
Ne kas kitas, o mūsų tautos šviesulys Vincas Ku-
dirka yra ištaręs šią frazę – iš ko pažinsi lietuvį
inteligentą, jei ne iš kinkų drebėjimo? Ši frazė ste-

bėtinai aktuali – ją drąsiai būtų galima kartoti ir šian-
dien.

Visų pirma, nesuprantu inteligentų, kurie nesido-
mi politika, sakydami, kad politika – nešvarus reikalas,
ko ten lįsti. Taip sakydami, jie arba meluoja, arba bijo,
arba pridengia savo bejėgiškumą ir tinginystę, nes pa-
bandę padirbėti šio darbo baruose, pamatytų, kad čia rei-
kia daug dirbti, daug mokytis ir perlaužti savo ego (o juo
pasižymi tikrai ne tik politikai!), nes tikras politikas turi
mokėti dirbti su komanda ir pamiršti savo individua-
lumą arba bent naudoti jį kolektyvo labui. Ne kiekvie-
nam narcizui toks iššūkis. Todėl ir sako – nešvarus rei-
kalas… lyg tarp pačių menininkų nevirtų smulkios int-
rigos, apkalbos, pavydas ir kitos tuštybės ir godumo su-
kelti verpetai, kuriuose purvo ne ką mažiau.

Antra, jei inteligentas, kultūrininkas ar menininkas
yra apolitiškas, juo labai lengva manipuliuoti ir tinka-
mai jį nuteikti. Pabauginti ir padrąsinti – pagal reikmę.
Apdovanoti ir paglostyti arba šmaukštelti botagėliu. Ir,
žinoma, labai svarbu jam įteigti, kad menininkas – val-
džios išlaikytinis, kad jį reikia remti, kad jis pats ne-
sugebės išsilaikyti, kad pati kultūra yra elgeta, pri-
klausoma nuo valdžios malonės. 

Toks sovietinis požiūris gajus iki šiol. Todėl nesi-
stebėčiau, jei nemaža dalis inteligentų būtų balsavusi už
valstiečius žaliuosius: ir tarp inteligentų yra tokių, ku-
riems reikia gelbėtojų ir kuriems naujųjų mesijų paža-
dai atleisti menininkus nuo mokesčių ir nemokami spek-
takliai beigi knygos atrodo esančios absoliutus gėris, o
ne logikos iškraipymas. Nes menas yra produktas, už kurį reikia mokėti kaip
ir už visus kitus. O kokias ekonomines pasekmes atneštų menininkų atleidimas
nuo mokesčių, turbūt retas kuris pagalvoja, nes, deja, mūsų inteligentai ne-
retai turi labai menką nuovoką apie rinkos ir ekonomikos dalykus. Ir labai
neįžvalgų protą. 

Ir apskritai, negi mūsų inteligentui sunku suvokti, kad jeigu kas nors iš
ateinančių politikų ima kalbėti, kad kels kultūrą ir imsis asmeniškai jai va-
dovauti, tai turėtų kelti veikiau šiurpą, o ne susižavėjimą?.. Juolab kai pasi-
žiūri, koks yra šio vadovavimo kultūrai modelis: akivaizdžiai ne vakarietiš-
kas, paremtas kultūros eksportu ir sklaida, o rytietiškas, kuriantis provin-
cialų kultūrinį getą, profesionalumą stumiantis į mėgėjiškumo ir kičo šešė-
lį (tai savotiškas paradoksas, turint omeny, kaip naujoji valdžia, reikia ar ne-
reikia, linksniuoja žodį „profesionalas”). 

Todėl nesidomėti tuo ir stengtis apsiriboti savo dramblio kaulo bokštu -
ne tik kvaila, bet ir pavojinga. Žinoma, ne tiems, sėdintiems savo bokšteliuose.
O tiems, kuriems rūpi tikra, gyva, prieštaringa kultūra ir jos sukuriama ver-
tė.

Renata Šerelytė
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Šio šeštadienio Kultūros turinys

Žiemos lietus

Tai panašu man į kažkokią ligą,
kai muša prakaitas daug valandų ilgų.
Kareiviai kaip dailyrašty palinkę eina,
ir paskutinis neša ugnį po stiklu.

Tai panašu man į kažkokią bausmę,
kai baudžia nežinia už ką ir kas.
Suvirpa lyg įgeltos jaunos kumelaitės,
pajutę odą draskančias geležines šukas.

Tai panašu man į kažkokią beprasmybę,
kai žemė laužo susikurtas taisykles.
Pravirksta naktį kūdikis lopšely,
kad jam kažkas užlipdė akeles.

Žiemos lietus nebenuplauna nieko,
tik sunkiasi į miegančių sapnus lėtai
ir šąla ten, ir net girdėt, kaip treška
šarvuotos logikos subrinkę pamatai.

Algimantas Mikuta

efoto.lt nuotr.



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 S2 2016 LAPKRIČIO 12 D.

Elena Marcelionienė

Kiekvienam suprantama, kad žodis „vadovėlis” gi-
miniškas žodžiams „vadovas”, „vadovauti”. Taigi
kam „vadovauja” vadovėlis? Ar apskritai žmogui
reikalingas kažkoks vadovas? Šia tema galima daug
filosofuoti, bet siaurinkime ją ir pasvarstykime, ar vai-
kui ir jo mokytojui, o taip pat tėvams reikalingas va-
dovėlis. Be to, šį klausimą aptarkime labai aiškiai api-
brėžtame kontekste − ar reikalingas vadovėlis šeš-
tadieninėje lituanistinėje mokykloje. Kadangi šioje
mokykloje vaikai mokosi tik lituanistinių dalykų (lie-
tuvių kalbos, literatūros, Lietuvos gamtos, istorijos,
etnografijos), galėtume kalbėti apie visų šių sričių va-
dovėlių (ne)reikalingumą. Aptarsiu tik lietuvių kalbos
vadovėlių klausimą. 

Ar atėjęs į šeštadieninę mokyklą vaikas į ran-
kas turi gauti vadovėlį ir kitas lietuvių kal-
bos mokymo priemones? Gal pakanka lietu-

viškų knygų, žurnalų, mokytojo parengtos dalijamos
medžiagos, įrašų, video ir pan.? Manau, gali pakakti,
jeigu įvykdomos trys svarbios sąlygos. Pirma, mo-
kykla turi labai kryptingas ugdymo gaires, t. y. vi-
sas kalbos ugdymo sritis apimančią programą, su aiš-
kiais tikslais ir uždaviniais, šiuolaikinėmis didak-
tinėmis nuostatomis ir lietuvių bendruomenei ak-
tualiomis vertybėmis. Antra, mokykloje dirba labai
aukštos kvalifikacijos ir daug laiko turintis moky-
tojas, kuris puikiai pažįsta lietuvių vaikų literatūros
klasiką, o ypač šiuolaikinę šios literatūros srities si-
tuaciją, geba atsirinkti gerus meniniu, taisyklingus
kalbiniu požiūriu tekstus, sudaryti ugdančius klau-
simus, tikslingas užduotis ir viską sujungti į nuo-
seklią, darnią sistemą. Trečia, jeigu mokykloje ar ne-
tolimoje aplinkoje yra pakankamai lituanistinės
medžiagos: tautosakos, vaikų literatūros knygų, en-
ciklopedijų, žodynų ir t. t. Idealu būtų, jeigu tuo pa-
čiu metu visi klasės vaikai turėtų tą pačią knygą, kad
galėtų ją skaityti, apie ją kalbėtis, ją naudoti kalbos
ugdymo pratyboms. Žinoma, šiais moderniais laikais
galima naudotis internetu, elektroninėmis knygomis,
tik jeigu ir būtų tokios galimybės, niekada kompiu-
terio ekranas neatstos tikros knygos. Apie tai jau yra
kalbėję žymūs rašytojai, pedagogai, psichologai.
Ar įvykdomos šios trys sąlygos?

Pirmoji, manau, kol kas neįgyvendinta, nes da-
bar esančios gairės daugiausia reglamentuoja temas,

ypač abejonių kelia kalbos (gramatikos) mokymo tu-
rinys, kuris per daug akademiškas. Manau, kad šias
programas laikas atnaujinti, suformuluoti šiuolai-
kiškus ugdymo tikslus, tinkamus šeštadieninės mo-
kyklos specifikai, didaktines nuostatas, aiškiau ir sis-
temingiau pateikti visas kalbos ugdymo/si sritis, vie-
nu ar kitu būdu parodyti jų integracijos būdus. Prog-
ramoje reikalingi išsamūs paaiškinimai, kad ją su-
prastų ne tik mokytojas, bet ir vaiko tėvai. Šią sąlygą
galima įvykdyti, jeigu dirbtų būrys žmonių, pavyz-
džiui, išeivijos šviesuoliai, pedagogai, gerai pažįs-
tantys šeštadieninės mokyklos mokinį ir šiuolaiki-
nę lituanistiką (literatūrą, kalbą, jų tyrinėjimus, et-
nokultūrą ir kt.) išmanantys specialistai. 

Kiek teko susipažinti su JAV lituanistinių mo-
kyklų darbu, galiu drąsiai tvirtinti, kad antroji są-
lyga praktiškai neįvykdoma: Šiose mokyklose dir-
bantys mokytojai yra tikri pasišventėliai, aukojan-
tys savo savaitgalius ir laisvalaikį kilniam tikslui −
lituanistiniam vaikų ugdymui. Jie ieško medžiagos,
ją kopijuoja, paruošia kiekvienam vaikui. Mokyto-
jas peržiūri iš Lietuvos gautus arba atsivežtus va-
dovėlius, įvairius pratybų sąsiuvinius, dažnai vieną
temą ima iš vienos mokymo priemonės, kitą − iš ki-
tos, trečią kuria pats, ir taip visus mokslo metus vyks-
ta ieškojimų, kūrybos procesas. Tačiau kad pa-
rengta literatūrinė ir kalbinė medžiaga būtų koky-
biška, mokytojui reikia paaukoti labai daug laiko, ku-
rio jis, kasdieninę duoną užsidirbantis kitame dar-
be, tikrai neturi. Žinoma, per metų metus mokyto-
jas sukaupia įvairios medžiagos, bet reikia nepa-
miršti, kad ji sensta, nes rašytojai rašo naujas kny-
gas, kalbininkai kuria naujas taisykles, pedagogai
atranda naujus ugdymo metodus ir t. t. Tuo aki-
vaizdžiai įsitikinau klausydamasi vienos paskaitos,
kurioje buvo aiškinami labai pasenę, daugiau kaip

pusės šimto metų kalbos mokslo dalykai. Ir dar bū-
kime atviri − ne visi lituanistinių mokyklų mokytojai
turi tinkamą pedagoginį išsilavinimą, ne visų lie-
tuvių kalbos žinios, literatūrinis išprusimas yra pa-
kankami. Jokiu būdu nenoriu jiems dėl to prie-
kaištauti, atvirkščiai − žaviuosi jų pasišventimu, nes
jie labai stengiasi šviestis, lavintis. 

Trečioji sąlyga priklauso nuo materialinės lie-
tuvių bendruomenės padėties. Jos negaliu tinkamai
aptarti, nes gerai nepažįstu. Čikagoje yra puikus Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centras, kuriuo galbūt
mokytojai ir mokyklos gali naudotis. Šio miesto li-
tuanistinė mokykla turi gana turtingą biblioteką, ta-
čiau tiek vienos knygos egzempliorių, kad ji galėtų
pavaduoti vadovėlį, tikrai nėra. 

Taigi jeigu neįmanoma įvykdyti visų trijų ap-
tartų sąlygų, tenka teigti − aukštos kokybės litua-

nistiniam lavinimui/si šeštadieninėje mokykloje bū-
tini šiai mokyklai pritaikyti vadovėliai, dar geriau
− vadovėlių komplektai, kad mokytojui būtų lengviau
pasirengti sėkmingam kiekvieno savaitgalio darbui. 

Koks tas vadovėlis turėtų būti? Manyčiau, visų
pirma šiuolaikiškas, teigiantis pačius gražiausius
idealus, moralines vertybes, supažindinantis ne tik
su lietuvių tautosaka, literatūros klasika, bet ir su
literatūros naujienomis, padedantis ugdytis gražią
ir taisyklingą sakytinę ir rašytinę lietuvių kalbą, su-
teikiantis teisingą, tegul ir elementarų, supratimą
apie lietuvių kalbos sandarą, integruojantis svar-
biausius lietuvių etnografijos, istorijos ir kitus su
Lietuva susijusius dalykus, o ne tik mokantis ben-
drauti lietuvių kalba. Nesijaučiu viską žinanti ir ga-
linti apibūdinti visų ugdymo pakopų mokykloje
vadovėlius. Todėl kalbėsiu tik apie pradiniam ug-
dymui skirtas lietuvių kalbos priemones.

Pirmiausia reikėtų apsispręsti, ką renkamės: ar
išskaidytą klasikinį kalbos mokymo modelį, kai aiš-
kiai atskiriamas skaitymas ir literatūra, gramatika
ir rašymas, ar integruotą šiuolaikišką, kai kalbos mo-
komasi remiantis skaitomu tekstu, kai, pasak švie-
sios atminties poeto Marcelijaus Martinaičio, „lite-
ratūra yra kalbos motina ir mokytoja”. Lietuvoje ei-
nama antru keliu jau nuo 1992 metų, kai buvo su-
kurta pirmoji programa pagal kalbinės veiklos sri-
tis: klausymą, kalbėjimą, skaitymą ir rašymą. Pagal
ją parašyti pirmieji vadovėliai „Šaltinėlis” ir „Šal-
tinis” taip pat buvo integruoti. Paprastai tariant, juo-
se skaitomi tekstai tarnavo ne tik vaiko skaitymo ge-
bėjimams ugdytis, bet ir literatūrai pažinti, ele-
mentariai suprasti lietuvių kalbos sandarą, moky-
tis kurti sakytinį ir rašytinį tekstą, bendrauti. Šiuo-
se vadovėliuose buvo siekiama pratęsti, kai kada pra-
plėsti ar pagilinti aplinkos ir istorijos pažinimą (pa-

vyzdžiui, vaikai skaitė meninius tekstus apie kurią
nors Lietuvos vietovę, kurį nors istorijos faktą ir
pan.), buvo ieškoma sąsajų su daile, muzika (ypač su
liaudies dainomis). Ši kryptis buvo tobulinama ku-
riant naujus minėtų vadovėlių leidimus, jos laikosi
ir kitų, alternatyvių, vadovėlių autoriai. Šiandien jau
sunku įsivaizduoti suskaidytą, formalų kalbos mo-
kymą Lietuvos pradinėje mokykloje. 

Manau, kad toks integruotas, vientisas, visu-
minis kalbos ugdymo/si kelias tinka ir šeštadieni-
nėje mokykloje. Kodėl? Argumentų daug, bet svar-
biausias – išnaudojama kiekviena galimybė skaitant,
kiekvienas tekstas kalbos ugdymuisi. Juk geras
tautosakos, rašytojo ar publicisto, netgi mokslinin-
ko sukurtas tekstas gali tapti puikiausiu šaltiniu mo-
kantis lietuvių kalbos. O jeigu jis dar įgarsintas gero

Ar šiandien reikalingas vadovėlis? Koks jis turėtų būti?

Dr. Elena Marcelionienė

Vaikai prie Lietuvos žemėlapio

Nukelta į 3 psl.



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 S2016 LAPKRIČIO 12 D. 3

N A U J O S  K N Y G O S  

Renata Šerelytė

Gasparas Aleksa. Šventojo Akiplėšos medžioklė. Romanas. –
Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016

Gasparas Aleksa pasirinko nelengvą užduotį - pa-
rašyti romaną apie vieną garsiausių sovietme-
čio kunigų ir kankinių Juozą Zdebskį. Šį as-

menybė susieta su gausybe medžiagos ir daugybe dar
gyvų liudininkų, be to, yra išleisti Juozo Zdebskio ka-
lėjime rašyti dienoraščiai (Loreta Teresė Paulavičiūtė.
Gyvenimas mąstymuose: kunigas tarp vagių. - Lumen,
1996). Romane yra keletas fragmentų iš dienoraščio, liu-
dijančių būtent tą laikotarpį, kai Juozas Zdebskis už vai-
kų katechizavimą buvo uždarytas į Lukiškes. Tačiau au-
torius dienoraščio fragmentais nepiktnaudžiauja; jis
veikiau bando įsiklausyti į savitą dienoraščio skambesį
ir (bent jau man taip pasirodė) kalbėti dienoraštį ra-
šiusiojo balsu. Tas balsas paprastas, ramus, daugiau na-
ratyvinis, nei analizuojantis ar reflektuojantis; gal pa-
starųjų dalykų ir pritrūksta, tačiau jeigu naratyvas būtų
apnarpliotas bereikalingomis stilistinėmis puošme-
nomis, tarp jų – pseudofilosofija ar ezoterika, pavirs-
tų tiesiog pretenzingu. Laimė, taip nėra, todėl roma-
ną skaityti įmanoma. 

Kadangi tai nėra nei istorinis, nei dokumentinis vei-
kalas, o meninis kūrinys, natūralu, kad šalia realių veikėjų
prototipų atsiranda ir veikia išgalvotieji. Jie ne mažiau svar-
būs nei realieji, galbūt netgi svarbesni. Vienas iš tokių –

KGB informatorius ir provokatorius gydytojas Jurgis Šal-
na. Kadangi autoriaus šiuo atveju nevaržo istorinės tiesos
taisyklės, kurdamas šį personažą, rašytojas galėjo at-
skleisti daug paradoksalios tiesos apie žmogaus prigimtį,
nekalbant jau apie meninės raiškos galimybes. Tačiau Jur-
gio Šalnos paveikslui pritrūko gyvybės ir tragingumo. Ant
knygos viršelio teigiama, kad „Jurgis Šalna pralaimėjo gy-
venimą”; bet ar „pralaimėjimas” nėra išankstinė litera-
tūrinė klišė? Ar dažnas šiuolaikinės literatūros veikėjas
miršta supratęs, kad padarė kažką ne taip, graužiamas są-
žinės, su ašara aky?.. Pavyzdys – Edgaro Hilsenratho ro-
manas „Nacis kirpėjas”; pagrindinis personažas, karo
metais žudęs žydus, vėliau pasinaudoja svetima (žydiška,
taigi savo aukos) tapatybe ir puikiai prisitaiko prie naujų
gyvenimo ir veiklos galimybių Izraelyje. Buvęs nacis net-
gi tampa tautos herojumi ir miršta be jokio sąžinės grau-
žimo, jam netgi dangaus angelai pasivaidena. 

Sudėtinga ta blogio metafizika.Užtat sunku patikėti
Jurgiu Šalna, nes jis perdėm trafaretiškas blogiukas (ties-
mukai materialistiškas, lengvai manipuliuojamas, retsy-
kiais pasapnuojantis keistus, kažką (gal sąžinės graužimą?)
liudijančius košmarus). O susitikimas su dukra, virtusia
prostitute, atrodo iš piršto laužtas. Jei tai turėjo reikšti dar
vieną smūgį „pralaimėtam gyvenimui”, reiškia tik nelabai
vykusį moralitė. Kur kas baisiau, jei būtų įvykę tai, kas įvy-
ko, tarkim, tarp vienas kito nepažįstančių tėvo ir dukros

A. Parkerio filme „Angelo širdis”. O realiausia – kad Jur-
gis su savo dukra apskritai nebūtų susitikę... Daugiau vil-
čių teikė Jurgio sugyventinė Birutė – atrodė, kad iš jos gali
išeiti nors ir nemielas, tačiau gyvas, prieštaringas cha-
rakteris, liudijantis sudėtingą žmogaus prigimtį, tačiau taip
neįvyko. 

Keista, nes paprastai daugelyje literatūros kūrinių blo-
giukai būna kur kas spalvingesni nei gerieji. O štai „Šven-
tojo Akiplėšos medžioklėje” – atvirkščiai. Gerieji yra san-
tūrūs, net kiek pasiutę, kas jų gerumą daro tikrą, ne iš-
galvotą. Tai ir jaunuoliai Oskaras bei Saulius, ir kleboni-
ją su pistoletu sergstinti jauna vargonininkė Regina, ir slap-
ta vienuole besiruošianti tapti gydytoja Laura. Gal todėl,
kad čia nereikia nieko įsivaizduoti – kūrėja yra pati isto-
rija, apie žmones kalba ir byloja faktai, liudijimai, prisi-
minimai. 

Tačiau tai tinka galbūt tik antraeiliams veikėjams –
pagrindiniam veikėjui, kunigui Juozui, kuriam teko iškęsti
tikrą saugumiečių medžioklę ir galiausiai žūti nuo jų
rankos, reikia nemažos autoriaus empatijos. Todėl vargu
ar galima atsipirkti istoriškumu. Tam, kad suvoktumei, ko-
dėl žmogus kyla į kovą, taip beatodairiškai aukodamas savo
gyvenimą ir gyvybę, reikia transcendencijos. Reikia ne vien
prigimties balso, bet ir antgamtės pajautos. Ir, žinoma, ma-
lonės. Kaip rašė Simone Weil – neprašykite, kad jūsų var-
gai išnyktų, geriau tegu juos perkeičia malonė. Tuo gyve-
na ir G. Bernanoso romanų „Kaimo klebono dienoraštis”
bei „Po šėtono saule” veikėjai; beatodairiškas savęs ne-
tausojimas, savo vargo nepaisymas, siaubinga vienatvė ir
kančia, laukiant malonės, perkeičiančios vargus.

Tuo į juos panašus ir Juozas Zdebskis, šio romano he-
rojus, ne veltui vadinamas Šventuoju Akiplėša. Jis nesi-
stengė įtikti sovietų valdžiai, visose parapijose, kur tik ap-
sistodavo, sukeldavo sumaištį savo pamokslais, aktyvia veik-
la, pritraukdamas į bažnyčią minias parapijiečių, o ypač –
jaunimą ir vaikus. Tuo jis nepatiko ne tik vietiniams ko-
munistams, bet ir į konformizmą linkusiems kunigams, ku-
rių pasyvų elgesį jis atsisakydavo suprasti ir pateisinti. Jis
buvo sistemos priešas. Ir nieko nuostabaus, kad jai reikė-
jo Zdebskį bet kokiu būdu nutildyti, nes tokie žmonės ne-
paperkami ir nepalenkiami, jie kelia didelį pavojų melu ir
veidmainyste pagrįstai sistemai.

Šią gniuždančią ir šiurpią sistemą galėtume įvardy-
ti kaip vieną iš tikrai įtikinamų blogųjų romano veikėjų.
Jos portretą sudaro tegu ir nedidelės, bet raiškios ir cha-
rakteringos detalės. Partinės nomenklatūros arogancija,
amoralūs ir ciniški saugumiečiai, kovingasis ateizmas, slo-
gi sekimo atmosfera, pasiklausymai, nuolatinės kratos, gra-
sinimai ir bandymai perauklėti, iprito milteliai ant kuni-
go automobilio sėdynės, bandymai apkrėsti jį sifiliu, kali-
nimas su žmogžudžiais ir prievartautojais. Paveikūs ir tik-
ri Lukiškių kalinių socialiniai portretai (daugeliui jų, kaip
M.  Bulgakovo  Šarikovui,  būdinga  „teisinga”  socialinė
kilmė beigi teisingiausios pasaulyje ideologijos dozė, ku-
ri  betgi neišgelbėjo jų  nei  nuo  kriminalinių  nusikalti-
mų, nei nuo dvasinės ir intelektinės atrofijos). Man tai pa-
liko didžiausią įspūdį. Manyčiau, kad dėl to galima šį ne-
ploną romaną perskaityti. Prisiminti laikotarpį, kurį kar-
tais bandoma sušvelninti – nu, juk nebuvo taip baisu, ką
čia... Buvo, ponai. Buvo. Tik jūs nematėte. Arba nenorėjo-
te matyti.

Literatūra ir menas, 2016.11.11

skaitovo, yra puikus lietuviškos tar-
ties, kirčiavimo pavyzdys. Prisipa-
žinsiu, mane visada liūdina kalbos
(gramatikos) mokymas pateikiant pa-
vienius žodžius. Mokytojai renkasi
tokias užduotis motyvuodami, kad
vaikui lengviau. Galbūt. Bet tikrai
neįdomiau. O kalbos ugdymosi po-
žiūriu tikrai mažai naudos, nes tokie
pavyzdžiai ir jais grindžiamos tai-
syklės greitai pamirštamos, o tuos žo-
džius vartoti, jais kalbėti ir neiš-
mokstama. Todėl aš už tai, kad kiek-
vienas kalbos elementas būtų pateik-
tas ir suprastas, kaip sakė dar Jonas
Jablonskis, per gyvą kalbą, t. y. per
tekstą, kalbinę bendravimo situaciją,
vartojant, o ne iškalant. 

Tačiau integruotas lietuvių kalbos
vadovėlis – sudėtinga visuma, nes,
kaip pažymi ne vienas pedagogikos
mokslininkas, galima lengvai nukrypti
į eklektiškumą, ypač gali nukentėti
kalbos sandaros pažinimas, mokinys
gali nesusidaryti visuminio kalbos
vaizdo. Taigi integruotame lietuvių
kalbos vadovėlyje turi būti sistema, ap-
imanti ir sakytinio bei rašytinio ben-
dravimo temas, ir tautosakos, savos li-
teratūros pažinimą, ir lietuvių kalbos
sandaros supratimą, ypač pastaroji
reikalauja aiškios logiškos struktūros.
O kur dar Lietuvos pažinimo, etnog-
rafijos elementai! Dar svarbus reika-
lavimas – atrenkamų tekstų tinka-
mumas ne tik tematiniu, bet ir meni-
niu, kalbos taisyklingumo požiūriu. Ir
išeivijoje vaikai turi teisę skaityti pa-
čią vertingiausią meniniu požiūriu
literatūrą – tiek seniau sukurtą, tiek
naujausią. Kartais mokytojų ir vado-
vėlių autorių (netgi Lietuvoje) pasi-
renkami kūriniai yra menkos meninės
vertės, todėl jie nelavina vaiko esteti-
nio skonio, ugdo primityvų supratimą
apie kūrybą, literatūrą. Kaip sako vai-
kų literatūros tyrėjas Kęstutis Urba,
gaila laiko tokių kūrinių skaitymui.
Mokytojai ir vadovėlių autoriai šį pa-
sirinkimą pateisina prieinamumu –
vaikai lengviau suprantą tokius teks-
tus. Bet taip galvodami ir paliksime
vaiką tame primityviame kalbos (nes
literatūros tekstas yra ir kalbos pa-
vyzdys) lygyje. Tegul būna truputį
sunkiau, tegul iš pradžių riedėsime lyg
ratais per gruodą, bet tikslas bus pa-
siektas daug didesnis. Dar labai svar-
bu pastebėti − prie vadovėlio turi būti
parengti atitinkami pratybų sąsiuvi-
niai, kad mokytojui kiekvieną kartą
nereikėtų ieškoti papildomos medžia-
gos, kad vaikai galėtų kuo geriau iš-
naudoti skaitytą tekstą rašymo (teks-
to kūrimo), rašybos, kalbos (fonetikos,
gramatikos) mokymuisi. O mokytojas
turėtų gauti išsamius metodinius pa-
aiškinimus ir patarimus, kad kuo op-
timaliau panaudotų visą vadovėlio
komplekte pateiktą mokomąją me-
džiagą ir kartu nebūtų slopinamas jo
kūrybiškumas.

Kas galėtų parašyti tokį vadovėlį?
Gera autorių komanda, kurioje daly-
vautų entuziastingi, kūrybingi šešta-
dieninės mokyklos mokytojai, gerai
pažįstantys savo mokinius, žinantys jų
galimybes, gerai susipažinę su JAV
mokyklose taikomais naujausiais kal-
bos ugdymo metodais, ir žmonės, ku-
rie supranta lietuvių tautosaką, vaikų
literatūrą ir lietuvių kalbos mokslą, su-
sipažinę su naujausiais lituanistikos
pasiekimais, juos seka. Ir vieniems, ir
kitiems veikiant pavieniui neišven-
giamai atsiranda spragų, trūkumų,
nukenčia vadovėlio kokybė. Linkiu,
kad atsirastų tokių kūrybiškų ko-
mandų! q

Atkelta iš 2 psl.

Rašytojas Gasparas Aleksa
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Balzeko lietuvių kultūros muziejus

6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 • tel. 773-582-6500 • www.balzekasmuseum.org 

• Paroda NO HOME TO GO TO nuo spalio 7 d. iki gruodžio 31 d. rodoma Science, Industry &
Business Library New Yorke. Originalią parodą galima pamatyti muziejuje. Rugpjūčio mėn. ji buvo
rodoma Jungtinėse Tautose. 

• Gruodžio 3 d., šeštadienį, 10 val.  r.  mokysime pasidaryti kalėdi nius šiaudinukus eglutei. Pamokos
kaina 25 dol., muziejaus nariams – 15 dol. Registracija ir informacija tel. 773-582-6500. 

• Muziejuje veikia Genealoginių tyrimų centras. Parduotuvėlė dirba 7 dienas per savaitę.

Švenčiame 

50
metų sukaktį!

Vida Mažrimienė

Vasarai baigiantis, į Druskininkų Vy-
tauto Kazimiero Jonyno galeriją at-
keliavo Prancūzijoje gyvenusio daili-
ninko Antano Mončio (1921–1993) ka-
merinių skulptūrų ir piešinių paroda.
Žiūrovus traukė tolimuose kraštuose
formuotos stilinės ir plastinės formos,
akino pažinti emigracijos skersvėjų
blaškomo tautiečio būtį. Galimybių
patirti naujų įspūdžių, išgirsti auten-
tiškų faktų apie dailininko kūrybą buvo
į valias: parodą atlydėjo Palangos An-
tano Mončio muziejaus direktorė, A.
Mončio vaikaitė Loreta Birutė Turaus-
kaitė bei knygos „Antano Mončio su-
sirašinėjimai. Per toli gyvenu”(2016) su-
darytoja dr. Danutė Zovienė. Pažintis
su Mončio kūryba ir laiškais, rašytais į
Lietuvą, Vokietiją, Didžiąją Britaniją,
Belgiją, Lenkiją, JAV, Kanadą, Austra-
liją vėrė jautriausias dailininko sielos
atodangas, Mončio veiklos platumas.

