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Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Diena, skirta
raštui, kultūrai, žmonėms, kurie dirba svarbiuose darbo baruose –
periodikoje, leidyklose, spaustuvėse, rašo ir redaguoja tekstus (kas ne-

žino, kad geras redaktorius – tikras lobis autoriui ir didelė nauda knygai),
juos spausdina, pagaliau – į juos atsiliepia, skaito, reaguoja, diskutuoja, da-
li jasi nuomonėmis ir siūlymais. Manyčiau, kad raštingumas šiandien – kiek-
vieno išsilavinusio žmogaus vizitinė kortelė, nesvarbu, humanitaras ar tech-
nokratas jis būtų. 

Todėl tokia prasminga buvo Lietuvos Respublikos Prezidentūroje gegu-
žės 7-ąją surengta Nacionalinio diktanto finalinio etapo nugalėtojų apdova-
nojimų šventė. Kadangi lituanistai šiame diktante dalyvauti negali, smalsu
buvo pasižiūrėti, kokių gi profesijų žmonės šįkart iškopė į finišo tiesiąją. Ir
dar kokią tiesiąją – juk III vietą užėmusieji diktanto tekste tepadarė po vieną
klaidą, o II vieta buvo skirta tiems, kurie nepadarė nė vienos klaidos, tik ne-
teisingai atskyrė pastraipas. Tarp jų – bibliotekininkė, įmonių vadovės, di-
rektorės, studentės, keli žurnalistai. O pirmąją vietą užėmė jauna teisininkė.
Turint omeny, kad teisės srityje daug kas priklauso nuo kablelio, gal ir ne-
vertėtų tuo stebėtis. Tačiau ir laureatė, ir kiti aukštas vietas užėmusieji  ak-
centavo, kad turėjo puikius mokytojus, įkvėpusius meilę lietuvių kalbai ir
kultūrai, skatinusius domėtis teatru, muzika, geromis knygomis. Todėl Kny-
gos dienos šviesa skirta, be abejo, ir jiems – mūsų iškiliems mokytojams.

Šią dieną prisiminti visi lietuviai, mylintys ir besistengiantys išsaugoti
savo gimtąją kalbą kaip tapatybės pagrindą – o juk tai tikrai nėra lengva, juo-
lab svečioje šalyje, kurioje reikia įprasti, prisitaikyti prie naujos kalbos ir ki-
to kios kultūros, kad nesijaustumei atskirtas nuo savo naujosios tėvynės
žmo nių, jų rūpesčių, nuo šalies gyvenimo. Didžiausios pagarbos verti žmo-
nės, kurie tokioje globalaus pasaulio apsuptyje trokšta išsaugoti savo tapaty -
bę. Juk neretai paklaustum – o kam to reikia? Ką praranda tie, kurie įneria
į kitos šalies kultūrą bei kalbą lyg į naujus marškinius, o savąją pamiršta, o
jei prisimena, tai su lengva ironijos gaidele – et, ta Lietuva, tokia ma ža, ne-
reikš minga, provinciali... 

Ką praranda, turėtų žinoti jie patys. Galbūt netgi ne žinoti – šis žodis per
sausas – o jausti. Esame jausminga tauta, emocionali tauta, todėl ir jaučia me.
Giliai, visa savo širdimi, kad toji širdies įsikibusi „dilgynėlė” – Tėvynės il-
gesys – nėra toks jau paprastas, protu paaiškinamas, į vienokią ar kitokią
naudą iškeičiamas, pakeičiamas dalykas. Tik mūsų jausmai turėtų remtis ne
sen timentaliais dalykais, o tikra jausmo jėga. Jausmo, kuris taip pat smar-
kiai, o gal dar smarkiau, dar giliau kalba mums, kad esame visaverčiai, įdo-
mūs, gražūs. Ne visi ir ne visur – bet juk tai irgi natūralu, kas dėl to ginčy-
sis. Tik ginčytis vertėtų dėl to, kas gi mus taip pažemino, nuskurdino dva-
siškai ir intelektualiai, kad imame manyti besą niekam tikę ir neįdomūs. 

Tokie tad pasvarstymai praėjusios Knygos ir Spaudos atgavimo dienos
pro ga. Dienos, kuri bus reikšminga visada, kol būsime raštingi, kol lietuviš -
kas žodis bus mums svarbus.

Marija Pempytė
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* * *
Iš tavęs pasidarys sekmadienis
su slenksčiu – į vieškelį, su vyšniomis
tau ant kelių, su ramunėm, nubrauktom
netyčia, tau tarp kojų pirštų.

Iš tavęs pasidarys vidurnaktis
su šviesia ranka – kaip vieškelis.
Su sekmadieniu tu – kaip per slenkstį –
kaip vanduo tekėsi per mane.

Iš tavęs pasidarys gyvenimas
su lietum gale laukų.
Su balsu bus atviros langinės
ir su samana, minkšta kaip žodis.

Iš tavęs pasidarys man gailestis –
kaip daina su gluosniu šalia kelio.
Rūpesčio bus pilnos rankos – kaip malonės
su tyliom sekmadienio akim.

Marcelijus Martinaitis

Stanislovo Žvirgždo nuotr.



Šio straipsnio pirmoje dalyje ap-
žvelgiame, kaip Jorge Mario
Bergoglio Dievo Apvaizdos buvo

ruošiamas didžiam darbui. Antroje
dalyje nurodome, kokią atsinaujinimo
sėklą jis jau pradėjo berti į Kristaus
Bendrijos dirvą.

* * *
Jorge Mario Bergoglio tėvai at-

vyko į Argentiną iš Italijos. Naujame
krašte jie susitiko, susituokė ir susi-
laukė penkių vaikų. Jorge gimė 1936
metais. Gyvenimas nebuvo lengvas.
Pra gyvenimui dirbo tik tėvas, bet jis
trylikamečiui sūnui, baigusiam pra-
džios mokyklą, surado šiokį tokį dar -
bą. Šis nesipriešino, o vėliau tėvui bu -
vo net dėkingas. 

Jorge mėgo sportuoti, ypač žaisti
europietišką futbolą; vėliau jaunys-

tėje mėgo ir šokti, ypač argentiniečių
šokį tango; buvo nusižiūrėjęs mergai -
tę, beveik pasiruošęs ją vesti, bet pa-
juto turįs dvasinį pašaukimą.

Pašaukimas: „Susitikimas su 
Kažkuo, kuris eina priekyje”

Septyniolikmetis Jorge rugsėjo
21-ąją, studentų dieną, turėjo susitikti
su draugais.

Apie tai jis niekam nesakė. Kaž-
kas dar turėjo subręsti. Prisipažino:
,,Mano galva dar neužsiėmė religi-
niais klausimais. Domėjausi politika,
tačiau šis neramus domėjimasis neta -
po niekuo daugiau, jis buvo intelek-
tua linio lygmens. Skaičiau komunistų
partijos periodinį leidinį, bet niekad
netapau komunistu.” 

Studijavo. Baigęs mokslus, tapo
maisto chemiku. Tuo tarpu sunkiai
susirgo plaučių liga: tai buvo plaučių
už krėtimas ar uždegimas. Juose buvo
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Kęstutis A. Trimakas

Nukelta į 3 psl.

Šio popiežiaus naujumas glūdi tame, kad jo priekyje eina Kristus.
Panašumas į Pranciškų Asyžietį yra tas, kad abu yra Kristaus įtakoje:
Asyžietis buvo Kristaus įrankis. Popiežiaus priekyje eina tas pats Kristus.
Abu vykdo Jo norą – atnaujinti Jo Bendriją: diakonas Asyžietis – 13-ajame šimtmetyje; popiežius iš Argentinos – 21-ajame. 

rastos trys cistos. Jas reikėjo paša-
linti. Teko išpjauti dešiniojo plaučio
viršutinę dalį. Gydymas sukėlė dide-
lius skausmus. Ieškojo kančios pras-
mės. Teigė: ,,Mes suvokiame kančios
prasmę per žmogumi tapusio Dievo,
Jėzaus Kristaus, kančią… Kryžius
yra Prisikėlimo sėkla.” Geriau supra -
tęs kančios vertę,  sugebėjo  ją  iškęs-
ti. Brendo pats. Brendo ir jo pašauki-
mas.

Jėzuitas kunigas, provincijolas

1958 m. pasirinko jėzuitus. Tokį
pa sirinkimą aiškino taip: ,,Aš pasi-
rinkau Jėzaus draugiją. Ji buvo Baž-
nyčios pažangioji gynėja, kurioje nau-
dojama karinė kalba, pabrėžiamas
klusnumas ir disciplina. Be to, ji
orien tavosi į misijas. Aš panorau
vykti į Japoniją misijoms, bet man ne-
buvo leista dėl mano sveikatos prob-
lemų, lydėjusių mane nuo pat jaunys-
tės.”

Po klasikinių kalbų, filosofijos
bei teologijos studijų buvo įšventin-
tas kunigu 1969 metais. Buvo naujokų
magistras, kunigų seminarijos rekto-
rius, literatūros, psichologijos ir te-
ologijos dėstytojas. Stebėtinai greitai
buvo išrinktas Argentinos jėzuitų
provincijolu (1973–1979).

