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Vietoj įžangos

Žinomas žurnalistas (daug gražiausių gyvenimo metų atidavęs 
periodinei žurnalistikai) ir kiek mažiau žinomas poetas (išlei-
dęs vieną poezijos knygą „Lietus ir muzika, neturinti namų“) 
ČESLOVAS SKARŽINSKAS kai kurių skaitytojų teismui, o 
kai kurių – džiaugsmui atiduoda savo darbų knygą „Šiaurės 
vėjo smėlynai“. Pats autorius knygoje spausdinamus kūrinius 
įvardija kaip pasakojimus apie senąjį ir naująjį Lietuvos kai-
mą, apie žmones, išsaugojusius tradicijas, papročius, apeigas. 
To knygos pristatymui lyg ir užtektų, bet negaliu neišreikšti 
ir savo asmeninės nuomonės apie tai, kokius „smėlynus“ jau 
spėjo supustyti rūstoki „šiaurės vėjai“. Juolab kad autorių seniai 
pažįstu ne kaip eilinį žurnalistą, o kaip KŪRĖJĄ, turintį tvirtą 
savo nuomonę apie Lietuvos praeitį ir dabarties aktualijas, be 
galo įsimylėjusį savo gimtąją Dzūkiją. Ši knyga nėra koks nors 
kūrybinis atsiskaitymas už savo nueitą ilgesnį ar trumpesnį 
gyvenimo etapą, žmogaus kelio, dvasinės ir juslinės patirties, 
gyvenimo kelionės su visais jos nuotykiais, svarbiausiais įvykiais, 
apmąstymais, jausmais įvertinimas. Ji nepriklauso ir prie tų 
pilietinės (gerąja prasme) publicistikos knygų, kur su dideliu 
užsidegimu ir ambicingai ginamos etinės ar etninės vertybės, 
žadinamas amžininkų savigarbos jausmas ir pasitikėjimas savo 
jėgomis keliant juos naujam atgimimui, apie ką, manau, vis 
garsiau reikia kalbėti. Užtat joje daug gilių įžvalgų apie mūsų 
prieštaringą dabartį, individualios pasaulėjautos, visuotinės 
kovos su blogiu ženklų, pagaliau ir gražių ir teigiamų mūsų 
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gyvenimo pavyzdžių apie paprastus ir nepaprastus žmones, jų 
nerimo minčių pluoštelių, skaudaus gyvenimo epizodų – tai 
leidžia labiau patikėti Lietuvos ateitimi.

Jonas Mačiukevičius
Rašytojas
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Gyvenimą pakeitė pušyje rastas 
suopių lizdas

Eu ge ni jus Dro be lis lai min giau sias bū na ta da, kai su kup ri ne ant 
pe čių ir su fo to apa ra tu rankose at si du ria di džiau sio je Eu ro pos pel kė-
 je – Čep ke lių vals ty bi nia me re zer va te. Anks ty vą pa va sa rį jo ieš ko ti 
Mar cin ko ny se, kur gy ve na šei ma, be pras miš ka. Jis iš ti sas die nas pra-
 lei džia pel kė je: ste bi, foto gra fuo ja re tuo sius Lie tu vos spar nuo čius. 48 
me tų Dzū ki jos na cio na li nio par ko di rek to riaus pavaduo to jas moks lui 
ir in for ma ci jai, gam tos moks lų dak ta ras E.Dro be lis vie tos gy ven to jų 
va di na mas žmo gu mi–paukš čiu. Jis pir ma sis Čep ke liuo se ap ti ko ne 
vie ną spar nuo čių rū šį, ku rios, kaip bu vo teig ta, iš ny ko prieš šim tą ir 
dau giau me tų. Moks li nin kas sa vo ar chy ve tu ri dau giau kaip tūks tan tį 
pa ties fotogra fuo tų uni ka lių spar nuo čių kad rų. 

Ne ti kė tas ra di nys

E.Dro be lis paukš čių pa sau lį at ra do Anykš čiuo se. Vie ną die ną 
moks lei vis,  vaikš čio da mas Šven to sios kran tais, ne ti kė tai ap ti ko straz-
 do liz dą. Po ke lių die nų – suo pio, su suk tą aukš tos pu šies viršū nė je. 
„Kaž ko kiu bū du įli pau be veik į be ša kį me dį. Kaip da bar pri si me nu: 
bu vo va ka ras, lei do si sau lė, prieš ma ne tu pė jo trys suo piu kai – at-
 si vė rė toks fan tas tiš kas re gi nys…“ – sa vo pir mą ją tik rą ją pa žin tį su 
paukš čiais pri si mi nė vie nas žy miau sių Lie tu vos or ni to lo gų.  

Jau nuo liui plėš rie ji paukš čiai at ro dė la bai pa slap tin gi, pa trauk-
 lūs, nors žmo nės jų ne ken tė, juos kei kė ir me džio jo. Vi siems kai-
 mie čiams šie paukš čiai bu vo tik va na gai, pjau nan tys viš tas. 
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Die nos ir nak tys pel kė je

Ne aki vaiz džiai bai gęs Lie tu vos že mės ūkio aka de mi jos Miš ki-
 nin kys tės fa kul te tą, anykš tė nas at va žia vo į Va rė nos ra jo ne esan tį 
Čep ke lių vals ty bi nį re zer va tą.  Pa si ro do, E.Dro be lis la bai ver žė si į 
Čep ke lius – jis se no kai ži no jo, kad šis kraš tas įdo mus sa vo gam ta, 
ypač – paukš čiais. Pir mo ji pa žin tis su Čep ke liais E.Dro be liui nie-
 ka da ne iš blės iš at min ties. 1978-ųjų rug pjū čio mė ne sį, tą die ną, 
kai jis atvy ko, re zer va to dar buo to jų ne ra do, nes vi si atos to ga vo. 
Dvi die nas jis vaikš čio jo į Mar cin ko nių miš kų ūkio pa sta tą, kur 
vie na me ka bi ne te bu vo įsi kū rę ir re zer va to dar buo to jai. Ta čiau 
ant du rų vis kabojo spy na. Jis nu spren dė pats su si ras ti Čep ke lių 
rais tą. 

Dau giau kaip pus me tį gam ti nin kas Mar cin ko ny se glo bojo di dį jį apuo ką.                                   
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Už si me tė ant pe čių kup ri nę ir – į miš ką. Pri ėjęs pel kę, per ją ėjo 
vi są die ną, kol su te mo. Pernakvo jęs kaž ko kio je sa lo je, ki tą die ną  vėl 
klai džio jo po pel kę, ti kė da ma sis su ras ti kai mą. „Į to kią tai gą pa kliu-
 vau, kad per dvi die nas ne su ti kau nė vie no žmo gaus, tik vie ną syk 
kaž kur to li šu nų lo ji mą gir dė jau“, – pri si me na E.Dro be lis. 

Čep ke lių rais tas ta po gam tos mo kyk la. Čia jo ty ko jo ir ne 
vie nas pa vo jus: jį bu vo už puo lęs ir brie dis, ir šer nas, ir net šeš-
 kas. Vos pra dė jęs dirb ti moks li niu ben dra dar biu Čep ke lių re-
 zer va te, sa vo raši nius su nuo trau ko mis apie paukš čių gy ve ni mą 
ėmė spaus din ti įvai riuo se lei di niuo se. Ypač daug rašė apie sa vi tu 
gro žiu iš ki tų paukš čių iš si ski rian čių kur ti nių tuok tu ves. Pa sak 
E.Drobe lio, Čepkeliuo se su tin ka mi 182 rū šių paukš čiai. Net 48 
rū šių spar nuo čiai yra re ti ir įra šy ti į Lie tu vos raudoną ją kny gą. 
Moks li nin kas kuk li no si pa sa ky ti, kad daug re tų spar nuo čių pats 
ap ti ko ir su da rė sąlygas jiems šia me rais te ir jo pri ei go se pe rė ti. 
Vie nas di džiau sių šio or ni to lo go nuo pel nų – Čepkeliuo se pe-
 rin tys jūri niai ere liai. Prieš pen kio li ka me tų jo pa da ry ta me liz de 
po 150 me tų per trau kos šie ka ra liš kie ji paukš čiai ėmė pe rė ti ir 
au gin ti jau nik lius.

E.Dro be lis pel kė je ap ti ko ir pil ką ją me le tą, ere lį rėks nį, vaps va-
 ė dį, stul gį, balt nu ga rį ir tri pirš tį ge nius, di dį jį apuo ką, kur ti nius ir 
juo duo sius gan drus – bu vo ma no ma, kad šie paukš čiai Lie tu vo je 
išny ko.

Kran klys pa vo gė pi ni gus

Vie nus paukš čius ste bė ti pa vyk da vo leng viau, ki tus – sun kiai. 
No rint pa da ry ti ge rą paukš čio nuo trau ką, kar tais pri reik da vo    
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ne ju dant, įmer kus ko jas į šal tą van de nį, už si mas ka vus pel kė je, 
iš tū no ti daug va lan dų. Moks li nin kas daug kar tų fo to gra fa vo kur-
 ti nių tuok tu ves, bet ge rą nuo trau ką pa vy kę pada ry ti tik šie met, po 
ket vir čio am žiaus ste bė ji mų. Šie ir kai ku rie ki ti paukš čiai – la bai 
at sar gūs ir prie jų žmo gui prak tiš kai pri siar tin ti ne įma no ma.

Anot Mar cin ko ny se dir ban čio or ni to lo go, daug kas ma no, kad 
jam gam ta – po il sis, lais va lai kio pra lei di mas. Anaip tol. „Man gam-
 ta  nė ra po il sis, ei nu į ją juo dai dirb ti“, – sa kė E.Dro be lis. Kai jis 
nu ei na į tą pa čią vie tą, kur daug die nų pra lei do, paukš čiai jį sa vo 
bal sais sa vo tiš kai pa svei ki na. Ar spar nuo čiai jam tu pia ant pe ties? 
Pa šne ko vas nu si juo kė ir po pau zės pa sa kė, kad tik pri jau kin ti 
paukščiai taip ga li pa si elg ti. Tad var gu ar  gar sia jam lie tu vių kil mės 
po etui Os ka rui Mi la šiui tūp da vo lau ki niai paukš čiai ant pe ties, kai 
šis iš ei da vo pa si vaikš čio ti...

Kas ki ta – pri jau kin ti spar nuo čiai. Čep ke lių re zer va to or ni to-
 lo gas per sa vo gy ve ni mą jų ne vieną pri jau ki no – kai glo bo da vo 
pa lik tus jau nik lius ar su žeis tus paukš čius. 

E.Dro be liui dau giau sia juo kin gų pri si mi ni mų pa li ko glo bo tas 
kran klys. Karš tą die ną gamtinin kas iš si ren gė pa si im ti al gos. Įsi dė jo 
pi ni gus į va sa ri nių marš ki nių ki še nė lę – į tą pa čią, kur kran kliui 
le sa lo kas dien įdė da vo. Vos par ėjus į na mus, glo bo ti nis, kaip bu vo 
įpra tin tas, at plas no jo ant pe ties, įki šo sna pą į ki še nė lę, stvė rė vi sus 
ban kno tus – ir į lau kus. Tą kar tą vis kas ge rai bai gė si – E.Dro be lis 
lau ke šiaip ne taip su ra do kran klio už kas tus pi ni gus. 

Or ni to lo gas glo bo jo ir di dį jį apuo ką. Nemažai var go tu rėjo 
su šiuo plėš rū nu. Tai į vie no marcinkoniš kio viš ti dę įsi suks, tai 
vėl kie no kie me ko kį gy vą pa da rą nu tvers. Bet mar cin ko niš kiai 
nepyko. Anot jų, to kiam gra žiam paukš čiui, kaip di dy sis apuo-
 kas, ir viš tos ne gai la. 
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Pri pras ti bu vo sun ku

Dau ge lį me tų E.Dro be lis moks li niu ben dra dar biu dir bo Čep ke-
 lių vals ty bi nia me re zer va te. Pasta ruo ju me tu jis dir ba Mar cin ko ny se 
įsi kū ru sio je Dzū ki jos na cio na li nio par ko ad mi nist ra ci jo je. „Nors ne 
pir mus me tus dir bu ki to je or ga ni za ci jo je, bet ne nu trau kiau ry šio 
su paukš čiais“, – sa kė moksli nin kas.

Šio je dar bo vie tė je et no gra fe dar buo ja si ir jo žmo na Onu tė. Žy-
 mus Lie tu vos or ni to lo gas pripažino, kad prie to kio jo at si sky rė liš ko 
gy ve ni mo žmo na la bai sun kiai pri pra to. Iš pra džių abu sutarė, kad 
vie ną die ną gy vens tai kan tis prie jo, ki tą – prie jos. Bet to kio su si ta-
 ri mo gy ve ni mo drau gas teiš ga lė jo lai ky tis tik mė ne sį – vos snie gas 
iš tir po, ir  su tuok ti nis vėl die nų die nas ėmė tū no ti pas paukš čius. 
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Ne viską nuplauna lietus

Laiko laiptai

Lengvi lietaus lašai prausia dulkėtą, akmenimis grįstą miestelio 
aikštę, kurios vidury – baltutėlė cerkvė. Kažkada šioje vietoje sto-
vėjusi Merkinės rotušė. Dabar cerkvėje – kraštotyros muziejus. Už 
baltų mūrinių sienų tarytum akiai artimas paveikslas prisiglaudusi 
Dainavos krašto praeitis. Miestelio širdis. Ji ima smarkiai plakti, 
kai virš Nemuno ir Merkio susitvenkia lietaus debesys. Nes pirmieji 
lašai nuplauna užmaršties dulkes. Tarytum atsiveria tyla, kurioje 
neužtiksi keleivių. Sušmėžuoja netolimų laikų vėlės.

Tuomet, regis, vėl matau ant cerkvės laiptų lietuje stovintį mo-
kytoją  Juozą Vitkų, muziejaus įkūrėją. Atrodo, jis stovi vienplaukis 

Merkinė iš paukščio skrydžio.
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 lietuje. Dar prieš trisdešimt metų dzūkeliai nesuprato jo keisteny-
bės – rinkti Merkinės vienkiemiuose dūlančias senienas... 

O mokytojas Juozas Vitkus žinojo, ką daro. Nekreipė dėmesio į 
pašaipūnus.  Su mokiniais ėjo per kaimus –  sulytas, perpūstas vėjų, 
aplodytas šunų, pajuoktas čechoviškų vietos valdininkėlių. Sukandęs 
dantis rinko eksponatus, negailėjo menko mokytojo atlyginimo. Iš 
pradžių senienas kaupė namuose, mokykloje. Galų gale įsiprašė į 
cerkvę, tada dar trenkusią dvidešimtojo amžiaus Rusijos pelėsiais. Išsi-
sklaidė ta troškuma, kai iš netolimos praeities į Merkinės cerkvę įžengė 
Vincas Krėvė, liaudies išminčiai, kai prakalbo ainių Dainava. Bet kai 

Mokytojas Juozas Vitkus seniai iškeliavo Anapilin, tačiau 
jo įkurtas kraštotyros muziejus neleidžia užmiršti Didžiojo 
Dzūko.
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į  kraštotyros muziejų vis dažniau kelią ėmė surasti ekskursijos, Juozas 
Vitkus nutilo ir tyliai išėjo iš gyvenimo. Sakoma, lietui lyjant...

Laimei, suspėjo pamatyti, ko gero, svarbiausią savo gyvenimo 
knygą –  apie jo įkurtą kraštotyros muziejų, laimei, išgirdo net 
valdininkų lūpose pagarbiai skambantį savo vardą.

Mokytojas, regis, ir šiandien stovi ant cerkvės laiptų, kviesdamas 
užeiti į vidų, kur gražus Merkinės vardas parašytas, kur miestelio 
istorija aštriais laiko kirčiais paženklinta. Vėliau daugelį metų 
muziejų turtino J.Vitkaus darbų tęsėjas, irgi mokytojas Juozas 
Kaupinis. Bet ir jis prieš trejus metus išėjo iš šio gyvenimo. Jis 
labai pagarbiai prisimindavo kraštotyros muziejaus įkūrėją. Abu 
Merkinės mokytojai artimai draugavę, jaunesnysis kolega  J.Vitkų 
sunkiomis akimirkomis drąsinęs nesustoti, nemesti tuomet dau-
geliui valdininkų priešiškos, o savo tiesioginiam pedagogo darbui 
ir pavojingos idėjos.

Tik šiandien, lietui lyjant, viskas atrodo skaidru ir be galo 
kilnu...

Amžinatilsį mokytojas J.Kaupinis ne tik kraštotyros muziejų 
turtino, bet ir įkūrė Merkinėje Lietuvos kovų ir kančių istorijos 
muziejų. Pastarąjį pats įkūręs Atgimimo pradžioje tolėliau nuo mies-
telio aikštės, po karo buvusioje enkavėdistų būstinėje. J.Kaupinio 
iniciatyva buvusiame mokyklos stadione pastatyta Partizanų 
koplyčia, išdygo kryžių kalnelis –  daugiau kaip šešiems šimtams 
čia enkavėdistų ir stribų užkastų aukų atminimui. Kad Merkinėje 
lenkia galvas už  laisvę kritusiems, imasi pažinti savo istoriją, irgi 
Jūsų, mano mokytojau, didžiulis nuopelnas.

Ir štai jau – ne vien gražus sapnas. Šiandien, lietui lyjant.
Taigi lyjant lietui kaip niekad traukia sugrįžti į dabarties provin-

ciją. Vis dar niūroką: dar daug užsilikusių šeimininkiškos rankos 
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nepaliestų išklypusių ir purvinų gatvelių, atmintį praradusių gir-
tuoklių etc! Ir to nenutrinsi nuo miestelio veido, šiltas Merkinės 
lietuti!

Greičiau į muziejų! Į garbingą senolių pasaulį, į J.Vitkaus (o 
dabar – ir J.Kaupinio) senąjį miestelį... Į prieškarinį, kur aštuoniose 
žydų smuklėse puikavosi riebios silkės!

Karas išguldė du tūkstančius žydų už Stangės upelio. Karas iš-
guldė, o pokaris užlygino žemę. Ant sutrešusių kaulų vešliai auga 
žolė...

Senoji sostinė

Ak, Dieve, kokių tik žmonių nedavei miesteliui! Bepigu buvo 
rašytojui Gabrieliui Garsijai  Markesui, jeigu jau jo miestelyje – nei 
vagių, nei žudikų, o Izabelė ramiai žvelgia į lietų Makonde... Bet 
juk turėjo lyti panašiai kaip Makonde, kai pirmąsyk V.Krėvė lėtai 
sugrįžo į Merkinę. Po daugelio metų... O kaip seniai norėjo sugrįžti. 
Neleido. Profesoriaus, rašytojo bijojo. Bet J.Vitkus pirmasis jį pasi-
kvietė... Čia jis, Dainavos dvasia, susimąstęs žiūri į savo jaunystės 
mokyklą, amžiams parimęs po miestelio medžiais. Išvarytam sūnui 
po kojų galima padėti Dzūkijos laukų gėlių. Lyja lietus... Kaip 
būtų gera dabar visiems susėsti čia, ant cerkvės laiptų: mokytojui 
J.Vitkui, jo darbų tęsėjui J.Kaupiniui, puodžiams Mašalai, Giedrai, 
Miliauskui, Averkai. Sueitų visi vienu sykiu – aikštę užpildytų. Bet 
visi susirinkti jau nebegali...

Merkinė – sužalota senoji Dainavos sostinė, senasis Lietu-
vos kunigaikščių miestas, dar XV a. gavęs Magdeburgo miesto 
teises... Bet tai – istorija. Dabar miestas virtęs tyliu provincijos 
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miesteliūkščiu. Net Dzūkijos sostinės titulą Alytui perleido. Kam 
ir kodėl to prireikė, jeigu vis dėlto yra senoji Dainavos krašto 
sostinė – Merkinė?!

Merkinę dar prieš kelis dešimtmečius galvota padaryti Druski-
ninkų kurorto palydovu: čia rasta ir mineralinio vandens šaltinių. 
Daug planų ir kalbų būta. Čia įsikurti buvo užsimoję Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro artistai su Virgilijumi Noreika 
priešaky, bet gamtosaugininkai jiems Merkinės pakrašty, ant Merkio 
krantų, vilos statytis neleido. Patriukšmauta ir nurimta. 

Ak, Merkinė... Kas iš jos per šešiasdešimt metų liko? Karas ir 
pokaris nusinešė į kapus miestelio inteligentus, gabiausius amatinin-
kus, rezistentus. Senajame amatininkų mieste turbūt jau niekados 
nesigirdės pirklių žingsnių.

Juozas Kaupinis daugelį metų tęsė merkiniškio Juozo Vitkaus puoselėtas 
krašto kultūros tradicijas.   
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O kas žino, kokia Merkinės ateitis?
Lyja. Dideliais lašais į miestelio grindinį...
Ten, kur dūla partizanų kaulai.
Prieš cerkvę stovėjo stribų būstinė. Prie jos, priešais aikštę, stribų 

numesti nukautų partizanų kūnai gulėdavo po tris keturias dienas. 
Motinos bijodavo prieiti:  jei išsiduos, kad tai jų vaikai, laukė Sibiro 
katorga. Tik vienai kitai motinai ar tėvui už naminę ar lašinių paltį 
pavykdavo išsiprašyti iš stribų sūnaus lavoną.

Praeityje čia kirtosi kunigaikščių ir carų keliai. Daug ką šimtmečiai 
nugramzdino amžiams. Praeitis kaip skaudi laiko rykštė atsikartoja, 
stovint ir žiūrint į lietuje skendinčią miestelio aikštę... Ji ir šiandien 
nesumažėjusi, tik daugelį kartų perklota akmenimis. Prieš gerą de-
šimtį metų ją kasinėję archeologai metro gylyje rado senojo miestelio 
grindinį. Beveik tokį patį, kaip ir dabartinį. O kitoje aikštės pusėje, 
kasant buitinio gyventojų aptarnavimo paviljono pastato rūsį, sako, 
statybininkai netikėtai aptikę ir aukso, įvairių vertingų archeologinių 
daiktų. Bet viskas kažkodėl liko paslaptyje...

Kur buvo Merkinės vidurinės mokyklos stadionas, ten rezistentų 
kaulai išdraikyti, po žalia veja žemėje sumaišyti. Žaidėme čia futbo-
lą, bėgiojome ir nežinojome... Brandaus socializmo laikai... Buvo. 
Bet buvo ir žmonių, bandžiusių išgelbėti bent dalelę Merkinės 
praeities. Kokia šiandien būtų senoji Dainavos sostinė be muziejų? 
Kas prisimintų prie cerkvės išlikusį mūrinį namą ir jame po me-
džioklės staiga pasimirusį (1648 m.) Lietuvos didįjį kunigaikštį ir 
Lenkijos karalių Vladislovą Vazą, paliepusį jį mirštantį išnešti į tą 
pačią aikštę priešais cerkvę: tepamato paprasti miestelėnai.
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Partizanų koplyčia Merkinėje.
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Atkakli žemaitė laimę  
surado Širvintose

Scho las ti ką Ja siu ke vi čie nę pa žįs ta vi si šir vin tiš kiai. Pen kias de šimt 
me tų šiuo se kraš tuo se ji dir bo ve te ri na re. Vie na už au gi no ir į moks lus 
iš lei do vie nuo li ka vai kų. Ir šian dien į aš tun tą ją de šim tį įko pu si po-
 nia Scho las ti ka žva li, ener gin ga, be jos neap si ei na nė vie nas di des nis 
ar ma žes nis ra jo ne vyks tan tis ren gi nys. Už per nai šią že mai tę, ki lu sią 
iš Plun gės kraš to, dau gu ma ra jo no gy ven to jų iš rin ko Šir vin tų kraš to 
me tų žmo gu mi. 

Žmo nės dak ta re va di na

Vi są gy ve ni mą po nia Scho las ti ka gy dė gy vu lius, o ne re tai – ir 
žmo nes. Vis dėl to jau nys tė je jai te ko mo ky to jau ti at kam pia me Že-
 mai ti jos kai me ly je (nors ir ne bu vo šių moks lų bai gu si). „Po ka ro 
vi si to kie man dri bu vo me, ne blo gai se kė si vai din ti, tad, pa žįs ta mos 
mo ky to jos pa kal bin ta, ir nu ė jau vai ku čių mo ky ti“, – pir muo sius 
sa va ran kiš ko gy ve ni mo me tus pri si me na mo te ris. Ta čiau gy ve ni mas 
gim ti nė je ne bu vo ra mus: die ną so vie ti nes tie sas bruk da vo, nak tį –  
miš ko bro liai bels da vo si...  

So vie ti niai sau gu mie čiai, įta rę Scho las ti ką pa lai kant ry šius su 
par ti za nais,  ėmė ją per se kio ti. Mer gi na, no rė da ma iš veng ti trem ties, 
pa bė go į ki tą Lie tu vos kraš tą – Šir vin tas. Čia ir ta po ve te ri na re. Šią 
spe cia ly bę ne aki vaiz di niu bū du įgi jo Klai pė dos tech ni ku me, vė liau 
tę sė stu di jas Kau ne, Ve te ri na ri jos aka de mi jo je.
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Šir vin tiš kiai my li ir ger bia Scho las ti ką Ja siu ke vi čie-
 nę – ge rą mo ti ną ir ve te ri na ri jos spe cia lis tę.

Pa sak po nios Scho las ti kos, ko ge ro, ve te ri na re ta po to dėl, kad 
Šir vin to se su ti ko bū si mą jį vy rą Ser ge jų, ku ris tuo met va do va vo 
ra jo no Ve te ri na ri jos tar ny bai. Šir vin tiš kė dir bo ir gi ne ko lo ge ra-
 jo no Ve te ri na ri jos sto ty je, ir ve te ri na re ko lū ky je, bet dau giau sia 
me tų – ve te ri na ri jos vais ti nė je. „Be veik vi sus tuos me tus vy ras 
bu vo ma no vir ši nin kas, o prieš iš ei nant į pen si ją jau sū nus Vin cas 
va do va vo. Taip jau nu ti ko, kad man ko man da vo ir vy ras, ir sū nus. 
Bet žmo nės gy vu lių gy dy ti vis kvies da vo ne juos, o ma ne“, – sa ko 
S.Ja siu ke vi čie nė. Jos pa gal bos pra šy da vo net uk mer giš kiai. Pa skli-
 do gan das, kad S.Ja siu ke vi čie nė gy vu lė lius aki mis gy dan ti. 

Nors po nia Scho las ti ka jau se no kai pen si jo je, iš pa gar bos šir-
 vin tiš kiai ją ir da bar dak ta re va di na.   
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Vai kai bai gė aukš tuo sius

S.Ja siu ke vi čie nė, už au gi nu si net vie nuo li ka vai kų, di džiuo ja si, 
kad vi si jie bai gė aukš tuo sius moks lus. Šian dien Ja siu ke vi čių šei mo je 
yra vos ne vi sų po pu lia riau sių pro fe si jų at sto vų: dak ta rų, tei si nin kų, 
ag ro no mų, ver sli nin kų ir t.t. Ele na, Te re sė ir Arū nas – ag ro no mi jos 
moks lus bai gė, o Vy tau tas, Vin cas ir Juo zas ta po ve te ri na rais, Gra ži na 
ir Ni jo lė – tei si nin kės, Ka zys – ver sli nin kas. Duk ra Ra mu nė dir ba 
Šir vin tų ra jo no sa vi val dy bės Vai ko tei sių ap sau gos tar ny bo je. Tik vie-
 nin te lė Rū ta įsi kū ru si Vo kie ti jo je. Še ši vai kai gy ve na Šir vin to se, ki ti –  
Vil niu je, Kau ne. „Da bar net su mai šau, ku ris ka da gi męs“, – juo ka vo 
šir vin tiš kė. O dar sun kiau bū na pri si min ti, koks vie no ar ki to anū ko 
var das, nes jų po nia Scho las ti ka tu ri net 23. Jau ir vie nas pro anū kis 
krykš tau ja. Ne ap sa ko mai links ma bū na, kai vi si su va žiuo ja į ma mos 
na mus Šir vin to se: to mis die no mis nuo gar sų ir kal bų, re gis, dvi aukš tis 
kil no ja si... 

Be je, S.Ja siu ke vi čie nė, pa si pik ti nu si so vie ti niais oku pan tais, 1991 
m. sau sio 13 d. su ren gu siais ne kal tų Lie tu vos žmo nių žu dy nes, pro-
 tes tuo da ma prie Sei mo nu me tė so vie ti niais me tais gau tą Mo ti nos 
did vy rės auk so žvaigž dę... 

Sta tė vie na

S.Ja siu ke vi čie nė pri si me na, kaip de šimt me tų vie na sa vo jė go mis 
sta tė na mą. Pa sak šir vin tiš kės, vy ras ne no rė jęs to kio būs to, jis vis 
tvir tin da vo, kad šei ma iš si teks ir ra jo no Ve te ri na ri jos tar ny bos su-
 teik ta me bu te. Po nią Scho las ti ką, tuo me tu jau pa gim džiu sią de vy nis 
vai kus, pik ti no to kie vy ro iš ve džio ji mai. „Ser ge jus tik kny gas pir ko 
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ir jas skai tė... Kai jis mi rė, gal tris ar ke tu ris sunk ve ži mius kny gų iš 
jo bu to į sa vo na mą par si ve žiau“, – apie vy ro bū dą pa sa ko ja S.Ja siu-
 ke vi čie nė. Po tru pu tį ji pir ko sta ty bi nes me džia gas, dė jo ply tą prie 
ply tos ir taip su si lip dė nuo sa vą na mą. La bai gra žiai mo te ris kal ba apie 
vie ti nį meist rą, ku ris pus dy kiai na mą pa sta tė. Vie ną kar tą jis po niai 
Scho las ti kai pra si ta ręs: „Man gai la ta vo vai kų, tai ir sta tau“. 

Dau gia vai kė mo ti na pri si pa žįs ta, jog bū da vo die nų, kai nė 
ka pei kos ne tu rė da vu si (tuo met už kiek vie ną vai ką mo kė jo tik po 
tris rub lius). Da bar mo te ris net ste bi si, kaip tuos me tus iš tvė rė ir 
ne puo lė į pa ni ką. Iš nuo tai kin go šir vin tiš kės pa sa ko ji mo ga li ma 
su si da ry ti įspū dį, jog že mai tė nuo Plun gės per gy ve ni mą ėjo tik 
juo kau da ma.    

Šian dien S.Ja siu ke vi čie nė – tar si iš nau jo gi mu si. Ji ak ty viai da-
 ly vau ja „Bo čių“ bei In va li dų drau gi jų veik lo je. Mo te ris ro dė pus-
 mai šį įvai riau sių gar bės ir pa dė kos raš tų, gau tų iš val džios. Re tas 
at ve jis, kad to kio gar baus am žiaus mo te rį ra jo no Me tų žmo gu mi 
ti tu luo tų.   
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Afganistano karo šmėkla  
klaidžiojo po Lietuvos sodžių

„Pagalbos misija“

Sunkiausia rašyti apie artimiausią brolį, jaunesnįjį, su kuriuo 
atsisveikinau visam laikui 1981-aisiais. Jis buvo vienas iš pirmų-
jų Afganistano karo dalyvių. Pašauktas į sovietinę kariuomenę 
1979-ųjų pavasarį. Kaliningrade ištarnavo 8 mėnesius. O paskui... 
„komandiruotė“ į Afganistaną.Taip iš pradžių eiliniams kareiviams 
melavo karininkai. Tuo metu Lietuvoje įvairaus rango partorgai 
bosijo apie „brolišką pagalbą“ kaimyninei šaliai, kurioje reikia ap-
ginti „liaudies revoliuciją“. Mes supratome, kokia tai „revoliucija“ ir 
kokia tai bus „nekalta“ sovietų armijos misija. Bet iš pradžių Vilniuje 
su draugais vylėmės, jog bus išvengta karo, ši karinė avantiūra ilgai 
neužtruks. Net nesisapnavo tai, kas vėliau įvyko.

1980-ųjų sausio vidury gavau brolio Antano laišką. Greitai atplė-
šiau voką ir ėmiau skaityti, bet tik po kelių valandų iki galo  pajėgiau 
jį perskaityti. Pribloškė jau pirmosios laiško eilutės: „Laišką tau rašau 
dėl to, kad Kaliningrade aš daugiau nebetarnausiu – išvykstu į Af-
ganistaną. Iš mūsų artilerijos dalinio paėmė 100 kareivių. Į tą sąrašą 
papuoliau ir aš...Atrinko pačius geriausius specialistus. Su manimi 
važiuoja (...) ir 10 lietuvių. Vis drąsiau bus...“

Grumtynės už gyvybę 

Mėnesį išrinktuosius dieną ir naktį muštravo poligone netoli 
Ašchabado. Daugelis vakarykščių vaikiokų, kuriems dar ir ūsai 
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Taškento karo ligoninė. Įsižiūrėkite į šių lietuvių vaikiškus veidus (brolis –  
trečias iš kairės). Jie buvo nusiųsti į mirties pragarą, priversti žudyti, vykdyti 
siaubingus įsakymus.

gerai nežėlė, po pratybų, 1980 metų vasario 24 dieną, perkirto 
Afganistano sieną. O jau kovo 19 dieną po mūšio kalnuose dau-
gelis iš jų į tėviškę keliavo cinkuotuose karstuose arba sužaloti – į 
Taškento karinę ligoninę. Į pastarąją pakliuvo ir brolis su trim 
lietuviais. Jiems nusišypsojo „laimė“ išlikti gyviems: vienam su 
sprogstamosios kulkos sutrupinta ranka, kitam – su peršauta koja, 
broliui ir dar vienam lietuviui – po stiprokos kontūzijos.

Pusantro mėnesio brolis gydėsi Taškente. Po ligoninės – vėl į 
Afganistaną. Nors jau buvo paliegęs, silpnos sveikatos. Tik po ke-
lių savaičių sovietų karininkai jį „nurašė“ , kaip tąsyk sakydavo –  
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demobilizavo. Lietuvos gydytojai jam pripažino antrąją inva-
lidumo grupę ir paskyrė 70 rublių pensiją. Tokiu „nuopelnu“ 
brolis pasinaudojo labai trumpai. Staiga vieną dieną jis ėmė 
nevaldyti kairės kūno dalies, nustojo kalbėti. Atsidūrė Vilniaus 
1-ojoje tarybinėje ligoninėje, vėliau jį išvežė į Raudonojo Kry-
žiaus ligoninę. Paralyžių pagydė. Įvyko stebuklas: brolis pradėjo 
judėti, su logopedo pagalba – kalbėti. Bet gal tik mėnesį truko 
džiaugsmas. Staiga vėl – paralyžius, ėmė ryškėti net gydytojams 
nesuprantami organizmo silpimo, nykimo simptomai. Tuo metu 
garsiai negalima buvo kalbėti apie radiaciją, cheminį ginklą, ku-
rių poveikis brolio organizmui vis stiprėjo. Be abejo, šią dozę jis 
gavo Afganistane. Galiausiai išsipūtę plaučiai užspaudė širdį...

Karo aidai

Jis mirė tyliai, prieš mirtį nieko nepasakęs. Bet prieš tai man 
pasakojo apie karo siaubą Afganistane: sudraskytus kareivių 
kūnus, rusų kareivių išprievartautas, o paskui nudurtas afganes, 
apie užnuodytus šulinius, apie penkiasdešimties vietų palapi-
nę, kurioje miegota kaip zuikio, ant automato, nes kiekvieną 
akimirką iš savų sovietų musulmonų tautybės kareivių galėjai 
į pašonę durklu gauti...Šie susikalbėdavo su afganais, nes jų 
tikėjimas – vienas. Iš pradžių kareiviams trūko vandens, net 
džiūvėsių. Tik generolui pasiskundus, maistą ir vandenį ėmė 
tiekti reguliariai. 

Tai tik nuotrupos, kurias spėjo papasakoti „nurašytas“ iš 
sovietų armijos brolis. Lietuvos Vyriausybė iš pirmo žvilgsnio 
priėmė lyg ir humanišką nutarimą per dvejus metus išmokėti 
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Afganistano karo dalyvių aukų tėvams, jaunuoliams, šiame kare 
tapusiems invalidais, kuklias kompensacijas. Tačiau šio baisaus 
karo likę gyvi dalyviai užmiršti. Tarsi jie būtų ne mielos mūsų 
Lietuvos vaikai. 
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Motina girdi žuvusio sūnaus 
žingsnius

1991-ųjų liepos 31 d. Lietuvos žmones sukrėtė Medininkų tra-
gedija: ankstyvą rytą buvusios Sovietų sąjungos specialiųjų tarnybų 
užsakymu buvo itin žiauriai nužudyti keturi Lietuvos policininkai 
ir trys muitininkai. 

Į šeštąjį dešimtmetį įkopusi Aldona Rabavičienė kaip šiandien mena 
Lietuvos pasienyje įvykdytas kraupias žudynes. Tądien anksti pakirdusi 
pagamino šaltibarščius ir laukė iš muitinės pamainos sugrįžtančio 
sūnaus Ričardo. Staiga per radiją išgirdo apie tragediją Medininkuose. 
Iš pradžių klaikia žinia nenorėjo patikėti. Kai į tuometinį Rabavičių 
šeimos Lazdynuose esantį butą pasibeldė sūnaus bendradarbiai, moti-
na, žiūrėdama pro akutę, tarp stovinčių muitininkų tikėjosi pamatyti 
ir sūnų... Bet atidariusi duris Ričardo, deja, neišvydo. Jo draugai 
verkiančią motiną paguodė, kad Ričardas gyvas, bet sunkiai sužeistas 
ir nuvežtas į Vilniaus šv. Jokūbo ligoninę. 

Muitininkai A. Rabavičienę ten bemat nuvežė, tačiau gydytojai 
pamatyti leisgyvio sūnaus neleido. Jos sūnui buvo peršauta galva. Po 
dviejų dienų dvidešimt vienerių metų muitininkas Ričardas Rabavičius 
mirė taip ir neatgavęs sąmonės...

Gaubia paslaptis

Kai apsilankėme Aldonos Rabavičienės bute Justiniškėse, nuo 
didžiojo kambario sienos į mus žvelgė skvarbių akių jaunuolis. 
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Atrodė, lyg niekur būtų iš šio pasaulio neiškeliavęs. Žuvusiojo 
Ričardo motina iš pradžių stengėsi slėpti jaudulį, bet, ėmus vartyti 
sūnaus albumus, žiūrėti pirmojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordiną, 
kuriuo muitininkas buvo apdovanotas po mirties, moters virpulį 
dažnokai išduodavo ne tik balsas, bet ir rankos. Tądien dar kartą 
teko įsitikinti, kad nieko nėra šventvagiškiau, kaip paliesti neužgi-
jusią žmogaus sielos žaizdą. 

Bet keista buvo, kad A. Rabavičienė, pirmosiomis Nepri-
klausomybės dienomis netekusi sūnaus, beveik nieko nekaltino.  

Aldona Rabavičienė sulaukė ne vieno sunkaus gyvenimo 
smūgio, bet sūnaus žūtis – skaudžiausia.
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O priekaištų  tuometinei valdžiai yra išsakiusi ne vieno Medi-
ninkuose žuvusiojo motina, kiti artimieji. Ir ne tik jie. Juk dar 
ir šiandien tų kraupių Medininkų tragedijos liudytojams, šiaip 
dažnam pašaliečiui neaišku, kodėl sužeistas Ričardas daugiau 
kaip dvi valandas iš Medininkų buvo vežamas į Vilnių, kodėl taip 
ilgai ir sunkiai sužeistajam ieškota ligoninės? Kodėl pirmiausia 
Ričardas buvo nugabentas į Raudonojo Kryžiaus ligoninę, o tik 
vėliau į šv. Jokūbo – ten, kur pirmiausia ir vežami patyrusieji 
galvos traumas?

Tragedijos liudytojai teigia, kad R. Rabavičius buvęs lengviau 
sužeistas nei po sudėtingų galvos operacijų išlikęs gyvas muitinin-
kas Tomas Šernas. Tiesa, iš karto dėl šio akibrokšto, regis, tuome-
tinės Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis 
buvo sudaręs komisiją ir pavedęs išaiškinti, kodėl sužeistajam  
R. Rabavičiui nebuvo operatyviai suteikta medicinos pagalba. 
Tačiau ši istorija greitai užgeso. „Žinau, kaip ten buvo, bet ar jie 
teisybę pasako...“ – tyliai išsitarė A. Rabavičienė.  

Praėjus vienuolikai metų po kraupios tragedijos Medininkuose, 
tebelieka daug neįmintų mįslių. Pavyzdžiui, ar buvo įmanoma 
išvengti aukų Medininkuose? Į šį klausimą šiandien atsakoma 
įvairiai. Galbūt kai kam iš tuometinės valdžios jos buvo net 
reikalingos? Juk tą naktį Medininkuose kartu su muitininkais ir 
policininkais privalėjo budėti ir vienas politikas iš Aukščiausiosios 
Tarybos. Deja, valdžios atstovų 1991 m. liepos 31 d. su pirmaisiais 
Lietuvos Nepriklausomybės sienos gynėjais Medininkuose, kaip 
ir prie Televizijos bokšto įsimintinąją sausio 13-ąją, nebuvo. O 
juk ne vienas artimiau su tais įvykiais susijęs tvirtina, kad Aukš-
čiausiojoje Taryboje buvęs parengtas politikų budėjimo muitinės 
postuose grafikas... 
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Ir Aldona Rabavičienė patvirtino, kad tuomet Medininkuose 
turėjęs budėti politikas, tačiau kuris –  tiksliai nežino.  

Į muitinę – motinai nežinant

„Muitininku Ričardas tapo visai atsitiktinai, nes jis buvo bai-
gęs kulinariją. Vos grįžęs iš tarnybos sovietinėje kariuomenėje, 
nuėjo dirbti pagal specialybę į vieną sostinės kavinukę, esančią 
dabartinėje Didžiojoje gatvėje“, – pasakojo A. Rabavičienė. 
Kulinaro specialybę sūnus pasirinko, nusižiūrėjęs į mamą, visą 
gyvenimą dirbusią tokį patį darbą prestižiniame sostinės „Erfur-
to“ restorane. Pasak jos, Ričardas kavinukėje susitiko bendraklasį 
iš Vilniaus 40-osios vidurinės mokyklos, dirbusį Medininkų 
muitinės poste. Žodis po žodžio, ir buvę klasės draugai tapo 
bendradarbiais. 

Apie Ričardo apsisprendimą dirbti muitinėje motina sužinojo 
tik sūnui ėmus važinėti į Medininkus. „Tik tris paras Ričardas 
Medininkuose atbudėjo, o iš ketvirtojo budėjimo negrįžo“, – tyliai 
prisiminė A. Rabavičienė. Ji prisipažino nenorėjusi, kad sūnus dirb-
tų pavojingame muitinės poste. Bet, anot moters, ar kariuomenėje 
atitarnavusį sūnų imsi auklėti?

Tačiau dzūkės moters, kilusios iš Alytaus rajono Savilionių 
kaimo, laukė dar vienas išbandymas. Nespėjo nutolti kruvini 
Medininkų įvykiai, atlėgti nuo skausmo motinos širdis, kai vieną 
dieną ją vėl tarsi žaibas nutvieskė – dirbti muitinėje panoro dar ir 
aštuoniolikos neturintis sūnus Audrius... Motinai jis tiesiai šviesiai 
pasakė: eisiu į Medininkus, kur Ričardas dirbo. „Ir šįkart negalėjau 
užginti“, – tvirtino A. Rabavičienė.
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Kadangi Audrius buvo nepilnametis, jis muitininko darbą 
pradėjo Vilniuje, sandėlyje. Bet greitai atsistojo žuvusiojo brolio 
vietoje – Medininkuose. Jau daugiau kaip dešimt metų Audrius 
ten dirba. „Brolio vieton stojau, norėdamas už jį atkeršyti“, – taip 
motyvavo savo apsisprendimą dirbti muitinėje jaunėlis A. Rabavi-
čienės sūnus. Tą rytą, kai Medininkuose buvo nužudyti muitininkai 
ir policininkai, Audrius vasarojo pas močiutę Savilionių kaime. 
Tragedijos išvakarėse jaunuolis po vienuoliktos valandos jau rengėsi 
miegoti. Staiga kieme ėmė kaukti močiutės šuo. „Išėjau į lauką, 
paglosčiau, nuraminau šunį. Močiutė pasakė, kad šuo kaukimu 
pranašauja žmogaus mirtį – gal kažkurio kaimo senolio, ne tik 
artimo“, – bandė nuraminti, paraginusi eiti miegoti anūką. Deja, 
šuns kaukimas buvęs pranašingas...   

Pasigenda šiltesnio dėmesio

A.Rabavičienei po sūnaus žūties valdžia Justiniškėse suteikė 
dviejų kambarių butą, sulaukusi penkiasdešimties metų, ėmė gauti 
550 litų valstybinę pensiją. Iš pradžių Medininkų aukų artimieji 
buvo kviečiami į Prezidentūrą, Vyriausybę ir kitas valstybines insti-
tucijas – kaskart pagerbiami. Bet, išskyrus Muitinės departamentą, 
valdžia pamažu užmiršo Medininkų aukų artimuosius. Dabar A. 
Rabavičienė ir jos likimo žmonės aiškiai pasigenda tokio  dėme-
sio. Sunkią sūnaus netektį jai padeda išgyventi bendravimas su to 
paties likimo šeimomis. Moteris dažniausiai susitinka su trakiškių 
Orlavičių šeima. 

A. Rabavičienei likimas negailestingas buvo nuo pat mažens –  
ji patyrė ir karčią tremtį. Dešimt metų su tėvais praleido Kras-
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nojarsko krašte. O štai po sūnaus Ričardo mirties, sunkios ligos 
kamuojamas, pasimirė vyras. „Matyt, tokia mano dalia“, – sakė 
Nepriklausomybės didvyrio motina. Ponia Aldona prisipažino, 
kad pastaruoju metu kažkodėl dažniausiai žuvusįjį sūnų susap-
nuojantį mažą. Bet štai, suskambus durų skambučiui, tarsi girdi 
iš muitinės pamainos sugrįžtančio Ričardo žingsnius...
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Savanorio motina sūnaus netektį 
įprasmina eilėse

Daugeliui Lietuvos žmonių didžiulį įspūdį padarė JAV pre-
zidento Džordžo Bušo kalba, pasakyta Vilniaus Rotušės aikštėje. 
Galingiausios pasaulyje valstybės vadovas, sveikindamas Lietuvą, 
sulaukusią kvietimo stoti į NATO, pasakė, kad nuo šiol mūsų šalies 
žmonės gali jaustis saugūs. Kad Lietuvos priešas bus ir Amerikos 
priešas.

Šie Dž. Bušo žodžiai giliai į širdį įstrigo žuvusio atkurtos Lietuvos 
Nepriklausomybės savanorio Artūro Sakalausko, po mirties apdovanoto 
1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu, motinai – alytiškei Genovaitei 
Sakalauskienei. Moteris, besiklausydama JAV prezidento kalbos Rotušės 
aikštėje, apsiašarojo. Tuo gerokai nustebindama šalia jos stovėjusius 
jaunuolius. Po šios istorinės Dž. Bušo kalbos G.Sakalauskienė pasakė, 
kad jos sūnaus žūtis 1991 m. rugpjūčio 21 d. prie Aukščiausiosios 
Tarybos, dabartinio Seimo, rūmų nebuvusi beprasmė. 

Savanorio tėvai užmiršti

Pamatyti JAV prezidentą Dž.Bušą ir pasiklausyti jo kalbos 
G.Sakalauskienę pakvietė Sausio 13-osios brolijos pirmininkė 
Jadvyga Bieliauskienė. Jeigu ne ši aktyvi visuomenininkė, vargu ar 
alytiškė būtų patekusi į sostinės Rotušės aikštę. Pastaraisiais metais 
Alytaus pakraštyje gyvenantys žuvusio savanorio tėvai Genovaitė 
ir Pranas Sakalauskai liko užmiršti dabartinės valdžios. Pasak 
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 savanorio motinos, jų šeimą tik Prezidentūros žmonės dar retsykiais 
pakviečia į vieną kitą renginį. 

G.Sakalauskienė, paklausta, kokį dėmesį žuvusio savanorio 
tėvams skiria Alytaus valdžia, iš karto neatsakė, tik susigraudino. 
Pasirodo, jau pirmaisiais metais po tragedijos savanorio tėvai 
buvo ne itin laukiami miesto savivaldybės pareigūnų. Sunkią 

Artūras ir Rūta buvo nusprendę susituokti, tačiau 
likimas nusprendė kitaip...
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netekties valandą Sakalauskams veikiau padėjęs tik Vilnius. Iškart 
po sūnaus žūties jie gavo 180 tūkst. tuometinių nuvertėjusių rub-
lių kompensaciją ir persikėlė gyventi į valdžios suteiktą geresnį 
butą. Bet ne materialinės paramos, o šiltesnio žodžio, paguodos 
iš valdžios savanorio motina labiausiai laukusi. Alytiškė be galo 
dėkinga tik Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos žmonėms, 
ypač buvusiam Alytaus rinktinės vadui, dabar persikėlusiam dirbti 
į Vilnių, plk. ltn. Arūnui Dudavičiui, iki šiol neužmirštantiems 
žuvusio savanorio tėvų. G.Sakalauskienė sakė, kad ją Arūnas 
visada vadina motina.

Genovaitė Sakalauskienė apgailestauja, kad širdy ne 
visi esame laisvi. 



35

Daug gandų ir dabar girdinti

Nuo A.Sakalausko žūties prie Parlamento įrengto posto praėjo 
jau daug metų. Dar iki šiol iki galo neaišku, kokiomis aplinkybė-
mis nuo sovietų kariškių žuvo alytiškis, tomis įsimintinomis pučo 
Maskvoje dienomis su kitais savanoriais saugojęs Aukščiausiosios 
Tarybos pastatą. Savanorio motina prisipažino įvairiausių gandų 
apie sūnaus žūtį prisiklausiusi. Dar ir dabar vieną kitą gandelį 
retsykiais išgirstanti. Žinoma, gandai skaudino žuvusiojo motiną, 
bet ji stengėsi į juos nekreipti dėmesio. 

Vis dėlto alytiškė iki šiol negalinti atleisti už skaudžius įžeidimus kai 
kuriems buvusiems ir esamiems pareigūnams. Ypač G.Sakalauskienę 
sūnaus mirties pirmųjų metinių proga sukrėtusios Lietuvos generali-
nės prokuratūros tardytojo Algimanto Astaškos spaudoje paskelbtos 
baudžiamosios bylos tyrimo išvados: neva savanoris A.Sakalauskas 
prie parlamento barikadų žuvo per neatsargumą ir būdamas ...ne-
blaivus. Kad neva jis tuo metu neturėjęs būti poste, nes jau buvo 
atbudėjęs skirtą laiką. Tardytojui buvę neaišku, kodėl jis atėjęs po 
savo budėjimo padėti poste buvusiems kitiems savanoriams?.. 

Savanorio motiną iki šiol žeidžia ir tai, kodėl sužeistam sūnui 
nebuvusi laiku suteikta medicinos pagalba. G.Sakalauskienė 
girdėjusi, jog sūnų buvo galima išgelbėti – tereikėjo užspausti 
peršautą miego arteriją. Iki šiol neaišku, kodėl jis greitosios 
pagalbos mašina buvo vežamas į net kitam miesto pakraštyje 
esančią Geležinkelininkų ligoninę? Juk kur kas arčiau Parla-
mento buvusios kitos medicinos įstaigos. 

Tokia tardytojo, tyrusio savanorių posto užpuolikų bylą, išvada bei 
kitos keistos aplinkybės tiesiog šokiravo ne tik žuvusiojo tėvus, bet ir 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininką Vytautą Landsbergį. 
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Alytiškė teigė, kad tik sovietiniai prokurorai taip galėję sūnaus žūties 
aplinkybes ištirti. G.Sakalauskienę ne mažiau sukrėtė ir  gauta sūnaus 
mirties liudijimo kopija, parašyta ant rusiško blanko. Ir tai, kad nenorė-
ję į lavoninę motinos ir tėvo leisti pasiimti žuvusio sūnaus... „Įsiveržiau 
per jėgą“, – prisiminė skaudžiausias akimirkas G.Sakalauskienė.

Kraupią žinią išgirdo ligoninėje

Apie sūnaus mirtį motina sužinojo ligoninėje. Į ją dėl sutriku-
sios širdies veiklos G.Sakalauskienė pateko 1991-ųjų rugpjūčio  
13-ąją. „Kaip šiandien pamenu, pirmadienį, rugpjūčio 19 d., Artū-
ras atbėgo pas mane labai susijaudinęs. Pasakė, kad Maskvoje pučas, 
o Vilniuje vėl neramu ir kad jį ir kitus savanorius po kelių minučių 
išveža į sostinę. Man tarsi peiliu bloga nuojauta smeigė per širdį. 
Susivaldžiusi atsisėdau ant lovos, sūnus prisėdo šalia. Palaiminau 
jį, pabučiavau į kaktą, lūpas“, – pasakojo savanorio motina. 

G.Sakalauskienė prisiminė, kaip sutikusi skaudžiausią savo 
gyvenimo žinią. Rugpjūčio 21-osios rytą besiprausdama vonioje 
išgirdo, kaip kažkas už durų jos teiraujasi. Iš pradžių pamaniusi, 
kad bendradarbės aplankyti atėjusios. Bet kai ją nuvedė į Kardiolo-
gijos skyriaus vedėjos kabinetą ir jame pamatė savo vyrą ir žmones 
kariškais drabužiais, iš karto viską suprato...  

Savanoris buvo ir senelis

Prie Parlamento žuvęs A.Sakalauskas tebuvo vos dvidešimt aštuo-
nerių. Turėjo mylimąją Rūtą, ketino su ja susituokti. Pasak motinos, 
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savanoriu sūnus tapo vienas pirmųjų Alytuje. G.Sakalauskienei 
Alytaus savanorių vadas A.Dudavičius sakė, kad Artūras niekada 
nevengė užduočių. Motina didžiuojasi, kad sūnus savotiškai pra-
tęsė savo senelio, jos tėvo Antano Letkausko, tarpukario Lietuvos 
savanorio, kelią. Senelis už pasižymėjimą mūšyje su lenkais prie 
Giedraičių buvo apdovanotas Vyčio kryžiumi.

Taip susiklostė, kad savanore tapo ir Sakalauskų dukra Aušra, 
gimusi keleriais metais vėliau už Artūrą. Sesuo tarsi pratęsė brolio 
savanorio žygį. 

Po sūnaus žūties motina ilgai negalėjusi atsigauti. Ir vieną dieną 
atsitiko taip, kad ėmusi eilėraščius rašyti... Šiandien ne vieną jų jau 
laikraščiuose išspausdinusi. Paklausta, ką šiandien apie Nepriklau-
somybę mąstanti, savanorio motina atsakė labai apgailestaujanti, 
kad Lietuvoje į valdžią atėjo daug žmonių, neprisidėjusių kuriant 
Nepriklausomybę.
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Klebono karietos žavi  
ir parapijiečius, ir vyskupus

Veiverių bažnyčios klebonas Kazimieras Skučas savo parapijoje 
išgarsėjo kolekcionuodamas senovines karietas ir siūdamas pakinktus 
arkliams. Jau daugiau kaip 30 metų kiekvieną naują savo gyvenimo 
dieną klebonas pradeda šalia bažnyčios prisišliejusiose dirbtuvėlėse. 
Ankstyvą rytą, likus valandai ar dviem iki rytinių pamaldų, būtinai 
skuba pameistrauti. 

Vieną rytą, žiūrėk, senus pakinktus taiso, siuva, kitą – joms sagtis 
taiko. Veiverių dvasinis vadovas, tarpukario Lietuvos vidaus reikalų 
ministro Kazimiero Skučo giminaitis, daugiau kaip 20 metų kuni-
gaujantis gimtuosiuose Veiveriuose, yra sukaupęs dešimtis darbinių 
ir išeiginių pakinktų. Kaip didžiausią relikviją saugo dvylika seno-
vinių karietų. Tarp jų ir tokias, kokias šiandien įmanoma išvysti tik 
filmuose.

Gyvas muziejus

Meilę arkliams klebonui K.Skučui įskiepijo tėvas, gyvenęs ir 
ūkininkavęs 17-os hektarų žemėje prie pat Veiverių, Čiurlių kai-
me. Nuo mažens būsimasis kunigas mėgo jodinėti. Tėvų sodyboje 
visąlaik puikavosi mažiausiai du arkliai. Klebonas prisiminė, kaip 
senelis už puikų eržilą net medalį buvo gavęs. 

Kunigas K.Skučas apgailestavo, kad kaime dabar mažai laiko-
ma šių, anot jo, geriausių žmogaus draugų. Antai jis, kunigas, net 
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„pusantro arklio“ įsigijęs. Pasirodo, dvasininkas turi vieną ponį... 
Vasarą juos prižiūri vietiniai gyventojai, o žiemoja jie klebono 
arklidėse Veiveriuose.

K.Skučas ne tik arklius myli, bet ir kolekcionuoja šimto ir daugiau 
metų senumo karietas. Jas per pastaruosius 30 metų iš įvairių Lietu-
vos vietovių sukaupęs, savo rankomis antrajam gyvenimui prikėlęs. 
Vieną jų iš K.Skučo net Rumšiškių etnografinis muziejus įsigijęs. Tos 
karietos ar, anot veiveriečių, bričkos, – ne šiaip eksponatai, dūlantys 
po stogu. Tai – gyvas muziejus, nes karietomis naudojasi, kas tik 
K.Skučo paprašo. Štai prieš keletą metų, minint Veiverių įkūrimo 
250-ąsias metines, per iškilmes jomis važiavo net vyskupai.  

Kunigas Kazimieras Skučas išgarsėjo kolekcionuodamas senovines karietas.
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Noras eksponuoti karietas K.Skučui kilo prieš trisdešimt metų, 
apsilankius Arklio muziejuje Niūronyse, netoli Anykščių. Pamatęs, 
kaip neteisingai pavadeliota arklio iškamša, išvydęs kai kuriuos 
kitus nemokšiškai išdėliotus arklininkystės atributus, kunigas ir 
nusprendęs kurti savo muziejų.

Kunigas Kazimieras Skučas meistriškai siuva ir pa-
kinktus arkliams.
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Generolo balnas

Labiausiai iš visų savo eksponatų klebonas vertina XVIII–XIX 
amžiaus keturių ratų fajetoną, papuoštą brangiais apmušalais, 
atlošiamu odiniu viršumi. Ją dvasininkas apie 1975 metus įsigijo 
iš savo giminaičio, gyvenusio toje pačioje Veiverių parapijoje. 
Šiuo fajetonu važinėjo K.Skučo krikštatėvis. Jam mirus, ilgą laiką 
aprūdijusi karieta stovėjusi tvarte. Nors karieta nuo karo ir buvo 
nenaudojama, giminaitis iš pradžių nė už ką nenorėjo jos atiduoti. 
„Suderėjau tik tuomet, kai giminaičiui nupirkau traktorėlį T-16“, –  
prisiminė šio fajetono įsigijimo istoriją Veiverių klebonas. 

Pasak K.Skučo, visas karietas jis įsigijęs sovietmečiu, dabar abe-
joja, ar jų Lietuvoje atrastų: jeigu kas ir turi, tikriausiai paprašytų 
nemažai pinigų. Ne tik senas karietas klebonas iš Lietuvos pašalių 
rinko, bet ir pakinktus, sagtis.

Dvasininkui labai brangus ir kito giminaičio – tarpukario 
Lietuvos vidaus reikalų ministro, brigados generolo Kazimiero 
Skučo – balnas, gautas iš šio garsaus žmogaus artimųjų. Jis vi-
siškai naujas. Veiverių bažnyčios klebonas spėja, kad generolo 
balną tikriausiai tik jis vienintelis išbandęs. Šiandien balnas pas 
jaunesnįjį K.Skučą kabo pagarbiausioje vietoje. 

Veiverių klebonas, išgarsėjęs savo karietomis, neįprastu dvasi-
ninkams gyvenimo būdu, papasakojo ir apie gausią Skučų  giminę. 
Du jo pusbroliai – irgi kunigai, kiti – menų, įvairių profesijų 
atstovai. Jau tapo tradicija kas penkerius metus į Veiverius visam 
pulkui giminaičių suvažiuoti. Ir jau ne paslaptis, kad labiausiai 
visiems patinka susėsti į giminaičio kunigo Kazimiero restauruotas 
karietas. Jomis Skučų palikuonys aplanko Veiveriuose protėvių, 
senelių ir tėvų kapus, o paskui važiuoja į šalia miestelio esančius 
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Čiurlius – Veiverių bažnyčios klebonas visus giminaičius atveža 
į savo tėvų sodybą.  

Siuva pakinktus

Pasak klebono K.Skučo, sumanęs karietas, senus pakinktus 
rinkti,   pastaruosius buvęs priverstas ir siūti išmokti. Juos seniai 
ne tik taiso, bet ir naujus siuva. Jaučio odą dažniausiai perka 
Šiauliuose. Tai labai brangus malonumas – oda ir darbas kainuoja 
apie tūkstantį litų. Bet niekada Skučų palikuonis iš to biznio ne-
daręs. Atvirkščiai. Ne vienam geram žmogui net naujus pakinktus 
padovanojęs. O kiek žmonėms senų  pataisęs – į tą pačią jaučio 
odą nesurašytum. 

Šio krašto žmonės myli kleboną už gerą širdį, nagingas rankas. 
Veiveriečiai papasakojo, kad kai K.Skučas 12 metų klebonavo  
Sangrūdoje, netoli Kazlų Rūdos, ten, galima sakyti, savo ran-
komis bažnytėlę pastatęs. Bet, anot, veiveriečių, jų kunigas savo 
gyvenimą visomis spalvomis įprasmino sugrįžęs į gimtuosius 
Veiverius, į tą pačią bažnyčią, kur buvo pakrikštytas ir Pirmąją 
Komuniją priėmė.  
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Tremties nepalaužtas,  
titulų neišpaikintas

Graikų – romėnų imtynių pasaulio čempioną, aktyvų sporto visuo-
menininką ir verslininką vilnietį Rimantą Bagdoną tremties šmėkla 
persekiojo veik iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Žmogus, 
nieko nežinantis apie šį iškilų tautietį, pasakytų, kad jam gyvenime 
itin sekėsi. Bet taip gali atrodyti tik pirmo žvilgsnio. 

Jau 1941-ųjų birželio 14 d. vos dvejų metukų Rimantas ir motina 
su pirmaisiais okupuotos Lietuvos tremtiniais ešelonu iš Naujosios 
Vilnios buvo ištremti į Rusijos Tomsko srities lagerį. Rimanto tėvui 
Kazimierui su dviem vyresnėmis seserimis Julija ir Nijole tremties 
pavyko išvengti. Bagdonų šeima tuo metu, kai prasidėjo pirmieji Lie-
tuvoje trėmimai, gyveno Biržų rajone – tėvai mokytojavo pradinėje 
mokykloje. Tėvas, supratęs, kad tremtis jų šeimai neišvengiama, su 
dukromis nusprendė bėgti į Žemaitiją, o žmoną ir mažiausiąją atžalą 
paliko Biržuose.  Vylėsi, kad okupacinė valdžia moters su mažu vaiku 
nelies. Bet jau po kelių dienų motina su mažuoju Rimantu, įgrūsti į 
gyvulinį vagoną, beveik tris mėnesius dardėjo į Tomską.      

Pėsčiomis per taigą

Petronėlę Bagdonienę su sūneliu Rimantu dar tiek pat laiko 
gabeno iki nuolatinės tremties vietos – Ardynsko rajono Vysoko-
jarsko kaimo. Ištremtieji už duonos kasnį buvo priversti kasdien 
iki devinto prakaito kirsti mišką. Tarpukario Lietuvos inteligentų 
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Bagdonų šeimą, net dvejų metų Rimantuką, sovietų valdžia sava-
jai santvarkai laikė itin pavojingą. Vien dėl to, kad motina buvo 
mokytoja, gavo 25-erius metus politinės katorgos.   

Šiandien R.Bagdonas, tapęs ir žinomu verslininku, privers-
tinį gyvenimą Sibire  prisimena tarytum slogų sapną. Gal dėl 
to jis ir mažai kalbėjo apie tremtį. Plačiau papasakojo tik apie 
savo pabėgimą iš Sibiro. Kai Rimantui artėjo šešiolika, motina 
nusprendė, kad daugiau delsti nevalia. 

– Vaikeli, greitai tau čia išduos pasą, kuriame antspaudu pažy-
mės, kad esi tremtinys. Tas įrašas sugadins visą gyvenimą,  – vieną 
dieną pasakė motina. – Bėk į Lietuvą, ten tave giminės priglaus, 
sužiūrės... 

Keturias dienas kone 200 kilometrų jaunuolis brovėsi per gū-
džią taigą. Nakvojo po eglėmis, šalo, ir vis įsitempęs: ar neišgirs 

 Lietuvos kūno kultūros ir sporto sąjungos pirmininkas Rimantas Bagdonas 
(dešinėje), jo pavaduotojas dukart olimpinis ir dukart pasaulio disko metimo 
čempionas Virgilijus Alekna (viduryje) ir šios sąjungos koordinatorius sporto 
publicistas Rimvydas Delkus.
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šunų skalijimo? Užkrimsdamas motinos kelionėn įdėto maisto, 
laikydamas užantyje aštrų virtuvinį peilį,  vargais negalais pasiekė 
didžiąją Sibiro upę Obę. Garlaiviu atplaukė iki Tomsko, o iš šio 
miesto traukiniu atkako iki Maskvos. Po to – jau tiesus kelias 
į Lietuvą. Rimantas turėjo vienintelį dokumentą – mokyklinį 
pažymėjimą. Sykį jis labai pravertė Maskvos geležinkelio stotyje,  
kai jaunuolis kažkuo užkliuvo įtaresniam milicininkui. 

Parsigavęs gimtinėn, Rimantas prisiglaudė pas gimines Žemai-
tijoje. Taip 1954-ųjų rudenį Raseinių rajono Vadžgirių septynmetę 
mokyklą ėmė lankyti naujas mokinys. 

Ant imtynių kilimo

 Iki Atgimimo tik artimieji ir vos vienas kitas Rimanto bičiulis 
žinojo, kaip penkiolikos metų jaunuolis staiga iš Sibiro atsidūrė 
Lietuvoje. Rimantas  tą slėpė per visus sovietinės santvarkos metus: 
prasižiojęs vargiai galėjai tikėtis normalesnio gyvenimo. O svajoti 
apie sporto aukštumas suvis būtų nerealu.   

Sportuoti Rimantas pradėjo Sibire. Ten fiziškai grūdino save, kas-
dien apie dešimtį kilometrų eidamas pėsčiomis į mokyklą. Iš pradžių 
ir boksas traukė,  ir kitos vyriškos sporto šakos, bet galiausiai Riman-
tas pasirinko graikų – romėnų (tuomet vadinamas klasikines – aut.) 
imtynes. Ir neapsiriko – greitai tylus jaunuolis tarsi viesulas įsiveržė į 
pripažintų meistrų būrį. Žinoma, jau gyvendamas Lietuvos sostinėje, 
studijuodamas Vilniaus universitete pramonės ekonomiką. Po kiek 
laiko gabus stipruolis ėmė ant kilimo „tvarkyti“ ir pajėgiausius Sovie-
tų sąjungos meistrus. Taip 1965 metais atsivėrė durys ir į pirmąsias 
planetos pirmenybes Suomijoje, Tamperės mieste.
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Suprantama, kad R.Bagdonui ten pelnytas aukso medalis tebėra 
brangiausias iki šiol. Sporto veteranas kaip didžiausią anų dienų relik-
viją darbo kabinete sostinės „Adelitos“ viešbutyje priešais save visąlaik 
pasidėjęs tuometinio Suomijos Respublikos prezidento Urho Kalevio 
Kekoneno kartu su aukso medaliu įteiktą sidabrinę taurę su išgraviruo-
tu užrašu: „1965 metų pasaulio čempionui Rimantui Bagdonui nuo 
Suomijos prezidento“ . R.Bagdonas – pirmasis ir iki šiol vienintelis 
Lietuvos sportininkas, pelnęs pasaulio graikų – romėnų imtynių pa-
saulio čempiono titulą. Realias galimybes sublizgėti Rimantas turėjo ir 
Mechiko olimpiadoje. Tačiau  nuvykti actekų žemėn sutrukdė sovietų 
saugumiečiai – KGB išnarpliojo lietuvio praeitį...      

Artimųjų dalia

Kad ir išgarsėjo R.Bagdonas, bet kaskart vis labiau ėmė jausti 
sovietinių pareigūnų „globą“. Kažkuris iš jų jam ne tik tremtį, bet ir 
tėvą, po karo pasitraukusį į JAV, priminė. Bagdonų šeimą istorijos 
verpetai ilgam išblaškė, galima sakyti, po visą pasaulį. Tėvas, su vy-
resnėmis dukromis išvengęs tremties, Lietuvoje išbuvo karo metus, o 
vėliau pasitraukė į Vakarus. Tik po daugelio metų jis sutiko iš Sibiro 
grįžusią žmoną bei jaunėlį sūnų Rimantą. Visi Bagdonai iš naujo 
krūvon susiėjo tik dėl palankaus atsitiktinumo. 1960-ųjų pradžioje 
tuometiniam Sovietų sąjungos gensekui Nikitai Chruščiovui viešint 
Amerikoje, Rimanto tėvas kažkokiu būdu sugebėjo prie jo prieiti ir 
įteikti raštą, prašantį leisti žmonai atvykti pas vyrą. N.Chruščiovas 
ant rašto brūkštelėjo lakoniškai: „Net problem“ (nėra problemų). 

Rimantas tėvo jau senokai netekęs, o motina, dabartiniu metu 
gyvenanti netoli Niujorko, sulaukusi įspūdingo 98-erių metų 
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amžiaus. Kaip tik prieš 2001 m. rugsėjo 11-osios tragediją ir jos 
metu sūnus lankėsi pas motiną. Savo akimis matė, kaip amerikie-
čių naikintuvai vijosi vieną teroristų užgrobtą lėktuvą, kuris vėliau 
nukrito Pensilvanijos miškuose. 

Sūnus už Atlanto gyvenančią motiną aplanko kasmet.  Amerika 
Rimantui artima ir dėl to, kad tarpukariu Čikagoje Lietuvos kon-
sulo pareigas ėjo jo dėdė Mykolas Bagdonas. Vis dėlto jauniausioji 
šeimos atžala, regis, visam gyvenimui pasirinko Lietuvą, į kurią 
kažkada prieš daugelį metų iš Sibiro veržėsi pėsčiomis. 

Įdomiai susiklostė ir paties Rimanto asmeninis gyvenimas. Jo 
paklausus, kada ir kur susipažino su būsimąja žmona, atsakė, kad 
1965-aisiais Ukrainos sostinės... gatvėje, eidamas į treniruotę. 
Žavioji Jevgenija žaidė už šios respublikos tinklinio rinktinę ir tuo 
metu taip pat stovyklavo Kijeve. Iki įsimintinojo pasaulio imtynių 
čempionato Suomijoje likus  lygiai metams, lietuvis ir ukrainietė 
susituokė.    

Jaunųjų Bagdonų šeimyna susilaukė dukters ir sūnaus. Dukra 
Inga eina sportinėmis tėvo pėdomis, ji – daugkartinė Lietuvos 
išjodinėjimo čempionė, be to, turinti dviejų aukštųjų mokyklų 
magistrės laipsnius.  Sūnaus Algio gyvenimas jau dvylika metų 
sukasi Amerikoje. 

Čempionato arena tapo …daržinė

Kaip linksmiausią savo gyvenimo istoriją R.Bagdonas prisi-
mena pasaulio imtynių  čempiono titulo „apgynimą“ Mauručių 
kaime, kuriame prisiglaudė parbėgęs iš Sibiro. Atvykus pas gimi-
naičius, netikėtai į trobą sugriuvo net septynetas kaimo stipruolių. 
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 „Pažiūrėsim, koks tu čempionas“, – tarė vyrai ir pakvietė Rimantą 
išbandyti jėgas.  

Rimantas suvokė, kad troboje imdamasis be traumų neapsieisi, 
todėl apdairiai pasiūlė eiti pasirungti į kluoną, kur dar buvo po žiemos 
užsilikę šieno... „Jei būtų puolę visi iš karto, tikriausiai nė galingiausias 
pasaulio čempionas neatsilaikytų, – pasakojo Rimantas. – Bet šoko ant 
manęs po vieną, tad beregint ant šieno išguldžiau šešetą paeiliui. Žiūriu, 
septintasis  nesiartina, o įsikibęs laikosi kluono sijos medinės atramos. 
Azarto apimtas stvėriau jį su visa atrama – ir paguldžiau kryžiumi. Tik 
girdžiu – stogas mums ant galvų…“ 

Iš sugriuvusio pastato kone visi lindo su gumbais ar aplamdytais 
šonais. Kitą dieną vietiniai kalbėjo, kad R. Bagdonas ant kaimo 
stipruolių kluoną užvertęs.

Remia sporto veteranus

Savo jėgą ne ant imtynių kilimo Rimantui ne kartą teko įrodinėti 
ir vėliau, pavyzdžiui, dirbant vedėju Vilniaus „Šaltinėlio“ restorane, 
„Tauro rago“ alaus bare. Aplinkybės kartais priversdavo griebti kokį 
agresyvesnį klientą už čiupros ir  laukan išstumti. Bet apie tokias 
situacijas pasaulio čempionas kalba nenoriai. Pasak R.Bagdono, 
paprastai konfliktinei situacijai restorane ar alubary užgesinti 
pakakdavo ir tvirto balso. Kartu žymus Lietuvos sportininkas ir 
ganėtinai atviraširdis. Pirmąsyk su juo susitikome, o  nuoširdus 
pokalbis užsimezgė išsyk.    

Šiltas požiūris į žmones R.Bagdonui padėjo ir verslo labirin-
tuose. Išvaikščiojęs painias gyvenimo kryžkeles, patyręs didžiojo 
sporto įtampą ir tikruosius užkulisius, šiandien jis teikia paramą 
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ne vienam šlovingos praeities atletui, nepelnytai užmirštam atsikū-
rusios valstybės. Kasmet pasaulio čempionas ir dabartinis „Adeli-
tos“ viešbučio generalinis direktorius septyniasdešimties sulaukęs 
Rimantas Bagdonas tokiai labdarai skiria ne mažiau kaip dešimt 
tūkstančių litų. 

Tikriausiai ne vien žymi praeitis ar direktoriaus pareigos, bet ir 
gerai žinomas R.Bagdono  altruizmas, entuziazmas  lėmė tai, kad 
jis vieningai buvo išrinktas naujai besikuriančios ir jau spėjusios 
pagarsėti savo veikla bei idėjomis Lietuvos kūno kultūros ir sporto 
sąjungos pirmininku.  
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Vienkiemių vaikai

Į paširdžius

Kas skaudžiausiai sudavė į paširdžius vienkiemių gyventojams? 
Beveik visi kaimiečiai atsidustų: kolektyvizacija ir melioracija. Pir-
miausia po karo kaimietis buvo genamas nuo žemės, o antrąkart, šiek 
tiek vėliau, – ir iš gimtinės. Dzūkijoje per melioracijos vajų sunaikinta 
tūkstančiai tvirtų, po akmenėlį, po šapą ne vieną dieną kurtų vien-
kiemių, nuniokota gamta. Argi šiandien ta Krėvės Dzūkija?

Dar prieš tris dešimtis metų mano gimtajame Kuciūnų 
kaimelyje, netoli istorinės Merkinės, ošė ąžuolų ir liepų gi-
raitė. Tvirtai įsikibę į žemę stovėjo šimtamečiai galiūnai. Net 
amžinatilsį tėvas nežinojo, kiek jiems metų. Kai kurie drevėti 
kamienai liudijo gilią senatvę. Lyg šiandien matau aplink ąžuolą 
po šiltos rugpjūčio rasos iškilusias baravykų galvutes. Apeini 
aplink jį – ir storkočių pilna pintinė. Nuneši į namus – ir vėl į 
ąžuolyną. Dar viena pilna pintinė. Ir taip tris keturis kartus visą 
rugpjūčio rytą mes, vienkiemių vaikai, skrisdavome į ąžuolyną –  
paukščių ir gaivios rasos karalystę. Rodėsi, visa tai kartosis 
tūkstančius metų. 

Ne perkūnas trenkė

Vieną dieną ne į ąžuolą smarkus perkūnas trenkė – į kaimą at-
slinko gūdi melioracija. Nors buvau 13 metų, supratau priblokštą 
tėvą, kaimynus Barysus ir Žiogelius. Per vienerius metelius persikelti 
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į „Pušyno“ tarybinio ūkio centrinę Gudakiemio gyvenvietę... Ne 
juokai! Virto neseniai suręsti iškilūs pastatai, išnyko užveisti jauni 
sodai. Viskas staiga išnyko. Be jokio karo išsitrynė net protėvių 
pėdsakai.

Tėvas vaikščiojo kelis mėnesius sutrikęs, bet pikti ūkio vadovo 
žodžiai „atvarysime stalinecą ir nugriausime, jeigu nesikelsi“ tarsi 
išbudino iš gilaus miego. Kėlėmės sukandę dantis, skaudančia 
širdim. Ir kasdien ausyse ėmė vis liūdniau skambėti pokario 
Dzūkijos liaudies himno žodžiai:

Ko nutilo dainos
Mylimoj Dzūkijoj?
Ko liūdi, mergaite,
Šimtametėj girioj?..

Mes, vienkiemių vaikai, dažnai ieškome ramybės oazės kaime.
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Vieną dieną neliko ne tik gimtojo vienkiemio pamatų, bet ir 
ąžuolų bei liepų. Išrauti stori kamienai gal metus puvo sustumdyti 
pamiškėje, kol žmonės kas geldai pasiėmė, kas paprasčiausiai mal-
koms susivežė. Valdžiai net geriausios medienos nereikėjo...

Atėjo eilė numelioruoti ir dalį eglyno – smėlingą gamtos užutekį. 
Tikriausiai, kad daugiau „naudingo“ ploto būtų. Numelioruota žemė 
davė naudos tiek, kiek ir bergždžia karvė pieno, bet niekas neskaičia-
vo, kiek kainavo tik vieno mažo kaimelio suknaisiojimas, daugybės 
liepų ir ąžuolų sunaikinimas. „Reikėjo“ net šalia Kuciūnų kaimelio 
Sraujos upelį, įtekantį į Nemuną, ištiesinti... Prigimtinį gamtos grožį 
pavertė šiandien tuščiai žaliuojančiomis pievomis, kurių nūnai nėra 
kam šienauti. Tik vaikigaliai retsykiais padega sausą žolę...

Knygos autoriaus proseneliai palaidoti kitame Dzūkijos pakraštyje – dabar-
tinio Alytaus rajono Miroslavo miestelio kapinėse.
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Tokio pat likimo sulaukė apie 40 Dzūkijos kaimelių – gretimų 
Kurmiškių, Masališkių, Margų ir daugelio kitų gyventojai. Tik pavie-
niai vienkiemių šeimininkai kėlėsi į kolūkio gyvenvietę. Kitų sodybų 
senbuviai nusibastė į Alytų, Druskininkus ar Merkinę. Tarsi piktos 
pamotės išginti. Tais laikais „persikėlėliams“ valdžia be eilės mieste 
leido kooperatinius butus statytis. Ir ne vienas jų tapo miestiečiu, 
bet ne širdyje... Jie rinkosi mažesnę blogybę. Daugelis vienkiemių 
gyventojų baidėsi kolūkio gyvenvietės – tarsi kokios baisios ligos.

Išdraskyto lizdo beieškant

Paukštis palieka lizdą , radęs jį kitų išdraskytą, o tylūs, darbo 
prakaito nespėjantys išdžiovinti dzūkai buvo priversti savo ranko-
mis sugriauti gimtuosius trobesius ir juos visam laikui palikti. Ir 
jiems lemta buvo tik svečiu atklydėliu gimtinėje pabūti. Ne vienas 
galvojo sugrįžti.

– Parduok, Skaržinskai, man savo namą, negaliu mieste priprasti, –  
prisipažino po kiek laiko į Gudakiemio gyvenvietę iš Alytaus pasi-
svečiuoti atkakęs buvęs geriausias ūkio kerdžius  Jonas Aleksa. 

Parduoti naujos gūžtos, kad ir ne mieloje vietoje suręstos, nebuvo 
kaip. Neįvyko derybos. Vėliau žmogus, matyt, susitaikė su likimu. Ir 
vis rečiau lankydavosi ant rugiais apsėto kalnelio, kur kadais vasarą 
žaliavo jo vienkiemis, bet jis tikriausiai ramiau jautėsi mieste nei 
mes, atsikėlusieji į gyvenvietę.

–  Geriau ir aš būčiau kur nusibastęs, –  vėliau neišturės tėvas, pavar-
gęs nuo amžinų kivirčų su kaimynais dėl ežios ar dėl vištos, peršokusios 
per tvorą. Regis, tylius, iki šiol nemokėjusius nešiotis pykčio kaimiečius 
tarsi kas šėtono derva būtų apipylęs... Rūgo ir rūgo tėvo veidas.
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Vakarai, kurių nebus

Ir tomis valandomis prisimindavau vaikiškai nuostabius žąsų 
plunksnų  plėšymo žiemos vakarus. Prasidėdavo jau prieš Kalėdas 
ir trukdavo savaitę, o kartais ir ilgiau, nelygu, kiek žąsų vasarą 
užaugindavome. 

Gal iki ketvirtos valandos ryto užsitęsdavo plunksnų plėšymas. 
Sueidavo visos artimiausių vienkiemių moterys. O kad iki ryto 
pridainuodavo už širdį griebiančių dainų, pripasakodavo visokiausių 
istorijų! Neatsilikdavo ir vyrai. Susėdę kitame didelio kambario gale 
visokius nutikimus lenktyniaudami žerdavo. Įskaudus liežuviams –  
kortomis pliekdavo, samanės išlenkdavo... Ir vėl – istorijos!

Knygos autorius ir Gudakiemio kaimo (Varėnos r.) 
gyventojas Julius Žėkas vienkiemių žemėje.
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Baigusios vienoje pirkioje plunksnas plėšyti, kitais vakarais mo-
terys rinkdavosi į kaimyno vienkiemį. O gyvenvietėje ši tradicija 
pasimiršo – kaip ir daug kas buvę švento.

Praėjo daug metų ir galėjo viskas išnykti. Bet mes, vienkiemių 
vaikai, vienąkart per metus suvažiuojame iš didelių miestų į Mer-
kinę, į garsius rugpjūčio mėnesį vykstančius Roko atlaidus. Ir iš 
naujo viską prisimename – mus šildo vienkiemių šviesa.
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Kai ūžia židinio liepsna...

Lyg giliausias dzūko šulinys

Nieko nėra jaukiau, kaip ūžianti, žaižaruojanti vėjuotą žiemos 
vakarą krosnis. Prietemoj išgirsti lyg kieno žingsnius, pamatai, kaip, 
blykstelėjus kambary šviesai, į kampus subėga keisti, paslaptingi 
šešėliai. Pakeli nuo ąžuolinio stalo storais viršeliais knygą ir bandai 
atspėti, ar ilgai dar bels į stiklus pūga. Verti knygos lapus, o raidės –  
didelės didelės  – juda vakaro šviesoj. Skaitai ir girdi žodžių  poli-
foniją. Ir staiga pasakai kažką gražaus. Tik – tyliai tyliausiai. Balsas 
skaidrus – lyg giliausiam dzūko šuliny vanduo. Norėtųsi dar grįžti 
į kaimo biblioteką ar sutikti prie durų sužvarbusį nors vieną mažą 
savo skaitytoją. Taip būtų gera, kai jis šildytųsi prie elektrinės plyte-
lės savo sušalusias rankutes, o iš užančio trauktų ten paslėptas nuo 
darganos knygas. „Vaikiuk...“ – ištartum, ir abu bibliotekos kam-
bariai prisipildytų mažų žmogiukų – visi Gudakiemio (Varėnos r. ) 
kaimo vaikai. Skambėtų mėgstamiausių  rašytojų kūrinių ištraukos, 
o besisukanti magnetofono juostelė įrašytų jų balsus...

Smuiko muzika

Dabar Marija Skerniškytė viena prie namų židinio, kuriame plo-
nom liepsnelėm dega, spragsi drebulinės malkos. O ar reikia daugiau 
tos šilumos, kai visada ir visur esi su žmonėmis, gyveni jų dideliais ir 
mažais rūpesčiais, svajonėm. Pieštum dabar kaip pradinukas didelį 
šuoliuojantį arklį, vedžiotum lape teptuku žalias spalvas. Tavo piešiny 
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būtų daug šviesių spalvų. Ir – abu bibliotekos kambariai tarsi įgautų 
didesnę erdvę, kai sukabintum piešinius ant sienų.

Žiemos dienos trumpos. Jų net nepastebi. Ant krosnies, aliumi-
niame inde, pukši liepžiedžių arbata, ir visas kambarys pritvinksta 
vasaros kvapų. Puti šiltus garus ir stebi, kaip iš lėto aprasoja stikle 
tavo atvaizdas, junti, kaip karšta darosi krūtinėje.

Prigęsta židinys, ir tu vėl meti į ugnį malkas, perbrauki ranka 
vešlius, garbanotus plaukus. Pagalvoji, jog dažnai labai mažai reikia, 
kad kažką įsimintino atliktum. Per dvi dienas į magnetofono juos-
telę įrašyta kaimo muzikantų Karolio Žėko ir Izidoriaus Cilciaus 
ne viena liaudiška melodija.Tik gaila, kad kasmet vienas po kito 
akis užmerkia seniausieji kaimo talentai. Nebėra jau ir Izidoriaus –  
liko tik jo smuiko muzika.

Knygos skaitymas

...Vaikas praveria duris į biblioteką ir nežino, kokį albumą pir-
miausia paimti. Jų čia tiek daug. Juose – gimtųjų apylinkių istorija, 
kiekviename albumo lape – nuotraukos, atsiminimai apie kaimo 
knygnešius, žmonių laiškai, šviečia iliustracijos. Verčia lapus ir skai-
to: Vytauto Kudarausko atsiminimai apie V.Krėvę, kuris vienąkart ir 
į Gudakiemio kaimą buvo atvykęs su B.Sruoga. V.Krėvė čia dažnai 
apsilankydavo, nes už dviejų kilometrų – jo gimtieji Subartonys.

Ak, tos mintys, mintys... Jos skverbiasi netikėtai ir gražiai 
siaučia. Daugiau nei dešimt metų  pralėkė bedirbant bibliotekoj. 
Vieni skaitytojai išaugo ir paliko kaimą, o atėjo kiti. Daug jų 
išlydėta ir sutikta. Ir svarbu tai. Juk viskas keičiasi, ko ir pats 
kartais nenorėtum.
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Sklaidai knygos lapus, o arbata baigia aušti. Pamanai, – jei nesė-
dėtum dabar prie židinio, tai turbūt tavęs taip neveiktų nei aplinka, 
nei atmintis. Nors tu priklausai visiems ir tau kažkas priklauso. 
Taigi tau gera, nors ir nėra nė vieno žmogaus tavo kambary. Tu 
su jais kalbiesi, ginčijiesi, – tik taip išmoksti skaityti knygą. Todėl 
tavo kambary niekada neapsilankys tuštuma, kol jame bus nors 
viena knyga.    
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Metai, kurie pasiliks

Širvintų dekanato dekaną, Musninkų Švč. Trejybės bažnyčios kle-
boną Roką Puzoną galima įvairiai vadinti: pokario partizano sūnus, 
Sibiro tremtinys, Lietuvos Nepriklausomybės kūrėjas, kunigas. Likimas 
šiam dvasininkui 1983 metais lėmė kunigystės kelią pradėti Širvintų 
rajone, Kiauklių parapijoje.   

Širvintų kraštas Rokui Puzonui – tarsi amžinuoju rojumi tapusi 
žemė: čia subrendo kaip dvasininkas, slogiais sovietmečio metais su 
vienminčiais sodino Nepriklausomybės daigus. Širvintų krašte, Čio-
biškyje, Nepriklausomybės sėklą sėjo ir dekano tėvas – Juozas Puzonas. 
Jis šičia po karo mokytojavo ir 1946 metais tapo Didžiosios partizanų 
apygardos Žaliojo Velnio būrio kovotoju. Dėl to Juozas Puzonas-Putinas 
devynerius metus kalėjo Sibiro lageriuose. 

Tarp dvylikos brolių ir seserų

Sibire būsimojo kunigo tėvas sukūrė šeimą – vedė iš Daugų 
parapijos (Alytaus r. ) kilusią dzūkaitę Marytę, kuri jam ir Lietuvai 
pagimdė net trylika vaikų. Pirmuosius – Sibire. Svetimame krašte 
gimė ir Rokas. Jam ėjo vos antrieji, kai su tėvais grįžo į Daugų 
parapiją – protėvių gimtinę. Daugai Rokui Puzonui – pirmoji 
Pašauktoji žemė. Čia jau nuo penkerių metų ėmęs svajoti apie 
kunigo kelią. „Paslaptį ilgai nešiojau. Niekam nesakiau, kuo noriu 
būti. Mokytojams ir tėveliams teigdavau, kad būsiu gydytoju. 
Kunigas yra sielų gydytojas, tai, maniau, nedaug suklydau, taip 
sakydamas“. 
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Tačiau Rokui nebuvo paprasta įstoti į Kauno kunigų seminariją. 
Kai padavė dokumentus, pateko į sovietinių saugumiečių akiratį. 
Vilniaus KGB siūlė bendradarbiauti: „Galvojau, kaip kagėbistus 
apmauti: pasirašiau, pasižadėjau ir nėjau į jokius susitikimus“, –  

Širvintų dekanato dekanas Rokas Puzonas prie Vasario 
16-osios akto signataro J. Petrulio kapo Musninkų 
bažnyčios šventoriuje.
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prisimena dabar kunigas Rokas. Bet trečiame seminarijos kurse 
saugumiečiai jaunąjį klieriką vieną dieną susirado. Vėl šantažavo, tik 
nieko nepešė. Kaip, beje, ir vėliau Kiaukliuose, kur po paskyrimo 
kunigas Rokas ėmė klebonauti.

Iki Atgimimo pradžios saugumiečiai akylai stebėjo tuometinio 
jaunojo klebono veiklą: ir pinigines baudas už tikinčiųjų eitynių 
organizavimą per Vėlines skyrė, ir už drąsius pamokslus kunigą 
tąsė. Bet tai buvo tik didžiųjų persekiojimų pradžia. 

Priglaudė garsųjį disidentą

Saugumiečiai tiesiog pašėlo, kai į Kiauklius 1984 metų rude-
nį klebonas R.Puzonas pasikvietė zakristijonu garsųjį disidentą 
Robertą Grigą. „Susipažinome Viduklėje (Raseinių r.), kai šio 
miestelio bažnyčioje meldėmės už kunigą Alfonsą Svarinską, 
kurį sovietinė valdžia buvo nuteisusi ir ištrėmusi. Man reikėjo 
zakristijono, pasikviečiau jį pas save“. Kiaukliuose, galima sakyti, 
ir prasidėjo jaunojo R. Grigo kova dėl Nepriklausomybės. Kartu 
su R. Puzonu jis ėmė organizuoti jaunimo ekskursijas, spektak-
lius. Dėl to sovietinė valdžia negalėjo atleisti. Vien dėl to, kad 
abu bendraminčiai jaunus širvintiškius mokė mylėti Lietuvą –  
su garbinga savo praeitimi. Žinoma, Maskvai ir vietiniams ko-
laborantams tokios Lietuvos nereikėjo. Tarsi jos istorija būtų 
prasidėjusi nuo 1940-ųjų...   

Rūsčiausią susirėmimą su sovietine valdžia jie patyrė, pasmerkę 
Molotovo ir Ribentropo sandėrį – 1987-ųjų rugpjūtį Vilniuje, prie 
A. Mickevičiaus paminklo. Pirmąsyk buvo garsiai pasakyta, kad 
Lietuva okupuota. 
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„Robertas išvyko į Vilnių, o aš tuo metu Kiaukliuose laikiau 
mišias, – prisimena tas dienas dekanas. – Jau pirmąją dieną visus 
mitingo organizatorius ir jo rėmėjus ėmė persekioti saugumas“. 
Po šio minėjimo mitingo organizatoriai sumanė surengti savo-
tiškas padėkos eitynes iš Tytuvėnų į Šiluvą. Saugumiečiai ne 
juokais išsigando – šįkart ėmėsi brutaliausių priemonių. Ren-
ginio išvakarėse kagėbistai pirmiausia sulaikė R.Grigą, Nijolę 
Sadūnaitę.

Klebonas R.Puzonas, nesulaukęs Kiaukliuose R.Grigo, sėdo į 
savo žigulius ir išvyko į Vilnių ieškoti bendražygio. Bet Šeškinėje 
jį sustabdė nepažįstami vyrai ir, įsisodinę į savo mašiną, visą naktį 
vežiojo po Vilnių, paskui, pavežę Baltarusijos link, paleido prie 
Svyrių. Tą valandą Tytuvėnuose turėjo prasidėti tikinčiųjų eitynės. 
Tądien kaip niekad buvo daug žmonių Šiluvoje. Kaip niekad, su-
varyta daug milicininkų ir kariškių.

Būsimojo kardinolo bute

Po minėjimo prie A.Mickevičiaus paminklo ir Šiluvos įvykių bū-
simasis kardinolas Vincentas Sladkevičius R.Grigą įšventino į kuni-
gus. Šventinimo ceremonija, kurioje dalyvavo ir kunigas R.Puzonas, 
vyko slapta Kaišiadoryse, vyskupo V.Sladkevičiaus bute.  

„Tuometinė valdžia reikalavo, kad atleisčiau R.Grigą, bet 
aš nesutikau“, – pasakojo kunigas Rokas. Tuomet visa valdžios 
neapykanta nukrypo į Kiauklių parapijos kleboną. Iš Kiauklių 
iškėlė R. Puzoną.  Dvejus metus jam teko klebonauti Kirdei-
kiuose (Utenos r.), o vėliau beveik šešerius metus – Merkinėje 
(Varėnos r.).
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Metus kunigas R.Puzonas buvo Kaišiadorių vyskupijos kurijos 
kancleriu. „Mane traukė pastoracinis darbas, – sakė jis, – įsiprašiau 
Jo Ekscelencijos vyskupo J.Matulaičio, kad sugrąžintų į parapiją“. 

Kunigas R. Puzonas, kaip ir įprasta dvasininkams, uždaroko 
būdo, bet nesunku prisibelsti į jo vidų – nebūtų dzūkas. Iki ma-
žiausių smulkmenų išnarstęs mažų miestelių ir kaimų istoriją ir 
papročius. Ypač tų vietovių, su kuriomis kažkada buvo ir yra arti-
mai susijęs. Dievas jį atsiuntė į Musninkus, į Šv. Trejybės bažnyčią, 
kurios šventoriuje ilsisi Vasario 16-osios akto signataras kunigas J. 
Petrulis. Bene kas vakarą kunigas Rokas eina prie jo kapo – kad 
naujų dvasinių jėgų įgautų, kad tikėjimo ugnies, kaip tuomet, 
sunkmečiu, parsineštų. Ir todėl nėra jam spalvingesnių vakarų, kaip 
Musninkuose. Mįslingai dūmodamas girdi, kaip vaikai pargena į 
tvartus gyvulius. Regi, kaip netoliese senukas į viršų tirštą dūmą 
pučia, kaip moterėlės pasitinka savo karves, šaukdamos jas vardu. 
Ir taip kas vakarą. Atrodo, kad iš čia niekur ir nebuvo išvykęs.   
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Neišsiųsti laiškai

Nejauku ir šalta buvo vienos pažįstamos  ukmergietės   kambary. Ne 
todėl,kad už lango stūgavo piktas vėjas. Užklydau  čion netyčia. Anądien 
Loretą (vardai ir herojės profesija rašinyje pakeisti – aut.) sutikau Ukmergės 
miesto  „ Gamos“ kavinėje. Gėrėme kavą. „ Užeik,  jeigu  gali, pas mane 
šiandien, ryt, poryt... Noriu kažkam išsipasakoti“, – tyliai kalbėjo ji, nepa-
keldama akių. Žinojau, jog Loreta išsituokusi su vyru. Iš karto nesupratau, 
kodėl prašo manęs užeiti. Gal todėl, kad senokai esame pažįstami. Bet ar 
galiu būti jai patarėjas? Nei aš kunigas, nei psichologas... Bet nuėjau.  Ne 
pirmą sykį išklausyti marijaniškos šių dienų istorijos.

Valso garsai

Loreta ir Justas mokėsi vienoje klasėje. Prieš gerą dešimtį metų 
baigė vieną  Ukmergės miesto vidurinę. Gal nuo aštuntos klasės jiedu 
draugavo.  Koks liūdnas abiem buvo paskutinis skambutis. Ausyse 
vis skambėjo „Mokyklinis valsas“... Tą dieną abu sutarė niekada 
neišsiskirti. Visą vasarą beveik kasdien susitikinėjo, kopė į gimtojo 
miesto piliakalnį ant Šventosios krantų, svajojo apie ateitį. Paskui 
abu išvažiavo mokytis. Jis – į Kauną, Žemės ūkio akademiją, jinai –  
į Vilnių, Pedagoginį institutą. Justas seniai norėjo tapti agronomu, 
o Loreta – mokytoja. Nors abu mokėsi ne viename mieste, tačiau 
pirmaisiais ir antraisiais studijų metais susitikdavo dažnai. Trečiaisiais 
metais Justas šeštadieniais vis rečiau pasirodydavo Ukmergėje. Loreta 
labai dėl to sielojosi, klausė Justą, kas atsitiko. Šis kažką nenoriai 
numykdavo ir sakydavo: „Tau tik taip atrodo...“ Bet buvo kitaip.
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Mylimajam laiškus berašant...
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Išgalvotas neišgalvotas vakaras

Justą buvo įsižiūrėjusi viena būsimoji agronomė. Nuėjo su ja 
vienąkart, kitąkart į kiną ir kažkaip Loretą užmiršo. Gražiai mokėjo 
laiboji agronomė šypsotis ir saldžiai bučiuotis. Ir drąsesnė buvo už 
Loretą... Bet kuo toliau, tuo labiau Justas agronomėle ėmė bodėtis –  
kažkas netikra, ir gana. Vėl kaip nerūpestinga peteliškė, kaip vizija 
švystelėjo akyse Loreta. Po ilgo nesimatymo jiedu vėl susitiko Uk-
mergėje. Ėjo iš diskotekos ir ilgai abu negalėjo prakalbėti. Pagaliau 
Justas išdrįso pralementi kelis žodžius:

–  Atleisk, jeigu gali...
– Aš nepykau,  nereikia atsiprašinėti. Nekalbėk daugiau, – tyliai 

paprašė.
Ir tąsyk lyg niekad toks skaistus buvo vėlyvas vasaros vakaras. 

Rausva spalva švystelėjo piliakalnio medžiai ir nuo aukšto kalno 
horizontas. Saulėlydis dažė raudoniu visa, kas gyva. Taip turbūt 
būna vienąsyk gyvenime. O gal Loreta išgalvojo tokį skaistų vakarą? 
Nežinau. Ji pasakojo. Ir sunku tąsyk, tą vakarą, buvo nepatikėti jos 
žodžiais. Kažkaip supurtė jos žodžiai. Jaučiausi tarsi vagis, įsibrovęs 
į svetimo žmogaus gyvenimą... O ji vis pasakojo. 

Piliakalnio papėdėje

Baigę aukštąsias mokyklas abu sugrįžo į Ukmergę ir susituokė. 
Apsigyveno Loretos tėvų namuose. Bet nei jis, nei jinai niekaip nega-
lėjo priprasti, kad jie jau vyras ir žmona. Abu tebebuvo nerūpestingi 
vaikai – rodės, niekad nesibaigs mokyklinė draugystė. Loretos motina 
vis dažniau ėmė priekaištauti: kada jie suaugs, taps praktiški. Loreta 
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sukandusi dantis tylėjo. Tylėjo ir tada, kai jos motina atvirai ėmė 
priekaištauti Justui. Jai galbūt buvo sunkiausia: nenorėjo įskaudinti 
motinos, nes ją, kaip ir Justą, labai mylėjo. Loreta po darbo stengda-
vosi ištraukti vyrą iš namų aplinkos. Eidavo prie Šventosios, kopdavo 
į piliakalnį. Ten vienąsyk Justas netikėtai paklausė Loretos:

– Ar Adomas Mickevičius būtų beprotiškai mylėjęs Marilę, jeigu 
abu būtų susituokę?

Iš karto Loreta nesuprato, kodėl taip Justas paklausė. Ar todėl, 
kad dažnai vaikščiodami į piliakalnį ir tylėdami jo papėdėje prisi-
mindavo šičia rengiamas rudens ir pavasario poezijos šventes? Dar 
ir dabar, tyliai prisipažįsta Loreta,negalinti suprasti Justo pokalbio 
apie Adomą Mickevičių. Nesupranta iki šiolei, kodėl jų meilę 
sutapatino su poeto meile. Juk Justas nerašė eilių.  Tai kas, kad 
mėgo poeziją.

Kuo toliau, tuo keistesnis darėsi Justas. Vienąsyk pradėjo kalbėti 
negirdėto poeto žodžiais: „I blizok čias, kogda ni knig, ni muziki u nas 
nebudet, ni liubvi, ni prava myslit...“ („Artėja valanda, kai nebebus nei 
knygų, nei muzikos ir negalėsime mąstyti...“). Ne dienom, o valandom 
Loreta juto, kaip tolsta nuo jos Justas. Gal kūdikis iš naujo suartintų  
juos, svarstė ji,  bet jo nebuvo. Sielvartavo, dažnai iki ryto negalėdavo 
užmigti. Jis vis šalčiau žiūrėjo į ją, nemėgo jos motinos. Vieną dieną 
jiedu smarkiai susibarė. Jis pasakė, jog kartu toliau negalės gyventi.

Laiškai

Loreta nepapasakojo, kaip sunku buvo išsiskirti. Ilgam vėl nu-
tilo.. Tik už lango stūgavo vėjas ir sode iš vienos vietos į kitą nešė 
benamius rudens lapus. Staiga Loreta pakilo.
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– Gal nori dar kavos?..
– Ne, – tariau. – Eisiu jau. Kitąsyk užsuksiu.
– Palauk dar, – paprašė ir nuėjo prie sekcijos. Atidarė vienas 

dureles ir išėmė pluoštą užklijuotų storų vokų.
– Kas tai? – paklausiau.
– Aš jam kas vakarą laiškus rašau...
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Labanoro girioje, kur sustojęs laikas

Buvęs ilgametis nacionalinio dainų ir šokių ansamblio „Lie-

tuva“ direktorius pasinėrė į kaimo turizmo verslą

Petras Telyčėnas pirmasis Švenčionių rajone prieš septynetą metų savo 
sodyboje Mozūriškių kaime priėmė 4 turistų grupes iš Turkijos bei keletą 
lietuvių šeimų. Regis, turizmo verslo pradžia buvo nebloga, bet greitai 
turizmo entuziastas susidūrė su biurokratiniais trukdžiais. Labiausiai kibo 
gaisrininkai: tai perkūnsargio trūksta, tai kaminas lyg ir ne pro tą stogą į 
lauką išvestas... Vėliau kiti tikrintojai apsižiūrėjo, kad šuns būda per arti 
gyvenamojo namo besanti. Važiavo komisijos ir vis nurodinėjo, kas ne taip, 
kas negerai padaryta. Turizmo pradininkai Švenčionių rajone nemažus 
vargus patyrė, kol   leidimą užsiimti oficialiai šiuo verslu gavo. 

Angelė Telyčėnienė, apsilankiusi Lenkijoje, pamatė,  kad pas 
kaimynus paprasčiau, palankiau žiūrima į žmones, norinčius 
užsiimti kaimo turizmo verslu. Ji  stebisi lietuvių sukurptomis 
taisyklėmis ir  mano,  kad dėl to turizmo verslas iki šiol Lietuvoje ir 
nėra populiarus:  kol kas nelabai jo griebiamasi, nes jau ne vienas 
tautietis, suviliotas pažadų, greitai nusivylė. Nedaug trūko, kad ir 
Telyčėnai būtų atsisakę ramios oazės namus turistams kurti.

Ėmėsi turizmo ne dėl asmeninės naudos

 Dvidešimt metų „Lietuvos“ ansambliui vadovavęs aukštaitis nuo 
Panevėžio, 1992 metais tapęs pensininku, įsikūrė Labanoro girioje, 
prie kiaušinio formos Ežio ežerėlio. Pabėgęs nuo sostinės dulkių ir 
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benzino tvaiko, jis šalia įsigytos senos pirkios surentė naują sodybą, 
tinkančią gyventi ir išrankiam užsieniečiui. Petras Telyčėnas su žmona 
Angele, ėmęsi turizmo verslo, kartu  pasirinko ir sveiką gyvenseną: 
vartoja tik ekologiškas daržoves ir vaisius, užaugintus savo 1,5 ha 
ūkyje, valgo Labanoro girios uogas ir grybus. Sodybos šeimininkai 
sveiką mitybą ir gyvenseną propaguoja ir turistams.

Angelė Telyčėnienė didžiuojasi, kad jos pagaminta kava iš pienių 
šaknų patinka svečiams. Anot šeimininkės, šis girių gėrimas neturi 

   Petras ir Angelė Telyčėnai, pabėgę iš sostinės, prasmin-
gą gyvenimo užutėkį sukūrė Labanoro girioje.
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kofeino, šalina iš organizmo druskas. O pienių lapeliai – mėgsta-
miausias šeimininkės prieskonis. Telyčėnai neįsivaizduoja pusryčių 
ir pietų stalo ir be grikinių blynų, atstojančių duoną. Šiais patiekalais 
ypač žavėjosi turistai iš Turkijos. 

Žinoma, jie turistams per prievartą vegetariškų valgių nebruka. 
Dažniausiai tokiu maistu susižavi užsieniečiai. Lietuviai, atvykę į jų 
sodybą poilsiauti, neretai mėgsta sočiai prisikimšti skrandžius rūkytos 
mėsos. Ne paslaptis – ir triukšmingai palėbauti. P. Telyčėnas nema-
loniai prisimena vieną turistautojų grupę iš Vilniaus. Visą savaitę 
skardėjo sodyba Labanoro girioje nuo girtų balsų ir triukšmo. „Ne-
sinorėtų tokių poilsiautojų, bet ką padarysi“, – tyliai atsiduso jis.

Verslas ir gyvenimo džiaugsmas

Telyčėnų sodyba yra Labanoro regioniniame parke, kuriame gausu 
uogų ir grybų, puikios poilsio ir žvejybos sąlygos. Bet nuostabiame 
gamtos užutėkyje gundyti turistus ėmėsi ne vietiniai gyventojai, o 
miestietis P.Telyčėnas. Pasak jo, naująją sodybą, neturėdamas san-
taupų, statęs kelerius metus. Neprašęs pinigų nei iš Kaimo rėmimo 
fondo, nei iš kitų. Savo jėgomis naujame dviejų aukštų name įrengė 4 
miegamuosius, 2 poilsio kambarius, 24 kv. m virtuvę, ant Ežio kranto 
sumeistravo garinę pirtį. Po vienu stogu  baigia įrengti jaukią šašlykinę 
bei grybų džiovyklą. Turistai panorėję galės sau ir grybų prisidžiovinti, 
pasididžiuoti, kad parsivežė jų iš garsios Labanoro girios.

Daugelį metų gyvenęs mieste, P.Telyčėnas neįsivaizdavo namo 
turistams be kanalizacijos. Tad viduje įrengė ir tualetą, ir gėlą van-
denį vamzdžiais iš gilaus artezinio šulinio atplukdė. Net priekabūs 
tikrintojai šįkart negalėjo prikibti. Neseniai P.Telyčėnas sukirto 
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rankomis su ultralengvųjų skraidymo aparatų pilotų klubo „Ome-
ga“ pirmininku Vytautu Gaidamavičiumi dėl pažintinių skrydžių 
Labanoro girios lankytojams. Jau nuo gegužės mėnesio turistai, 
atvykę į Telyčėnų sodybą, turi galimybę iš paukščio skrydžio 
gėrėtis nuostabia Labanoro gamta, nes, pakilus motorizuota 
skraidykle į 100 metrų aukštį, atsiveria 40 kilometrų pločio ho-
rizonto panorama.    

Išbandė ir ūkininko dalią

Nors Telyčėnai prie dviejų sodybų dirba 1,5 ha žemės, augina 
daug vaismedžių, daržovių ir gėlių, turi 6 bičių šeimas, savęs ūki-
ninkais nevadina. Dar prieš kelerius metus dvi karves, per 100 žąsų, 

Petro ir Angelės Telyčėnų turizmo sodyba nuo ežero pusės.
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10 kiaulių, 18 avilių laikė, o dabar jokio gyvulio net savo reikmėms 
neaugina – pašarai brangūs. 

Telyčėnų šeimyna, kelerius metus auginusi daug gyvulių, jau tuo-
met nevalgė mėsos. Buvusio ansambliečio nuomone, ir žuvis esanti 
mėsa. Žmogus, propaguojantis sveiką gyvenseną, turėtų atsisakyti 
ir jos. Ateity ir lietuviai, tikino P.Telyčėnas, nevalgys kiaulienos. 
Bet čia pat Labanoro girios gyventojas išsprūdusiais žodžiais ir 
suabejojo. Jis prisiminė, kaip girioje 1992 metais buvo išnaikintos 
net gausios briedžių ir šernų bandos – vis dėl mėsos. 

Dabar Telyčėnams telikę broliuotis su ežerėlyje gyvenančia 
bebrų šeimyna.

Prigimtiniai saitai

Nors daugelį metų sodybos šeimininkas praleido mieste, savęs 
miestiečiu jis niekada nelaikęs, matyt, tėvai ir seneliai, prie Tvere-
čiaus saulėtekius ir saulėlydžius sutikinėję, kaimiečio mąstyseną, 
gyvenseną bus jam perdavę. Dvidešimt metų ėjęs dainų ir šokių 
ansamblio „Lietuva“ direktoriaus pareigas, sovietiniais laikais 
aplankęs beveik 30 pasaulio šalių, P.Telyčėnas prisipažino, jog jį 
visada šaukusi gimtinės gamta. Todėl jam ir prie širdies kaimo 
turizmas, todėl ir Lietuvoje vos prasikalęs verslas tapo Labanoro 
girios gyventojo saviraiška.

Tvarkyti didelį „palivarką“ sutuoktiniams, beje, abiem 
įgijusiems lietuvių kalbos ir literatūros specialybę Vilniaus pe-
dagoginiame institute, būtų sunku be vaikų paramos. Petrui ir 
Angelei Telyčėnams padeda sūnus Arūnas, dukros Rūta ir Dalia. 
Pastaroji, gyvendama Vilniuje, „verbuoja“ turistus į dabartinius 
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tėvų namus Labanoro girioje. Ko gero, vieni turistai be vedlio 
nenusigautų į tarp miškų ir ežerų pasiklydusį vienkiemį, 36 km 
nutolusį nuo Molėtų ir 27 km – nuo Švenčionių. 

Daug pasaulio matęs ir kalną knygų perskaitęs pirmasis Švenčio-
nių rajono kaimo turizmo organizatorius, poilsiautojų tvirtinimu, 
yra ir puikus gidas. Jis lydi pėsčiomis turistus po Labanoro girią.

Dažniausiai poilsiauja lietuviai

Švenčionių rajono savivaldybės turizmo organizatorė Ilona Men-
činskaitė sakė, kad Telyčėnams iš pat pradžių sekėsi – visus metus 
pas juos gyveno turistai. Bet patys Telyčėnai slapta vylėsi kur kas 
daugiau poilsiautojų savo sodyboje sulauksią. Ypač – iš užsienio. 
Pasak jų, iš Rytų turistų kol kas neverta tikėtis, nes stipriai užsitvėrę 
sienomis... Rusai, buvę tradiciniai poilsiautojai Lietuvoje, dabar 
važiuoja į Turkiją, Graikiją, arabų šalis. 

Telyčėnų poilsinę kol kas labiau žino tautiečiai. Visi, kas atklysta 
į Labanoro girią, nejučiomis pasijunta gamtos vaikais. Gera ten, 
kur sustojęs laikas.
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Šiaurės vėjo smėlynai (I)

Kai mąstau apie gimtinę, vaizduotėje vėl kelintąsyk sušmėžuoja 
vieno mėgstamiausių žodžio meistrų rusų rašytojo Ivano Bunino 
nušviestas  carinės Rusijos kaimas:  tamsūs ir užguiti žmogeliai, 
degtinė ir bedievystė. Per penkiasdešimt metų, perėmę nemažai 
svetimų papročių, šiandien, gyvendami be pančių, nestumdomi, 
dar sunkiai suvokiame, kad esame laisvi.  Vis kapstomės ir kol kas 
neįstengiame išsikapstyti iš šiaurės vėjų supustytų pilkų smėlynų. 
Ar ilgai taip truks?

Žiū, Dzūkijos kaime vėjy lyg patrakę šėlsta klevo lapai, artindami 
naują sielos virsmą. Tylioje mansardoje, kur nėra piktų kerų, kalba 
laikas, virsdamas žodžiais baltame popieriuje. Nuo kalbančios tylos 
sunku išsivaduoti...     

Nepalaužė karai, bet...

Anądien gimtinėje į kaimo kalnelį amžinojo poilsio iškeliavo net 
keturiasdešimties nesulaukęs Dainius V. Regis, tylus buvo žmogus: 
mylėjo savo moteriškę ir keturis jos ikisantuokinius meilės vaisius.  
Visiems užteko šilumos.

Bet užteko pinigų ir degtinei. Gėrė jis su žmona ir draugais gal 
dvidešimt metų. Bet vieną kartą  rado lauke Dainių gulintį pasliką. 
Dar viena baltosios auka. Prieš jį į tą  patį kaimo kalnelį jau buvo 
iškeliavę dar net negalvoję apie pensiją Juozas Z., Julius M., Gedi-
minas K., Vincas M., Aldas K. Didžiausias kaimo pokštininkas ir 
pasakorius Gediminas K. girtas žiemą sušalo rogėse, o Julius M.,  
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Grybaulios kaimo (Varėnos r.) gyventojas Pranas Marcevičius Gudų girioje 
sumedžiojo seniausią vilką.
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eidamas iš kaimyno, sustingo ant dirvono... Niekas nespėjo jų 
išgelbėti. 

Tai tik keletas žmonių, mirusių nuo baisaus alkoholizmo. O 
kiek mirė kaimo vyrų nuo vėžio, džiovos, kitų ligų, kurias sukėlė 
girtavimas! Gimtinėje beveik nėra namo, kuriame nebuvo verkta 
dėl tėvo, vyro, sūnaus, brolio netekties. 

Kaimas geria. Geria daug ir dažnai. Nesuprantu, kodėl taip 
atsitiko? Motina pasakoja, jog anksčiau jaunimas ar senimas per 
vakarą tik kvortą „išvargdavo“. Dabar maukiama stiklinėmis. Įprasta 
kasdienybe kaimo šokiuose tapo girti šešiolikmečiai ir jaunimo 
slampinėjimas, ieškojimas aukos. Retai šokiuose nesimušama. 
Kaimas prieš kaimą dažnai iki ryto grumiasi. Kuo nepanašios šios 
muštynės į garsias tradicines Rusijos kaimo vaikinų kumštynes? Ten 
nuo senų senovės gaji tradicija: išbandyti prieš kitą kaimą jėgas... 

Ak, kiek daug gyvenimo panašumų ten ir pas mus. Ir kaip 
čia neprisiminsi I.Bunino. O tuo labiau kad jau senokai ir 
mirusiuosius degtine „pagerbiame“... Ir iš atminties niekad ne-
išblės prieš penketą ar daugiau metų gimtinės kapinėse regėtas 
vaizdas: laidojo vėl nuo degtinės mirusį vyrą. Tąsyk laidojimo 
ceremonijoje dalyvavo Merkinės parapijos klebonas, dabartinis 
Kaišiadorių vyskupas J.Matulaitis. Giesmininkai ir duobkasiai 
tiek buvo prisigėrę, jog pasidarė baugu, ar velionis bus palai-
dotas. Keturi drebančiomis rankomis, vos ant kojų besilaiką 
vyrai, kad ir kaip stengėsi, niekaip negalėjo pataikyti karsto į 
duobę... Skubiai teko kviestis kitų pagalbos. Per artimiausią 
pamokslą Merkinės bažnyčioje klebonas atseikėjo daug karčių 
žodžių tokiems tikintiesiems, paminėjo jų pavardes. Bet ar kas 
po to pasikeitė?



78

Kai dulka knygos

Girtavimo tradicijos, užgožusios kitus gimtojo kaimo papročius, 
ir atgavus Nepriklausomybę nenusilpo. Gal todėl, kad į kaimiečių 
sąmonę jau giliai įaugusi nuostata: traktorininkas suarė lauką – sta-
tyk butelį, kaimynas padėjo kaimynui – irgi be baltosios nė žingsnio. 
Regis, kitaip kaime niekas jau ir nemoka atsidėkoti. Bet baisiausia, 
kad geriama per šermenis. Vienas kitas žmogelis gal ir nestatytų 
degtinės per gedulingus pietus, bet ką pasakys kaimynai, svečiai... 
Sakys: blogos laidotuvės buvo. Kaime degtinė baigia užgožti veik 
visus dvasinius pomėgius.

Kartą užsukau į kaimo biblioteką. Ne pirmus metus joje dirbo 
buvusi tremtinė Marija Skerniškytė. 

– Ar skaito kaimas? – paklausiau jos. 
Bibliotekininkė tik giliai atsiduso. Didelėje bibliotekoje daugybė 

rankų išsiilgusių knygų. Net šio krašto rašytojo V.Krėvės tomai 
apdulkėję. Sunku buvo žiūrėti į liūdną jaunos moters veidą.

Negera buvo ir parėjus namo.Vėlyvo vakaro tamsoje švietė ne-
šildantys bibliotekos langai. Mintys vis sukosi apie gimtąjį kaimą, 
kurio nebesupratau, nors čia praleidau daugelį metų. Norėjosi 
viską užmiršti, bet staiga pasigirdo vyrų daina: „Ko nutilo dainos 
mylimoj Dzūkijoj“...

Dar ilgai girdėjosi dzūkiška daina už lango. Kokia ironija... Šią 
partizanų dainą dainavo kaimo karta, mažai žinanti, kas yra pokaris, 
patriotizmas, Tėvynė.
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Šiaurės vėjo smėlynai (II)

Kaime vėl matuoja žemę. Išdidūs po lauką braidžioja žemėtvarki-
ninkai. Bet kaime jų taip nevadina. Tik matininkais. Senoviškai. Gal 
todėl, kad mano tėviškėje prie Merkinės vien senukai telikę. Jie dar 
gerai prisimena, kaip prieš karą žemę matavo. Ir kaip 1951-aisiais ją 
atėmė. Tais metais valdžia Gudakiemio kolūkį įkūrė. Pirmuoju kolūkio 
pirmininku įkalbino būti gretimo Kuciūnų kaimo gyventoją Juozą 
Žiogelį. Sumanaus ir darbštaus vyro būta. Jam reikėjo atlaikyti dvi 
kryžmines ugnis: pokario partizanų ir Merkinės miestelio saugumiečių. 
Pastarieji po metų kaimyną norėjo ne tik iš kolūkio pirmininko posto 
pašalinti, bet ir „išbuožinti“. Mat J.Žiogelis turėjo apie 60 hektarų 
nederlingos krūmais ir mišku apaugusios pelkėtos žemės.

Iš kur pareina atmintis

Pernai Anapilin išėjusi jo žmona Ona Žiogelienė kažkada pa-
sakojo: „Vieną dieną ateina pas mane saugumietis iš Merkinės ir 
sako: „Kuo greičiau iš Kuciūnų išvažiuokite, jūsų šeimą ruošiasi 
deportuoti“. Tas saugumietis mano vyrą gerai pažinojo – jis nuolat 
iš mūsų samagono gaudavo... Neblogas ruselis buvo...“

Žiogeliai išbėgo į Rusnę. Bet po Džiugašvilio-Kobos mirties 
šeima sėkmingai sugrįžo į Kuciūnus. Ponia Žiogelienė buvo Ku-
ciūnų kaimo pribuvėja. Ir aš, ir mano broliai, ir kaimynų vaikai 
į šį pasaulį atkeliavome jos padedami. Mažame dzūkų kaimelyje 
gimėme namuose, o ne ligoninėje, nors jau ėjo 1960-ieji... Ir nė 
vienas vaikas nemirė. Ponia Žiogelienė prisimindavo tuos metus ir 
apie kiekvieną savo krikšto vaikaitį vis pasiteiraudavo. 
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O jie, vienkiemių vaikai, šiandien po visą Lietuvą išsibarstę. 
Vieni miestan patraukė, kiti – ne savo valia, melioracijos išginti, irgi 
paliko gimtinę. Šiandien nėra ir Kuciūnų kaimo. Ir ne tik Kuciūnų. 
Šiandien daugelio kaimų tik pavadinimai atminty išlikę.                

Ir kai matininkas šiandien vėl brenda per lauką, aš tėvų akimis 
regiu netolimų metų vaizdus. Prisimenu kaimo senolių pasakojimus 
apie prieškario matininką Juozapą, dalijusį žemę Merkinės vals-
čiuje. Jisai kiekviename kaime pasirinkdavo vieną iš turtingiausių 
ūkininkų ir pas jį kelioms savaitėms apsigyvendavo. 

Matininko paveikslas

Nežinau kodėl, bet ponas matininkas Juozapas, gudrus vyras ir 
šposininkas, mano gimtinėje apsigyveno pas neturtingą Kuciūnų 
kaimo gyventoją Mečių (taip maloniai kaimynai vadino Mečislovą 
P.). Šio irgi gudraus vyro būta. Savo jaunai žmonai įsakė... pasi-
mylėti su ponu matininku. Labai jau norėjo gauti didesnį gabalą 
žemės. Ir gavo, nors ne vienas hektaras buvo krūmais apaugęs. Ir 
kai jisai kirto krūmokšnius, vis prisimindavo tą slegiantį vakarą, 
kai namuose pro rakto skylutę nervingai stebėjo, atrodo, niekada 
nesibaigsiantį košmarą: kaip matininkas „taršo“ žmonelę... Norėjosi 
įlėkti pro duris ir griebti tą mergišių ir girtuoklį. Bet kažkokia stipri 
jėga Mečių sulaikė. Meilė žemei buvo stipresnė.

Kai jis gavo didelę savo dalį, pamažėl ir nuoskaudą užmiršo. 
Tik kaimiečiai neužmiršo, gardžiai ir šiandien iš tos istorijos pa-
sijuokia. Ir matininką prisimena. Oi, kaip mergas jis mylėjęs... Ir 
daug išgerti pajėgdavęs. Matyt, ponas matininkas Juozapas taip 
ir kaimus dokumentuose  bus sumaišęs. Mūsų gimtojo Kuciūnų 
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kaimo pypkorių žemę kitų kaimų planuose įpaišęs. Senoliai ir jų 
vaikai dar ne vienus metus vargo turės, kol atsirinks.

Bet niekas Merkinės parapijos kaimuose nekeikia Smetonos 
laikų matininko. Daugiau su pagarba apie jį atsiliepia. Antai gu-
dakiemiškis Vincas Miškinis išgėręs sakydavo: „Ot tai vyras brač 
buvo. Brač – ne šiaudai...“ 

Dzūkijos girioje, kuri pokariu glaudė šimtus partizanų. 
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Brolių lemtis

Vincas Miškinis, nelauktai pajuokavęs, staiga surimtėdavo. Tuoj 
pokarį prisimindavo. Gal todėl, kad tie metai skausmingiausiai atsi-
liepdavo širdy. Pokariu krito gražiausi ir tiesiausi vyrai, kurie nenorėjo 
dirbti atimtos žemės, eiti į svetimą kariuomenę, tarnauti valsčiaus 
raudonųjų valdžiai. Į mišką išėjo keturi mano kaimyno Ivanausko 
sūnūs. Vincas-Gegutis buvo pulkininko Kazimieraičio, o vėliau  
Adolfo Ramanausko-Vanago adjutantas. Žuvo visi broliai. Skaudus 
likimas ištiko ir penktąjį Ivanauskų ąžuolą – Juozą. Jis vienintelis iš 
penkių brolių nebuvo išėjęs į mišką, tarnavo sovietų kariuomenėje. 
Atitarnavęs grįžo į enkavėdistų ir stribų sudegintą tėviškę. Buvo rastas 
nudurtas Vilniaus geležinkelio stoty. Prie jo kareiviško švarko buvo 
prisegtas raštelis: „Lietuvai banditų nereikia“. 

O jo broliai keršijo priešams. Jie, vakarykščiai kaimo berniokai, 
neatpažįstamai pasikeitė: tapo rūstūs ir dažnai net negailestingi. 
Jie jau nepaisė, kas vakar buvo kaimynas, net giminė – jeigu šie 
kolūkin ėjo, vadinasi, kitaip ėmė gyventi. Jie bausdavo net kaimo 
jaunuolius, susirinkusius į vieną ar kitą gryčią pasišokti. Sakydavo, 
kad linksmintis nevalia. 

Taip atsitiko pas kaimyną Labaravičių, kuris augino gražų 
dukterų pulkelį. Jau buvo sutemę. Kuciūnų kaimo berniokai ir 
merginos sukosi šokio sūkuryje. Armoniką tarsi pasiutęs traukė 
Juozas Žiogelis. Bet smagią polką nutraukė į pirkią įsiveržę par-
tizanai: „Mes kraują liejame, o jūs linksminatės. Skaičiuojam iki 
dešimt – kaipmat nusirengti! – sukomandavo vienas iš Ivanausko 
sūnų. – Žiogeli, rėžk polką, visi – šokti“. Iš baimės Ievos ir Ado-
mo kostiumais visi ėmė trypti molio asloje. O partizanai, už pilvų 
susiėmę, neišlaiko... Nors sprok iš juoko, kai maskatuoja vyriškas 
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pasididžiavimas... Bet po polkos visiems liepė apsirengti, o senajam 
Labaravičiui įsakė po kelių savaičių dešimt metrų baltos medžiagos 
ir aulinius batus nupirkti. Taip nubaudė linksmuolius.

Vieną iš Labaravičiaus dukterų, Eleną Barysienę, neseniai pa-
prašiau papasakoti, ar iš tikrųjų šoko jų pirkioje nuogas jaunimas. 
Elena, daug metų gyvenusi Gudakiemyje, gerai prisimena, kaip jie 
linksminosi ir pas juos užėjo partizanai. Kaip nubaudė jos tėvuką. 
Bet nepasakė, kad šoko nuogi... Tikriausiai drovėjosi. 

Bet ir ji nieko blogo nepasakė apie Ivanauskus, kurių kaulai 
nežinia kur ilsisi. Gailiai kalbėjo buvusi kaimynė Elena, prisiminusi 
savo jaunystę. Kiek jaunimo kaime būta... Ir kiek jo pražūta.

Rudens naktį

Vieną 1950-ųjų rudens naktį į mano tėvų namų langą pabeldė 
partizanai broliai Ivanauskai. Jie dažnai užeidavo vykdami į netoliese, 
Kuciūnų miške, įsitaisytą bunkerį. Tėvas, įleisdamas į vidų kaimynus, 
pamatė prie namo kampo surištomis rankomis iš gretimo Gudakie-
mio kaimo Joną Naujalį ir jį saugantį partizaną Bevardį-Klimašauską 
iš Kurmiškių vienkiemio. Tėvas nepuolė iš karto Ivanauskų klausinėti, 
už ką veda į mišką J.Naujalį sušaudyti. Tik pasodinęs partizanus prie 
stalo ir  gerokai juos privaišinęs ruginuke, išdrįso pasiteirauti: už ką?  
„Už ilgą liežuvį partizanų teismas nutarė J.Naujalį sušaudyti“, –  
atsakė tėvui partizanas Gegutis. Tėvas ėmė įkalbinėti kaimynus 
partizanus to nedaryti – maža kokios šarkos paskalas nešioja... „Aš 
už jį galvą guldau, tikrai J.Naujalis nieko blogo nepadaręs“, – stojo 
mūru už gudakiemiškį tėvas. Vinco Ivanausko-Gegučio jautraus 
žmogaus būta. Staiga atsistojęs paliepė tėvui atvesti į pirkią J.Naujalį 
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ir  pasodinti prie stalo. Ir iki ryto keliavo rateliu taurelė, ir tą naktį 
nebuvo priešų. Tėvas paryčiais parlydėjo J.Naujalį namo. 

Prieš kelerius metus J.Naujalis atgulė Gudakiemio kaimo 
kapinaitėse – ilsisi netoli mano tėvų. Ne kartą su J.Naujaliu apie 
nerimastingą pokarį tekdavo išsikalbėti. Jis iki pensijos tarybiniame 
ūkyje dirbo sandėlininku. Keisčiausia, kad ir J.Naujalis nepriekaiš-
tavo partizanams – jis vis sakydavo, kad tokie negeri laikai buvę.

Ir čia, tylioje mansardoje, kur praeities ieškojau kaip pelėsių, ne-
tyčia prisiminiau kaimo išminčiaus Saturno žodžius: „Nerasi nieko, 
kas tave, vaike, nuramintų. Aš 30 metų klausiausi „Amerikos balso“, 
kad ateis amerikonai, kad sugrius kolchozai. Labiausiai amerikonais 
tikėjo tie, kurie išėjo į mišką“. Saturnas, kaip ir partizanai, taip ir 
nesulaukė gelbėtojų iš užjūrio. 

Nesulaukė jų ir mano tėvai. Ne kartą pas mano tėvus buvo 
užsukęs ir Dzūkijos partizanų vadas A.Ramanauskas-Vanagas. 
Dažniausiai su kaimynu V.Ivanausku-Gegučiu. Visi slapta vylėsi, 
kad štai rytoj poryt bus išgelbėti. 

Prieš kelerius metus partizanų dienas su generolo A.Ramanausko 
dukra Aukse Skokauskiene prisiminėme Merkinėje, kai šiame mies-
telyje buvo šventinama Partizanų koplyčia. Generolo dukra, dabar 
dirbanti gydytoja Kaune, dažnai atvyksta į Dzūkiją, kur ją mažytę 
slapstė nuo priešų. Tąsyk ilgai šnekėjomės Merkinės bažnyčios 
šventoriuje. Ir lietėme užgijusias ir neužgijusias pokario žaizdas.

„Čigonės valsas“

Taip jau atsitiko, kad šiandien gimtinėje nebėra kam žemės dirb-
ti. Tik seni ir paliegę senoliai vis nepasiduoda. Beveik visi trokšta 
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susigrąžinti žemę. Aišku, jos nedirbs. Kažin ar tuos hektarėlius dirbs 
ir jų vaikai. „Bet nors prieš paskutinį savo saulėlydį noriu nuosava 
žeme pavaikščioti“, – sakė vieną vakarą Karolis Žėkas, buvęs garsus 
Gudakiemio kaimo muzikantas, ne vieniems vestuves atgrojęs. 
Kelintąsyk paprašytas, jis savadarbe armonika užgroja „ Čigonės 
valsą“. Regis, viskas, kas buvo negero, praeina, užsimiršta. Liejasi 
valso garsai kaip šilčiausią vasaros naktį mėnesiena. Tarsi pokary, 
kuris šičia niekad nesibaigs...

Iš tylios mansardos tarsi matyti, kaip kelintąsyk per ištuštėjusį 
kaimą pražingsniuoja matininkas. Ir, atrodo, jog jisai mažiausiai 
dvidešimtį metų pas mus vėluoja...  

 Tarp šilų pasimetę Trakiškiai (Varėnos r., Marcinkonių seniūnija).
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Tarp trijų upių plevena  
dzūkiška dvasia

Prieš dešimtį metų viena pirmųjų Lietuvoje oficialiai susibūrė 
Varėnos rajono Mardasavo kaimo draugija. Dzūkijos šiluose, kur 
sutūpę daug sodybų, nuo seno išlikusios gražios kaimo bendruo-
menės tradicijos. Šičia visi – „ir džiaugsme, ir varge“ kartu. Bėdai 
ištikus ar mažiausios pagalbos prireikus, kaimiečiai skuba vienas 
kitam padėti. 

Mardasaviškiai ne tik grybais ir uogomis žinomi. Jie – ir puikūs 
muzikantai, ir dainorėliai. Pagarsėję ir kaip saviti klojimo teatro 
aktoriai. Daugiausia vaidina senyvo amžiaus, didesnių mokslų 
nebaigę žmonės. Klojimo teatro iniciatorė ir puoselėtoja – šio 

„Dzūkų namo“ įkurtuves šventė ne tik mardasaviškiai, bet ir jų rėmėjai.
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Dzūkijos etnografinio kaimo senbuvė, spektaklių režisierė Birutė 
Maziukienė – prisiminė, kaip kaimo bendruomenę, savąjį teatrą 
subūrė. 

  Teatro statybos kuriozai

Lygiai prieš septynerius metus mardasaviškiai idėją statyti savo 
kaime klojimo teatrą pagarsino rajono valdžiai ir paprašė jos pa-
ramos. Jei ne pinigų, tai nors statybinės medžiagos vylėsi gauti. 
Kad ir palaikė juos keistuoliais, vis dėlto tokiems negirdėtiems 
entuziastams leido Varėnoje nugriauti nereikalingą medinį namą, 
o rąstus, lentas parsigabenti į Mardasavą. Sulaukę valdžios malo-
nės, Merkio, Ūlos ir Grūdos upių apsupti seno dzūkiško kaimelio 
gyventojai tarsi sparnus įgijo. Jie per kelias dienas ne tik sienojus 
iš Varėnos parsigabeno, bet ir pastatą perstatė.  

B.Maziukienė sakė, kad kiekvienas mardasaviškis teatro staty-
boje dirbo noriau nei namuose. Talkino ir iš miestų parskubėję 
vaikai. Bet kai pastatą surentė ir teliko stogą bei vidų įrengti, stai-
ga pretenzijas pradėjo reikšti Dzūkijos nacionalinio parko, kurio 
dalis yra ir Mardasavas, vadovai. Jie prieštaravo, kad stogas būtų 
dengiamas šiferiu. Kaimas nacionalinio parko teritorijoje – teksią 
stogą lentelėmis kloti.

Kai teatro kūrėjams buvo pažadėta maždaug 14 tūkst. litų 
tuometinės Miškų ūkio ministerijos parama, mardasaviškiai 
sutiko pastato stogą dengti lentelėmis. Viceministras Algirdas 
Brukas dzūkams jau buvo paskyręs pinigų, bet, kaip Lietuvoje 
jau įprasta, pasikeitė valdžia. Atėjęs į viceministro postą  Imantas 
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Lazdinis staiga B.Maziukienei parašė, kad pinigų nėra... Mar-
dasavo kaimo draugijos nariai tokia viceministro pozicija labai 
nusistebėjo. Pasak B.Maziukienės, iš buvusio ilgamečio Dzūkijos 
nacionalinio parko direktoriaus mardasaviškiai tikrai nelaukę 
tokios „dovanos“. 

Po tokio akibrokšto draugijos vadovė dar sykį  kreipėsi paramos 
į rajono valdžios vyrus, bet šie pasakė, jog biudžete nėra lėšų. Val-
dininkai nedviprasmiškai leido suprasti, kad jeigu toliau keistuoliai 
lįs į akis, teksią pastatą nugriauti. „Tąsyk ėmiau ir pasakiau: gal 
geriau būtų buvę mums prasigerti, kaip yra ne viename kaime?“ –  
prisiminė teatro kūrimo sunkumus B.Maziukienė. Kaime apie 30 
likusių šviesuolių svarstė: ką daryti?

„Dzūkų namo“ – Mardasavo kaimo bendruomenės ir 
klojimo teatro iniciatorė Birutė Maziukienė.
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Nudžiugino apskrities viršininkas

Parama atėjo netikėtai. Viename renginyje B.Maziukienė ir Mar-
cinkonių seniūnė Fajina Šibailienė susitiko su tuometiniu Alytaus 
apskrities viršininku Ignu Aleškevičiumi. Jis po kelių dienų atvyko 
į Mardasavą ir  tiesiog buvo maloniai sukrėstas to, ką pamatė: net 
vos  judantys senyvo amžiaus mardasaviškiai triūsė prie būsimojo 
teatro. Ypač I.Aleškevičių sužavėjusi viena į aštuntąjį dešimtį įko-
pusi moterėlė, ant priekalo lyginusi surūdijusias vinis... Apskrities 
viršininkas nedelsdamas mardasaviškius parėmė 24,5 tūkst. litų. Šių 
pinigų užteko ne tik stogui uždengti, bet ir kitiems darbams.  Dzū-
kai savo dvasios rūmus pavadino išties  savotiškai - „Dzūkų namas“. 
B.Maziukienė paaiškino, kad ne jų vienų šis etnokultūros centras, 
jis priklauso visiems Lietuvos žmonėms. Todėl neatsitiktinai šičia ne 
pirmus metus nuoširdžiai sutinkamas kiekvienas tautietis. Mardasa-
viškių spektakliais ir vakaronėmis žavėjosi prancūzai ir olandai. Čia 
kelioms dienoms ar savaitei prieglobstį randa ir dzūkiško folkloro 
mėgėjai, ir tik pailsėti į civilizacijos nepaliestą gamtos prieglobstį 
atvykę žmonės. Ir ne tik iš Lietuvos. Bet vis dėlto daugiausia žmonių 
suguža į Mardasavą tuomet, kai vyksta spektaklis.     

Nauji sumanymai

Tad ar mardasaviškiai kokių asmeninių užgaidų paakinti lindo 
valdžiai į akis? Jie jau 1996 metais birželio 1 d., nedideliame kai-
mo kluone suvaidinę K. Inčiūros dramą „Tykiai Nemunas teka“, 
atkreipė kultūros žmonių dėmesį. Žinoma, tuomet nedaug tilpo 
žiūrovų, daugeliui smalsuolių vaidinimą tiesiog pro sienų plyšius 
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teko stebėti. Bet Mardasavo kaimo draugijos entuziastams labiausiai 
įsiminė pirmosios teatro kūrimo dienos.  Tik tuomet, po pirmojo 
spektaklio, pasak B.Maziukienės, kaimas nusprendęs statyti didelį 
kluoną.   

Šiandien dailų teatro pastatą vargu ar kluonu įmanoma pava-
dinti. Dzūkai vaidindami nori išsaugoti ne tik senolių tradicijas, 
bet ir savo bei kitų gyvenimus praskaidrinti.
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Medalių blizgesį pakeitė  
šunų lojimas

Vyresnės kartos žmonės puikiai prisimena garsiąją Lietuvos kulkinio 
šaudymo meistrę Auksę  Treinytę. Dukart pasaulio, triskart Europos 
daugkartinės  buvusios  Sovietų sąjungos čempionės bei įvairių turnyrų 
nugalėtojos ir prizininkės pasiektas pasaulio rekordas iki šiol nėra pa-
gerintas. A. Treinytė savo sodyboje Rykantuose (Trakų r.), kur gyvena 
jau penkerius metus, kaip šventą relikviją saugo daugiau kaip šimtą 
įvairių apdovanojimų.

     Ir pergalės, ir negandos

A.Treinytė pistoletą į rankas paėmė iš ...tingumo. Mat jai besi-
mokant Vilniaus A. Vienuolio vidurinėje mokykloje, ten buvo aibė 
įvairiausių būrelių ir bent vieną jų būtinai reikėjo lankyti. „Pagalvojau: 
ko čia lakstysiu liežuvį iškišusi,  imsiu verčiau pistoletą ir plieksiu į 
taikinius. Nuo to juk nepavargsiu“, – pasakojo Auksė, šiandien su 
šypsena prisimindama, koks buvo tuomet jos, keturiolikmetės mer-
gaitės, supratimas apie kulkinį šaudymą. Jau būdama penkiolikmetė, 
įvykdė sporto meistrės normą, bet ja netapo – šį vardą suteikdavo tik 
sulaukus šešiolikos. Greitai jauna sportininkė išgarsėjo.

A.Treinytei brangiausias – pirmasis pasaulio čempionės aukso 
medalis, iškovotas 1982 m. Venesueloje. „Stovėjau ant aukščiausios 
garbės pakylos ir kaip mergaičiukė iš susijaudinimo liejau ašaras –  
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didžiavausi, kad esu iš Lietuvos“, – apie vieną gražiausių gyvenimo 
akimirkų pasakojo garsi šaulė.

Tačiau čempionės gyvenime buvo ne tik džiugios akimirkos – au-
toavarijoje žuvo jos vyras Algirdas. Pirmaisiais Lietuvos nepriklau-
somybės metais Auksė šaudymo meistriškumo mokė savanorius, 
ruošė snaiperius, vienoje firmoje kapitono laipsnį turinti A.Treinytė 
dirbo direktore saugos klausimais –  vadovavo Gariūnų turgavietės 
Automobilių prekybos centro apsaugininkų būriui. Tačiau dabar 
didžiausią vaidmenį daugkartinės čempionės gyvenime vaidina 
šunys – ji augina Kaukazo aviganius.

Per savo sportinę karjerą A.Treinytė pelnė daugybę apdovanojimų. 
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Gyvūnus myli nuo mažens

Savo sodyboje Rykantuose buvusi sportininkė augina penketą 
aviganių. Į A. Treinytės būstą be šeimininkės nepatektum – už 
aukštos metalinės tvoros laksto didžiuliai, savo išvaizda ir pasigė-
rėjimą, ir baimę keliantys keturkojai. Mus prie vartų pasitikusi jų 
augintoja pirmiausia savo numylėtinius uždarė į tvirtus narvus. 
Auksė, neslėpdama pasididžiavimo savo augintiniais, ėmė pasakoti, 
kad kol kas Lietuvoje ne tiek daug yra tokios veislės šunų. Aviganiai 
iš kitų šunų išsiskiria begaliniu prieraišumu.

Pasaulio čempionės Auksės Treinytės gyvenimą šiandien praskaidrina Kau-
kazo aviganiai.
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Daugiau kaip aštuonerius metus užsiimanti Kaukazo aviganių 
veislininkyste praeityje garsi sportininkė jau užaugino jų ne vieną 
vadą. Auksė teigė, kad Lietuvoje šunų auginimą sunku paversti verslu. 
Pasak neįprastos Rykantų sodybos šeimininkės, lietuviai už kilmin-
gą, dokumentus turintį Kaukazo aviganių  mažylį gali pasiūlyti ne 
daugiau kaip 300 JAV dolerių. O Vakarų šalyse už tokios vertingos 
veislės šuniuką mokama beveik  septynis kartus daugiau.

Auksė gyvūnus myli nuo mažens. Tačiau paauglystėje tėvai leido 
auginti tik peles. Pradėjusi savarankišką gyvenimą, ji susidomėjo 
škotų aviganiais – koliais. Jais susižavėjus dukrai Justinai, iš pradžių 
ji ėmė auginti šiuos tarnybinių aviganių veislės šunis. Kai tapo 
neįmanoma keturis šunis iš šešto aukšto kasdien vedžioti į kiemą, 
ponia Auksė ėmė sukti galvą,  kokį sprendimą rasti. Laikraštyje 
perskaitė skelbimą, kad Rykantuose parduodamas namas. „Nuva-
žiavau, pasižiūrėjau, pasiskolinau pinigų ir nusipirkau“, – prisiminė 
A.Treinytė, kaip Vilniuje gimusi ir daug metų čia gyvenusi staiga 
tapo kaimiete.

Dėl ko skaudą širdį?

Lietuvą garsinusi sportininkė niekada nesutiktų  išvažiuoti 
gyventi į turtingą šalį, nors tėvynėje jai ir nėra lengva. Pokalbio 
metu ji ne kartą kartojo, kad labai myli Lietuvą ir tiki jos ateitimi. 
Auksė apgailestavo, kad lietuviai ilgai trypčioja vietoje ir gyvena  
„iškreiptų veidrodžių karalystėje“. Pasak jos,  turėtume pasimokyti 
ir nekartoti anksčiau išsilaisvinusių valstybių klaidų. „Bet ne – mes 
būtinai turime pereiti per savo skausmą, gauti gumbus“, – mintimis 
dalijosi A.Treinytė.
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Pasak čempionės, šalyje kol kas norinčiam dorai triūsti žmogui 
nesuteikta teisė dirbti ir užsidirbti. Ji labiausiai sielojasi, kad šian-
dien Lietuvai nereikalingi jauni žmonės. Į Tėvynę viena pirmųjų 
atkurtos Nepriklausomos Lietuvos savanorių žiūri skaudama 
širdimi, bet nepraranda vilties, kad viskas pasikeis į gera. Gal to-
dėl A.Treinytei gyvenimas nuošaliuose Rykantuose tarp ištikimų 
keturkojų šiandien atrodo kaip ramiausia oazė.
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Sodybos žūtį apraudojo obelis

Likimas kartais yra paikas išdaigininkas. Nežinai, kada pagrūmos 
pirštu, kada vienam kaimeliui padovanos smarkią moterį, kuri nuo 
trečiojo vyro susilauks dviejų pramuštgalvių sūnų. 

Tai buvo seniai. Ir, ko gero, neverta būtų prisiminti anų dienų 
tragiškos istorijos, jeigu ne nauji skaudūs įvykiai, nutikę tyliame 
Merkinės vienkiemyje.

Petras Sirtautas (vardai ir pavardės pakeisti – aut.) prieš gerą 
dvidešimtį metų vedė gražią Montvilų kaimo moterį Stefaniją. 
Pats dabar negali paaiškinti, kodėl paėmė jau dusyk ištekėjusią, ne 
pirmos jaunystės kaimyno Juliaus Klimašausko dukterį. Jis žinojo, 
jog Stefaniją prieš kelis mėnesius triukšmingai paliko antras vyras. 
Kaimo moterėlės kalbėjo, jog dėl neištikimybės.

Petras nesidomėjo kitų žmonių gyvenimu. Jam visiškai nerūpėjo, 
kodėl žmonės nesugyvena, vis labiau geria, paleistuvauja, tampa be-
dieviais. Jis su sena motina gyveno  tyliame Merkinės vienkiemyje. 
Niekad negėrė. Nuo ryto iki vakaro sunkiai dirbo. Buvo peržengęs 
Kristaus amžių ir kuo toliau, tuo labiau bijojo vedybų.

Tačiau tą dieną, kai pas kaimyną Klimašauską skerdė kiaulę, viskas 
apvirto aukštyn kojomis. Kaip tyčia Stefanija atnešė du kibirus vandens. 
Jinai pylė vandenį iš puodelio ant apsvilintos kiaulės ir smelkiančiu 
žvilgsniu vėrė Petrą... Iš pradžių jis nedrįso prakalbėti. Tik vėliau, kai 
valgė garuojančią kiaulieną, dusyk išgėręs ruginukės, įsidrąsino... 

Po kelių savaičių Petras paprašė Stefanijos rankos. Ji neprieštaravo, 
nors ir mažas, ir neišvaizdus buvo tas Petras. Stefanija nuo pirmųjų vyrų 
augino du sūnus. Vieną po kito du berniukus pagimdė ir nuo Petro. 
Šis vienodai mylėjo savo ir ne savo vaikus. Troško visus gražiai išauklėti, 
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išleisti į gyvenimą. Tačiau viskas vėliau pakrypo kitaip. Stefanija ir jam 
buvo neištikima. Jautė tai. Stengėsi išsisukti nuo pašiepiančių kaimynų 
žvilgsnių, tačiau vienąsyk kantrybė baigėsi. Išklojo Stefanijai, ką galvoja, 
ką kalba kaimo žmonės. Na, ir pradėjo abu rietis. Iš pykčio Petras dvi 
savaites nėjo pirkion, miegojo naktimis ant šieno. Ir ne vieną naktį 
daržinėje pro stogo plyšį ilgai žiūrėjo į mėnesieną. Keikė savo likimą. 
„Negražią moterį turėčiau, gal viskas kitaip klostytųsi“, - mintydavo 
iki ryto. Vaikai augo neklaužados. Išdaigomis lenkė vienas kitą. Petras 
gėdijosi eiti į pedagogų susirinkimus. Vyresnįjį savo sūnų, sugebėjusį 
vos ištempti aštuonias klases, išsiuntė į Balbieriškio profesinę mokyklą. 
Bet neilgai Vladelis pasimokė traktorininko specialybės. Grįžo į namus. 
Miške išsikasė bunkerį. Tėvui bijojo pasirodyti. Ilgą laiką sūneliui maistą 
slapčia nešė motina. Pagaliau viskas išaiškėjo. Vėl Sirtautų namuose 
kilo skandalas. Stefanija gynė prasikaltusį sūnų.

Panašiai likimas susiklostė ir kitam Petro sūnui Juozui. Po 
aštuonmetės jaunuolis niekur nesimokė. Nuėjo dirbti į ūkį. Nu-
sipirko motociklą. Vieną šeštadienio naktį, grįždamas girtas iš 
šokių Nedzingėje, užvažiavo ant jaunuolių poros. Sužalojo vaikiną 
ir merginą. Juozas gavo laisvųjų statybų. Už poros metų grįžo iš 
Grigiškių. Ėmė be paliovos girtauti su vyresniuoju broliu Vladu. 
Prisigėrę dažnai vienas kitą smagiai apskaldydavo.

Petras Sirtautas dar bandė kažką daryti. Anie ne jo du vaikai augo 
kaip žmonės. Senokai gyveno atskirai. O jo tikri vaikai – tarsi šėtono 
buvo apsėsti. Vis labiau grimzdo į alkoholio liūną. Neiškentė tėvas. 
Kai, kaip dažnai būdavo, abu sūnūs  grįžo girti į namus, Petras paliepė 
jiems išsinešdinti. Deja, skaudžiai tąsyk nukentėjo. Stipriai nuo sūnų 
gavo į šonkaulius. Tėvą vaikai uždarė į rūsį ir išlaikė ten visą šaltą 
pavasario naktį. Po tos nakties Petras Sirtautas jau nebegalėjo atleisti 
savo vaikams, savo žmonai, kuri visąlaik užtardavo sūnus. Išsiskyrė su 
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Stefanija ir paliko gimtuosius namus. Išvyko į Varėną. Ten po kelerių 
metų pasistatė naujus namus. Nes darbštus buvo, mokėjo taupyti. O 
Stefanija susirado naują vyrą Alytuje. Ketvirtąsyk ištekėjo.

Abu Petro sūnūs liko Merkinės vienkiemyje. Gėrė, kol viską pra-
gėrė. Pardavė tvartą, kluoną. Namas teliko. Tačiau vieną dieną ir tas 
sudegė – rūkė Vladas girtas lovoje. Kietai buvo įmigęs, tačiau aitrūs 
dūmai išmetė jį iš lovos. Pamatė, jog liepsnos visą namą apėmusios. 
Išlėkė skambinti į gaisrinę. Pakeliui užbėgo pas kaimyną Gražvydą.

– Duok cigaretę! Namas dega, bėgu skambinti gaisrininkams.
Deja, kol ugniagesiai atvažiavo, namas supleškėjo iki pamatų. Teko 

Vladui kraustytis pas motiną į Alytų. Jaunesnysis brolis Juozas prieš 
kelis mėnesius buvo nusibastęs į Lazdijų rajoną. Ten turėjo sugyven-
tinę. Nesutarė. Iš pykčio padegė uošvės namą. Sėdo į kalėjimą.

Petras Sirtautas, sužinojęs, jog nebėra gimtojo namo, kurį  buvo 
pastatęs dar  jo tėvas, kelis mėnesius negalėjo užmigti. Vėl iš naujo 
keikė savo likimą. Vis prisimindavo, kaip per mišką takeliu kas rytą 
eidavo dirbti į ūkio fermas.

Apsigyvenęs Varėnoje, Petras neatpažįstamai pasikeitė. Nebedir-
bo valdiško darbo. Ėmė prekiauti antklodėmis, patalyne, smulkiais 
daiktais. Du tris sykius per savaitę iš Varėnos važiuodavo į Pariečę. 
Ten apsipirkdavo ir su nešuliais grįždavo į gimtąsias vietas. Ten viską 
daug brangiau parduodavo. Taip Petras Sirtautas po ilgesnio laiko 
sugrįžo ir į tėviškę. Bet tai jau buvo visiškai kitas žmogus.

– Nejau tai mūsų Petrelis, - žiūrėdavo rankas prisidėjusios prie 
kaktos moterėlės, kai šis su kroviniais įslinkdavo į kaimą.

Petras jau nejuto jokios širdgėlos. Viskas buvo praeity, jo nejau-
dino čia pat šalia dar neseniai stovėjusi sodyba. Tik išlikusios kelios 
antaninės obelys apraudojo vienkiemio žūtį.
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Vyno degustavimas tapo amžina aistra

Domininkas Velička  Lietuvoje žinomas ne tik kaip politikas, bet 
ir kaip geras vyno ekspertas.

Gimęs ir užaugęs Kaune, nuo 1960 metų gyvena sostinėje. Vil-
niaus universitete baigė fizikos specialybės studijas. Veik dvidešimt 
metų vadovavo Lietuvos kino mėgėjų draugijai. Teko ir operatoriumi 
būti, ir  televizijoje darbuotis. O savotiška gyvenimo aistra tapo vyno 
degustacija, jo skonio paslaptys. 

– Koks Jūsų požiūris į alkoholį, absurdiškus draudimus, gir-

tavimą? 

– Manau, kad jau 1997 metais sugriežtinus bausmes už nami-
nės degtinės, kitų naminių stipriųjų gėrimų gamybą, laikymą bei 
realizavimą buvo peržengtos sveiko proto ribos. Įteisinta savotiška  
priespauda. Tai nesuderinama su jokia demokratija, turime keisti 
požiūrį į žmogų. Panaikinti absurdiškus draudimus – nėra vien 
mūsų noras. Tai valstybės problema.  

Juk negalima atimti laisvės žmogui, pasidariusiam kažkokį 
produktą, kuris tūlam valdininkui atrodo draustinas... Civilizuota 
valstybė su savo piliečiu taip nesielgia. Dabar valdininkai, gavę instru-
mentą, t.y. įsakymą, dažnai tampa vien instrukcijų vergais, pradeda 
aklai kištis į žmogaus asmeninį gyvenimą, net reguliuoti jo požiūrį. 
Aš pirkau gėrimą, ir mano reikalas, kada ir kaip su juo elgtis.

Dabar viskas, kas susiję su gėrimu, pasidarė reklama. Daug ką 
iškreipėme. Štai apie etiketą kalbame puse lūpų. Prigalvota visokių 
draudimų vartoti alkoholį valstybinėse įstaigose. Prezidentui galima, 
man – ne. Kodėl? Kas pas mus yra šventieji? Iki absurdo priėjome.
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Štai neseniai į Lietuvą, vykstant kardinolų konferencijai, at-
važiavo popiežiaus pasiuntiniai. Apsistojo jie sostinės „Šarūno“ 
viešbutyje. Tuomet man teko su jais bendrauti. Per dvi dienas 
svečiai išgėrė visą itališką vyną –  šešias ar septynias dėžes. Štai tau 
ir kardinolai –  atvažiavo, išgėrė. Ir nieko. Ir ponas Dievas nieko 
nesakė, ir pakampėmis nešlitinėjo, ir dangus nesugriuvo.    

 – Dzūkams naminės degtinės gamyba – neabejotina etnokul-

tūros dalis. Kaip šiuo atveju galėtų pasielgti valstybė?

– Dzūkai daugiau iš patriotiškumo gamina naminę degtinę. Ji 
buvo sunkiama ne tik Dzūkijoje. Jeigu gilinsimės į degtinės istoriją, 
nesunkiai pripažinsime, kad tai yra rusiškas gėrimas. Rusai yra jos 
išradėjai, ja didžiuojasi. Ypač jų inteligentija, į degtinę žiūrinti ne 
kaip į svaigųjį gėrimą, o kaip į produktą, kurį tik jie vieni gali gerą 
pagaminti. Taip, kaip prancūzai į savo konjaką ir šampaną. Degtinė, 
konjakas ir šampanas yra tų šalių veidas, šie svaigieji gėrimai anas 
valstybes reprezentuoja. 

Domininkas Velička nedrįsta savęs vadinti vyno de-
gustatoriumi.
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Pas mus naminė suklestėjo esant valstybinės degtinės monopoliui. 
Naminės degtinės gamintojų persekiojimas pastūmėjo juos tobulėti –  
sunkiomis sąlygomis stengtis padaryti gerą gėrimą. Jį gamindavo labai 
švarioje gamtoje, prie tyrų upelių, vanduo buvo nepaprastai skaidrus. 
Vėliau, kai valdžia prieš juos ėmėsi represinių priemonių, naminė supras-
tėjo, jos pasigaminti buvo įmanoma tik primityviais, mažais aparatais.

Manau, dabar Dzūkijoje geros įrangos naminei varyti nelikę, 
vario katilų su nepaprastai sudėtingais šaldymo įrenginiais neatrasi. 
Todėl nėra taip paprasta leisti legalizuoti dzūkišką naminę. Tarkim, 
alų pasigaminti namų sąlygomis kas kita. 

Bet jeigu mes ėmėme keisti požiūrį į naminių svaigalų gamybą, 
manau, ateis laikas  legalizuoti ir dzūkiškąją. Bet taip atsitiks tuo-
met, kai atsisakysime valstybinio degtinės gamybos monopolio, 
oficialiai įteisinsime ir naminės degtinės varyklas. Aišku, valstybė 
turėtų kontroliuoti, neleisti gaminti kažkokios „braškės“... 

Jeigu mes ryšimės tokiam žingsniui, be abejonės, susilauksime 
įvairios žmonių reakcijos. Valdžiai tai bus nemenkas išbandymas. 
Bet anksčiau ar vėliau kažko turėsime imtis. Juk Gruzijoje, Mol-
dovoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir kitur dėl  nacionalinių gėrimų 
niekas nepanikuoja. 

– Jūs Lietuvoje kol kas daugiau žinomas ne kaip politikas, o 

kaip vyno degustatorius, liaudiškai tariant, vyno žinovas. Kaip juo 

tapote?

– Nei aš esu vyno degustatorius, nei Lietuvoje tokių žinau. Aiš-
ku, malonu, kad taip mane vadina... Degustatoriui keliami dideli 
reikalavimai – jis turi sugebėti nustatyti vyno kokybę ir sudėtį, t. 
y. didžiąsias charakteristikas. Tokių profesionalų gana mažai yra 
visame pasaulyje. Pavyzdžiui, yra daug žmonių, turinčių absoliu-
čią klausą, ją turi net daugybė kaimo muzikantų. O laimingųjų 
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su absoliučiai įgimtais skonio receptoriais – tokių nežinau, tokias 
savybes reikia pačiam išsiugdyti, vystyti. O jeigu tu neturi galimybės 
ragauti – niekada nebūsi degustatorius. Juo gali tapti per savaitę 
išbandydamas 400–500 rūšių vynų. 

Yra siūlančių degustuoti vyną kaip ir Dominykas... Tą darau 
ir dabar, bet savų draugų rate. Vis dėlto ir  šiuo atveju mūsų 
negalima priskirti tikriesiems degustatoriams. Ir mūsų patarimai 
daugiau bičiuliški –  juk negalime pasirašyti po degustuojamojo 
vyno charakteristikomis. Todėl, kad mūsų liežuviai per mažai turi 
tos „informacijos“, kurios reikalaujama. 

– Kiek šiuo metu rūšių vyno galima nusipirkti Lietuvoje?

– Jeigu pažvelgsime į parduotuvių lentynas,  susidarys įspūdis, 
kad jo yra labai daug. Ir kai kurios mūsų parduotuvės, prekiaujan-
čios vynu, beveik nesiskiria nuo užsienietiškų. O kai įsigilini į jo 
klases, stilių – vaizdas skurdokas. 

Mūsų parduotuvės daugiausia prekiauja stalo vynu. Jeigu paimtume 
100 butelių, daugiau kaip du trečdaliai bus stalo vyno. Tai žemiausioji 
kategorija. Skiriasi tik  etiketės ir šiek tiek skonis, bet stilius – tas pat. 
Šitoks vynas neugdo tikrojo skonio, jame nėra to, ko ieškai.

Žmonės nusiperka stalo vyno ir keikia: ką juose Dominykas 
rado... Ir tikrai –  toks vynas veikiau tinka prie maisto. Ir nereikia 
jame ieškoti „cvekų“. Kita kalba apie aukštesnės kategorijos vyną. 
Pavyzdžiui, kiekvienos firmos „Merlo“ ar „Caberne“  pagamintas 
vynas labai skiriasi savo charakteristikomis. 

– Pas mus vyrauja užsienietiškas vynas. Ar lietuviai nemoka 

pagaminti gero savojo?

– Manau, sugeba. Pavyzdžiui, AB „Anykščių vynas“ produkcija 
yra grynai lietuviška ir pakankamai kokybiška. Tik gaila, kad nemo-
kama jo pristatyti visuomenei. Anykštėnai daro esminę klaidą, savo 
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aukštos klasės obuolių vyną bandydami iškelti aukščiau vynuoginio. 
Toks rungtyniavimas – visiškai beprasmis: juk negalima lyginti dviejų 
nelyginamų dalykų, tuo labiau kad nė vieno jų negalima peikti.

– Kurį vyną Jūs labiausiai vertinate ar net dievinate?

– To niekas tvirtai negalėtų pasakyti. Man patiko vieno vyno 
kritiko pasakymas: „ Patinka toks, koks tuo metu yra taurėje“. 

– Jeigu aš Jums įpilsiu į taurę, liaudiškai tariant, „rašalo“, irgi 

sakysite,  kad patinka?

– Ne. Aš pasakyčiau: „Įpilk vyno...“ Jeigu jūs paklaustumėte, 
koks „rašalas“ geresnis, tuomet – kita kalba.

 – Vadinasi, „rašalo“ nelaikote vynu. Kokį vyną labiausiai 

mėgsta tautiečiai?

 – Lietuviams labiau priimtini ispaniški vynai, nes yra „tvir-
tesnio charakterio“ – lengviau pajuntamos jo savybės. Kas kita 
prancūziškas – jis subtilesnio skonio ir, savaime suprantama, ne 
kiekvienas mėgėjas gali jį įvertinti. Štai čia ir reikia išvystyto skonio 
receptoriaus.       

 – Lietuviai dar Smetonos laikais saikingai vartojo alkoholį. 

Kaip mena  vyresnio amžiaus žmonės, per vakarą trys ar keturi 

vyrai vos kvortą degtinės įveikdavę. Kodėl dabar Lietuvoje  alko-

holis tiesiog maukiamas?

– Norėdamas išsamiai atsakyti į jūsų klausimą, turiu prisiminti isto-
riją. Vyskupo Motiejaus Valančiaus antialkoholinis judėjimas sustabdė 
girtavimą. Tai buvo reikšminga tautinė akcija Lietuvai atsidūrus carinės 
Rusijos sudėtyje. Kadangi blaivybės judėjimą organizavo bažnyčia, 
antrosios, trečiosios žmonių kartos girtavimą suvokė kaip nusikaltimą  
Dievui. Iš girtuoklių juokdavosi, jie būdavo niekinami. 

Nepamirškime ir kito svarbaus, girtavimą nustūmusio veiksnio –  
1918 metais atsikūrė Lietuvos valstybė. Normaliam, darbščiam 
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 žmogui atsirišo rankos, reikėjo statytis namus, pirktis gyvulius. Dvi-
dešimt metų žmonės turėjo labai aiškų tikslą. Tai buvo tikras kūrybos 
metas. Ir, aišku, į tą sūkurį įsimaišyti su alkoholiu nebuvo jokių šansų. 
Tik trys vyrai, kaip sakot, pasiimdavo buteliuką – ir viskas. Sakyčiau, 
su alkoholiu pažaisdavo, nes trečią valandą ryto kaimietis turėdavo 
kilti į darbą. Mieste darbininkas skubėdavo pas privatininką. Žinoma, 
miestuose girtavimo pasitaikydavo ir tuomet.  

O pažiūrėkime, kas atsitiko sovietmečiu? Grynas dualizmas. 
Regis, visi buvo prieš girtavimą, tačiau visuose užkabariuose gėrė. 
Imta svaigintis be jokio saiko, etiketo, malonumo ar apeigos. La-
kama buvo stiklinėmis, nes perėmėme svetimas tradicijas. 

–  Atkūrėme Nepriklausomybę, tačiau nemetame stikliuko. 

Ypač šiandien daug geriama kaime. Kodėl dabar tautiečiai nepuola 

statyti Lietuvos, o baisiausiai pasinėrę į alkoholio liūną?

– Manyčiau, daugiau iš nevilties. Daug žmonių neturi darbo, 
mūsų visuomenėje nėra tikri dėl savo ateities. Masinį girtavimą 
lemia socialinės priežastys.

 – Įvairios firmos, net politikai savo vardu pakrikštiję atskiras 

alkoholio rūšis. Ar Jūs, žinomas vyno degustatorius, neketinate 

savo vardu ar pavarde pavadinti kokio vyno gaminio?

– Tegul pavadina – aš neprieštaraučiau. Yra „Bratkų“ degtinė, 
tegul būna ir „Dominyko“... Žinoma, kaip politikas pats to negaliu 
daryti – nusižengčiau privatiems ir valstybiniams interesams.

– O kodėl Seimo narys Kazys Bobelis išdrįso tai padaryti? Juk 

„Bobelinė“ ragaujama jau palyginti seniai...

– Na, „Bobelinė“ – tai ne nuo K. Bobelio, o nuo žodžio „boba“.  
Regis, pats K. Bobelis taip yra išaiškinęs.    
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Regimantas Adomaitis:  
„Sodybų tuštėjimo metas nesibaigia 
ir nepriklausomoje Lietuvoje“

Žymus teatro ir kino aktorius Regimantas Adomaitis, sausio 31 d. 
atšventęs 70-metį, bene pirmąsyk neramiu balsu prabilo į visuomenę apie 
skaudžias valdžios rykštes, raižančias ir kūrėjus. Prabilo mums jau nuo 
vaikystės žinomas aktorius, sukūręs daugelį istorinių, tautinių personažų, 
pamažu, slapta budinusių Lietuvą. Lietuvos nacionalinio dramos teatro 
aktorių, daugelio premijų laureatą Regimantą ADOMAITĮ paprašėme 
pasidalyti mintimis apie nepriklausomybės peripetijas.

–  Gerbiamasis maestro, kodėl mūsų atkurtoje valstybėje net 

meno žmonės stumiami į šalį? 

– Kai staiga iš socializmo perėjome į kapitalizmą, pamažu ir menas 
tapo prilyginamas prekei, privalančiai turėti vien komercinę paklausą. 
Kriterijai tokie:  perka ar neperka paveikslus, muziką ir knygas. Jeigu 
neperka – vadinasi, neatitinka rinkos poreikių, taigi toks menas ne-
toleruotinas. Žinoma, tai atvirai nėra deklaruojama, bet ši tendencija 
labai aiški. 

Jau pirmaisiais atkurtos nepriklausomos Lietuvos metais imta 
diskutuoti, ar reikalingas elitinis menas. Mums peršama orientuo-
tis į masinės kultūros lygmenį. Tačiau elitinis menas irgi turi teisę 
egzistuoti. Nors didelės meno vertybės ir nėra masėms  iš karto 
priimtinos, suprantamos. Juk kultūros reiškiniai – neaprėpiami. 
Ir  juos vertinti vien komerciniais kriterijais – mene neleistinas 
dalykas. Nėra ko aklai mėgdžioti Vakarų, kuriuose iš tikrųjų 
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yra labai daug komercializacijos. O jeigu jau taip godžiai į juos 
žiūrime, tai nenutylėkime, kad ten menas, neskiriamas masėms, 
yra dotuojamas,  iš įvairiausių šaltinių remiamas. Gausi parama 
leidžia  pasireikšti, išgyventi įvairiausios rūšies kūrybai. 

– Kai pas mus tokia pažiūra į meną, kas toliau jo laukia?

– Liūdnas likimas, jeigu valdžioje sėdės žmonės su kopūstų 
galvomis. Bet dar tikiu, kad ne visų valdžios žmonių galvos to-
kios...

– Jūs sukūrėte daugelį puikių vaidmenų kine ir teatre. Mus, 

žmones „nuo žagrės“, labai domina filmo „Niekas nenorėjo mirti“ 

kūrimo peripetijos Varėnos rajono Zervynų kaime.

– Niekada nepamiršiu Zervynų, tarp miškų pasimetusio kai-
melio, kur tik geležinkelis priėjo, prie kurio per smėlynus ne taip 
paprasta mašina privažiuoti buvo. Ten filmavimo grupės atvažia-
vimas gerokai pagyvino kaimo gyvenimą.

Regimantas Adomaitis: „Šiandien kaimas dar labiau 
naikinamas“.
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– Bent naminės degtinės gamyba tikrai išaugo...

– Dirbome Zervynose gana ilgai. Amžinatilsį režisierius Vytautas 
Žalakevičius kartu su operatoriumi Jonu Griciumi sumanė sukti nespal-
votą juostą nešviečiant saulei – filmuojant apniukusią dieną kadre turėjo 
išryškėti daug gražesnis vaizdas. Bet, kaip tyčia, visas mėnuo pasitaikė 
labai saulėtas. Filmuodavo ketvirtą valandą ryto, kol dar saulė būdavo 
nepatekėjusi. Bet nespėdavome kamerų įjungti – jau šviesu,  spigina. 
Kartais beveik visą dieną laukdavome to išganingojo debesėlio.  

– Gyvenote Zervynose ar iš tolėliau važinėjote?

– Daugelis filmavimo grupės žmonių buvo apsistoję Marcin-
konyse – apie 10 kilometrų nuo Zervynų. Kadangi ten geresnės 
gyvenimo sąlygos, maistu lengviau apsirūpinti buvo. Mes iš Mar-
cinkonių į Zervynas traukiniu važinėdavome. 

– Zervynos ir zervyniškiai turbūt pasiliko atminty ne vien dėl 

geros naminės?

– Apie Zervynų žmones nelabai ką galiu pasakyti – man tai buvo 
pirmas filmas , kuriame atlikau didesnį, dramatišką Donato Lokio 
vaidmenį. Todėl visas buvau „sulindęs“ į savo personažą. Ir per laisvą 
laiką, laukdamas saulėtą dieną debesėlio, stengdavausi perskaityti 
kuo daugiau knygų. Tuomet nei naminės, nieko negėriau.

– Ir Jūs,  ir Donatas Banionis, ir Vytautas Tomkus, ir Juozas 

Budraitis, ir Algimantas Masiulis, ir amžinatilsį Bronius Babkaus-

kas, sukūrę pagrindinius vaidmenis filme „Niekas nenorėjo mirti“, 

tuomet itin plačiai išgarsėjote. Kaip šį filmą vertinate dabar?

– V. Žalakevičius, dar gyvas būdamas, yra sulaukęs daug prie-
kaištų: neva filme iškreiptai atspindimas pokaris, lietuvių tautos 
pasipriešinimas okupaciniam režimui. Žinoma, viskas tais laikais 
negalėjo būti teisingai pavaizduota, o iš dabartinių pozicijų lengva 
būti teisuoliu. Bet jeigu grįžtume į 1965 metus, pabrėžčiau, kad  
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pirmą kartą ekrano kalba apskritai buvo  užsiminta, jog pas mus 
vyko kažkoks pasipriešinimas. 

V.Žalakevičius tik savo menine įtaiga, apsukrumu sugebėjo apeiti 
Maskvos cenzūrą. Apie pokarį žinojome daug teisybės, bet tada jos 
visos, suprantama, negalėjome parodyti. Ir šiandien  vertinti šio 
filmo iš teisuoliškų pozicijų – jokiu būdu negalima. Bet kas geriau: 
parodyti, kad ir su tam tikrais kompromisais, tautos pasipriešinimą 
ar jį visiškai nutylėti?

Man tai buvo reikšmingas, svarbus ir labai mielas darbas, kuris mano, 
kaip menininko, laimei, tapo tikru  tramplinu į kino platumas. 

– Jūs sukūrėte ir įsimintiną Adomo vaidmenį  filme „Sodybų 

tuštėjimo metas“.  Ar sodybų tuštėjimo problema dabar nėra 

skaudesnė nei buvo tuomet? 

– Gaila, kad nėra gyvo mūsų rašytojo klasiko Jono Avyžiaus. 
Galbūt jis parašytų romano „Sodybų tuštėjimo metas“ tęsinį, vėl 
graudžiai apraudotų kaimą, šiandien dar labiau naikinamą.      

Gerai prisimenu, kas darėsi po karo kaime. Juk prie Pasvalio, 
Šimonyse, prie Mūšos užaugau. Ir žiemą, ir vasarą tris kilometrus į 
mokyklą   su naginėmis tekdavo pėdinti. Atsimenu žmonių kalbas, 
kai jie baiminosi kolchozų kurpimo – tarsi pasaulio pabaiga laukė. 
Taip iš pradžių ir buvo. Bet vėliau, kai atsirado pasiturintys kolūkiai, 
žmonės pradėjo gana neblogai gyventi. Štai mano amžinatilsį uošvis, 
„gyvenęs ant žemės“, sakydavo: „Anksčiau, tarpukario Lietuvoje, 
ūkininkas su saule turėjo kelti, juodai dirbti. O dabar –  tai gerai: 
truputį nueisi į kolūkį – dykai tau traktoriumi suars, apsės...“  

Iš vieno kraštutinumo pulta į kitą –  viskas sunaikinta ir sugriauta, 
žmonės skursta.  Kai matau kokius griuvėsius, visada apmaudas šokteli,  
imu kažko nesuprasti. Vis dažniau užduodu sau klausimą: kam buvo 
reikalinga nepriklausomybė, jei taip viskas suniokota? O juk mūsų 



110

kaime dar labai daug žmonių, netgi teigiama, kad pernelyg. Bet kur 
šiandien jiems dėtis, kai ten užaugo, namą pasistatė, vaikai gyvena? 
Negi vienintelė išeitis – nueiti ir pašaudyti, kaip darydavo pokary?

Suprantu, kad valdžia dejuoja dėl pinigų stygiaus, bet šitaip 
žmonių likimų negalima spręsti – pusbadžiu išmarinti, išvaryti.  
Tai kone fašistinis požiūris į kaimą. 

– Su gilia širdgėla kalbate apie kaimą, tai dabar ne vienam 

miestiečiui svetima...

– Džiaugiuosi netoli Molėtų turėdamas nameliuką ir žemės. 
Bet ką šiandien  prie pirkelės matau: einu paežere – staiga tvora 
užstoja kelią, eina iki pat vandens, o  jokio praėjimo nėra. Žinau, 
kad egzistuoja kažkokios taisyklės, bet naujam paežerės šeimininkui 
tai nė motais. Neva mano teritorija, nuosavybė, kaip noriu, taip 
šeimininkauju. Matyt, pinigas viską daro...      

– Teatre Jūs sukūrėte įsimintinus Mindaugo ir Mažvydo vaid-

menis. Įdomu, ką šie iškilūs mūsų tautos didžiavyriai pasakytų 

apie dabartinę Lietuvą? 

– Matyt, pirmiausia reikėtų pasiklausti Justino Marcinkevičiaus –  
šių dramų autoriaus. Ypač daug ką tais pačiais žodžiais, kaip ir mūsų 
literatūros klasiko kūrinyje, pasakytų Mindaugas: „Galbūt tenai 
neliks nė menko ženklo, iš to, ką aš per didį vargą kūriau...“ 

Anais, tarybiniais laikais, tardami šiuos žodžius, buvome pra-
radę viltį ir tikėjimą, kad kada nors Lietuva bus nepriklausoma. 
Šiandien mes neokupuoti, bet vėl norime būti nelaisvi. Lekiame 
beatodairiškai į Europą, priimame bet kokią Vakarų produkciją. 
Negi jau mums nieko lietuviško nebereikia? 
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Poezijos karvedys

Paminėjome vieno pačių iškiliausių, savičiausių ir brangiausių 
lietuvių poetų Bernardo Brazdžionio, kilusio iš kaimo, 100-ąsias 
gimimo metines. Tai vienas iš nedaugelio lietuvių rašytojų, pelniusių 
ne tik literatūros korifėjaus vardą – jis tapo istorine asmenybe, sim-
bolizuojančia lietuvių kultūros atsparumą ir pasipriešinimo dvasią 
mūsų tautos negandų metais. Toks jis išliko vyresniosios kartos žmonių 
atmintyje. Bet ir mūsų atžalos savo širdyse kone kaip savotiško himno 
žodžius nešiojasi poeto garsių eilėraščių „Aš čia – gyva“, „Šaukiu aš 
tautą“, „Per pasaulį keliauja žmogus“ posmus. 

Keli biografijos faktai

B.Brazdžionis gimė 1907 m. vasario 2 d. Stebeikėlių kaime ne-
toli Pumpėnų, tuometinėje Biržų apskrityje. Tiesa, kai kur rašoma 
(„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ III tome, šių metų kai kuriuose 
kalendoriuose), jog poetas gimė vasario 14 d. Dar tarpukario Lietuvo-
je pripažinto vienu talentingiausių poetų (jam 1936 m. už eilėraščių 
rinkinį „Ženklai ir stebuklai“ buvo įteikta „Sakalo“ leidyklos, o 1939 
m. už knygą „Kunigaikščių miestas“ – Valstybinė literatūros premijos) 
B.Brazdžionio ilgo gyvenimo kelias buvo paženklintas skaudžiais 
lemties kirčiais. Nors kelionės į poetines aukštumas pradžia to ir 
nepranašavo. Pradžios mokyklą būsimasis poetas lankė Žadeikiuose 
ir Pasvalyje. 1921–1929 m. mokėsi Biržų gimnazijoje. 1929–1934 
m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą, taip pat pedagogiką Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete, Humanitarinių mokslų fakultete. 
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Baigęs universitetą, B.Brazdžionis dėstė lietuvių kalbą įvairiuose 
kursuose ir mokyklose, 1937–1939 m. dirbo „Sakalo“ leidykloje 
Kaune, o 1940–1944 m. buvo Maironio literatūros muziejaus kura-
torius. Jis redagavo daugelį žurnalų: „Ateities spinduliai“ (1932–1940 
m.), „Pradalgės“ (1934–1935 m.), „Dienovidis“ (1938–1939 m.), 
skelbė kritikos straipsnius ir knygų recenzijas, Vytės Nemunėlio sla-
pyvardžiu išleido vaikams skirtas poezijos knygas. 1944 m., artėjant 

B.Brazdžionis buvo laukiamas ir atokiame Lietuvos 
kaimelyje.
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antrajai sovietų okupacijai, B.Brazdžionis pasitraukė į Vokietiją –  
jis 1944–1949 m. gyveno Ravensburge. 1949 m. B.Brazdžionis 
persikėlė į JAV. Kurį laiką gyveno Bostone, dirbo Lietuvių enciklo-
pedijos Visuotinės literatūros skyriaus redaktoriumi ir linotipinin-
ku. Persikėlęs iš Bostono į Los Andželą, 1955–1972 m. redagavo 
žurnalą „Lietuvių dienos“. Amerikoje B.Brazdžionis išleido daug 
poezijos rinkinių. Poetas mirė Los Andžele 2002 m. liepos 11 d., 
eidamas 96-uosius metus. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse.  
Sovietinėje Lietuvoje B.Brazdžionio kūryba buvo ignoruojama. 
Laisvės šauklys buvo priešas komunistinei nomenklatūrai. Vis dėlto 8-
ajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje išleistoje poezijos antologijoje 
„Lietuvių poezija“ tarp kitų lietuvių emigrantų poetų kūrybos įdėti 
ir keli B.Brazdžionio eilėraščiai. Didžiulio talento nedrįso visiškai 
ignoruoti ir sovietinė valdžia, ne vienas parsidavęs sovietinis lietuvių 
rašytojas. Ypač niršo lietuvis lenininės premijos laureatas, tautos 
šauklį (pagal garsų poeto eilėraštį „Per pasaulį keliauja žmogus“) 
pavadindamas „per pasaulį keliaujančiu šunimi“... Kieno teišliko tik 
lojimas, o kieno – tikroji kūryba, dabar daugiau nei aišku. Šiandien 
antikvariniuose knygynuose neįmanoma rasti 1989 m. Lietuvoje 100 
tūkst. egzempliorių tiražu išleistos B.Brazdžionio poezijos rinktinės 
„Poezijos pilnatis“. Tai faktas, akivaizdžiai pasakantis, koks populia-
rus šis poetas. Knygynuose dulka tik mieželaičių, venclovų ir kitų 
sovietinės sistemos išliaupsintų kūrėjų knygos. 

Dievo dovana

B.Brazdžionio poezija yra itin savita, besiremianti lietuviškomis 
tradicijomis. Anot dabartinio lietuvių poeto Petro Palilionio,  poetas 
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turėjo Dievo dovaną, lengvą kūrėjo improvizuotojo ranką. Jis ieš-
kojo įkvėpimo šaltinių ir formų rašytinėje bažnytinėje ir liaudies 
kūryboje. Tai leido jam būti ir grynai tautiškam, ir drauge visuotinai 
žmogiškam. Bernardas Brazdžionis žavėjosi vokiečių romantikais, 
lietuvių poetais Maironiu, V. Mykolaičiu-Putinu, Jonu Aisčiu, 
Antanu Miškiniu. Dar būdamas jaunas B. Brazdžionis jau buvo 
susipažinęs su Europos tuometinėmis literatūrinėmis srovėmis.  
Intelektualų kalba B.Brazdžionio poeziją galima būtų ir taip api-
būdinti – jai būdingas gaivališkumas ir kontrastiškumas, pasižymįs 
aštriais dramatiškais konfliktais, blaškymasis nuo romantiškojo 
svajingumo iki realizmo, nuo švelnių lyriškųjų subtilumų ligi 
grotesko, nuo švelnios maldos ligi rūstaus grūmojimo. Nors 
gana tradicinės formos, B.Brazdžionio poezija yra moderni.  
O kas jam, Bernardui Brazdžioniui, buvo poezija, poetas 
bando atsakyti eilėraštyje „Poezija“, kuris išspausdintas jau 
po mūsų literatūros klasiko mirties, 2004 m., knygoje „Kas 
šviečia virš galaktikų visų“: Poezija, tu man, kai juoda, kaip 
baltas angelas esi, poezija, tu man paguoda ir ilgesy, ir liūde-
sy. Ir ne tik. B.Brazdžioniui poezija buvo ginklas kovoje už 
Lietuvos laisvę. Toks šis kilnus, niekada nėjęs į kompromi-
sus su sąžine kūrėjas yra ir pasiliks ateinančioms kartoms.  
B.Brazdžionis tik po daugelio metų sugrįžo į laisvą Lietuvą. Jam 
net lemtis buvo geranoriška – leido garbingai nugyventi ilgą 
amžių ir savo akimis pamatyti išsilaisvinusią tėvynę. Kai 1989 
m. jis pirmąsyk atvyko į Lietuvą, visos salės, stadionai, parkai, 
aikštės vos galėjo sutalpinti minias žmonių, norinčių pamatyti 
jį, išgirsti jo skaitomus eilėraščius. B.Brazdžionis buvo sutiktas 
tarsi karvedys, laimėjęs tautai lemiamą mūšį. Iš tikrųjų jis ir buvo 
karvedys. Ir ne tik poezijos. 
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Komunizmo grimasos

Deja, per aštuoniolika atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metų 
B. Brazdžionio atminimas nėra pakankamai pagerbtas. Tiesa, 1993 
m. poetas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
ordinu, 1994 m. jam suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto garbės 
daktaro vardas, o 1995 m. – Kauno miesto garbės piliečio vardas. 
Bet to nepakanka. Pastaraisiais metais poetas mūsų valdžios tarsi ir 
užmirštas. Antai Kauno visuomenės atstovai seniai pageidavo, kad 
šiame mieste, kuriame B.Brazdžionis gražiausiais savo metais gyveno 
ir kūrė, jo vardu būtų pavadinta gatvė. Deja, ir poeto 100-ąsias gi-
mimo metines minint to nepadaryta. Beje, tinkamai B.Brazdžionis 
turėtų būti pagerbtas ir Vilniuje – sostinėje valstybės, kurios laisvės 
dainiumi poetas buvo užjūryje. Bet užtat kaip uoliai saugome 
paminklą Petrui Cvirkai, kuris vykdė literatūrinio komunizavimo 
politiką, prisidėjo prie rašytojų represavimo... Tai akivaizdžiai rodo, 
kad mūsų valdžia dar neišsivadavusi iš komunizmo dvasios pančių, 
kuriuos savo gyvenimu ir kūryba siekė sutraukyti vienas didžiausių 
Lietuvos poetų BERNARDAS BRAZDŽIONIS.
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Kur eina Lietuvos kinas?

Trypčiojama vietoje

Lietuvos kino neįmanoma įsivaizduoti be sovietinio lai-
kotarpio. Iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sukurti 
išliekamąją vertę turintys vaidybiniai filmai „Niekas nenorėjo 
mirti“ (rež. Vytautas Žalakevičius), „Paskutinė atostogų diena“ 
(rež. Arūnas Žebriūnas), „Riešutų duona“ (rež. A.Žebriūnas), 
„Moteris ir keturi jos vyrai“(rež. Algimantas Puipa), „Herkus 
Mantas“ (rež. Marijonas Giedrys), miuziklas „Velnio nuota-
ka“ (rež. A. Žebriūnas) ir t. t. O kur dar televizijos filmai... 
Praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje į kiną atėjo daug 
talentingų aktorių, režisierių, operatorių. Vien filme „Niekas 
nenorėjo mirti“ kiek daug pirmąkart „sublizgėjo“ aktorių! 
Manau, šis filmas ir didžiajam mūsų maestro V.Žalakevičiui  
tapo tramplinu į kino meno vandenis. Mano galva, be pa-
minėtų filmų, iki šiol nieko vertingesnio nesukurta. Gal su 
tam tikromis išlygomis prie anų lietuviško kino dienų šlovės 
galime priskirti  pastaruoju metu sukurtus vaidybinius filmus 
„Vienui vieni“ (rež. Jonas Vaitkus), „Dievų miškas“ (rež. A. 
Puipa). Gal dar Šarūno Barto ar Jono Meko sukurtus (tiesa, 
Amerikoje) filmus. Dar galima būtų išskirti ir vieną kitą te-
levizijos filmą. Atrodo, daugiau lyg ir nėra kuo didžiuotis. 
Per šešiolika Nepriklausomybės metų ne tiek daug lietuviško 
kino dirvonuose ir pasidarbuota, nors, sprendžiant iš įvairių 
publikacijų spaudoje, pokalbių televizijoje, mūsų vidutinės ir 
jauniausios kartos kino kūrėjai turi stulbinančių idėjų. Kodėl jų 
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nerealizuoja? Ar tik dėl to, kad trūksta pinigų filmams statyti? 
Anot žymaus kino kritiko Skirmanto Valiulio, priežasčių yra 
daugiau: kitokia valstybės egzistencija, kitokios temos, ateina 
kiti kinematografininkai, miršta vyresnioji karta, ateina viduti-
nė, o ypač daug jaunimo, kuris tik startavo arba laukia starto ir 
negali žengti toliau nė žingsnio. Žinoma, gerbiamas S.Valiulis 
diplomatiškai įvertino šiandieninę Lietuvos kino padėtį. Kino 
kritikas, sakydamas „ateina vidutinė karta“, tikriausiai turėjo 
omeny vidutinybes... Todėl kol kas ir neįmanoma atsakyti į 
klausimą: kur eina Lietuvos kinas? Tiksliau – kodėl trypčioja-
ma vietoje, šildomasi garsių anos kartos kinematografininkų 
šlovės spinduliuose arba dar blogiau – bandoma neigti tai, kas 
vertingo sukurta sovietmečiu. 

Kino istorijos paradoksai

Paanalizuokime kad ir pastarąjį metą sukurtus, regis, neblo-
gus filmus „Vienui vieni“ ir „Dievų miškas“. Garbė režisieriui 
J. Vaitkui, kuris ėmėsi tokios sunkios pokario temos. Bet ar 
sulaukėme tokio filmo, kuris iš tikrųjų būtų tarsi druska ant 
žaizdos? To patvirtinti negaliu. Geras filmas, ir tiek. Tačiau 
neabejoju, kad savo metu V.Žalakevičius, esant dabartinėms 
sąlygoms, būtų pastatęs kur kas įspūdingesnį filmą, kuris būtų 
išpildęs didžiąsias mūsų viltis. Deja, tokio filmo nesukurta. 
Ir tegul neįsižeidžia maestro J.Vaitkus. V.Žalakevičiaus filmas 
„Niekas nenorėjo mirti“, kad ir baisiai Maskvos cenzūruotas, 
apie mūsų pokarį pasako kur kas daugiau  nei necenzūruotas 
„Vienui vieni“. Panašiai galima atsiliepti ir apie „Dievų mišką“. 
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Rašytojo Balio Sruogos knygą „Dievų miškas“ tūkstantį kartų 
įdomiau skaityti nei žiūrėti ją ekranizuotą. Jei režisierius negali 
pasakyti nieko naujo savo filmu, papildyti rašytojo darbo, kam 
apskritai imtis ekranizuoti kūrinį? Kodėl anksčiau verždavomės į 
kino teatrus? Ir ne tik aš. Ne vien todėl, kad buvo pigūs bilietai. 
Dažnai netraukia į kino salę dėl to, kad trokštame pamatyti 
kur kas daugiau, o ne tik pramoginius filmus. Žinoma, šian-
dien būtų naivu tikėtis naujų felinių, tarkovskių, žalakevičių, 
bet neblogo lygio filmų kino salėse rodoma labai mažai, ką jau 
kalbėti apie televiziją. Gal veltui viliuosi, kad lietuviškas (o ir 
viso pasaulio)  kinas atsinaujins? Vis dėlto, kokia jo ateitis? Kino 
kritikas S.Valiulis Lietuvos kino ateitį mato kaip ir viso kino 
ateitį: kinas, iki šiol išgyvenęs bent tris atsinaujinimo bangas, 
dabar yra išsekęs ir pats atsinaujinti negali. Anot S. Valiulio, tai 
įmanoma tik atsižvelgiant į visiškai naujas technologijas, naują 
situaciją, naują būvį ir Europoje, ir visame pasaulyje.        

Kūrė elitinį kiną

Beje, toks atsinaujinimas, kaip teigia minėtasis kritikas, neiš-
vengiamas ne tik kine, bet ir lietuvių literatūroje, galbūt ir kituose 
menuose. Tačiau ar įmanoma tai padaryti šių dienų mūsų kine be 
tokių talentų: režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus, aktorių Donato 
Banionio, Regimanto Adomaičio, Vytauto Tomkaus, Juozo Bud-
raičio ir kitų mūsų kino patriarchų, kurių vieni jau mirę ar pasenę, 
kiti nustumti į šalį? O juk šie ir kiti menininkai net sovietmečio 
gniaužtuose sugebėjo kurti tokį Lietuvos kiną, kokį nėra gėda 
parodyti visam pasauliui. Pasak kino kritikės Rasos Paukštytės, 
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nors sovietiniais metais Maskva ir varžė ideologinį filmų turinį, 
meninės raiškos priemones, tačiau kinas Lietuvoje buvo ir išliko 
savitų tautos prigimtinių ritmų, nacionalinio savitumo, tapatu-
mo liudytoju. R. Paukštytės nuomone, taip buvo dėl pajėgių ir 
Ezopo kalbą meistriškai įvaldžiusių režisierių, aktorių mokyklos, 
pagaliau dėl aukštos vizualinės kultūros, kurią daugiausia lėmė 
(ir šiandien lemia) lietuviai operatoriai. Remiantis anuometiniais 
rodikliais, vidutiniškai vieną filmą pamatydavo 15–20 mln. žiū-
rovų. Pavyzdžiui, V.Žalakevičiaus filmą „Niekas nenorėjo mirti“ 
pažiūrėjo beveik 23 mln. žiūrovų. Beje, būtent šiame filme pir-
muosius įsimintinus vaidmenis sukūrė R.Adomaitis, D.Banionis, 
kiti vėliau Lietuvą išgarsinę aktoriai. Kinas  jiems buvo daugiau 
nei menas. Šį teiginį šio rašinio autoriui patvirtino ir maestro 
R.Adomaitis. 

Graži šiandieninio lietuviško kino prošvaistė – filmas „Vienui vieni“. Nuo-
traukoje – partizanų priesaika.
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Kino ir teatro patriarchas, paklaustas, kodėl šiandien mūsų 
valstybėje elitinio meno žmonės stumiami į šalį, atsakė: „Kai 
staiga iš socializmo perėjome į kapitalizmą, pamažu ir menas 
tapo prilygintas prekei, privalančiai turėti vien komercinę pa-
klausą“. Ką dar galima būtų pridurti prie tokių maestro visą 
dabartinio lietuvių kino padėtį nusakančių žodžių?   

Lietuva sulauks naujų žalakevičių,  

banionių, adomaičių... 

Taigi, kur eina Lietuvos ir viso pasaulio kinas? Jau sakėme, ką 
apie tai mano žymus mūsų kino kritikas S.Valiulis, garsus akto-
rius R.Adomaitis. Dabartinei lietuviško (ir ne tik)  kino situacijai 
apibendrinti, manau, tiktų ir kito žymaus Lietuvos kino kritiko, 

Lietuvą išgarsino filmas „Niekas nenorėjo mirti“.
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Sauliaus Macaičio, teiginiai. Jis kiną vadino „XX amžiaus menu“. 
Bet, pasak S.Macaičio, keičiasi amžiai, kinta ir menai, nes žmonėms 
visada būdinga ką nors iš anksto laidoti. Būta kalbų, jog kinas 
išstumsiąs teatrą, vėliau – kad dailę pakeis instaliacijos, tradicinį 
teatrą – performansai ir hepeningai, kiną – televizija, virtualieji 
menai. Bet viskas puikiai sugyvena greta. S. Macaičio nuomone, 
greičiausiai ir XXI amžius nepavers kino (taip pat ir lietuviško) vien 
muziejiniu eksponatu. O tai reiškia, kad bus ir naujų talentingų 
juostų, šimtai naujų filmų, kuriuos vertės prisiminti. Šią S.Macaičio 
prognozę norėčiau dar papildyti – Lietuva anksčiau ar vėliau sulauks 
ir naujų žalakevičių, banionių, adomaičių... 
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Stasys Vainalavičius –  
tarpukario Lietuvos dokumentinio 
kino kūrėjas

Kodėl ėmiausi nelengvos užduoties

Dažnas mūsų neįsivaizduoja gyvenimo be kino. Šis mus žavintis, 
teikiantis estetinį grožį, o neretai stulbinantis ir šokiruojantis menas 
turi jau daugiau kaip šimtmečio istoriją. Kinas – vienas fenomenų, 
per trumpą laiką susilaukęs masinio populiarumo. Praėjus dešimčiai 
metų po kino išradimo (1895 m.), jis užkariavo ir Lietuvos žmonių 
simpatijas – į 1905 m. mūsų krašte atidarytus pirmuosius kino 
teatrus  „judančio vaizdo“ pasižiūrėti plūstelėjo šimtai, o vėliau ir 
tūkstančiai gyventojų. Iš pradžių džiaugtasi tik užsieniečių kino 
filmais, o po kurio laiko pradžiugino ir lietuvių sukurti pirmieji 
dokumentiniai filmai. 

Per keletą dešimtmečių nuo kino išradimo ir Lietuvoje išsi-
rutuliojo pagrindinės kino meno rūšys ir jo perspektyvos. Jau 
iki 1940 m. sukurta daug reikšmingų dokumentinių ir vienas 
vaidybinis pilnametražis, animaciniai filmai, atsirado kino kri-
tikos ir kino žurnalistikos užuomazgų. Bet apie šį laikotarpį, 
kuriuo buvo padėti nacionalinio kino pamatai, dar pernelyg 
mažai žinome, nors ir praėjo jau septyniolika metų nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo. Gal gajos sovietinės okupacijos 
palikimo tradicijos, kai buvo teigiama, kad kinas į Lietuvą atėjo 
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2007 m. kovo 28 d. kino patriarchas S.Vainalavičius peržengė 97 metų 
slenkstį.
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tik po Antrojo pasaulinio karo, kad jis pokariu kūrėsi tuščioje 
vietoje – nepaveldėjęs iš tarpukario Lietuvos laikotarpio nei 
gilesnių tradicijų, nei materialinės bazės.  

Laikas negailestingai bėga. Kiekviena civilizuota valstybė 
puoselėja savo kultūrą, o kinas yra jos sudėtinė dalis. Šiandien 
Lietuva garsėja dokumentinio kino kūrėjais. Mūsų dokumen-
tininkai kino festivaliuose ir kituose renginiuose susilaukė ne 
vieno tarptautinio pripažinimo. Turime savas gražias šios kino 
rūšies tradicijas, kurios pradėtos kurti 1909 m. Vladislovo 
Starevičiaus dokumentiniu filmu „Prie Nemuno“. Kiekvienas 
mūsų, kad ir kruopelytę skyręs dėmesio neabejotinai brangiam 
lietuviško kino laikotarpiui, po truputį užpildytume kinotyros 
spragą Lietuvos kinematografijoje. Privalome apžvelgti, gera-
noriškai įvertinti to meto lietuviško kino raidą. Atskleisti, kokį 
indėlį į Lietuvos  dokumentinio kino istoriją įnešė vienas ar kitas 
mūsų kino (kartu ir  žiniasklaidos priemonės) pradininkų mūsų 
šalyje, taip pat ir šiemet jau 97 metus atšventęs kino operato-
rius Stasys Vainalavičius. Jis – vienintelis likęs gyvas tarpukario 
Lietuvos kino kūrėjas.    

Šio pasakojimo tikslas – atskleisti S.Vainalavičiaus, kaip doku-
mentinio kino kūrėjo, asmenybę ir išanalizuoti jo nueitą kūrybinį 
kelią, patyrinėti aplinką, kuri jį formavo kaip menininką. Ši tema 
aktuali tuo, kad, nesant gilių dokumentinio kino  mokslo tradicijų 
Lietuvoje, daugelis šios istorijos ir teorijos klausimų mažai tyrinėti, 
todėl pernelyg menkai žinome apie tarpukario Lietuvos dokumen-
tinį kiną, jo kūrėjus.       

Apskritai kinotyrininkai skolingi tarpukario Lietuvos doku-
mentinio kino kūrėjams. Iš dalies duoklę šiai sričiai atidavė kino 
režisierius ir operatorius Algirdas Tarvydas, 2000 m.  sukurdamas 
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apie dokumentinio kino pradininką Stasį Vainalavičių 33 min. 
trukmės filmą „Savo praeities beieškant“. Ir tai – viskas. Apie  
sovietinėje Lietuvoje  kurtą dokumentinį kiną prirašyta ir pri-
kalbėta – nors vežimu vežk. Sovietiniais metais kinui išskirtinį 
dėmesį rodė iš pradžių Lietuvoje leidžiamas laikraštis „Ekra-
no naujienos“, vėliau žurnalas „Kinas“ ir laikraštis „Savaitės 
ekranas“. O kiek dar apie sovietinį kiną rašė kiti leidiniai... 
Atrodytų, kad tik sovietiniais metais lietuvišką kiną tegalėjome 
kurti. Bet buvo talentingų kino kūrėjų ir iki 1940-ųjų, tik jie 
kol kas šiandien tarsi užmiršti, deramai neįvertintas jų indėlis 
į Lietuvos kino istoriją.

Per kino operatoriaus Stasio Vainalavičiaus „portretinę prizmę“, 
siekiama išanalizuoti kino menininko kūrybą, aplinką, vienaip ar 
kitaip dariusią įtaką šio žmogaus kūrybiniam virsmui, taip pat pa-
tyrinėti pasaulio ir Lietuvos kino raidą iki 1940 m. Siekiant sukurti 
išsamesnį kino operatoriaus rašytinį portretą, apžvelgiamos ir kelios 
vėlesnio jo gyvenimo atkarpos. 

Rašant šį darbą vadovautasi pagrindiniais šaltiniais: tarpuka-
rio Lietuvos spauda, Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentais 
(S. Vainalavičiaus archyvine byla II – 7809 – ли), Lietuvos 
valstybinio vaizdo ir garso archyvo ir Lietuvos teatro, muzikos ir 
kino muziejaus duomenimis, V.Mikalausko studija „Kinas Lietu-
voje“, knygomis – Davido Parkinsono „Kino istorija“, „Кино“ 
(энциклопедический словарь) [„Kinas“ (enciklopedinis žo-
dynas)], Wladyslawa Jewsiewickiego „Kronika kinematografii 
swiatowej“ [Vladyslavo Jevsevickio „Pasaulio kinematografijos 
kronika“], Жоржа Садулиса „Всеобщая история кино“ 
[Žoržo Sadulio „Visuotinė kino istorija“] – bei kino operatoriaus 
S.Vainalavičiaus pasakojimais.  
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Dokumentinio kino raidos aspektai

Prieš pradėdami rašyti apie vieną pirmųjų Lietuvos dokumen-
tinio kino kūrėjų S.Vainalavičių, pirmiausia apžvelgsime kino 
raidos pradžią pasaulyje, taip pat, kaip kinas atkeliavo į Lietuvą, 
kokia aplinka darė įtaką kino plėtrai mūsų šalyje, kas pagaliau lėmė 
mūsų pirmųjų kinematografininkų ir paties kino operatoriaus 
S.Vainalavičiaus meilę šiai meno šakai. 

„Judančio vaizdo“ išradimas apstulbino pasaulį. 1916 m. kino 
manifeste futurizmo pradininkas italas F.T.Marinetis pavadino kiną 
„nauju, gerokai gyvesniu ir kur kas daugiau aprėpiančiu menu nei 
kuris kitas“. Kinas viesulu užkariavo pasaulį, todėl ilgą laiką buvo 
baiminamasi, kad ši staiga gimusi meno rūšis nustums į šalį knygų 

S.Vainalavičius šios knygos autoriui Česlovui Skaržinskui (kairėje) pasakoja 
apie tarpukario Lietuvos kiną.
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pirkimą ir jų skaitymą, sužlugdys dramos teatrus. Ir ne be pagrindo 
būgštauta. Pavyzdžiui, įsigalėjus kinui Lietuvoje, Kauno „Spaudos 
fondo“ knygų leidėjai dėl gerokai sumažėjusios prekybos keiksnojo 
naujojo stebuklo išradėjus brolius Lui ir Ogiustą Liumjerus. Kiną iš 
pradžių ne tik mūsų, bet ir kitų šalių knygų leidėjai laikė pavojin-
giausiu literatūros konkurentu. „Kinas užmuša knygą“ – tokiomis 
ir panašiomis rėksmingomis antraštėmis gąsdino spauda. 

Bet pamažu aistros blėso – knygas, o vėliau ir laikraščius bei 
žurnalus vis labiau pirko, prenumeravo ir skaitė kasdien kultū-
rėjantys bei turtėjantys atkurtos valstybės piliečiai. Tarpukario 
Lietuvoje, ypač nuo trečiojo dešimtmečio, leista beveik 200 
įvairių laikraščių ir žurnalų, kurių nemaža dalis tam pačiam kinui 
skyrė pakankamai dėmesio. Aišku, ketvirtajame dešimtmetyje 
daugiausia dėmesio skirta vaidybiniams filmams, bet nemažai ir 
jauniausiam žurnalistikos broliui – kino dokumentikai.     

Šiandieniniais žodžiais tariant, dokumentinis kinas papildė 
visuomenės informavimo priemones. Tačiau šios srities teore-
tikai dokumentinį kiną apibūdina lakoniškai – kino  meno 
rūšimi. Žinoma, tokiu jis kai kuriose šalyse jau buvo tapęs 
XX a. trečiajame  dešimtmetyje. Bet Lietuvoje dokumentinis 
kinas meno sparnus užsiaugino kur kas vėliau – tik po Antrojo 
pasaulinio karo. Iš pradžių kurtos kino kronikos, kino žurnalai, 
kino apybraižos. Tai filmai, grindžiami tikrovės  fiksavimu ir jos 
interpretavimu. Dokumentiniuose filmuose vaizduojami realūs 
žmonės ir įvykiai, nufilmuota medžiaga montuojama  pagal 
meninius, idėjinius ar kitus principus. Jie gali būti socialiniai, 
reportažiniai, psichologiniai, istoriniai, propagandiniai, filmai 
portretai ir kitokio pobūdžio. Dokumentinio kino kūrimo 
metodai yra šie: provokacinis (forsuojama ar provokuojama 
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S.Vainalavičius (pirmas iš kairės) apie 1932 m. filmuoja Žemaičių plentą.

Tokia kino kamera S.Vainalavičius užfiksavo daug tarpukario Lietuvos 
gyvenimo akimirkų.
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situacija, kuri filmo herojų priverčia atsiskleisti), montažinis 
(permontuojama archyvinė medžiaga), interviu, įvykių ar 
žmogaus stebėjimas ir filmavimas (kartais naudojama slaptoji 
kamera), ikonografijos filmavimas (medžiagos, susijusios su 
kokia nors tema, asmeniu, vieta ar įvykiu, fiksavimas).  

Dokumentinis filmas atsirado su kinematografo išradimu. Brolių 
L. ir O.Liumjerų pirmajame kino seanse 1895 m. pabaigoje parody-
ti filmai („Traukinio atvykimas į La Ciotat stotį“ ir kt.) priskiriami 
dokumentiniams. Pirmasis 1926 m. terminą „dokumentika“ [do-
cumentary] kine pavartojo anglų režisierius Dž.Grirsonas. XX a. 
pirmajame ir antrajame dešimtmečiuose susiformavo dokumentinio 
kino pagrindiniai žanrai: kronika, reportažas, kelionių filmas. Jau 
pirmuosiuose dokumentiniuose filmuose stengtasi pademonst-
ruoti, ką gali kinas, parodyti įvairias vietas, istorinius įvykius, 
sukurti žiūrovo dalyvavimo juose efektą. Pradėti kurti ilgesni, 
beveik ilgametražio filmo trukmės dokumentiniai filmai. 1911 m. 
švedų režisierius J.Jaensonas sukūrė filmą „Niujorkas“, kuriame 
ryšku vadinamosios miesto simfonijos užuomazgų. 1914 m. JAV 
vaidybinio filmo pradininkas režisierius D.V.Grifitas filme „Vilos 
gyvenimas“ pirmą kartą sujungė įvykių atkūrimą ir dokumentinį 
filmavimą. 

Per Pirmąjį pasaulinį karą daugiausia kurti propagandiniai do-
kumentiniai filmai. Dėl šios ir kitų priežasčių dokumentikos plėtra 
buvo gerokai sulėtėjusi. Trečiajame dešimtmetyje dokumentinio 
kino raida  buvo itin sparti, susiklostė  daugelis  šios meno šakos 
žanrų. Labiausiai dokumentinio kino, kaip kino  meno rūšies, 
raidą paveikė rusų režisierius D.Vertovas ir JAV režisierius R. 
Dž.Flahertis. Šių režisierių kūryba įtvirtino dokumentinio kino sa-
varankišką raidą, davė pradžią meninei (autorinei)  dokumentikai. 



130

1922 m. D.Vertovas iškėlė kino tiesos teoriją, grindžiamą žiūrovo 
ir ekrano dialogu, kuris įmanomas žiūrovui gavus nefalsifikuotą 
objektyvios tikrovės vaizdą. D.Vertovas teigė, kad tokį vaizdą gali 
pateikti kino kamera, kuri mato tobuliau už žmogų ir fiksuoja 
gyvenimą tokį, koks jis yra. R.Dž.Flaherčio kūrybos pagrindinis 
principas buvo įvykių, buities fiksavimas autoriui kuo mažiau 
kišantis į natūralią jų eigą. Jo 1922 m. sukurtas  filmas „Na-
nukas iš Šiaurės“ buvo pirmasis antropologinės krypties doku-
mentinis filmas. Antropologinių filmų apie keliones į egzotiškas 
šalis 1927 m. sukūrė prancūzų režisierius M.Alegrė („Kelionė į 
Kongą“) bei kiti dokumentinio kino kūrėjai. Populiarūs buvo 
švedų režisierių B.Bergo („Kaip keliaujantis paukštis Afrikoje“, 
1922 m.), O.Olsono („Su kunigaikščiu Vilhelmu Afrikos safa-
ryje,1922 m.), JAV režisierių O. ir M.Džonsonų, M.K.Kuperio 
ir E.B.Šedsako  („Žolė“, 1925 m.), rusų režisieriaus A.Lebedevo 
kelionių filmai. 

„Negarsinis kinas, gyvavęs beveik 35 metus, buvo susifor-
mavęs į labai nuoseklų, specifinį, universaliais ženklais ope-
ruojantį reiškinį. Jo neskyrė valstybių sienos (...). Negarsiniai 
filmai bylojo irgi ne žodžiu, jų kūrėjai buvo priversti ieškoti 
savos, neliteratūrinės vaizdų kalbos, kuri skriedavo per pasaulį, 
vienodai jaudindama Stokholmo ir Los Andželo, Kanberos ir 
senojo Vilniaus žiūrovus“.

XX a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje atsiradęs garsinis kinas 
dokumentiniam kinui didesnės įtakos nepadarė. Dėl primityvios 
technikos garsas, dažniausiai komentaras už kadro, įrašinėtas 
atskirai. Vyravo iš dalies  ar visiškai inscenizuoti dokumentiniai 
filmai. Tokiu būdu gana ilgai dirbo ir S.Vainalavičius bei kiti 
lietuvių kino operatoriai. Ketvirtojo dešimtmečio dokumentinio 
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kino raidai svarbi buvo anglų režisieriaus Dž.Grirsono veikla. 
Jis subūrė grupę jaunų dokumentinio kino režisierių (E.Eičio,  
S.Lego, P.Roto, H.Voto, B.Raito ir kt.), kurie savo filmuose 
vaizdavo anglų gyvenimo įvairias sritis. Dž.Grirsonas teigė, kad 
dokumentinis kinas turi tarnauti visuomenei, auklėti ją.

Vokietijoje  įsigalėjus nacizmui, pradėjo vyrauti propagan-
diniai filmai. Tokie pat propagandiniai dokumentiniai filmai 
buvo kuriami ir Sovietų sąjungoje: iš pradžių dokumentiniai, 
o vėliau – ir vaidybiniai filmai. Iki 1928 m., kol nebuvo su-
griežtinta cenzūra, sovietų filmai buvo plačiai demonstruojami 
ne tik laikinojoje Nepriklausomos Lietuvos sostinėje, bet ir 
didesniuose provincijos miestuose. Žinoma, sovietų propagan-
diniai filmai dažnai buvo kritikuojami Lietuvos spaudos, ypač 
– katalikiškosios. Pagrindinė priežastis – politiniai motyvai. Vis 
dėlto būta ir kitokios nuomonės. Pakankamai palankiai sovietų 
filmus vertino socialdemokratų dienraštis „Lietuvos žinios“, 
„Kino naujienos“. Ir pagrįstai – juk didžioji dalis propagandinių 
sovietų filmų techniniu ir meniniu požiūriais jau buvo aukšto 
lygio kino kūriniai.                               

Tarpukario Lietuvos dokumentinio kino  

pagrindiniai raidos etapai

Kinas į Lietuvą atėjo gana sunkiai, pavėluotai. Pirmieji lietuviški 
dokumentiniai vaizdai buvo nufilmuoti tik 1909 m. Vilniuje ir Kau-
ne bei jo apylinkėse. Lietuviško kino pradininkais laikytini kaunietis 
Vladislavas Starevičius  ir JAV lietuvis Antanas Račiūnas. Pastarasis 
nufilmavo gimtinės vaizdus, kad parodytų juos emigrantams. O tais 
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pačiais metais kaunietis V. Starevičius susuko filmą „Prie Nemu-
no“. Šis operatorius kino juostoje užfiksavo Nemuno pakrantėse 
stūksančius pilių griuvėsius, archeologinių kasinėjimų metu rastus 
papuošalus, ginklų liekanas, akmeninius kirvukus ir Devintinių 
procesiją, einančią aplink seną Zapyškio bažnyčią, besimušančius, 
nepasidalijančius išmaldos elgetas. Tai buvo pirmieji kuklūs do-
kumentinio kino bandymai. Tačiau jau po pusmečio V.Starevičius 
nustebino animaciniais filmais. Jis, vienintelis iš tarpukario Lietuvos 
kinematografininkų, išgarsino Lietuvą, pirmasis pasaulyje (1908 m.)  
pradėjo kurti lėlių filmus. „S.Starevičiaus filmai apie vabalų kau-
tynes buvo tokie neįprasti, kad žiūrovai negalėjo patikėti stebį 

Kino režisierius ir operatorius Algirdas Tarvydas 1999 m. kuria filmą „Savo 
praeities beieškant“, pasakojantį apie vieną pirmųjų Lietuvos kino operatorių 
S.Vainalavičių.
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padarytas lėles, o ne dresiruotus gyvius. V.Starevičiaus bandymai 
sudominti savo išradimais užsienio kino bendroves baigėsi nesėk-
mingai, nes tuo metu niekas neįvertino jo novatoriškumo ir piešto 
filmo pritaikymo pramonėje. Tokie filmai išplito pasaulyje tik po 
gero dešimtmečio“. Beje, Lenkijos kino kritikas prof.dr. Vladislavas 
Jevsevickis knygoje „Pasaulio kino kronika“ V.Starevičių vadina len-
ku, jį, vienintelį iš Lietuvos kinematografininkų, paminėjo pasaulio 
kino apžvalgoje. Beje, V. Jevsevickis didelės apimties pasaulinio 
kino apžvalgoje nerašo ir apie latvių, estų kiną, nors Baltijos šalių 
kinematografai ir neprilygo labiausiai kino srityje pažengusiems 
amerikiečiams, anglams, prancūzams, rusams, vokiečiams, tačiau 
XX a. antrajame ir trečiajame dešimtmečiuose sukūrė įsimintinų 
filmų – Lietuvos kinas žengė į priekį.          

Kino pozicijos Lietuvoje ėmė stiprėti po Nepriklausomybės 
įtvirtinimo. Trečiajame dešimtmetyje jau ir lietuviai sukūrė kur 
kas daugiau vertingesnių filmų. 1921 m. Lietuvos kino teatruose 
pasirodė Feognijaus Dunajevo nufilmuota vietinė kino kronika. 
Nuo 1926 m. ėmė steigtis pirmosios kino mokyklos ir filmų gamy-
bos bendrovės. 1927 m. kino bendrovėje „Lietfilm“ buvo sukurtas 
pirmasis 2–3 min. reklaminis vaidybinis filmas „Rūpestingas tėvas“, 
o 1931 m. kino bendrovėje  „Akis“ sukurtas ir pilnametražis vaidy-
binis filmas „Onytė ir Jonelis“ (rež. Jurgis Linartas ir Vladas Sipai-
tis). Šis pirmasis vaidybinis lietuvių filmas beveik visoje spaudoje 
buvo įnirtingai ir negailestingai puolamas. Jei aršūs kritikai būtų 
bent nujautę, kad kito lietuviško vaidybinio filmo prireiks laukti 
beveik du dešimtmečius, gal mūsų kino kūdikiui būtų buvę kur kas 
palankesni. Ekonominės problemos, dažnai ir politinės užmačios 
bei nevisiškai pagrįsta, negeranoriška kritika atsiliepė lietuviškojo 
kino raidai. Mūsų šalis šioje meno srityje gerokai buvo atsilikusi ne 
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tik nuo rusų (ką jau kalbėti apie britus, amerikiečius, prancūzus, 
vokiečius), bet ir nuo kaimynų lenkų, ir net latvių. 

Kaip jau minėta, ypač lietuviškas kinas buvo atsilikęs  nuo 
rusiškojo. Tokią nenormalią kino padėtį Lietuvoje 1935 m. rug-
pjūčio 1 d. „Literatūros naujienose“ aštriai kritikavo rašytojas, 
kinematografininkas ir fotomeistras Petras Babickas. Maskvoje 
kinematografijos kursus lankęs P.Babickas labai palankiai vertino 
Sovietų sąjungos kino kronikas ir vaidybinius filmus. Sovietų kino 
operatoriai filmuose rodė gyvenimą planingai ir prasmingai. Jų 
kino kronikos išsiskyrė nuoseklumu, diferenciacija. 

P.Babickas šių kriterijų pasigedo mūsų kinematografininkų dar-
buose. Jis itin neigiamai vertino kino kronikos gamybos atidavimą 
į vienas rankas. P.Babickas taip tvirtino, turėdamas omeny 1935 
m. balandžio 30 d. pasirašytą koncesinę sutartį. Vidaus reikalų 
ministerijos Administracijos departamento direktorius A.Survila 
vieninteliam iš kino operatorių J.Linartui penkeriems metams buvo 
suteikęs išimtinę teisę kurti kino kroniką. P.Babickas tokį Lietuvos 
valdžios žingsnį vertino kaip lietuviško kino žlugdymą, teigdamas, 
kad toks darbas yra ne vieno, bet daugelio žmonių atliekamas. Jis 
labai sielojosi dėl jaunų, perspektyvių kino operatorių ignoravimo, 
apgailestavo, kad jiems neleidžiama kūrybiškai pasireikšti. Beje, tuo 
metu savo darbais visuomenės spaudos dėmesį jau buvo atkreipę 
jaunieji kino operatoriai S.Vainalavičius, S.Uzdonas ir A.Žibas. 

Tarpukario Lietuvos spauda, nors retkarčiais ir pagirdavo šiuos 
jaunuosius menininkus, bet apskritai be gailesčio kritikavo visas lie-
tuviškas kino kronikas, jų kūrėjus. Vienas lietuviško dokumentinio 
kino pradininkų S.Vainalavičius tokią kritiką ir tuomet,  kai kūrė 
tarpukario Lietuvoje, ir dabar vadina perdėm negeranoriška, „kritiką 
dėl kritikos“. Juk mūsų tarpukario Lietuvos kinematografininkai, 
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turėdami kuklias galimybes, sukūrė tikrai nemažai neblogo lygio 
lietuviškų filmų. Apmaudu, kad mūsų istoriją fiksavusių kino kro-
nikų labai mažai išlikę. Lietuvos vaizdo ir garso archyve dabartiniu 
metu saugoma tik 9 tūkst. metrų tarpukario Lietuvos dokumentinio 
kino. Ir tik 200 metrų kino kronikos priskiriama S.Vainalavičiui. Iki 
1935 m. parodytos kino kronikos buvo lydomos ir gaminami klijai. 
Dėl tokio barbariško sprendimo sunaikinta tūkstančiai  užfiksuotų 
jaunos mūsų valstybės gyvenimo puslapių. Reikia pažymėti, kad iki 
1935 m. kino pakilimo Lietuvoje metu buvo sukurta vertingos (ir 
techniniu, ir meniniu požiūriu) kino dokumentikos. Bet ją patys 
pradėjome naikinti, o vėliau tai padarė okupantai.    

Populiariausi dokumentinio kino žanrai

Kalbant apie dokumentinio kino žanrus, reikia akcentuoti, kad 
tarpukario Lietuvoje jų buvo stengiamasi griežtai laikytis. Iki 1940 m. 
buvo sukurta gana daug kino kronikų, apybraižų, reportažų, kelionių 
ir mokslo populiarinimo filmų. Bet vyravo kino kronikos (ar kino žur-
nalų) bei  kino apybraižos žanrai. Pastarasis dokumentinio kino žanras 
nuo kino kronikos pirmiausia skyrėsi savo trukme. Tai – vidutinio ar 
ilgo metražo filmas, kuriame vaizduojami dokumentine medžiaga 
grindžiami faktai, įvykiai, žmonės. Beje, ir 1909 m. sukurtas pirmasis 
lietuviškas V.Starevičiaus dokumentinis filmas „Prie Nemuno“ priski-
riamas  kelionių kino apybraižai. Kino apybraižai būdinga temos aktu-
alumas, informacijos ir autorinio požiūrio derinys bei išplėtotas siužetas 
ir meninė išmonė. Įsimintinų kino apybraižų sukūrė S.Vainalavičius, 
S.Uzdonas, A.Žibas ir P.Babickas. Jie iš visų to meto kino operatorių 
ir režisierių plejados išsiskyrė ir kurdami kino kronikas.  
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Pastarieji kino kūrėjai bei jų kolegos J.Linartas ir K.Lukšys 
dar ketvirtojo dešimtmečio pradžioje ėmėsi kurti kino žurnalus, 
periodinius trumpametražius kelių siužetų dokumentinius filmus. 
S.Vainalavičius ir jo bendražygiai kino žurnaluose, kurie 1932 m. 
pradėti reguliariai rodyti Lietuvos kino teatruose, fiksavo svar-
biausius šalies įvykius, supažindino su žymiausiais šalies kultūros 
ir visuomenės žmonėmis.

S.Vainalavičiaus kūryboje (be kino kronikos) vyravo ir kino 
apybraižos žanras. Jis sukūrė 16 reikšmingesnių šio dokumentinio 

1930-ieji. S.Vainalavičius – „Aušros“ laboratorijos darbuotojas.
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kino žanro filmų. Iš jų geriausio įvertinimo tarpukario Lietuvos 
spaudoje susilaukė filmas apie Atlanto nugalėtojus – S.Darių ir 
S.Girėną (1933 09 01). Labiausiai šį  filmą, kurį kūrė drauge su 
kino operatoriais J.Reichertu ir A.Žibu, vertina ir S.Vainalavičius. 
Jis ir šiandien labai aiškiai mena šio filmo kūrimo detales. Jam, 
vieninteliam iš Lietuvos kino operatorių, pavyko nuvykti į lie-
tuvių lakūnų žūties vietą Soldino mišką – tuometinės Vokietijos 
teritoriją. Drauge su būriu Lietuvos pareigūnų į Soldiną jis at-
vyko lakūnų tragedijos dieną. Ir šiandien S.Vainalavičiui darosi 
šiurpu, prisiminus slegiantį vaizdą: sudarkytus Lietuvos didvyrių 
kūnus, lėktuvo nuolaužas ir aplaužytas pušis. Operatorius etikos 
sumetimais nesiryžo filmuoti sumaitotų lakūnų, o tai padarė, 
kai jie buvo aprengti naujais drabužiais ir paguldyti į karstus. 
Iš vieno vokiečio eksperto, tyrusio mūsų lakūnų žūties aplinky-
bes, S.Vainalavičius girdėjęs, kad lakūnai buvę kulkų suvarpyti,  
t. y. į skrendantį lietuvių lėktuvą buvo šaudyta. Dėl to ir įvykusi 
tragedija. 

Deja, kino apybraižoje „Atlanto nugalėtojai – Darius ir Gi-
rėnas“ S.Vainalavičius negalėjo parodyti visko taip, kaip buvo 
– to jam neleido daryti tuometinė Lietuvos (ką jau kalbėti apie 
Vokietijos) valdžia. Dėl to šioje kino apybraižoje  neatsispindi 
filmo kūrėjo požiūris, nors tai būdinga šiam žanrui. Taip teigia 
S.Vainalavičius. Bet tai – diskutuotinas klausimas. Dar iki šių 
dienų neatskleistos šios tragedijos aplinkybės. Kol kas tai – tik 
viena iš mūsų lakūnų žūties versijų. Galima tik tvirtai teigti, kad 
iš tikrųjų kino operatorius S. Vainalavičius 1933 m. liepos 17 d. 
filmavo S.Dariaus ir S.Girėno žūties vietą. Tai patvirtina Lietuvos 
vaizdo ir garso archyve  išlikę keliolika filmo kadrų: nors ir blyš-
kokas juose vaizdas, bet pakankamai gerai matyti lakūnų kūnai, 
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vokiečiai su nacių uniformomis, tuometinis Kauno burmistras, 
vėliau Lietuvos ministras pirmininkas Antanas Merkys, kiti pa-
reigūnai, gūdus miškas su lėktuvo nuolaužomis.  

S.Vainalavičius kartu su režisieriumi P.Babicku 1937 m. sukūrė, 
tarpukario spaudos vertinimu, reikšmingą garsinę kino apybraižą 
„Lietuva“ (Atgimusi Lietuva). Joje buvo parodyti Nepriklausomos 
Lietuvos kultūros, pramonės ir žemės ūkio pasiekimai. Paminėtinas 
ir kitas reikšmingesnis šio operatoriaus filmas „Kun. Katelės 25 
m. mirimo minėjimas“ (1933 m.). Kiti S.Vainalavičiaus filmai, 
sprendžiant iš tarpukario Lietuvos spaudos aprašymų ir vertinimų, 
labiau priskirtini kino kronikos nei kino apybraižos žanrui. Tai 
leidžia teigti patys šių filmų pavadinimai „Kriminalinės policijos 
diena – šventė“ (1933 m.), „Medžių sodinimo šventė“ (1933 m.), 
„Petrašiūnų popieriaus fabriko atidarymas“ (data nenurodyta), 
„Policijos šventė Kaune“ (1933 m.) ir kiti. Kino apybraižos žanrui 
pastaruosius filmus galėtume priskirti tik tuo atveju, jei juos vertin-
tume tik pagal metražą. Žinoma, jie ilgesni nei kronikiniai filmai. 
Beje, visus šiuos paminėtus ir nepaminėtus S.Vainalavičiaus filmus 
kino apybraižomis yra įvardijęs ir kino populiarintojas Vytautas 
Mikalauskas. 

Būtina pažymėti, kad S.Vainalavičius stengėsi kurti ir kito-
kio žanro filmus. Pavyzdžiui, portretą. Lietuvos vaizdo ir garso 
archyve yra išlikęs 1937 m. šio operatoriaus sukurtas filmas 
„Stepo Uzdono vestuvės“. Šis filmas atitinka kino portreto 
žanro reikalavimus. Nors – su nemažomis išlygomis. Kino 
žanro požiūriu vertinant visus S.Vainalavičiaus filmus, būtina 
pastebėti, jog vienas Lietuvos dokumentinio kino pradininkų 
ne vieną filmą kūrė drauge su S.Uzdonu, A.Žibu, K. Lukšiu, 
P.Babicku.                    
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Pirmieji žingsniai kinematografijos link

Stasys Vainalavičius gimė 1910 m. kovo 28 d. Utenos apskri-
ties Molėtų rajono Ažušilių kaime. Gimė tokiu metu, kai pirkios 
buvo šiaudinės ir dūminės, o kaimiečių apavas – karninės vyžos, 
pintos iš liepaičių žievės. Ažušilių kaimas priklausė Videniškių 
parapijai. Šiuo metu dokumentinio kino veteranas jau daugiau 
kaip dešimt metų žiemą gyvena Vilniuje, Balsiuose, o vasaras 
leidžia netoli gimtinės nusipirktoje sodyboje – Ukmergės rajo-
ne, Makių vienkiemyje. Įvairių susitikimų metu kino veteranas 
tvirtina, kad žmogus pragyvena vieną gyvenimą, o jis pragyvenęs 
mažiausiai tris – keturis. Jam tekę kelis kartus iš naujo sunkiai 
kabintis į gyvenimą. Šiemet devyniasdešimt septintąjį gimtadienį, 
kaip ir ankstesnius savo jubiliejus, kino patriarchas paminėjo gana 
kukliai. Jį tądien aplankę kino gerbėjai buvo nustebinti beveik 
šimto metų sulaukusio aukštaičio žvalumu ir atmintimi. Kino 
dokumentikos veteranas S. Vainalavičius  vaikšto pasiramsčiuo-
damas lazda, bet jo veide nematyti nuovargio. Savotiškas tarpu-
kario Lietuvos gyvenimo metraštininkas dar prieš keletą metų 
tarsi jaunuolis po  Ukmergės rajono Želvos seniūniją gainiojo 
nuosavą zaporožietį: iš Makių vienkiemio šiuo automobiliuku 
nuriedėdavo į Vilnių ir atgal. Paklaustas, kokia jo ilgaamžiškumo 
paslaptis, S.Vainalavičius atsakė, kad maitinasi kaip ir visi žmonės, 
retsykiais ir vieną kitą taurelę išlenkia. 

Šiuo metu didžiąją metų dalį jis praleidžia Makių vienkiemyje. 
Ten, kur netoli gimė. Čia jam – gražiausia. Ne veltui sakoma, 
kad žmogaus, kaip ir gaublio, lemtyje užkoduoti du priešingi 
poliai. Tik kartais jis sukasi apie pusiaują, o kartais renkasi ašigalį. 
S.Vainalavičius sako, kad pasirinko abu. 
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S.Vainalavičiaus filmo apie karališkąsias medžiokles kadras. Pirmame 
plane – A. Smetona.

S.Vainalavičiaus filmo „Atlanto nugalėtojai – Darius ir Girėnas“ kadras. 
Lakūnų žūtis Soldino miške.
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S.Vainalavičius – neeilinė asmenybė ne tik Lietuvos kino is-
torijoje. Jis – puikus pašnekovas, išsaugojęs fenomenalią atmintį, 
didžiai gerbiamas žmogus. Apie tarpukario Lietuvą S.Vainalavičius 
gali pasakoti nesustodamas – tarsi rodytų ilgą  kaip šimtmetis filmą. 
Tačiau jį vertina, daugiau ar mažiau pažįsta tik menka dalis, dau-
giausia – pagyvenusių, žmonių. S.Vainalavičius – beveik nežinomas 
dabartinei lietuvių kartai. O juk tai – mūsų kino istorija. 

Kinu S.Vainalavičius pirmąsyk susidomėjo besimokydamas 
Ukmergės gimnazijoje. Ir, galima sakyti, atsitiktinai. Dar trečiojo 
dešimtmečio pradžioje apie kiną atkampioje Utenos apskrityje 
mažai žmonių buvo girdėję. Apie naują stebuklą – kiną nieko 
nežinojo ir jaunasis Stasys. Augo jis gausioje ūkininko Petro 
Vainalavičiaus šeimoje. Būsimasis kino operatorius turėjo net 
keturis brolius ir tiek pat seserų. Tėvas buvo raštingas žmogus, 
skaitydavo knygas, naujoviškai dirbo 45 hektarus žemės. Beje, 
tuomet gimtojoje S.Vainalavičiaus Videniškių parapijoje  skaityti 
ir rašyti mokėjo tik klebonas, vargonininkas, valsčiaus viršaitis 
ir S.Vainalavičiaus tėvas. Jis vyriausiąjį sūnų Stasį buvo tvirtai 
nusprendęs leisti į mokslus, kad šis, vienokio ar kitokio amato 
pramokęs, susisuktų gūžtą mieste. Vos tik pasibaigus  Pirmajam 
pasauliniam karui, tėvas su kaimynais iš Vilniaus pasikvietė ne 
pirmos jaunystės daraktorių ir antrajame savo trobos gale leido 
gabiausiems kaimo vaikams šviestis, stojamiesiems egzaminams 
į gimnaziją rengtis. 

Vilnių Stasys pirmą kartą pamatė 1918-aisiais, kai jo šviesiamintis 
tėvas atidardino nė dešimties nesulaukusį sūnų mokslams į Vytauto 
Didžiojo gimnaziją. Kino operatorius prisimena, kaip dvi savaites 
kartu su bendramoksliais praleido gatvės mūšiuose kaudamiesi su 
lenkiškos Lelevelio gimnazijos berniūkščiais, kurie kėsinosi užimti jų 
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gimnazijos pastatą. Ir juos atrėmė. Prisimena, kaip eidamas per Žaliąjį 
tiltą, sutiko atsišaudančius lietuvių raitelius, kuriuos kulkosvaidžiais 
palydėjo lenkai, įsitvirtinę name su bokšteliais ant Neries kranto. 
Kaip mažutėje Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnytėlėje, kurioje melsdavosi 
lietuviai mokiniai, giedodavo chore. 

Bet lenkai, užėmę Vilnių, sutrikdė berniokų iš Videniškių 
parapijos mokslus. Jiems teko belstis į Ukmergę ir ten baigti 
gimnaziją. Būtent besimokydamas Ukmergėje  jaunuolis žengė 
kino link. Įdomus sutapimas: butą Stasiui tėvas išnuomojo pas 
kino mechaniką. Kas tai yra kinas, Stasys sužinojo apsilankęs šio 
miesto kino teatre. Vaikinukas buvo gabus mokslams, geriausiai 
jam sekėsi matematika ir fizika. Apnikus konstravimo karštligei, 
visai nesunkiai iš medžio ir kartono pasidarė „medinį“ fotoapa-
ratą ir ėmė viską iš eilės fotografuoti. O vėliau už kelis litus iš 
kino mechaniko nusipirkęs nenaudojamą objektyvą, gimnazistas 
sumeistravo ir projekcinį aparatą. Jis labai daug skaitė literatūros 
apie kino žvaigždžių gyvenimą. Bet ir baigęs Ukmergės gimnaziją, 
savo ateities neplanavo susieti su kinu. 1928 m. Vytauto Didžiojo 
universitete pasirinko teisės ir ekonomikos studijas. Tačiau ne-
trukus pradėtus mokslus teko mesti, nes tėvai nebeišgalėjo remti 
finansiškai – reikėjo maitinti gausią šeimyną.  

Tik pusę metų Kauno Vytauto Didžiojo universitete S.Vaina-
 lavičius pasimokė. Iš pradžių jis beveik metus laikinojoje sostinėje 
dirbo pagalbiniu darbininku statybose ir savo akimis regėjo, kaip 
statėsi Kaunas. S. Vainalavičiui atvykus į Kauną, Žaliakalnyje, 
Šančiuose, Vilijampolėje ganėsi karvės ir ožkos,  o po pusmečio ten 
vienas po kito ėmė dygti namai, Senamiestyje atgydavo sutrūniję  
pastatai . Jam statybose likimas lėmė sutikti žydą Ilją Kacą, turėju-
sį Griunvaldo gatvėje kino laboratoriją „Aušra“. 1929 m. rudenį 
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S.Vainalavičius pradėjo dirbti dažytoju, o butą išsinuomojo  pas tą 
patį I. Kacą, gyvenusį Laisvės alėjoje. Vieną dieną kino laboratorijos 
savininkas jam sako: „Klausyk, man reikia pagalbininko laboratori-
joj“. Iki tol statybininku tedirbusį S.Vainalavičių tik šaltas prakaitas 
išmušė. O I.Kacas ir klausia: „Kodėl taip išsigandot? Darbas ten 
įdomus. Tik alga nedidelė – 150 litų per mėnesį“. Bet būsimasis 
operatorius neišsidavė, kad jam tai – dideli pinigai,  ir iš karto kibo 
į jam labai mielą darbą. 

Kino laboratorijoje vaikinas išmoko įvairiausių darbų: nuo 
subtitrų gamybos iki filmavimo kino kamera. Bedirbdamas labo-
ratorijoje, jaunuolis susipažino su kino operatoriumi I.Goršteinu, 
kuris turėjo literatūros apie kiną. S.Vainalavičių sudomino E.Tisės 
„Filmavimas“. Šis vadovėlis labai pravertė pradedančiam opera-
toriui.  Toje laboratorijoje jis pirmąsyk ir paėmė į rankas kino 
kamerą. Debiutui Kaune, Pilies gatvėje,  pradedantis operatorius 
nufilmavo Perkūno namus, paskui – Rotušę  bei Panemunę. Bet 
šios trumpos dokumentinės kronikos jis neturėjo kur parodyti. 
Galvojo, gal pavyks vėliau. Bet, kaip tyčia, bankrutavo labora-
torijos šeimininkas.  Nuo kūrybinės pražūties jaunąjį operatorių 
išgelbėjo kitas žydas – Fišeris. Šis plačios erudicijos žmogus vėliau 
būsimąjį kino kronininką paskatino šio meno pradmenų mokytis 
Vokietijoje – vienos iš anuomet garsiausių pasaulio kino studijų 
UFA kursuose. 

Iš Švietimo ministerijos gavęs stipendiją, pradedantis kino opera-
torius džiaugsmingai išvyko į Vokietiją. Šioje šalyje  S.Vainalavičius 
studijas derino su darbu. Jis dirbo vieno dėstytojo – kino operato-
riaus – asistentu. Jaunuolis vokiečiui kino operatoriui nedavė nė 
minutės ramybės, kai jį prileido prie kameros. Vaikinas iš Lietuvos 
tiesiog degė smalsumu ir noru kuo greičiau visko išmokti. 
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1934 m. „Lietuvos žinių“ publikacijoje „Lietuviška garsinė filma“ palan-
kiai rašoma apie S.Vainalavičių, sukūrusį garsinį filmą „Kaunas melodijų 
nuotaikoje“. 

Kursus Stasys baigė per metus. Diplominiam darbui nufilmavo 
baletą ir surengtame kino dokumentininkų konkurse filmas laimėjo 
trečiąją vietą. Jaunam, gabiam kino operatoriui vokiečiai pasiūlė 
dirbti vokiečių kino firmos UFA korespondentu Kinijoje. Žadėjo 
duoti modernią kino aparatūrą, automobilį, mokėti gerą algą. Bet 
lietuvis nesusigundė viliojančiu pasiūlymu. Jis pasakė, kad niekur 
kitur nevažiuosiąs, tik į jam brangią Lietuvą. Grįžęs į Kauną, jaunas 
kino operatorius stačia galva nėrė į kino dokumentiką. Buvo tokių 
momentų, kad jis negalėdavo net kojinių nusipirkti, o apie geresnį 
paltą nebuvo nė kalbos. Niekas jo nešelpė, nes buvo paprasčiausias 
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jaunuolis su kino kamera ant peties. Visus pinigus išleisdavo kino 
negatyvams. 

S.Vainalavičius, dirbdamas kino dokumentikoje, turėjo gražų 
tikslą – kad pasaulis kuo daugiau sužinotų apie Lietuvą. Tais laikais, 
beatsikuriant valstybei, kiekvienas jaunas žmogus galvojo, ką gero 
ir prasmingo galėtų padaryti savo šaliai. Toks nusiteikimas buvo ir 
tautinėse jaunimo organizacijose, ir jaunųjų ūkininkų būreliuose, 
ir gimnazijose, ir universitetuose. Sparčiai, galima sakyti, ant plyno 
lauko kūrėsi Lietuva. Kūrėsi tokių žmonių, kaip S.Vainalavičius, 
dėka. Jis kiekvieną dieną tiesiog verždavosi į darbą, norėjo kuo grei-
čiau, kaip jau senokai tai buvo daroma kitose šalyse, kurti garsinius 
filmus. Ir ta diena atėjo.   

Inicijavo kino kronikų rodymą

1931–1932 m. buvo statomas Telšių – Kretingos geležinkelis, 
tobulinamas Klaipėdos uostas, tiesiamas Žemaičių plentas. Šiuos 
darbus atliekanti danų firma „Hoygard Schultz“ užsakė dokumen-
tinį filmą. Tai buvo pirmasis garsinis dokumentinis filmas, kurį 
S.Vainalavičius sukūrė kartu su redaktoriumi S.Uzdonu. Aktualesni 
filmo siužetai buvo panaudoti pirmajai Lietuvoje kino kronikai. 
S.Vainalavičius tapo lietuviškos periodinės kino dokumentikos 
pradininku. 

Garsinių filmų subtitrus tuomet rodydavo epidiaskopo principu 
veikiančiu aparatu. Užrašams panaudodavo 8,5 x 8,5 cm stiklines 
plokšteles. S.Vainalavičius prisiminė, kad vienam vaidybiniam 
filmui tekdavo pagaminti 250–400 tokių plokštelių. „Aušros“ 
laboratorijoje jis apdorodavo ne vien subtitrus, bet ir operatorių 
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atneštas kino juostas. Jis dar energingiau ėmėsi įdomaus darbo – fil-
mams daryti lietuviškus subtitrus. Jaunasis operatorius ne tik dirbo, 
bet ir dažnai lankė kino teatrus, tokiu būdu stengdamasis bent 
neakivaizdžiai mokytis filmavimo meistriškumo. S.Vainalavičius 
dar gerai prisimena pirmąjį didžiausią įspūdį jam padariusį rusų 
režisieriaus N. Eko garsinį filmą „Kelias į gyvenimą“, atkeliavusį 
iš bolševikinės Sovietų sąjungos. Tuo metu Kauno kino teatruose 
daugiausia buvo rodomi vokiečių statyti filmai – jie tuomet Lietu-
voje sudarė net 90 proc. kino produkcijos, atvežamos iš užsienio. 
S.Vainalavičius pamena, kad laikinojoje sostinėje buvo daug kino 
teatrų. Vien Laisvės alėjoje – „Kapitolis“, „Forumas“, „Triumfas“,  
„Metropolitenas“ ir „Glorija“.   

S.Vainalavičius gyveno tik kinu. Pamažu jaunasis operatorius 
susilaukė ir pripažinimo. Jo kino kronikas vis dažnai priimdavo 
rodyti kino teatrai. Todėl neatsitiktinai jis po kelerių metų pra-
dėjo filmuoti reikšmingiausius renginius, kuriuose dalyvaudavo 
tuometinės valdžios elitas. S.Vainalavičius daug kartų per įvairias 
iškilmes, pobūvius, poilsiaujant Palangoje yra filmavęs ir prezidentą 
A.Smetoną. Labiausiai jam įsiminė karališkosios medžioklės, kurias 
tarpukariu kiekvieną žiemą organizuodavo Kaišiadorių apylinkėse. 
Šie miškai buvo pasirinkti dėl to, kad į medžioklę A.Smetona su 
gausia kariškių ir ministrų palyda galėdavo atidardėti iš Kauno 
traukiniu. 

Į S.Vainalavičiaus atmintį giliai įsirėžė prezidento medžioklės. 
Jų filmuoti kino operatorius tiesiog verždavosi. Užsiimdavo pato-
gią poziciją ir laukdavo įdomiausių medžioklės momentų. Kartais 
būdavo juokinga, kai A.Smetona pyškindavo pro šalį. Blogas šaulys 
buvęs tarpukario Lietuvos prezidentas. Todėl prie tautos vado vi-
sada stovėdavęs taiklumu garsėjęs Valstybės teatro solistas Antanas 
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Sodeika. Labai taikliai šaudydavęs ir operos dainininkas Kipras 
Petrauskas, gamtininkas prof. Tadas Ivanauskas. Beje, pataikaudami 
A.Smetonai, medžioti važiuodavo kone visi ministrai, nors kurie 
net šautuvo rankose nemokėjo deramai laikyti...

Visuose pasakojimuose S.Vainalavičius pabrėžia kuklų prezi-
dento būdą – jis nebuvo puikuolis: drauge su visais medžioklės 
dalyviais valgydavo iš kariško katilo, dažniausiai – virtus raugintus 
kopūstus su kaimietiškomis dešrelėmis. Lietuvos valstybiniame vaiz-
do ir garso archyve yra išlikę tik keliolika S.Vainalavičiaus filmuotų 
karališkosios medžioklės kadrų. Labai blyškūs, „trūkčiojantys“ tie 
vaizdai, tačiau juose galima atpažinti tarpukario Lietuvos prezidentą 
A.Smetoną, ministrą pirmininką Antaną Merkį, kitus tuometinius 
aukštus pareigūnus ir visuomenėje garsius žmones. 

Lietuvos kino istorijai ne tiek reikšmingos yra filmuotos kara-
liškosios medžioklės, kiek tai, kad per jas S. Vainalavičius artimiau 
susipažino su Prezidentūros aplinkos žmonėmis. Operatorius buvo 
maloniai nustebintas, kai vienos medžioklės Kaišiadoryse metu 
virėjaujančią prie katilo išvydo savo kraštietę Eleną Kreivičiūnaitę, 
dirbusią pas prezidentienę. Išsiglėbesčiavo, išsikalbėjo. Paaiškėjo, 
kad jo kraštietė su p. Sofija Smetoniene bendrauja labai artimai. 
Gal todėl S.Vainalavičius ir išdrįso jos paprašyti pagalbos – akis į 
akį pakalbėti su A.Smetona. 

Reikalas buvęs toks. Jaunasis operatorius brandino idėją Kauno 
kino teatruose prieš filmų seansus rodyti lietuviškojo gyvenimo kroni-
kas. Tuomet laikinojoje sostinėje beveik visus kino teatrus valdė žydų 
tautybės žmonės, nenorėję rodyti nepelningos kino dokumentikos. 
S.Vainalavičius ėmėsi iniciatyvos, kad A.Smetona  išleistų įstatymą  
jas rodyti privalomai.  Atkaklaus operatoriaus  svajonė išsipildė: jo 
kraštietė  pakalbėjo su prezidentiene. Ši – su savo vyru. 
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Po kelių dienų (tai buvo 1932 m. rugpjūčio 5 d.) S.Vaina-
 lavičiui paskambino Vidaus reikalų ministerijos cenzorius Juo-
zas Bieliūnas ir pasakė, kad priimtas Kino kronikos įstatymas, 
įpareigojantis kino teatrų savininkus nuolat demonstruoti lie-
tuvišką kino kroniką – kaip būtiną vaidybinių filmų priedą. Ji 
turi sudaryti ne mažiau kaip 120 m kino juostos. Kitaip tariant, 
buvo nurodyta visuose kino teatruose kas antrą savaitę rodyti 
iki dešimties minučių trukmės lietuviškojo gyvenimo kronikas. 
Taigi S.Vainalavičius ne tik sau praskynė kelią į plačiuosius 
dokumentinio kino vandenis, bet ir visai to meto operatorių ir 
režisierių plejadai.  

Po tokio džiaugsmingo įvykio jaunasis kino operatorius tiesiog 
triumfavo. Vieną dieną vienur filmuoja, kitą – jau kitur naują 
juostą suka. Ir vis gyvena vieninteliu tikslu – kad pasaulis apie 
Lietuvą kuo daugiau sužinotų. Sunku pasakyti, kiek pasaulis tuo 
metu apie Lietuvą žinojo. O kad Amerikos lietuviai susipažino su 
ne vienu S.Vainalavičiaus dokumentiniu filmu, – tai faktas. Su 
mūsų operatoriaus kino dokumentika pažįstami ir danai bei vokie-
čiai. Kaip jau minėjome, 1932 m. danų firma „Hoygard Schultz“ 
užsakė S.Vainalavičiui ir S.Uzdonui susukti dokumentinę juostą. 
Filmas, atspindintis danų darbus, lietuvių ryžtą kurti Lietuvą, buvo 
rodomas ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje. Bet šio (kaip ir daugelio 
kitų) filmo neišliko Lietuvoje. Gal Danijoje yra jo kopijos? O gal 
Amerikoje? Tačiau Amerikos lietuviai iki šiol vargu ar būtų tylėję 
apie tokį turimą filmą – jį jau pirmosiomis nepriklausomos Lietuvos 
dienomis būtų pademonstravę. Šiuo atveju laikas – negailestingas. 
Ypač, kai jis sujauktas karo ir okupacijų. Vargu ar ir Vokietijoje, į 
kurią vienokiu ar kitokiu keliu pateko S.Vainalavičiaus dokumen-
tinių filmų, jie išliko.   
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Kūrybingiausi metai

Kino kronikos įstatymas atvėrė plačias galimybes visiems ope-
ratoriams. Tačiau kino kronikų kūrėjų buvo daug. Konkurencija 
vertė juos savo produkciją parduoti už tiek, kiek pasiūlydavo Ki-
nematografininkų sąjunga. Kronikinio filmuko savikaina buvo 
įvairi. Remiantis filmų cenzūrai pateikta kalkuliacija, begarsės 
kino kronikos pagaminimas atsieidavo: karo aviacijai – 444,25 Lt, 
S.Vainalavičiui – 500 Lt, S.Uzdonui – 690 Lt, K.Lukšio bendrovei –  
735 Lt .

S.Vainalavičius jau gerai nepamena, kiek gaudavęs už filmą, 
tačiau puikiai prisimena, kad metras kino juostos kainavęs net litą. 
O tuomet už litą galėjai puskilogramį sviesto nusipirkti, paprastoje 
valgykloje papietauti. O ką reiškė tas metras juostos ekrane? Tik 
dvi sekundės. Tuo metu, plūstelėjus kino bangai į Lietuvą, opera-
torių buvo daug, tačiau kino kronikos dažniausiai būdavo prastos. 
Jas tiesiog kaip blynus kepė K.Lukšys, F.Dunajevas, J.Jasvoinas, 
J.Reinhartas ir daugelis kitų kino operatorių. Vis dėlto ir besi-
kuriančiame Lietuvos kine būta nemažai ir šviesių pragiedrulių. 
Spaudoje (daugiausia apie kiną rašė „Lietuvos aidas“, „Lietuvos 
žinios“, „Naujoji Romuva“) palankiai buvo atsiliepiama ne tik apie 
S.Vainalavičių, bet ir S.Uzdoną, A.Žibą. 

Iki 1935 m., kol kino kronikų užsakymai nebuvo atiduoti į 
vienas J.Linarto rankas, šie trys kino operatoriai sukūrė įsimintinų 
filmų. Nuo 1932 m. S. Vainalavičius pradėjo filmuoti Žemaičių 
plento tiesimą, Klaipėdos uosto gilinimo darbus, Telšių – Klaipėdos 
geležinkelio statybą, užfiksavo daug kitų istorinių lietuviškojo gyve-
nimo faktų. Jau 1933 m. ekranuose pasirodė tokie trumpametražiai 
S.Vainalavičiaus filmai: „Kriminalinės policijos diena – šventė“, 
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„Žvejų šventė Juodkrantėje“, „Medžių sodinimo šventė“, „Vaitkaus 
sutikimo iškilmės ir jo pagerbimas“, „Sporūtos stovykla Kuršių 
kopose“, „Sporūta“ Neringoje“ ir kt. O 1934 m. jis nufilmavo ir 
animacinį filmuką „Du litu – laimingas medžiotojas“ (dailininkas 
J.Aleksandravičius, muzika iš Disnėjaus filmų). Spauda pastebėjo 
S.Vainalavičiaus ir jo kolegų darbą. Didžiausi tarpukario periodiniai 
leidiniai („Lietuvos žinios“, „Lietuvos aidas“ ir „Rytas“) kinui skir-
tose skiltyse palankiai vertino savamokslio operatoriaus pastangas 
kurti aktualias kino kronikas.    

1934 m. sausio 18 d. „Lietuvos žiniose“ rašyta, kad „Foru-
mas“ ir „Metropolitan“ demonstravo S.Vainalavičiaus filmuotą 
„Vytauto parko žvėryną žiemos metu“. Teigta, kad kronika ne 
be vieno kito trūkumo, tačiau iš esmės vykusi ryškiomis nuo-
traukomis ir ypač savo tema bei sąmojingais užrašais. Kino ope-
ratorius užfiksavo įžymių žmonių likimus: „Kanauninko Juozo 
Tumo-Vaižganto laidotuvės“ (1933 m.), „Kun. Katelės 25 m. 
mirimo sukakties minėjimas“ (1933 m.). Įgijęs teorinių žinių 
Vokietijoje bei jau turintis nemažą operatoriaus darbo patirtį 
S.Vainalavičius visu smarkumu kibo fiksuoti gražiausių valsty-
bės gyvenimo akimirkų. Sprendžiant iš sukurtų dokumentinių 
filmų gausos, jam kūrybingiausi buvo 1933 metai. Per dvylika 
mėnesių operatorius susuko net 16 dokumentinių filmų. Reikia 
pasakyti, kad vėliau jis jau per metus nesukurdavo tiek daug 
dokumentinių filmų. Matyt, todėl, kad tiek S.Vainalavičiui, tiek 
kitiems kino kūrėjams buvo sudarytos palankios darbo sąlygos 
„Lukšys  ir Ko“ bendrovėje, apie kurios darbą kino veteranas at-
siliepia labai šiltai.  1933-iaisiais S.Vainalavičius sukūrė nemažai 
trumpametražių filmų, kurie kino teatruose buvo rodomi vietoj 
kino žurnalų. Tais pačiais metais kino operatorius sukuria filmą 
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„Kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto laidotuvės“, pažintinius ir 
šviečiamuosius filmus „Kun. Katelės 25 m. mirimo sukakties 
minėjimas“,  „Kaunas melodijų nuotaikoje“. Pastarasis filmas –  
pirmoji garsinė reklaminio pobūdžio kino apybraiža apie to meto 
populiarią Kauno „Konrado“ kavinę. Kai kuriuos paminėtus ir 
nepaminėtus filmus S.Vainalavičius filmavo kartu su S.Uzdonu 
ar A.Žibu, kitais operatoriais. Jaunas kino operatorius mokėsi 
ir iš vyresnių kolegų. Kartu dalijosi kūrybinėmis idėjomis ir jas 
dažnai realizuodavo.  

Beje, S.Vainalavičiui atvykus gyventi į Kauną, jam nebuvo lemta 
susitikti su pirmaisiais Lietuvos kinematografininkais V.Starevičiumi 
ir A.Račiūnu. V.Starevičius jau senokai gyveno užsienyje.  Bet jam 
nusišypsojo laimė laikinojoje sostinėje dirbti su kitais ne mažiau 
garsiais lietuvių kino kūrėjais – S.Uzdonu, K.Lukšiu ir P.Babicku 
(kažkodėl pastarąjį kino veteranas vadina rašytoju, nors jis tuo metu 
buvo tituluojamas ir gabiu režisieriumi, ir fotografu). Pagarbiausiai 
S.Vainalavičius pasakoja apie Kazį Lukšį. Juk pastarojo bendrovėje 
„Lukšys ir Ko“ S.Vainalavičius ne vienerius metus dirbo. Būtent 
dirbdamas jis ir pradėjo kino operatoriaus darbą, atskleidė savo 
talentą, buvo pripažintas. 

Pažintis su Amerikos lietuviu

Tikrausiai S.Vainalavičius nebūtų iš karto taip sėkmingai 
įsiliejęs į kino dokumentininkų kūrėjų gretas, jei ne garsusis 
užjūrio operatorius K. Lukšys. 1932-aisiais jaunasis operatorius 
susipažino su Amerikoje gyvenančiu ir kas vasarą filmuoti tėvy-
nėn sugrįžtančiu K.Lukšiu. Amerikos lietuvis ir įkūrė jau minėtą 



152

bendrovę „Lukšys ir Ko“. S.Vainalavičius, dirbdamas K.Lukšio 
bendrovėje, kas savaitę susukdavo maždaug 120 m ilgio kino 
kroniką. Jos kopiją rodydavo kino teatruose, o negatyvai buvo 
siunčiami K.Lukšiui, kuris juos demonstruodavo Amerikos 
lietuviams. Darbo operatorius tuomet turėdavęs tiek daug, kad 
juostas ryškindavęs naktimis. O kitą dieną Kauno kino teatruose 
jau rodydavo išvakarėse jo nufilmuotą dokumentinę kino kroniką.  
S.Vainalavičius savo dokumentinėse kino juostuose įamžino ne 
tik S.Dariaus ir S.Girėno laidotuves, lakūno F.Vaitkaus sutikimą 
Kaune, jam perskridus Atlantą, bet ir „Lukšio ir Ko“ bendrovėje 
sukūrė filmus „Lietuva pavasarį“ (scenarijaus autorius P.Babickas), 
„Lietuvos kailiniai žvėrys“ (su profesoriumi T.Ivanausku), animaci-
nius filmus: „Storulio sapnas“ (dailininkas S.Ušinskas), „Du litu –  
laimingas medžiotojas“ (dailininkas J. Aleksandravičius) ir daug 
kitų filmų. Per penkerius savo darbo metus (o dirbo vienas, be 
jokių asistentų) operatorius S.Vainalavičius nufilmavo beveik 250 
siužetų su žymiais Lietuvos žmonėmis: A.Smetona, A.Voldemaru, 
Maironiu, J.Jablonskiu, K.Petrausku, J.Tumu-Vaižgantu. Filma-
vo tas asmenybes, kurios brangios Lietuvai. Dėl to šiandien itin 
apmaudu, kad neišliko šių dokumentinių filmų.   

Su gerokai amžiumi vyresniu K.Lukšiu S.Vainalavičių siejo labai 
glaudūs darbo saitai – jo vadovaujamoje bendrovėje įgijo operato-
riaus darbo patirties, susipažino su amerikietiškos kino mokyklos 
subtilybėmis. Jei ne K.Lukšys, vargu ar S.Vainalavičius taip greitai 
būtų prasiskynęs kelią į pirmaujančių operatorių gretas. Kino vete-
ranas K.Lukšį vadina pirmuoju savo mokytoju Lietuvoje. Ir neatsi-
tiktinai. Juk vyresnysis kolega buvo ne tik Amerikoje pasižymėjęs, 
bet ir Europoje pirmasis išbandęs naujausią techniką –  „Vipothon“ 
aparatą. Dėl to jį amerikiečių kinematografininkai jau 1924 m.  
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atsiuntė į Kauną, kad įamžintų to meto svarbiausius įvykius: 
trečiosios žemės ūkio ir pramonės parodos atidarymą ir pirmąją 
dainų šventę. Apskritai K.Lukšio darbas svarbus visai lietuviškai 
kinematografijai – jo bendrovėje įsidarbino ne tik S.Vainalavičius, 
bet ir vėliau jo artimiausiu bendraminčiu tapęs A.Žibas, kurį laiką 
šioje bendrovėje dirbo ir S.Uzdonas.  

Propaganda kine

Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo į valdžią atėjusiems tau-
tininkams vienas pagrindinių tikslų buvo kurti įvaizdį. Tautininkų 
lyderiai ieškojo būdų, kaip spaudą, o vėliau Radiofoną bei kiną, 
paversti propagandos įrankiu. Prezidentas A.Smetona netesėjo paža-
do atnaujinti demokratinių institucijų veikimą tuoj po perversmo. 
Atvirkščiai – stiprino diktatūrą. Neigiamų pasekmių politiniam, 
ekonominiam, kultūriniam gyvenimui turėjo antidemokratinis au-
toritarinis Smetonos režimas. 1927 m. pavasarį tautininkai pašalino 
iš valdžios krikdemus, puolė jų organizacijas, apribojo bažnyčios 
įtaką, pradėjo persekioti ateitininkus, suvalstybino skautus. Šiuo 
laikotarpiu imtasi ir aktyvių priemonių suvaržant spaudos laisvę 
bei įvedant jai cenzūrą. Vis dėlto iki 1932 m. propaganda lietuviš-
kame kine nebuvo tokia ryški. Bet greitai valdžia susigriebė – kinas 
buvo puikiausia ir pigiausia priemonė tai daryti. Kino operatoriai 
iš valdžios ėmė gauti pelningus užsakymus parodyti tautos ir 
valstybės vyrų gyvenimą ir jų darbus, kariuomenės, šaulių, skautų 
šiokiadienius ir t.t. Buvo sukurta nemažai propagandinių doku-
mentinių filmų: „Tautos Vado sukaktuvės“ (1200 m, išl. 1934m., 
rež. P.Babickas, filmas skirtas A.Smetonos 60-osioms gimimo 
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metinėms), „Lietuvos tautininkų visuotinis suvažiavimas“ (121m, 
išl. 1933 m., filmavo „Lukšys ir Ko“, gruodžio 15 d. Kauno valsty-
biniame teatre tautininkų suvažiavimo posėdyje kalba prezidentas 
A.Smetona, V.Rastenis, J.Tūbelis), „Tautos diena Kaišiadoryse“ 
(260 m, išl. 1934 m., filmavo „Lukšys ir Ko“, parodytos Kaišiado-
ryse vykusios iškilmės, kuriose dalyvavo  A.Smetona, daug aukštų 
valdžios pareigūnų). 

Šiose ir kitose iškilmėse dalyvavo ir S.Vainalavičius. Jis kūrė 
savotišką mitologinį Tautos vado paveikslą. Už paminėtus ir kitus 
propagandinius filmus buvo gerai mokama. Žinoma, šių filmų 
nevadino propagandiniais, bet, deja, jie tokie buvo. Vien tik 1933 
m. ekranuose pasirodė ir kiti propagandiniai trumpametražiai 
S.Vainalavičiaus filmai: „Kriminalinės policijos diena – šventė“, 
„Žvejų šventė Juodkrantėje“, „Medžių sodinimo šventė“, „Sporūtos 

S.Vainalavičiaus laikinojo pažymėjimo (paso) kopija.
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stovykla Kuršių kopose“, „Sporūta“ Neringoje“ ir kt. Ypač propa-
ganda lietuviškoje dokumentikoje buvo ryški paskutiniaisiais prezi-
dento A.Smetonos valdymo metais – S.Vainalavičiui, S.Uzdonui ir 
K.Lukšiui  dažnai teko propagandiniais tikslais filmuoti A.Smetoną 
ir jo aplinką. Šiuos kino operatorius valdžia specialiai kviesdavo 
filmuoti, nes tuo metu jie buvo labiausiai vertinami.

Kino operatorius S.Vainalavičius prisimena, kaip buvo propa-
guojamas A.Smetonos, tautininkų, valdininkų gyvenimas ir darbai. 
Jis anaiptol nesmerkė autoritarinio valdymo metodų. Atvirkščiai –  
ir šiandien žavisi A.Smetona, tuometiniu gyvenimu. Kino opera-
torius simpatizavo A.Smetonai gal dėl to, kad nuo 1935 m. įstojo 
į Lietuvos šaulių sąjungą ir buvo aktyvus šios karinės – politinės 
organizacijos narys.   

Koncesininko monopolis

Ketvirtajame dešimtmetyje daugiau kaip penkerius metus 
(nuo 1930 iki 1935 m.) kino operatoriai Lietuvoje turėjo ga-
limybę laisvai kurti. Kiekvienas filmavo, ką širdis geidė. Ypač 
po 1932 m., priėmus Kino kronikos įstatymą. Kino teatrai 
reikalavo vis naujų kronikų. Kūrėjai buvo garantuoti, kad kone 
kiekvienas filmas bus sėkmingai parodytas žiūrovams ir už tai bus 
atlyginta. Todėl kronikų kokybe niekas per daug nesirūpino –  
filmavo kone visi, kas tik kino kamerą turėjo. Tokiu būdu į 
ekraną pateko labai daug menko lygio dokumentinių filmų. 
Žiūrovai piktinosi, kad prieš vaidybinį filmą priversti žiūrėti 
visokį šlamštą. Tokį nenormalų reiškinį ėmė aštriai kritikuoti 
spauda. Dar didesnės spaudos kritikos susilaukta, kai 1935 m. 
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balandžio 30 d. buvo sugriežtintas Kino kronikos įstatymas ir 
pasirašyta koncesinė sutartis – Vidaus reikalų ministerija kino 
operatoriui J.Linartui penkeriems metams suteikė išimtinę teisę 
kurti lietuvišką kino kroniką. Valdžia manė, kad, suteikus tokią 
išskirtinę teisę J.Linarto bendrovei „Mūsų Lietuva“,  pagerės 
filmų kokybė. Spaudos žurnalistai negalėjo atsistebėti, kodėl 
tokia atsakinga užduotis patikėta... notarui J.Linartui? Ką jis 
bendra turi su kinu? Beje, J.Linartą notaru vadina ir kino po-
puliarintojas V.Mikalauskas 1999 m. išleistoje knygoje „Kinas 
Lietuvoje“. 

Spauda, be abejo, persistengė, pavadindama J.Linartą neiš-
manėliu kino srityje (matyt, jos kategoriški vertinimai turėjo 
įtakos ir V.Mikalauskui). Taip, J.Linartas pagal profesiją buvo 
notaras. Bet taip pat žinoma, kad jis sėkmingai darbavosi ir kino 
srityje. Ne kas kitas, o J.Linartas drauge su kitais kinematog-
rafininkais sukūrė pirmąjį lietuvišką vaidybinį filmą „Onytė ir 
Jonelis“. Jau šis faktas byloja, kad koncesinę sutartį su valdžia 
pasirašė ne atsitiktinis kino mėgėjas, o žmogus, turintis daug 
ką bendra su kinu. Ar būtų buvę geriau, jei išimtinė teisė kurti 
kino kronikas būtų suteikta kitam, populiaresniam kinematog-
rafininkui, pavyzdžiui, S.Vainalavičiui, A.Žibui ar S.Uzdonui? 
Be abejonės, tokiu atveju spaudos kritika būtų buvusi nukreipta 
į šiuos kino menininkus, nes ir tada kino kūrėjų padėtis būtų 
nepasikeitusi į gerąją pusę.    

Valdininkai ne tik nenorėjo spręsti pagrindinės problemos – su-
daryti sąlygas dirbti perspektyviausiems kinematografininkams, bet 
nenorėjo apie tai net diskutuoti. Jie pasirinko lengviausią, mažiau-
siai kainuojantį sprendimą – koncesinę sutartį. Po tokio akibrokšto 
atstumtieji operatoriai iš koncesininko galėjo tikėtis tik vieno kito 



157

užsakymo. Kitaip tariant, buvo priversti gyventi pusbadžiu arba 
atsisakyti filmavimo ir ieškotis kito darbo. Jie liko ne tik be darbo, 
bet ir neteko galimybės tobulėti. Po 1935 m. sulėtėjo Lietuvos 
dokumentinio kino plėtra. 

Kaip ir tikėtasi, viena J.Linarto monopolinė bendrovė  neįstengė 
deramai aprėpti plačios dokumentinio kino srities. Ignoruodama 
geriausius operatorius, vaikydamasi tik pelno, ji į kino teatrus bruko 
labai menko lygio kino kronikas. Be to, vienintelis J.Linartas turėjo 
teisę pristatyti ir Lietuvą užsienyje.1935 m. gruodžio 20 d. jis su 
savo filmais išdrįso dalyvauti net Paryžiaus tarptautinėje foto –  
filmų parodoje. Dėl to susilaukė dar aštresnės spaudos kritikos. 
„Dalyvauti minėtoje parodoje yra mažiausiai nekuklu. Jei iki šiol 
turėjome pakenčiamą kroniką ..., tai dabartinės mūsų kino „pro-
dukcijos“ reklamavimas užsienyje yra reklama iš atvirkščio galo“. 
Paryžiaus parodoje norėjo dalyvauti su savo sukurtais (geresniais 
nei J.Linarto) filmais ir S.Vainalavičius. Deja...

S.Vainalavičius prisimena, kad atstumti operatoriai buvo įniršę 
dėl koncesinės sutarties. Jį sunkmečiu morališkai palaikė rašytojai 
Petras Babickas ir Augustinas Gricius, ne vieną kartą padėjo ir kiti 
bičiuliai, kurių pagarbą buvo pelnęs savo talento dėka. Jie padėdavo 
S.Vainalavičiui gauti užsakymų. To nepasakysi apie koncesininką 
J.Linartą – jis pripažintam operatoriui nė karto nepasiūlė darbo, 
nors ir turėjo tokią galimybę. Taigi J.Linartas, būdamas pats ki-
nematografininkas ir privalėjęs suprasti apgailėtiną kolegų padėtį, 
elgėsi tikrai negarbingai. 

S.Vainalavičius išsivertė ir be J.Linarto. Jis išnaudodavo net 
mažiausią progą kurti. Kiekvieną jo kūrybinį blyksnį skatino 
spauda. „Lietuvos žinios“ rašė: „1936 m. spalio 14 d. pirmą kar-
tą parodytas trumpametražis reklaminis garsinis filmas „Kaunas 
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melodijų nuotaikoje“, kurį sukūrė operatoriai S.Vainalavičius, 
A.Žibas ir K.Rudaitis. Čia parodyta populiariausios to meto 
Kauno „Konrado“ kavinės eilinė darbo diena. Garsinė apybraiža 
žiūrovams labai patiko. Žibo ir Vainalavičiaus nedidelis darbelis 
rodo, kad jie darbą moka gana gerai (kiek mūsų sąlygos leidžia) 
atlikti“. 

Vėliau S.Vainalavičius, draugų menininkų padedamas, gavo 
lėšų filmui apie tautos didvyrį lakūną Feliksą Vaitkų kurti. Ir jį 
sukūrė geriau  nei koncesininko J. Linarto pasamdyti operato-
riai. Pasirodo, vienu metu apie F.Vaitkų filmą kūrė ir J.Linarto 
koncesininkai, ir Lietuvos aeroklubo užsakymu – S.Vainalavičius 
ir A.Žibas. „Esama pionierių, kurie šį momentą žymiai stropiau 
atliko. L.A. Klubas buvo pavedęs operatoriams Žibui ir Vainela-
vičiui nutraukti svarbiausius Vaitkaus dienų Kaune momentus. 
Tie momentai gana plačiai ir vykusiai užfiksuoti. Vaitkų mato-
me daugelyje vietų (ne vien aerodrome), matome dinamišką ir 
entuziastingą minią. Matome džiugesį! Kaip pasirodo, ši filma 
pagaminta visa savaite anksčiau  už koncesininko kroniką. Ir vis 
delto tik kai kuriems spaudos atstovams teko laimė ją matyti. Šiaip 
visuomenė neturi progos ją matyti, nes ji gaminta Aero Klubo, 
o ne koncesininko. Vadinasi, yra kas užfiksuoja geriau, tobuliau 
ir greičiau mūsų gyvenimo įvykius, bet sudarytoji sutartis duoda 
teisę demonstruoti tik koncesininko nuotraukas, kurias jis gali 
pagaminti kaip nori ir kada nori. Gerbiamieji ponai, nuo ko 
tas pareina! Į filmų kroniką ypač reikia atkreipti rimtą dėmesį. 
Juk jomis ne tik tenkinamas mūsų publikos nūdienis natūralus 
domėjimasis, bet jos turės ateityje parodyti mūsų praeitį. Ir tą 
mūsų praeitį matysime tokią, kokią mes sugebėsime užfiksuoti“, –  
rašė „Lietuvos žinios“.
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Tačiau šis spaudos raginimas valdžiai atsitokėti liko neišgirstas. 
S.Vainalavičius prisimena, kad siekęs patekti pas prezidentą A.Smetoną 
ir jam papasakoti apie nenormalią padėtį, prašyti pagalbos naujoms 
idėjoms įgyvendinti, tačiau audiencijos negavo, nors per karališkąsias 
medžiokles, susitikimų Palangoje, įvairių renginių metu tautos vadas 
ne kartą jam ranką buvo spaudęs. S.Vainalavičius neliejo pykčio ant 
prezidento A.Smetonos, jį ir toliau gerbė, nes buvo įsitikinęs, kad dėl 
susiklosčiusios nenormalios kino padėties kaltas valdininkų klanas.         

Įgyvendintos ir neįgyvendintos idėjos

S.Vainalavičius 1935 m. drauge su S.Uzdonu ir A.Žibu puoselėjo 
viltį susukti  garsinį vaidybinį filmą, kuriame būtų pavaizduoti Pirmojo 
pasaulinio karo vokiečių okupacijos laikai ir nepriklausomybės kovos. 
Tam jie ilgai ir kruopščiai ruošėsi. Jau buvo parengtas ir filmo scena-
rijus. S.Vainalavičius tvirtina, kad filmo scenarijų būtų (ar jau buvo) 
parašęs rašytojas P. Babickas, kino meno paslapčių mokęsis Maskvoje. 
Kad P.Babickas studijavo kino meną Maskvoje, spaudoje buvo rašoma. 
Pavyzdžiui, „Literatūros naujienose“ išspausdintas ne vienas P.Babicko 
straipsnis, kuriame pasakojama apie jo studijas Sovietų sąjungos sosti-
nėje, bet kad jis būtų rašęs scenarijų S. Vainalavičiaus minimam filmui 
– neaptikta patvirtinančių faktų. Tuo tarpu S.Vainalavičius tvirtina, kad 
ne tik buvo numatytas  vaidybinio filmo scenaristas, bet ir parinktas 
filmui pavadinimas – „Kruvinoji laisvės daina“. S.Uzdonas turėjo 
būti šio filmo režisierius, o operatoriai – S.Vainalavičius ir A.Žibas. 
Vaidybinio filmo sumanytojai turėjo ir štabą surinktų žmonių, kurie 
ėmėsi filmo paruošiamųjų darbų. Iš pradžių buvo planuojama sukurti 
apie 300 m filmo ir, jį atitinkamoms institucijoms parodžius, toliau 
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tęsti filmavimo darbus. Filmo kūrėjai nesibaimino, kad neturi garsinio 
kino aparato – jį tikėjosi  už 50 tūkst. litų įsigyti užsienyje, nors ir ne 
naują, bet gerą, tinkantį meninei juostai kurti. Tik neaišku, kodėl  fil-
mas „Kruvinoji laisvės daina“ apie lietuvių kovas dėl laisvės turėjo būti 
skirtas užsieniui? Deja, vaidybinio filmo sumanytojai, negavę pinigų 
ir nesulaukę didesnio visuomenės pritarimo, neįgyvendino pradinių 
filmavimo darbų.    

Kad S.Vainalavičius su bendraminčiais buvo sumanęs kurti vaidybi-
nį filmą, byloja ir kiti rašytiniai šaltiniai. Prie savo idėjos jie sugrįžo po 
trejų metų. 1938 m. S.Vainalavičius, S.Uzdonas ir A.Žibas, norėdami 
palengvinti kelią vaidybinio filmo link, įkūrė bendrovę „Lietuvos fil-
ma“. Bendrovės gamybos viršininku tapo S.Vainalavičius. Šįkart jis su 
kolegomis rengėsi kurti vaidybinį filmą apie Žalgirio mūšį. Suprantama, 
tokiam projektui irgi reikėjo daug pinigų ir puikios kino technikos. Vėl 
Vokietijoje buvo rengiamasi užsakyti modernią filmavimo aparatūrą. 
Tačiau vėl teko patirti nesėkmę – nesukaupta nė dešimtosios dalies 
pinigų, reikalingų filmui kurti. Beje, ne vienas S.Vainalavičius su bi-
čiuliais taip nudegė – tokia pati nesėkmė ištiko ir kitus to meto kino 
kūrėjus, norėjusius pastatyti lietuvišką garsinį vaidybinį filmą. Žlugo 
ir jo įkurta bendrovė „Lietuvos filma“, beje, ir įsteigta tam, kad galėtų 
pasipriešinti J.Linarto monopoliui. Operatorius, prisimindamas neįgy-
vendintas idėjas, tvirtino, kad Lietuva buvo maža šalis ir vaidybiniams 
filmams statyti pinigų neturėjo.       

Pirmoji sovietų okupacija

S.Vainalavičius nė numanyti negalėjo, kad didžiausi išban-
dymai kinematografininkams, kaip, beje, ir visai šaliai, prasidės 
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1940-aisiais, Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą. Ypač jam įsiminė 
pirmosios okupacijos dienos, kai į Kauno gatves įžlegsėjo sovietų 
tankai. Operatorius būtų ne operatorius, jei neužfiksuotų tokio 
įvykio. Su kino kamera jis pasileido į Savanorių prospektą, įsitaisė 
Teismo rūmų  balkone ir slapta nufilmavo sovietų invaziją. Opera-
torius prisimena, kad pirmąją dieną gatvėse nebuvo matyti nė vieno 
kauniečio, tad, savaime suprantama,  niekas nemėtė ant rusų tankų 
gėlių, niekur nesibūriavo džiaugsmingos lietuvių minios, kaip vėliau 
rašė sovietinė spauda. „Tą dieną, kai aš filmavau, žmonės pasislėpė, 
nežinojo, ką daryti, kur dėtis“, – prisimena S.Vainalavičius. Nu-
filmuotą juostą operatorius nunešė į Vokietijos ambasadą, esančią 
Gedimino gatvėje,  ir atidavė ambasados darbuotojams. Prašė nu-
filmuotą juostą perduoti garsiajai vokiečių kino kompanijai UFA, 
kurioje prieš dešimt metų mokėsi filmavimo meno ir kuriai ne 
kartą pagal vokiečių užsakymą buvo siuntęs nufilmuotus kadrus 
apie Lietuvą.

Operatorius nežino, ar tie jo nufilmuoti kadrai buvo panaudoti. 
Netrukus geriausi lietuviai kino specialistai buvo priversti daryti 
sovietinius kino žurnalus „Lietuvos apžvalga“ – iš piršto laužti ne-
būtus dalykus. Pirmuosiuose propagandiniuose dokumentiniuose 
filmuose vyravo „politinių kalinių išlaisvinimas“ iš smetoninių kalė-
jimų, mitingai gatvėse. S.Vainalavičius gerai prisimena tokį sureži-
suotą epizodą: reikėjo filmuoti neva iš tremties sugrįžusį iškankintą 
liaudies „numylėtinį“, sovietinės Lietuvos vadovą Justą Paleckį. 
Nufilmavo, kaip nauji šeimininkai reikalavo. Tačiau S.Vainalavičius 
„iškankintą“ J.Paleckį prisimena kitokį, nei ekrane parodytąjį – ope-
ratorius jį vadina nevykusiu žurnalistu, dažnai lindėjusiu Sovietų 
sąjungos ambasadoje. Jis nuolat skolindavosi iš operatoriaus pinigų, 
nes abu Kaune, Žaliakalnyje, kaimynystėje gyveno. Grąžinęs skolą, 
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S.Vainalavičiaus kaltinamosios išvados kopija.
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jis po kelių dienų vėl skolindavosi. Dviejų litų operatoriui būsimasis 
sovietinės Lietuvos vadovas taip ir negrąžino.  

Operatorius, darydamas sovietine propaganda alsuojančias 
Lietuvos apžvalgas, patyrė ir kitų kuriozų. Prisimena, kai jam iš 
Maskvos paskambino maskviškis kinematografininkas Aleksejus Le-
bedevas ir nurodė nufilmuoti politinių kalinių išleidimą iš kalėjimo. 
S.Vainalavičiui buvo pasakyta, kad ruošiamasi iš Kauno kalėjimo 
paleisti  vieną žydų tautybės asmenį. Nuvykęs žiūri ir savo akimis 
netiki: sovietinė veikėja Michalina Meškauskienė su buvusiu šauliu 
poetu Liudu Gira žmogelį su  gėlėmis sutinka, bučiuojasi. Nefilmavo 
operatorius suvaidintos scenos. Netrukus jis buvo nusiųstas filmuoti 
kito spektaklio – tik šįkart į Anykščius, kuriuose buvo daugiau spek-
taklio dalyvių. Dėl šventos ramybės nufilmavo keletą scenų, nors ir 
suvaidintų. Matyt, sovietiniai veikėjai neturėjo kitos išeities, kaip 
meluoti, nes tuo metu Nepriklausomoje Lietuvoje nebuvo politinių 
kalinių. 

Vos atvykęs iš Maskvos, A.Lebedevas iš karto pasiteiravo 
S.Vainalavičiaus, ar jis nufilmavęs išlaisvintus politinius kalinius. 
Lietuvis padavė atvykėliui 50 metrų „rolikiuką“. Maskvietis bai-
siai įtūžo, pamatęs tik kelis nufilmuotus kadrus. Supykęs apibarė 
S.Vainalavičių. Tada neiškentęs operatorius  patarė maskviečiui –  
jei netiki, nueik į policiją, saugumą ir įsitikink, kad jokių poli-
tinių kalinių nebuvo. Maskvietis net sušuko: „Kaip nebuvo, jei 
neseniai net keturis buržuazinė Lietuvos valdžia sušaudė?“ Ir vėl 
S.Vainalavičiui teko kantriai aiškinti, kad A.Lebedevo minimi ko-
munistai seniai, dar 1926 m., sušaudyti. Dėl to, kad ginklu norėjo 
nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Visą tą dieną pyko maskvietis. Jis 
smarkiai keikėsi, kažką įrodinėjo – ne viską lietuvis tada suprato, 
ko nori šeimininkas, nes dar buvo nepramokęs rusų kalbos. Bet 
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jau kitą dieną jis S.Vainalavičių švelniai kalbino, nes žinojo, kad 
lietuvis – patyręs operatorius ir be jo neišsivers. A.Lebedevas, iš 
pradžių papasakojęs nešvankų anekdotą, pasakė, kad dabar abu 
vyks filmuoti į Šiaulių kalėjimą, kur yra dar daug neišlaisvintų 
politinių kalinių. S.Vainalavičius negalėjo atsisakyti važiuoti, nors 
žinojo, kad ir Šiauliuose neras jokių politinių kalinių, kad tai –  
farsas. Pasirodo, į šį kalėjimą buvo sukišti sovietų valdžiai neįti-
kę lietuviai. Šiauliuose S.Vainalavičiaus laukė truputį kitokios 
režisūros spektaklis: rusų kareiviai neskubėdami išvarė lietuvius 
patriotus už vartų. Vos spėjo nufilmuoti – juos vėl uždarė. 

Taip 1940 m. Lietuvoje sovietai „politinius kalinius“ laisvino. 
S.Vainalavičiui po tokių filmavimų plaukai ant galvos stodavosi. Jis 
negalėjo sveiku protu suvokti, kaip galima šitaip elgtis? Juk jis, kaip 
daugelis lietuvių, buvo auklėti nemeluoti, svetimo daikto neliesti 
– durys Lietuvoje nebuvo rakinamos. O dabar buvo priverstas 
žiūrovams meluoti – dokumentinį filmą falsifikuoti. A.Lebedevas 
kaip labai „pasisekusį“ filmą nuvežė į Maskvą. 

S.Vainalavičius prisimena labai detaliai, kaip pirmaisiais oku-
pacijos mėnesiais teko filmuoti visokias nesąmones. Sovietinė 
valdžia propagandai stiprinti 1940 m. lapkričio 13 d. įsteigė 
Lietuvos kino studiją. Svetimos valstybės surežisuotas ir įvykdytas 
politinis perversmas Lietuvoje pribloškė patriotine dvasia gyvenusį 
operatorių. Pirmosiomis dienomis S.Vainalavičius netikėjo, kad 
okupantai gali barbariškai elgtis. Bet labiausiai jį sukrėtė, kai buvo 
priverstas filmuoti „liaudies seimą“, posėdžiavusį Kauno miesto 
teatre. S.Vainalavičius prisimena, kad salėje sėdėjo enkavėdistai 
ilgomis kariškomis palaidinėmis ir vietiniai komunistai, daugiausia 
žydų tautybės. Tokia saujelė žmonių ir nubalsavo už komunistinę 
Lietuvą. 



165

S.Vainalavičius mena ir tragikomiškų filmavimo atvejų. Tuo metu 
į Kauno parduotuves labai veržėsi apsipirkti rusų karininkų žmonos. 
Joms labai patiko rausvi, mėlyni, įvairiausiomis gėlėmis išsiuvinėti 
moteriški apatiniai marškiniai. Rusės moterys, Rusijoje neregėjusios 
tokių prašmatnybių, pamanė, kad tai – naujausios mados išeiginės 
suknelės, ir prisipirko jų. Vieną dieną S.Vainalavičius turėjo filmuoti 
mitingą Kauno teatre. Atėjęs jis žiūri, kad beveik visos rusų karininkų 
žmonos, sėdinčios  pirmosiose salės eilėse, vilki apatinukais. O jie –  
itin permatomi buvo. Žiūri operatorius ir netiki savo akimis –  
pro moteriškus apatinius juoduoja nežinia kada skalbtos liemenėlės. 
Operatorius iš arti, stambiu planu, ir nufilmavo rusų karininkų 
žmonas. Kitą dieną kroniką kino studijoje  parodė vienam bolševikui 
mergišiui, kuriam filmas labai patiko. Tačiau S.Vainalavičiaus pokštas 
užrūstino kitą dirbti į Lietuvos kino studiją atvykusį rusą (studijoje 
darbavosi beveik pusė ne lietuvių operatorių). Jis „nesusipratėliui“ 
trenkė antausį , kam šis tyčiojasi iš moterų, ir paliepė niekam nerodyti 
šio filmo. Tačiau jo nesunaikino.    

S.Vainalavičius tvirtina, kad jo kurtos „Lietuviškos apžvalgos“ 
karo metais pateko vokiečiams. Šie sumontavę lietuvišką dokumen-
tinę kroniką, sukūrė filmą „Raudonoji migla“ ir jį rodė Rygoje. Šia-
me filme buvo parodytos ir rusų karininkų žmonos, vietoj suknelių 
vilkinčios apatinukais. Toks vokiečių filmas iš tikrųjų buvęs, tačiau, 
išskyrus S.Vainalavičiaus teiginius, nėra kitų šaltinių, patvirtinan-
čių šį faktą. Tiesa, V.Mikalausko knygoje „Kinas Lietuvoje“ yra 
minimas filmas „Raudonoji migla“, vokiečių karo metu rodytas 
okupuotų šalių gyventojams. Bet V.Mikalausko knygoje neaiški 
nei šio filmo kūrimo data, nei autorius, nei kaip jis kurtas. 

S.Vainalavičius tikino, per pirmąją sovietų okupaciją buvo mo-
mentų, kai norėdavęs atsisakyti filmuoti, bet čia pat prisimindavęs 
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šeimą, kurią buvo sukūręs 1932 m. Žmona buvo bedarbė, augo 
dvi mažos dukrelės. Taigi nori nenori operatorius buvo priverstas 
prisitaikyti prie esamo režimo. Jį guodė tai, kad propagandinėje 
sovietinėje kino studijoje dirbo ir jo ilgamečiai draugai A.Žibas ir 
S.Uzdonas. S.Vainalavičius tvirtino, kad dingti nebuvo kur, nes 
už nepaklusnumą brutaliam režimui galėjai būti represuotas, taip 
1941 m. birželio 14 d. (per pirmąjį trėmimą) nutiko ne vienam 
gerai pažįstamam inteligentui lietuviui. Operatorius buvo įsitikinęs, 
kad tarp Sovietų sąjungos ir Vokietijos karas neišvengiamas. Ir kad 
Lietuvai pavyks atkurti nepriklausomybę.      

Fašistinės Vokietijos gniaužtuose

Netrukus karas prasidėjo. S.Vainalavičius, per metus spėjęs sočiai 
prisiragauti sovietinio gyvenimo „rojaus“ vaisių, itin aktyviai palaikė 
Birželio sukilimo, prasidėjusio 1941 m. birželio 22 d., dalyvių ryžtą 
atkurti nepriklausomą valstybę. Operatorius jau antrąją karo dieną 
nuėjo tarnauti į policiją – asmeniniu Kauno miesto ir apskrities 
policijos viršininko vairuotoju. Priėmė jį į policiją ne todėl, kad au-
tomobilį mokėjo vairuoti, bet kad buvo patikimas žmogus. Kauno 
miesto policija gerai operatorių pažinojo, nes apie policijos veiklą 
Nepriklausomoje Lietuvoje jis buvo sukūręs ne vieną dokumentinį 
filmą. Tačiau sukilimo dalyviai greitai nusivylė naujais „gelbėtojais“ –  
jie nepripažino laikinosios Juozo Ambrazevičiaus vyriausybės. Kilo 
sumaištis ir Kauno policijoje – ją vokiečiai reorganizavo pagal 
savo tvarką, atėmė geriausias transporto priemones. Todėl jau po 
keturių dienų S.Vainalavičius neteko darbo. Iš pradžių jis nežino-
jo, ko griebtis. Karo pradžioje naujieji okupantai ne tik neleido 
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 kinematografininkams kurti, bet ir buvo uždarę kino teatrus (vėliau 
atgaivino jų veiklą). Maždaug pusmečiui praėjus nuo karo pradžios, 
vokiečiai okupuotiems Rytų kraštams Rygoje įsteigė savo propagan-
dos mašiną – „Ostland Filmgeselschaft Ost“. Kaune buvo įkurtas 
šios kino studijos skyrius. Jame įsidarbino S.Vainalavičiaus kolega 
A.Žibas. Kino veteranas tvirtina, kad A.Žibas netrukus išsisuko iš 
šio darbo ir prašė jį vokiečiams filmuoti. 

S.Vainalavičius, kaip per sovietinę, taip ir per vokiečių oku-
pacijas, negalėjo pasipriešinti – jis ėmė filmuoti ir vokiečiams. 
Buvo įsitikinęs, kad naujieji okupantai – irgi laikini, kad vo-
kiečiai pralaimės ir šį karą, kaip ir ankstesniuosius. Bet karo 
pabaiga dar buvo toli. Iš karto S.Vainalavičių, pradėjusį dirbti 
kitų šeimininkų propagandinėje mašinoje, nusiuntė filmuoti 
į Baltarusiją. Vėliau jis atsidūrė prie Smolensko, kur vokiečiai 
sovietų partizanus naikino. Daugiau kaip metus praleidęs su 
vokiečių kareiviais, S.Vainalavičius grįžo į Kauną, vokiečiams 
1943-aisiais pralaimėjus prie Staliningrado. Jis džiaugėsi sugrį-
žęs į šeimą, čia „Ostland Filmgeselschaft Ost“ užsakymu ėmė 
filmuoti vokiečių vietines kronikas, tikėjosi šiame pamėgtame 
mieste sulaukti karo pabaigos. Bet po poros mėnesių operatorių 
vėl nutarė siųsti prie fronto linijos. Tuo metu sovietų armija 
buvo užėmusi Minską, Stalino kareiviai veržėsi Baltijos kraštų 
link. Bijodamas rizikuoti gyvybe, S.Vainalavičius griežtai atsisakė 
vykti į frontą. Tada gestapas kino operatorių apšaukė kariniu 
nusikaltėliu ir pasodino į Kauno kalėjimą. Kalėjime jis išbuvo 
net tris mėnesius. Mažai trūko, kad lietuvis būtų buvęs sušau-
dytas. Mat, artėjant frontui prie Lietuvos, vokiečiai nusprendė 
likviduoti Kauno kalėjimą. Paskutinėmis kalėjimo gyvavimo 
dienomis prižiūrėtojus lietuvius pakeitė vokiečių kareiviai. 



168

S.Vainalavičius iš lietuvių kalėjimo prižiūrėtojų sužinojo, kad 
kaliniai suskirstyti į tris  grupes –  pirmąją grupę buvo numa-
tyta Kauno fortuose sušaudyti, antrąją – išgabenti į Vokietiją 
darbams, trečiąją – išleisti į laisvę. Kadangi S.Vainalavičius 
buvo kaltinamas vos ne reicho išdavyste, jam paskutinės dienos 
kalėjime tapo košmariškomis. 

Šiandien neįmanoma pasakyti, koks nuosprendis buvo parašy-
tas kino operatoriui. Nėra išlikę S.Vainalavičiaus, kalėjusio Kauno 
kalėjime, bylos, nes gestapininkai, pasitraukdami iš Kauno, visus 
dokumentus sunaikino. Operatorius gerai prisimena pavakarę, 
kai vokietis prižiūrėtojas jį išsivedė į kiemą. Jis ėjo susitaikęs su 
mintimi, kad nuves į paruoštą kalėjimo kieme mašiną ir išveš su-
šaudyti. Net neatkreipė dėmesio, kai prižiūrėtojas pravedė jį pro 
budėtojų postus, o iš ten – už kalėjimo vartų. O už jų pamatė –  
lyg ir tėvas stovi. Tą akimirką operatorius jautėsi kaip kontūzytas –  
iš karto negalėjo net suvokti, kad jį išleido į laisvę. Pasirodo, tėvas jau 
gerą savaitę, padedamas vieno kauniečio advokato, prašė kalėjimo val-
džios išleisti sūnų. Nežinia, kiek tokie prašymai būtų padėję, jei į Kauną 
iš kaimo būtų pusmaišio rūkytų dešrų ir kumpių neatsivežęs... 

Taigi 1944-aisiais S.Vainalavičius tarsi antrąkart gimė. Ar-
tėjant antrajai rusų okupacijai, pradėjo kirbėti mintis su pažįs-
tamais Kauno kultūros srities žmonėmis pasitraukti į Vakarus. 
Beje, taip pasielgti jį kalbino ir P.Babickas, vėliau pats pasitraukęs 
į Vakarus. S.Vainalavičius nutarė susitaikyti su likimu – juk 
su dviem mažomis dukrelėmis sudėtinga leistis į nežinomybę. 
Nors operatorius bijojo ir Lietuvoje pasilikti – jis suprato, kad 
už darbą vokiečiams sovietai nepaglostys. Tačiau vylėsi – gal ne-
sužinos, gal jį išgelbės nuo sovietų rūsties jo kalinimas vokiečių 
kalėjime.           
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Antroji sovietų okupacija

Bolševikams antrąsyk „išvadavus“ Kauną, S.Vainalavičius ėmėsi 
organizuoti kino studiją Kęstučio gatvėje. Tačiau karjeristai ir 
pavyduoliai jį, kaip neparankų žmogų, 1945-aisiais įdavė saugu-
mui. Lietuvos ypatingajame archyve saugomoje S.Vainalavičiaus 
byloje rašoma, kad kino operatorius enkavėdistų buvo suimtas 
1945 m. kovo 12 d. Žodžiu, dar nepasibaigus Antrajam pasauli-
niam karui, kai dar nebuvo nulemta jo baigtis. O Lietuvoje jau 
kaip baudėjai siautėjo enkavėdistai. Atlikę kratą jo name, kuris 
paties kino operatoriaus rankomis buvo pastatytas Kaune, Alytaus 
gatvėje, „išvaduotojai“ pasisavino  vertingiausius Vainalavičių 
daiktus: gerą kino kamerą, didžiulį foto ir kino archyvą. Kad en-
kavėdistams niekas netrukdytų plėšikauti, jie savaitę laiko kaime 
netoli Kauno  pralaikė kino operatoriaus žmoną Mariją su dviem 
vaikais. Iš S.Vainalavičiaus, uždaryto į Kauno NKVD būstinę, dar 
atėmė sidabrinį laikrodį, paauksuotą portsigarą, auksinį vestuvinį 
žiedą. Kino operatorius neteko ne tik šių daiktų, bet ir laisvės. 
Jam greitai buvo sukurpta byla – jį apkaltino kūrus nacistinės 
Vokietijos okupacijos metu antisovietinio pobūdžio kino kroni-
kas bei per 1941-ųjų Birželio sukilimą dirbus Kauno apskrities 
policijos viršininko vairuotoju. Taip pat jis buvo apkaltintas už 
dalyvavimą „nacionalistinėje“ Lietuvos šaulių sąjungos veikloje. 
Žodžiu, S.Vainalavičius buvo apkaltintas ir už tai, kad 1935–1945 
m. priklausė suverenioje valstybėje teisėtai veikusiai Šaulių sąjun-
gai. Daugiau kaip du mėnesius kino operatorius iki vadinamojo 
teismo buvo kalinamas Kauno NKVD būstinės areštinėje. Tardė 
jį žiaurumu pagarsėjęs Sovietų sąjungos saugumo darbuotojas 
leitenantas Julius Slavinas. 
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Kad bet kuria kaina būtų sukurpta byla, S.Vainalavičių dažnai 
tardė ištisą parą. Pasodindavo vidury kambario ant taburetės ir ne-
valgiusį bei be miego kartais priversdavo išsėdėti net pusantros paros. 
Jei nuo nuovargio suimtasis nuvirsdavo nuo taburetės, jį paspardę, 
enkavėdistai vėl pasodindavo į tą pačią vietą. Tardė S.Vainalavičių 
ilgai, tačiau iš esamų byloje trijų apklausos protokolų nežinantiems 
tų metų realijų gali susidaryti įspūdis, jog tardyta labai trumpai, tarsi 
ir humaniškai. Bet iš tikrųjų – sadistiškai, fiziniu smurtu stengiantis 
išgauti kuo daugiau „įkalčių“. Siūlė S.Vainalavičiui būti nuoširdžiam 
ir viską atvirai papasakoti apie save. Nepasakojo, ne ką iš jo išpešė, 
nes kino operatorius po „humaniškų“ tardymų jau netikėjo, kad jį už 
prisipažinimą išleis į laisvę ar jam sušvelnins bausmę. Netikėčiausia 
jam buvo tai, kad prieš jį liudijo buvę vakarykščiai kolegos – kino 
operatorius Jaroslavas Bžozovskis ir laborantas Vincas Žukauskas, pra-
dėję dirbti ką tik sovietų atkurtoje Lietuvos kino studijoje. Labiausiai 
S.Vainalavičiui pakenkė J.Bžozovskis. Nors jis tardytojui J.Slavinui ir 
teigė, kad jo ir S.Vainalavičiaus santykiai buvo visada normalūs, tačiau 
savo liudijimu suimtajam kolegai gerokai pakenkė. Jis tvirtino, kad  
1941 m. pirmosiomis karo dienomis S.Vainalavičius nuėjo tarnauti 
į lietuvių policiją. Neva jam operatorius S.Uzdonas pasakojęs, kad  
S.Vainalavičius, dirbdamas vairuotoju policijoje, lengvuoju automo-
biliu vežiojęs lietuvius policininkus ir gestapo karininkus. Taip pat 
liudytojas J.Bžozovskis tvirtino, kad 1943 m. pavasarį S.Vainalavičius 
su kito kino operatoriaus, A.Žibo, pagalba buvo įdarbintas opera-
toriumi Vokietijos kino studijoje „Ostland Filmgeselschaft Ost“ ir 
metus laiko Minske ir jo apylinkėse kūrė kino kronikas vokiečiams. 
J.Bžozovskio teigimu, 1944 m. sausio mėn. S.Vainalavičių esesi-
ninkai suėmė už spekuliaciją benzinu ir 3 mėnesius laikė kalėjime, 
kol jį už užstatą išlaisvino vienas „Ostland  Filmgeselschaft Ost“ 
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vadovų. NKVD tardytojui J.Slavinui J.Bžozovskis dar tvirtino, 
kad S.Vainalavičius iškrėtęs kiaulystę kolegai A.Žibui. J.Bžozovskis 
teigė, kad į nacių kino studiją S.Vainalavičius patekęs tik A.Žibo 
dėka, nes šis, čia dirbdamas, priprašė studijos vadovybę priimti jo 
seną bičiulį. S.Vainalavičius už šią pagalbą buvo A.Žibui pažadėjęs 
du bekonus. Tačiau S.Vainalavičius ne tik pažado neištesėjo, bet 
net pakenkė A.Žibui. Jis nuvykęs į Rygą, „Ostland Filmgeselschaft 
Ost“ būstinę, sugebėjo įtikinti kino studijos vadovybę atleisti A.Žibą 
iš Kauno regiono kino operatoriaus pareigų ir bičiulio vietoje 
įsidarbino pats. Ar šie J.Bžozovskio parodymai atitinka tikrovę –  
nėra įrodymų. Apskritai reikia kritiškai vertinti J.Bžozovskio ir kitų 
panašių liudytojų, net ir kaltinamųjų  parodymus. Seniai atskleista, 
kaip Sovietų sąjungos vadinamieji teisėsaugininkai klastojo doku-
mentus ir kurpdavo bylas. 

S.Vainalavičiaus, prisimindamas tuos tragiškus metus, ne-
atmeta versijos, kad enkavėdistams J.Bžozovskis galėjęs ir savo 
noru, neverčiamas liudyti. Operatoriaus tvirtina, kad 1940 
m. sovietinėje kino studijoje buvo įdarbinta įvairių žmonių. 
Be to, sovietinės okupacijos metu  žmonės buvo sukiršinti ir 
įbauginti, ir 1940 m. įkurta ši menininkų buveinė nebuvo 
vien bendraminčių ar senų bičiulių bendruomenė. Iki 1990 
m., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, S.Vainalavičius tik 
įtarė, kad kažkas jį iš bendradarbių įskundė. Daug įtarimų pa-
sitvirtino ar atskirų jo suėmimo detalių operatoriui paaiškėjo, 
Lietuvos ypatingajame archyve susipažinus su savo byla. Dabar 
jis neabejoja, kad jį enkavėdistams įskundė J.Bžozovskis, nes 
kitas liudytojas V.Žukauskas jokios kenkiančios informacijos 
prieš S.Vainalavičių nepateikė. Bet ir J.Bžozovskio parodymų 
enkavėdistams pakako, kad S.Vainalavičių nuteistų.    
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Taip Kauno požemiuose S.Vainalavičiui buvo sukurpta byla  ir 
surašyta tokia kaltinamoji išvada:  „Vainalavičius Stasys ...kaltinamas 
tuo, kad yra aktyvus Lietuvos nacionalistinės karinės organizacijos 
„Šaulių sąjunga“ narys ir 1941 metais, prieš ateinant vokiečiams, 
savanoriškai nuėjo tarnauti į policiją, o taip pat tuo, kad dirbdamas 
kino operatoriumi vokiečių kontoroje „Ostlandfilm“, vokiečių grobi-
kų pavedimu kūrė antisovietinius filmus, t.y. nusikalto pagal RSFSR 
BK 58 – 1 „a“. Šis sovietų valstybės Baudžiamojo kodekso straipsnis 
reiškė, kad S.Vainalavičius apkaltintas... tėvynės išdavimu. Jis  buvo 
nuteistas šešeriems metams lagerio ir išvežtas į Rusiją, Vorkutos lagerį. 
Vėliau sovietinio režimo sergėtojai, neturėdami įkalčių, bausmę lietuviui 
sumažino ir po puspenktų metų katorgos išleido į Lietuvą. 

Apie sovietinį lagerį S.Vainalavičius ne itin noriai pasakoja. „Aš jau 
neprisimenu, kada grįžau. Jau nebetikiu, kad ten buvau ir badavau, 
nes sunku patikėti, kad galima žmones laikyti tokiomis sąlygomis. 
Geriau nušautų žmogų nei šitaip kankintų. Įsivaizduokite: nuo 
tepaluotų, sunešiotų kailinių nupjauna skvernus ir verda. Nugraibę 
nuo odos vilną, juos suvalgo...“ – prisimena tikrąjį sovietinį pragarą 
kino veteranas  S.Vainalavičius. Jis matė, kaip bado iškankinti žmonės 
nustoja protauti ir tampa gyvuliais. Prisimena, kad vieną kartą lageryje 
buvusi ir šventė – jis ir jo likimo broliai, slapta pasigavę enkavėdistų 
vilkinį šunį, jį papjovė, išvirė ir suvalgė...     

S.Vainalavičius iškentė Vorkutos lagerio košmarus, nes buvęs 
fiziškai stiprus. Kaip jis džiaugėsi po tokių pažeminimų išleistas 
į Lietuvą... Bet jo šlovinta Lietuva nelaukė. Po tremties neturėjo 
teisės gyventi Kaune, kuriame tarpukariu buvo namą pasistatęs. 
Be to, ir namas jau buvo ne jo nuosavybė. Operatorius, pasiėmęs 
Kulautuvoje gyvenusią žmoną Marija su dukromis, prisiglaudė 
Vilniuje. Sovietinė valdžia jam kenkė iki 1970 metų, kol jis išėjo 
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į pensiją. Operatoriui teko patirti nepelnytas patyčias, ne sykį pri-
verstinai keisti darbovietes. Baisiausia S.Vainalavičiui, kaip kūrėjui, 
buvo tai, kad po tremties jam neleido dirbti su kino kamera. Jam 
nepadėjo ir senas pažįstamas kaunietis – tuometinis Lietuvos SSR 
Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininkas J.Paleckis, kurį 
ne kartą po tremties buvo sutikęs. Ne senos skolos operatorius ėjo 
pas sovietinės nomenklatūros bosą atsiimti, o darbo prašyti. Nors 
paguosdavo, bet nepadėjo.   

Niekas S.Vainalavičiaus beveik dešimt metų neprisiminė ir 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Iš  Kauno miesto savivaldybės 
gavo tiesiog juokingą – 3 tūkst. litų – kompensaciją už sovietinės 
okupacijos metu prarastą turtą. Tai lašas to, ką realiai praradęs. 
Tačiau sovietų ir nacių golgotą patyręs menininkas dėl patirtų nepri-
klausomybės akibrokštų pernelyg nesikrimto – jis visada į gyvenimą, 
kad ir koks sunkus būtų, žvelgė su humoru. Gal neatsitiktinai 2005-
ųjų rudenį viename susitikimų sostinėje S.Vainalavičius netikėtai 
pajuokavo, kad jis dabar ne gyvenąs, o vaidinąs gyvenimą.                                  

Stasio Vainalavičiaus indėlis į Lietuvos  
kino dokumentiką

S.Vainalavičius kūrybinis kelias nutrūko po 1945 m. arešto. 
Po sovietinės golgotos jis niekada daugiau nepaėmė į rankas kino 
kameros, tačiau  tai, ką padarė iki 1945 m., turėtų būti įrašyta į 
Lietuvos kino istoriją. Vienas pirmųjų mūsų šalies dokumentinių 
filmų kūrėjų per daugiau kaip dešimt metų (nuo 1932 m.) sukūrė 
apie šimtą reikšmingų kino kronikų, žurnalų ir apybraižų. Tarpuka-
rio Lietuvos spauda palankiausiai įvertino operatoriaus filmus apie 
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tautos didvyrius lakūnus S.Darių ir S.Girėną, F.Vaitkų, rašytoją, 
visuomenės veikėją J.Tumą-Vaižgantą, kunigą Katelę, Žemaičių 
plento, Kretingos geležinkelio statybas bei kino kronikose užfik-
suotas svarbiausias jaunos atsikūrusios valstybės gyvenimo akimir-
kas. Labai apmaudu, kad tik maža dalis S.Vainalavičiaus darbų 
teišsaugota Lietuvos valstybiniame vaizdo ir garso archyve. Jame 
tėra išlikę tik 1938 ir 1939 m. kino žurnalai „Mūsų Lietuva“ (Nr. 
182 ir 193) bei  1944 m. kino metraštis (Vokiečių kronika) (beje, 
šiuos dokumentinius kadrus S.Vainalavičius nufilmavęs – drauge 
su S.Uzdonu ir A.Žibu). Šio archyvo Kino dokumentų skyriaus 
vedėjas Nikolajus Gubanovas dar atradęs 1937 m. S.Vainalavičiaus 
filmuotas S.Uzdono vestuves bei jau sovietiniais metais (1940 ir 
1941 m.)  sukurtas tris dokumentines kronikas. Tai ir viskas, ką 
pavyko aptikti Lietuvos valstybiniame vaizdo ir garso archyve. 

Karas ir okupacijos sunaikino didžiulį mūsų kultūros lobį. Bet 
ar vien karą ir sovietinę okupaciją turėtume kaltinti? Daug ką ir 
patys leidome sunaikinti. Iki 1935 m. panaudotos kino kronikos 
buvo tiesiog perdirbamos – iš jų gaminami klijai. Šiandien iš 
nedidelių S.Vainalavičiaus dokumentinių filmų likučių itin sudė-
tinga susidaryti vaizdą apie jo kūrybą tarpukariu. Tačiau, nors ir 
neišliko pagrindinių S.Vainalavičiaus darbų, vis dėlto jo indėlis į 
mūsų nacionalinį kiną – neabejotinas. Iš šio operatoriaus meistriš-
kumo mokėsi ne vienas lietuvis, vėliau (pokariu) tapęs žymiu kino 
operatoriumi ar režisieriumi. Pavyzdžiui, 1940 m. sovietų įkurtos 
Lietuvos dokumentinių  bei kronikinių filmų kino studijos opera-
toriaus S.Vainalavičiaus asistentas buvo Viktoras Starošas, kuris jau 
po karo tapo žymiu dokumentinio kino kūrėju. Kino paslapčių iš 
vyresniojo kolegos 1945 m. pradžioje sėmėsi taip pat vėliau išgar-
sėjęs kinematografininkas Liudgardas Maculevičius.  
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S.Vainalavičius, grįžęs iš Vorkutos lagerio, puoselėjo viltį vėl pa-
imti į rankas kino kamerą, skleisti tarpukario Lietuvos kino kūrėjo 
patirtį, toliau kurti – jis buvo kupinas kūrybinių jėgų ir idėjų, bet 
jam sovietinė valdžia dokumentiniame kine pasireikšti nesuteikė 
jokių šansų. Senos kartos, kita dvasia auklėtas ir kitokią gyvenimo 
sampratą turėjęs S.Vainalavičius tokiai valdžiai buvo perdėm ne-
patikimas, be to, dar ir teistas. Nenorėjo (ar bijojo) savo mokytojo 
užtarti ir jo buvę mokiniai. S.Vainalavičius kreipėsi į pažįstamą 
komunistų partijos veikėją, tuometinę Lietuvos SSR kinematog-
rafijos ministro pavaduotoją M.Meškauskienę. Ji pradžioje labai 
nudžiugo, pamačiusi savo kabinete gerai pažįstamą operatorių, 
bet po keliolikos minučių sovietinė pareigūnė, sužinojusi, iš kur 
interesantas sugrįžęs ir kad jis prašosi darbo kino studijoje, pokalbį 
grubiai nutraukė ir atsistojusi leido suprasti, kad audiencija baigta. 
S.Vainalavičiui sovietinė valdžia ne tik atėmė galimybę filmuoti. 
Jis turėjo tenkintis atsitiktiniais, nieko bendra su kinematografija 
neturinčiais darbais. Sovietų valdžios atstumtam operatoriui teli-
ko gyventi tarpukario Lietuvos kino prisiminimais. Iki 1988-ųjų, 
Lietuvos sąjūdžio pradžios, jis net neturėjo teisės oficialiai pasakoti  
apie „smetoninį“ kiną. Sovietinė propaganda tvirtino, kad Lietuvos 
kino istorija prasidėjusi tik po karo. Vadinasi, tarsi ir nebuvo tokių 
kino kūrėjų, kaip S.Vainalavičius. Tik atkūrus Lietuvos nepri-
klausomybę, buvo prisimintas mūsų kino veteranas, bet ... labai 
trumpai. Ir toks nuo sovietmečio susiformavęs, beveik nekintantis 
požiūris nestebina. Iki šiol dar atkakliai bandoma neigti arba pa-
prasčiausiai nutylėti tarpukariu egzistavus kartais visiškai neblogo 
lygio lietuvių kiną. Sovietinė propagandos mašina akylai saugojo, 
kad tokie faktai neišsprūstų į viešumą. Tiesa, praėjusio amžiaus 
devintojo dešimtmečio viduryje sovietinėje kino  enciklopedijoje 
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„Kinas“ jau paminėti pirmieji Lietuvos kino operatoriai, tarp jų –  
S.Vainalavičius. Tačiau nerašoma, ką jie sukūrė. Nelabai padėtis 
pasikeitė ir atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Kodėl apie tarpu-
kario kiną tylima ir dabar? Argi tai nebuvo Lietuvos kino pradžia? 
Galbūt geriausiai tokią situaciją apibūdina kino kritiko Skirmanto 
Valiulio žodžiai: „Viena priežasčių – ilgam įsigalėjęs skeptiškas 
požiūris į mėginimus anuomet kurti kiną Lietuvoje. Tokį požiū-
rį, beje, skatino ir sovietinė kino istorijos metodologija: viską, 
kas „buržuaziška“, – tik kritiškai, tik  sumenkintai. Kai nėra  ko 
panašaus į S.Eizenšteino, R.Klero, Ž.Renuaro, ar F.Lango filmus 
Lietuvoje, nelengva buvo tokiems sumenkinimams ir atsispirti. Bet 
vėl sugrįžta, į meninę apyvartą po dalelytę atstatoma, restauruojama 
Lietuvos kino kronika, graudžiai maloniai vertinami kino veteranų 
atsiminimai – ne tiek už rezultatus, kiek už pastangas anaiptol  ne 
visada palankiomis aplinkybėmis išvesti Lietuvą į kino orbitą“ . 
Beje, atkūrus Nepriklausomybę, Lietuvos kinematografininkai 
pirmieji suskubo iš užmaršties prikelti S.Vainalavičių. Jis buvo 
priimtas į Lietuvos kinematografininkų sąjungą, iki šiol yra šios 
organizacijos Dokumentininkų gildijos narys. Jau 1990-aisiais apie 
lietuviško kino legendą S.Vainalavičių buvo sukurtas kronikinis, 
o po dešimtmečio – daugiau kaip pusvalandžio trukmės filmai. 
Kolegos pagerbė S.Vainalavičių, kuris siekė Lietuvą išvesti į kino 
orbitą, padarė nemažą įdirbį.      

Žinoma, ir dabar ne vienas tūlas tautietis gali paprieštarauti: ar 
ne per drąsu teigti, kad šio operatoriaus indėlis į Lietuvos kiną – itin 
reikšmingas? Kitaip tariant, kaip jo filmai  gali būti reikšmingi, jei 
jų nėra mačiusi mūsų visuomenė? Iš dalies tokie kritikai teisūs. Iš 
tikrųjų mūsų kartos jų nėra mačiusios, bet S.Vainalavičiaus filmus 
regėjo plačioji tarpukario Lietuvos visuomenė ir, kas svarbiausia, –  
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juos gerai vertino. Tai liudija iškiliausi to meto laikraščiai ir žurnalai 
„Lietuvos žinios“, „Lietuvos aidas“, „Rytas“, „Naujoji Romuva“, 
„XX amžius“, „Literatūros naujienos“ ir kiti leidiniai. Apie tai byloja 
ir specialūs, kinui skirti, bet, deja, trumpai ėję leidiniai „Kinas“ ir 
„Kino naujienos“. Šio kūrėjo indėlis į Lietuvos kiną buvo jaučia-
mas net per koncesininko J.Linarto penkerių metų viešpatavimo 
laikotarpį. Be to, Lietuvos kinui jis reikšmingas ir kitais aspektais. 
S.Vainalavičius pasižymėjo, ne tik kūrybine, bet ir visuomenine 
veikla. Jis buvo aktyvus įvairių kino darbuotojų įkurtų organizacijų 
narys. Bet bene ryškiausias jo, kaip visuomenininko, darbas – 1932 
m. inicijuotas Kino kronikos įstatymas. S.Vainalavičius buvo ir 
vaidybinių filmų kūrimo iniciatorius.       

Apmaudu, kad jaunystėje S.Vainalavičiaus puoselėtoms svajo-
nėms ir planams taip ir nebuvo lemta iki galo išsipildyti. Tačiau jis 
dėl to nė karto nekeikė likimo. S.Vainalavičiaus ilgas gyvenimas 
tarsi susideda iš daugelio filmų: ir romantiškų, ir tragiškų, ir net 
tragikomiškų. Jis taip vaizdžiai visada pasakoja apie tarpukario 
Lietuvos kiną, kad net ir nebūtina pačiam tuos filmus pamatyti. 
O ir turtingos kalbos iš kino veterano pasimokyti pravartu būtų. 
O ką jau kalbėti apie šio žmogaus sugebėjimą žodžiais perteikti 
Lietuvos kino pradžios istoriją. Kiekvienas jo pasakojimas gerokai 
praturtina, praplečia akiratį. Kiekvienąsyk, susitikus su tarpuka-
rio Lietuvos kino pažiba, kildavo daug klausimų. Į kiekvieną jų 
fenomenalią atmintį išsaugojęs kino veteranas stengdavosi kuo 
nuoširdžiausiai, išsamiausiai atsakyti, kiekvieną anų dienų įvykį 
turtinga kalba apipinti.  Paskutinį sykį susitikus su S.Vainalavičiumi 
parūpo paklausti, kaip jis vertinąs neseniai išleistą V.Mikalausko 
knygą „Kinas Lietuvoje“. Ir apskritai norėjosi iš paties kino veterano 
lūpų išgirsti, ką jis dabar manąs apie tarpukario kiną. Atsakymas 
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tiesiog pribloškė: „Kažkaip su Mikalausku išėjo nesklandžiai. Mi-
kalauskas daug sykių mane dėl tos kinematografijos kalbino. Ir 
kol jis gyvas buvo – aš tos knygos nesumedžiojau. Man vis žadėjo 
ir žadėjo ją atsiųsti... Suprantat, jis vis vengė man ją duoti. Ir galų 
gale man tą knygą padovanojo kino kritikas Skirmantas Valiulis. Aš 
pasiskundžiau jam – ir ją gavau. Bet jos visos neperskaičiau – kiek 
ten netikslumų...“

Kol kas sunku spręsti, kiek V.Mikalausko parašytoji Lietuvos 
kino istorija tiksli. Taip pat galima abejoti ir paties S.Vainalavičiaus 
vienais ar kitais teiginiais.  Netikslumų sunku išvengti. Beje, ir pats 
V.Mikalauskas savo knygos pratarmėje paminėjęs, kad rankraštį ne 
kartą perrašęs. Tad knygos skaitytojams tarsi norėjęs pasakyti, kad 
ne dėl savo kaltės galbūt neišvengęs ir netikslumų, jog kai ką savaip 
interpretavęs. Bibliografas, kaip ir istorikas, turi būti dokumentų 
vergas, būtent taip turėtų būti rašoma ir Lietuvos kino istorija. Bet 
rašytinių šaltinių ne tiek daug išlikę, kaip ir gyvų to meto liudytojų 
– tik vienas kitas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sulaukė. 
Todėl vienu ar kitu atveju vargu ar reikėtų griebtis aštrios špagos... 
Verčiau reikėtų pagirti tokius entuziastus, kurie domisi tarpukario 
lietuvišku kinu. Beje, jų dėka ir kuriama tarpukario Lietuvos kino 
istorija. Tik reikėtų šį procesą paskatinti. Tada gal šią spragą grei-
čiau užpildytume. Tai per kiekvieną susitikimą pabrėždavo ir pats 
Lietuvos kino legenda Stasys Vainalavičius. Juk apie kitas tarpukario 
Lietuvos meno ir kultūros sritis turime parašytas išsamias studijas, 
veikalus. Pavyzdžiui, apie to meto spaudos istoriją, jos kūrimosi pe-
ripetijas solidžią knygą „Spauda ir valstybė 1918 – 1940“ parengė ir 
išleido Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto direktorius doc. 
dr. Andrius Vaišnys, apie radijo darbą parašė knygą Stasys Štikelis –  
„Eterio šviesa“. O kiek veikalų apie tarpukario Lietuvos dailę ir 
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literatūrą parašyta – sunku net būtų suskaičiuoti. Be abejonės, ir 
to meto kino kūrėjai turėtų būti deramai pagerbti. Bet kol kas to 
daryti neskubama.

Tiesa, pastaraisiais metais dabartinė mūsų šalies valdžia prisiminė 
kino veteraną – Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus 
2000 m. vasario 11 d. savo dekretu Nr. 768 apdovanojo S.Vainalavičių 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Tais pa-
čiais metais jam pradėta mokėti valstybinė pensija. Bet viename 
pokalbių kino kūrėjas leido suprasti, nesijaučiąs po šių valdžios 
žingsnių itin pakylėtas, didesnio dėmesio apsuptas. Dokumentinio 
kino patriarchas S.Vainalavičius ne kartą akcentavo, kad tarpukario 
Lietuvoje dirbo ne tik kino operatoriumi, bet ir buvo ateitininkas, 
Šaulių sąjungos narys, triūsė Nepriklausomai Lietuvai. 

Žmogus, neišdavęs Nepriklausomos Lietuvos idealų ir už tai 
kentėjęs nuo sovietų valdžios, be abejonės, buvo vertas kur kas 
aukštesnio Lietuvos Respublikos prezidento V.Adamkaus įvertini-
mo. Dar keisčiau atrodo toks kuklus S.Vainalavičiaus pagerbimas 
iš valstybės vadovo, kai aukščiausieji valstybės apdovanojimai – or-
dinai – kai kuriems žmonėms įteikiami už abejotinus nuopelnus 
Lietuvai. Pavyzdžiui, 2007 m. kovo mėn. Lietuvoje viešėjusiai 
lietuvių kilmės Holivudo aktorei Rutai Lee Kilmonis V.Adamkus 
įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių. Neva 
aktorė visą gyvenimą kovojusi dėl Lietuvos. Tik nepasakė, dėl 
kokios Lietuvos ir kokiais būdais tai darė. Tokie faktai nežinomi. 
Gal didžiausias užsienio lietuvės aktorės  nuopelnas buvęs, kad 
sovietiniais metais lankėsi Lietuvoje? Kanadoje gimusi ir Holi-
vude dirbusi aktorė kai kam atrodo vertesnė didesnio dėmesio 
nei kuklus, akiplėšiškai niekam nelendantis į akis kino veteranas 
S.Vainalavičius. 
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Tad ir atkurtoje laisvoje Lietuvoje įvairūs kuriozai slegia kino 
veteraną. Beje, jis apgailestauja, kad dar iki šiol tinkamai neįvertinti 
ir kitų pirmųjų Lietuvos kino operatorių – Alfonso Žibo, Petro 
Babicko nuopelnai mūsų nacionalinei kinematografijai. Likimas 
nebuvo gailestingas šiems menininkams, dirbusiems kartu su 
S.Vainalavičiumi. Abu jie 1944 m. emigravo į Pietų Ameriką: 
P.Babickas – į Braziliją, o A.Žibas – į Argentiną. Yra žinoma, 
kad P.Babickas tolimojoje šalyje išleido poezijos ir prozos knygų, 
bet kinematografijos srityje nepasireiškė. O apie tolesnį  A.Žibo 
likimą – beveik nieko nežinoma. Įdomiai susiklostė ir pirmojo 
S.Vainalavičiaus mokytojo, Amerikos lietuvio Kazio Lukšio likimas. 
Jis prarado visą filmavimo bei garso įrašų aparatūrą, visą nekilno-
jamąjį 250 000 JAV dolerių vertės turtą. Pirmasis Lietuvos kino 
kultūros puoselėtojas, kultūrtrėgeris (taip jį vadino amžininkai) K. 
Lukšys į Kaliforniją pasitraukė per Maskvą, Mandžiūriją ir Japoni-
ją. Kurį laiką JAV filmavosi su garsiomis kino žvaigždėmis. Kitaip 
susiklostė kito artimo S.Vainalavičiaus bičiulio, kino operatoriaus 
Stepono Uzdono, likimas – jis prisitaikė prie sovietinės sistemos ir 
kurį laiką po karo kūrė kino kronikas.  
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Politikės vizija – stiprus Lietuvos 
kaimas 

Didžiausioje ir seniausioje Europos parodoje – Berlyno mugėje 
„Žalioji savaitė“ – gražiai pristatoma mūsų šalis. Lietuvos stendu, 
kuriame eksponuojami geriausi lietuviški produktai ir meno dir-
biniai, labai susidomėję ne tik vokiečiai, bet ir kitų šalių parodos 
lankytojai. Kasmet „Žaliosios savaitės“ parodos metu su mūsų Žemės 
ūkio ministerija pasirašomos reikšmingos bendradarbiavimo sutartys 
žemės ir maisto, kaimo plėtros srityse. Ši paroda reikšminga ir tuo, kad 
Berlyne aptariamos ES žemės ūkio politikos ateities gairės. Apie tai 
ir kitas Lietuvos ūkininkams svarbias aktualijas paprašėme mintimis 
pasidalyti Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos pirmininkę, žemės 
ūkio ministrę prof. Kazimierą PRUNSKIENĘ.

Tikslas - ekologiškos produkcijos propagavimas

Gerb. Ministre, kokie buvo keliami tikslai Lietuvai 2007 metų 

Berlyno tarptautinėje maisto pramonės, žemės ūkio ir sodinin-

kystės parodoje-mugėje „Žalioji savaitė“?

Siekiame, kad Berlyno parodoje vartotojai geriau pažintų lietu-
višką produkciją. Visiems verslininkams, norintiems dalyvauti šioje 
parodoje, durys yra atidarytos. Bet pastarąjį kartą dalyvavo smul-
kiosios įmonės, nes stambiosios, gaminančios masinę produkciją, 
turi pakankamai užsakymų Lietuvoje, sėkmingai įsitvirtinusios ir 
užsienio rinkose – tiek ES, tiek Rusijos. 
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Be to, 2007 metais ir tikslas buvo kitoks – mes pasirinkome kon-
kretų akcentą – pastarojoje parodoje pasiūlėme lietuvišką ekologišką 
produkciją, kuriai reikia suformuoti ne tik prielaidas žemdirbystėje, 
bet ir visą kelią iki vartotojo. Kitaip tariant, ugdyti tokį vartotoją, kuris 
ieškotų neabejotinai saugaus ir sveiko ekologiško produkto. Būtent 
tokią produkciją ir pristatė mūsų gamintojai. Žinoma, smulkiosios 
mūsų įmonės pačios neišgalėtų su savo produkcija dalyvauti toli 
nuo namų vykstančioje parodoje, todėl Žemės ūkio ministerija joms 
suteikė paramą. Ir jau pirmosios parodos dienos mums buvo labai 
sėkmingos. Lietuvos stendą aplankė įvairios delegacijos, tūkstančiai 
Vokietijos ir kitų Europos šalių lankytojų. Mes ne tik pristatėme 
ekologišką produkciją, bet ir pasiūlėme jos paragauti. Tokiu būdu 
žengėme žingsnį supažindindami patį galutinį vartotoją su mūsų 
produkcijos kokybe, jos įvairove ir savitumu. Juk būtent galutinis 
vartotojas ir yra tas subjektas, duodantis impulsą prekybos grandžiai 
ieškoti ir pirkti iš tų gamintojų produkciją, kurią mielai valgo, pasiren-
ka prekybos taškuose vartotojas. Mes, manau, tą tikslą pasiekėme.

Bendroji žemės ūkio politika keisis 

Įvairių ES valstybių aukštų pareigūnų esame maloniai nuste-

binti (pavyzdžiui, Vokietijos kanclerės Angelos Merkel) pozicija 

dėl palankios Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) 2010-2011 

m. ir vėlesniam laikotarpiui. Bet vis dėlto kodėl mūsų ir kitų šalių 

ūkininkai taip smarkiai būgštauja dėl žemės ūkio ateities?

Iš tikrųjų ši tema svarstoma. Bet tai neturi bauginti mūsų ga-
mintojų taip stipriai, kaip kad kartais dėl to panikuojama išgirdus 
tik vieną frazę dėl tolesnio žemės ūkio finansavimo. Iki 2013-ųjų 
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Lietuvai parama yra užtikrinta. Maža to, mes dar išsiderėjome papil-
domą paramą bioenergetikai. Bioenergetiniams augalams auginti. 
Tai bus papildomi pinigai. Todėl nėra pagrindo būgštauti. Juk 
šiandien niekas neplanuoja biudžeto 2014–2020 metams. Tai yra 
visiškai kitas finansavimo laikotarpis. Dar tik gyvename pirmuosius 
metus šio septynerių metų paramos laikotarpio ir nereikia norėti, 
kad realūs dalykai, finansinė parama 2014 m. ir vėlesniam metui 
jau būtų konkrečiai numatoma dabar. Be abejo, paramos modelis 
ir priemonės, rėmimo būdas neišvengiamai šiuo septynerių metų 

Pirmosios atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskie-
nės darbo diena dažnai prasideda jau 7 val. ryto ir baigiasi 10 val. vakaro, 
kartais –  ir vėliau.
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finansavimo laikotarpiu keisis. Ūkininkų labui paprastinami BŽŪP 
teisės aktai. Gerokai palengvės žemės ūkio subjektų, pretenduojan-
čių ir gaunančių ES finansinę paramą, padėtis, paprasčiau bus dirbti 
ir pačioms administruojančioms institucijoms. Konkrečiai – ne-
tolimoje ateityje visą BŽŪP reglamentuos tik keturi pagrindiniai 
reglamentai: dėl Tiesioginių išmokų; dėl Kaimo plėtros; dėl BŽŪP 
finansavimo ir dėl Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo.

Mes aktyviai dalyvaujame diskusijose dėl BŽŪP ateities. Pagal 
iki 2006 m. gruodžio galiojusius ES teisės aktus Lietuva ir kitos 
naujosios šalys dabartinę tiesioginių išmokų sistemą galėjo tai-
kyti tik iki 2008 m. pabaigos. Mes kartu su kitomis šalimis itin 
stengėmės, ne kartą kreipėmės į Europos Komisiją, kad dabartinę 
tiesioginių išmokų sistemą būtų leista taikyti kuo ilgiau. Pastan-
gos nebuvo bevaisės – Europos Komisija 2006 m. rugsėjį pateikė 
pasiūlymą dėl vienkartinės išmokos už plotus sistemos pratęsimo. 
Taigi tiesioginių išmokų sistemos taikymas nuo 2007 m. sausio 1 
d. pratęstas iki 2010 m. pabaigos. ES naujosios šalys pasisako už 
tai, kad vienkartinės išmokos už plotus sistemą būtų galima taikyti 
iki pat finansavimo pabaigos – 2013 m.

Be to, mes teikiame papildomą nacionalinę paramą ūkininkams, 
atsižvelgdami į pasėlių struktūrą, tai yra teikiame paramą už pa-
sėlius, taip pat kai kurią gyvulininkystės produkciją. Manau, tik 
nuo 2013-ųjų bus pereita prie bendrosios išmokos. Taip pat bus 
labiau orientuojamasi į investicinę paramą. Teikiant paramą, bus 
atsižvelgiama į ekologiškumą, poveikį aplinkai. Žodžiu, parama bus 
transformuota į kitokią struktūrą, kitokių priemonių rėmimą. Bet 
lėšos, ateinančios kitais pavidalais, taip pat stiprins ūkių, įmonių 
finansinį potencialą ir darys įtaką jų konkurencingumui. Bet jau 
nebus teikiama parama tiesiogiai už produkciją. Juk taip elgtis 
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neleidžia Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Distancija, kurią 
mes nueisime iki 2013-ųjų, mums yra labai svarbi. Turime daryti 
viską, kad per šį laikotarpį mūsų ūkio subjektai pakankamai su-
stiprėtų, suformuotų kur kas stabilesnę savo struktūrą pagal mastą, 
pagal specializaciją, kad jie labiau kooperuotųsi, įgyvendintų kuo 
daugiau investicinių projektų. Tai mes turime daryti strategiškai, 
viską protingai numatydami, užuot prie kiekvieno kampo klykavę 
ir būgštavę. Ką dažnokai darome, pasiduodami jausmams ar tiesiog 
pagauti politikos skersvėjų. 

Kokios dar mūsų šalies neišnaudotos galimybės įsiterpti arba 

plačiau įsitvirtinti kitose rinkose?

Pagrindinė Lietuvos eksporto rinka yra Europos Sąjunga. Di-
džiausias lyginamasis svoris eksporto struktūroje tradiciškai tenka 
pienui ir pieno produktams (19 proc.). Eksportas auga. Pavyzdžiui, 
pastaraisiais metais eksportas į Rusiją padidėjo daugiau kaip 2 
kartus. Tačiau nėra prasminga sparčiai plėtoti eksportą vien tik į 
Rytus, kur mūsų produktų skonį žino nuo seno, neugdant pastangų 
ES rinkoje, kurios vartotojai lietuviškus produktus dar tik pradeda 
atrasti. Mums labai svarbi Vokietijos rinka. Lietuvą su šia šalimi 
sieja labai glaudūs ryšiai ir jie vis plečiami. 

Bendradarbiavimas plečiasi

Žinome, kad labai naudingos Lietuvai sutartys per pastaruosius 

metus pasirašytos būtent Berlyne. Dėl ko konkrečiai susitarėte? 

Bendradarbiavimo perspektyvas aptarėme su Badeno-Viurten-
bergo žemės maisto ir kaimo regionų ministru Peteriu Hauku, su 
kitų žemių ministrais pasirašėme ne vieną susitarimą dėl tolesnio 
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Prof. Kazimiera Prunskienė – labai laukiama žurnalistų per Spaudos dieną 
(gegužės 7 d.). Ji pagal savo receptą kiekvienais metais išverda nepakartojamo 
skonio žuvienę. 
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regioninio bendradarbiavimo žemės ūkio srityje. Susitikome su 
Šlezvigo-Holšteino žemės ūkio, aplinkos ir kaimo plėtros ministru 
dr. Kristianu von Boetticheriu ir pasirašėme abiejų ministerijų ben-
dradarbiavimo 2007–2011 m. susitarimą. Šios žemės delegacija jau 
spėjo apsilankyti ir Lietuvoje, pasisvečiuoti ,,AgroBalt“ parodoje. 

Bendradarbiavimas Baltijos regione laikomas modeliu susi-
vienijančioje Europoje, kuri ateityje turėtų aktyviau negu iki šiol 
skatinti savo regionų plėtrą. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos 
Federacinės Respublikos narystė Europos Sąjungoje bei būtinybė 
Europos politiką įgyvendinti regioniniu lygmeniu suprantama kaip 
pasitikėjimo Baltijos regione kūrimo procesas. Šlezvigo-Holšteino 
žemė ir Lietuva yra šio proceso centre. Su šia ministerija nutarėme 
intensyviai bendradarbiauti – keistis pozicijomis dėl ES žemės ūkio 
politikos, vykdyti dvišalius ir daugiašalius projektus, keistis žemės 
ūkio, mokslo ir administravimo srities specialistais, praktikantais 
ir studentais, rengti seminarus ir konferencijas.

Taip pat esame pasirašę susitarimą ir dėl tolesnio regioninio 
bendradarbiavimo žemės ūkio srityje su Žemutinės Saksonijos 
kaimo regionų, maisto ir žemės ūkio bei vartotojų apsaugos mi-
nistru Hansu Heinrichu Ehlenu. Atsižvelgiant į didėjančią regionų 
reikšmę susivienijančiai Europai, tokiu būdu bus siekiama prisidėti 
prie tarptautinio profesinio bendradarbiavimo ir abiejų regionų 
gyventojų savitarpio supratimo bei bendradarbiavimo skatinimo 
Europos Sąjungos mastu.

Bendradarbiavimas apima tiek žemės, maisto ūkį ir kaimo plėtrą, 
tiek ir abiejų ministerijų kompetencijoje esančias sritis. Sutarėme, 
kad bus bendradarbiaujama, keičiamasi informacija ir žiniomis 
žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros, kooperacijos, bioenergijos ga-
mybos srityje, rengiant bendrus projektus ir parodas. 
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Ko mes galėtume pasimokyti iš vokiečių rengdami „AgroBalt“ 

ir kitas parodas?

Manau, mes seniai mokomės. Drauge su vokiečiais dirbame 
nuo pat „AgroBalt“ rengimo pradžios. Galiu tik pasidžiaugti, kad 
jau 1988–1989m. mano kvietimu ir pastangomis užmezgėme ben-
dradarbiavimą su Vokietijos tarptautiniu mėsos ir maisto institutu. 
Ši institucija kartu su mumis kasmet ir rengia „AgroBalt“ parodas. 
Štai ir šios parodos pirmąją dieną su vokiečiais pasirašėme sutartį 
dėl šių metų „AgroBalt“ parodos organizavimo. Kiekviena sutarties 
šalis prisiėmė įsipareigojimus užtikrinti parodos lankomumą ir 
kad joje būtų pakankamai eksponentų, jog šis bendradarbiavimas 
duotų norimų rezultatų ir kad bendromis pastangomis darytume 
tolesnę įtaką Lietuvos regionų plėtrai. 2006 metais labai sėkmingai 
surengėme „AgroBalt“ parodą Šiauliuose. Išėjome iš Vilniaus ne 
todėl, kad ignoruotume sostinę, mūsų buvusį partnerį „LITEXPO“, 
o dėl to, jog priartintume šią tradicinę šalies parodą prie regionų. 
Kad regionai turėtų geresnę galimybę prisistatyti su savo žemės ir 
maisto ūkiu. Ir kad mūsų parodos lankytojams arčiau būtų prista-
tyta įvairi technika, trąšos bei kitos priemonės, reikalingos žemės 
ir maisto ūkiui. Šiauliuose surengta „AgroBalt“ paroda tapo kur 
kas populiaresnė, sukėlė didžiulį susidomėjimą, aktyvumą. Todėl 
nusprendėme ateity „AgroBalt“ parodas rengti ir kituose šalies 
regionuose. Mums Vokietijos patirtis rengiant „AgroBalt“ parodas 
labai praverčia. 

Europos Sąjungos komisarė Dalia Grybauskaitė itin kritiškai 

įvertino Lietuvos pastangas įsisavinti ES teikiamą milžinišką fi-

nansinę paramą 2007–2013 metams. Komisarė negailėjo kritikos 

strėlių Aplinkos, Ūkio ministerijų snūduriuojantiems klerkams, 

tačiau pagyrė Jūsų vadovaujamą Žemės ūkio ministeriją, kuri 
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visus ES teikiamus milijonus pasiima tvarkingai ir tinkamai juos 

panaudoja. Ar tikėjotės tokio įvertinimo?

Buvo malonu girdėti tokį įvertinimą mūsų ministerijos atžvilgiu. 
Ypač tai smagu girdėti iš Dalios Grybauskaitės, kurios neapkaltinsi 
neobjektyvumu, šališkumu. Jos profesionalumas labai vertinamas 
Vakarų šalių pareigūnų. Žinoma, toks įvertinimas nenustebino, 
nes mūsų ministerijos kuruojama Nacionalinė mokėjimo agentūra 
gerai pasirengė administruoti ES teikiamą paramą.  

Gimė aštuntasis anūkas

2007-ieji Jums džiugūs yra ir asmeniniame gyvenime - gimė 

anūkė. Kiek iš viso turite anūkų?

Tai jau aštuntasis mano anūkas. Dabar turiu du anūkus ir šešias 
anūkes. Sūnus augina keturias mergaites, vyresnioji dukra – du 
berniukus, o jaunesnioji – dvi mergaites. Aš džiaugiuosi kiekvie-
nu anūku. Taip jau atsitiko, kad tarp mano anūkų dominuoja 
moteriškoji pusė. Nežinau, kiek dėl to čia kalta aš... Sakoma, 
kad Lietuvoje gerėtų demografinė situacija, nemažėtų gyventojų, 
kiekviena močiutė turi turėti ne mažiau kaip keturis anūkus – aš jų 
turiu dvigubai. Todėl mano šeimos indėlis į Lietuvos demografinę 
situaciją yra solidus. Ir aš dėl to esu labai laiminga. 
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Dzūkai jį vadino komisaru  
Kataniu

 Prieš daugiau kaip penkerius metus pradėjęs eiti generalinio poli-
cijos komisaro pareigas Vytautas Grigaravičius trečią kartą iš Alytaus –  
Dzūkijos sostinės – persikėlė į Vilnių. Prieš keliolika metų jis Vidaus 
reikalų ministerijoje dirbo vyresniuoju operatyviniu įgaliotiniu. 1990 m. 
V.Grigaravičiui teko sugrįžti į Alytų – vadovauti šio miesto ir rajono 
policijai. Būtent tais metais labiausiai ir atsiskleidė komisaro gebėjimas 
grumtis su organizuotais nusikaltėliais. Dzūkijos sostinėje buvo išaiškintos 
ir  išsklaidytos vietinės gaujos. Prieš vyresnįjį Alytaus komisarą du kartus 
rengti pasikėsinimai: 1993 ir 1997 m. puolimų susilaukta ir iš savos sto-
vyklos žmonių – nevienareikšmiškai vertinta jo veikla. Vietinių gyventojų 
pramintas „komisaru Kataniu“, V.Grigaravičius 1991 m. apdovanotas 
Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, už nepriekaištingą tarnybą jam 
įteiktas vardinis ginklas. Antrą kartą  pakviestas dirbti į Vilnių, jis iš 
pradžių vadovavo VRM Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybai, vė-
liau – kriminalinei policijai. Protestuodamas, kad darbo policijoje stažas 
pradėtas skaičiuoti tik nuo 1990-ųjų, buvo išėjęs į pensiją.

Kodėl vėl sugrįžta, kas išgyventa po triukšmingo išėjimo? Policijos 
departamento generalinis komisaras  Vytautas GRIGARAVIČIUS 
mielai sutiko atsakyti į klausimus.

   
– Perskaičius Jūsų biografiją, galima teigti, jog policininku 

tapote iš pašaukimo. Kai vadovavote Alytaus policijai, dzūkai 
Jus vadino tiesiog „komisaru Kataniu“ – vieno garsaus italų kino 
serialo herojaus vardu. Ar daug yra Lietuvoje tokių komisarų?

– Manyčiau, kad tokių žmonių yra kiekviename mieste. Jie 
eina įvairias pareigas, yra skirtingo amžiaus, be galo atsidavę savo 
darbui, sąžiningai dirba. 
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– Vadinasi, mūsų policija pajėgi grumtis su nusikaltėliais, 
ypač – gerai organizuotais?

– Prieš organizuotą susivienijimą, gaują ar grupuotę irgi reikia 
suburti organizaciją. Pavieniai pareigūnai ne kažin ką padarys. 

– Dėl kokių priežasčių buvote pasitraukęs iš policijos, ar tiesa, 
kad dėl didesnės pensijos? 

– Ne dėl pinigų. O dėl senų pažadų netesėjimo. Apmaudu, kai 
nubraukiama tai, kas sąžiningai užtarnauta. Protestavau dėl visos 
sistemos diskriminavimo. Išėjau atsisakęs išeitinės pašalpos. 

Išėjau dar ir todėl, kad truputį sviro rankos tiriant rezonansinius 
nusikaltimus. O jų tuo metu būta per akis. Pavyzdžiui, plačiai 
nuskambėjęs Kiesų ir jų vairuotojo pagrobimas ar dingimas. Visus 
nusikaltimus reikėjo tirti greitai ir kokybiškai. Bet kaip tai buvo 

Policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius ir išėjęs į pensiją kasdien 
eidavo į komisariatą.
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įmanoma?  Antai komandiruotės į užsienio valstybes, o pinigų nėra. 
Esi įspaustas į kampą, kai negali padaryti to, ką privalai. Kažkaip 
susiplakė visos problemos į vieną krūvą. Ėmė apmaudas, kad su 
pareigūnais, atidavusiais daug valstybei,  akivaizdžiai nesiskaitoma. 
Todėl ir ryžausi išeiti. Tyliai sugrįžau į Alytų. Beje, toks sprendimas 
man buvo naudingas. Per keturis mėnesius ir pailsėjau, ir psicholo-
giškai atsigavau. Pirmąsyk po daugelio metų   pasižiūrėjau į policijos 
sistemą iš šalies. Ir, žinoma, artimiau pabendravau su gyventojais.  

– Ar ramiai miegojote, išėjęs iš policijos, ar netraukė sugrįžti?
– Kur ten. Beveik kiekvieną dieną užeidavau į Alytaus policijos 

komisariatą. Varčiau nusikaltimų ir įvykių suvestines. Žinojau, ko-
kie nusikaltimai padaryti. Kažką patarinėjau, padėdavau kolegoms. 
Ir štai netikėtas pasiūlymas...

– Jūs generalinio policijos komisaro poste pakeitėte buvusį 
savo viršininką Visvaldą Račkauską. Kokia buvo pirmoji nuojauta, 
išgirdus tokį pasiūlymą? Ar nesijautėte nesmagiai?

– Juk girdėjote, jog iš pradžių atsisakiau. Sužinojęs, kad mano 
tarnybos byla nuvežta į Prezidentūrą,  paskambinęs pasakiau 
nepretenduojąs į tas pareigas, nes man būtų buvę neetiška prieš 
bendražygį. Juk V. Račkauskas – ne tik mano kolega, bet ir buvęs 
tiesioginis viršininkas. Be to, trikdė mane, kad tokiu būdu atleistas... 
Praktiškai savo kandidatūrą nuėmiau. Tačiau vėliau teko pakeisti 
sprendimą.

– Dar buvęs generalinis komisaras V. Račkauskas yra išleidęs 
įsakymą dėl girtų policininkų. Kiek kartų šis įsakymas taikytas?

– Šis nurodymas buvo išsiuntinėtas į visus policijos komisa-
riatus. Teritorinių policijos komisariatų vadovams buvo nuro-
dyta griežtai bausti pareigūnus, kurie būdami neblaivūs vairavo 
automobilį,  ėjo pareigas ir t.t. Policijos departamente veikia 
Vidaus tyrimų tarnyba, tikrinanti visus gautus skundus, signalus. 
Priimtas ne vienas griežtas sprendimas. Paprastai tokie pareigūnai 
atleidžiami iš policijos. 
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– Lietuvą užplūdę narkotikai. Ar tenkina priimtos prevencinės 
priemonės?

– Mes trupučiuką pavėlavome. Ne tik policija, bet ir valstybė. 
Prevencines priemones jau daug anksčiau reikėjo įgyvendinti – nuo 
mokyklos ir šeimos. Anksčiau per mūsų šalį narkotikai tik keliau-
davo į kitas valstybes. Pas mus kažkada buvo žinomi tik aguonų 
stiebeliai. Nebūgštavome. Tikriausiai manyta, kad narkotikų „epi-
demija“ mūsų nepalies. Dabar tapome ir juos gaminančia valstybe. 
Štai buvo išaiškinti keturi pogrindiniai fabrikėliai, gaminantys 
narkotikus. Narkotikai buvo plačiai realizuojami Lietuvoje, kita jų 
dalis vežama į užsienį. Norint organizuoti gerą prevencinį darbą, 
reikia turėti labai daug lėšų.

– Šiandien labai kenčia kaimiečiai, ypač – vienkiemių gyven-
tojai. Vagiami jų gyvuliai, užpuolami jie patys. Nejau kaimiečiai 
palikti likimo valiai?

– Tai irgi vienas mūsų galvos skausmų. Galvojame apie įvairius 
veiksmus, bet stingame lėšų. Reikia pripažinti, kol kas einame 
paskui nusikaltėlius – tiriame jau padarytus nusikaltimus. Užbėg-
ti jiems už akių – nelabai galime. Net negalime patruliuoti. Tai 
valstybės problema. 

– Jūsų tėvas buvo milicininkas. Žmona Jolanta ir vyresnysis 
sūnus Egidijus – irgi dirba policijoje. O štai jaunesnysis sūnus 
Rolandas pasirinko miškininko profesiją. Kodėl jis nepanoro tęsti 
savotiškų šeimos tradicijų?

– Manau, ir taip yra pakankamai mūsų šeimoje policininkų. 
Matyt, jaunėlio sūnaus pasirinkimą tapti miškininku nulėmė 
kitokie charakterio bruožai: jis romantikas, labai mėgsta gamtą ir 
knygas, gyvūnėlius. 
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Dienoraštis be datų 

lll  Visiems Lietuvos kaimo žmonėms skirtame leidinyje „Vals-
tiečių laikraštis“ dirbu nuo 2002-ųjų pradžios. Apskritai spaudoje –  
daugiau kaip dvidešimt metų. Pastaruoju metu parašiau kur kas 
mažiau reportažų, vienokio ar kitokio žanro straipsnių nei anksčiau. 
Tiesiog dirbau įprastinį privalomą darbą – rengiau laikraščio priedą 
„Kaimo bendruomenė“, kuris leidžiamas dukart per mėnesį. Beje, 
šį „Valstiečių laikraščio“ priedą prieš pusantrų metų ir pradėjau 
kurti. Tuomet Lietuvoje kaip tik buvo prasidėjęs kaimų ir miestelių 
bendruomenių centrų kūrimo vajus. Atrodo, su nauju laikraščio 
priedu suspėjome įšokti į ką tik pajudėjusį traukinį, nes jau iš pat 
pradžių susilaukėme daug kaimo bendruomenių lyderių atsilie-
pimų, iki šiol nemažėja provincijos šviesuolių laiškų į redakciją. 
Kone kasdien iš įvairių Lietuvos vietovių bendruomenių centrų 
sulaukiame kvietimų į juose  organizuojamus renginius. Juose 
kaimiečiai papasakoja apie savo jėgomis vykdomus vienokius ar 
kitokius projektus, išdėsto dideles ir mažas kaimo ar miestelio 
problemas. O jų – nors vežimu vežk. 

lll  Bendravimas su senais ir naujais rašinių herojais, supranta-
ma, – neatsiejamas žurnalisto darbo atributas. Ir ne vien kabinete, 
ne vien kavą drauge skanaujant. Būna labai apmaudu, kai iš savo 
pašnekovų sužinai, kad Lietuvoje yra nemažai seniūnijų, kuriose 
bendruomenių centrai įkurti rajonų valdžios, partijėlių vadovų, o 
ne pačių kaimiečių pastangomis. Be abejo, „iš viršaus“ suburtos 
bendruomenės nėra gyvybingos, jas sudaro mažai  narių. Tokios 
bendruomenės suburtos tik dėl to, kad jos rajono valdžiai labai 
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reikalingos prieš rinkimus, apskritai – kaip paklusni žmonių banda. 
Tačiau Lietuvoje yra kur kas daugiau bendruomenių, pasipriešinu-
sių kai kurioms savanaudiškoms rajonų merų ar kitų valdininkų 
užmačioms. Jau ne vienoje Lietuvos vietovėje bendruomenės 
privertė pareigūnus dirbti, spręsti įsisenėjusias kaimo ar miestelio 
problemas. „Valstiečių laikraščio“ priede „Kaimo bendruomenė“ 
(ir ne tik jame) aš, taip pat ir mano paprašyti kolegos kraštų ko-
respondentai,  nuolat rašo apie bendruomenių pastangas atgaivinti 
provincijos gyvenimą.  

lll  Nesant valstybėje elementarios tvarkos, klestint korupcijai, 
anarchijai ir demagogijai, žmonės į žiniasklaidą kreipiasi kaip į 
paskutinės vilties instituciją. Jei Lietuvoje turėtume galutinai įsi-
tvirtinusias demokratines institucijas, jei efektyviai veiktų įstatymai, 
jei žmonių gyvenimo lygis bent šiek tiek priartėtų prie, tarkim, 
skandinaviškojo, dalis darbų nuo žiniasklaidos pečių atkristų arba 
įgytų kitą pobūdį. Dabartinė Lietuva tuo ir unikali, kad joje ypač 
dažnai matome iškreiptus kriterijus. Man teko narplioti įvairias 
provincijos valdininkų suktybes – jos,  atrodo,  kone kas antram 
ar trečiam mūsų pareigūnui tapo gyvenimo norma. Dažnai apima 
apmaudas: kodėl rašau, jei rašinių neigiami herojai ir toliau dirba 
tik sau, o ne visuomenei? 

lll  Temas žurnalistui dažniausiai diktuoja pats gyvenimas. Per 
penkiolika Lietuvos nepriklausomybės metų mes buvome didesnių 
ar mažesnių politinių spektaklių liudytojai, o nemaža tautos dalis –  
ir dalyviai. Ypač politizuotas mūsų gyvenimas tapo pastaraisiais 
metais. Prisiminkime tik Prezidento Rolando Pakso apkaltą, Dar-
bo partijos lyderio Viktoro Uspaskicho skandalus. Atrodo, visa 
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 visuomenė tuo tik ir gyveno: buvo užmiršusi net savo negalias, 
darbą. O kur dar dešimtys nemenką rezonansą visuomenėje su-
kėlusių įvairių kitų politinių spektaklėlių? O ką jau kalbėti apie 
eilinius politinius spektaklėlius, vykstančius Seimo posėdžių salėje. 
Pastaruosius Seimo salėje „paturtino“ net buvusio parlamentaro 
Kęstučio Skamarako viešos išgertuvės. Gerokai įkaušęs sociallibe-
ralas Seimo salę tiesiog sumaišė su kopūstų lauku... Būtent kopūstu 
lauku, nes iš kopūstų verslo K.Skamarakas  milijonieriumi tapo. 
Ir ne tik jis, bet ir daugelis Lietuvos parlamentarų dar  neišaugo iš 
„politinių vystyklų“, politinį spektaklį konstruoja gana vulgariai 
ir primityviai.  

Kodėl iki šiol kone visi esame priversti būti „kopūstų lauke?“ Gal 
todėl, kad, anot žurnalo „Veidas“ apžvalgininko Algimanto Šindei-
kio, sovietmečiu nuskurdintas, prieš Antrąjį pasaulinį karą nespėtas 
sukurti viešasis Lietuvos gyvenimas papuolė į didelės socialinės masės 
rankas. Tokia masė žmonių Lietuvoje beveik niekada nepriiminėjo 
svarbių sprendimų. Ir tik dabar to mokosi. Nors lietuviai, be abejo-
nės, yra talentingi. Nepriklausomybės ir ES narystės referendumai 
pademonstravo, kad turime nemažai sveikos nuovokos. Bet tik tuo-
met, kai tikrai visiems blogai. Labai gaila, kad tik tokiais momentais. 
O juk valstybės rūmus kurti reikia kasdien. Pasak A.Šindeikio, 
jei visa politika ir net rinkimai persikėlė į televiziją ir spaudą, ar 
dar reikia burnoti ant lietuvių rinkėjų. Jiems politika – viso labo 
politinis spektaklis, ir jie balsuoja už to spektaklio talentinguosius.   

lll  Šiandien mūsų visuomenei lengvai primetami parlamentarų 
ar kitų valstybės veikėjų politiniai spektaklėliai stumia daugumą 
tautiečių dalyvauti savotiškoje loterijoje. Žodžiu, per rinkimus 
kiekviena Lietuvoje susipolitizavusi grupuotė, mažai ką bendro 
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turinti su politinėmis doktrinomis, stengiasi utopiniais pažadais 
ir dovanomis nupirkti rinkėjus. Lietuvoje primityvūs politiniai 
žaidimai tikriausiai dar tęsis gana ilgai, nes juos kuria sovietinės 
nomenklatūros atstovų grupės, šiandien pasivadinusios skambiais 
vakarietiškų partijų vardais. Bet iki tikrųjų partijų veiklos mūsų 
seniems, anos santvarkos veikėjams – neperlipama aukšta mūro 
siena. Ką mums reikėtų daryti, kad iš esmės pasikeistų situacija 
Lietuvoje? Matyt, kol kas nelabai ką galime pakeisti. Jauni va-
karietiškai mąstantys žmonės vietos savo tėvynėje neranda – jų 

Žurnalistikai atiduota daugiau kaip dvidešimt metų. Laikas bėga greitai, 
kai dirbi mėgstamą darbą...
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paprasčiausiai sovietinė nomenklatūra neprileidžia prie valsty-
bės vairo. Todėl permainų diena Lietuvoje gali negreitai ateiti. 
Perfrazuojant „Lietuvos ryto“ politikos apžvalgininką Rimvydą 
Valatką, pirmiausia turi išmirti nuo valdžios arenos jau kelis de-
šimtmečius nenueinantys senieji politiniai veikėjai. Bet, anot R. 
Valatkos, tai greitai neatsitiks, nes mūsų medicina neblogo lygio...    

lll  Žinoma, politinio spektaklio konstravimas – įprastas reiš-
kinys demokratinėse šalyse. Be tokio proceso neįmanoma įsivaiz-
duoti normalios valstybės gyvenimo. Be abejo, politinio žaidimo 
taisyklės ne kartą keitėsi. Viskonsino universiteto politinių mokslų 
profesorius Murray Edelmanas savo knygoje „Politinio spektaklio 
konstravimas“ puikiai atskleidžia, kaip pasikeitė politikos turinys 
po Antrojo pasaulinio karo, kai visuotinio raštingumo, televizijos 
bei radijo dėka daugumai pramoninio pasaulio gyventojų tapo 
prieinamos naujausios politinės žinios. Teisingiau – politinės ma-
nipuliacijos konstrukcija. 
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