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Naujajame Testamente yra toks keistas ir nepatogus sakinys, raginantis
krikščionis mylėti savo priešus. Jis ne tik kad nepatogus – jis tiesiog stul-
binantis, neracionalus, galįs susilaukti pajuokos ar pasipiktinimo. Ypač kai

gyvename pasaulyje, kuriame kur kas gajesnis akies už akį ir danties už dantį įsta-
ty mas. Juo neretai grindžiama ne tik valstybių politika ir socialinis bei visuome-
ninis gyvenimas, bet ir tam tikra kultūrinė erdvė. Turiu omeny kai kuriuos masi-
nės kultūros reiškinius, tarkim, kad ir kriminalinius serialus, kuriuose svarbiau-
siu akcentu virsta kerštas. Kas keršija ir už ką – ar auka žudikui, ar žudikas – au-
kai, jau nebesvarbu. Kerštas virtęs įteisinta ir netgi „teisinga” popkultūros ikona.
Tik kartais persistengiama – dėl vieno danties kartais išlupami visi. 

Užtat nenuostabu, kad keršto (kitaip dar vadinamo „teisingu atpildu”) pilni TV
ekranai, populiarių romanų puslapiai ir laikraštiena. O kadangi neretas lietuvis
manosi esąs civilizuotas žmogus, nors jo civilizuotumas galbūt daugiau susijęs su
išlavėjusia buities kultūra, o ne išlavintu intelektu, tai galbūt šį kriminalinį akcentą
jis laiko natūralia savo civilizuotos buities dalimi. Ir jeigu jau atpildo ir keršto, at-
gailos ir kaltės klausimus norėsis kilstelti į aukštesnį lygį, nebe kriminalinį, tai pa-
sitelktas bus, žinoma, ne Naujasis ir netgi ne Senasis Testamentas, o kokia nors Rytų
ar Pietų ezoterika, susijusi su karma, būrimu iš kavos tirščių ir stuburo slankste-
lių bei spėliojimais, kas tamsta buvote praėjusiame gyvenime – japonų imperato-
riaus rūmų šokėja ar banguotoji papūgėlė. Na, turbūt stebėtis tuo nereikėtų, nes ti-
kėti neaiškiais dalykais mes mėgstame kur kas labiau, nei įvardytais ir konkrečiais.
Nes pastarieji kartais būna labai prieštaringi ir skausmingi. Kur kas maloniau gai-
lėtis kažkur esančių Afrikos našlaičių, nei šalia gyvenančių vaikų, kuriuos, tarkim,
muša girti tėvai, o pasitaiko, kad koks vaikas miršta badu ir apėjęs utėlėmis, o ša-
lia gyvenantieji nieko apie tai nežino.

Mačiau per TV to numarinto badu ir apleisto utėlėmis vaiko motiną. Nuoširdžiai
pasakysiu – ji man iš pirmo žvilgsnio nepatiko. Galbūt ne man vienai. Keršto (atpil -
do) ikona čia turėtų sužėrėti kaip purpuras. Kur kas lengviau būtų tą moterį pa-
smerk ti – išrauti kaip skaudantį dantį. Taigi, kad lengviau. Regis, netgi ji pati to lau-
kia – instinktyviai, piktai pasišiaušusi, piktai žvelgdama į savo smerkėjus. 

O kas būtų sunkiau?.. Mylėti?.. Tokį nesimpatišką, netgi atkarų asmenį? Mylėti
visus tuos, kurie tave skaudina, niekina, apkalba, neišklauso, nevertina, nemyli?..
Vienas Rytų gerbėjas sakė – man krikščionybės tiesos per daug žiaurios. Ko gero, iš
dalies su juo galima sutikti – mylėti savo priešus ne kiekvienas sugeba. Bet mylin-
tis savo priešą žmogus atima iš jo ginklą – keršto ir neapykantos jausmą. 

Kita vertus, kai pažvelgi į šitą Kristaus ištarmę atidžiau, imi galvoti, o kas gi yra
tavo priešas. Gal jis tiesiog tau nepatinkantis žmogus, ir tiek?.. Gal kada susiginči-
jot, ir dabar negalit vienas kitam atleisti to, ką pasakėt?.. Ar dėl to tikrai reikia da-
ry tis sau priešus? 

Žvelgiau į vieną politiką, kurio prieš gerą mėnesį baisingai nemėgau. Ką ten –
tiesiog nepakenčiau dėl jo nuolatinės demagogijos. Bet atėjo akimirka, kai tas žmo-
gus – galbūt iš Dievo malonės – iš savo skleidžiamos demagogijos pakliuvo į kitų de-
 ma gogijos pinkles. Tiesiog neliko tos neapykantos – pagailo žmogaus. Simpatiškas
man jis dabar. Ne dėl to, kad stebuklingai apsivertė ideologijos karuselėj – o kad pa-
sirodė silpnas ir pažeidžiamas. Žmogiškas.

Dabar dar turiu pamilti vieną ponią, kuri arogantiškai puola krikščionybę ir
bažnyčią kaip tamsybių reliktus ir pažangos priešus. Kol kas sekasi sunkiai – pama -
čius ją, o ypač išgirdus, rankos pačios susigniaužia. Bet gal ateis akimirka, ir ji pa-
si rodys silpna ir pažeidžiama. Ir tai nebus proga džiūgauti, kad kerštas įvyko. Tai
bus laikas užuojautai ir simpatijai. 

Eleonora Šiaurytė
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Mylėk savo priešą

Marcelijus Martinaitis

(1936 04 01 — 2013 04 05)

* * *
Neatpažįstu savęs
iš Jurbarko vieškelio,
iš mažo Kalnujų miestelio,
kurio varpas atliepdavo
rugių sužydėjimui.

Persisvėrę per tvoras,
žiūri į mane jurginai,
žiūri –
ir vis tiek
neatpažįstu savęs
iš pakalnių,
geltonų nuo rudenio saulės,
iš graudaus mėlynumo,
kur sueina miškai ir dangus.

Žiūriu,
kaip kasdieninio darbo išūžtą galvą
žemyn nusvarina saulė –
ir staiga pagalvoju,
kad esu aš ne tas,
kuris gyvenu,
kad manęs nėra gyvo,
o tęsiasi vien tik gyvenimas.

efoto.lt nuotrauka 
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„Kultūroje”.

Abiejų draugijų bendradarbia-
vimas, tiesioginė ir netiesio-
ginė pažintis su lietuvių kul-

tūrą aukštai vertinusiais ir užtaru-
siais vokiečių šviesuoliais Vydūnui
ne tik atskleidė šviesiąją vokiečių ir
lietuvių santykių pusę, bet ir tapo la-
bai stipria dvasine atrama lietuvybei
puoselėti skirtoje kultūrinėje jo veik-
loje. Gražus pasitarnavimo lietuvi-
ninkams pavyzdys buvo Tilžės gimna -
zijos mokytojo Eduardo Gisevijaus
(1798–1880) lituanistinė veikla, kurios
pėdsakai Vydūno jaunystės laikais te-
bebuvo neataušę. Jis ne tik rinko ir
pro pagavo lietuvišką tautosaką bei et-
no grafiją, bet ir gynė lietuvių kalbos
teises. Į lietuvių kultūros reiškinius
žiūrėjo kaip į labai savitas dvasines
ver tybes, galinčias užimti garbingą
vietą pasaulinėje kultūroje. Tokiu tau-
raus vokiečio pedagogo ir kraštotyri-
ninko požiūriu Vydūnas rėmėsi, kai
pats įrodinėjo senosios lietuvių kul-
tūros vertingumą.

Su kitu nuoširdžiu lietuvininkų
bičiuliu poetu poliglotu (daug rašiu-
siu ir lietuviškai) Georgu Sauerweinu
(1831–1904) Vydūnas bendravo pats
(Tilžėn atvykęs, G. Sauerweinas apsi-
stodavo pas Vydūną), patyrė iš jo tie-
sioginių impulsų savo kultūriniam
dar bui, perėmė kai kurias su tautiniu
Prūsų lietuvių sąjūdžiu susijusias idė-
jas, įgyvendino ne vieną jo sumany -
mą. Panašiai kaip G. Sauerweinas, Vy-
dūnas įrodinėjo germanizavimo žalą
ne tik lietuviams, bet ir valstybei bei
vokiečių kultūrai. Tautinės asimilia-
cijos paveikti, lietuviai tampą menkos
moralės, skurdžios dvasios žmonėmis,
negalį daryti valstybei garbės, įsisa-
vinti tikrųjų lietuviškosios ir vokiš-
ko sios kultūros vertybių. Didelė G.
Sauerweino kūrybos dalis buvo skirta
pačių lietuvių tautinei savigarbai ža-
dinti. Ši intencija Vydūno kūryboje ir
veikloje irgi buvo dominuojanti. Beje,
„Aušroje ” (1885, nr. 12) išspausdinta
G. Sauerweino baladė „Macilenas ir
Gra žina” būsimajam Vydūnui padarė
didelį įspūdį, padėjo pajusti poetinio
lietuviško žodžio grožį ir įkvėpė pa-
čiam lietuviškai rašyti.

Nuoširdūs bičiuliški ryšiai Vydū -
ną siejo ir su daugeliu kitų vokiečių
šviesuolių, su kuriais bendraudamas
jis giliau pajuto šios didžios tautos
dva sią, geriau suvokė jos kultūros hu-
manistinę vertę bei labai daug iš jos
pasisėmė. Paminėtina keliolika metų
trukusi draugystė su vokiečių litera-
tūros klasiku, artimu kaimynu pagal
kilmę Hermannu Sudermannu (1857 –
1928) (jų gimimo vietas teskyrė kokie
3 km). Žinomas vokiečių rašytojas
eks presionistas Alfredas Brustas
(1861–1934) buvo ne tikVydūno moki-
nys Tilžės berniukų vidurinėje mo-
kykloje, bet ir patyrė nemažą mokyto -
jo filosofinių idėjų bei kūrybos princi -
pų poveikį. Gražus kūrybinio bendra-

dar biavimo pavyzdys – Vydūno ir jo
mis terijos „Probočių šešėliai” iliust-
ruo tojo, įžymaus vokiečių dailininko
Fidaus (Hugo Höppenerio, 1868–1948)
ilgametė bičiulystė. Šis kūrėjas Vydū -
no dvasią palaikė ir pačiomis sun-
kiau siomis dienomis. 