Tuo laiku Argentiną valdė ka-
rinė diktatūrinė valdžia (generolas J.
R. Videla Rodondo, l976–1981). Kun.
Bergoglio, kaip provincijolas, buvo
apkaltintas tuo, kad neužstojo dviejų
jėzuitų, dirbusių tarp vargingųjų. Mat
šie kunigai, su jais dirbusiems kate-
chetams susidėjus su prieš valdžią
vei kusiais partizanais, irgi buvo įtarti
ir suimti. Kun. Bergoglio buvo apkal-
tintas, kad nebandė jų užtarti prieš
valdžią ir gal net kolaboravo su ja.
Kal tinimai buvo visiškai nepagrįsti
faktais. Po šešių mėnesių šie du jė-
zuitai buvo paleisti (kun. Bergoglio
tylėjo, bet tai buvo padaryta jo slaptu
įsikišimu). Tačiau šie nepagrįsti kal-
tinimai buvo ir tebėra skleidžiami,

net jam tapus kardinolu ir dabar iš-
rinkus jį popiežiumi, nes kažkam yra
naudinga teršti iškilaus kunigo vardą
(plačiau žr. jo biografiją, kurią parašė
Andrea Tornielli, Francis: Pope for a
New World, 2013, p. 91-104).

Buenos Aires arkivyskupas 
(1998–2013)

1998 m. kun. Bergoglio buvo pa-
skirtas didžiulės Argentinos sostinės
Buenos Aires arkivyskupijos gany-
toju. Visoje Argentinoje du trečdaliai
gyventojų sakosi esą katalikai, bet iš
jų kas dešimtas reguliariai nelanko
šv. Mišių. Masėse plačiai įsigalėjusi
mintis, kad katalikų Bažnyčia yra pa-
lanki pasiturintiesiems, bet ignoruo-
janti neturtingus.

Atsakingam ganytojui buvo be
galo daug darbo. Kunigų nepakako.
Bergoglio pats buvo iš neturtingųjų
imigrantų šeimos. Jis buvo pripratęs
prie neturtingų gyvenimo sąlygų: gy-
veno toliau, kaip gyvenęs, paprastai ir
kukliai. Nepersikėlė į rezidenciją, bet
gyveno mieste, kukliame bute. Neįsi-
gijo automobilio, bet, kur tik reikėjo,
važinėjo žmonėms įprastiniu trans-
portu – autobusu. Neturėjo šeiminin-
kės; valgius pats sau gamindavo. Ne-
turėjo tarno, svečiams duris atidari-
nėjo pats. Pavyzdžiui, kai kartą rin-
kosi pakviesti įvairių konfesijų dva-
siškiai, jis atidarinėjo jiems duris. Pa-
klaustas, kodėl taip daro, šypsodama-
sis atsakė: ,,O ką kita daryti turi ar-
kivyskupas? Juk jo darbas yra atida-
ryti duris.”

Jo dėmesys ypač nukrypo į ne-
turtingųjų mases, kurios gyveno did-
miesčio pašalių rajonuose. Kada ga-
lėjo, jis pats juos lankė, laikė šv. Mi-
šias neturtingųjų kvartaluose esan-
čiose bažnyčiose, lankė jų ligonines
ir padidino su vargšais pastoracinį
darbą dirbančiųjų kunigų skaičių. 

Neturtingieji buvo darbdavių iš-
naudojami, jiems mokamas menkas
atlyginimas, jie verčiami dirbti sun-
kio mis sąlygomis. Arkivysk. Bergog-
lio juos užstojo, kaltino darbdavius
su kūrus vergiškas sąlygas, viešai rei-
kalavo geresnių darbo sąlygų ir tei-
singesnio atlyginimo. Toks ganytojo
požiūris ir laikysena ėmė keisti ma-
sių nuomonę, kad katalikų Bažnyčia
skirta tik pasiturintiems ir turtin-
giems.

Problemos su aukščiausion 
valdžion patekusiais

Argentina diktatūrų laikotarpį
pergyveno Bergoglio esant provinci-
jolu (apie tai jau minėjome), o taip pat
ir Buenos Aires arkivyskupu. Nuo
2003 m. iki šiol Argentinos valdžios
viršūnėje yra Kirchnerių pora. Ne-
stor Kirchner valdė 2003–007 m., o jo
žmona Christina Ferdinandez de
Kirchner – nuo 2007 iki dabar. Ypač
pastaroji nesiskaito su katalikų Baž-
nyčios moralės mokslu ir leidžia įsta-
tymus, priešingus prigimtinei ir
krikščioniškajai moralei, propaguoja
homoseksualų vedybas (moters su
moterimi, vyro su vyru) ir tam tikrus
abortus. Arkivyskupas Bergoglio aiš-
kiai ir viešai nurodė, kokie yra kata-
likų Bažnyčios moralės dėsniai. Tai,
kad jis užstojo neturtinguosius, o taip
pat nurodė Argentinoje esant daug ne-
teisingumo, valdžios viršūnę pasie ku-
sieji laiko jų pačių kritika. Santykiai
tarp jų ir katalikų Bažnyčios aukš-
čiausiojo ganytojo buvo šalti. 

* * *

Popiežius Pranciškus plauna kojas jauniesiems kaliniams

Kristui priekyje einant,  popiežius
Pranciškus  sėja atsinaujinimo 

sėklą 21-ajame 
šimtmetyje
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VAKARO
VIGILIJOS

Dabar tariu: palaimintos amžiams tebus
žibuoklės ir laukų lelijos, skaidrūs
šaltinių vandenys, ūksmėtosios giraitės,
saulėtekiai, kuriais grožėjaus andai, oras,
vidurdienių kaitra, darbai ir nuovargis,
ir vakaro malda saulėleidy vėjuotam.

Tebus palaiminti sultingi sodo vaisiai,
laukuos pribrendęs gelsvas kviečio grūdas
komunijos baltam ovalui, dangiškajai duonai,
suvienijančiai vienišas varguolių širdis
po žaižaruojančiais rugpjūčio skliautais.
O, mano geroji lemtie, paženklintoji meile
šiai vargo žemei, piliakalniams ir upėms,
jos srūva ir srūva per slėnius tolyn. – –

Taip, čia viskas teka, broli Heraklitai,
netrokštu sulaikyti nieko, tik grožėtis
asiūkliu, saulašare, levanda mėlynžiede,
skurdžia snaudale, ji taip kantriai žydi,
nors niekas nesidžiaugia jos žiedais...
Dabar dėkoti trokštu už gyvastį ir kalbą,
už tai, kad esu šitoj žemėj, kai krenta
mano dienos tartum lapai, nuo šalnų nugeltę,
sakau: tebus palaimintas kiekvienas mirksnis,
nes aš jau nebesiviliu sugrįžt čia atgalios.

Sklaidžiau knygas ten paauksuotais lapų
pakraštėliais su nežinomos kalbos ženklais.
Dulkėtų palėpių pakampėse ten slapstės
perskaitytų knygų žavūs princai ir pelenės.
Prie pilkapio naktim budėjo žilas karžygys.
Sapnuos kalbėjo išmintingos senolių vėlės
apie genties šaknis ne žemėj, o visatoje,
minėjo gyvybės medžio slėpinį mįslingą,
kurio nesupratau, deja, dar ligi šiolei.

Žydėjimas kriaušės už lango, bevėjėj tyloj
lepūs žiedlapiai krenta, visatoj nuaidi
jų lengvo plazdėjimo tolstantis aidas. –
Kas girdi, kas budi suklusęs, tas jaučia,
ką reiškia didžioji pasaulių Visybės dermė.
Ir kosminio ritmo toks nenusakomas grožis,
jo sąskambiai darnūs su širdies ritmu, –
materijos tankio gal virsmas į dvasią?

Vos vos slėpinys atsivėrė, o sukrėtė
sielą – kaip žaibas... Gal metas prabilt
apie tai, kas nuo amžių žilųjų glūdėjo
žmogaus likime nei sėjai išsaugotas grūdas?
Tada atpažinsime gal kažką savyje lyg retą
visatos stebuklą, sukurtą iš dulkių iriųjų
ir dvasios, su ženklu ne šitų pakrančių,
kai trykšta iš kosmoso tolių žvaigždėtų
į miegančią žemę beribės malonės gausa.

Aldona Elena Puišytė

Arkivyskupui Bergoglio vado-
vaujant krašto vyskupų konferenci-
jai, Argentinos vyskupai parašė ben-
drą pareiškimą, kuriuo pripažino
ankstesnį nepakankamą Bažnyčios
rūpestį sprendžiant socialines proble-
mas ir apgailestavo dėl to. Bet tiesos
vardan teigė, kad krašte žiaurumais
pasireiškė tiek diktatūrinė valdžia,
tiek ir jos opozicija.

Išrenkamas popiežiumi (2013)

Popiežius Jonas Paulius II arki-
vyskupą Bergoglio paskyrė kardinolu
2001 m. Po šio popiežiaus mirties 2005
m. naujuoju Kristaus vietininku buvo
išrinktas kardinolas Josef  Ratzinger.
Kardinolas Bergoglio buvo antroje
vietoje. O po pastarojo popiežiaus at-
sistatydinimo 2013 m. naujuose rinki-
muose ryškiausiu kandidatu buvo Ar-
gentinos kardinolas, nors jo amžius
(76 m.) kai kurių buvo laikomas mi-
nusu. Vis dėlto stebėtinai greitai kar-
di nolai pasisakė už jį.

Visoje katalikų Bažnyčios istori-
joje jis yra pirmasis popiežius iš Pietų
Amerikos žemyno, kur gyvena 43
proc. viso pasaulio katalikų. Taip pat
jis yra pirmasis jėzuitas, tapęs popie-
žiumi.

Popiežius be papuošalų 
ir patogumų

Vos tik kardinolas Bergoglio buvo
išrinktas popiežiumi, jis pasirodė bal-
kone balta sutana, be raudonos, auksu
išsiuvinėtos pelerinos, be puošnios
stu los, be paauksuotos, brangenybė-
mis padabintomis lazdos, rankoje lai-
kydamas savo atsivežtą paprasto me-
talo ganytojišką vyskupo lazdą.

Atsisakė būti vežiojamas limu-
zinu, į susitikimus su žmonėmis vyko
baltu keturkampiu „džipu”, iš kurio
ga lėjo lengvai išlipti ir sveikintis su
žmonėmis. Neapsigyveno popiežiui
skirtuose kambariuose Vatikano rū-
muose (sakėsi, kad jam per toli nuo
žmonių), bet apsistojo Vatikano sve-
čių namuose, kur ryte koplyčioje atna -
šauja šv. Mišias dalyvaujant tame na -
me apsistojusiems svečiams, po Mi-

šių susitinka ir pusryčiauja su jais.
Net iškilmingose Mišiose popie-

žius atsisako paauksuotų liturginių
arnotų, užsivilkdamas kuklesnius. 

,,O kaip labai trokštu tokios Baž-
nyčios, kuri būtų vargšų ir kuri būtų
vargšams”

Šie žodžiai naujajam popiežiui iš-
sprūdo spontaniškai, kai spaudos at-
stovams aiškino, kodėl jis, kaip popie-
žius, pasirinko Pranciškaus (Asyžie-
čio) vardą. 

Labai galimas daiktas, kad tuo
metu jis prisiminė vargšų minias, ku-
rias jis matė Buenos Aires priemies-
čių skurdžiuose rajonuose. Ne tik ma -
tė, bet su jais bendravo, juos guodė,
jiems tarnavo ir, kiek galėjo, juos rėmė
ir užstojo prieš jų išnaudotojus.

Ne kartą jis, būdamas arkivys-
kupu, pabrėžė, kad Argentinoje dar
pasitaiko vergovės, visiško darbdavių
nesiskaitymo su žmonėmis – jų išnau -
dojimo, nežmoniškų darbo sąlygų ir
neteisingo atlyginimo. Bažnyčios už-
da vinys yra daryti visa, kas jai įma-
noma, kad tik tai pakeistų ir įvestų
tei singumą. Jis yra prasitaręs, kad pa-
storacijoje ieško tų, kuriems jis la-
biausiai reikalingas. Būdamas Bue-
nos arkivyskupu, Didijį ketvirtadienį
Kristaus pavyzdžiu jis yra plovęs ir
bučiavęs kojas AIDS sergantiems li-
goniams. 

Naujasis popiežius pasirinko
Pran ciškaus (Asyžiečio) vardą. Šį
šventąjį jis apibūdino kaip ,,neturto
vy rą, taikos vyrą ir tą, kuris globojo
kū riniją”.

Popiežiaus sėjamos 
atsinaujinimo sėklos

Jorge M. Bergoglio praeitis užtik-
rina, kad šie pirmieji jo veiksmai ne-
bus laikini gestai ir žaviai nuskam-
ban tys, bet nutylantys žodžiai. Jie ky -
la iš jo gilaus apsisprendimo. Tai Kris-
taus bendrijos dirvon atsistojusio sėjė -
jo beriamos atsinaujinimo sėklos.

Popiežius Pranciškus I bus savaip
ki toks. Galime juo pasitikėti. Jis savo
pašaukimą apibūdino kaip susitikimą
su Tuo, kuris eina jo priekyje. Jis jau

ne kartą sakė, kad ne popiežius, bet
Kristus yra Bažnyčios centre. Ir jo pa-
sirinktas Pranciškaus (Asyžiečio) var-
das nurodo į pamatinius šio šventojo
bruožus, kuriuos naujasis popiežius
jau ir kaip Bažnyčios ganytojas Ar-
gentinoje praktikavo ir dabar savaip
yra pradėjęs vykdyti kaip Kristaus
vietininkas:

1) būti antruoju Kristumi, taigi ir
Kristaus įrankiu, sekančiu Jį; 2) at-
naujinti Bažnyčią, su dideliu dėmesiu
neturtingiesiems, nuskriaustiesiems,
ligoniams, ignoruojamiems; 3) siekti
taikos ir sugyvenimo tarp susiskirs-
čiusių ir susiskaldžiusių žmonių (savo
kalbose jis pabrėžė tarnavimą ki-
tiems); 4) ne eikvoti, bet globoti Kū-
rėjo žmonėms pavestą kūriniją.

Kaip pastoracinį pavyzdį pami-

nėsime vieną epizodą: Didijį ketvirta-
dienį naujasis popiežius pasirinko Eu-
charistijos auką atnašauti ir kojas
plauti „tiems, kuriems labiausiai rei-
kia”, būtent nepilnamečiams nusi-
kaltėliams pataisos namuose. Jis
jiems pasakė, kad Jėzaus pavyzdžiu
ateina jiems tarnauti. Kojas plovė ir
pabučiavo. Apeigose dalyvavusiems
tai paliko gilų įspūdį. 

* * *

Šv. Pranciškus Asyžietis paveikė
savo meto Bažnyčią ir visuomenę ne
vienas, bet su savo bendradarbiais. Po-
piežiui Pranciškui I irgi būtina turėti
bendradarbių (apie tai – šios serijos
trečiajame straipsnyje kitame ,,Kul-
tūros” numeryje). �

Gintaro Drakšo nuotr.

Atkelta iš 2 psl.

Popiežius Pranciškus apkabina neįgalų vaiką



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 GEGUŽĖS 18 D.4

Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dieną, Rašytojų klube tirštai rinkosi
klausytojai. Proga išpuolė neeilinė: buvo ap-

tarta ir visuomenei pristatyta knygų serija „Lietu-
vių literatūros lobynas. XX amžius” – visi trisdešimt
to mų. Nors, kaip kalbėjo šios serijos visuomeninė
redaktorių taryba (Viktorija Daujotytė, Algis Ka-
lėda, Česlovas Karbauskis, Petras Palilionis ir Va-
lentinas Sventickas), norėta, kad serija būtų dides -
nė, lobynas – pilnesnis, tačiau teko pasitenkinti
šiais trisdešimčia autorių, kuriuos abėcėlės tvarka
dabar išvardinsiu: Aistis, Jonas Avyžius, Juozas
Bal tušis, Jonas Biliūnas, Kazys Binkis, Kazys Bo-
ruta, Bernardas Brazdžionis, Petras Cvirka, Janina
Degutytė, Dalia Grinkevičiūtė, Juozas Grušas, Ma-
rius Katiliškis, Vincas Krėvė, Vytautas Mačernis,
Maironis, Eduardas Mieželaitis, Vincas Mykolaitis
– Putinas, Salomėja Nėris, Henrikas Radauskas,
Bro nius Radzevičius, Ieva Simonaitytė, Balys Sruo -
ga, Šatrijos Ragana, Ignas Šeinius, Antanas Škėma,
Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Vaičiulaitis, Ju-
dita Vaičiūnaitė, Antanas Vienuolis, Žemaitė. Įdo-
mumo dėlei – pirmoji išleista Žemaitė, paskutinysis
– Maironis. Šie du klasikai gražiai ir simboliškai už-
skliaudžia visą seriją. O išleido visą seriją Lietuvos
rašytojų sąjungos leidykla.

Žinoma, šios puikios knygų serijos nebūtų
buvę be kilnios mecenatų paramos: ne toks jau daž-
nas atvejis, kai visą seriją, o ne vieną knygą, finan-
siškai remia ir jos leidime aktyviai dalyvauja verslo
ir politikos žmonės, šiuo atveju – Česlovas ir Ra-
mū nas Karbauskiai. Ne veltui vakaro metu kalbėjęs
Rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas
palygino šį įvykį su sėkmingai realizuotu naciona-
liniu projektu. Juk tiek daug turime pradėtų, o ne-
užbaigtų nacionalinių projektų!.. O Č. ir R. Kar-
bauskių mecenatystė – apskritai išskirtinis atvejis
Lietuvos padangėje, nes šią veiklą tėvas ir sūnus
Kar bauskiai plėtoja nuosekliai ir, kaip matyti, iš
kartos į kartą. Negana to, jie turi aiškią ir pagrįstą
savo mecenatystės idėją – prisidėdami prie kultūros
plėtros ir sklaidos, auginti šviesų, Tėvynę mylintį,
protingą ir ryžtingą Lietuvos jaunimą.

Todėl, kaip renginio metu galima buvo spėti,
jeigu viena serija baigta, vadinasi, bus pradėta kaž-
kas kita. Šį spėjimą patvirtino Ramūnas Karbauskis
(apie jo mecenuojamą „Naisių vasaros teatrą”, ku-
ria me dirba profesionalūs jauni aktoriai ir režisierė
ir kuris važinėja po visą Lietuvą, nemokamai vai-
din damas pagal lietuvių autorių kūrinius pastaty-
tus spektaklius, jau esame rašę „Kultūroje”). Visus
klausytojus (o ypač salėje buvusius leidėjus ir vaikų
literatūros rašytojus) sužavėjo R. Karbauskio min-

tis leisti lietuvių autorių vaikų literatūros lobyną -
negana to, dar kasmet organizuoti geriausių vai-
kiškų knygų konkursą ir skirti tris premijas. (Kokio
jos dydžio, nesakysiu, bet premijos tikrai padorios
ir mecenatams gėdos nedaro). 

Mes neturime dejuoti, kad vaikai neskaito
knygų – mes turime užsiauginti skaitantį jaunimą, –
toks, regis, ir yra Ramūno Karbauskio credo. Jis
pa pasakojo, kad, būdamas Vepriuose, Ukmergės ra-
jono miestelyje, pilnai salei vaikų ir jaunimo užda -
vė klausimą: „Ar kuris esate buvęs profesionaliame
teatre”? Nė viena ranka nepakilo... Tokia padėtis,
anot Ramūno, yra nenormali, ją reikia taisyti, nes
nie kas neduos mums raštingų ir protingų žmonių,
jeigu mes patys jų neišsiugdysime. Duok Dieve dau-
giau taip mąstančių verslininkų ir politikų, – atsidu -
so ne vienas salėje sėdėjęs klausytojas.

O dėl lobyno... Lobynas, žinoma, galėtų būti ir
didesnis – tokia buvo ne vieno kalbėjusio vakaro

metu mintis. (Tiesa, visai jau ant slenksčio Jurgio
Baltrušaičio rinktinė „Žvaigždės ir dulkės”). Kita
vertus, savo eilės laukia mūsų išėjusieji didieji – Si-
gitas Geda, Jonas Strielkūnas, Justinas Marcinke-
vičius, Marcelijus Martinaitis ir nemaža dalis kitų,
ir poetų, ir prozininkų. Profesorė Viktorija Daujo-
tytė, kuri šiai serijai atidavė daug savo profesiona-
laus laiko ir parašė daugelį serijos įvadų, išsitarė,
kad juk negerai būtų užsiskliausti vien XX amžiumi
– juk reikia dirstelėti ir į XIX, juk ir ten esama lie-
tu vių literatūros lobių. Kas gi drįstų pasakyti, kad
K. Donelaičio „Metai” – ne lobis, nors šis kūrinys
nu eina dar į vėlesnius laikus?.. Prelegentai iš salės
ėmė siūlyti mintis, kad reikėtų leisti ir pigesnę se-
riją, bet tokių autorių, kurie irgi nusipelnė atmin-
ties, bet į tokią prabangiai atrodančią seriją nepa-
klius. 

Vakaro metu Lietuvos Respublikos ministro
pir mininko patarėjas Faustas Latėnas perskaitė
garbės raštą, skirtą mecenatams, pasveikino lei-
dyk los, išleidusios „Lobyną”, darbuotojus. Minist-
rui pirmininkui buvo perduotas vardinis, praban-
giai oda įrištų visų trisdešimties tomų leidimas.
„Lobynas” buvo dovanotas Lietuvos rašytojų są-
jungos bibliotekai ir vienai iš naujų Vilniaus mo-
kyk lų – Balsių pagrindinei mokyklai. 

Ką galėčiau pasakyti, kas susiję, o kartu ir ne-
su sieta su šiuo lobyno leidimu, kas fragmentiška ir,
regis, nesvarbu, o gal visgi reikšminga?.. Esu para-
šiusi įvadą vienai iš šios serijos knygų, Jono Avy-
žiaus romanui „Sodybų tuštėjimo metas”, kurio pa-
vadinimas šiandien keistai nuveria širdį ir kuris at-
siskleidžia besąs toli gražu ne tik karo ir pokario
metų, ne tik sovietmečio laikų reliktas. Tai kūrinys,
kurio autorius, būdamas komunistas, partinis, ka-
riavęs Raudonosios armijos gretose, rašė savo kū-
rinį, bandydamas apeiti ideologinius ir estetinius
socrealizmo reikalavimus. 

Ir jo kūrinyje atsiveria daug tragiško ir sudė-
tingo laiko properšų, išskleistų gaivališko, veržlaus
rašytojo talento. Ką reiškia būti žmogaus, o ne ideo-
lo gijos pusėje? Kaip šiandieną skaitomi sovietmečio
literatūros kūriniai, kai iš pakankamo atstumo jau
galima pažvelgti ne tik į praėjusį laiką, bet ir į tų kū-
rinių parašymo priežastis bei inspiracijas?.. Ar jie tu-
rėtų būti užmiršti kaip neteisingos ideologijos sklei-
dėjai, pamirštant jų menines savybes kaip neadekva -
čias?.. Gal meniškumo nė nebūta?.. Juk žinome, kad
tuo met „teisingai” sustyguota ideologinė kūrinio
kryp tis savaime buvo laikoma meniniu laimėjimu.
Tokiu laiku teko gyventi ir rašyti savo kūrinius Jo-
nui Avyžiui. Ir ne tik jam. Ir daliai šios serijos auto-
rių. Tai, kad jie šiandien čia, su mumis, gyvi ir nepa -
miršti, kad dėl jų nebelaužomos ietys, liudija ne ką
kita, o didelį, laiko patikrintą talentą. O juk būtent jis
ir svarbiausias literatūros istorijai, o ne vienokia ar
ki tokia ideologija, kuri dažniausiai pamirštama. �

LIETUVIŲ LITERATŪROS LOBYNO TURTAI 

Renata Šerelytė

Kelios XX a. lietuvių literatūros lobyno serijos knygos 

Serijos mecenatas Ramūnas Karbauskis

Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vyr. redaktorius Va -
len tinas Sventickas prie serijos knygų
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cukrines užrakindavo spynele.
Biržų pilis gali pasigirti ir čia buvusiomis

puikiomis ir labai puošniomis koklinėmis kros-
nimis, kurių kažkada suskaičiuota net 14. Prieš
ke lerius metus viena iš tokių krosnių iš puošnių
koklių buvo atstatyta ir dabar puošia salę. Kokliai
yra su paskutinės Biržų-Dubingių Radvilų atša-
kos pilies valdytojos Liudvikos Karolinos Radvi-
laitės inicialais. 

Įdomu pamatyti ir patalpą, kur buvo saugo-
mas visas kunigaikštystės iždas. Čia dabar gali ma
pamatyti didelę kaustytą metalinę skrynią, kuri
ir simbolizuoja buvusius turtus.

2008–2010 metais buvo vykdytas projektas
„Biržų pilies rūmų sienų ir pamatų sutvirtini-
mas ir pilies pritaikymas kultūrinėms ir kitoms
vie šoms reikmėms”, finansuojamas Islandijos,

Lichtenšteino ir Norvegijos pagal Europos ekono -
minės erdvės finansinį mechanizmą. Tada atlikta
daug pilies tvarkymo darbų.

Vaikštant po rūmų sales, galima apžiūrėti
mo terų aprangos, galvos dangos rinkinius. Įdo-
mūs ir kraitinių baldų (kraitinių skrynių, kupa -
rų, stalų, suolų, kėdžių, spintų), audinių (lovatie-
sių, gūnių, rankšluosčių, paklodžių, staltiesių,
pagalvių užvalkalų, grindų takų, datuojamų XIX
a. pab. – XX a. vid.) rinkiniai.

Dažnai lankytojai klausia, kodėl prieš šimt-
mečius mūsų protėviai miegojo tokiose trumpose
lovose – juk žmonės tikrai nebuvo gerokai mažes -
nio ūgio nei dabar yra. Muziejininkai visada pa-
aiš kina, jog tada buvo miegama pusiau sėdomis –
taip tikėtasi greičiau pabusti ir išvengti netikėtai
pasirodžiusios giltinės. �

Pagrindinis kelias, vedantis iš Lietuvos į kaimy-
ninę Latviją, aplenkia netoli pasienio esantį
Biržų miestą, garsų ne tik savo šimtametėmis

alaus gamybos tradicijomis, bet ir buvusia savo kuni-
gaikštyste bei turtingu jos palikimu. Tą palikimą dabar
puikiai saugo Biržų pilyje įkurtas „Sėlos” muziejus –
vie nas didžiausių tokių muziejų Lietuvoje, kur su-
kaupta daug labai retų ir įdomių rodinių. 

Radvilų Biržų kunigaikštystė (1547–1811) – viena
didžiausių ir ilgiausiai gyvavusių privačių valdų Lie-
tuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Biržai kaip Radvilų
nuosavybė minimi jau 1455 metais, kai Trakų vaivada
gavo leidimą savo Biržų žemėse apgyvendinti 6 žmones.
Jis ir toliau plėtė valdą, supirkinėdamas žemę, tą patį
nuolat darė ir jo palikuonys. 

Kunigaikštis Kristupas Radvila (1547–1603) savo
Biržų žemių ir Lietuvos šiaurinio pasienio apsaugai
Bir žuose pastatė modernią, didžiausią ir stipriausią
tuo metu Lietuvoje itališko tipo bastioninę tvirtovę.
Dar bai pradėti 1575 m., pastatant užtvanką Apaščios ir
Agluonos upių santakoje. 1586–1589 metais supilti py-
limai, pastatyti reprezentaciniai rūmai, evangelikų-re-
formatų bažnyčia, arsenalas ir maisto sandėliai, ka-
reivinės bei kiti pastatai. Tvirtovė baigta statyti 1589 m.

Karų su Švedija metais XVII amžiaus pirmojoje
pu sėje pilis buvo gerokai apgriauta. Kunigaikščio Kris-
tupo II Radvilos iniciatyva 1637 m. prasidėjo didžiuliai
tvirtovės pertvarkymo darbai. Šiaurės karo metu
(1700–1721) Biržuose 1701 metais Rusijos caras Petras I
ir Lietuvos-Lenkijos karalius Augustas II sudarė su-
tar tį prieš Švediją. Tų pačių metų rugpjūtį švedai už-
ėmė Biržus ir tik 1703 m. juos pavyko atsiimti. Po metų
švedai vėl užėmė pilį, o pasitraukdami jie rūmus ir ki-
tus tvirtovės pastatus išsprogdino.

Biržų pilies reprezentaciniai rūmai buvo atstatyti
1978–1988 m., juose 1988 m. įsikūrė Biržų viešoji bib-
lioteka, o 1989 m. – Biržų krašto muziejus „Sėla”. Tai
buvo pirmasis krašto muziejus Lietuvoje. Iš kunigaikš -
čių Radvilų statytos nyderlandiškojo tipo Lietuvos šiau-
rinę sieną XVII–XVIII a. gynusios bastioninės tvirtovės
komplekso be reprezentacinių rūmų buvo atstatytos
dvi parakinės, tiltas, pradėti ir arsenalo atstatymo dar-
bai.

Biržų pilies restauravimo darbai su pertraukomis
vyksta nuo 1955 metų. Per tą laiką labai daug kas pa-
daryta, nemažai darbų dar liko. Biržų pilies rūmuose
krašto muziejus savo veiklą pradėjo 1989 m. kovo 9 d.
tarp tautine moksline konferencija, skirta 400-tosioms
Magdeburgo teisių Biržams suteikimo metinėms. Buvo
atidarytos pirmosios parodos, kurios vėliau išaugo į
eks pozicijas. 

Muziejuje dabar saugoma daugiau kaip 110 tūks-
tančių rodinių, sukaupta per 18 tūkst. leidinių. Čia sau-
goma unikali Biržų krašto kultūros ir istorijos me-
džiaga: Biržų pilies ir Biržų senamiesčio archeologiniai
radiniai, XVI–XX a. raštija ir dokumentika, dvarų kul-
tūros vaizduojamosios ir taikomosios dailės ekspona-
tai, Biržų spaustuvės leidiniai, Lietuvos mokyklose
naudotų vadovėlių kolekcija, senosios ir naujosios tau-
todailės rinkiniai, senųjų muzikos instrumentų kolek-
cija, gausus numizmatikos fondas, daug protestantų
judėjimo dokumentų ir leidinių, gausi Lietuvos evan-
gelikų reformatų bažnyčios sinodų medžiaga. 

Tarp įdomiausių rodinių – Lietuvoje praėjusio am-
žiaus pradžioje pagamintas fortepijonas. Daugelis lan-
kytojų labai nustemba, sužinoję, kad šis muzikos inst-
rumentas buvo gaminamas Lietuvoje. Teigiama, kad iš
viso trys fortepijonai buvo pagaminti Klaipėdoje. Vie-
nas iš jų ir yra saugomas „Sėlos” muziejuje. Turtinga
ir kitų čia esančių įvairių muzikos instrumentų ko-
lekcija – senųjų liaudies muzikos instrumentų (skudu-
čių, daudyčių, ragų) rinkiniai bei fabrikiniai muzikos
instrumentai.

Turistų dėmesį visada patraukia ir labai turtinga
indų bei namų apyvokos daiktų kolekcija. Vienoje sa-
lėje galima pamatyti, kokia buvo dvarininkų ir pa-
prastų baudžiauninkų buitis, kaip skyrėsi jų naudo-
jami buities reikmenys. Jaunesnių lankytojų dėmesį at-
kreipia cukrinė su užraktu – pasirodo, daugiau nei
kaip šimtmetį cukrus buvo itin brangus produktas ir

Pirmasis krašto muziejus Lietuvoje saugo
Biržų kunigaikštystės atmintį
Algis Vaškevičius

Biržų „Sėla” vis dar restauruojama

Senovinės krosnies koklis Čia buvo laikomas kunigaikštystės iždas

Cukrinė su užraktu. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Senovės Egiptas europiečius vi-
sada traukė didybe ir paslaptin-
gumu. Ne išimtis buvo ir Lietu-

vos gyventojai. Pirmieji keliautojai iš
Lietuvos Egiptą pasiekė dar XVI a.
LDK didikas Mikalojus Kristupas Rad-
vila Našlaitėlis (1549–1616) piligrimi-
nės kelionės į Šventąją žemę metu 1582
– 1584 m. aplankė Egiptą. Savo kelionių
įspūdžius jis aprašė kny goje „Kelionė
į Jeruzalę”, išleisto je 1601 m. lotynų
kal ba. Joje nemažai puslapių skirta
Egiptui. Iš vėlesnių am žių keliautojų
reikia paminėti orien talistą Juozapą
Senkovkį (1800–1858), gydytoją Ignotą
Žiogelį (1826–1891), grafą Mykolą Tiš-
kevičių (1828–1897), kuris vykdė ar-
cheologinius kasinėjimus Egipte. Di-
džiąją dalį parsivežtų eksponatų grafas
dovanojo Luvro muziejui, keletas liko
Lietuvoje, bet per karus ir sumaištis
nemažai jų išsiblaškė. 

Mokslinius Egipto kultūros tyri-
nėjimus Lietuvoje jau XX a. pradėjo
Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė.
Ji buvo ir viena iš pirmųjų Lietuvos
mo terų, pasirinkusių mokslininkės
kelią. Lietuvoje į mokslinių tyrinėji -
mų sritį moterys atėjo gana vėlai. Pa-
saulyje jau buvo išgarsėjusių moterų
mokslininkių – garsi matematikė So-
fija Kovalevskaja (1850–1891) Rusijoje,
lenkų kilmės – Marija Kiuri-Sklo dovs -
ka (Curie-Sklodowska, 1867–1934) Pran -
 cū zijoje ir kt.

Gyvenimo kelio pradžia

Marija Rudzinskaitė gimė 1885 m.
Kėdainių apskrityje Šaravų dvare.
Apie tėvų šeimą išsamesnių žinių
nėra išlikę. Marijos brolis buvo au-
galų selekcijos Lietuvoje pradininkas
Dionyzas Rudzinskas (1866 –1954). Šei-
moje, kaip ir daugelyje to laiko Lietu-
vos bajorų šeimų, buvo kalbama len-

kiškai, pati Marija oficialiuose doku-
mentuose rašėsi lenke. (Kauno apskri -
ties archyvas, f. 173, ap. 3, b. 32, l. 2.
Kau no Adomo Mickevičiaus lenkų
gimnazijos dokumentai). Būdama tik
15 metų Rudzinskaitė baigė Kauno
mergaičių gimnaziją. Šis faktas liudi -
ja jos neeilinius gabumus.

Baigusi gimnaziją, Marija išva-
žiavo į Maskvą, ku-
rio je po studijų dirbo
jos brolis. Ji įstojo į
Mokytojų parengimo
kursus, juos baigė
1904 m. Aukštųjų mo-
terų kursų Istorijos –
filologijos fakulteto
baigimo diplomą ga -
vo 1908 m. Nuo 1911
m. Rusijos moterims
bu vo leista studijuoti
universitetuose (tik
per 1905–1907 m. revo -
liuciją jas pradėta
pri imti į universite-
tus laisvomis klausy-
tojomis). Rudzinskai -
tė tęsė studijas Mask-
vos universiteto Isto-
rijos-filologijos fakul-
tete, 1916 m. jai buvo
įteiktas diplomas cum laude. Studijų
me tais ji ištekėjo už Arcimavičiaus
(jis buvo kilęs iš Lietuvos), santuoka
tru ko trumpai, nes vyras žuvo Pirma-
jame pasau liniame kare.

Senovės Egiptu mergina susiža-
vėjo dar besimokydama gimnazijoje.
Jos susidomėjimą paskatino pats laik-
metis, dviejų šimtmečių sandūroje se-
novės Egipto tyrinėjimai buvo labai
intensyvūs, atrasta ir ištyrinėta daug
didelės vertės paminklų. 

1910 m. Marija pirmą kartą pabu-
vojo Egipte, o universitete savo stu-
dijų kryptimi pasirinko egiptologiją.
1912 m. Maskvoje buvo atidarytas
Alek sandro III vardo Dailiųjų menų
mu ziejus (dabar A. Puškino vardo mu-

Anelė Butkuvienė

EGIPTOLOGĖ
Vaiko mumijos kaukė

zie jus. Jo įkūrėjas buvo garsios rusų
poetės Marinos Cvetajevos tėvas pro-
fe sorius Ivanas Cvetajevas). Jame bu -
vo senojo Egipto dailės skyrius, pir-
ma  sis Rusijos imperijoje. Universitete
1912 m. egiptologijos kursą pradėjo
skaityti profesorius B. Turajevas (1868
–1920), laikomas rusų egiptologijos
tėvu. Marija savarankiškai išmoko
skaityti Egipto hieroglifus, išvertė kai
kuriuos įrašus. Tai padarė įspūdį pro-
fesoriui Turajevui ir jis ją priėmė sta-
žuotis. Marija profesorių vadino Di-
džiuoju Mokslininku. 