Surengti galerijoje V. K. Jonyno ir
Antano Mončio kūrybos verni-
sažą paskatino paralelės: abu iš-

gyveno atsiskyrimą su tėvyne, dar-
bavosi Freiburge ir Paryžiuje, artimai
bendravo su Algirdu Juliumi Grei-
mu, Adomu Galdiku, Aleksandru Ka-
šuba, Telesforu Valiumi ir kitais, gar-
sino lietuvio vardą pasaulio platumo-
se. Labiausiai suartino Freiburgas,
kur V. K. Jonynas (1947–1950) vadova-
vo dailės ir amatų mokyklai (École des
Arts et Métiers). Čia, tarp daugiau nei
100 bendramokslių – Romo Viesulo, Vy-
tauto Igno, Albino Elskaus, Elenos
Urbaitytės ir kitų – mokėsi ir Antanas
Mončys. Vienijo tėvynės ilgesys, pa-
sibaigus karo suirutei, tikėjosi grįžti
į gimtuosius namus. Studentų drobės
dabinosi pačiomis gražiausiomis spal-

ŠVIESUSIS MENININKAS PASAULIO MENO SŪKURIUOSE

vomis, o skulptūros formos alsavo tau-
tinio meno prigimtimi. 

Dėl trijų paskutinio kurso skulp-
tūros studentų – Antano Mončio, Ra-
mojaus Mozoliausko ir Juozo Pivo-
riūno – V. K. Jonynas mokykloje pali-
ko veikti skulptūros ir keramikos sky-
rius. Mončys mokėsi pas Aleksandrą
Marčiulionį, gavęs diplomą ir Pran-
cūzijos vyriausybės stipendiją, išvyko
tobulintis į Paryžių. Académie de la
grande Chaumière studijavo pas Os-
sipą Zadkine‘ą, rekomendavusį gabų
mokinį tolimesnėms stipendijoms. Pa-
ryžiuje laikinai gyveno Adomas Gal-
dikas, visam laikui, kaip ir A. Mončys,
įsikūrė Vytautas Kasiulis, Pranas Gai-
lius, Žibuntas Mikšys. Įsitvirtinti Eu-
ropoje Mončiui padėjo ne tik įgimti ga-
bumai, bet ir įspūdingas vyro stotas.
„Jis buvo labai gražios išvaizdos ir pui-
kiai atrodė. Susitikinėdavo su Floren-
ce Martel, pas kurios tėvą nuomojosi
studiją. Florence buvo labai įsimylėjusi
Antaną. Ji bandė išmokti bent kiek lie-
tuviškų žodžių, ir, jeigu neklystu, mė-
gino rašyti jo šeimai į Lietuvą. Antanas
buvo nuostabus šokėjas, vilkėdamas
lietuvišką tautinį kostiumą, atrodė
žavingai”, – prisimena Anna Mary
Crewdson Elskus. (Prancūzų okupa-
cinėje zonoje Freiburge Mončys buvo
įstojęs į toje pat zonoje veikusį M. K.

Čiurlionio liaudies dainų ir šokių an-
samblį, vadovaujamą Alfonso Mi-
kulskio).

Pasaulio meno Meka diktavo nau-
jas meno formas, tad jaunam meni-
ninkui ne kartą teko persijoti amato
subtilybes. „Paryžiuje labai greit bėga
laikas ir jo maža, ir maža, yra tiek pui-
kių parodų – pamatyti reikia. (...) Stu-
dijuoju vienoj akademijoj pas skulp-
torių Zadkine, turbūt girdėtas. Griebia
atsakančiai. Vis dėlto persilaužimas iš
Freiburgo reikalavimų į šiuos – gana
sunkus ir reikia pasitempti. (....) Kitos
studijos – muziejuose ir galerijose.
Čia pamatai visų kraštų ir visų epochų
meną ir gali stebėti, kas vyksta šiuo
metu”, – rašo Mončys JAV gyvenan-
tiems bičiuliams Palubinskams (bro-
liams Vladui, Viktorui, Mečislovui
bei jų motinai), primindamas, jog
prancūzai stato modernias bažnyčias,
dievina Picasso, Matisse’o, Rouault
kūrybą, o sekmadieniais ir šeštadie-
niais muziejai „lūžta nuo gausybės
lankytojų”. 

Pats Mončys – jau nemažai matęs,
subtilus  meno  žinovas.  Tuo  įsitiki-
na New Yorke gyvenantis bendra-
mokslis Albinas Elskus, viešėdamas
pas Mončį Paryžiuje: „Vieną dieną
buvau antik variate ir radau kelias
įskilusias graikiškas vazas, taip pat

mažą turkio spalva nuspalvintą egip-
tietišką statulėlę. Nusipirkau šiaip
sau – man patiko graikų vazos dėl jų
formos ir piešinių. Parodžiau egip-
tietišką statulą Antanui. Šis laikyda-
mas ją rankose, taip žavėjosi, jog ne-
galėjo atitraukti akių. Žiūrėjo į ją
kaip į mūzą, kaip inspiraciją”... 

Antanas Mončys 1951 m. daly-
vauja „Nepriklausomųjų salono” pa-
rodoje, išskobia 16 skulptūrų Šv. Mar-
celio bažnyčiai Lane. 1955–1957 m.
kartu su Marcu Chagallu, Janu ir
Jöeliu Marteliais atkuria 20 skulptū-
rinių chimerų Meco katedrai, gauna
Čikagos meno instituto apdovanojimą.
Netrukus vadovauja skulptūros stu-
dijoms: Paryžiaus universiteto tarp-
tautiniame centre, Europos meno aka-
demijoje Tryre, UNESCO skulptūros
studijai Tulūzoje. Ilgainiui religinio
siužeto skulptūras pakeičia abstra-
huotos ekspresyvios figūros, įspūdin-
gai sunarstyti mediniai objektai, švil-
pės, kaukės. Meno kritikai prabyla
apie naują talentą, pasirašantį „An-
tanas Mončys. Lietuvis”. 

„MANO KELIONĖ
TIK ATIDĖTA...” 

Atskirtas nuo Lietuvos, nieko ne-
žinodamas apie artimųjų likimą, Mon-
čys dirbo ir dirbo, tikėdamasis, jog pa-
saulis, o ir savieji apie jį išgirs. 1960–
1992 m. laikotarpiu surengė per 30 in-
dividualių parodų Prancūzijoje, Bel-
gijoje, Vokietijoje, Monake, Italijoje,
JAV... Artimųjų suradimas – vertas ra-
šytojo plunksnos. Mončiui klajojant
emigracijos keliais, Lietuvoje pasili-
kusi šeima apie mylimą brolį ir sūnų
ilgai nieko nežinojo. „Ryšiai su tė-
vais ir seserimis buvo užmegzti tik po
dvidešimties  metų –  po to, kai moti-
na  per „Amerikos balsą” išgirdo apie
Prancūzijoje  atidarytą Antano paro-
dą. 

Nukelta į 8 psl.

1993 m. gegužės 15 d. – birželio 13 d. per-
sonalinės parodos plakatas

Vytautas Kazimieras Jonynas (kairėje) ir Antanas Mončys (centre) Freibur-
go dailės ir amatų mokykloje, 1949

Antanas Mončys savo studijoje Sevro gatvėje Paryžiu-
je, 1962

Antano Mončio namai-muziejus Palangoje
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Rumšiškėse lankytojus pakvietė iš atskirų rąstų atstatytas Aristavėlės dvaras
Algis Vaškevičius

Netoli Kauno Rumšiškėse esančiame
Lietuvos liaudies buities muziejuje
spaliui baigiantis atidarytas pirmasis
Lietuvoje medinės architektūros pa-
veldo konservavimo, tyrimo ir moky-
mo centras. Jis įkurtas įgyvendinant
unikalų projektą, kurio metu 20 metų
muziejuje išgulėjęs į atskiras dalis iš-
ardytas Aristavėlės dvaras vėl surink-
tas, atstatytas ir prikeltas naujam gy-
venimui. 

Aristavėlės dvaras, anksčiau va-
dintas Arvistavos dvaru – Kė-
dainių rajone stovėjęs dvaras,

kurį 1980 metais atidavė valstybei tuo-
metis A. Sniečkaus kolūkis. 1987 m.
dvaras išardytas, pervežtas ir sandė-
liuotas Rumšiškių liaudies buities
muziejuje.

Istoriniai šaltiniai liudija, kad
Arvistavos pavadinimas minimas
kryžiuočių kronikose jau XIV a.
antroje pusėje. XVI – XVII a. dvarą
valdė Šiukštų giminė, kuri 1700 m.
jį pardavė Zabieloms. Medienos ty-
rimai taip pat parodė, kad dabarti-
nis dvaras buvo pastatytas apie
1700-uosius metus. Vėliau ne kartą
keitėsi jo savininkai, 1940 m. Aris-
tavėlės dvaras buvo nacionalizuotas,
o pokario metais dvaro rūmuose įsi-
kūrė kolūkis, buvo įrengti butai.

„Tai tikrai išskirtinis atvejis,
kai atstatėme 20 metų muziejaus
saugyklose gulėjusį išardytą į at-
skiras dalis dvarą. 2008 metais pir-
majame etape dvaras buvo surink-
tas iš naujo ir maždaug 50 procen-
tų jo išliko autentiško, tos detalės
aiškiai matomos. Dvarą atstačius, bai-
gėsi projekto, kurį rėmė Norvegijos vy-
riausybė, pinigai, ir darbai sustojo.
2014 metais vėl gavus finansavimą iš
šios šalies, prasidėjo antrasis etapas ir
maždaug per dvejus metus rūmus pri-
taikėme naujam centrui įkurti”, – pa-
sakojo Lietuvos liaudies buities mu-
ziejaus direktorė Violeta Reipaitė. 

Ji sakė, kad projekto vykdymo
metu buvo surengti mokymai dar-
buotojams Lietuvoje ir Norvegijoje,
medinio paveldo dienų šventė, kiti
renginiai. Restauracijos metu dvare
įrengti inžineriniai tinklai, šildymo
sistema. Tiesa, nemažai darbų dar
liko – reikia atstatyti krosnis, baroki-
nius židinius, taip pat parengtas rūmų
vidaus tapybos atkūrimo projektas –
dabar buvusi sienų tapyba atkurta
tik vienoje salėje.

Labai svarbu ir tai, kad atstaty-
tuose rūmuose įkurtas medinės ar-
chitektūros konservavimo, tyrimų ir
mokymo centras, įdarbinti du specia-
listai, įsigyta nemažai įvairios res-
tauravimo įrangos. Tokios įstaigos
Lietuvoje iki šiol nebuvo, tad specia-

listai neturėjo kur mokytis restaura-
vimo darbų mediniuose pastatuose,
jauni pameistriai, dailidės neturėjo
vietos, kur galėtų tobulinti savo įgū-
džius. Įdomu tai, kad daug už Lietuvą
mažesnėje Estijoje veikia net 6 tokie
centrai, kaimyninėje Latvijoje – du. 

Medinė architektūra, Lietuvoje
dominavusi iki pat XX amžiaus pra-
džios, yra vertinga kultūros paveldo da-
lis. Mediena buvo lengvai prieinama
žaliava, tinkama ir sakraliniams sta-
tiniams, ir gyvenamiesiems namams,
ir ūkiniams trobesiams statyti. Medi-
nės architektūros kūrėjai rėmėsi iš
kartos į kartą sukaupta ir perduodama
patirtimi bei tradicijomis. Ekspertai
teigia, kad Lietuvoje medinis kultūros
paveldas nyksta. Beveik neliko tradi-
cinius amatus išmanančių meistrų,
restauracijai trūksta autentiškų me-
džiagų (šiaudų), žemas tyrimų lygis ir
medinės architektūros vertės suvoki-
mas visuomenėje.

Centro atidarymo proga sureng-
toje konferencijoje specialistai pabrė-
žė, kad Aristavėlės dvaro rūmus buvo
galima atstatyti, nes buvo išlikę visi

brėžiniai, visos dalys rūmus ardant
buvo numeruojamos, fotografuojamos
ir tai labai palengvino darbą. Iš pradžių
1987 metais buvo surinkta stogo konst-
rukcija, po to iš likusių dalių atkurtas
dvaro pastatas naujoje vietoje, o stogas
išardytas ir surinktas iš naujo.

Rūmus restauravę specialistai pa-
sakojo, kad neišvengta ir sunkumų –
paaiškėjo, kad trūksta kai kurių deta-
lių, be to, pamatai ne visai atitinka iš-
matavimus. Tai buvo tarsi įdomi dė-
lionė, kurią reikėjo tiksliai ir teisingai
sudėti iš naujo. Restauratoriams pa-
vyko išsaugoti senąsias rūmų kolo-
nas, jie panaudojo tą pačią medžiagą
hidroizoliacijai – beržo tošį. Rūmų sa-
les užpildė baldai iš muziejaus fon-
duose turėtų kolekcijų, kurios atke-
liavo iš Šarnelės ir Ašmintos dvarų. 

Dvaro rūmus planuota atstatyti
prie pagrindinio įėjimo į muziejų, vė-
liau šie planai pasikeitė ir jie iškilo to-
lėliau nuo etnografinių sodybų, mu-
ziejaus teritorijos šiaurės vakariniame
pakraštyje. Nors dvaras tris kartus
perstatytas, jis išliko gana originalus
– reprezentuoja medinę rūmų archi-

tektūrą, primena istorinius įvykius ir
asmenybes. Pasak vietos gyventojų,
kadaise juose viešėjo ir aukšto rango
Napoleono kariškiai, dideliame ka-
mine nuo persekiojančių rusų karei-
vių slėpėsi septyni sukilėliai.

Rūmai praeityje nepasižymėjo di-
deliu masteliu ir didele prabanga, ta-
čiau gerai išlaikė tipišką bajoriškos re-
zidencijos vaizdą. Iš seniausio baroko
laikotarpio išliko puošnus laužytos
konfigūracijos stogas su karniziniais
apvadais. Rūmų stogas, kaip ir prieš
šimtmečius, uždengtas drėgmei ir pu-
vimui atspariomis drebulių skiedro-
mis – malksnomis. Labiausiai rūmai
pasikeitė ir buvo nugyventi soviet-
mečiu: salė ir didieji kambariai su-
skirstyti pertvaromis, įrengti butai,
perstatytos krosnys, viename rūmų
gale laikytos kiaulės.

Rūmų atkūrime dalyvavę spe-
cialistai džiaugėsi, kad penki dar-
buotojai dešimt dienų galėjo semtis
patirties Norvegijoje, kur medinis
paveldas itin vertinamas ir kur jo at-
statymo bei priežiūros tradicijos
labai gilios. Jei ne Skandinavijos pa-
rama, vien antrajame etape sieku-
si beveik 0,8 milijono eurų, šiandien
ir atkurti Aristavėlės dvaro rūmai,
ir kiti mediniai statiniai Lietuvoje,
tokie kaip Palangos vila „Anapilis”,
Degučių, Skaudvilės bažnyčios, Pa-
kruojo sinagoga greičiausiai būtų
likę tik nuotraukose ir vietos sen-
buvių prisiminimuose.

Atstatytuose Aristavėlės dvaro
rūmuose pavasarį, kai muziejuje
prasidės naujas sezonas, bus atida-
ryta ypatinga paroda – lankytojai
galės pamatyti žymiausios Lietuvoje
dailėtyrininkės, architektės, hu-

manitarinių mokslų daktarės Marijos
Matušakaitės, šiemet iškeliavusios į
Amžinybę, dovanotą tekstilės kolekciją
iš buvusio Vareikonių dvaro, kuris
sudegė prieš kelerius metus. Garsios
Tvirbutų šeimos palikuonė M. Matu-
šakaitė visą savo gyvenimą paskyrė se-
nosios lietuvių dailės ir architektūros
tyrinėjimams, išleido daug vertingų
knygų šia tema. Tokia paroda atsta-
tytuose Aristavėlės dvaro rūmuose
bus pats geriausias jos atminimo įam-
žinimas.

O lankytojai iš atskirų rąstų su-
rinktą dvarą Rumšiškėse jau lanko –
būtent čia, liaudies buities muziejuje,
buvo filmuojama nemažai garsaus
BBC televizijos serialo „Karas ir taika”
pagal Levo Tolstojaus romaną scenų,
ir šie rūmai filme buvo pristatomi
kaip kunigaikščio Andrejaus Bol-
konskio rūmai, o šalia augantis šim-
tametis ąžuolas – kunigaikščio ąžuolas.
Tad iš įvairiausių šalių atvykę turis-
tai, keliaujantys seriale parodytomis
vietomis, užsuka ir į dvarą, ir fotog-
rafuojasi prie senojo ąžuolo gražiame
atstatytų Aristavėlės rūmų fone.  q

Kol kas atkurta tik nedidelė dalis tapybos

Aristavėlės dvaro rūmai

Dvare – baldai iš kitų dviejų Lietuvos dvarų.  A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Pranas Visvydas

Pabaiga. Pradžia 2016 m. lapkričio 5 d.
„Kultūroje”

Apie vokiečių nuotaikas kitą dieną už-
siminiau Romui. Jis susimąstė.
– Tai ir mums, čia prievarta atvež-

tiems, nėra vilties, – pasakė. – Tai gal at-
ėjo laikas kaip nors nusiimti. Vis nakti-
mis sapnuojasi kelios Vilniaus merginos.
Šokdinu, laikau glėbyje. Tu gi žinai, tu-
rėjau daug daug pažinčių…net operos so-
lisčių tarpe.

Tai buvo jo mėgstamiausia tema –
moterys. Dažniausiai, spėju, tik gyrėsi
savo donžuaniška sėkme tarp jų. Kaip ir
aš, įkliuvo vokiečiams į nagus, per daug
nesipriešindamas, kai jie tada gaudė Lie-
tuvos jaunuolius, po nesėkmių fronte
norėdami papildyti retėjančias gretas. Gal
ir vokiečių karių uniformos viliojo jau-
nuolius. Tuo metu buvo populiaru žiūrėti
mirčiai į akis. Ore tvyrojo egzistencia-
listinė bravūra. Kai kas galvojo, kad pa-
dėdami vokiečiams, gina ir Lietuvos lais-
vę.

O dabar Romka irgi buvo paveiktas
nuopuolio nuotaikos. Be to, tie dažni
priekaištai iš seržanto Holco, puodelio
šveitimas smėliu kurstė jį ,,nusiimti”, su-
grįžti į Tėvynę, nes karas pralaimėtas. Ta-
čiau mintis tapti dezertyru tada nešovė
į galvą. Artėjo gruodis.

Kanonada iš rusų pusės tapo pastovi
ir tanki. Jautėsi, kad ten irgi kantrybė pa-
siekė ribas. Ir ruošiamasi žygiui į Balti-
jos kraštus.

Kažkaip man tada pavyko iš paties
majoro, įnikusio savo patogiame bunke-
ryje skambinti Shumaną ir Šopeną, iš-
prašyti atostogų. Majoras, kaip buvo sa-
koma, susirgo depresija, sužinojęs, kad
žmona jam neištikima. Ir aš jo paprašiau
trumpų atostogų. 

Sakiau – pasiilgau motinos, ir ji
trokšta pamatyti mane. Jautrus buvo
žmogus. Leido. Deja, atvykęs į Dno mies-
to stotį, buvau pritrenktas – visur ant sie-
nų prilipdytas įsakas: generolo Antono di-
vizijos kariams bet kokios atostogos at-
šauktos. Blogiausia, kad stotyje karo pa-
truliai raudonu pieštuku kryžmai per-
braukė mano leidimą keliauti. Mūsų di-
vizija – pavojuje. Turiu sugrįžti į savo da-
linį nedelsiant. Rimtai susimąsčiau: o gal
pavyks kaip nors išsisukti?

Kas vyko po to, jau kažkur esu rašęs.
Tad komiškos eigos neminėsiu. Kaune at-
sidūriau gruodžio pradžioje. Mama džiū-
gavo. Tinkamų civilinių drabužių ir batų
tada neturėjau. Tad kelias ,,atostogų”
savaites vaikščiojau su uniforma. Juk ka-
ras, uniformuotų mieste pilna, net ope-
roje, į kurią buvau nuėjęs, ir ten karių
daugiau nei civilių. Buvo iškilmingai
atliekamas Tanheuzeris. Su karingu
patosu skambėjo muzika. Užbaigus
kariai sukėlė ovacijas. Rodos, Bukša di-
rigavo. 

Žinojau, kad pasibaigus atostogų
terminui ir dar savaitei, jie pasiges ma-
nęs ir atsiųs gestapą ieškoti. Ginklą,
šalmą ir kitą apyvoką mama sudėjo
kambario kertėje.

Tik aulinius batus pasilaikiau ir
išėjau slapstytis Žaliakalnyje. Keliems
mėnesiams priglaudė klasioko Kosto
Jaroševo šeima atokioje Seinų gatvėje.
Čia buvo ir dar keli slapukai.

O Kostas kažkaip išvengė mobili-
zacijos. Tad nebuvo vokiečių sąrašuo-
se ir nebuvo ieškomas.

Jo tėvas griežtai nusistatęs prieš
Lietuvą okupavusius nacius. Svetai-
nėje turėjo ant sienos pakabinęs dido-

Nuo Ilmenio iki Kulautuvos (2)

ką Vakarų Rusijos žemėlapį. Jame nuolat raudonais
smeigtukais žymėjo artėjančio fronto padėtį. Tuo metu ji
kas dieną vis labiau stūmėsi į Vakarus,

Ir jis tuo džiaugėsi. Dėl tokių simpatijų sovietų armijai
buvo kelias savaites įkalintas. Bet policijoje dirbantys jau-
ni kauniečiai pasistengė, kad šis iškalbus futbolo žiūro-
vas būtų išleistas.

Ir štai netikėtai Laisvės Alėjoje susidūriau su Romu
Zelionka 

– Tai ir tu ištrūkai? O gal tik atostogauji?
– Tau nesugrįžus negalėjau ten ištverti. Vis ieškojau

saugios progos pasitraukti.
Išskyrus tą apjakėlį seržantą, man karininkai buvo pa-

lankūs, nes ramiu metu su jais žaisdavau kortomis. Daž-
niausiai pokerį. Žinai gi mane – kortų pamušalą...

– Už pinigus?
– O, taip! Už bet kokias vertybes. Be azarto ką nors lai-

mėti nėra rimto lošimo.
Keli bataliono vyresnieji buvo man įsiskolinę. Tad ir

leido man savaitę užfrontėje pasidairyti. Taip ir susiklostė,
kad man prasilošęs majoras Hansas Rieger išrašė leidimą
traukiniu nuvykti į Rygą ir praleisti ten kelias dienas. Ry-
goje neišlipau, bet tęsiau kelionę į Vilnių.

Pas mamą ilgai neužsibuvau, nes juk ims ieškoti de-
zertyro. Ir štai esu Kaune.Gyvas ir sveikas…

– Matau, šauniai apsirengęs. Gal čia turtingą dėdę
turi?

– Taip, turiu. Ir jo vardas yra Pokeris.
– Nejuokauk, Romai. Matai, kaip aš atrodau. Tik vie-

ni kareiviški batai normalūs, o visas kitas garderobas kaip
kokio latro. Verta tik išmesti.

– Nesikrimsk! Po kelių dienų surasiu tau ką nors ge-
resnio. Pažadu.

Pasirodo, jis kaip profesionalus kortų lošėjas buvo įsi-
tvirtinęs ,,Metropolio” restorane. Jie ten neviešame kam-
baryje buvo įsitaisę kortų klubą. Kadangi pažaisti poke-

rio užeidavo ir Kauno policijos vadas, ir keli vokiečių oku-
pacinio štabo karininkai, tai viskas vyko maždaug lega-
liai, iki paryčių. Buvo nugeriama daug skaidriosios ir
alaus.

Tarp jų tik vienas Romka išlikdavo blaivus ir visada
atidus, su eile žaidimo kombinacijų ir machinacijų. Be jo-
kio sukčiavimo. Atseit, doras šviesiaplaukis. Su ne-
dingstančia draugiška šypsena. Maišėsi ten už kyšius po-
licijos toleruojami įvairūs žymūs spekuliantai, pinigų ir
vertybių turėjo daugiau, nei įgūdžių lošti pokerį. 

Romka tesėjo savo pažadą. Ir per savaitę, su juo su-
sitikdamas ir lankydamas dar likusias drabužių par-
duotuves, įsigijau viską, kas buvo reikalinga aprengti var-
guolį studentą, kurio universitetą vokiečiai uždarė. Kai
kurie drabužiai mano kūnui buvo lyg ir per dideli, bet gera
medžiaga darė įspūdį. Atrodžiau kaip gangsteris. Ėmėme
abu lankyti šokių vakarus.

Nedažnai, nes Romas turėjo neužmiršti savo darbo-
vietės ,,Metropolyje”. Ten jo nekantriai laukdavo tie, ku-
rie buvo jam prasilošę. Bet karinė padėtis darėsi grės-
minga. Artėjo sovietų armija. Nejau ir vėl Lietuva bus oku-
puota, ir žmonės tremiami? Tuo susirūpino ir pokerio
meistras Romas Zelionka. Užsiminė apie laikiną persi-
kėlimą į Nemuno pakrantėje aptuštėjusią Kulautuvą.
Noriai jam pritariau. Juk nuotolis nuo Kauno nedidelis.
Nuvykę pamatysime, kaip viskas dėstosi, ar vokiečiai įsi-
tvirtins prie Neries ir Nevėžio. Pamatysime. Be to, Ku-
lautuvoje dar yra skaitlingas jų tankų dalinys.

Matėme, kad daug kas iš mūsų kultūrinio elito ir šiaip
labiau pasiturintys su vokiečiais traukiasi į Vakarus. Net
mano mama atsidūrė Kacernėje pasaugoti dėdės baldų,
mat jis iškūrė į Rytprūsius. Ir mano mintys dabar ėmė
krypti į tą Nununo vasarvietę, bet apie visišką pasitrau-
kimą nepagalvojau. Lietuva visada buvo žalia ir nepa-
mainoma šalis. Pakaks man ir šventadieniškos, pavėsin-
gos Kulautuvos.

Net nepagalvojau, kad sovietai vi-
sus, buvusius vokiečių daliniuose, su-
sems, įkalins, tardys ir ištrems į Vor-
kutą. Ten atsidurs Romas, ten ir manęs
būtų laukusi kieta dalia…

Vėliau, 1945-aisiais Vilniuje, Pilies
gatvėje, prie rūkalų kiosko pamačiau
stovintį  Volodią Riepkiną. Gerokai su-
nykęs. Abu nustebome, viens kitą pa-
matę. Papasakojo, kad visa Antono
divizija pamažėle traukėsi ir galiau-
siai atsidūrė Prancūzijoje. Netrukus
amerikiečių buvo paimti į nelaisvę.
Lietuviams buvo pasiūlyta grįžti į Tė-
vynę arba gauti čia pabėgėlių pažy-
mėjimą. Riepkinas padavė prašymą
stoti į Prancūzų svetimšalių legioną.
Deja,  jam  burnoje  stigo  net 24 dan-
tų. Todėl jo nepriėmė. Teko sugrįžti į
sovietinę Lietuvą. O aš tuo metu pla-
navau  iš  jos  ištrūkti.  Nesakiau jam
to.  q

Kauno „Metropolis“ XX a. 3 dešimtmetyje. „Kamanės“ nuotr.

Senosios medinės Kulautuvos vilos. Evaldo Virkečio nuotr.
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Justinas Sajauskas

VISADA ŠALIA • Miniatiūros (2)
PERMĖS KALĖJIMAS

Prajeraitė paleidimo sulaukė Permės
lageriuose. O pusmetis prieš tai, prisime-
na mergina, iš lietuvaičių – pabėgėlių, t.y.
iš tų, kurios bėgo, buvo pagautos ir dabar
laukė teismo, valdžia suformavo atskirą
miško kirtėjų brigadą.

Darbas – darbu, bet vieną sekmadienio
rytą muštos – neužmuštos, marintos badu,
bet nenumarintos merginos pasijuto nu-
dirbę visus tos dienos darbus ir – uždai-
navo.

Pradžioje tyliai, toliau – garsiau. Pir-
moji pasiklausyti dainuojančių litovkų –
lietuvaičių iš to paties barako atslinko va-
gilkų brigada, po jų – ukrainietės, totorės...
Galiausiai dainininkių kambarin įsliūki-
no du karininkai.

Valdžia – visada valdžia. Ir ji visada
mato, kas negerai.

– Kodėl dainuojat tokias liūdnas dai-
nas? – papriekaištavo vienas rusas. – Reikia dainuoti
linksmas!

Miškinytė, brigadininkė kilstelėjo ranką.
– Girdėjot, ko viršininkas nori? Dainuokim

linksmai! 
Ir užtraukė pokario Lietuvoj populiarią „trum-

pukę” „Staline, tėveli, mums žadėjai rojų, o dabar ...”
Lietuvaitės pritarė. Rusai, pro kurių ausis ne-

prasprūdo šventas Stalino vardas, paplojo.
Po tokio koncerto svarbiausia išlaikyti rimtą vei-

dą. Na ir, gerai įgrasinti informatores, su kuriomis
jau kitą rytą panoro pabendrauti lagerio saugumietis.

KADÚJUS

Po ilgametės tremties iš taigos pabėgo aštuo-
niasdešimtmetė Masikonienė.

Saugumas sujudo: kur tai matyta, banditai
bėga! Užmiršo, kad ištremti visiems laikams? Pri-
minsim!

Bet pasakyti lengviau, nei padaryti. Tik po dve-
jų metų bėglė buvo aptikta – Lietuvoj, pas dukrą, po
žeme.

Tai – dar vienas akibrokštas Geležinio Felikso*
arams: kur tokią dėti? Atgal neveši, į kalėjimą taip
pat vargu ar priims. O trečios išeities instrukcijos ne-
numato.

Kiek pasiblaškę kagėbistai vis dėlto ryžosi nu-
sižengti instrukcijai ir leido nusikaltėlei į tremtį ne-
grįžti.

Mirusiai. 

JENISIEJAUS RAJONAS

Ištrūkusi iš lagerio, Akelaitytė skuba į Krasno-
jarsko kraštą pas ištremtus tėvus. Pasiekusi kaimą,
klausia pirmos sutiktos rusės, kaip tokius ir tokius
rasti.

– Ieškok, dukrele, gėlių, – paaiškina moteris. –
Kur jos žydi – ten ir tavo tėvai. Daugiau kaime tokių
kiemų nėra.

Vadinasi, nėra šiame kaime ir kitų lietuvių.

KARAKÚBA

1941 m. tremtinė Juškienė atsidūrė tokiame Al-
tajaus pakraštyje, kad nors kauk. Nei maisto, nei ke-
lių, nei poilsio.

Negana to, į šitą gyvųjų pasaulio paribį įjunko
važinėti saugumiečiai, matyt, Bijske ir Barnaule pri-
trūko darbo. Atvažiuoja, pasigauna kokią moterėlę
ir vėl: kiek Lietuvoje turėjai hektarų? kiek samdinių?
kokiai partijai priklausei?

Paskutinį kartą emgėbistai Karakuboje apsi-
lankė tuoj po karo. Tikriausiai jiems jau ir patiems
buvo nusibodę teroriziuoti alkanas, vaikais apsi-
krovusias moteris, todėl šį kartą saugumiečiai nu-
tarė, kad lietuves ne tardys, o švies. Taip sakant, pa-
įvairins komandiruotės užduotį.

Paskaitos temą pasirinko iš anksto: tėvynė. Jei

pribaltai** pagaliau įsisąmonins, kas yra jų tėvynė,
ne tik MGB – visa Didžioji Šalis atsikvėps lengviau.

Atvažiavo, surinko tremtines į kolchozo*** kon-
torą ir pradėjo: nuo šiol jūsų tėvynė – ne Lietuva, ir
net nesistenkit į ją grįžti. Tarybiniai žmonės karia-
vo, išvadavo Lietuvą iš fašistų, ir dabar lietuvių kaip
ir kitų tautų tėvynė bendra – Tarybų Sąjunga. Tik
ją turite gerbti ir mylėti.

– Ar jau myli naująją Tėvynę? – išvykdami pa-
klausė kurios ten moteriškės garbieji svečiai.

– Tai kad aš apie ją dar tik šiandien sužinojau,
todėl nelabai žinau, ką pasakyti, – išsisuko nuo tie-
saus atsakymo moteris.

Apie tikrąją tėvynę Altajaus saugumiečiai samp-
rotavo 1946-ais. O jau kitais metais jų klausytojos pra-
dėjo nesuvaldomai bėgti į Lietuvą. 

-----------------------
*Dzeržinskio
**Lietuviai, latviai, estai (rusų k.).
*** Kolūkio (rusų k.).

BALACHTÀ

Išvirto Stalinas. Rusija sukrėsta: kaip ji gy-
vens be Tėvo ir Vado, kaip kovos prieš kapitalistus
ir statys komunizmą?..

– Visi verkia; verkdama iš mokyklos parstyrina
ir pirmaklasė Balytaitė.

– Kas atsitiko? Ko verki? – pripuolė prie dukters
motina.

– Tėvelis mirė... – lemena paauglė pro ašaras.
– Kur? Kada? Kas tau sakė? – stveriasi už galvos

tremtinė.
– Mokytoja sakė. Mirė tėvelis Stalinas ...
Balytienė pastiro. Atitokusi čiupo šluotą:
– Aš tau paverksiu to budelio!
Mergaitei vėl ašaros. Mokykloje ją pravirkdė

Stalinas, namie – motinos šluotražis.

ZIMÁ

Atgimimas. Seserys Bražukaitės išsiruošė į Ry-
tus parsivežti artimųjų palaikų; jaunesnioji, beje, ten
ir gimusi.

– Atvažiavom! Klaupkis, bučiuok savo gimtinės
žemę,  – atsidūrusi pažįstamoj gatvėj, perkreipė lū-
pas vyresnioji.

O kas daryti jaunėlei?

GRAŽÙČIAI

Pačiame viduržiemyje pas Jundilus atėjo trys
partizanai. Nusiprausė, pavakarieniavo ir nuėjo į
slėptuvę po svirnu miegoti. O paryčiais sodybą jau
supo Veiverių saugumiečiai – pasistengė kaimynas
Urbanavičius.

Partizanai žuvo. Kol saugumiečiai iškėlė kūnus
į dienos šviesą, kol surankiojo bunkeryje sprogimo
ištaškytą skurdžią naktinių mantą, sodyboje pasirodė

ir Urbanavičius.
Saugumiečių vyresnysis pastūmėjo jam

žuvusiųjų rūbus: imk ...
– Tu biednas.
Matyt, žmogaus tikrai būta neturtingo,

„biedno”, anot saugumiečio, nes šiems pasi-
traukus, Urbanavičius dar kartą grįžo į nu-
siaubtą sodybą ir „prisidūrė” prie gautų rū -
bų patalynę ir mėsą, išsivedė iš tvarto gy-
vulius...

GRAŽÙČIAI

Po kautynių pas Jundilus saugumiečiai
sumetė į sunkvežimį žuvusius partizanus, ten
pat suvarė ir abi namuose užkluptas moteris.
Šitoms liepė sėsti ant kūnų.

Moterys nepakluso, susirietė kėbulo
kampe. Saugumiečiai nesispyriojo, leido
joms sėdėti ten, kur nori. Bet laisva vieta – vi-
sada laisva vieta, ir išvažiuodami kareiviai
ant žuvusiųjų kūnų paguldė šunį.

KAUNAS

Prieš įsikurdamas partizanų apygardos štabe
partizanas Mažytis slapstėsi Kaune. Kartą pateko į
pasalą, bet nesutriko: pokštelėjo į vieną pasalauto-
ją, į kitą ir, šaukdamas „Laikykit banditą!”, spruko
į gatvę.

Ir paspruko.

ÌLGOJO MIŠKAS

Šiame miške prie Dambravos partizanas Mažy-
tis susitiko su artimaisiais. Pavakarieniavo, šnek-
telėjo. Motina pasiguodė neatsiginanti nuo stribų,
partizanas, neseniai grįžęs iš Švedijos, papasakojo
savo nuotykius.

Pyplienė:
Kam tu, Kazeli, grįžai?
Sūnus:
O kaip kitaip? Čia žus vyrai, o aš būsiu ten?
Kad žus po penkių dienų – nepasakė. Pagaliau

niekas jo to nė neklausė.

VÌLNIUS

1958-ieji. Po ilgų tremties metų į namus bilda Be-
lickas. Traukiniui stabtelėjus Vilniuje – pirmoje lie-
tuviškoje stotyje, vyrukas iššoka į peroną ir nu-
skubėjęs prie kiosko, prašnekina pardavėją – tik tam,
kad sužinotų, ar Lietuvoje dar kalbama lietuviškai.

Kalbama! Bet užrašai ir skelbimai ant sienų – ru-
siški.

I. PIETŪS

PAKIRSNIAI

1944 metų vasara. Įveikę fašistinį žvėrį, Lietuvon
grįžta 1940-ųjų vaduotojai, užplūdo visus kelius.
Laukdamas jų, leitenantas Navickas pasitraukė į savo
Pakirsnius ir daržinėje įsirengė slėptuvę.

Neilgai trukus, kelyje pasirodė rusų kariškių gur-
guolė. Navickas su kaimynu smuko į slėptuvę. Pačiu
laiku: kariuomenė pasuko į pakelėje stinksinčią ūki-
ninko sodybą. Aptikę daržinėje šieno, kariai pradėjo
jį nešti arkliams.

Navickienė, nenuleidusi nuo daržinės akių, pa-
stiro: žinojo, ką kareiviai ras po šienu. Bet susitvardė,
čiupusi kelių mėnesių vaiką, puolė prie gurguolės vy-
resniojo ir pradėjo rypauti, kad šienas – vienintelis
jos ir mažylio turtas, kad, jo netekusi, turės badau-
ti.

Vadas suprato moteriškės bėdą ir liepė kariams
šieno neliesti; kad nereikėtų įsakymo kartoti, pastatė
prie daržinės raudonarmietį. 

Sargybinio būta stropaus: saugojo daržinę iki su-
temstant. Tuo pačiu saugojo ir slėptuvėje po šienu
pritilusį būsimąjį partizanų rinktinės vadą Vaclovą
Navicką – Perkūną.                                     Bus daugiau

˜

Tigro rinktinės partizanai

˜

˜

˜
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Lapkričio 5 d. Dortmundo menininkų namų „MEX im Künstlerhaus” erdvėje vyko
eksperimentinės muzikos koncertas, kuriame lietuvių garso ir vaizdo meninin-
kas, kompozitorius Arturas Bumšteinas pristatė Čekijos nacionalinio radijo ka-
nalo „Radio Vlatava” užsakymu sukurtą kūrinį „The Year of a Catdog” ugnies bei
molinių švilpynių garsams. Su menininku scena dalijosi amerikiečių avangardo
kompozitorė Judy Dunaway ir prancūzų kompozitorius Jerome Noetinger. Artu-
ro Bumšteino kūryba nelieka nepastebėta Vokietijoje – neseniai menininkas lai-
mėjo prestižinę Berlyno menininkų programos (vok. Berliner Künstler Programm
des DAAD) stipendiją, kuri suteiks galimybę 2017-ųjų metų antrojoje pusėje gy-
venti ir kurti Berlyne, aktyviai įsilieti į kultūrinį miesto gyvenimą, plėsti profesinį
tinklą bei pasirodyti įvairiose eksperimentinės muzikos erdvėse. 

Bendradarbiaujant Vilniaus galerijai AV17 bei VANE galerijai Niukasle, pirmo-
je savo solo parodoje „Mutations” Jungtinėje Karalystėje lietuvių menininkas
Andrius Erminas pristato daugiasluoksnes kompozicijas, kuriose plėtojamos sim-
bolių (su)keitimo bei paradoksalumo temos. Andrius Erminas savo kūryboje nau-
doja rastus daiktus, statybines medžiagas, gamtinius elementus, kuriuos jungiant
objektai kinta ne tik išoriškai, bet ir semantiškai. Menininko kūriniuose naudo-
jami elementai skiriasi savo prigimtimi: gamtinį pradą turintys elementai (medžiai,
šaknys, skeletai, bičių koriai) ir kultūriniai atributai, pasiskolinti iš vizualinio meno,
architektūros, religijos, kasdienybės ir šiuolaikinio pasaulio. Tačiau visi jie neiš-
vengiamai patiria mutacijas, yra įtraukiami į aiškių ribų ir taisyklių neturintį me-
nininko žaidimą. Dirbdamas su natūraliais objektais, skulptorius sąmoningai ki-
šasi į gamtą, sintetina ir kultūrina jos elementus.

Spalio 25–31 dienomis Saracinesco miestelyje, centrinėje Italijoje pirmą kartą
vyko Erasmus+ projektas „I GIOVANI NEL BORGO DELLA MUSICA”. Savaitės truk-
mės projekte dalyvavo jaunieji muzikantai iš Lietuvos, Ispanijos ir Italijos, kurie
pristatė muzikines programas ir įvairiuose užsiėmimuose susipažino su skirtin-
gomis kultūromis bei Erasmus+ edukacija. Projekto metu beveik kiekvieną die-
ną vyko dalyvių muzikiniai pasirodymai Saracinesco miestelio bažnyčioje. Daly-
viai buvo supažindinti su Erasmus+ programa, vyko kūrybinės dirbtuvės, skatinančios
geriau įsigilinti į programos naudą jaunam žmogui. Taip pat visos šalys rengė savo
kultūros ir kulinarinio paveldo pristatymus. Projekto metu taip pat vyko pažin-
tinės ekskursijos į aplinkinius miestelius bei Italijos sostinę Romą, o priešpasku-
tinę projekto dieną vyko visų dalyvių baigiamasis koncertas Saracinesco miestelio
bažnyčioje, kuriame pasirodė visų dalyvių šalių atstovai. 

Antanas Mončys
Atkelta iš 4 psl.

Birutė Turauskienė brolio pra-
dėjo ieškoti per savo kolegę, kurios
artimieji gyveno JAV. Viena jų, Ksa-
vera Jančys, paprašyta giminaičių,
užsienio lietuvių spaudoje įdėjo skel-
bimą apie ieškomą Antaną Mončį, –
pasakoja Giedrė Asin Marco. – Atsi -
lie pė Algirdas Julius Greimas, jis pa-
tarė parašyti į Prancūziją skulpto-
riui Janui Marteliui – Mončio uoš-
viui. Laiškas buvo perduotas per
diplomatą Stasį Antaną Bačkį. At-
sakymą lietuviškai rašė pats Anta-
nas uošvio vardu. Laiške prašoma
perduoti seseriai Birutei, kad ieško -
mas asmuo yra tas pats, gyvena Pa-
ryžiuje, vedęs ir besiverčiąs skulp-
tūra. Mončys seseriai davė uošvio
adresą ir kelerius metus susirašinėjo
Jano Martelio vardu, kad suklai-
dintų sovietinę valdžią”. Susisie-
kus su artimaisiais, JAV gyvenan-
čiam draugui Juliui Veblaičiui Mon-
čys užsimena, kad iš Lietuvos jam se-
serys „kažką širdžiai mielo” pasi-
unčia per sportininkus ir meninin-
kus, atvykstančius Paryžiun. Ap-
lan kyti išsiilgtą brolį, prasibrauti
pro „geležinę uždangą” pavyksta se-
seriai Birutei tik 1983-iais, nors bel-
s tasi ne į vienas duris jau nuo 1969-
ųjų. Po 45 metų pertraukos, 1989-ais
Lietuvon atvyksta ir Antanas Mon-
čys. Skuba į savo gimtinę Mončių
kaime, aplanko Palangą, motiną, se-
seris... Sugrįžęs Vakarų Prancūzijoje
Lez Herbje pilyje surengia parodą
„Antanas Mončys. Skulptorius lie-
tuvis”... Driekiasi kūrinių kelias
link Lietuvos, rengiamos parodos,
autorinės dovanotos kolekcijos ke-
liauja į tėvynę. 

...Paskutinis Mončio laiškas se-
seriai Birutei siųstas 1993 m. gegu-
žės 7-ąją. Apgailestauja, kad kelionę
į Lietuvą turįs atidėti dėl pašlijusios
sveikatos, bet tikisi pasveikęs greit
atvažiuoti: „Aš gydysiuos ir vėl pa-
simatysime. Mano kelionė tik ati-
dėta”, – rašo jis šeimai. Deja, į Lie-
tuvą grįžo tik Antano Mončio urna,
kurią priglaudė tėvų kapas Grūšlau -
kės kapinėse... Prie gintarinio Bal-
tijos kranto, Palangoje, 1999-aisiais
atveria duris Antano Mončio na-
mai-muziejus.

„MINTIS KAIP ŽAIBAS 
NUKRENTA”

Šviesusis pasaulio meninin-
kas, skulptorius modernistas, lie-
tuviškojo meno garsintojas – tai tik
dalis epitetų, tinkamų apibūdinti
A. Mončio kūrybos viršukalnėms.
Platus parodų, kūrybinių pasiekimų
takas tiesiasi nuo Paryžiaus iki Či-
kagos, Clevelando ir Kennebunk-
porto, Briuselio, Lježo ar Milano...
Prancūzų poetas, leidėjas ir redak-
torius André Silvaire’as įtraukia A.
Mončį į Oskaro Milašiaus bičiulių
draugiją, 1969 m. – Paryžiuje Kare-
nako Galerie du Prieuré, kartu su
Jeanu Arpu, Maxu Ernstu ir kitais,
Mončys dalyvauja šiuolaikinės ta-
pybos ir skulptūros parodoje „Penk-
tadienio noktiurnas”. 

Bendros parodos kartu Žibuntu
Mikšiu, Alfonsu Dargiu, Pranu Gai-
liumi įneša gaivaus vėjo lietuviškos
emigrantų dailės padangėje. Tėvo
provincijolo Leonardo Andriekaus
užsakymu, JAV pranciškonų vie-
nuolynui Kennebunkporte sukuria
Šv. Pranciškaus skulptūrą, antkapi-

nį paminklą Nepriklausomos Lie-
tuvos ministrui  pirmininkui Er-
nestui Galvanauskui, palaidotam
pietryčių Prancūzijos Eks le Beno
kapinėse, antkapinį monumentą Ne-
priklausomos Lietuvos ministrui
Broniui Kaziui Balučiui Šv. Patriko
katalikų kapinėse Leitonstoune Lon-
done, paminklą rašytojui, menoty-
rininkui dr. Jonui Griniui Miun-
cheno kapinėse. (J. Griniaus urną
perlaidojant Kauno Petrašiūnų ka-
pinėse 1998-aisiais, perkelta ir A.
Mončio skulptūra).

...Po V. K. Jonyno galerijos
skliau tais susitinka du kultūros
bendražygiai. Grodamos paslaptin-
gus choralus, tvirtai suręstos, kupi-
nos drąsaus polėkio ir naujų struk-
tūrų, ekspozicijoje rikiuojasi Mončio
skulptūros. V. K. Jonyno kūrybos
prieglobstis joms tinka, juk pats
Maestro skulptūrą vadino didžiąja
savo gyvenimo meile, visų menų
karaliene. Saulės spindulys užsi-
žaidžia A. Mončio piešiniuose, lyg ja-
ponų graviūrose sublyksi virtuo-
ziškai valdoma linija. „Kaip gimsta
kūrinys? Dažniausiai mintis kaip
žaibas nukrenta”, – ataidi A. Mončio
žodžiai. – „Piešiu tą mintį daugybę
kartų, dažnai ir iš molio lipdau, kol
galutinai išsiaiškinu. Man pieši-
mas, kaip muzikai gamas groti, rei-
kalingas kiekvieną dieną. Dėl savo
credo – nežinau. Viena aišku – reikia
dirbti, dirbti, dirbti”... 

....Parodos kuratorė Loreta Bi-
rutė Turauskaitė dalijasi Palangos
A. Mončio muziejaus rinkinio isto-
rija; gėriesi šios trapios A. Mončio gi-
minaitės pastangomis įžiebti ir puo-
selėti skulptoriaus kūrybos aukurą
Palangoje. Skamba dr. Danutės Zo-
vienės preciziškai parengtos knygos
„Antano Mončio susirašinėjimai.
Per toli gyvenu” laiškų ištraukos.
Stebina mokslininkės surinktų ad-
resatų geografijos platumos: Lietu-
va, JAV, Kanada, Prancūzija, Vokie-
tija, Didžioji Britanija, Belgija, Len-
kija, Šveicarija, Australija, o ir ra-
šyta mūsų tautiečio ne tik lietuvių,
bet ir prancūzų, anglų, vokiečių kal-
bomis. Veriasi tėvynainio meninin-
ko išgyvenimų gelmės... Dalį A.
Mončio laiškų į muziejų atsiuntė res-
pondentai Julius Veblaitis, Isolde
Poželaitė-Davis, Jonas Mockūnas,
Palubinskams siųstus laiškus per-
davė Vlado Palubinsko našlė Nijolė
Vedegytė-Palubinskienė. Rūpestin-
gų rankų išsaugota, Lietuvoje sura-
dusi savo vietą, sugrįžta kultūrinė
Atmintis, bylojanti apie plačiašakį
svetimos padangės ąžuolą – Antaną
Mončį.  q

Personalinės parodos „Skulptūra, pieši-
niai, koliažai“ plakatas.1969 m. gegužės
2–15 d. Galerija „Stud“, Paryžius