O tos sunkiausios dienos prasidė -
jo po Pirmojo pasaulinio karo, kai Ryt -
prūsiuose įsigalėjo ypač slogi atmos-
fera. Labiausia buvo nirštama dėl Lie-
tu vai atitekusio Klaipėdos krašto, o
Vokietijai likusi lietuviška Rytprūsių
dalis, kaipo pasienio kraštas, tapo
bręs tančio nacizmo aistrų siautėjimo
zona. Viena iš nacistų veiklos kryp-
čių buvo diegti gyventojų panieką ir
neapykantą vietos lietuviams, viso-
kiais būdais trukdyti netgi kukliau-
sioms jų pastangoms atsikovoti kons-
tituciškai pripažįstamas tautinės ma-
žumos teises. Dažni būdavo atviri iš-
puo liai prieš aktyvesnius lietuviškų
draugijų narius ir netgi tuos, kurie
drįsdavo lietuviškai viešumoje kalbė -
ti. Vydūnas tapo vienu iš labiausiai
puo lamų Tilžės lietuvių. Karingojo vo-
kiškumo šaukliams jau buvo užkliu-
vęs kontraversiškas Vokietijos pozici-
jos vertinimas, Vydūno išsakytas karo
me tais ir po jo. 

Karo pradžioje Vydūnas palaikė
Vo kietiją, džiaugėsi jos laimėjimais,
išgyveno dėl nesėkmių. Palaikė ne tik
žodžiais, bet ir darbais – bendradar-
bia vo Lietuvai skirtame kaizerinės
valdžios leidžiamame laikraštyje „Da-
bartis”, talkino tvarkant lietuvišką
ko respondenciją bei dėstant lietuvių
kalbą ir kultūros pagrindus Rytų se-
minare (Orientalische Seminar) prie
Berlyno universiteto (lietuvių kalba
čia susirūpinta vokiečių kariuomenei
okupavus Lietuvą). Vydūnui atrodė,
kad karas – žmoniją apėmusios dvasi-
nės krizės padarinys. Ir laimėti jį iš
kariaujančiųjų gali ir turi toji pusė,
ku  rioje daugiau kultūros, dvasingu -
mo – to, kas geriau gali pasitarnauti
žmo  nijos pažangai. Tąja puse Vydū-
nas nuo pat karo pradžios laikė Vo-
kietiją ir jos sąjungininkus. Josios
pranašumas labiausiai išryškėjęs, pa-
lyginus ją su Rusija, su kuria buvo su-
sijęs ir toliau gali būti susietas, jei tik
ji laimėtų, Lietuvos likimas. Svarbiau -
sias čia esąs ne tiek karinis Vokietijos
pranašumas, kuris irgi neabejotinas,
kiek kultūrinis – dvasinis. ,,Bet kurs
abie jus šiek – tiek pažįsta, negali ki-
taip, negu sakyti, jog vokiečiai turi sa -
vo pusėj daugiau žmoniškumo verty-
bių negu rusai. Tas ypačiai dabar kare
nuolat apsireiškia”, – rašoma 1915 m.
leistoje ,,Naujovėje”.

Iš pokalbių su kai kuriais aukš-
tais pareigūnais 1914 m. pabaigoje
mąs tytojui atrodė, kad netgi grynai
politiniais motyvais vadovaudamasi
Vokietija ne pavergsianti, o parem-
sianti Lietuvą, nes turėsianti daugiau
politinės naudos iš josios valstybin-
gu mo.

Po karo Vydūno vertinimai, lie-
čią karo kilimo priežastis ir baigtį nu-
lėmusias aplinkybes, Vokietijos vaid-
menį jame labai pasikeitė, nes daug
kas atsiskleidė kitoje šviesoje ir smar-
kiai buvo nusivilta tuo, kuo beveik

D R A U G O  Š E Š T A D I E N I N I S  P R I E D A S 2013 BALANDŽIO 13 D.2

Vacys Bagdonavičius

Vydūnas ir jo veikla
vokiečių – lietuvių
santykių kontekste (2)

šven tai tikėta. Tam posūkiui daug
reikš mės turėjo ne tik Vokietijos pra-
laimėjimas, bet ir Lietuvos neprik lau-
so mybės paskelbimas, kuris tarsi pa-
tvirtino Vydūno tikėjimą šviesiu lietu -
vių tautos likimu ir jos vertumą tam
likimui. Karo pradžioje jo gerbtoji Vo-
kietija Lietuvai buvo numačiusi kitą
likimą, apie kurį buvo sužinota gana
greitai. Po karo pradėto leisti žurnalo
„Darbymetis” pirmajame numeryje
Vokietija apibūdinama nebe kaip tei-
sų jį reikalą gynusioji ir doros princi-
pais savo politinę bei karinę elgseną
grindusi, bet kaip ekspansyvi, mate-
ria lines vertybes už žmoniškumą la-
biau garbinusi valstybė. ,,Vokiečiai
tur tėjo ir vis daugiau įaugo į materi-
nės didybės ir galybės troškimą, į gei-
di mą visokių lobių ir kitų žmonių pa-
vergimo”, – rašė mąstytojas, pabrėžda -
mas, jog ,,iš to išėjo pagaliau pačios
tau tos nykimo pradžia”.

1919-aisiais Vydūnas asmeniškai
patyrė pirmą stipresnį smūgį iš vo-
kie čių pusės. Dėl to, kad viename priė-
mime Klaipėdoje jis vertėjavo ir pa-
svei kino atvykusius Antantės atsto-
vus, jis stojo prieš Ypatingąjį karo tei-
smą Tilžėje ir buvo nubaustas 300
mar kių bauda. Į šį teismo sprendimą
Vy dūnas reagavo jautriai. Darbuoda-
masis tautiečių labui, jis nesijautė tuo
daręs blogą vokiečiams.

Šis nuosprendis buvo palyginti
švel ni pradžia tų išbandymų, kuriuos
Vydūnui ir jo tėvynainiams, liku-
siems kartu su juo anoje Nemuno pu-
sėje, teko išgyventi ateinant ir atėjus į
valdžią naciams. Tie išbandymai ver -
tė Vydūną pakoreguoti savo kūrybi-
nio ir kultūrinio darbo intencijas. Jei -
gu iki karo jo dėmesys buvo sutelktas

į tautiečių nacionalinės savigarbos,
aukš tos dvasinės kultūros, vidinės
tvirtybės ugdymą, tai po karo jis sten-
gėsi parodyti, kokią bedugnę sau kasa
tie, kurie nori sutapatinti kitas tau-
tas. Įtaigiausiai tai Vydūnas parodė
sa vo didžiuosiuose pokario veikaluo -
se – tragedijoje ,,Pasaulio gaisras”
(1928) ir vokiškai rašytoje knygoje
,,Vo kiečių ir lietuvių santykiai per
septynis šimtmečius”. 

Artėjant 700 metų nuo Vokiečių
or dino įsiveržimo į baltų žemes su-
kak čiai, kurią 1930 m. buvo ruošiama -
si iškilmingai paminėti Tilžėje, Vydū-
nas ėmė rengti tai sukakčiai skirtą is-
torijos veikalą. Jį rengti teko ypač
sun kiomis aplinkybėmis. Visose val-
diš kose įstaigose ir vokiškose visuo-
meninėse organizacijose ar draugijo -
se Vydūnas jau buvo nepageidauja-
mas. Besiruošiančiam rašyti savo
kraš  to istorijos darbą rašytojui ypač
skaudus smūgis buvo užtrenktos bib-
lio tekų durys. Verkiant reikėjo senųjų
kronikų bei kitos istorinės literatū-
ros. Čia į talką atėjo būsimasis įžy-
mus vokiečių kalbininkas Viktoras
Falkenhahnas (1903–1987), kuris ir pa-
dėjo surinkti reikalingą medžiagą. Pa-
žintis su juo prasidėjo 1919 m., kai še-
šiolikmetis Viktoras iš paties Vydūno
pasiskolinto „Vadovo lietuvių kalbai
pra mokti” tada mokėsi lietuviškai
kal bėti. Nunešęs grąžinti autoriui
kny gą, susipažino ir tapo jo mokiniu
ne tik kalbos srityje. Iš Vydūno jis per-
ėmė humanistinį požiūrį į pasaulį, į
žmones, į skirtingų nacionalinių kul-
tūrų, tarp jų – vokiečių ir lietuvių –
santykius.

Pabaiga kitame numeryje

Vydūnas. Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių. Vaga, 2001

Vydūnas – trečias iš kairės. Kiti asmenys neidentifikuoti.
Nuotrauka iš „Draugo” skaitytojos Rūtos Sidabrienės archyvo 



Kaune gyvenantį aktorių Petrą Venslovą pa-
žįsta ir myli visa Lietuva. Jis  – daugelio pa-
triotinių renginių vedėjas ir dalyvis, skaito

Maironio, B. Brazdžionio ir kitų mūsų Atgimimo
šauklių tekstus, taip pat Tomo Venclovos, Josifo
Brods kio ir Česlavo Milošo poeziją. Pernai keliavo
per Lietuvą su literatūrinėmis popietėmis „Dialogas
su Maironiu ”. Su žmona Audrone, Kauno Jono Jab-
lonskio gimnazijos anglų kalbos mokytoja eksperte,
augina tris vaikus. Šeima tiesiog kvėpuoja  vieni
kitų džiaugsmais ir rūpesčiais. Kai prie Lietuvos
Res publikos Vyriausybės buvo įsteigta Tarptautinė
komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nu-
sikaltimams įvertinti, Audronė su mokiniais į lietu -
vių kalbą išvertė Hedi Fried, gyvenančios Švedijo -
je, knygą „Kelias į Aušvicą ”.

Ji 2012 metais tituluota Metų mokytoja. Lietu-
vos Respublikos Prezidentas Petrą apdovanojo Vy-
tauto Didžiojo ordino medaliu. Abu yra lankęsi JAV,
kur aktoriaus pasirodymų laukia lietuvių bendruo -
menė.        

Tik gal daug kas nežino, kad Petras Venslovas
yra tremties vaikas, kad tolimajame Sibire teko iš-
kęsti badą ir  nuoskaudas... Bet bėgo metai. Petras
Vens lovas tapo geru aktoriumi, poezijos skaitovu,
aktyviu visuomenės veikėju. Jo specifinis balsas,
by lojantis ypač skaudžiomis tremties ir lagerių te-
momis, jaudina tūkstančius žmonių.

* * *
Nuo seno Venslovai gyveno Biržų apskrities

Sa ločių valsčiaus Manikūnų kaime (dabar – Pasva-
lio rajonas). Kaimas išliko iki šių dienų – 2008 me-
tais čia gyveno 174 gyventojai. Tarp garbingiausių
iš čia kilusių žmonių minimas ir aktorius Petras
Venslovas.

Dar XIX amžiuje Albertas Venslovas buvo knyg-
nešio Jurgio Bielinio pagalbininkas. Knygas slėpė
šu linyje, kartu su nuleistu atšaldyti pieno bidonė-
liu. Sako, žmonės galvas kraipė, kai jis, žemės dar-
buose ilsindamas arklius, skaitė knygeles. Turėjo
apie 30 ha ūkį. Buvo kaimo teisuolis. Jau daug vė-
liau, statant naują parapijos kleboniją, aukų rinkė-
jams priekaištavo, kad Dievui tarnaujant turtų
krautis nereikia. Ir neaukojo statyboms. Kai Mani-
kūnų kaimo gale persikėlė sodą, tai savo troboje
lei do įrengti mokyklą. Savo vaikus išmokė darbštu -
mo, doros, vėliau sodyboje užveisė 110 obelų sodą. 

Paveldėjo sodybą sūnus Antanas, gimęs 1903
me tais. Turėjo jis brolius Bronių ir Petrą išleisti į
mokslus, o seseriai Teodorai suruošti gerą kraitį.
Bronius baigė gydytojo, o Petras – ekonomikos
moks lus. Pastarasis buvo net vieno banko Vilniuje
banko valdytojo pavaduotojas. Abu energingi, dide -
li patriotai, ypač Petras, pavasarininkas, mokėjo
gra žiai kalbėti, net bažnyčioje dažnai kalbėdavęs.
(Sako, kad jo vardu Antanas Venslovas ir pavadinęs
sūnų...) Deja, antros sovietinės okupacijos pradžioje
jie turėjo trauktis į Vakarus. Broniaus pėdsakai din -
go... Antanas tėvynės praradimą sunkiai išgyveno,
senatvėje susirgo nervų liga.

Paveldėjęs ūkį, Antanas dairėsi žmonos. Neieš -
kojo turtingos nuotakos, su dideliu kraičiu, o parsi -
vedė į namus Agotą Grincevičiūtę, gimusią 1907
me tais, mažažemio, daug vaikų auginusios šeimos
dukterį. Jiedu turėjo daug dirbti, išaugintą derlių, gy -
vulius parduoti ir sumokėti už brolių mokslus, kad
net pavasariais sau nieko, išskyrus sėklą, nelik da -
vo. Jokioje visuomeninėje veikloje, priešingai nei
broliai, nedalyvavo. Gyvendavo ateitim, kad ateis
lai kas, kai galės dirbti sau ir savo vaikams. 1944 me-
tais jiedu sulaukė pirmagimio Vytauto. Petras gi mė
po penkerių metų. Tada, kai Lietuva grimzdo į oku-
pa cijos liūną. Kartu su jais gyveno ir senoji Elž bie -
ta, Antano motina.

1951 metų spalio 3-ąją, kai Antaną ir Agotą su
vai kais trėmė į Sibirą, Petriukas tebuvo pusantrų
metų, Vytautui jau buvo sukakę aštunti, jis lankė
antrąją klasę. Trėmimo priežastimi galėjo būti iš-
puoselėtas ūkis, gražūs namai, didelis sodas, užgy-
ventas turtas. Išdavikai tikėjosi, kad tremtinių
turtą galės pasisavinti. Vyresnysis berniukas pri-
simena, kad į trobą įsiveržė kareiviai. Sako, stribai
pasiūlė motinai palikti Petriuką namuose. Labiau-
siai vaikus įskaudino tai, kad trėmikai neleido
jiems pasiimti auginto dekoratyvinio kiškučio. Ma-
žyliui įkišo žaislinę papūgėlę. Kartu gyvenusios
močiutės Elžbietos nebuvo tremtinių sąraše, tai ją
paleido pas dukrą. Išeidama ji labai verkė... Agota
tvirtai apkabino vaiką ir pasakė, kad šeima turi
bū ti kartu. Vytautas šiandien prisimena, kad tą

anks tų rytą pabarbeno į langą. Į namus įsiveržė keli
ginkluoti vyrai. Tėvelis labai verkė, bet mama, ma-
tyt, norėdama padrąsinti vaikus, neišliejo nei vie-
nos ašaros. Vien tik pyktis akyse. Kai nuvežė į Pane -
vėžį ir sodino į vagoną, įlipęs Vytautas ir pamatęs
klai kią erdvę, prarado nuovoką...

Kelionė į tremtį tęsėsi 18 parų. Taip darbšti lie-
tuvių ūkininkų šeima su keliais ryšulėliais būti-
niausių daiktų atsidūrė Kapylovkos kaime, Asino
ra jone, Tomsko srityje. Nuo pat pirmųjų dienų mo-
tiną išvarė dirbti į taip vadintą peklą – reikėjo smul-
kinti išrautus kelmus, virti smalą, taip vadinamą
der vą. Toks buvo moterų darbu varomas „fabrikė-
lis”. Antanas buvo išvarytas kirsti miško. Kadangi

Vy tautas rusiškai nemokėjo, tai tais metais prižiū-
rėjo mažąjį brolį ir mokėsi kalbos. O kai kitais me-
tais išėjo į mokyklą, vaikas likdavo su... sibirietišku
katinu. Petras atsimena, kad kai mama parsineš-
davo pieno, tai vyresnysis brolis sudrausdavo, kai
tas norėjo pienelio gurkštelti: į jį buvo galima duo-
nelę tik pamirkyti...

Petriukas susirgo maliarija. Motina blaškėsi,
nes ši liga skynė tremtinius. Pasisekė paguldyti į li-
goninę. Agota nešė gydytojui išlikusią iš Lietuvos
atsivežtą pagalvę, kad vaikelį geriau prižiūrėtų. Iš-
gyveno, bet kai vaiką parsivežė namo, šis ant koje-
lių nepastovėjo.

Vietiniai žmonės, tarp kurių buvo įvairių tauty -
bių žmonių, anksčiau tremtų, rusų, ukrainiečių,
su sitikę reiškė užuojautą, kalbino. Tik Petriukas
bu vo užsisklendęs, prakalbintas nepasakydavo nei
žodžio. „Gal jūsų vaikas liežuvio neturi? ” – stebėjosi
jie. Tada jis iškišdavo liežuvį. 

Pradėjęs lankyti Komorovkos mokyklą, Petriu-
kas įsidrąsino. Atsiskleidė būsimo aktoriaus talen-
tas. Tada per Naujuosius Metus mokykloje eglutės
viršūnėje žibėjo penkiakampė, o pati ji buvo papuoš -
ta saldainiais. Kad suaktyvintų deklamuotojus, mo-
kytojai leisdavo po kiekvieno eilėraštuko nusiimti po
saldainį. Tuo metu tai buvo tikras vaikų ska nėstas.
Pirmaisiais metais vaikas jau ragavo tų saldainių, o
būdamas antrokas, vienas nurengė pusę eglutės!

Taip bėgo metai. Jau 1959-ųjų kovo mėnesį, už-
baigus mokykloje tris ketvirčius, išleido į Lietuvą.
Tiktai negalėjo sugrįžti į savus namus, nes jie buvo
užimti. Viename gale gyveno kolūkio pirmininkas,
o kitame – svetimi žmonės. Tėvai apsigyveno pas
kai mynus, o vaikus išvežė į Smilgius pas tetą. Kai
ku riuos žodžius lietuvino, pridėdavo galūnę. Pvz.,
uodas – tai ne uodas, o komaras... Smilgiuose užsi-
kariavo savo, kaip geriausio deklamuotojo, vardą.
Norėdavo jį girdėti ir mokykloje, ir namuose. Tada
tame krašte darydavo alų iš cukrinių runkelių, nes,
matyt, trūko miežių. Alus būdavo saldus, tad leis-
davo jo gurkštelti ir vaikams. 

Vytautas, sugrįžęs į Lietuvą ir pradėjęs mokytis
Pasvalio mokyklos aštuntoje klasėje, lietuviškai ne-
mokėjo. Pirmasis diktantas, rašytas mėlynu rašalu,
buvo raudonas. Bet viskas keitėsi, išmoko lietuviš-
kai rašyti.

Trečią klasę Petras jau lankė Manikūnuose.
Šian dien jis su nuoskauda prisimena tuos metus. Si-
bire jų, tremtinių vaikų, niekas taip nežemino, kaip
tėviškėje. Net mokytojų akivaizdoje juos vadino
banditų, buožių vaikais, tačiau ir mokytojai tų už-
gaulių žodžių nedrausdavo. Tai skaudindavo. Kai
pa siskųsdavo mamai, ta tik stebėjosi, kaip žmonės
per tuos dešimtį okupacijos metų išsigimė, kad vis-
kas jiems tapo gerai, o tarnystė raudonajai valdžiai
tarsi ir norma. Ir tai tęsėsi kelis metus, kol vaikinas
iš vyko mokytis į Pasvalį. Per tą laiką kolūkio pir-
mininkas iš tėviškės sodybos išsikraustė ir suteikė
teisę gimtąjį namą išsipirkti. 

Vytautas tremtyje buvo pradėjęs piešti, tad po
mokyklos baigimo galvojo studijuoti Dailės insti-
tute. Tačiau mokyklos direktoriaus žmona surašė
charakteristiką, kad yra tikintis, tad studijuoti ne-
rekomenduoja, turi tapti darbininku. 

Po Pasvalio vidurinės baigimo Petras stojo į
Lietuvos konservatoriją. Buvo gimęs Lietuvoje, bai-
gęs lietuvišką mokyklą, apie Sibirą autobiografi-
jose, gyvenimo aprašymuose ir neužsiminė. Tada
šio je aukštojoje mokykloje būdavo didelis „nubyrė-
jimas ”, nes per pirmuosius dvejus metus jauni žmo-
nės turėdavo suprasti, ar būti aktoriumi, muzikantu
yra jo pašaukimas. Tad per tuos pirmuosius metus
ir patys palikdavo studijas, ir buvo šalinami. Ta-
čiau trečiakursiai jau negalėjo palikti mokyklos
slenksčio, nes į juos būdavo įdėta pakankamai lėšų.
Ši nuostata ir išgelbėjo būsimą aktorių Petrą Vens-
lo vą. Beje, Vytauto teigimu, jau po keliolikos metų
ir brolis Petras nukentėjo. Kartą per pusbrolio šer-
menis atėjęs persižegnojo ir priklaupė. Kilo triukš-
mas, įsikišo represinės struktūros, kurį laiką akto-
rius neteko pagrindinių vaidmenų...

Perskaitęs skelbimą, kad Lietuvos radijuje ir te-
levizijoje skelbiamas konkursas diktoriaus darbui,
parašė prašymą. Tarsi ir viskas gerai: atrinko juos
tris – Juozą Šalkauską, Onutę Valiukevičiūtę ir jį.
Džiaugėsi, kad studijuodamas prisidės prie išgyve-
ni mo, sumanė įsidarbinti puse etato, po paskaitų.
De ja, greitai pas jį apsilankė saugumiečiai. Pareiš -
kė, kad gali būti nubaustas, kad melavo ar nutylėjo
savo biografiją, pasakė, kad gali pamiršti diktoriaus
dar bą. Visa laimė, kad konser vatorijoje studijavo
jau trečiame kurse... �
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Stanislovas Abromavičius

ALKANOS 
VAIKYSTĖS 

SPALVOS

Vytautas ir Petras su tėveliais tremtyje, 1954 metai

Aktorius Petras Venslovas. Zenono Baltrušio nuotr. 



Keliaujant iš Biržų į Šiaulius, netoli nuo Pas-
valio yra įsikūręs Joniškėlio miestelis, kurio
vakariniame pakraštyje galima rasti Joniš-

kė lio dvarą. Tai vienas stambiausių pastatų ir parko
ansamblių Žiemgalos regione. Turtingą ir paslap-
tingą istoriją turinčio dvaro teritorijoje dabar yra
įsi kūrusi Lietuvos žemdirbystės instituto bandymų
stotis.

Joniškėlis pirmą kartą paminėtas 1606 metais
Upytės pavieto dvarininko Martyno Švobos testa-
men te – tada jis vadinosi Janiškiais. Manoma, kad
dvaras buvo įkurtas XVII amžiaus pradžioje, o dar
po šimto metų, 1723-aisiais, jį įsigijo italų kilmės
dva rininkai Karpiai. 1736 m. birželio 30 d. karalius
Augustas III privilegija suteikė Karpiams teisę
įkurti savo dvaro žemėje miestelį su turgumi ir tri-
mis metinėmis mugėmis. Karpiai čia šeimininkavo
du šimtus metų, o gausioje jų giminėje būta pačių
įvai riausių asmenybių. 

Istoriniuose šaltiniuose dažnai yra minimas Ig-
notas Karpis (1780–1808) – vos 28-erių metų nuo ne-
ži nomos ligos miręs I. Karpis savo testamentu atlei -
do nuo baudžiavos visus jam pavaldžius žmones.
Jis žinojo, kad prievarta dirbti verčiamas žmogus
dirba gerokai prasčiau. Karpis pirmas Rusijos im-
perijoje ir antras Pietų Europoje panaikino bau-
džia vą 16 000 jam priklausiusių žmonių: jiems buvo
nu rašomos visos skolos ir kiekvienas dar gavo po
pen kis olandiškus auksinius.

I. Karpis testamentu paliko 400 000 auksinių
rublių mokyklai ir ligoninei statyti. Keisčiausia,
kad administruoti palikimą ir vykdyti jo valią pa-
rinktas ne vietinis klebonas, o Vilniaus universite-
tas. Taip atsirado kone pirmoji Lietuvoje ar net pa-
saulyje universitetinė ligoninė ir universitetinė mo-
kykla. Pastarojoje buvo mokoma žemės ūkio gudry -
bių. Vietos varguolių vaikams gydymas ir mokslas
buvo nemokamas.

Iki XVIII a. vidurio dvaro pastatai buvo medi-
niai, tačiau juos sunaikino 1763 metų gaisras. Ne-
trukus jų vietoje buvo pastatyti mūriniai rūmai,
rytinė oficina bei svirnas. Didžiausios statybos vyko
XIX a., kai buvo pastatyti centrinių rūmų priestatas,
svečių namas arba vakarinė oficina, oranžerija, ark-
li dė-žirgynas, vežiminė ir kai kurie kiti ūkio pasta-
tai. 1871 m. pastatyta karvidė, jos statybos metai iš-
kal ti vėjarodyje. Karpių klestėjimo laikais XIX a. Jo-
niškėlis nurodomas kaip vienos didžiausių Kauno
gubernijoje dvarų valdų centras, kuris turėjo be-
veik 10 000 valstiečių. 

Sudegus senajai bažnyčiai, tuometis Karpių šei-
mos atstovas 1792 metais pastatė mūrinę Švč. Tre-
jybės parapijos bažnyčią. Ši bažnyčia, anot pasako-
jimų, buvo statoma po labai lietingų metų, kai pa-
skendo visas derlius. Karpis tada įdarbino visus Jo-
niš kėlio vyrus, mokėjo jiems algą, o šie statė bažny -
čią. Nuo plytinės plytos buvo perduodamos iš rankų
į rankas.

Joniškėlio dvaro parkas užima 34 hektarų teri-
toriją ir yra vienas geriausiai Lietuvą pristatančių
parkų, išplėtotas abipus Mažupės upės, Mūšos inta -
ko. Kairiajame krante siauresne juosta driekiasi
alėjų, aikščių, medžių ratų ir lizdų kompozicija – tai
vadinamasis prancūziškasis parkas, o dešiniajame
krante – senesnioji parko dalis, pertvarkyta angliš-
kuo ju stiliumi. Parke auga apie 120 rūšių medžių,
ku rių iš viso yra apie penkis tūkstančius. 

Istorikas, vietos istorijos muziejaus vadovas
Viktoras Stanislovaitis, priimantis visus atvažiuo-
jančius į Joniškėlį turistus ir žinantis daug įdomių
faktų ir legendų tiek apie dvarą, tiek apie Karpių gi-
mi nę, pasakoja, jog viena iš legendų paaiškina, ko-
dėl Joniškėlio bažnyčios pastatas yra karsto for-
mos. Sakoma, jog Karpis nužudė savo brolį, ir šis vi -
są laiką kankino savo žudiką sapnuose. Tada kažkas
dvarininkui ir patarė pastatyti bažnyčią. 

Lankytojai Joniškėlyje gali išgirsti daug neįti-
kėtinų istorijų, jei jie ryžtasi naktinei ekskursijai po
dvarą. Kai dvarą ir šalia esantį parką apgaubia ak-
lina tamsa, drąsuoliai sulaukia paslaptingo veidą
slepiančio gido, kuris beveik dvi valandas vedžioja
po dvaro teritoriją ir pasakoja įdomias bei kartais
la bai šiurpias istorijas iš praeities. Tik po ekskursi -
jos paaiškėja, kad gidas – tas pats V. Stanislovaitis,
tu rintis puikių aktorinių sugebėjimų. 

Naktinės paslaptin-
gos ekskursijos metu,
kai grupelės keliautojų
kelią nušviečia tik pro-
žektorių šviesos, paslap-
tingas senoviniais rū-
bais pasipuošęs gidas
papasakoja dar vieną le-
gendą, kodėl šiame par -
ke niekaip neprigijo me-
džiai. Pasirodo, kažkoks
miestelio keistuolis Pši-
bilskis tada pasakė, kad
reikia nužudyti septynis
kūdikius berniukus bei
septynias nekaltas mer-
gaites ir jų krauju pa-
laistyti būsimo parko že -
mę. Karpis taip ir pada -
rė – medžiai prigijo ir
su vešėjo. Ten, kur liejosi
berniukų kraujas – ąžuo -
lai stojo, kur mergaičių
– liepos sužaliavo.

Tačiau Karpiui ne-
atleido nužudytų vaikų
tėvai. Jie prakeikė dva-
ri ninką ir jo sielą blaš-
kytis po parką tol, kol ja -
me žaliuos ąžuolai. Sa-
ko ma, kad žaibuojant
ąžuolų vainikuose gali -
ma matyti Karpio vei dą,
maldaujantį, kad žaibas
trenktų – sudegintų ąžuo -
lus. Tik tuomet jis gaus
ramybę. „Aš pats du kar-
tus mačiau. Trečiąkart
ne norėčiau ”, – šypsosi
V. Stanislovaitis.

Istorikas pasakoja,
kad Joniškėlio dvaras
šiaurinėje Lietuvos da-
lyje buvo svarbus įvai-
riais laikotarpiais, o
spar čiai kylančio mies-
telio ambicijos prilygo
New Yorkui. Čia buvo
įkur tas geležinkelis, o
darbams vadovavo žmo-
gus, kuris geriausiai iš
visų vietos gyventojų iš-
manė apie traukinius —
buvo dirbęs tikroje sto-
tyje lagaminų nešiotoju.
Nepaisant to, Joniškėly -
je buvo didžiausias siau-
 rojo geležinkelio maz gas
Lietuvoje.

1865 metais vietos ligoninėje pradėjo dirbti gy-
dytojas Jonas Leonas Petkevičius, apie kurio suge-
bėjimus ir pasiaukojimą žinojo visi aplinkiniai. Jo
dukra, rašytoja ir politikos veikėja Gabrielė Petke-
vičaitė-Bitė XIX amžiaus antrojoje pusėje kartu su
tėvu Joniškėlį buvo pavertę Šiaurės Lietuvos kul-
tūros, švietimo ir lietuvybės centru.

Istorija byloja, kad Joniškėlis, būdamas rajono
centras, turėjo ambicijų tapti net atskira respubli ka.
Tokia jis pasiskelbė po to, kai sukūrė savo kariuo-
menę 1918 metais. Tada kovose su bolševikais pui-
kiai pasirodė Joniškėlio kovotojai, kurių buvo apie
850 vyrų. Vieną dieną pačiame Joniškėlio centre iš-
kilo juoda vėliava su kaukole ir sukryžiuotais kau-
lais bei užrašas – Joniškėlio mirties batalionas. Pul-
kininko Antano Stapulionio, kuriam skirtas pa-
mink las puošia miestelio centrą vadovaujamame
štabe buvo per 20 karininkų. 1919 metų balandį šis
batalionas gynė apie 70 kilometrų ilgio fronto liniją
– nuo Latvijos sienos iki Bernatonių kaimo prie Pa-
nevėžio. Vėliau šis Joniškėlio batalionas buvo pri-
jungtas prie reguliarios Lietuvos kariuomenės.

V. Stanislovaitis ekskursijos po dvarą metu pa-
rodo ir buvusias karvides, kuriose kadaise buvo lai-
komos tuomet vadinamos auksinės karvės. Sakoma,
kad paskutinis dvaro valdytojas Benediktas Karpis
užsiėmė selekcija, turėjo olandiškų galvijų bandą ir
ja labai didžiavosi. Kilus Pirmajam pasauliniam ka-
rui, jis sumokėjo vieną milijoną aukso rublių, kad

jo banda iš Joniškėlio būtų nuvaryta į Pietų Ukrai -
ną. Paskui tos karvės parėjo, ir žmonės kalbėjo, kad
jos yra auksinės, o ne šiaip gyvuliai.

„Esu keistuolis, pasakojantis žmonėms apie pa-
saulius, kurių labai senai nebėra. Kiekvieną dieną aš
rodau prašalaičiams tuščias erdves, kurias bandau
užpildyti praeities kvapais. Žaidžiu formomis, fak-
tais, jausmais lipdydamas pageltusias fotografijas
primenančius sapnus. Mano prosenelis – Karpių dva -
ro kumetis, močiutė – audėja, mama – mokyto ja. Ma -
no miesto žmonės  – bevardžiai, beveidžiai, jau dau-
 giau nei keturis šimtus metų gyvenantys dėl ma nęs,
mano vaikų, dėl šios žemės… Bandau išgirsti jų bal-
sus, stengiuosi išskaityti jų gyvenimų raštus ir visa
tai papasakoti pasauliui ”, – teigia V. Stanislovaitis.

Lietuvoje iš buvusių 3 000 dvarų sodybų į Kultū -
ros vertybių registrą įrašytos 582, o 131 dvaro sody -
ba paskelbta valstybės saugoma viešajam pažini-
mui ir naudojimui. Tik 70 dvarų yra naudojami –
juo se įkurti muziejai, bibliotekos, jie pritaikyti gy-
venti. Privatūs yra 38 proc. dvarų, įtrauktų į Kultū-
ros vertybių registrą. Blogiausios būklės yra tos
dvarų sodybos, kurios neturi šeimininko. Už tokių
so dybų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą yra atsa-
kingos savivaldybės. Pastaruoju metu vis daugiau
dvarų yra tvarkoma, tačiau Lietuva dar labai atsi-
lieka nuo kaimyninės Latvijos, kur dvarų atstaty-
mas ir tvarkymas laikomas valstybės prioritetiniu
už daviniu. �
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Algis Vaškevičius

Joniškėlio dvaras – vieta, kur susipina istorija ir legendos

Restauruoti dvaro rūmai. Algio Vaškevičiaus nuotraukos

Remonto dar laukiantys dvaro rūmai

Šiose karvidėse buvo laikomos ,,auksinės” karvės



„Nekelk be reikalo gailestingumo vėlia-
vos”, – G. Bernanoso „Kaimo klebono die-
noraštyje” sako vienas to romano hero-

jus. Aišku, ten kalbama ne apie atlaidus Vilniuje ar
seselės Faustinos paskelbtąjį kultą. Jaunasis ro-
mano kunigas sielojasi dėl vargšų ir priekaištauja,
kad Bažnyčia jiems abejinga. O vyresnysis dvasi-
nin kas moko savo konfratrą išminties ir kantry-
bės. Esą reikia būti atsargiam su kai kuriais simbo -
liais ar šūkiais.

Nekelk be reikalo gailestingumo vėliavos. Pati ko
ir įstrigo tas pasakymas. Jis labai panašus į antrą -
jį Dekalogo punktą: netark be reikalo Viešpaties
vardo.

Viena vertus, tai galėtų reikšti: nenuvalkiok,
nenupigink, nepaversk blizgučiu ar preke tikrovės,
kuri yra ne tik šventa, bet ir šiurpulinga, pilna
spen giančios tylos ir paslapties. Nesikelk į puikybę
manydamas, kad esi kiaurai pažinęs Dievą, gali ap-
imti jį savo žodžiais ir pavyzdžiais. Leisk Dievui
būti Dievu ir vaikščioti savo keliais, kurie, kaip
per spėja Biblija, niekada netaps žmogaus keliais.

Jau turime tokių bažnyčiose nudrengtų, desak -
ralizuotų ir kone pražudytų žodžių. Kunigas Jonas
Juraitis sakydavo: „Išgirdęs per pamokslą antrą
kar tą minint meilę, daugiau nesiklausau”. Pana-
šiai su malone, su džiaugsmu, su broliais ir seseri-
mis, visokiais išgydymais. Religiniame kontekste
jie ima reikšti vien tuštumą ir netikrumą. Pasta-
raisiais me tais visuose bažnytiniuose laukuose bai-
giamas nujodinėti žodis bendruomenė. Atradus Gai-
lestingo jo Jėzaus paveikslą, pliūptelėjo naujas graž-
bylystės tvanas. Nežinau, kiek čia esama naivaus
pasitikėji mo gražių, šventų sąvokų magija, o kiek
elementariausio popso ir dvasios bergždumo.

Mūsų atveju, kai minime Gailestingumo savai -
tę ir net ištisus metus, yra ir kitų priežasčių, dėl ku-
rių kitąsyk derėtų prarasti žadą. Šis kultas iš tie sų
šiurpulingas ir pilnas paslapties. Ne tik dėl to, kad
jis atėjo mistiniu keliu, per Faustinos regėjimus,
per paties Kristaus apsireiškimą. Yra ir daugiau pa-
na šiai atsiradusių pamaldumų. Pavyzdžiui, Šven-
čiau siosios Jėzaus Širdies arba bernardiniškasis
Jė  zaus Vardo kultas. Pagaliau Mergelės Marijos
Ne kaltojo prasidėjimo tiesa, užantspauduota Ber-
na  detos vizijomis.

Besišaukdami dieviškojo gailestingumo, ne-
riame į dar tirštesnį rūką. Net Dievo meilė nėra to-
kia sukrečianti ir nepažini kaip jo misericordia.
Die viškasis gailestingumas, iškeltas mūsų altoriu -
je, skelbia neįtikėtiną Dievo nusistatymą. Jis nepa-
ilsdamas kovos dėl mūsų. Jis nersis iš kailio dėl

mū sų išgelbėjimo, kaip mėgdavo sakyti vienas se-
nas pranciškonas. Gelbėdamas mus, jis susigrums
ne tik su pragaro galybėmis (kurios, beje, buvo la-
bai svarbi ir dabar visai ignoruojama Faustinos ap-
reiškimų dalis), bet ir su pačiu savimi. Su visa Ab-
so liuto didybe. Su savo teisingumu, kuris apdovano -
ja už dorybes, o nusikaltimui reikalauja teisėtos
bausmės.

„Gailestingumas di-
džiuojasi prieš teismą”, – sa -
vo laiške užrašė šv. Jokūbas,
Naujojo Testamento moky-
tojas. Tas siaubingas saki-
nys – pirmiausia apie Dievą.
Apie dramą, ku ri nuolat
vyks ta jo gelmėse, mums vi-
sai nenutuokiant nei jos dy-
džio, nei kainos. Tai anaip-
tol ne sentimentalūs atodū-
siai ar saldi labdaros daly-
tojo šypsena. Veikiau skaus -
mo grimasa. Ar ap sivertę vi-
duriai kaip palyginime apie
sūnų palaidū ną.

Kažin ar galime, ar turi -
me teisę šioje vietoje būti
tik žvangantis varis ir skam-
bantys cimbolai, kad ir kaip
mums plotų gerai pasijutusi
bažnytinė publika. Stovime
prieš ryjančią ugnį. Prieš
Bažnyčios paslaptį, kad ji,
nors kupina savo narių su-
ge dimo, tuštybės ir kvailu -
mo, vis dėlto tebesilaiko, te-
be siunčiama pasaulin, ka-
žin kaip nesuvokiamai te-
bėra žemės druska. Paga-
liau stovime prieš pažadą,
net daugiau negu pažadą,
kad kiekvieno mūsų gyve-
ni mas per dieviškojo gailes-
tingumo dramą yra sutikęs
savo užtarėją ir gynėją, savo
nepalaužiamą advokatą. Ne
ta banalia ir melaginga pras-
 me, kad debesų senelį, tai
yra Dievą, galima kaip nors
palenkti savo pusėn, už liū-
liuoti, įsiteikti jam sa vo dė-
me siu bei dovanėlėmis.

Dievo gailestingumo pa-
žadas remiasi kieta ir nepa-
ju dinama tiesa, kad jis tebė -
ra Didysis, amžių Valdovas,
istorijos Viešpats, dangaus

ir žemės Teisėjas. „Tau žino  mi visi mano takeliai”, –
vai kiškai atsidūsta psalmės autorius. O paskui ne-
te kęs drą sos pasiduoda: „Kur aš pasislėpsiu nuo ta -
vo Veido, kur nuo tavo Dvasios pabėgsiu?”

Pamėgink įsivaizduoti tokį žinojimą, kuriam
nėra jokių paslapčių, o šalia – nieko nepaisantį gai-
lestingumą. Tos sunkiai pakeliamos tiesos buvo ap-
stu Velykų liturgijoje. „Vergui išvaduoti atidavei
Sū  nų”. Kūnas eina pagaugais.

Ačiū Dievui, kad mums neleista pabėgti nuo jo
Dvasios. Nuo dieviškojo gailestingumo pažado. Taip
atsiranda viltis, kad vieną dieną jo darbas mumyse
paims viršų. Kad būsime jo nugalėti. Kaip seselė
Faus tina. Kaip kunigas Mykolas Sopocka. Kaip
greta dabartinės Gailestingumo šventovės pirmąją
Vilniaus ligoninę steigę ir išlaikę pamaldūs miestie -
čiai. Kaip kunigas Juozapas Stakauskas, netoli nuo
ten išslapstęs kelias žydų šeimas, pasmerktas su-
naikinti. Kaip vienuoliai rokitai, visi iki vieno išmi -
rę slaugydami ir laidodami šiame mieste maro au-
kas. Kaip Rapolas Kalinauskas, būsimas šventasis,
čia pat už kampo laukęs mirties nuosprendžio ir tie-
siog išmelstas, iškovotas gyventi per jaunutės pa-
motės mielaširdystę ir pasiaukojimą. Kaip daugybė
kitų, žinomų ir nežinomų, kurie patikėjo anuo pa-
žadu ir nepuldami į retoriką savo siela ir kūnu pa-
si  davė dieviškojo gailestingumo dramai.

Nekelk be reikalo gailestingumo vėliavos. Dar
sy  kį. Verčiau leiskimės, kad jis mus keltų ir įkvėp -
tų. „Ar platinate pamaldumą dieviškajam gailes-
tin  gumui?” – anądien klausiu pagyvenusio kaimo
kle bono. „Aš ne pamaldumą platinu, o stengiuosi
bū ti gailestingas”, – atsako. Kai atsisveikinam, kle-
 bonui iš paskos nutipena trys šuneliai, jo ištraukti
iš duobės. Apie žmones jam drovu kalbėti. Jie ir
ne tipentų šalia. Bet vis tiek jau yra atšvaitas to,
kas varė iš proto seselę Faustiną.

Bažnyčia neturi kito režimo, kito savo buvimo
principo. Dėl jo, tik dėl jo tebesivadiname ir tebesa -
me Dievo vaikai.  �

Iš knygos: Julius Sasnauskas. Pagaunama ir
ne pagauna ma. Straipsnių ir esė rinkinys. – Vilnius,
Alma littera, 2013
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Julius Sasnauskas

Sunki gailestingumo vėliava

SAULĖS GIESMĖ

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visais savo kūriniais,
O ypač seserimi Saule,
Per kurią tu teiki mums dienos šviesą!
Ji yra nuostabi, taurumu spindinti,
Ji – Tavo simbolis, Aukščiausiasis!

Būk pagarbintas, mano Viešpatie,
Už  brolį Mėnulį ir Žvaigždes!
Tu sukūrei juos danguje mielus ir skaisčius.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, už brolį Vėją
Ir už Orą, debesuotą ar giedrą ir visokiausią,
Kuriuo palaikai visus savo kūrinius!

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, už brolį Vandenį,
Kuris yra  be galo naudingas, nuolankus, malonus ir tyras!

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, už seserį Ugnį,
Kurią tu mums teiki, kad šviestų naktį,
Gražią, linksmą, stiprią ir galingą!

Būk pagarbintas, mano Viešpatie,
Už mūsų seserį Motiną Žemę,
Kuri mus maitina ir valdo,
Augina vaisius, spalvingus žiedus ir lapus!

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, už tuos,
Kurie atleidžia iš meilės Tau
Ir kenčia nelaimes bei nepriteklius.
Palaiminti, kurie ištvers juos ramybėje,
Nes bus Tavo, Aukščiausiasis, apvainikuoti!

,,Šventojo Pranciškaus žiedeliai”. – Vilnius, Tyto alba, 2009

Kunigas Pranciškus Čivilis, apdovanotas ženklu „Sekime šv. Pranciškaus pavyzdžiu”, globoja benamius šunis, ka ti-
nus, išaugino net motinos netekusių kregždžiukų vadą. Varėnos rajonas.



Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Kau ne metų pradžioje veikė paroda, skirta
poetui, literatūros kritikui, redaktoriui,

knygų leidėjui Algimantui Mackui (1932–1964). „Be-
žemių” kartos atstovas, „neornamentuotos” kalbos
kūrėjas vasario 11 d. būtų šventęs savo 81-ąjį gimta -
dienį... Tačiau jo gyvenimo laikrodžio rodyklė su-
stojo, nespėjusi perkopti 33-ojo slenksčio. Likimo
lau mės negailestingai nukirpo gyvybės siūlą...
Trum pame policijos pranešime slypėjo tragedija:
„1964 metų gruodžio 28 d. eismo nelaimė US 66-ajame
kelyje vieną mylią į vakarus nuo 55-osios gatvės 7:06
val. vakaro susidūrė du automobiliai.” Žuvo auto-
mo bilį vairavusi žurnalo Margutis bei radijo laidų
savininkė Lilija Vanagaitienė ir kartu su ja važia-
vęs Mac kus. Žinia viesulu praskriejo per visą Ame-
ri ką. „Žuvo tas, kuris Lietuvą mylėjo, o ne vien dek-
la mavo. Žuvo tas, kuriam Lietuva buvo duonos
bran  dumo, kuris skelbė, kad mūsų pasitraukimo iš
gimtosios žemės pateisinimas neglūdi vien lietuvybės
išlaikyme, bet lietuvybės auginime ir ugdyme. Žuvo
pats ryškiausias ir iškiliausias 30-ųjų metų kartos,
ku ri yra viena iš dramatiškiausių visoje mūsų isto-
rijoje, atstovas,” – atsisveikinant su poetu kalbėjo
Ma  rija Alseikaitė-Gimbutienė.

Pirmą kartą muziejuje Algimantui Mackui
skirtoje parodoje per archyvalijas lankytojų dėme-
siui pateikta glausta, bet išsami jo gyvenimo ir kū-
ry bos apžvalga. Nuotraukose  įamžintas mažas Al-
giu kas su savo tėvais – Jonu ir Marcele, su arti-
mai  siais gimtuosiuose Pagėgiuose, Vilniaus gimna -
zijos moksleivis, dvylikos metų paauglys Vokieti-
joje. 1949 metais iš Vokietijos atvykęs į Ameriką, ap-
sigyveno Čikagos priemiestyje Cicero. Mackus stu-
dijavo Čikagos universitete, įsitraukė į lietuvių iš-
eivių kultūrinę bei visuomeninę veiklą. Buvo iš-
rinktas Šviesos organizacijos pirmininku, tačiau
platesnę veiklą pradėjo plėtoti pastarajai susijun-
gus su Santara. Kaip „gyvas sidabras” dalyvavo
kas metiniuose Santaros-Šviesos suvažiavimuose.
Jam rūpėjo tiek parodų organizavimas, tiek teatri -
nė veikla, rengė literatūros vakarus, knygų sutik-
tuves. Mackus brangino ir puoselėjo lietuvių kalbą:
,,Žinai, Kostai, beveik graudus vaizdas. Visas San-
taros prieauglis absoliučiai nepažįstamas <...> Lie-
tu viškas žodis tebelieka dramiškas, tarytum egzo-
tika. Pasijutau tenai pasiutusiai svetimas. Žmonės
nerodo jokio noro sueiti į artimesnį kontaktą vienas
su kitu. Grupuojasi ir šnekasi (kaip sakiau – dau-
giausia angliškai) atskiromis celėmis,” – nusivyli mo
apimtas, rašė laiške Kostui Ostrauskui (1961). 

Ryškius pėdsakus Mackus paliko redaguojant
žurnalą Margutis. Jo rūpesčiu žurnalas tapo svariu
kultūros ir meno žurnalu. Dar daugiau: įsitraukė į
Pelkių žiburėlio radijo programas, kurias rengdavo
pasikeisdamas su Dalia Sruogaite-Bylaitiene, ta-
čiau šiai keleriems metams išvykus į Texaso vals-
ti ją, dirbo vienas. Jis entuziastingai ruošė laidas,
kvies damas įdomius pašnekovus, talentingus me-

Lapkričio 17-oji mums, muziejininkams, pir-
miausia yra Salomėjos Nėries gimimo diena.
Ją švenčiame kasmet. Šiemet Poetei būtų su-

kakę 108-eri. Salomėjos Nėries amžininkas drama-
turgas Juozas Grušas straipsnyje „Gyvenimas, pa-
verstas daina ir pasaka”, skelbtame 1964 m. lapkri-
čio mėnesį Lietuvos rašytojų savaitraštyje „Litera-
tū ra ir menas”, rašė: „Salomėja Nėris – poetė, dainė,
pasakotoja. Ji – pasakotoja apie didelį, šviesų ir tra-
giš ką gyvenimą, apie sudėtingą žmogaus sielą. Nors
ji žinojo, kad žmonės visada turi rūpesčių ir be tokių
dalykų, kaip poezija, bet ji vis tiek kūrė jiems poe-
ziją, pasakojo nuostabią grožio ir svajonių pasaką...
Da bar mūsų tarpe nėra tų žmonių, kurie kalbėdavo
apie Salomėją: „Darbšti, tyli, vidutinio grožio, ga-
lima būtų pasitikėti, bet turi vieną ydą: poetė!” O ji
tikrai buvo poetė. Kūrė šviesios jaunystės poeziją,
pasakojo apie dienas, kurios – „kaip šventė, kaip žy-
dėjimas vyšnios”, apie „gaivalingą pasaulį”, apie
kal  nus, sakalus, „sidabrines uogas”, visada ginda -
ma mąstymo ir fantazijos laisvę, asmens intymumo
teisę, nebijodama suklysti ir suklupti... 

O ji buvo kukli. Savo kuklumu slėpė žmogišką -
ją didybę, santūrumu – žmogiškąjį kilnumą. Jau
bū  dama įžymi, ji nesijautė tokia. Ji galėjo pasakyti
vieno rusų poeto žodžius: ,,Įžymiu būti negražu...”

Tekstą J. Grušas baigia žodžiais: „Ta didžioji
šir dimi besivadovaujanti poetė yra lietuvių lyrikos
genijaus įsikūnijimas ir kartu – tragiško, audringo
ir herojiško laikotarpio įasmeninimas.”

Iš muziejaus istorijos

2012 m. S. Nėries memorialinis muziejus minė -
jo savo penkiasdešimtmetį. 1962 m. lapkričio 17 die -
ną, Poetės gimimo dieną, muziejus buvo atidarytas

lankytojams. Tais metais Nėriai būtų suėję 58-eri.
Muziejaus fonduose esantys dokumentai liu-

dija, kad mintis įsteigti Salomėjos Nėries memo-
ria linį muziejų pirmą kartą iškilo LTSR Tarybinių
rašytojų sąjungos valdyboje, kuri 1952 m. pavedė
Pet ro Cvirkos memorialinio muziejaus direktoriui
Karoliui Vairui-Račkauskui pradėti rinkti ir prie jo
vadovaujamo muziejaus Kaune saugoti medžiagą,
skiriamą būsimam S. Nėries muziejui.

1954 m. LKP CK nutarimu „numatoma poetės
mu ziejų steigti jos pačios rūpesčiais pastatytame
namelyje Palemone”. Bet kol susisiekimas su Pale-
mo nu nėra sutvarkytas, S. Nėries parodą nutarta
rengti Kaune, prie P. Cvirkos memorialinio muzie-
jaus. Karolis Vairas-Račkauskas ir parengė pirmąją
parodą, tik ne Palemone, o Donelaičio gatvėje, Kau -
ne. 

Steigiant muziejų Palemone, didžiausią darbą
nuveikė pirmasis direktorius Stanislovas Petraus-
kas. Būtent jo susirašinėjimai, įvairūs raštai ofi-
cia  lioms įstaigoms ir privatiems asmenims sudaro
didžiąją muziejaus kūrimo dokumentų dalį. Pirmo -
ji  paroda įrengta namo dalyje, Bernardo Bu čo žie-
mos dirbtuvėje.

Rengiant kambarius buvo stengiamasi atkurti
kuo autentiškesnę aplinką, kurioje gyveno Nėris.
Pa tarimais direktoriui daug padėjo poetės vyras
skulptorius Bučas, jo brolis Leonas, kaimynas A. Ja-
sutis ir kiti. Baldų išlikę nedaug, tad kai kuriuos pa-
gal Bučo brėžinius užsakinėjo Dailės kombinate. 

1965 m. liepos 1 d. S. Nėries memorialinis mu-
zie jus priskiriamas Lietuvos TSR literatūros muzie -
jui, pertvarkytam iš Kauno literatūros muziejaus.
Taip savarankiškas muziejus tampa padaliniu, ku-
riam vadovauja jau ne direktorius, o vedėjas, tas
pats jaunas specialistas Stanislovas Petrauskas.

Iš jo muziejaus vadovavimą perėmė Nijolė
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S. Nėries memorialinio muziejaus
50-mečiui
Ina Aleksaitienė

Virginija Paplauskienė

Nukelta į 7 psl.

„Siūlau išdidumo kupiną egzilę...” 

nininkus: H. Nagį, M. Katiliškį, J. Blekaitį, J. Kaupą,
A. Škėmą, K. Ostrauską, M. Gimbutienę ir kt. Radi -
juje talkino ir bendradarbiavo R. Šimanskytė, Liūnė
Sutema. Pastaroji parengė laidą apie latvių poeziją.
Mackus buvo vertinamas už pareigingumą ir pro-
fesionalumą. „Kalbėti jis mokėjo lengvai ir sklan-
 džiai, žodžių neieškojo, sakiniai plaukė lygūs bei ap-
valūs, be užsikirtimų  bei pauzių,” –  rašė J. Blekai -
tis.

Parodoje lankytojai galėjo pamatyti Pelkių ži-
burėlio laidų plokštelių rinkinį. Taip pat buvo  rodo -
mi įrišti visi žurnalo Margutis (1928–1965) rinki-
niai,  kuriuos paskolino artimas Mackaus draugas
Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus. Juos
abu siejo bendri darbai, lietuvybės puoselėjimas

svetur. Adamkus talkino Mackaus sumanytoje Kny -
gų fondo leidykloje. Po Mackaus žūties ši knygų lei-
dyk la buvo pavadinta Algimanto Mackaus vardu.
Pir moji jųdviejų išleista knyga – Kosto Ostrausko
Kanarėlė (1958). Ruošdamas rankraščius spaudai,
stengėsi tobulai atlikti redaktoriaus darbą. Ost-
rauskas vertino draugo profesionalumą: „Laimin-
gas tasai autorius, kurio rankraštį per visus teksto
rin kimo  laužymo „labirintus” tarsi  už  rankos  ve-
dė Al gimantas.<...> rūpinosi beveik iki pedantiš-
kumo, negailėjo  nei laiko,  nei  triūso – tarsi tai bū-
tų jo paties knyga. Kiek žinau, lygiai taip pat kruop-
ščiai ir sąžiningai jis palydėjo per spaustuvę ir kitas
tos leidyklos knygas,” – rašė Ostrauskas atsimini-
muo se.                                       Pabaiga kitame numeryje

Iš k.: Rita Kavolienė, Algimantas Mackus, Henrikas Nagys ir Zina Katiliškienė

Henrikas Nagys (k.) ir Algimantas Mackus
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Šlink šienė. Tai jos rūpesčiu 35 000 egz. tiražu išleis -
tas pirmasis rimtesnis S. Nėries memorialinio mu-
zie jaus reklaminis leidinys – 48 puslapių nuotrauko -
mis iliustruota knygelė, kurioje trumpai pateikta
poe tės biografija, muziejaus aprašymas, „Poezijos
pavasario”, vykusio Lakštingalų slėnyje, akimir-
kos. Vėliau, 1998 m., 1 200 egz. tiražu išleistas rekla -
mi nis lankstinukas, parengtas muziejaus vedėjos
Ži  vilės Liaskauskienės, o 2005 m. 2 000 egz. tiražu iš-
leistas jau spalvotas reklaminis lankstinukas, kurį
parengė dabartinės muziejaus darbuotojos Ina Alek-
saitienė ir Asta Vileniškytė. Vadovaujant ir pade-
dant Maironio lietuvių literatūros muziejaus di-
rektorei Aldonai Ruseckaitei ir pavaduotojai muzie -
jininkystei, buvusiai S. Nėries memorialino muzie -
jaus vedėjai Ramintai Antanaitienei, 2004 m. paren -
gėme ir išleidome 112 puslapių knygą-albumą „Sa-
lomėja Nėris. Archyvai”, kuriame sudėta archyvinė
medžiaga ne tik iš S. Nėries muziejaus fondų, bet ir
iš kitų Lietuvoje esančių archyvų.

1968–1970 m. muziejuje vykdyti kapitalinio re-
monto darbai. Prie namo buvusiame neužbaigtame
priestate įrengtos patalpos, kuriose atidaryta nauja
paroda, kuri buvo gerokai praplėsta ir apėmė ne tik
Nėries gyvenimo Palemone laikotarpį, bet ir parodė
visą Poetės gyvenimo bei kūrybos kelią. Nuo to
laiko parodos buvo keičiamos dar keletą kartų. 

Didelį įspūdį lankytojams padarė parodos,
įrengtos po paskutinio muziejaus pertvarkymo, mi-
nint Salomėjos Nėries 100 metų jubiliejų. Literatū-
rinei daliai buvo panaudotos tuo laiku naujausios
technologijos. Daugiau medžiagos apie Poetės ir jos
vyro gyvenimą pavienis lankytojas gali rasti inter-
 nete, o memorialinė dalis, vadovaujantis užsienio
šalių patirtimi, papildyta epochiniais daiktais, pirk-
tais antikvariatuose ar muziejaus bičiulių dovano-
tais. Muziejus praturtėjo, pasipildė naujais rodi-
niais, o lankytojai gali susidaryti ryškesnį tarpu-
kario menininkų gyvenimo namuose vaizdą.

Džiaugiamės mansardoje įrengta švietimo kla -
se, kurioje dažniausiai moksleiviai žaidžia muzieji-
ninkių sugalvotus žaidimus. Per juos sužinoma dau-
giau apie Nėries gyvenimą, kūrybą. Turime paren-
gu  sios apie 15 programų įvairioms amžiaus gru-
pėms, šeimoms ar kolektyvams kūrybingam lais-
va laikio praleidimui.

Nuo 2003-ųjų vykdoma projektinė veikla. Ir jei
Kultūros rėmimo, Regionų kultūros, Vaikų eduka-
cijos ar kitas fondas paremia mūsų parengtą pro-
jektą, džiaugiamės galimybe įgyvendinti sumany-
mus. Iš projektinių lėšų papildyta memorialinė pa-
roda, pirktos priemonės kūrybiniams plenerams,
organizuojami konkursai, įvairūs renginiai.

* * * 
Apie Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą esa -

me parengę septynias paskaitas, kurias užsisako
moksleiviai, TAU lankytojai ar kiti kolektyvai. 

Per tuos metus susiklostė tradicijos. Visada ren-
giami Poetės gimtadieniai, minimos mirties meti-
nės. Jau 15 metų pavasarį organizuojamos Moterų
kūrybos popietės, nuo 2007-ųjų – „Meilės lyrikos skai-
 tymai”, nuo 2006-ųjų – kūrybiniai plenerai, pava sarį-
moksleivių-jaunųjų literatų, dailininkų, muzikantų,
rudenį – jungtiniai profesionalių rašytojų, dailininkų
susitikimai. Iš jų sukurtų darbų muziejuje paren-
gia mos parodos, kurias gali apžiūrėti
ir ple nere nedalyvavę lankytojai.

Parodėlės nuolat rengiamos ir iš
muziejaus fonduose saugomų rodinių.

Renginių dalyviai jau tapo mu-
ziejaus bičiuliais ir niekada neatsisa -
ko, kai reikia pagelbėti. Norėčiau pa-
minėti Palemono vidurinės mokyklos
direktorės pavaduotoją Ramunę Ba-
niulienę, mokytojas Ritą Agurkienę,
Astą Valentienę, bibliotekos vedėją
Vidą Stepučinskienę, dailininkus Juo -
zą Šlivinską, Česlovą Banį, Vidmantą
Valentą, Gintarą Pankevičių, Bangutį
Prapuolenį. Nuoširdžiai dėkojame
kai mynams Kamaičiams, Kabalins-
kams. Marija nuolat papuošia muzie -
jų savo išaugintomis gėlėmis, gelbsti
ištikus bėdai. Esame dėkingos UAB
„Restauracija” darbų vykdytojui Po-
vilui Sabaliauskui už pagalbą netikė-
tai prakiurus stogui ar iškilus kokiai
kitai namo priežiūros problemai.

* * * 
Dabar muziejuje saugoma per 6 000 rodinių. Di-

džiąją dalį pirmųjų rodinių muziejui pateikė poetės
vyras Bernardas Bučas, rašytojai Karolis Vairas-
Rač kauskas ir Antanas Venclova. Per visus muzie-
jaus gyvavimo metus darbuotojai ieškojo poetės am-
žininkų, užrašinėjo atsiminimus, rinko nuotrau-
kas, knygas... O kartais netikėtai gauna dovanų ver-
tin gą rodinį. Pvz., ne taip seniai (2005 m.) prof. Vik-
to rija Daujotytė padovanojo muziejui S. Nėries eil.
rinkinį „Pėdos smėly”, poetės dedikuotą būsimam
vyrui. Cituoju: „Dailininkui B. Bučui pirmajam vi-
zitui atminti / S. Nėris.” Kaip ta knygutė atsidūrė
se name Mackonių name Vilniuje, jau sunku išsi-
aiš kinti. Profesorei ją perdavė docentė Jadvyga Stat-
ke vičienė, knygą radusi to namo palėpėje. 

Arba eilėraščio „Kam tą vakarą” rankraštis su
S. Nėries autografu. Jį muziejui perdavė Pasvalio
krašto muziejaus muziejininkas Albinas Kazlaus-
kas. Mažas lapelis su eilėraščiu buvo rastas Ber-

nar do Brazdžionio gimtinėje Stebeikiuose, apleistos
Grincevičių sodybėlės klėtelėje, dėžėje, poetui 1989
m. lankantis Lietuvoje. S. Nėries metraštininkas
Viktoras Alekna tada išaiškino, kad Grincevičių sū-
nus Jonas dirbo „Raidės” spaustuvėje, kuri leido
žur nalą „Kultūra”. Jo 1948 m. 4-tame numeryje –
pir moji šio eilėraščio publikacija. Jonas Grincevi-
čius kai ką iš spaustuvės „atliekų” parsivežė į tėviš -
kę. Kiekvienas rodinys turi savo istoriją.

* * * 
Per 50 metų muziejuje apsilankė daug žinomų

asmenybių – poetų, rašytojų, Nėries gerbėjų. Žino -
ma, daugiausia poetų čia apsilankydavo 1965–1994
m., kada Lakštingalų slėnyje vykdavo „Poezijos pa-
va saris”. Dažnas pagyvenęs lankytojas su nostalgi -
ja prisimena tuos laikus.

Atsiliepimų knygoje apie Nėrį, muziejų, muzie -
jininkų veiklą įrašus palikę tokie lankytojai kaip S.
Nėries studijų laikų bičiulė Julija Šalkauskienė

(prof. Stasio Šalkauskio žmona), poetė
Onė Baliuko nytė, rašytojo Balio Sruo-
gos dukra Dalia Sruogaitė, ak torė
Rūta Staliliūnaitė ir kiti įžymūs žmo-
nės.

Būdamas prie šio namo, jo pašlai-
tėse, kur žydėjo palazdžiukai, pabuvęs
po jo stogu tarsi prisilieti prie amžino
poezijos šaltinio, prie nemirštamo Salo -
mėjos Nėries žodžio, ir dar labiau pa-
jau ti ryšį su viskuo, kas gyva ir gyvena
ir gyvens...

Alfonsas Maldonis, 1986.V.23.

Buvo tokia įspūdinga diena Mai-
ronio muziejuje, skirta Salomėjos Nė-
ries paskutinei knygai „Prie didelio ke-
lio”. Pilna žmonių, daug žmonių. Ge -
rų. Ir Rūta Staliliūnaitė įkvėptai (kaip
visada) skaičiusi Salomėją Nėrį. O da-
bar yra tylus vakaras Palemone – va-
ka  ras su Albina, Salomėjos Nėries sau-

S. Nėries namelis-muziejus Palemone

Salomėjos Nėries namo-muziejaus viduje Nukelta į 8 psl.

Atkelta iš 6 psl.
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Kultūros kronika

2013 04 06 Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, vyko akor-
deono (bajano) genijaus Aleksanderio Hrustevichiaus
koncertas. A. Hrustevichius – vienas garsiausių bajanistų
pasaulyje. Aplankęs vos ne pusę pasaulio šalių, su nauja
virtuoziška programa jis grįžo į Lietuvą. Neeiliniai atlikė -
jo gebėjimai, nepriekaištinga technika ir nepaprastas
jaut rumas muzikai tiesiog užburia klausytojus. Jis sugeba
atlikti pačias sudėtingiausias smuiko, fortepijono ir or-
kest ro kūrinių transkripcijas. Būtent dėl šių savybių kritikų
ir klausytojų garsusis muzikas pramintas „žmogumi or-
kestru”. A. Hrustevichius – daugelio tarptautinių kon-
kur  sų laureatas.

2013 04 02 – 2013 04 06 Vilniuje vyko tarptautinis 3-asis
studentų šiuolaikinio šokio festivalis SHOCK ACADE-
MIA. Jis paskelbė šiuolaikinio šokio pavasarį ir pristatė
ryš kiausius Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos šiuolaikinio šokio
studentų pasirodymus. Festivalio metu vyko ir naujosios
SHOCK OFF (šokėjų mėgėjų), Vakarinio diskusijų klubo bei
teatrologijos ir menotyros studentų programos. Jos skir-
tos skatinti domėtis šiuolaikiniu šokiu, diskutuoti su kū-
rė jais apie matytus pasirodymus, plėtoti šokio kritiką Lie-
tuvoje.

2013 04 02 – 2013 04 07 Vilniuje vyko festivalis „Jauna mu-
zika”. Festivalio garso galerijos programoje šalia nūdie-
nos garso meno apžvalgų atsigręžiama į tekstą bei gali-
mybes artikuliuoti jį meniniais sprendimais. Tekstas veikia
kaip labai svarbus veiksnys žmogaus kasdieniniame gy-
venime, todėl prasminga pažvelgti į įvairius informacijos
perdavimo šaltinius, tokius kaip balsas, raštas, tekstas (li-
teratūra: drama, poezija) ir virtuali realybė. Prisimenant
pirmuosius bandymus XX a. pradžioje tekstu pasakyti
daugiau nei teksto prasmė (garso poezija), pasitelkiant
naujas technologijas, garsų menas atsiveria naujomis
tekstų skaitymo ir suvokimo patirtimis. Tokia ši „Jaunos
mu zikos” programa.

2013 03 12 – 2013 04 21 Lietuvos nacionaliniame muziejuje
vyks personalinė skulptoriaus Leono Žuklio paroda. Joje
pristatomi profesoriaus L. Žuklio kūrybinės ir pedagogi-
nės veiklos epizodai: kūryba nuo ankstyviausių iki pasta-
rai siais metais sukurtų darbų.  Rodomi profesoriaus mo-
kinių piešiniai, fotografijos iš darbo Dailės institute laikų.
Profesoriaus indėlį į Lietuvos meno raidą liudija gausus
kū rybinis palikimas: žymių žmonių skulptūrinių portretų
galerija, figūrinės kamerinės ir paminklinės skulptūros.
Leono Žuklio sukurti portretai – reikšmingas istorinis pa-
li kimas. Nemažą jo dalį autorius yra dovanojęs Lietuvos
nacionaliniam muziejui.

2013 04 06 Vilniuje vyko 45-oji FiDi šventė. Kitaip dar va-
di nama Fizikų diena, ši šventė nestokoja energijos, išra-
dingumo ir linksmumo. O gimė ši tradicija tuomet, kai Fi-
zikų dienos simbolis Dinas Zauras nežinia ko užklydo į Vil-
niaus universiteto Filologijos fakultetą ir, išvydęs gražiąją
filologę, ją pagrobė (koks tolesnis jos likimas – versijų yra
įvairių). Užtat dabar kiekvienais metais Dinas Zauras iš Fi-
zikos fakulteto Saulėtekio alėjoje važiuoja į Senamiestį, Fi-
lologijos fakultetą, tik jau ne grobti filologių, o atsiprašyti
jų. Jo kelias prasideda nuo Saulėtekio alėjoje esančio Fiz-
lendo, kuriame galima išbandyti daugiau nei 30 atrak-
cionų, ir tęsiasi per visą Antakalnį iki VU Filologijos fakul-
te to. Vakarinėje šventės dalyje dalyvių laukė pramogos:
8 gyvo garso grupės, didžiulis Jango, plaukų salonas,
Kul šių kovos, azotas, vafliai, bulvės ir daug daug visko, ko
ne pamatysi įprastame vakarėlyje.

2013 04 06 Vilniuje, restorane ,,Jalta” vyko poezijos ko-
mik sų dirbtuvės. Restoranas tą dieną tapo atvira kūry-
bine erdve poetams, dailininkams ir apskritai visiems, iš-
siilgusiems netikėtų meno raiškų. Inovacijomis garsėjan-
tis tarpdisciplininių menų festivalis TARP pateikė tikrą
de likatesą: organizatoriai improvizuotai atvėrė naujausią
eksperimentinę sintezę – poezijos komiksų dirbtuves,
pavadintas „TARP būties ir buities: maistas ar maištas?”
Pagrindinės sudedamosios dirbtuvių dalys – poezija ir
ko miksai, sujungti improvizacijos. Dirbtuvių dalyviai —
įvairūs Lietuvos poetai ir piešėjai, čia pat kuriantys ko-
miksus ir tekstus. Kūrybinį vyksmą vainikavo poetų skai-
ty mai.

Atkelta iš 7 psl.

S. Nėris

go toja... Kvepia šienas.
Tebūnie ramūs šitie Namai. 
Tebūna rami Jos daug kentėjusi ir

daug mylėjusi Dvasia. 
Viktorija Daujotytė. 1994.06.17. 

Mėgau Grygą, ir Čiurlionį mėgau, –
dainavo Salomėja. Šiandien pridedame:
ir Salomėją.

Justinas Marcinkevičius. 2002.05.24.

* * * 
Restauruotą namą įvertino čia apsi-

lankę specialistai: 

Labai jaukūs mylimos poetės S. Nė-
ries namai. Jautriai išsaugota namo kū-
rėjų dvasia. Profesionaliai įrengta ekspo-
zi cija. Ačiū visiems prisidėjusiems prie
šio gražaus projekto įgyvendinimo. 

Architektai O. ir Š. Vilkai. 2005 03 05.

Apsilankiau muziejuje ir užplūdo
praeities prisiminimai, kai apie 1961–68
metus teko atlikti palaikomuosius res-
tauravimo darbus, nes namelis buvo la-
bai sukiužęs. Džiaugiuosi matydamas la-
bai profesionaliai įrengtą ekspoziciją ir
šiltu priėmimu. Sėkmės saugojant rašy-
tojos palikimą! Ačiū!

Rimantas Šermukšnis, buvęs Kauno res-
tauravimo dirbtuvės direktorius. Parašas.
2006.10.19.

Esame sužavėti atnaujintos ekspozi-
cijos estetine darna, psichologine ir kūry-
bine Salomėjos Nėries gelme, kuri atsive-
ria per šiuos vaizdus... 

Šiaulių universiteto studentai

* * *
O štai padėka muziejaus darbuoto-

jai: „Ačiū Rasmai Leonavičienei už nuo-
stabią šventę – tikrai Salomėjišką poetišką,
jautrų emocingą pasakojimą, už širdies
virpesį, kurį per Rasmos asmenį pajutome
sklindantį tarytum iš pačios Salomėjos.
Ačiū! Nuostabu! Graudu ir gera!”

J. Tallat Kelpšos aukštosios muzikos mo-
kyk los dėstytojų kolektyvas. 1987.10.21.

Lankytojų padėkos skirtos kiekvie-
nam šio muziejaus buvusiam ar šiuo
metu triūsiančiam darbuotojui: vedė-
jams – Stanislovui Petrauskui, Nijolei
Šlinkšienei, Ramintai Antanaitienei, Al-
binai Protienei, Živilei Liaskauskienei,
Inai Aleksaitienei, moksliniams ben-
dradarbiams ar muziejininkams – Da-
liai Vilčinskienei, Birutei Kasperaitie-
nei, Alvyrai Brazaitienei, Reginai Ma-
žu kėlienei, Astai Vileniškytei.

* * *
Laikas neleidžia amžinai išlaikyti

autentiškos aplinkos. Šeimos sodinti me-
džiai sensta, nebepajėgia atlaikyti didelių
audrų, po vieną viesulo išrautą ar ligos
pakirstą pušelę ar obelį tenka išvežti. La-
 bai gaila ąžuolo, kuris apdegė per gais rą
žiemą. Tik diemedis, kaip amžina sis poe-
tės simbolis, auga ir žaliuoja, mums vi-
siems primindamas apie būties sa vitumą
ir laikinumą... Dėkoju savo bendradar-
bėms Astai Vileniškytei, Ritai Meilutie-
nei, Violetai Česnavičienei už susitel-
kimą, atsakingą požiūrį į savo pa reigas,
nuolatinį palaikymą. Mes ir toliau steng-
simės saugoti ir puoselėti šiuos namus,
muziejų, Poetės Salomėjos Nėries ir jos
vyro skulptoriaus Bernardo Bučo atmi-
nimą bei skleisti žinias apie jų gyvenimą
ir kūrybą kuo platesniam lankytojų ratui. 

Irena Aleksaitienė – S. Nėries memo-
rialinio muziejaus vedėja.