Po Spalio perversmo politinis re-
ži mas bolševikų valdomoje Rusijoje
stiprėjo, mokslinės veiklos galimybės
buvo labai ribotos ir po profesoriaus
Turajevo mirties 1920 m. Marija grįžo
į Lietuvą

Veikla Lietuvoje

Grįžusi į tėvynę, Marija Rudzins-
kaitė-Arcimavičienė 1922–1924 m. ir
1927–1941 m. dėstė senovės Rytų isto-
riją, vedė egiptologijos seminarą Kau -
no Vytauto Didžiojo ir Vilniaus uni-
ver sitetuose. Kelių metų pertrauką pe-
dagoginiame darbe ji padarė dėl ligos,
lygiagrečiai dėstė istoriją Kauno Ado -
mo Mickevičiaus vardo lenkų gimna-
zijoje. Žurnalo „Atspindžiai” 1923 m. 4
nu meryje įdėtos viso universiteto pe-
dagogų nuotraukos. Iš daugiau kaip
sep tyniasdešimties universiteto dės-
ty tojų Marija Arcimavičienė – vienin -
telė moteris šioje foto galerijoje. Ke-
letą metų dėstytoja universitete skaitė

pa skai tas rusų kalba,
o vėliau – lietuviškai.
Ji buvo universiteto
Humanitarinių moks -
lų fa kulteto Visuoti-
nės istorijos katedros
docentė, dėsčiusi Se-
novės Rytų istorijos
kur są ir vedusi egipto-
logijos seminarą. Vie -
na jos mokinių, vėliau
garsi muziejininkė Ie -
va Aleksienė, soviet-
mečiu išleido vienin-
telį to laikotarpio dar -
bą iš egiptologijos „Se-
nojo Egipto dailė.”

Pirmosios kelio-
nės metu pamatytas
Egiptas toliau žavėjo
Mariją. Ji dėjo visas
pas tangas vėl apsilan-

kyti savo svajonių žemėje. 1924 m. pra-
džioje universiteto vadovybė sutiko ją
išleisti į kelionę ir skyrė trečdalį rei-
kalingų pinigų. Vargais negalais ji su-
rinko reikalingą sumą ir iškeliavo su
Žydų draugijos nariais, kurių kelio-
nės tikslas buvo Jeruzalė. Jeruzalėje
buvo nemažai problemų norint gauti
Egipto vizą, bet jai pavyko. 1924 m.
pir mosiomis gegužės mėnesio dieno-
mis Marija buvo Egipte. Kelias dienas
Rudzinskaitė-Arcimavičienė praleido
Kairo Egipto muziejuje, aplankė pira-
mides, palydovų arabų lydima užkopė
į Cheopso piramidės viršūnę. Kiti jos
ap lankyti objektai buvo Karnakas,
Luksoras, Karalių slėnis. Laiške bro-
liui ji rašė, kad jaučiasi kaip pasakoje

ir kad niekada nejuto tokio gyvenimo
džiaugsmo. 

Po poros savaičių Marijai reikėjo
galvoti apie kelionę namo, nes baigėsi
vizoje nurodytas buvimo laikas. Ir čia
mokslininkei pagelbėjo atsitiktinu-
mas. Grįžti į Lietuvą buvo reikalinga
ir Čekoslovakijos viza. Šios šalies kon-
sulu buvo Grigorijus Lukjanovas
(1885–1945), rusų egiptologas, po Spa-
lio perversmo emigravęs iš sovietinės
Rusijos. Jis rekomendavo Mariją savo
bu vusiems Maskvos universiteto ko-
legoms, likimo nublokštiems į Egiptą.
Egiptologės mokytojo profesoriaus
Turajevo vardas juos paveikė kaip
bur tažodis. Jai buvo sudaryta gali-
mybė pasilikti ir Marija keletą savai-
čių galėjo tyrinėti Kairo muziejuje
esančius Tutanchamono kapo lobius,
kurie eiliniam lankytojui buvo visiš-
kai neprieinami. Savo kelionių įspū-
džius Rudzinskaitė-Arcimavičienė pa-
skelbė dienraštyje „Lietuva” (1924 lie-
 pos – 1925 m. kovo mėn.), juos įdo mu
skaityti ir šiandien.

Vienas iš mokslininkės norų bu -
vo edukaciniais pažintiniais tikslais
sukaupti Lietuvai egiptologinę kolek-
ciją. Jai pavyko įsigyti kelis ekspona-
tus – sarkofago apatinę dalį (be dang-
čio) su Saulės dievo Amono daininin-
kės mumija (VIII a. pr. Kristų), de mo-
ti nį (liaudiško rašto) papirusą su su-
tuoktuvių sutarties tekstu ir kelis
fragmentus hieratinių (greitraščio)
papirusų su tekstais iš „Mirusiųjų
kny gų”, keletą mažosios plastikos kū-
rinių bei mumijos ranką. Eksponatus
Marija parvežė į Lietuvą.

Po pertraukos 1927 m. Marija vėl
pradėjo dėstyti universitete, parašė ir
išleido populiarius egiptologinius lei-
dinius „Moters būklė senovės Egipte”,
(1932), „Egipto hieroglifai” (1933), „Tut
– Anch-Amono kapas ir Tėbų pamink -
lai” (1933), „Vardo reikšmė senovės
Egip te” (1934). 1934 m. ji trečią kartą
iš  keliavo į Egiptą. 

Šios kelionės metu Marija Rud-
zinskaitė-Arcimavičienė pirmoji ir
vie nintelė įrašė Lietuvos vardą labai
prasmingu tekstu XX a. pirmosios pu-
sės archeologinių lankytojų knygose:
„Aš, kūnu Šiaurės duktė, – pajutau
Lie tuvos girių graudžiame ūžime, Lie-
tuvos dainų liūdesyje, Lietuvos sielos
slėpiningame užsimąstyme, jos žilo-
sios senovės apeigų ramybėje ir grožy -
je, josios pomirtinio gyvenimo kul te,
pajutau gilius, stebuklingus prakul-
 tūros pradus ir todėl tai brangiai man
Lietuvai – panorėjau parodyti ma no
sielos pirmosios Tėvynės – Egip to gro -
žį ir turtus, kad ji savo giminystės ry-
šius pajutusi, savo kilnią pradžią pa-
žin tų – ir augtų saitai, galingai sem-
dami galią iš visai žmonijai vieninte-
lio šaltinio – Egipto. Delegavęs mane
prie tų šaltinių atgimusios Lietuvos
jaunas universitetas, jos kultūrą ir
moks lą keliantis, lenkiasi Tau, Egip -
te”. (cit. pagal Ona Mašiotienė. Dieno-
raštis, 1905–1949// Lietuvos moks lų
aka demijos bibliotekos Rankraštynas.-
F. 181, b. 114, p. 154.)

Marija 
Rudzinskaitė-Arcimavičienė

Konservuotas sarkofagas

Pabaiga kitame numeryje
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Algirdas Sabaliauskas

ŠIMTAS KALBOS MĮSLIŲ

Žodžių ilgumą tyrinėti labai lengva. Atsisėdai ir skaičiuok skie-
menis ar raides kokių tik ateina į galvą žodžių – nei čia spe-
cialaus mokslo, nei pasirengimo. Tačiau pasakyti, kuris lie-

tuvių kalbos žodis ilgiausias, vis dėlto ne taip paprasta.  Šios kny-
gelės autorius nėra aptikęs ilgesnio lietuviško žodžio, negu tas, kurį
prieš gerą pusšimtį metų lietuvių kalbos pamokoje paminėjo kartą
jo mokytojas Jonas Kvederaitis (Marijampolės Rygiškių Jono gim-
nazija). Buvo tai veiksmažodis – nebeprisikiškiakopūstaudavome.
Ar tai iš tikrųjų ilgiausias mūsų kalbos žodis, sunku pasakyti. Pa-
mėginkite sugalvoti ilgesnių.

Tačiau kad ir kokį ilgą lietuvišką žodį besugalvotum, pasauli-
nėje ilgųjų žodžių arenoje jis prizinės vietos tikriausiai nelaimės. Pa-
vyzdžiui, ką reiškia tas mūsų iš kiškio kopūstų padarytas veiksma-
žodis palyginus su Šiaurės Velso Anglsio (Anglesey) salos vienos sto-
telės pavadinimu. Kiekvieno keleivio dėmesį jau iš tolo atkreipia ant
kelių tvirtų stulpų užkaltas ryškus užrašas: Llanfairpwllgwyngyll-
gogerychwyrndrobwlltysiliogogogoch. Patyrinėję šio pavadinimo
kilmę, galime teigti, jog jame yra susilieję maždaug tokios reikšmės
žodžiai: „Šventosios Marijos bažnyčia baltojo lazdyno dauboje arti
šventojo Tisilijo greitojo sūkurio prie raudonojo urvo”.

Paklausite tikriausiai, kaip koks konduktorius ar mašinos vai-
ruotojas tokį stoties pavadinimą ištaria. Sako, jog valai (airių gimi-
naičiai) tokius savo gimtosios kalbos žodžius taria be didelio vargo.
Anglai vietoje to ilgojo pavadinimo vartoja sutrumpintą jo variantą
Llanfair.

Gal suabejosite, kodėl toks griozdiškas pavadinimas mūsų tech-
nikos ir progreso amžiuje ligi šiol nepakeičiamas trumpesniu, kuris
praktiškai dažniausiai visur ir vartojamas. O kaipgi keisi, jei Angl-
sio sala pasaulyje turbūt labiausiai ir pagarsėjusi anuo stotelės pa-
vadinimu! Rasite jį bet kokiame Anglijos geografijos vadovėlyje, ke-
lionių po Britanijos salas vadove. Turistai kartais net specialiai
vyksta pažiūrėti tos valų įžymybės. Tačiau ir ši valų įžymybė nu-
kentėjo nuo savo tautiečių išradingumo: 1984 metais šiame krašte at-
sirado stotelė, kurios pavadinimas net aštuoniomis raidėmis lenkia
Anglsio salos garsenybę.

Jungtinėse Amerikos Valstijose (Massachusettso  valstijoje) yra
ežeras, kuris vadinamas indėnišku vardu Chargoggugoggmon-
chauggagoggehaubunagungamaug. Išvertus į lietuvių kalbą, nors
vietovardžiai paprastai neverčiami, tas ežero pavadinimas atrodytų
maždaug taip: „Jūs žvejojate savo pusėje, mes žvejojame savo pusėje,
niekas nežvejoja viduryje”. Praktiškieji amerikiečiai šio ežero vardą
su sitrumpino, bet ir trumpasis jo variantas nėra dar labai trumpas
– Chaubunagungamaug.

Buvo laikai, kai su Anglsio stotelėmis galėjo varžytis ir dabar-
tinis amerikiečių didmiestis Los Andželas (Los Angeles). Mat sena-
sis šio pavadinimo variantas buvęs: El Pueblo de Nuestra senjora la
Rei na de los Angeles de Porciuncula.

Įvairiose pasaulio kalbose pasitaiko ir be galo ilgų asmenvar-
džių. Štai 1866 metais mirė vienas indėnų genties vadas, kurio var-
dui parašyti reikėtų 179 raidžių. Mes jo vardo neparašysime, bet įsi-
vaizduokite, kad parašytas jis užimtų apie keturias mūsų knygutės
eilutes. Kaip vargšai tos genties nariai turėdavo kreiptis į savo vadą?

Vadinasi, su savo kiškiakopūstiniu veiksmažodžiu mes pasaulio
ne nustebinsime. Na, bet ir jaudintis nėra ko – lietuvių kalba pasau lį
stebina kitomis savo ypatybėmis – ne žodžių ilgumu. �

Algirdas Sabaliauskas. Šimtas kalbos mįslių. – 
Vilnius, Algarvė, 2001

Kai tik nusileidžia saulė ir dan-
gus parausta, aukštai virš
miesto ima sklęsti paukščių

būriai. Jie sklendžia visada viena
kryp timi – iš pietų į šiaurę. Gailiai
klyk dami, lekia ir lekia. Rausvame
danguje juodi taškai mirga ilgai, kone
valandą, o gal ir ilgiau, kol susilieja su
mėlyna tamsa. Bet šitaip būna tik vė-
juotą dieną.

Tąsyk vakaras irgi buvo vėjuo-
tas. Norėdama geriau įsižiūrėti į dan-
guje mirguliuojančius paukščius, už-
kopiau ant aukšto ir, atvėrusi nedidelį
langelį, pažvelgiau pro jį. Paukščiai
skrido sumišai, nesibaigiančiais bū-
riais, be pradžios ir pabaigos. Keletas
plasnojo visai netoli, aiškiai girdėjau
jų sparnų vasnojimą.

Ūmai man pasirodė, kad vienas
paukštis atsiskyrė nuo būrio ir pasu -
ko tiesiai į langą. Juodi, lankstūs jo
spar nai vasnojo vis arčiau ir arčiau.
Jau mačiau piktas, spindinčias akis,
lenktą snapą. „Plast paplast…” Juo-
das šešėlis nušliaužė mano kūnu,
spar nai palietė veidą.

Atšokau nuo langelio ir prisi-
spaudžiau nugara prie sienos. Paukš-
čio šešėlis, sumirgėjęs ant balto ka-
mino, ištirpo prieblandoje. Perbrau-
kiau delnu akis, papurčiau galvą, tar -
si norėdama nusipurtyti baimę, ir
ėmiau dairytis. Ko reikia tam paukš-
čiui? Kur jis pasislėpė?

Užverčiau galvą aukštyn. Užu
gegnių dumšojo sudžiūvusių vaista-
žolių kuokštai. Lėtai sūpavosi į mai-
šus sukištos pagalvės, kailiniai. Pa-
kampėmis riogsojo išklypusios kėdės,
stalas nulūžusia koja, sena etažerė.
Paukščio nesimatė. Akys užkliudė nu-
sišėrusį medinį lagaminą su mano
gimnazistiškų metų niekniekiais: laiš-
kais, atvirukais, albumėliais. Paukštis
galėjo pasislėpti tik ten, už lagamino.
Nutykinau prie lagamino – paukščio
ir ten nebuvo. Prieš mane atsivėrė
vien romantiškas mano gimnazistiš -
kų svajonių pasaulis, – pasitraukti ne-
galėjau.

Pasiraususi laiškų dėžutėje, iš-
ėmiau pageltusį, trikampiu sudėtą po-
pierių, adresuotą Genei, mano sese-
rei. Išlanksčiau, delnu palyginau ir
kaž kodėl susijuokiau. Ne iš laiško juo-
kiausi, ne, greičiau iš savęs, kad bu-
vau išmokusi jį mintinai. Užtrenkiau
lagamino antvožą, atsisėdau ir, pasi-
dėjusi laišką ant kelių, įsižiūrėjau į
pil ką medinio namo skliautą. Dešinė
ranka nuo kelių nuslydo žemyn, o
smilius nesąmoningai ėmė „rašyti”
ant lagamino šono raides. Ūmai mano
sąmonė pabudo – ką aš čia rašinėju?
Su vokiau: „Igor.”

Aš gerai atsiminiau Igorį – visi
namiškiai jį atsiminė, nors tematė tik
vieną kartą. Tuomet, kai stribai ir
ruskiai „šukavo” Žaliosios girią. Ke-
letas jų užsuko ir į mūsų namus. Pir-
kia buvo sena, vienu galu, pertverta
len tine sienele, išklijuota laikraščiais,
ant kurių aš labai mėgau piešti gėly-

tes, visokius vabaliukus. Pirkioje bu -
vo sudėtos grindys, o priemenės ir ka-
maros asla – plūktinė. Jie krėtė visą
kai mą. Mūsų namuose irgi viską aukš -
tyn kojom apvertė – užlipo ant aukšto,
stuksėjo automatų buožėmis sienas,
dunkseno kamaros ir priemenės aslą,
pirkioje netgi kelias grindų lentas at-
lupo. Tėvas sakė, kad bunkerio ieško.

Kareivių „vadas”, kaip mes, vai-
kai, jį tuomet pavadinom, rusiškai pa-
prašė gerti. Mama liepė seserei at-
nešti iš kamaros pieno. Genė atnešė
vi są ąsotį, pastatė ant stalo, pripylė
puodelį, o pati, atsistojusi šalia, laukė,
kol jis atsigers. „Vadas” gėrė pamažu
ir vis gyrė, koks skanus pienas. Iš pra-
džių gėrė stovėdamas, paskui atsisėdo.
Vieną puodelį, antrą, sesuo pripylė
tre čią – išgėrė ir tą, o kai Genė pri-
pylė ketvirtą, „vadas” mostelėjo sesei
– sėskis. Ji atsisėdo gale stalo. Mes su
broliais susigrūdę stovėjome prie šilto
„mūrelio” ir spoksojome čia į links -
mą, besijuokiantį ir kažkodėl taip
daug pieno geriantį kareivių „vadą”,
čia į Genę, kuri jo visai nebijojo. Per-
tvaros tarpdury stovinti mama irgi
šypsojosi, bet vėliau pasakė, kad taip
reikėjo. Kad tas „vadas” nepamanytų,
jog gaila pieno ar dar blogiau – mes jo
bijom. O kai žmogus bijo, tai kažkas
ne taip.

Igoris – vėl tiesiomis raidėmis
ėmiau stipriai braukyti ant medinio
lagamino šono, kol pirštas įskaudo.
„Vado” vardas buvo Igoris – taip buvo
parašyta laiške. Mes visi tuomet girdė -
jom, – aš, broliai, sesuo ir mama, kai
jis pasakė savo vardą: Igoris. Sesuo
pa sisakė savąjį – Genė, ir Igoris kaž-
kaip keistai jį pakartojo...

Jis ilgai nėjo iš pirkios. Pasišau-
kęs vieną kareivį, irgi, matyt, „vadą”,
liepė krėsti klojimą bei tvartą, ieškot
to bunkerio, o patsai nusiėmė kepurę
ir pasislinko prie stalo. Paėmęs į ran-
kas aliumininį puodelį, sukiojo tarp
pirštų ir pro jo viršų žvilgčiojo į Ge-
nę.

Jaunėlis brolis kuštelėjo man:
,,tegul Genė paprašo pas kareivį
žvaigždutės.” Broliukas kreivomis ko-
je lėmis nutapnojo pas Genę ir ėmė
tam pyti ją už suknelės. O kai sesuo
pasilenkė, kuštelėjo jai į ausį. Genė
smagiai nusijuokė ir kažką pasakė
Igoriui. Jis taip pat nusijuokė, pakilo,
išsegė iš savo pilkos žieminės kepu-
rės didelę raudoną žvaigždę, priėjęs
įsegė broliui į marškinius ir aukštai
iki lubų pakilojo. Mažylis mano bro-
lelis nesitvėrė iš džiaugsmo, prie mū -
sų pribėgo strakaliodamas kaip ku-
meliukas. Mudu su vyresniu broliu
irgi prisiartinome prie Igorio, tačiau
jis tik paglostė galvas ir skėstelėjo
ran komis. Supratome, kad daugiau
žvaigždžių neturi.

Nieko nepešę, mudu sugrįžome
prie krosnies ir pavydžiai žvilgčiojom
į didelę žvaigždę jaunėlio marškiniuo -
se.

Emilija Liegutė
JUODAS PAUKŠTIS 
Novelė

Nukelta į 8 psl.



2013 05 18 trečiąjį gegužės šeštadienį Lietuvoje į gat-
ves muzikuoti išeina tūkstančiai žmonių – vyksta
„Gatvės muzikos diena”. Tai šventė, vienijanti visus,
kalbančius universaliausia pasaulyje – muzikos –
kalba. Muzikanto ir aktoriaus Andriaus Mamontovo
kvietimu į Vilniaus gatves, skverus, aikštes ir kiemus
plūstelėjo profesionalūs muzikantai ir muzikantai mė-
gėjai. Jie groja roką, klasiką, džiazą, avangardą, folk-
lorą, muša Afrikos ritmus. Tai diena, įtraukianti visus
Lietuvos miestus ir miestelius į laisvos kūrybos, mu-
zikantų ir visuomenės bendravimo sūkurį.
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Kultūros kronika

2013 05 03 – 2013 06 16
galerijoje BEEPART
pristatoma paroda
„Ikonos”. Galerija, pa-
sitelkusi VDA grafinio
dizaino I kurso studen -
tus, pristato itin savo-
tiškų ikonų parodą.
Grupė studentų rinko,
analizavo medžiagą ir
sukūrė po seriją ikonų
įvairiems miestams bei
rajonams. Tai lyg iden-
titeto paieška – identi-
teto, kuriuo būtų gali -
ma išsiskirti iš kitų. Atrinkę simbolius, kruopščiai susiste-
minę grafiką, su jaunatvišku linksmu požiūriu autoriai pa-
bandė išreikšti tai, ką žodžiais sunku nusakyti.

Nuo gegužės 12 d. iki gegužės 26 d. vyks tradicinis
tarptautinis poezijos festivalis ”Poezijos pavasaris
2013”. Jo metu savo kūrinius skaitys poetai iš Lietuvos
ir užsienio, dalyvaus aktoriai, dainininkai, muzikantai,
dailininkai. Poezijos paukštė aplankys daugybę Lietu-
vos kampelių, nusileis ir užsienio kraštuose. Vyks poe-
zijos vakarai, skaitymai, iškilmingi ir žaismingi renginiai
bei projektai, tradiciškai Rašytojų sąjungoje bus pri-
statytas ir naujasis Poezijos pavasario almanachas, iš-
rinkti Poezijos pavasario prizininkai ir ąžuolų vainiku
apvainikuotas Poezijos pavasario laureatas. 

2013 05 11 – 2013 05 17 įvairiose Vilniaus vietose vyko
kasmetinis šiuolaikinės muzikos festivalis „Drusko-
manija 2013”. Festivalis kvietė pasikrauti geros ener-
gijos ir praplėsti savo meninių įspūdžių amplitudę,
džiugino įvairiu muzikiniu spektru net ir išrankiausio
skonio klausytoją. Koncertavo LT fortepijoninių an-
samb lių grupė, Brass Trio, ansamblis „Sinestesis”,
LMTA akordeonistų ansamblis, ELEKTROmanija, vyko
jaunųjų muzikologų konferencija, diskusijos.

2013 05 13 Vilniaus universitete, Istorijos fakultete
vyko paskaita „Magdeburgo teisė – Europos miestų
tapatumo veiksnys”. Valdovų rūmų muziejus ir VU Is-
torijos fakultetas pakvietė į žymaus vokiečių teisės is-
to riko, Martyno Liuterio Halės Vitenbergo universite -
to profesoriaus, Saksų mokslo akademijos Leipcige
tikrojo nario Hainerio Liuko (Heiner Luck) viešą pas-
kaitą apie ypatingą Europos teisės ir kultūros istorijos
fenomeną. Magdeburgo teises XIII–XVIII a. perėmė
šimtai miestelių šiandieninėse Europos valstybėse,
kokybiška teisinė kultūra formavo tam tikrą tapa-
tumą, kurio poveikis juntamas iki šiol. Pranešime at-
kreiptas dėmesys į Europos miestų bendrą išorinį pa-
veldą įkūnijantį fenomeną, kviesta jį tirti, ketinama
įver tinti Lietuvos istorinį vaidmenį Magdeburgo tei-
sių sklaidos į Rytus procesuose.

2013 04 23 – 2013 05 13 AV17 galerijoje Vilniuje vyko jau-
nosios kartos grafikės Lauros Guokės paroda „Sunai-
kinta visata”. Autorę  kūriniui tokiu pavadinimu įkvėpė
garsaus šveicarų menininko Armando Schulthesso (1901
–1972), siejamo su Art Brut (brutalaus meno) kryptimi,
gyvenimo ir kūrybos istorija. Daugiau nei prieš šešias-
dešimt metų šveicarų menininkas ėmė kurti didžiausią
savo gyvenimo projektą – 18 tūkst. kvadratinių metrų
plo čio sodą miške; šį sodą jis pavadino filosofiniu ir su-
kūrė jį iš tūkstančių metalinių plokštelių, kuriose įrašė
įvairius tekstus keliomis kalbomis. Tačiau po menininko
mirties šis ypatingas kūrinys buvo sudegintas. Jaunajai
menininkei Laurai Guokei svarbu savo parodos ekspo-
natais kalbėti ne tik apie būtį ir nebūtį, bet ir atrasti nau-
jas išraiškos priemones. Menininkė pasitelkia savo pačios
kūną, ant kurio išrašo įvairių autorių apmąstymus meilės,
seksualumo, fantazijų, dramatiškų vidinių potyrių tema.

Juodas
paukštis

Atkelta iš 7 psl.

Paskui Igoris išėjo. Mes supratome,
kad jis labai nenori eiti, nors kiti jau bu -
vo susirinkę prie gonkelių ir jo laukė.
Igo ris pakilęs stoviniavo prie durų, grį-
žęs dar išgėrė pieno puodelį ir tik tada at-
galias, tarsi tempiamas nematomos vir-
vės, ėmė slinkti durų link. Per slenkstį
to  ji virvė timptelėjo jį gerokai, nes jis
net pašoko ir užvėrė duris. Jo niekas ne-
išlydėjo, kaip išlydimi visi svečiai. Jis
bu vo su ginklu, o ginkluotų, ypač šitų, su
raudonomis žvaigždėmis, visi bijojo ir
nekentė.

Tai buvo vakare, o kitą dieną iš pat
ryto išgirdome pokšint granatas ir kale-
nant kulkosvaidžius.

– Aptiko partizanus, – pasakė tėvas.
– Viešpatie, Aleksiukas! – griebėsi

už galvos mama, o Genė puolė pro duris.
Mes visi trys vėl stovėjome susiglaudę
prie krosnies, nes mama blaškėsi po pir-
kią lyg nesava ir vis keistai iškeldama
aukštyn rankas kartojo: „Viešpatie, Alek-
 siukas...” Tėvas irgi buvo neramus – sė-
dėjo paniuręs ties langu ir papsėjo vieną
„bankrotkę” po kitos.

– Dievo valia, – ramino motiną, kai
ji vis nesiliovė aimanavusi.

Aleksiukas – tai Genės bernas. Jei
ne karas, būtų apsivedę, o dabar tai Genė
bėgiodavo pas jį į mišką, tai Aleksiukas
ateidavo pas mus. O mes turėjom saugo -
ti, ar niekas nematė, ar neateina kas sve-
timas.

Aleksiukas buvo labai linksmas,
mums atnešdavo iš karklo prisukęs dū-
delių. Mes jo pasigesdavom, kai ilgiau
ne ateidavo, siųsdavom Genę pas jį, nes
gyveno miške, bunkery.

Viskas paaiškėjo vakarop, kai ties
langu sėdėjęs tėvas ūmai pašoko ir sve-
timu, palūžusiu balsu tarė:

– Veža...
Mes nesupratom, ką veža, ir priplo-

jom nosis prie galinių pirkios langų,
žvelgiančių į kelią.

Važiavo dvejos rogės, apdengtos
šiaudais. Šalia jų žingsniavo ginkluoti
vy rai.

– Zubrus su Burneika važnyčioja, –
tarstelėjo tėvas. – Jie papasakos...

– Nueik, tėvai, – paprašė mama. –
Gal ką sužinosi. Ir Genės nėra.

Tačiau tėvui netgi eiti nereikėjo – ži-
nia apie Aleksiuką pati atkeliavo. Ją at-
ne šė kaimynų Antosia.

– Aleksiuką nušovė. Ir dar penkis
nepažįstamus „miškinius”. Zubrus nu-
ve žė... Sakė, suvertė lyg pagalius į roges
ir nuvežė. Vienplaukė Aleksiuko galva
buvo nukarus, plaukai sniegą šlavė... Vi -
są dieną šaudė, ajai, kas dėjosi. Stribokų
irgi nušovė, tik nežinia kiek, – juos ma-
ši na nuvežė.

Antosia visa tai išpyškino vienu
ypu, nė neatsidusdama. Ir netgi nekvie-
čiama, atsisėdusi ant suolo, įniko pašioti
megztos skepetos kutus. Aš ir dabar tarsi
matau jos kibius, reumato išklaipytus
pirštus, šmirinėjančias po visus pirkios
kampus mažas lyg kurmio akeles.

Visi tylėjome, tik mama vėl tą patį
tarstelėjo: „Ir Genės nėra...”

– Apie Genę nieko nežinau, – atsilie -
pė Antosia ir, pakilusi nuo suolo, nunešė
žinią toliau.

– Gal neteisybė? – prašneko tėvas.
– Teisybė, mano širdis nujautė, – ta -

rė mama ir ėmė gailiai rypuoti.
Broliai įsikirto į mamos sijoną ir

taip pat paleido dūdas. Mažylis taip gar-
siai rėkė – tikra dūda, – nors ir nesupra -
to, kas nutiko. �


