isos slėnio
ąžuolai, ir neseniai gražiai atstatytas Kunatų dvaras
Krasnagrūdoje, visai netoli nuo Lietuvos sienos ir
Lazdijų. Nuotraukose parodos autorius taip pat įam-
žino poeto paskutiniojo prieglobsčio vietą Krokuvos
Šv. Stanislovo bažnyčios kriptoje bei dar daugybę
kitų su poeto gyvenimu susijusių vietovių.

Kauno miesto muziejaus koridoriuje sutilpo
tik maža dalis A. Aleksandravičiaus fotografijos
lakš tuose įamžintų A. Mickevičiaus ir Č. Milošo
Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje bei kitur paliktų
ženklų. Nemažai šio ciklo fotografijų buvo sudėta į
knygą, kuri neseniai taip pat pasirodė knygynų len-
tynose. 

Kaip teigia fotomenininkas Stanislovas Žvirgž-
das, Algimantas Aleksandravičius su jam būdingu
išradingumu, susiedamas poetų paliktus gyvenimo
kelio ženklus su nūdienos realijomis, pasitelkda-
mas raiškią fotografijos kompoziciją, o retsykiais ir,
regis, atsitiktines detales, įvairuodamas šviesokai-
tos dėmėmis ar dramatiškais juodų ir baltų tonų
santykiais, sukuria įsimintinus vaizdus.

„Fotografijose atsispindi ne tik dokumentiškai
perteiktos poetų gyvenamos vietos ar aplinka, bet
jos dar simboliškai susiejamos su iškilių poetų Ado -
mo Mickevičiaus ar Nobelio premijos laureato Čes-
lovo Milošo literatūrine kūryba, o įspūdžio sustip-
rinimui įpinama ir filosofinė potekstė”, – aiški na
jis.  �

Dvaras, kuriame gimė Adomas Mickevičius



Ką mokslas sako apie evoliucijos teoriją? Ar
evoliucija tęsiasi? Norint atsakyti į šį klau-
simą, reikėtų skirti mikroevoliuciją (poky-

čius rūšių viduje ir tarp rūšių) ir makroevoliuciją
(naujų rūšių atsiradimą), t. y. atsakyti, ar keičiasi
žmonės ir ar atsiranda naujų žmonių. Makroevoliu -
cija, deja, neišplaukia iš mikroevoliucijos, nes ji yra
kito lygmens reiškinys. Geografinė izoliacija yra
vie nas iš naujų rūšių atsiradimo veiksnių. Jeigu
Lietuva būtų ilgam izoliavusis nuo pasaulio, kaip
norėjo kai kurie stojimo į Europos Sąjungą prieši-
nin kai, po kurio laiko lietuviai gal ir būtų virtę
nauja žmonių rūšimi. Vis dėlto žmonių makroevo-
liu cija baigėsi, nes šiuolaikiniame pasaulyje izo-
liuotis neįmanoma. Radijas, televizija, internetas
ir reaktyviniai lėktuvai sujungė žmoniją į vieną di-
delį kaimą.

Tačiau žmonės keičiasi, nes jie nepakeitė na-
tūraliosios atrankos taisyklių. Galbūt yra manan-
čių, kad kultūra, medicina, mokslas ir technologijos
padarė žmones nepriklausomus nuo natūraliosios
atrankos. Tačiau evoliucijos mechanizmas reiškia
genų kitimo dažnį per tam tikrą laiką. Vadinasi,
per daugelį kartų pasikeičia genų fondas ir žmo-
nės, kaip ir kiti organizmai, neišven-
giamai keičiasi. Vieni gyvena trum-
pai, kiti – ilgai ir daugiau genų per-
 duoda kitoms kartoms. Kultūra ir
tech nologijos taip pat keičia genų fon -
dą. Pavyzdžiui, prieš kelis šimtus me -
tų milijonai žmonių mirdavo nuo rau -
pų ir kitų užkrečiamųjų ligų. Būsi-
mosioms kartoms jie neperdavė genų,
nepapildė žmonijos genų fondo, nes
mirė nesulaukę brandos amžiaus. Da-
bar, įveikus baisiausias užkrečiamas
ligas, žmonės gyvena ilgiau ir žmoni-
jos genų fondas yra papildomas. Kita
vertus, labiausiai ekonomiškai išsi-
vys čiusiose šalyse gimsta mažiau vai -
kų nei besivystančiose Afrikos, Azi-
jos ir Lotynų Amerikos šalyse. Šių ša-
lių žmonių indėlis į žmonijos genų
fondą yra didžiausias. Po daugelio
kar tų visi žmonės turės sparčiausiai
besivystančių šalių žmonių genų ir
palengva su jais supanašės.

Taigi mokslas, kultūra, medicina
ir technologijos keičia žmonijos genų fondo turinį,
bet ne evoliucijos varomąją jėgą, ne šio kitimo prie-
žastį. Kartais atrodo, kad kultūra nėra gamtos jėga,
tačiau ji yra žmonių aplinkos dalis ir tokia pat na-
tūrali kaip oras, ligos ar maisto ištekliai. Mes, lie-
tuviai, galėtume manyti, kad esame atsparūs natū-
ra liajai atrankai, nes turime pakankamai maisto,
kitų materialių daiktų ir neblogas technologijas.
Bet tai tik iliuzija. Technologijos nuo nieko neap-
saugo, o medicina dar nepajėgė įveikti visų ligų.

Per šimtą metų vidutinis lietuvių vyrų ūgis
pa didėjo 14 cm ir dabar yra 181,3 cm, o moterų pa-
didėjo 7 cm. Gal tai lėmė evoliucija? Yra žinoma, kad
Anglijoje per pramonės revoliuciją vargingesnėse
šeimose gimę vaikai užaugę būdavo žemesni nei gi-
musieji turtingose šeimose. Be to, vargingesnės šei-
mos turėjo daugiau vaikų. Ką sako evoliucija? Žmo-
nių ūgis turėtų mažėti, nes neturtingai gyvenan-
čių jų pasaulyje yra daugiau. Bet ir vargingųjų, ir
turtingųjų ūgis didėja beveik vienodai. Juodaodžių
krepšininkų yra netgi daugiau. Natūralioji atranka
nepaaiškina, kodėl vaikai dabar aukštesni už tėvus.
Arvydas Sabonis ir Žydrūnas Ilgauskas užaugo irgi
ne didžiausių turtuolių šeimose.

Jei evoliucija nepaaiškina, kodėl žmonės aukš-
tėja, kas tai paaiškina? Kai kurie genetikai mano,
kad vaikų mityba yra svarbiausias veiksnys, le-
miantis žmonių ūgio didėjimą. Žmonių kaukolių
tyrimai rodo, kad ūgis nuo akmens amžiaus iki XIX
amžiaus vidurio beveik nekito. O Vokietijoje per
abu pasaulinius karus gimę vaikai, kai trūko mais -
to, užaugo žemesni. Maisto trūkumas sukėlė grįž-
tamąjį procesą – ūgis sumažėjo. Bet yra gamtos jėgų
nulemta viršutinė žmonių ūgio riba ir genai negali
jos peržengti, nors ir kaip gerėtų gyvenimo sąly-
gos. Kai kuriose šalyse žmonių ūgis yra gyvenimo
kokybės rodiklis. Žmonių genai yra tiktai planas, ro-

dantis, kas yra įmanoma, o ūgio riba yra tik vienas
iš gyvybės apribojimų. Gyvenimo kokybei artėjant
prie optimalios ir kintant žmonių genetiniam pla-
nui, neaišku, kas laukia evoliucinio žmonių ūgio
di dėjimo. (...)

Kai kurie žmonės evoliucijai teikia didesnę
reikšmę, nei jai teikė šios teorijos kūrėjas Charlesas
Darwinas, ir teigia, kad evoliucija yra daugiau nei
mokslinė teorija. Jiems evoliucija yra tarsi pasau-
lietinė religija, peršanti elgesio normas ir teikianti
siūlymus. Ji kaltinama, kad  žmonių  gamtinė pri -
gim tis veda į seksualinę laisvę ir kitas  šiuolaikinės
visuomenės ydas. Bet kiekviena  teorija turi galio-
ji mo ribas, kurias apibrėžia empiriniai faktai. Dau -
gėjant tų faktų, teorija dažnai praranda pirminę
vertę.

Kokia yra evoliucijos teorijos istorija? Ji atsi-
ra do ne tuščioje vietoje. Iki Ch. Darwino knygos
,,Rū šių atsiradimas natūraliosios atrankos būdu”
pa skelbimo 1859 m.  evoliucija buvo  pseudomokslo
ir mesmerizmo mišinys, arba frenologija – klaidin-
ga ryšio tarp kaukolės formos ir protinių bei mora-
linių žmogaus savybių teorija. Šalininkai šią teori-
ją taikė aiškindami kai kurių pasaulio žmonių pra  -
našumus. XVIII amžiaus pabaigoje Ch. Darwino
se  nelis Erasmusas Darwinas parašė evoliucijai
skirtą poemą „Gamtos šventovė, arba Visuomenės

kil mė”, apdainavo gyvybės raidą nuo vienaląsčių
organizmų iki žmogaus, arba kitaip – nuo drugelio
iki karaliaus. E. Darwinas buvo  nepaprastai sto-
ras, populiarus, kles tintis gydytojas, produktyvus
iš radėjas, tėvas 12 vaikų,  kurių susilaukė su dviem
žmonom, ir dar dviejų vaikų, pagimdytų tarnaičių.
Vis dėlto geriausias jo išradimas buvo evoliucijos
idėja. Ch. Darwinas nusprendė senelio poemą iš -
dėstyti moksliškai. Pir ma, jis norėjo pateikti empi-
riškai pagrįstą evoliucijos bazę. Antra, įtikinti
skai tytojus evoliucijos mechanizmu – gamtos at -
ranka, kurią lemia kova už būvį. Tai Ch. Darwinui
nelabai pavyko. Daugeliui žmonių atrodė ir tebeat-
rodo, kad evoliucija vyksta šuoliais. Juk pamatinis
antrasis termodinamikos dėsnis sa ko, kad visi
natūralūs gamtos reiškiniai vyksta didėjant entro-
pijai (netvarkai). Kaipgi tada po Di džiojo Sprogimo
Visatoje savaime radosi vis didesnė tvarka – ato-
mai, molekulės, mineralai, planetos, gyvybė ir
žmogus? Visa tai vyko dėl šuolių – sekos fazinių
virsmų į vis tobulesnę ir tvarkingesnę būseną. (...)
Kaip ne visi krikščionys Dievo vardu skelbė tas
pačias tiesas, taip ne visi vienodai skelbė Ch. Dar -
wino idėjas. Tai truko maždaug iki 1930 metų, kai
amerikiečių ir britų mokslininkai Ch. Darwino na -
tūraliąją atranką sulydė su Gregoro Johanno Men -
delio genetika į sintetinę evoliucijos teoriją –
neodar vinizmą, kuriam didelę įtaką darė komu-
nizmo agresyvumas. Vėliau Rusijoje Tro fimas Ly -
senka sunaikino biologiją, prasidėjo Šal tasis karas
ir mokslo idėjos ėmė skirtis. Dabar Va karų univer-
sitetuose dėstoma labai modifikuota moksliškai
pa grįsta evoliucijos teorija. Tačiau ji neatskleidžia
daugelio pa saulio paslapčių ir nesprendžia sociali-
nių problemų. Iš dalies ji primena naują pasaulie-
tinę religiją, turinčią materialistinį pagrindą.
Edwardas O. Wilsonas knygoje „Apie žmogaus pri-

gimtį” („On Human Nature”, Cambridge, 1978)
tvir tina, jog yra mitas, kad evoliucijos teorija gali
nugalėti krikščionybę. Taip gal ir atsitiktų, jei evo-
liucijos teorija gebėtų paaiškinti tradicines religi-
jas kaip visiškai materialų reiškinį. Tada teologija
neišgyventų kaip nepriklausoma intelektinė dis-
ciplina. E. Wilsonas mano, kad moralės normos
ky  la iš žmonių poreikio nuolat palaikyti evoliucinį
procesą, o žmogus atsirado iš simbiotinio ryšio su
gamta. Todėl dirbtinis plastiko pasaulis gali pražu-
dyti žmones tiesiogine ir perkeltine prasme.

Vis labiau abejojama dėl makroevoliucijos. Jos
šalininkai teigia, kad natūralioji atranka yra evo-
liucijos variklis, todėl gyvūnai keičiasi ir atsiranda
naujų rūšių. Tačiau natūralioji atranka yra proce-
sas, ne jėga, per jį nėra atrenkami organizmai, tu-
rintys geresnių bruožų. Natūralioji atranka nėra
kūrybinis procesas, ji nieko nenumato. Ji tik at-
renka stipresnius, geriau prisitaikiusius prie ap-
linkos. Kad būtų iš ko atsirinkti, tie geresni gyvūnai

turi jau gyventi. Evoliucijos šalininkai
teigia, kad rudimentiniai organai įrodo
evoliuciją. Rudimentiniai organai – tai
per evoliuciją sunykę ir dabar neatlie-
kantys jokios biologinės funkcijos. Tar-
kime, yra tik maži kojų likučiai. Kad jie
atsirastų, reikėjo didelių kojų, kurios tu-
rėjo mažėti, kol liko mažutės. Bet iš kur
at sirado tos didelės kojos? Reikia norma-
laus organo, kad liktų rudimentinis. Taigi
rudimentiniai organai nėra makroevo-
liucijos įrodymas, nes ji tiria naujų rūšių
susidarymą, o rūšys viena nuo kitos ski-
riasi naujais organais. Rudimentiniai or-
ganai – tai sunykimo, o ne evoliucijos įro-
dymas.

Kartais tvirtinama, kad apendicitas
yra rudimentinis niekam nereikalingas
organas, tačiau iš tikrųjų apendicitas yra
imuninės sistemos dalis. Tvirtinama, kad
banginiai buvo sausumos gyventojai, jie
turėjo kojas ir vaikščiojo žeme, bet grįžo
gyventi į vandenyną, jų kojos sunyko ir
dabar yra tik maži rudimentiniai nerei-

kalingi kojų likučiai. Tačiau prie šių rudimentinių
banginio kojyčių yra prisitvirtinę tam tikri raume-
nys. Jei tos kojytės būtų nupjautos, banginiai nega-
lėtų atsivesti palikuonių, o tai reiškia – būtų nu-
kirsta evoliucijos šaka.

Žinoma, kad žmonės ir beždžionės turi bendrą
genetinį kodą, kad, pavyzdžiui, žmogaus ir šimpan-
zės 99 proc. genų yra vienodi. Vadinasi, tai tarsi
įrodo, kad žmogaus ir beždžionės yra vienas protė-
vis. Tačiau žmogaus ir beždžionės bendras genetinis
kodas irgi nėra evoliucijos įrodymas, nes jis gali
būti argumentas teigiant, kad yra bendras Kūrėjas.
Jis panaudojo tą patį kodą, kad nereikėtų sukti gal-
vos ir iš naujo išrasti dviratį. Pavyzdžiui, „Hyundai
Accent” ir „Mitsubishi” automobilių tų pačių mat-
menų ratai prisukami tokiais pačiais varžtais. Ta
pati automobilių konstrukcija visai neįrodo, kad
prieš daugelį metų „Hyundai” ir „Mitsubishi” evo-
liucionavo iš „Ford Escort”. Ji tik įrodo, kad konst-
ruktorius panaudojo tas pačias detales, nes jos buvo
puikiai suprojektuotos ir gerai veikia. Arba kėdės ir
televizoriaus plastikas visai neįrodo, kad kėdė per
milijoną metų evoliucionavo į televizorių. Tiesiog
plastikas yra puiki konstrukcinė medžiaga, kurią
galima panaudoti ir kėdei, ir televizoriui gaminti.
Informatikoje tokiam reiškiniui apibūdinti varto-
jama objektinio programavimo sąvoka. Taigi bendru
genetiniu kodu galima pagrįsti ir evoliucijos teoriją,
ir Kūrėjo buvimą.  �

Jonas Grigas  – Lietuvos Mokslų akademijos aka-
demikas, Vilniaus universiteto profesorius emeritas,
habilituotas fizikos daktaras. Skelbiama ištrauka –
iš jo knygos „Kiek trunka sekundė: šiuolaikinis pa-
saulis mokslininko akimis”, Vilnius, ,,Tyto alba”,
2011.
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Kultūros kronika

2013 02 23 Vilniuje, Šv.
Jonų bažnyčioje, vyko
saksofono ir vargonų
improvizacijos due-
tas. Saksofono virtuo-
zas Pet ras Vyšniaus -
kas ir vargonininkas
Vidas Pin  kevičius im-
provizavo garsiąja bib-
line piemenėlio Dovy -
do ir milžino Galijoto
ko vos te ma. Stulbi nan -
ti var gonų registrų ir
spalvų įvairovė leidžia
įtikinamai atskleisti ko -
vos dra  matizmą ir po

to ėju sias linksmybes. Šis unikalus muzikinis projek-
tas – vienkartinis ir negrįžtantis, taigi įspūdingi akordai
ir spalvingi ritmai, nuskambėję koncerto metu, nu -
grims į istoriją ir pasiliks tik įdėmiai muzikinę kovą ste-
bėjusių klausytojų atmintyje.

2013 02 12 – 2013 05 05 Vilniuje, Radvilų rūmų muzieju-
je, vyksta paroda „Sidabro amžius. Rusų dailė Baltijos
šalių kolekcijose. 1890–1930”. Sidabro amžiaus (XIX a.
pab.) dailė ir ryškiausieji jos atstovai – Aleksandras Be -
nua, Mstislavas Dobužinskis, Nikolajus Rerichas, Mar kas
Šagalas, Michailas Vrubelis – žinomi ne tik Rusijoje, bet
ir kitose šalyse, į kurias po 1917 m. revoliucijos emigravo
ne mažai rusų dailininkų. Sidabro am žiaus dailės pavyz-
džių turi Lietuva, Latvija ir Estija. Todėl po parodų Taline
ir Rygoje trijų valstybių menininkai su rengė parodą ir
Vilniuje. Ši paroda kiek kitokia, nes joje daugiau kūrinių,
sau gomų Lietuvos dailės muziejuje. Tačiau, kaip ir Ry go -
je, paroda suskirstyta į keletą teminių ekspozicijų, skirtų
ryš kiausiems rusų simbolistams, urbanistinių peizažų
kū rėjams, tautinio identiteto ieškotojams, o taip pat –
dai lininkų aplinkai ir juos supusiems žmonėms.

2013 02 13 Vilniuje, Nacionaliniame dramos teatre, įvy -
ko Eimunto Nekrošiaus spektaklis „Rojus” pagal pas -
kutinę Dantės „Dieviškosios komedijos” dalį. Spektak -
lis stebina savo trumpumu – vos pusantros valandos, o
tai tikrai neįprasta ir nebūdinga didžiajam mūsų teatro
meist rui. Tačiau, pasak kritikų, šiame spektaklyje – dau-
giau režisieriaus vaizduotės, nei Dantės teksto. Režisie -
rius kalba judesiais, ženklais, pačia spektaklio nuotaika,
skatina žiūrovą improvizuoti ir sklandyti – o kad sklan-
dy tum, reikia išsilaisvinti nuo nereikalingų dalykų. Pag -
rindinius vaidmenis atlieka Rolandas Kaz las (Dantė) ir
Ie va Triškauskaitė (Beatričė). Yra spek takly je ir mįslin-
gas personažas, kuris surenka visus nereikalingus daik-
tus, kurių turi atsikratyti, jei nori pakliūti į rojų. 

2013 02 21 – 2013 02 24 Vilniuje, Litexpo rūmuose, vyko
14-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė. Šiemet mugės
tema – paauglių ir jaunimo literatūra. Ką skaito šiandie-
ni nis jaunimas? Kas jiems aktualu? Ko jaunieji skaitytojai
pasigenda Lietuvos knygynuose ir bibliotekose? Šia te -
ma buvo kviesti diskutuoti Lietuvos ir užsienio šalių ra -
šy tojai, visuomenės veikėjai ir skaitytojai. Žinoma, mu -
gė je netrūko ir naujų knygų pristatymų, susitikimų su
Lie tuvos ir užsienio rašytojais, įdomių diskusijų ir rengi-
nių. Plačiau apie Vilniaus knygų mugę skaitykite kitame
„Kultūros” numeryje.

2013 02 15 – 2013 03 06 Vilniuje, Vilniaus Dailės akade-
mijos parodų salėje „Titanikas” vyksta paroda „LT
Iden tity: 10 metų tapatybės”. Kostiumo dizainerės Jo -
lan ta Rimkutė ir Ieva Ševiakovaitė 2003 m. festivalyje
,,Ma dos infekcija” pristatė drąsią ir ryškią lietuvio tapa-
tumo ženklų ieškojusią kolekciją ,,LT Identity”. Šiandien
šis ženklas – viena žinomiausių dizainerių dueto kūrybos
krypčių. Dizainerės jau 10 metų interpretuoja ir kuria lie-
tu  viškus simbolius. Jubiliejaus proga „LT Identity” kūry-
bi  nis kolektyvas pristato parodą, supažindinančią su
Lie   tuvos dizaino procesu madoje, fotografijoje ir grafi-
koje.

2013 01 17 – 2013 02 26 Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame
operos ir baleto teatre vyko Giacomo Puccini operos
,,Madam Baterflay” spektakliai. Tai bendras Lietuvos
na cionalinio operos ir baleto teatro, Anglijos nacionali-
nės operos ir New Yorko „Metropolitan Opera” teatro
pastatymas, režisuotas Anthonio Minghellos (Didžioji
Britanija). Pasak kritikų, šis nepakartojamo grožio spek-
taklis taip pakeri savo vaizdais, kad darosi nebesvarbu,
apie ką ši istorija. Tai subtilus, elegantiškas, jaudinantis
ir įspūdingas renginys, kur kiekvienas mostas, šokio
žings nelis ar vėduoklės judesys kupinas dramatinės
įtam pos.

Atkelta iš 3 psl.

N. Vėlius
kimo darbą ir, prisipažinsiu, seniai lau-
kiau, kad jis imsis sistemiškai tirti lie-
tuvių mitologiją. Jis daug spėjo nuveikti,
bet aš manau, kad galėjo nuveikti dar
daugiau, jei ne mirtis. Garbės dalykas –
pa skelbti tuos Vėliaus darbus, kurie liko
rankraščiais.” 

N. Vėliaus knygose ir veikaluose su-
telkti tautos lobiai – pamatas tolesniems
moksliniams baltų religijos ir mitologi-
jos darbams (taip pat parengta keliasde-
šimt kraštotyros ir tautosakos knygų,
buvo daugelio veikalų mokslinis redak-
torius): 

„Mitinės lietuvių sakmių būtybės”
(Vilnius, 1977); „Laumių dovanos” (Vil-
nius, 1979); „Senovės baltų pasaulėžiūra:
struktūros bruožai” (1983) (parodė, kad
senoji lietuviška, baltiškoji kultūra yra
ne tik liaudies menas ir kūryba, o iš pro-
tėvių paveldėtos senosios baltų religijos
ir pasaulėžiūros tąsa.); „Chtoniškasis lie-
tuvių mitologijos pasaulis” (Vilnius,
1987; kai pasirodė ši knyga apie Velnią,
daug kas juokavo, kad ją parašyti Vėlių
paskatino jo pavardė. N. Vėliaus žmona
Ramunė prisiminė, kad Norbertas saky-
davo, jog jam „pagal pavardę priklauso
rašyti apie velnius, nes ‘vėlius’, ‘vėlė’, ‘ve-
lionis’, ‘velinas’, ‘velnias’ yra bendrašak-
niai žodžiai ir jie susiję”…); „Baltų reli-
gijos ir mitologijos šaltiniai” (BRMŠ), 4
tomai (Vilnius, 1996–2005; įspūdingiau-
sias fundamentalus darbas, padedant tal-
kininkams, buvo rengiamas daugelį me -
tų; chrestomatinis veikalas „Lietuvių
mitologijos” I tomas (Vilnius, 1995; kiti
du jo tomai baigti ir išspausdinti tik po jo
mirties. Šis tritomis – tai žymiausių lietu -
vių mitologijos tyrėjų darbų antologija. 3-
iąjį antologijos tomą, remdamasis Vė-
liaus rankraščiu, parengė jo mokinys,
deja, taip  pat  jau  iškeliavęs į  Anapilį,
re ligijotyrininkas Gintaras Beresnevi-
čius). 

N. Vėliaus rengta knyga, apibendri-
nanti 1989 m. Lietuvos kraštotyrininkų
ekspedicijos Punsko-Seinų krašte su-
rinktą medžiagą, iki šiol neatspausdinta.
„Nejau valstybinės institucijos, kultūros
žmonės leis šiam vertingam rankraščiui
dingti nežinioje?” – dar prieš 5 metus
klau  sė tautosakininkė, Jono Basanavi-
čiaus premijos laureatė Danutė Krišto-
pai tė.

1989 m. apdovanotas Lietuvos vals-
tybine premija (už mokslinį darbą),

1990 m. – Mato Slančiausko premija
(už tautosakos rinkimą),

1993 m. – Jono Basanavičiaus premi -
ja (už kraštotyros ekspedicijas ir mono -
grafijas). 

1998 m. birželio 18 d. buvo siūloma
(pritarė ir Prezidentas) apdovanoti Di-
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino
or dinu (Už nuopelnus tautai, kultūrai už
tautinio savitumo puoselėjimą). Deja, ap-
dovanojimas nepaskirtas...

�Ar įgyvendinsime Norberto Vėliaus
troškimą įkurti savarankišką mokslo
institutą, kur susitelktų po mokslo ins-
titutus bei aukštąsias mokyklas išblaš-
kyti tyrėjai, dirbantys etninės kultūros
ir baltų mitologijos tyrimų srityje?.. Da-
bar jau regis ir tų išblaškytųjų tuoj ne-
liks… Aleksandras Vanagas, Marija
Gim butienė, Algirdas Julius Greimas,
Pranė Dundulienė, Vytautas Kavolis, Eu-
genija Šimkūnaitė… Norbertas Vėlius,
Gintaras  Beresnevičius...  jau Anapily...

Ar pajėgsime išlaikyti aukštai iš-
keltą Norberto Vėliaus vėliavą, susi-
telkti ir atsispirti toms kosmopolitizmo
ir liberalizmo bangoms, vis labiau plau-
nančioms mūsų tautos Pasaulio medžio
šaknis? �


