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Rašytojas 

  

              Ką kiekvienas žmogus pagalvoja išgirdęs žodį „kaimas"? Nujaučiu, kad daugelį apima           
didelis nerimas, nes jie įvairiose komercinėse televizijose mato gelbėtojus, skubančius taikyti           
prasigėrusias šeimas, mato policijos ekipažus, skubančius link sukiužusių, kartimis paramstytų          
trobelių gelbėti kumščiais daužomų vaikučių ir moterų... Kraupokas vaizdas... Sodybų tuštėjimo           
metas seniai praėjo, jau ir pačių sodybų mažai beliko... Bet ir tokį vaizdą matydamas nenori               
patikėti, kad išsibėgios Lietuva, kad čia liks ne „mūsų tėvynė - graži Lietuva", o apleista teritorija. 

           Ir nepatikėkime. Štai skaitau publicisto ir eseisto Česlovo Skaržinsko knygą „Palėpėje, į             
kurią atsėlina vakaras" ir kartu su autoriumi jaučiu, kaip „nebyliai prabyla medžiai, žolės su žemės               
gyvybe, ateina pasišnekėti kadaise sutikti nepažįstami žmonės". Žodis po žodžio ir kartu su             
autoriumi pavakaroti lipi į palėpę, prigrūstą enciklopedijų, senų ir labai vertingų leidinių. Pagarbiai             
juos imi, vartai, skaitai, prisimeni, stebiesi... Ir trokšti, kad tie vakarai nesibaigtų, kad jų būtų               
daugiau. 

           Nedaug jau tokių palėpių belikę. Kitos - prigrūstos lakuotų daiktų, sugedusių televizorių ir              
šiaip visokio šlamšto. Labai gražu, kad Česlovas Skaržinskas panoro papasakoti ir per anksti mus              
palikusį „kaimietį" talentingą poetą ir eseistą Stasį Stacevičių, gyvenusį vienkiemyje netoli           
Merkinės Dzūkijos laukų ir miškų širdyje, ir apie žinomą žurnalistą Joną Švobą, kuris, palikęs              
redaktoriaus postą, likusias gyvenimo dienas praleido kaime, šalia sodybos savo rankomis           
pasodinto 3 hektaro ąžuolyno draugijoje, ir apie ūkininką, profesionalų bitininką Vytautą Raulonį,            
sukūrusį modernų ūkį, svajojantį, kad anksčiau ar vėliau kas nors (gal ir Česlovas Skaržinskas)              
parašys atskirą knygą apie Gudakiemio kaimą, jo žmones, jo istoriją, nes nori, kad būsimom kartom               
paliktų buvusio didelio kaimo metraštis... 

           Skaitydamas apie Česlovo Skaržinsko knygoje užrašytas „palėpės" istorijas, apie tokius           
žinomus Varėnos ir Merkinės krašto žmones, kaip minėtas Stasys Stacevičius, rašytojas Aloyzas            
Tendzegolskis, kaip iš Burokaraisčio į Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką          
direktoriauti atėjęs Petras Zurlys ar barzdotas skulptorius Vytautas Šibaila, staiga sumojau, kad yra             
dvi „palėpių" kategorijos: „ūkinės" ir dvasinės. Česlovo pasakojimuose daug praeities ("Nutolusio           
laiko slenksčiai") ir dabarties („Humoro filosofija"), kai kur mintys lekia ir į ateitį („O kaimietis tik                
eina skurdyn"), o tuose pasakojimuose daug nostalgijos, susirūpinimo, meilės gimtinei, todėl tie            
pasakojimai tiesiog išsiveržia iš paprastų apybraižų rėmų ir įsikūnija į eseistinius apmąstymus, kas             
ir leidžia šių eilučių autoriui pakalbėti apie „dvasines palėpes". 

           Kiekvienas mūsų - ir aprašytas Česlovo Skaržinsko knygoje, ir besibraunantis per raižytą             
gyvenimo tikrovę - širdyje turime slaptąjį kampelį (galime vadinti ir „palėpe") ir dažnai net              
nežinome, kas ten sudėta. Dažnai girdime, kad Lietuvoje vis mažiau kultūros, kad žmonėms vis              
labiau rūpi kasdienė buitis (juo labiau - skurstančiam žmogui). Negalima pasmerkti gero gyvenimo             
siekio, tik norėtųsi, kad jis būtų pakylėtas virš kasdienybės, daugiau ar mažiau paveiktas didingos              
mūsų istorijos, skausmingos praeities ir (ko gero) neaiškios ateities. Tautiniai drabužėliai,           
kiekvienam padovanotos trispalvės - gražūs sumanymai, bet jie kažkokie „sugalvoti". Manau, kur            
kas geriau būtų iš palėpių ištraukti praeities relikvijas, didelį savitos ir kultūringos tautos palikimą,              
sunešti į prieinamiausias erdves - kiekvieno mūsų širdį. Tų „palėpių" vis mažėja, pradingęs             
Nepriklausomybės aktas, daug svarbių dokumentų, tik pavieniai istorikai bando tikslinti mūsų           
mitologizuotą praeitį. Nukultūrėjimo pavojus didelis. Ir kiekviena tokia knyga kaip Česlovo           



 

Skaržinsko „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras" yra labai reikalinga ir teikia vilčių, kad pamažu vis               
labiau suvoksime, kurie keliai veda į ateitį. 
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ŽIŪ... žiūrėk ateina kitas 
Alfredas Guščius 
 

 

Česlovas Skaržinskas – poetas, žurnalistas, leidinių redaktorius. Trijų posmų eilėraštyje „Kelias“ 
yra lyrinė jo apmąstymų apie save ir savo laiką kvintesencija: apie pašėlusiai srūvantį laiką, tėviškę, 
meilę, apie vienatvę.  „Kaip greitai pavergia tyla, / Aš jos sūnus, kai spengia./Tada ji - atversta 
knyga žalia, /Atvertas žemės langas“. Gaila – tik viena poezijos knyga „Lietus ir muzika, neturinti 
namų“, išėjusi 1999 metais. Kitas laikas prabėgo žurnalistaujant. Apie pirmąją jo apybraižų, esė, 
pokalbių knygą „Šiaurės vėjo smėlynai“ 2007 m. ir man teko rašyti. Ji buvo išspausdinta 
„Valstiečių laikraštyje“, ten, kur Česlovas, perėmęs vairą iš Jono Švobos rankų, pradėjo 
redaktoriauti. 

Tematiškai ši knyga yra mišri: Česlovas mielai rašo apie Dzūkiją, tėvą, motiną, kaimynus, apie 
partizanus Ivanauskus, ūkininkus Vytautą ir Dalią Raulonius, mokytoją Antaną Čapliką, 
bibliotekininką Petrą Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio 
gyventoją Adelę Žėkienę, audėją Vladislavą Gudelionienę. Nevengiama istorinių faktų, datų. Iš jų 
galima būtų sudaryti Gudakiemio, Merkinės ir kitų vietovių, apie kurias rašoma, istoriografiją... 



 

Nors autorius dar pakankamai jaunas (gimęs 1956 m. Varėnos rajone, Kuciūnų vienkiemyje), bet 
jam žinoma kolūkinė tvarka, melioracija, sodybų naikinimas. Česlovas – buvęs aktyvus sąjūdietis, 
tikras Atgimimo vaikas. Apie tai yra ne vienas jo knygos puslapis.  

Knyga prasideda trumpučiu „Leitmotyvu bėgančiam laikui“: „Anksčiau ar vėliau išsiveržia iš 
atminties klodų žiežirbos ir vis ryškiau blykčioja, nesustoja. Taip jos vieną dieną netikėtai įsirėžia į 
spengiančią vakaro tylą. Tos žiežirbos tarytum byloja apie praeitį , be kurios nebūtų dabarties. 
Tuomet viskas, kas mus supa, glaudžiai sąveikauja su istorija, žmogaus patirtimi ir jausmais. Tai 
mintys – nelyginant sparnuočiai – pakyla aukštai ir ilgai sklando. Ir dažniausiai daugiaspalvis 
vasaros dangus palėpėje, besiskverbiantis pro langą, ima ir švelniai priglunda prie akių, parašytų ir 
neparašytų knygų. Tada atrodo, kad kiekvienas žmogus vienumoje rašo savo knygą. Gyvenimo – 
gražaus, liūdno ir kartais juokingo“.  

Tai savotiška Č. Skaržinsko straipsnių rinktinė „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ . Toje 
palėpėje, įrengtoje tėviškėje, „tik knygos ir įrišti laikraščiai bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja 
kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus. Per kelerius metus įsirengiau ramią oazę. Kiek 
daug išminties sutilpo į ilgą ir plačią antrojo aukšto erdvę – knygos jaukiai sugulė į lentynas... Prie 
knygų sudėliojau Dzūkijos skulptoriaus Vytauto Šibailos ąžuolines Kristaus skulptūras. Kaip 
didingai jos atrodo tarp knygų, apšviestos auksinėmis vakarėjančios saulės spalvomis. Kiek dabar 
daug palaimingos tylos“. Čia ir ir JAV išleista Lietuviškoji enciklopedija, ir žurnalai „Naujoji 
Romuva“, „Trimitas“, „Naujoji vaidilutė“, „Karys“, „Kultūra“, „Mūsų Vilnius“, „Šaltinis“ bei 
daugelis senųjų laikraščių, leidinių ... „Keliavau į turgus, pas žmones į atokiausias vietoves. Po visą 
Lietuvą trankiausi senąją spaudą pirkau didesniais kiekiais ir po krislelį. Įvairių spaudos pirkimo 
istorijų būta.“ 

O kaip, ar išliks „popierinės knygos“ ? Išliks, teigia autorius, nes perkeltos į internetinę erdvę, 
knygos neteka „maginės skaitymo jėgos“. Tikriausiai ir sovietmečiu dideli tiražai neatitiko 
skaitytojų, nes „buvo daug pirkėjų, bet ne skaitytojų“. Kad Česlovas eruditas netrunki įsivaizduoti. 
Jis nuoširdžiai mini rašytojų knygas, vertina jų „kūrinių ilgaamžiškumą“, lygina su dabartiniais. 
Prisimena, ką mena Nobelio premijos laureatas H. Laksnesas romane „Pasaulio šviesa“, tokiu 
palyginimu pavadindamas poetus. Anot Česlovo Skaržinsko, laikas atsijoja ir palieka geriausius. 
„Taip buvo, yra ir bus pas mus.“  

Palėpėje, nušviestoje popietinės saulės, atsirado ir Česlovo Skaržinsko individualus stilius, leksikos 
ypatybės. Stilius, sugeriantis ir bendruomenišką prigimtį, asmenybinį dorybingumą, tėvų palikimo 
bei gamtos paveldą. Esė „Rudens regėjimai“ autorius mąsto, kaip asmenybės savistaba būna 
produktyviausia tik tėviškėje, kad tiktai čia „gimtinės palaimintoje tyloje, prabyla net daiktai..., kur 
žmogus iš prigimties kuria amžinus namus sau ir ateinančioms kartoms“. Česlovas – ne tik knygų, 
bet dar ir gamtos vaikas, kuris nuo pat rudens laukia pavasario: „Jau pirmosiomis kovo dienomis 
nekantriai skubu greičiau iš sostinės persikelti į savo sodybą , apsuptą senų didelių ir mažų, prieš 
metus ar anksčiau sodintų medžių. Nėra kito tokio stebuklo, kai naują gamtos – tarsi vaiko gimimo 
– klyksmą išgirsti kaime. Tik kaime – tykiame užutekyje – spalvingiausiai, ryškiausiai išsiskleidžia 
nauja gyvybė“ ( Esė „Rašo žalią knygą“). Čia daug medžių, paukščių, bičių, ir žmonių, tokių , kaip 
autorius, giliai atsidavusių savo, kaip kalba krikščionys, „mažiesiems broliams“. Ne kartą minimi 
gamtininkų S. Paltanavičiaus, E. Drobelio, V. Monkevičiaus, o apie bitininką/ir ūkininką/ Vytautą 
Raulionį parašyta graži apybraiža „Ko nepasakė Vytautas“.   

Autobiografiniame esė „Sekmadienio vargonai“ autorius rašo: „Prieš keturiasdešimt metų iš arčiau 
pamačiau Vilnius. O, Viešpatie, koks jis buvo iš pirmo žvilgsnio didingas... Bet koks iš tikrųjų tada 



 

buvo ir nūnai yra Vilniaus veidas – neįminiau net ir po daugelio metų. Gal todėl, kad šis senasis 
miestas turi daug veidų. Gal ir todėl, kad jis pernelyg paslaptingas, prieštaringas, savo istorija mažai 
turintis sąsajų su praeities miestelėnais.“ Česlovas Vilniuje studijavo literatūrą, žurnalistiką, aprašo 
savo ir kitų pažįstamų studentų buitį, pomėgius; ypatingas Pedagoginio instituto ir universiteto 
literatų susitikimas 1979 metais, vakarienė ir nakvynė universiteto Saulėtekio bendrabutyje. „Su 
Liudu Vitkausku ar Antanu Kukanausku dažnai klajodavome po senąjį Vilnių.“ Aplankyta ir 
Katedra, apžiūrėti joje buvę dailės kūriniai, klausyta vargonų muzikos. O tik 2001 m. apžiūrėta ir 
Rotušės požemiai. „Nustebino išlikusios ir dvejos daugiau kaip pusės tūkstantmečio senumo 
geležinės kalėjimo sienos, taip rūsyje išsaugota bausmės vykdymo patalpa.“  

Praeitis šiame esė koreliuoja su dabartimi – taip pažvelgta ir į vilniečių kalbą, žmones, jų apdarus, 
išorę – būtent per per asmeninę prizmę. Štai kaip aprašoma Vilniaus katedroje įvykęs vargonų 
koncertas: „Buvome du tokie , anot kurso draugių, pamišėliai: aš ir būsimasis istorikas Antanas 
Kukanauskas... Klausydamiesi vargonų iš pradžių nesuprasdavome, kodėl į mus gana dažnai 
pasižiūri kiti koncerto klausytojai. Pasirodo, juos domino gana neįprasta klausytojų pora: aš buvau 
užsiauginęs ilgus, garbanotus, ant pečių gulančius plaukus, o mano draugas Antanas ne tik plikai 
nusikirpęs, bet ir nusiskutęs. Tada nešioti ilgus plaukus ir mūvėti kelnes su platėjančiomis iki žemės 
klešnėmis buvo itin madinga. Tačiau tuomet buvo keista matyti jauną pliką žmogų...“ 

Autorius gyvena Pašilaičiuose, mėgsta išeiti jo parką, surūkyti pypkę. Kol rūko, stebi aplinką, 
vilniečius. Kartą į akiratį pakliuvo moteris, ir vėl autorius pradeda savo žiū... rėjimą, lygina kurių 
eisena yra miestietiška, kurių kamietiška. Česlovo pypkės dūmo išvada: „Jau jų eisena išduoda, kad 
jei ne jos, tai jų tėvai tikrai gimę ir užaugę kaime.“ 2001 metais Česlovas į „Ūkininko patarėjo“ 
laikraštį ėmė interviu iš tuometės finansų ministrės Dalios Grybauskaitės, kuri pasakė apie sostinę: 
„Vilnius – irgi didelis kaimas.“ O kai Česlovas buvo Danijoje, tai žymus mokslininkas paklaustas, 
„kokią kliūtį mums, einantiems nepriklausomybės keliu, teks įveikti“, atsakė: „Sunkiausia bus 
pakeisti save.“  

Tai vyraujanti tema knygoje. Labai įdomu skaityti ir „platformininkų“ medžiaga grįstus 
atsiminimus esė „Šaltoje Šalčios žemėje“. Mat Česlovas dirbo Šalčininikų „Lenino priesakai“ 
redakcijoje. Dirbo tuo metu, kai Lietuvoje prasidėjo Sąjūdis, Atgimimas. Redakcijos vadovai 
kiekvieną žinutę apie lietuvių tautinį atgimimą, apie Sąjūdį, priimdavo kaip jų partinės karjeros 
baigties pradžią. Č. Skaržinskas parodo ir psichologines dviprasmybes, į kurias pakliuvo ir lenkai, 
kaip Stanislavas Voitkievičius, kaip lietuvis Vytautas Adamonis. 

Knyga užbaigiama minorine gaida esė „O kaimietis tik eina skurdyn“. Pesimistinis akcentas 
Česlovas Skaržinskas nemažina knygos kainos. Jis turi savitą stilių, rimtumas kartais deramai 
išmainomas į ironišką bei saviironišką gaidas. Kartais pasitelkiama net anekdotinė situacija. 
Pasakojant apie mėsą sovietų Lietuvoje parduotuvėse, prisimenamas Petras Griškevičius, kurio 
valdymo metu „apskritai dingo mėsa, ją beveik visą iš Lietuvos išveždavo į Maskvą, tuometį 
Leningradą. Pamenu, vilniečiai pyko, koneveikė P. Griškevičių. Gal neatsitiktinai po vienos nakties 
Antakalnio kapinėse, kur buvo palaidotas Antanas Sniečkus, ant jo antkapio ar paminklo žmonės 
pamatė keistą užrašą: „Kelkis, Antanai, Petras mėsą valgo!“    

Č. Skaržinskas labai mėgsta vartoti veiksmažodžio dalelytę žiū ir prieveiksmį nūnai.  Ir vis taikliai, 
stilistiškai taisyklingai. Ne veltui bent pusė knygos yra apie žodžio meistrus – poetą Stasį 
Stacevičių, rašytojus Joną Mačiukevičių, Aloyzą Tendzegolskį, žurnalistą Henriką Vaitiekūną, 
fotomenininkus Algimantą ir Mindaugą Černiauskus. Platus ir gilus šios „Palėpės...“ kultūrinis 
kontekstas, autoriaus intelektualinis pasirengimas apmąstyti praeitį ir dabartį. Tai duoda vilties 



 

greitai išvysti ir kitą knygą, – žurnalistinės patirties autorius turi daug, nemenkos ir jo meninės 
žodžio galimybės. Subtilus Žodžio svorio jutimas. 

Tai, sakyčiau, po dzūko Romo Sadausko ilgai lauktas kito, daug jaunesnio, žurnalisto balsas....    

● Česlovas Skaržinskas. PALĖPĖJE, Į KURIĄ ATSĖLINO VAKARAS. Standartų 
spaustuvė. 2017.  

Bernardinai.lt 
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Žurnalistas Česlovas Skaržinskas - ,,Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“... 
 

Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų      
kūrėjų asociacijos narys, darbštus ir talentingas plunksnos       
meistras Česlovas Skaržinskas  (nuotraukoje) išleido naują      
publicistikos knygą ,,Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“.  
 
 
Knygoje - autentiški autoriaus pasakojimai ir pokalbiai       
apie Dzūkijos keturių brolių partizanų Ivanauskų likimą,       
fotomenininkų brolių Černiauskų, ilgamečio "Valstiečių     
laikraščio" vyriausiojo redaktoriaus Jono Švobos, poeto ir       
eseisto Stasio Stacevičiaus, rašytojų Aloyzo Tendzegolskio,      
Jono Mačiukevičiaus bei kitų menininkų kūrybos ir       
gyvenimo laikotarpius. Jie atspindi platų išorinio ir vidinio        

pasaulio lauką.  
 
 
Knygoje "Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras" dominuoja esė žanro tekstai: įžvalgos,           
apmąstymai, prisiminimai. Daugelyje jų akcentuojama skaudi nutolusio ir dabartinio laiko          

http://www.kaunozurnalistai.lt/40110/
http://www.bernardinai.lt/


 

sandūra - dienraščio "Respublika" žurnalisto darbas pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės         
metais Šalčininkų krašte, kaimo, kaip tautos šaknų, naikinimas. Autorius pateikia žymių           
Lietuvos kultūros, kaimo žmonių portretus. 
 
 
 
 
LŽS Kauno apskrities skyrius, kurio internetinė svetainė       
www.kaunozurnalistai.lt visada spausdina įdomius Česlovo     
Skaržinsko rašinius, nuoširdžiai sveikina autorių su      
trečiąja knyga ,,Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ (pirmoji        
buvo poezijos - "Lietus ir muzika, neturinti namų" , antroji          
- publicistinė  
 "Šiaurės vėjo smėlynai") ir linki, kad Vilniaus knygų        
mugėje būtų nupirkti visi leidyklos pateikti naujos knygos        
egzemplioriai.  
 
 
Kad kuo daugiau kolegų žurnalistų susidomėtų Česlovo       
Skaržinsko ,,Palėpe...“ (nuotraukoje), mūsų svetainės     
,,Kūrybos artelėje“ perskaitykite literatūros kritiko Alfredo      
Guščiaus straipsnį, pavadintą ,,ŽIŪ... žiūrėk ateina kitas“...  
 
Nuotraukos iš Česlovo Skaržinsko albumo 
 

 

 
Kūrybos artelėje 

Alfredas GUŠČIUS. ŽIŪ... žiūrėk ateina kitas. 
(Apie Česlovo Skaržinsko knygą „Palėpėje, į 
kurią atsėlina vakaras“) 
Alfredas GUŠČIUS, Literatūros kritikas 



 

 

Česlovas Skaržinskas – poetas, žurnalistas, leidinių      
redaktorius. Trijų posmų eilėraštyje „Kelias“ yra lyrinė jo        
apmąstymų apie save ir savo laiką kvintesencija: pašėlusiai        
srūvantį laiką, tėviškę, meilę, vienatvę. „Kaip greitai       
pavergia tyla, / Aš jos sūnus, kai spengia./Tada ji - atversta           
knyga žalia, /Atvertas žemės langas“. Gaila – tik viena         
poezijos knyga „Lietus ir muzika, neturinti namų“, išėjusi        
1999 metais. Kitas laikas prabėgo žurnalistaujant. Apie       
pirmąją jo apybraižų, esė, pokalbių knygą „Šiaurės vėjo        
smėlynai“ , 2007 m. , ir man teko rašyti. Ji buvo           
išspausdinta „Valstiečių laikraštyje“, ten, kur Česlovas,      
perėmęs vairą iš Jono Švobos rankų, pradėjo       
redaktoriauti.  
 
Tematiškai ši knyga yra mišri: Česlovas mielai rašo apie         
Dzūkiją, tėvą, motiną, kaimynus, apie partizanus      

Ivanauskus, ūkininkus Vytautą ir Dalią Raulonius, mokytoją Antaną Čapliką, bibliotekininką          
Petrą Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio        
gyventoją Adelę Žėkienę, audėją Vladislovą Gudelionienę. Nevengiama istorinių faktų, datų.          
Iš jų galima būtų sudaryti Gudakiemio, Merkinės ir kitų vietovių, apie kurias rašoma,             
istoriografiją... Nors autorius dar pakankamai jaunas (gimęs 1956 m. Varėnos rajone,           
Kuciūnų vienkiemyje), bet jam žinoma kolūkinė tvarka, melioracija, sodybų naikinimas.          
Česlovas – buvęs aktyvus sąjūdietis, tikras Atgimimo vaikas. Apie tai yra ne vienas jo knygos               
puslapis.  
 
Knyga prasideda trumpučiu „Leitmotyvu bėgančiam laikui“: „Anksčiau ar vėliau išsiveržia iš           
atminties klodų žiežirbos ir vis ryškiau blykčioja, nesustoja. Taip jos vieną dieną netikėtai             
įsirėžia į spengiančią vakaro tylą. Tos žiežirbos tarytum byloja apie praeitį, be kurios nebūtų              
dabarties. Tuomet viskas, kas mus supa, glaudžiai sąveikauja su istorija, žmogaus patirtimi ir             
jausmais. Tai mintys – nelyginant sparnuočiai pakyla aukštai ir ilgai sklando. Ir dažniausiai             
daugiaspalvis vasaros dangus palėpėje, besiskverbiantis pro langą, ima ir švelniai priglunda           
prie akių, parašytų ir neparašytų knygų. Tada atrodo, kad kiekvienas žmogus vienumoje rašo             
savo knygą. Gyvenimo – gražaus , liūdno ir kartais juokingo“.  
 
Tai savotiška Č. Skaržinsko straipsnių rinktinė „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ *. Toje             
palėpėje, įrengtoje tėviškėje, „tik knygos ir įrišti laikraščiai bei žurnalai tyliai kalba sena ir              
nauja kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus. Per kelerius metus įsirengiau ramią              
oazę. Kiek daug išminties sutilpo į ilgą ir plačią antrojo aukšto erdvę – knygos jaukiai sugulė į                 
lentynas... Prie knygų sudėliojau Dzūkijos skulptoriaus Vytauto Šibailos ąžuolines Kristaus          
skulptūras. Kaip didingai jos atrodo tarp knygų, apšviestos auksinėmis vakarėjančios saulės           
spalvomis. Kiek dabar daug palaimingos tylos“. Čia ir tarpukarį išleista Lietuviškoji           
enciklopedija, ir žurnalai „Naujoji Romuva“, „Trimitas“, „Naujoji vaidilutė“, „Karys“,         
„Kultūra“, „Mūsų Vilnius“, „Šaltinis“ bei daugelis senųjų laikraščių, leidinių ... „Keliavau į            
turgus, pas žmones į atokiausias vietoves. Po visą Lietuvą trankiausi - senąją spaudą pirkau              
didesniais kiekiais ir po krislelį. Įvairių spaudos pirkimo istorijų būta“.  
 
O kaip, ar išliks „popierinės knygos“? Išliks, teigia autorius, nes perkeltos į internetinę erdvę,              



 

knygos netenka „maginės skaitymo jėgos“. Tikriausiai ir sovietmečiu dideli tiražai neatitiko           
skaitytojų, nes „buvo daug pirkėjų, bet ne skaitytojų“. Kad Česlovas eruditas netrunki            
įsivaizduoti. Jis nuoširdžiai mini rašytojų knygas, vertina jų „kūrinių ilgaamžiškumą“, lygina           
su dabartiniais. Prisimena, ką mena Nobelio premijos laureatas H. Laksnesas romane           
„Pasaulio šviesa“, tokiu palyginimu pavadindamas poetus. Anot Česlovo Skaržinsko, laikas          
atsijoja ir palieka geriausius. „Taip buvo, yra ir bus mūsuose“.  
 
Palėpėje, nušviestoje popietinės saulės, atsirado ir Česlovo Skaržinsko individualus stilius,          
leksikos ypatybės. Stilius, sugeriantis ir bendruomenišką prigimtį, asmenybinį dorybingumą,         
tėvų palikimo bei gamtos paveldą. Esė „Rudens regėjimai“ autorius mąsto, kaip asmenybės            
savistaba būna produktyviausia tik tėviškėje, kad tiktai čia „gimtinės palaimintoje tyloje,           
prabyla net daiktai..., kur žmogus iš prigimties kuria amžinus namus sau ir ateinančioms             
kartoms“. Česlovas – ne tik knygų, bet dar ir gamtos vaikas, kuris nuo pat rudens laukia                
pavasario: „Jau pirmosiomis kovo dienomis nekantriai skubu greičiau iš sostinės persikelti į            
savo sodybą, apsuptą senų didelių ir mažų, prieš metus ar anksčiau sodintų medžių. Nėra kito               
tokio stebuklo, kai naują gamtos – tarsi vaiko gimimo – klyksmą išgirsti kaime. Tik kaime –                
tykiame užutekyje – spalvingiausiai, ryškiausiai išsiskleidžia nauja gyvybė“ (Esė „Rašo žalią           
knygą“). Čia daug medžių, paukščių, bičių, ir žmonių, tokių, kaip autorius, giliai atsidavusių             
savo, kaip kalba krikščionys, „mažiesiems broliams“. Ne kartą minimi gamtininkų S.           
Paltanavičiaus, Eug. Drobelio, V. Monsevičiaus, o apie bitininką ir ūkininką Vytautą Raulonį            
parašyta graži apybraiža „Ko nepasakė Vytautas“.  
 
Autobiografiniame esė „Sekmadienio vargonai“ autorius rašo: „Prieš keturiasdešimt metų iš          
arčiau pamačiau Vilnių. O, Viešpatie, koks jis buvo iš pirmo žvilgsnio didingas... Bet koks iš               
tikrųjų tada buvo ir nūnai yra Vilniaus veidas - neįminiau net ir po daugelio metų. Gal todėl,                 
kad šis senasis miestas turi daug veidų. Gal ir todėl, kad jis pernelyg paslaptingas,              
prieštaringas, savo istorija mažai turintis sąsajų su praeities miestelėnais.“ Česlovas Vilniuje           
studijavo literatūrą, žurnalistiką, aprašo savo ir kitų pažįstamų studentų buitį, pomėgius;           
ypatingas Pedagoginio instituto ir Universiteto literatų susitikimas 1979 metais, vakarienė ir           
nakvynė Universiteto Saulėtekio bendrabutyje. „Su Liudu Vitkausku ar Antanu Kukanausku          
dažnai klajodavome po senąjį Vilnių“. Aplankyta ir Katedra, apžiūrėti joje buvę dailės            
kūriniai, klausyta vargonų muzikos. O tik 2001 m. apžiūrėta ir Rotušės požemiai. „Nustebino             
išlikusios ir dvejos daugiau kaip pusės tūkstantmečio senumo geležinės kalėjimo sienos, taip            
rūsyje išsaugota bausmės vykdymo patalpa“.  
 
Praeitis šiame esė koreliuoja su dabartimi – taip pažvelgta ir į vilniečių kalbą, žmones, jų               
apdarus, išorę - būtent per asmeninę prizmę. Štai kaip aprašoma Vilniaus Katedroje įvykęs             
vargonų koncertas: „Buvome du tokie, anot kurso draugių, pamišėliai: aš ir būsimasis            
istorikas Antanas Kukanauskas... Klausydamiesi vargonų iš pradžių nesuprasdavome, kodėl į          
mus gana dažnai pasižiūri kiti koncerto klausytojai. Pasirodo, juos domino gana neįprasta            
klausytojų pora: aš buvau užsiauginęs ilgus, garbanotus, ant pečių gulančius plaukus, o mano             
draugas Antanas ne tik plikai nusikirpęs, bet ir nusiskutęs. Tada nešioti ilgus plaukus ir              
mūvėti kelnes su platėjančiomis iki žemės klešnėmis buvo itin madinga. Tačiau tuomet buvo             
keista matyti jauną pliką žmogų...“  
 
Autorius gyvena Pašilaičiuose, mėgsta išeiti į jo parką, surūkyti pypkę. Kol rūko, stebi             
aplinką, vilniečius. Kartą į akiratį pakliuvo moteris, ir vėl autorius pradeda savo žiū... rėjimą,              
lygina kurių eisena yra miestietiška, kurių kaimietiška. Česlovo pypkės dūmo išvada: „Jau jų             
eisena išduoda, kad jei ne jos, tai jų tėvai tikrai gimę ir užaugę kaime“. 2001 metais Česlovas į                  



 

„Ūkininko patarėjo“ laikraštį ėmė interviu iš tuometės finansų ministrės Dalios          
Grybauskaitės, kuri pasakė apie sostinę: „Vilnius – irgi didelis kaimas“. O kai Česlovas buvo              
Danijoje, tai žymus mokslininkas paklaustas, „kokią kliūtį mums, einantiems         
nepriklausomybės keliu, teks įveikti“, atsakė: „Sunkiausia bus pakeisti save“.  
 
Tai vyraujanti tema knygoje. Labai įdomu skaityti ir „platformininkų“ medžiaga grįstus           
atsiminimus esė „Šaltoje Šalčios žemėje“. Mat, Česlovas dirbo Šalčininkų „Lenino priesakai“           
redakcijoje. Dirbo tuo metu, kai Lietuvoje prasidėjo Sąjūdis, Atgimimas. Redakcijos vadovai           
kiekvieną žinutę apie lietuvių tautinį atgimimą, apie Sąjūdį, priimdavo, kaip jų partinės            
karjeros baigties pradžią. Č. Skaržinskas parodo ir psichologines dviprasmybes, į kurias           
pakliuvo ir lenkai, kaip Stanislavas Voitkevičius, kaip lietuvis Vytautas Adamonis.  
 
Knyga užbaigiama minorine gaida esė „O kaimietis tik eina skurdyn“. Pesimistinis akcentas            
nemažina knygos kainos. Jis turi savitą stilių, rimtumas kartais deramai išmainomas į            
ironišką bei saviironišką gaidas. Kartais pasitelkiama net anekdotinė situacija. Pasakojant          
apie mėsą sovietų Lietuvos parduotuvėse, prisimenamas Petras Griškevičius, kurio valdymo          
metu „apskritai dingo mėsa, ją beveik visą iš Lietuvos išveždavo į Maskvą, tuometį             
Leningradą. Pamenu, vilniečiai pyko, koneveikė P. Griškevičių. Gal neatsitiktinai po vienos           
nakties Antakalnio kapinėse, kur buvo palaidotas Antanas Sniečkus, ant jo antkapio ar            
paminklo žmonės pamatė keistą užrašą: „Kelkis, Antanai, Petras mėsą valgo!“   
 
Net į humoristinį akiratį „pakliuvo“ kalbininkas Bronys Savukynas ir poetas Antanas           
Venclova. „Nustebino ne tik šio kalbininko erudicija, bet ir meistriškas žymių žmonių            
(pavyzdžiui, rašytojų Juozo Baltušio ar Antano Venclovos) kalbėsenos pamėgdžiojimas“.         
Bronys Savukynas papasakojo 1978 m. studentams - lituanistams, užrašinėjantiems         
Ukmergės rajono tautosaką, vietovardžius, kaip „Neringos“ kavinėje Antanas Venclova         
privertė jį suvalgyti vieną keptą kiaušinį. „Žinai, Brony, vieną kiaušinį paimk iš mano lėkštės,              
ką?“ „Tada B. Savukynui teko paimti vieną keptą kiaušinį iš rašytojo lėkštės ir už jį sumokėti.                
Pasirodo, tuo metu kiaušinienė buvo pigiausias patiekalas, todėl A. Venclova jį labiausiai ir             
mėgęs...“  
 
Č. Skaržinskas labai mėgsta vartoti veiksmažodžio dalelytę žiū ir prieveiksmį nūnai. Ir vis             
taikliai, stilistiškai taisyklingai. Neveltui bent pusė knygos yra apie žodžio meistrus - poetą             
Stasį Stacevičių, rašytojus Joną Mačiukevičių, Aloyzą Tendzegolskį, žurnalistą Henriką         
Vaitiekūną, fotomenininkus Algimantą ir Mindaugą Černiauskus. Platus ir gilus šios „Palėpės           
...“ kultūrinis kontekstas, autoriaus intelektualinis pasirengimas apmąstyti praeitį ir dabartį.          
Tai duoda vilties greitai išvysti ir kitą knygą, - žurnalistinės patirties autorius turi daug,              
nemenkos ir jo meninės žodžio galimybės. Subtilus žodžio svorio jutimas.  
 
Tai, sakyčiau, po dzūko Romo Sadausko ilgai lauktas kito, daug jaunesnio, žurnalisto            
balsas....  
Nuotraukoje: Vilniečio žurnalisto Česlovo Skaržinsko knyga ,,Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras" 
 
 
 



 

 

Sugrįžimų viltis 
 
2017-02-22  
 
 

Č. Skaržinskas knygoje "Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras" pasakoja apie žinomus Varėnos ir 
Merkinės krašto žmones. Asmeninio archyvo nuotr. 

Ką žmogus pagalvoja išgirdęs žodį „kaimas“? Nujaučiu, daugelį apima nerimas, nes jie 
įvairiose komercinėse televizijose mato gelbėtojus, skubančius taikyti prasigėrusių šeimų, 
mato policijos ekipažus, skubančius sukiužusių, kartimis paramstytų trobelių link gelbėti 
kumščiais daužomų vaikučių ir moterų. Kraupokas vaizdas… Sodybų tuštėjimo metas seniai 
praėjo, jau ir pačių sodybų mažai beliko… Bet ir tokį vaizdą matydamas nenori patikėti, kad 
išsibėgios Lietuva, kad čia liks ne „mūsų tėvynė – graži Lietuva“, o apleista teritorija. 

Ir nepatikėkite. Štai skaitai publicisto ir eseisto Česlovo Skaržinsko knygą „Palėpėje, į kurią atsėlina 
vakaras“ ir jauti, kaip „nebyliai prabyla medžiai, žolės su žemės gyvybe, ateina pasišnekėti kadaise 
sutikti nepažįstami žmonės“. Žodis po žodžio ir kartu su autoriumi pavakaroti lipi į palėpę, 
prigrūstą enciklopedijų, senų ir labai vertingų leidinių. Pagarbiai juos imi, vartai, skaitai, prisimeni, 
stebiesi… Ir trokšti, kad tie vakarai nesibaigtų, kad jų būtų daugiau. 

 

 

Nedaug jau tokių palėpių belikę. Kitos – prigrūstos lakuotų daiktų, sugedusių televizorių ir šiaip 
visokio šlamšto. Labai gražu, kad Č.Skaržinskas panoro papasakoti ir apie per anksti mus palikusį 

http://valstietis.tv3.lt/naujienos/kultura/sugrizimu-viltis/
http://valstietis.tv3.lt/naujienos/kultura/sugrizimu-viltis/
http://valstietis.tv3.lt/naujienos/kultura/sugrizimu-viltis/


 

„kaimietį“ talentingą poetą ir eseistą Stasį Stacevičių, gyvenusį vienkiemyje netoli Merkinės, 
Dzūkijos laukų ir miškų širdyje, ir apie žinomą žurnalistą Joną Švobą, kuris, palikęs redaktoriaus 
postą, likusias gyvenimo dienas praleido kaime, šalia sodybos savo rankomis pasodinto 3 hektarų 
ąžuolyno draugijoje, ir apie ūkininką, profesionalų bitininką Vytautą Raulonį, sukūrusį modernų 
ūkį, svajojantį, kad anksčiau ar vėliau kas nors (gal ir Č.Skaržinskas) parašys atskirą knygą apie 
Gudakiemio kaimą, jo žmones, jo istoriją, nes nori, kad būsimoms kartoms paliktų buvusio didelio 
kaimo metraštis. 

Skaitydamas Č.Skaržinsko knygoje užrašytas palėpės istorijas apie tokius žinomus Varėnos ir 
Merkinės krašto žmones, kaip minėtas S.Stacevičius, rašytojas Aloyzas Tendzegolskis, kaip iš 
Burokaraisčio į Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką direktoriauti atėjęs Petras Zurlys 
ar barzdotas skulptorius Vytautas Šibaila, staiga sumojau, kad yra dvi palėpių kategorijos: ūkinės ir 
dvasinės. Česlovo pasakojimuose daug praeities („Nutolusio laiko slenksčiai“) ir dabarties 
(„Humoro filosofija“), kai kur mintys lekia ir į ateitį („O kaimietis tik eina skurdyn“). Tuose 
pasakojimuose daug nostalgijos, susirūpinimo, meilės gimtinei, todėl jie išsiveržia iš paprastų 
apybraižų rėmų ir virsta eseistiniais apmąstymais, tai ir leidžia šių eilučių autoriui pakalbėti apie 
dvasines palėpes. 

Kiekvienas mūsų – ir aprašytas Č.Skaržinsko knygoje, ir besibraunantis per raižytą gyvenimo 
tikrovę – širdyje turime slaptą kampelį (galime vadinti ir palėpe) ir dažnai net nežinome, kas ten 
sudėta. Dažnai girdime, kad Lietuvoje vis mažiau kultūros, kad žmonėms vis labiau rūpi kasdienė 
buitis (juo labiau – skurstančiam žmogui). Negalima pasmerkti gero gyvenimo siekio, tik norėtųsi, 
kad jis būtų pakylėtas virš kasdienybės, daugiau ar mažiau paveiktas didingos mūsų istorijos, 
skausmingos praeities ir (ko gero) neaiškios ateities. Tautiniai drabužėliai, kiekvienam padovanotos 
trispalvės – gražūs sumanymai, bet jie kažkokie „sugalvoti“. Manau, kur kas geriau būtų iš palėpių 
ištraukti praeities relikvijas, didelį savitos ir kultūringos tautos palikimą, sunešti į prieinamiausias 
erdves – kiekvieno mūsų širdį. Tų palėpių vis mažėja, pradingęs Nepriklausomybės aktas, daug 
svarbių dokumentų, tik pavieniai istorikai bando tikslinti mūsų mitologizuotą praeitį. Nukultūrėjimo 
pavojus didelis. Ir kiekviena tokia knyga, kaip Č.Skaržinsko „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“, yra 
labai reikalinga ir teikia vilčių, kad pamažu vis labiau suvoksime, kurie keliai veda į ateitį. 

  

Jonas Mačiukevičius 

Rašytojas 
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Išleista Česlovo Skaržinsko knyga apie Vilnių 
ir mirštantį kaimą "Palėpėje, į kurią atsėlina 
vakaras"  
 
 

 

Česlovas Skaržinskas – poezijos Lietus ir muzika, neturinti namų (1999) bei publicistikos – Šiaurės 
vėjo smėlynai (2007) – autorius. Skaitytojų teismui atidavė trečiąją – publicistikos knygą Palėpėje, į 
kurią atsėlina vakaras. Joje autorius daug vietos skiria tarpukario Lietuvos ir nūdienos žurnalistikai. 
Pateikia pasakojimus iš darbo Valstiečių laikraščio, Respublikos, tuomečio Šalčininkų rajono 
laikraščio Lenino priesakai redakcijose. Publikuojami interviu su garsiu televizijos žurnalistu 
Henriku Vaitiekūnu, rašytoju, Varėnos rajono laikraščio Merkio kraštas vyriausiuoju redaktoriumi 
Aloyzu Tendzegolskiu. Pasakojama apie ilgametį Valstiečių laikraščio vyriausiąjį redaktorių Joną 
Švobą, poetą, eseistą ir žurnalistą Stasį Stacevičių. Knygoje publikuojama dokumentinė apybraiža 
apie Varėnos rajono keturių brolių partizanų Ivanauskų ir jų šeimos likimą, pasakojama apie 
kraštiečių susitikimus Marcinkonyse, pristatoma fotomenininkų brolių Černiauskų, rašytojo Jono 
Mačiukevičiaus kūryba.  

Autoriaus sukaupta trisdešimties metų patirtis įvairiose šalies laikraščių redakcijose virto skaudžiais 
ir džiugiais būtojo laiko prisiminimais ir apmąstymais. Knygoje dominuoja esė žanro tekstai: 
įžvalgos, apmąstymai, prisiminimai. Daugelyje jų akcentuojama skaudi nutolusio ir dabartinio laiko 
sandūra – sovietmečiu sostinės aukštųjų mokyklų literatų pirmieji kūrybiniai bandymai, dienraščio 
Respublika žurnalisto darbas pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Šalčininkų krašte. 
Autorius gvildena skaudžią kaimo temą, atskleidžia tragišką kaimiečių padėtį.  

  

 Knygą galima įsigyti interneto knygyne Patogu pirkti (www.patogupirkti.lt), taip pat ja Vilniaus 
knygų mugėje prekiaus leidykla Versus aureus.  

● Dzūkija 

 

http://www.danielius.net/category/dzukija
http://www.patogupirkti.lt/


 

 

 

Interneto tinklapis Dainavos gidas (www.dainavosgidas.lt) 

Knyga apie Vilnių ir mirštantį kaimą 
2017 02 20 
 
KULTŪRA 

Česlovas Skaržinskas – poezijos Lietus ir muzika, neturinti namų (1999) bei publicistikos –            
Šiaurės vėjo smėlynai (2007) – autorius. Skaitytojų teismui atidavė trečiąją – publicistikos           
knygą Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras. Joje autorius daug vietos skiria tarpukario Lietuvos ir              
nūdienos žurnalistikai. Pateikia pasakojimus iš darbo Valstiečių laikraščio, Respublikos, tuomečio          

Šalčininkų rajono laikraščio Lenino priesakai redakcijose.      
Publikuojami interviu su garsiu televizijos žurnalistu Henriku Vaitiekūnu, rašytoju, Varėnos rajono           
laikraščio Merkio kraštas vyriausiuoju redaktoriumi Aloyzu Tendzegolskiu. Pasakojama apie         
ilgametį Valstiečių laikraščio vyriausiąjį redaktorių Joną Švobą, poetą, eseistą ir žurnalistą Stasį            
Stacevičių. Knygoje publikuojama dokumentinė apybraiža apie Varėnos rajono keturių brolių          
partizanų Ivanauskų ir jų šeimos likimą, pasakojama apie kraštiečių susitikimus Marcinkonyse,           
pristatoma fotomenininkų brolių Černiauskų, rašytojo Jono Mačiukevičiaus kūryba. 

Autoriaus sukaupta trisdešimties metų patirtis įvairiose šalies laikraščių redakcijose virto skaudžiais           
ir džiugiais būtojo laiko prisiminimais ir apmąstymais. Knygoje dominuoja esė žanro tekstai:            
įžvalgos, apmąstymai, prisiminimai. Daugelyje jų akcentuojama skaudi nutolusio ir dabartinio laiko           
sandūra – sovietmečiu sostinės aukštųjų mokyklų literatų pirmieji kūrybiniai bandymai, dienraščio          
Respublika žurnalisto darbas pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Šalčininkų krašte.         

http://dainavosgidas.lt/category/kultura/


 

Autorius gvildena skaudžią kaimo temą, atskleidžia tragišką kaimiečių padėtį. 

 

 

 

Lietuvos žurnalistų sąjungos svetainė (www.lzs.lt) 

 

Naujos knygos, leidiniai 
 

Česlovas Skaržinskas: knyga apie žurnalistiką, Vilnių ir 
mirštantį kaimą 

2017-02-16 
  

 
   

Česlovas Skaržinskas - poezijos Lietus ir muzika, neturinti namų (1999) bei publicistikos - Šiaurės             
vėjo smėlynai (2007) - autorius. Skaitytojų teismui atidavė trečiąją - publicistikos knygą Palėpėje, į             
kurią atsėlina vakaras. Joje autorius daug vietos skiria tarpukario Lietuvos ir nūdienos žurnalistikai.             
Pateikia pasakojimus iš darbo Valstiečių laikraščio, Respublikos, Kauno dienos, tuomečio          
Šalčininkų rajono laikraščio Lenino priesakai redakcijose. Publikuojami interviu su garsiu          
televizijos žurnalistu Henriku Vaitiekūnu, rašytoju, Varėnos rajono laikraščio Merkio kraštas          



 

vyriausiuoju redaktoriumi Aloyzu Tendzegolskiu. Pasakojama apie ilgametį Valstiečių laikraščio         
vyriausiąjį redaktorių Joną Švobą, poetą, eseistą ir žurnalistą Stasį Stacevičių. Knygoje           
publikuojama dokumentinė apybraiža apie Dzūkijos keturių brolių partizanų Ivanauskų ir jų šeimos            
likimą, pristatoma fotomenininkų brolių Černiauskų, rašytojo Jono Mačiukevičiaus kūryba.         
Autoriaus sukaupta trisdešimties metų patirtis įvairiose šalies laikraščių redakcijose virto skaudžiais           
ir džiugiais būtojo laiko prisiminimais ir apmąstymais. Knygoje dominuoja esė žanro tekstai:            
įžvalgos, apmąstymai, prisiminimai. Daugelyje jų akcentuojama skaudi nutolusio ir dabartinio laiko           
sandūra - studijos ir sostinės aukštųjų mokyklų literatų šėlionės bei pirmieji kūrybiniai bandymai            
sovietiniais metais Vilniuje, dienraščio Respublika žurnalisto darbas pirmaisiais Lietuvos         
nepriklausomybės metais Šalčininkų krašte. Autorius gvildena skaudžią kaimo temą, atskleidžia          
tragišką kaimiečių padėtį.  

 Knygą galima įsigyti interneto knygyne Patogu pirkti (www.patogupirkti.lt), taip pat ja Vilniaus            
knygų mugėje prekiaus leidykla Versus aureus.  

 

 

Vilniaus krašto naujienos (www.vilniauskrastas.lt) 

2017 02 21 

 

Knyga apie Vilnių ir mirštantį kaimą 
Česlovas Skaržinskas – poezijos Lietus ir muzika, neturinti namų (1999) bei publicistikos –            
Šiaurės vėjo smėlynai (2007) – autorius. Skaitytojų teismui atidavė trečiąją – publicistikos           
knygą Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras. Joje autorius daug vietos skiria tarpukario Lietuvos ir              
nūdienos žurnalistikai. Pateikia pasakojimus iš darbo Valstiečių laikraščio, Respublikos, tuomečio          
Šalčininkų rajono laikraščio Lenino priesakai redakcijose.      

http://www.patogupirkti.lt/


 

Publikuojami interviu su garsiu televizijos     
žurnalistu Henriku Vaitiekūnu, rašytoju, Varėnos rajono laikraščio Merkio kraštas vyriausiuoju          
redaktoriumi Aloyzu Tendzegolskiu. Pasakojama apie ilgametį Valstiečių laikraščio vyriausiąjį         
redaktorių Joną Švobą, poetą, eseistą ir žurnalistą Stasį Stacevičių. Knygoje publikuojama           
dokumentinė apybraiža apie Varėnos rajono keturių brolių partizanų Ivanauskų ir jų šeimos likimą,             
pasakojama apie kraštiečių susitikimus Marcinkonyse, pristatoma fotomenininkų brolių Černiauskų,         
rašytojo Jono Mačiukevičiaus kūryba. 
Autoriaus sukaupta trisdešimties metų patirtis įvairiose šalies laikraščių redakcijose virto skaudžiais           
ir džiugiais būtojo laiko prisiminimais ir apmąstymais. Knygoje dominuoja esė žanro tekstai:            
įžvalgos, apmąstymai, prisiminimai. Daugelyje jų akcentuojama skaudi nutolusio ir dabartinio laiko           
sandūra – sovietmečiu sostinės aukštųjų mokyklų literatų pirmieji kūrybiniai bandymai, dienraščio          
Respublika žurnalisto darbas pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Šalčininkų krašte.         
Autorius gvildena skaudžią kaimo temą, atskleidžia tragišką kaimiečių padėtį. 

Lietuvos žurnalistų sąjunga 

 

Vilniaus žurnalistai (www.vilniauszurnalistai.lt) 



 

Česlovo Skaržinsko knyga apie žurnalistiką, Vilnių ir kaimą  
vasario 27, 2017  

Žurnalistas Česlovas Skaržinskas, poezijos knygos Lietus ir muzika, 
neturinti namų (1999) bei publicistikos knygos – Šiaurės vėjo smėlynai (2007) autorius, skaitytojų 
teismui atidavė trečiąją – publicistikos knygą Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras. Joje autorius daug 
vietos skiria tarpukario Lietuvos ir nūdienos žurnalistikai, pasakoja apie savo darbą Valstiečių 
laikraščio, Respublikos, tuomečio Šalčininkų rajono laikraščio Lenino priesakai redakcijose. 
Publikuojami interviu su garsiu televizijos žurnalistu Henriku Vaitiekūnu, rašytoju, Varėnos rajono 
laikraščio Merkio kraštas vyriausiuoju redaktoriumi Aloyzu Tendzegolskiu. Pasakojama apie 
ilgametį Valstiečių laikraščio vyriausiąjį redaktorių Joną Švobą, poetą, eseistą ir žurnalistą Stasį 
Stacevičių, publikuojama dokumentinė apybraiža apie Dzūkijos keturių brolių partizanų Ivanauskų 
ir jų šeimos likimą, pristatoma fotomenininkų brolių Černiauskų, rašytojo Jono Mačiukevičiaus 
kūryba.  
Autoriaus sukaupta trisdešimties metų patirtis įvairiose šalies laikraščių redakcijose virto skaudžiais 
ir džiugiais prisiminimais ir apmąstymais. Knygoje dominuoja esė žanro tekstai. Daugelyje jų 
akcentuojama skaudi nutolusio ir dabartinio laiko sandūra. Autobiografiniame esė „Sekmadienio 
vargonai“ autorius rašo: „Prieš keturiasdešimt metų iš arčiau pamačiau Vilnių. O, Viešpatie, koks 
jis buvo iš pirmo žvilgsnio didingas… Bet koks iš tikrųjų tada buvo ir nūnai yra Vilniaus veidas – 
neįminiau net ir po daugelio metų. Gal todėl, kad šis senasis miestas turi daug veidų. Gal ir todėl, 
kad jis pernelyg paslaptingas, prieštaringas, savo istorija mažai turintis sąsajų su praeities 
miestelėnais.“  
Česlovas Skaržinskas Vilniuje studijavo literatūrą, žurnalistiką, aprašo savo ir kitų pažįstamų 
studentų buitį, pomėgius; ypatingas Pedagoginio instituto ir Universiteto literatų susitikimas 1979 
metais, vakarienė ir nakvynė Universiteto Saulėtekio bendrabutyje. Praeitis šiame esė koreliuoja su 
dabartimi – taip pažvelgta ir į vilniečių kalbą, žmones, jų apdarus, išorę – būtent per asmeninę 
prizmę.  
Esė „Rudens regėjimai“ autorius mąsto, kodėl asmenybės savistaba produktyviausia tik tėviškėje, 
kad tiktai čia „gimtinės palaimintoje tyloje, prabyla net daiktai…, kur žmogus iš prigimties kuria 
amžinus namus sau ir ateinančioms kartoms“. Kitame esė „Šaltoje Šalčios žemėje“ apmąsto 
žurnalisto darbą pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Šalčininkų krašte. Knygoje nemažas 
dėmesys skiriamas kaimo temai, atskleidžiama nelengva sodiečių padėtis.  



 

  
 
 

Lietuvos aktualijų portalas Slaptai (www.slaptai.lt) 

Alfredas GUŠČIUS. ŽIŪ… žiūrėk ateina kitas 
Paskelbta 2017-02-28  

 

Česlovas Skaržinskas – poetas, žurnalistas, leidinių redaktorius. Trijų posmų eilėraštyje „Kelias“           
yra lyrinė jo apmąstymų apie save ir savo laiką kvintesencija: apie pašėlusiai srūvantį laiką, tėviškę,               
meilę, apie vienatvę. 

Česlovas Skaržinskas. Asmeninio archyvo nuotr.  

„Kaip greitai pavergia tyla,/ Aš jos sūnus, kai spengia./Tada ji – atversta knyga žalia, /Atverstas               
žemės langas“. Gaila – tik viena poezijos knyga „Lietus ir muzika, neturinti namų“, išėjusi 1999               
metais. Kitas laikas prabėgo žurnalistaujant. Apie pirmąją jo apybraižų, esė, pokalbių knygą            
„Šiaurės vėjo smėlynai“ , 2007 m., ir man teko rašyti. Ji buvo išspausdinta „Valstiečių laikraštyje“,               
ten, kur Česlovas, perėmęs vairą iš Jono Švobos rankų, pradėjo redaktoriauti.  
Tematiškai ši knyga yra mišri: Česlovas mielai rašo apie Dzūkiją, tėvą, motiną, kaimynus, apie              
partizanus Ivanauskus, ūkininkus Vytautą ir Dalią Raulonius, mokytoją Antaną Čapliką,          
bibliotekininką Petrą Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę – Jauneikienę, seniausią          
Gudakiemio gyventoją Adelę Žėkienę, audėją Vladislavą Gudelionienę. Nevengiama istorinių         
faktų, datų. Iš jų galima būtų sudaryti Gudakiemio, Merkinės ir kitų vietovių, apie kurias rašoma,               
istoriografiją… 
Nors autorius dar pakankamai jaunas (gimęs 1956 m. Varėnos rajone, Kuciūnų vienkiemyje), bet             
jam žinoma kolūkinė tvarka, melioracija, sodybų naikinimas. Česlovas – buvęs aktyvus sąjūdietis,            
tikras Atgimimo vaikas. Apie tai byloja ne vienas jo knygos puslapis.  
Knyga prasideda trumpučiu „Leitmotyvu bėgančiam laikui“: „Anksčiau ar vėliau išsiveržia iš           
atminties klodų žiežirbos ir vis ryškiau blykčioja, nesustoja. Taip jos vieną dieną netikėtai įsirėžia į               
spengiančią vakaro tylą. Tos žiežirbos tarytum byloja apie praeitį, be kurios nebūtų dabarties.             
Tuomet viskas, kas mus supa, glaudžiai sąveikauja su istorija, žmogaus patirtimi ir jausmais. Tai              
mintys – nelyginant sparnuočiai – pakyla aukštai ir igai sklando. Ir dažniausiai daugiaspalvis             

https://slaptai.lt/alfredas-guscius-ziu-ziurek-ateina-kitas/


 

vasaros dangus palėpėje, besiskverbiantis pro langą, ima ir švelniai priglunda prie akių, parašytų ir              
neparašytų knygų. Tada atrodo, kad kiekvienas žmogus vienumoje rašo savo knygą. Gyvenimo –             
gražaus, liūdno ir kartais juokingo“. 

Česlovo Skaržinsko knyga – Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras  

Tai savotiška Č. Skaržinsko straipsnių rinktinė „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. Toje            
palėpėje, įrengtoje tėviškėje, „tik knygos ir įrišti laikraščiai bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja               
kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus. Per kelerius metus įsirengiau ramią oazę. Kiek               
daug išminties sutilpo į ilgą ir plačią antrojo aukšto erdvę – knygos jaukiai sugulė į lentynas… Prie                 
knygų sudėliojau Dzūkijos skulptoriaus Vytauto Šibailos ąžuolines Kristaus skulptūras. Kaip          
didingai jos atrodo tarp knygų, apšviestos auksinėmis vakarėjančios saulės spalvomis. Kiek dabar            
daug palaimingos tylos“.  Čia ir ir JAV išleista Lietuviškoji enciklopedija, ir žurnalai „Naujoji             
Romuva“, „Trimitas“, „Naujoji vaidilutė“, „Karys“, „Kultūra“, „Mūsų Vilnius“, „Šaltinis“ bei          
daugelis senųjų laikraščių, leidinių… „Keliavau į turgus, pas žmones į atokiausias vietoves. Po visą              
Lietuvą trankiausi, senąją spaudą pirkau didesniais kiekiais ir po krislelį. Įvairių spaudos pirkimo             
istorijų būta“. 
O kaip, ar išliks „popierinės knygos“? Išliks, teigia autorius, nes perkeltos į internetinę erdvę,              
knygos neteka „maginės skaitymo jėgos“. Tikriausiai ir sovietmečiu dideli tiražai neatitiko           
skaitytojų, nes „buvo daug pirkėjų, bet ne skaitytojų“. Kad Česlovas eruditas, netrunki įsivaizduoti.             
Jis nuoširdžiai mini rašytojų knygas, vertina jų „kūrinių ilgaamžiškumą“, lygina su dabartiniais.            
Prisimena, ką mena  Nobelio premijos laureatas H. Laksnesas romane „Pasaulio šviesa“, tokiu            
palyginimu pavadindamas poetus. Anot Česlovo Skaržinsko, laikas atsijoja ir palieka geriausius.           
„Taip buvo, yra ir bus mūsuose“.  
Palėpėje, nušviestoje popietinės saulės, atsirado ir Česlovo Skaržinsko individualus stilius, leksikos           
ypatybės. Stilius, sugeriantis ir bendruomenišką prigimtį, asmenybinį dorybingumą, tėvų palikimo          
bei gamtos paveldą. Esė „Rudens regėjimai“ autorius mąsto, kaip asmenybės savistaba būna            
produktyviausia tik tėviškėje, kad tiktai čia „gimtinės palaimintoje tyloje, prabyla net daiktai…, kur             
žmogus iš prigimties kuria amžinus namus sau ir ateinančioms kartoms“. 
Česlovas – ne tik knygų, bet dar ir gamtos vaikas, kuris nuo pat rudens laukia pavasario: „Jau                 
pirmosiomis kovo dienomis nekantriai skubu greičiau iš sostinės persikelti į savo sodybą, apsuptą             
senų didelių ir mažų, prieš metus ar anksčiau sodintų medžių. Nėra kito tokio stebuklo, kai naują                
gamtos – tarsi vaiko gimimo – klyksmą išgirsti kaime. Tik kaime – tykiame užutekyje –               



 

spalvingiausiai, ryškiausiai išsiskleidžia nauja gyvybė“ (Esė „Rašo žalią knygą“). Čia daug medžių,            
paukščių, bičių, ir žmonių, tokių, kaip autorius, giliai atsidavusių savo, kaip kalba krikščionys,             
„mažiesiems broliams“. Ne kartą minimi gamtininkų S. Paltanavičiaus, Eug. Drobelio, V.           
Monkevičiaus, o apie bitininką/ir ūkininką/ Vytautą Raulionį parašyta graži apybraiža „Ko           
nepasakė Vytautas“. 
 Autobiografiniame esė „Sekmadienio vargonai“ autorius rašo: „Prieš keturiasdešimt metų iš arčiau           
pamačiau Vilnių. O, Viešpatie, koks jis buvo iš pirmo žvilgsnio didingas… Bet koks iš tikrųjų tada                
buvo ir nūnai yra Vilniaus veidas – neįminiau net ir po daugelio metų. Gal todėl, kad šis senasis                  
miestas turi daug veidų. Gal ir todėl, kad jis pernelyg paslaptingas, prieštaringas, savo istorija mažai               
turintis sąsajų su praeities miestelėnais.“ 
Česlovas Vilniuje studijavo literatūrą, žurnalistiką, aprašo savo ir kitų pažįstamų studentų buitį,            
pomėgius; ypatingas Pedagoginio instituto ir Universiteto literatų susitikimas 1979 metais,          
vakarienė ir nakvynė Universiteto Saulėtekio bendrabutyje. „Su Liudu Vitkausku ar Antanu           
Kukanausku dažnai klajodavome po senąjį Vilnių“. Aplankyta ir Katedra, apžiūrėti joje buvę dailės             
kūriniai, klausyta vargonų muzikos. O tik 2001 m. apžiūrėti ir Rotušės požemiai. „Nustebino             
išlikusios ir dvejos daugiau kaip pusės tūkstantmečio senumo geležinės kalėjimo sienos, taip rūsyje             
išsaugota bausmės vykdymo patalpa“. 
Praeitis šiame esė koreliuoja su dabartimi – taip pažvelgta ir į vilniečių kalbą, žmones, jų apdarus,                
išorę – būtent per per asmeninę prizmę. Štai kaip aprašoma Vilniaus Katedroje įvykęs vargonų              
koncertas: „Buvome du tokie, anot kurso draugių, pamišėliai: aš ir būsimasis istorikas Antanas             
Kukanauskas… Klausydamiesi vargonų iš pradžių nesuprasdavome, kodėl į mus gana dažnai           
pasižiūri kiti koncerto klausytojai. Pasirodo, juos domino gana neįprasta klausytojų pora: aš buvau             
užsiauginęs ilgus, garbanotus, ant pečių gulančius plaukus, o mano draugas Antanas ne tik plikai              
nusikirpęs, bet ir nusiskutęs. Tada nešioti ilgus plaukus ir mūvėti kelnes su platėjančiomis iki žemės               
klešnėmis buvo itin madinga. Tačiau tuomet buvo keista matyti jauną pliką žmogų…“ 
Autorius gyvena Pašilaičiuose, mėgsta išeiti jo parką, surūkyti pypkę. Kol rūko, stebi aplinką,             
vilniečius. Kartą į akiratį pakliuvo moteris, ir vėl autorius pradeda savo žiū… rėjimą, lygina kurių               
eisena yra miestietiška, kurių kamietiška. Česlovo pypkės dūmo išvada: „Jau jų eisena išduoda, kad              
jei ne jos, tai jų tėvai tikrai gimę ir užaugę kaime“. 
2001 metais Česlovas į „Ūkininko patarėjo“ laikraštį ėmė interviu iš tuometės finansų ministrės             
Dalios Grybauskaitės, kuri pasakė apie sostinę: „Vilnius – irgi didelis kaimas“. O kai Česlovas              
buvo Danijoje, tai žymus mokslininkas paklaustas, „kokią kliūtį mums, einantiems          
nepriklauomybės keliu, teks įveikti“, atsakė: „Sunkiausia bus pakeisti save“. 
Tai vyraujanti tema knygoje. Labai įdomu skaityti ir „platformininkų“ medžiaga grįstus           
atsiminimus esė „Šaltoje Šalčios žemėje“. Mat Česlovas dirbo Šalčinininkų „Lenino priesakai“           
redakcijoje. Dirbo tuo metu, kai Lietuvoje prasidėjo Sąjūdis, Atgimimas. Redakcijos vadovai           
kiekvieną žinutę apie lietuvių tautinį atgimimą, apie Sajūdį priimdavo kaip jų partinės karjeros             
baigties pradžią. Č. Skaržinskas parodo ir psichologines dviprasmybes, į kurias pakliuvo ir lenkai,             
kaip Stanislavas Voitkievičius, kaip lietuvis Vytautas Adamonis.  
Knyga užbaigiama minorine gaida esė „O kaimietis tik eina skurdyn“. Pesimistinis akcentas            
nemažina knygos kainos. Ji turi savitą stilių, rimtumas kartais deramai išmainomas į ironišką bei              
saviironišką gaidas. Kartais pasitelkiama net anekdotinė situacija. Pasakojant apie mėsą sovietų           
Lietuvoje parduotuvėse, prisimenamas Petras Griškevičius, kurio valdymo metu „apskritai dingo          
mėsa, ją beveik visą iš Lietuvos išveždavo į Maskvą, tuometį Leningradą. Pamenu, vilniečiai pyko,              
koneveikė P. Griškevičių. Gal neatsitiktinai po vienos nakties Antakalnio kapinėse, kur buvo            
palaidotas Antanas Sniečkus, ant jo antkapio ar paminklo žmonės pamatė keistą užrašą: „Kelkis,             



 

Antanai, Petras mėsą valgo!“ 
Net į humoristinį akiratį „pakliuvo“ kalbininkas Bronys Savukynas ir poetas Antanas Venclova.            
„Nustebino ne tik šio kalbininko erudicija, bet ir meistriškas žymių žmonių ( pavyzdžiui, rašytojų              
Juozo Baltušio ar Antano Venclovos) kalbėsenos pamėgdžiojimas“. Bronys Savukynas papasakojo          
1978 m. studentams – lituanistams, užrašinėjantiems Ukmergės rajono tautosaką, vietovardžius,          
kaip „Neringos“ kavinėje Antanas Venclova privertė jį suvalgyti vieną keptą kiaušinį. „Žinai,            
Brony, vieną kiaušinį paimk iš mano lėkštės, ką?“ „Tada B. Savukynui teko paimti vieną keptą               
kiaušinį iš rašytojo lėkštės ir už jį sumokėti. Pasirodo, tuo metu kiaušinienė buvo pigiausias              
patiekalas, todėl A. Venclova jį labiausiai ir mėgęs…“ 
Č. Skaržinskas labai mėgsta vartoti veiksmažodžio dalelytę žiū ir prieveiksmį nūnai. Ir vis taikliai,              
stilistiškai taisyklingai. Neveltui bent pusė knygos yra apie žodžio meistrus – poetą Stasį Stacevičių,              
rašytojus Joną Mačiukevičių, Aloyzą Tendzegolskį, žurnalistą Henriką Vaitiekūną, fotomenininkus         
Algimantą ir Mindaugą Černiauskus. Platus ir gilus šios „Palėpės…“ kultūrinis kontekstas,           
autoriaus intelektualinis pasirengimas apmąstyti praeitį ir dabartį. Tai duoda vilties greitai išvysti ir             
kitą knygą, – žurnalistinės patirties autorius turi daug, nemenkos ir jo meninės žodžio galimybės.              
Subtilus Žodžio svorio jutimas. 
Tai, sakyčiau, po dzūko Romo Sadausko ilgai lauktas kito, daug jaunesnio, žurnalisto balsas….    
Česlovas Skaržinskas. PALĖPĖJE, Į KURIĄ ATSĖLINO VAKARAS. Standartų spaustuvė.         
2017. 
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Žurnalistų namuose - žurnalisto ir poeto Česlovo Skaržinsko knygos "Palėpėje, į kurią 
atsėlina vakaras" pristatymas 
2017-02-28 

  

Česlovas Skaržinskas 
   

Žurnalistų namuose kovo 15 d., 16, 30 val.  įvyks žurnalisto ir poeto Česlovo Skaržinsko 
naujos knygos "Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras" pristatymas. Knygą pristatys žurnalistas 
Henrikas Vaitiekūnas. Kviečiame kolegas. Plačiau apie knygą - Alfredas Guščius. 
--- 
Alfredas GUŠČIUS 
Literatūros kritikas                            
  
ŽIŪ... žiūrėk ateina kitas 
  
Česlovas Skaržinskas - poetas, žurnalistas, leidinių redaktorius. Trijų posmų eilėraštyje „Kelias" yra            
lyrinė jo apmąstymų apie save ir savo laiką kvintesencija: pašėlusiai srūvantį laiką, tėviškę, meilę,              
vienatvę. „Kaip greitai pavergia tyla, / Aš jos sūnus, kai spengia./Tada ji - atversta knyga žalia,                
/Atvertas žemės langas". Gaila - tik viena poezijos knyga „Lietus ir muzika, neturinti namų",              
išėjusi 1999 metais. Kitas laikas prabėgo žurnalistaujant. Apie pirmąją jo apybraižų, esė, pokalbių             
knygą „Šiaurės vėjo smėlynai" , 2007 m. , ir man teko rašyti. Ji buvo išspausdinta „Valstiečių                
laikraštyje", ten, kur Česlovas, perėmęs vairą iš Jono Švobos rankų, pradėjo redaktoriauti.   
Tematiškai ši knyga yra mišri: Česlovas mielai rašo apie Dzūkiją, tėvą, motiną, kaimynus, apie              
partizanus Ivanauskus, ūkininkus Vytautą ir Dalią Raulonius, mokytoją Antaną Čapliką,          



 

bibliotekininką Petrą Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio         
gyventoją Adelę Žėkienę, audėją Vladislovą Gudelionienę. Nevengiama istorinių faktų, datų. Iš jų            
galima būtų sudaryti Gudakiemio, Merkinės ir kitų vietovių, apie kurias rašoma, istoriografiją...            
Nors autorius dar pakankamai jaunas (gimęs 1956 m. Varėnos rajone, Kuciūnų vienkiemyje), bet             
jam žinoma kolūkinė tvarka, melioracija, sodybų naikinimas. Česlovas - buvęs aktyvus sąjūdietis,            
tikras Atgimimo vaikas. Apie tai yra ne vienas jo knygos puslapis.     
Knyga prasideda trumpučiu „Leitmotyvu bėgančiam laikui": „Anksčiau ar vėliau išsiveržia iš           
atminties klodų žiežirbos ir vis ryškiau blykčioja, nesustoja. Taip jos vieną dieną netikėtai įsirėžia į               
spengiančią vakaro tylą. Tos žiežirbos tarytum byloja apie praeitį, be kurios nebūtų dabarties.             
Tuomet viskas, kas mus supa, glaudžiai sąveikauja su istorija, žmogaus patirtimi ir jausmais. Tai              
mintys - nelyginant sparnuočiai pakyla aukštai ir ilgai sklando. Ir dažniausiai daugiaspalvis vasaros             
dangus palėpėje, besiskverbiantis pro langą, ima ir švelniai priglunda prie akių, parašytų ir             
neparašytų knygų. Tada atrodo, kad kiekvienas žmogus vienumoje rašo savo knygą. Gyvenimo -             
gražaus , liūdno ir kartais juokingo".    
Tai savotiška Č. Skaržinsko straipsnių rinktinė „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras" (2017). Toje             
palėpėje, įrengtoje tėviškėje, „tik knygos ir įrišti laikraščiai bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja               
kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus. Per kelerius metus įsirengiau ramią oazę. Kiek               
daug išminties sutilpo į ilgą ir plačią antrojo aukšto erdvę - knygos jaukiai sugulė į lentynas... Prie                 
knygų sudėliojau Dzūkijos skulptoriaus Vytauto Šibailos ąžuolines Kristaus skulptūras. Kaip          
didingai jos atrodo tarp knygų, apšviestos auksinėmis vakarėjančios saulės spalvomis. Kiek dabar            
daug palaimingos tylos". Čia ir tarpukarį išleista Lietuviškoji enciklopedija, ir žurnalai „Naujoji            
Romuva", „Trimitas", „Naujoji vaidilutė", „Karys", „Kultūra", „Mūsų Vilnius", „Šaltinis" bei          
daugelis senųjų laikraščių, leidinių ... „Keliavau į turgus, pas žmones į atokiausias vietoves. Po visą               
Lietuvą trankiausi - senąją spaudą pirkau didesniais kiekiais ir po krislelį. Įvairių spaudos pirkimo              
istorijų būta".  
O kaip, ar išliks „popierinės knygos"? Išliks, teigia autorius, nes perkeltos į internetinę erdvę,              
knygos netenka „maginės skaitymo jėgos". Tikriausiai ir sovietmečiu dideli tiražai neatitiko           
skaitytojų, nes „buvo daug pirkėjų, bet ne skaitytojų". Kad Česlovas eruditas netrunki įsivaizduoti.             
Jis nuoširdžiai mini rašytojų knygas, vertina jų „kūrinių ilgaamžiškumą", lygina su dabartiniais.            
Prisimena, ką mena Nobelio premijos laureatas H. Laksnesas romane „Pasaulio šviesa", tokiu            
palyginimu pavadindamas poetus. Anot Česlovo Skaržinsko, laikas atsijoja ir palieka geriausius.           
„Taip buvo, yra ir bus mūsuose".    
Palėpėje, nušviestoje popietinės saulės, atsirado ir Česlovo Skaržinsko individualus stilius, leksikos           
ypatybės. Stilius, sugeriantis ir bendruomenišką prigimtį, asmenybinį dorybingumą, tėvų palikimo          
bei gamtos paveldą. Esė „Rudens regėjimai" autorius mąsto, kaip asmenybės savistaba būna            
produktyviausia tik tėviškėje, kad tiktai čia „gimtinės palaimintoje tyloje, prabyla net daiktai..., kur             
žmogus iš prigimties kuria amžinus namus sau ir ateinančioms kartoms". Česlovas - ne tik knygų,               
bet dar ir gamtos vaikas, kuris nuo pat rudens laukia pavasario: „Jau pirmosiomis kovo dienomis               
nekantriai skubu greičiau iš sostinės persikelti į savo sodybą, apsuptą senų didelių ir mažų, prieš               
metus ar anksčiau sodintų medžių. Nėra kito tokio stebuklo, kai naują gamtos - tarsi vaiko gimimo -                 
klyksmą išgirsti kaime. Tik kaime - tykiame užutekyje - spalvingiausiai, ryškiausiai išsiskleidžia            
nauja gyvybė" (Esė „Rašo žalią knygą"). Čia daug medžių, paukščių, bičių, ir žmonių, tokių, kaip               
autorius, giliai atsidavusių savo, kaip kalba krikščionys, „mažiesiems broliams". Ne kartą minimi            
gamtininkų S. Paltanavičiaus, Eug. Drobelio, V. Monsevičiaus, o apie bitininką ir ūkininką Vytautą             
Raulonį parašyta graži apybraiža „Ko nepasakė Vytautas".      
Autobiografiniame esė „Sekmadienio vargonai" autorius rašo: „Prieš keturiasdešimt metų iš arčiau           
pamačiau Vilnių. O, Viešpatie, koks jis buvo iš pirmo žvilgsnio didingas... Bet koks iš tikrųjų tada                



 

buvo ir nūnai yra Vilniaus veidas - neįminiau net ir po daugelio metų. Gal todėl, kad šis senasis                  
miestas turi daug veidų. Gal ir todėl, kad jis pernelyg paslaptingas, prieštaringas, savo istorija mažai               
turintis sąsajų su praeities miestelėnais." Česlovas Vilniuje studijavo literatūrą, žurnalistiką, aprašo           
savo ir kitų pažįstamų studentų buitį, pomėgius; ypatingas Pedagoginio instituto ir Universiteto            
literatų susitikimas 1979 metais, vakarienė ir nakvynė Universiteto Saulėtekio bendrabutyje. „Su           
Liudu Vitkausku ar Antanu Kukanausku dažnai klajodavome po senąjį Vilnių". Aplankyta ir            
Katedra, apžiūrėti joje buvę dailės kūriniai, klausyta vargonų muzikos. O tik 2001 m. apžiūrėta ir               
Rotušės požemiai. „Nustebino išlikusios ir dvejos daugiau kaip pusės tūkstantmečio senumo           
geležinės kalėjimo sienos, taip rūsyje išsaugota bausmės vykdymo patalpa".    
Praeitis šiame esė koreliuoja su dabartimi - taip pažvelgta ir į vilniečių kalbą, žmones, jų apdarus,                
išorę - būtent per asmeninę prizmę. Štai kaip aprašoma Vilniaus Katedroje įvykęs vargonų             
koncertas: „Buvome du tokie, anot kurso draugių, pamišėliai: aš ir būsimasis istorikas Antanas             
Kukanauskas... Klausydamiesi vargonų iš pradžių nesuprasdavome, kodėl į mus gana dažnai           
pasižiūri kiti koncerto klausytojai. Pasirodo, juos domino gana neįprasta klausytojų pora: aš buvau             
užsiauginęs ilgus, garbanotus, ant pečių gulančius plaukus, o mano draugas Antanas ne tik plikai              
nusikirpęs, bet ir nusiskutęs. Tada nešioti ilgus plaukus ir mūvėti kelnes su platėjančiomis iki žemės               
klešnėmis buvo itin madinga. Tačiau tuomet buvo keista matyti jauną pliką žmogų..."  
Autorius gyvena Pašilaičiuose, mėgsta išeiti į jo parką, surūkyti pypkę. Kol rūko, stebi aplinką,              
vilniečius. Kartą į akiratį pakliuvo moteris, ir vėl autorius pradeda savo žiū... rėjimą, lygina kurių               
eisena yra miestietiška, kurių kaimietiška. Česlovo pypkės dūmo išvada: „Jau jų eisena išduoda, kad              
jei ne jos, tai jų tėvai tikrai gimę ir užaugę kaime".  2001 metais Česlovas į „Ūkininko patarėjo"                 
laikraštį ėmė interviu iš tuometės finansų ministrės Dalios Grybauskaitės, kuri pasakė apie sostinę:             
„Vilnius - irgi didelis kaimas". O kai Česlovas buvo Danijoje, tai žymus mokslininkas paklaustas,              
„kokią kliūtį mums, einantiems nepriklausomybės keliu, teks įveikti", atsakė: „Sunkiausia bus           
pakeisti save".     
Tai vyraujanti tema knygoje. Labai įdomu skaityti ir „platformininkų" medžiaga grįstus           
atsiminimus esė „Šaltoje Šalčios žemėje". Mat, Česlovas dirbo Šalčininkų „Lenino priesakai"           
redakcijoje. Dirbo tuo metu, kai Lietuvoje prasidėjo Sąjūdis, Atgimimas. Redakcijos vadovai           
kiekvieną žinutę apie lietuvių tautinį atgimimą, apie Sąjūdį, priimdavo, kaip jų partinės karjeros             
baigties pradžią. Č. Skaržinskas parodo ir psichologines dviprasmybes, į kurias pakliuvo ir lenkai,             
kaip Stanislavas Voitkevičius, kaip lietuvis Vytautas Adamonis.   
Knyga užbaigiama minorine gaida esė „O kaimietis tik eina skurdyn". Pesimistinis akcentas            
nemažina knygos kainos. Jis turi savitą stilių, rimtumas kartais deramai išmainomas į ironišką bei              
saviironišką gaidas. Kartais pasitelkiama net anekdotinė situacija. Pasakojant apie mėsą sovietų           
Lietuvos parduotuvėse, prisimenamas Petras Griškevičius, kurio valdymo metu „apskritai dingo          
mėsa, ją beveik visą iš Lietuvos išveždavo į Maskvą, tuometį Leningradą. Pamenu, vilniečiai pyko,              
koneveikė P. Griškevičių. Gal neatsitiktinai po vienos nakties Antakalnio kapinėse, kur buvo            
palaidotas Antanas Sniečkus, ant jo antkapio ar paminklo žmonės pamatė keistą užrašą: „Kelkis,             
Antanai, Petras mėsą valgo!" Net į humoristinį akiratį „pakliuvo" kalbininkas Bronys Savukynas ir             
poetas Antanas Venclova. „Nustebino ne tik šio kalbininko erudicija, bet ir meistriškas žymių             
žmonių (pavyzdžiui, rašytojų Juozo Baltušio ar Antano Venclovos) kalbėsenos pamėgdžiojimas".          
Bronys Savukynas papasakojo 1978 m. studentams - lituanistams, užrašinėjantiems Ukmergės          
rajono tautosaką, vietovardžius, kaip „Neringos" kavinėje Antanas Venclova privertė jį suvalgyti           
vieną keptą kiaušinį. „Žinai, Brony, vieną kiaušinį paimk iš mano lėkštės, ką?" „Tada B.              
Savukynui teko paimti vieną keptą kiaušinį iš rašytojo lėkštės ir už jį sumokėti. Pasirodo, tuo metu                
kiaušinienė buvo pigiausias patiekalas, todėl A. Venclova jį labiausiai ir mėgęs..."           
Č. Skaržinskas labai mėgsta vartoti veiksmažodžio dalelytę žiū ir prieveiksmį nūnai.  Ir vis             



 

taikliai, stilistiškai taisyklingai. Neveltui bent pusė knygos yra apie žodžio meistrus - poetą Stasį              
Stacevičių, rašytojus Joną Mačiukevičių, Aloyzą Tendzegolskį, žurnalistą Henriką Vaitiekūną,         
fotomenininkus Algimantą ir Mindaugą Černiauskus. Platus ir gilus šios „Palėpės ..." kultūrinis            
kontekstas, autoriaus intelektualinis pasirengimas apmąstyti praeitį ir dabartį. Tai duoda vilties           
greitai išvysti ir kitą knygą, - žurnalistinės patirties autorius turi daug, nemenkos ir jo meninės               
žodžio galimybės. Subtilus žodžio svorio jutimas.  
Tai, sakyčiau, po dzūko Romo Sadausko ilgai lauktas kito, daug jaunesnio, žurnalisto balsas....    
  

    

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
Česlovo Skaržinsko knygos pristatymas 

●  

Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Naujoji g. 48) vyks poeto, žurnalisto, publicisto            
Česlovo Skaržinsko naujausios knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas. 
Česlovas Skaržinskas – poezijos „Lietus ir muzika, neturinti namų“ (1999) bei publicistikos –             
„Šiaurės vėjo smėlynai“ (2007) – autorius. Skaitytojų teismui atidavė trečiąją – publicistikos knygą             
„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. Joje autorius daug vietos skiria tarpukario Lietuvos ir nūdienos              
žurnalistikai. Pateikia pasakojimus iš darbo „Valstiečių laikraščio“, „Respublikos“, tuomečio         
Šalčininkų rajono laikraščio „Lenino priesakai“ redakcijose. Publikuojami interviu su garsiu          
televizijos žurnalistu Henriku Vaitiekūnu, rašytoju, Varėnos rajono laikraščio „Merkio kraštas“          
vyriausiuoju redaktoriumi Aloyzu Tendzegolskiu. Pasakojama apie ilgametį „Valstiečių laikraščio“         
vyriausiąjį redaktorių Joną Švobą, poetą, eseistą ir žurnalistą Stasį Stacevičių. Knygoje           
publikuojama dokumentinė apybraiža apie Varėnos rajono keturių brolių partizanų Ivanauskų ir jų            
šeimos likimą, pasakojama apie kraštiečių susitikimus Marcinkonyse, pristatoma fotomenininkų         
brolių Černiauskų, rašytojo Jono Mačiukevičiaus kūryba. 
Autoriaus sukaupta trisdešimties metų patirtis įvairiose šalies laikraščių redakcijose virto skaudžiais           
ir džiugiais būtojo laiko prisiminimais ir apmąstymais. Knygoje dominuoja esė žanro tekstai:            
įžvalgos, apmąstymai, prisiminimai. Daugelyje jų akcentuojama skaudi nutolusio ir dabartinio laiko           
sandūra – sovietmečiu sostinės aukštųjų mokyklų literatų pirmieji kūrybiniai bandymai, dienraščio          
Respublika žurnalisto darbas pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Šalčininkų krašte.         
Autorius gvildena skaudžią kaimo temą, atskleidžia tragišką kaimiečių padėtį. 
Česlovo Skaržinsko naujausios knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas vyks kovo            
28 d. 16.30 val. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Naujoji g. 48). 
Pristatyme dalyvaus istorikas Linas Janulevičius, žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas ir          
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys. 



 

 

 
2017-03-16 - Naujienos - Česlovo Skaržinsko knygos pristatymas 

Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Naujoji g. 48, Alytus) vyks 
poeto, žurnalisto, publicisto Česlovo Skaržinsko naujausios knygos „Palėpėje, į 
kurią atsėlina vakaras“ pristatymas. 
Česlovas Skaržinskas – poezijos knygos „Lietus ir muzika, neturinti namų“ 
(1999) bei publicistikos knygos „Šiaurės vėjo smėlynai“ (2007) – autorius. 
Skaitytojų teismui atidavė trečiąją – publicistikos knygą „Palėpėje, į kurią 
atsėlina vakaras“. Joje autorius daug vietos skiria tarpukario Lietuvos ir 
nūdienos žurnalistikai. Pateikia pasakojimus iš darbo „Valstiečių laikraščio“, 
„Respublikos“, tuomečio Šalčininkų rajono laikraščio „Lenino priesakai“ 
redakcijose. Publikuojami interviu su garsiu televizijos žurnalistu Henriku 

Vaitiekūnu, rašytoju, Varėnos rajono laikraščio „Merkio kraštas“ vyriausiuoju redaktoriumi Aloyzu 
Tendzegolskiu. Pasakojama apie ilgametį „Valstiečių laikraščio“ vyriausiąjį redaktorių Joną Švobą, 
poetą, eseistą ir žurnalistą Stasį Stacevičių. Knygoje publikuojama dokumentinė apybraiža apie 
Varėnos rajono keturių brolių partizanų Ivanauskų ir jų šeimos likimą, pasakojama apie kraštiečių 
susitikimus Marcinkonyse, pristatoma fotomenininkų brolių Černiauskų, rašytojo Jono 
Mačiukevičiaus kūryba. 
Autoriaus sukaupta trisdešimties metų patirtis įvairiose šalies laikraščių redakcijose virto skaudžiais 
ir džiugiais būtojo laiko prisiminimais ir apmąstymais. Knygoje dominuoja esė žanro tekstai: 
įžvalgos, apmąstymai, prisiminimai. Daugelyje jų akcentuojama skaudi nutolusio ir dabartinio laiko 
sandūra – sovietmečiu sostinės aukštųjų mokyklų literatų pirmieji kūrybiniai bandymai, dienraščio 
„Respublika“ žurnalisto darbas pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Šalčininkų krašte. 
Autorius gvildena skaudžią kaimo temą, atskleidžia tragišką kaimiečių padėtį. 
Česlovo Skaržinsko naujausios knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas vyks kovo 
28 d. 16.30 val. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Naujoji g. 48, Alytus). 
Pristatyme dalyvaus istorikas Linas Janulevičius, žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas ir 
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys. 
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos info 

http://www.arsa.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=%5btmpl_name%5d&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_article_category_view&m_article_cat_id=8


 

 

 

Skelbimai 

Alytaus rajono savivaldybė pridėjo įvykį įvykis 
Vakar, 02:27 ·  

Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Naujoji g. 48, Alytus) vyks poeto, žurnalisto, 
publicisto Česlovo Skaržinsko naujausios knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas. 
Česlovas Skaržinskas – poezijos knygos „Lietus ir muzika, neturinti namų“ (1999) bei publicistikos 
knygos „Šiaurės vėjo smėlynai“ (2007) – autorius. Skaitytojų teismui atidavė trečiąją – 
publicistikos knygą „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. Joje autorius daug vietos skiria tarpu... 
Žiūrėti daugiau 

 

KOV28 d. 

Česlovo Skaržinsko knygos pristatymas 

An 16:30 UTC+03 · Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka · Alytus, Alytus County 

1 person interested 

Formos viršus 
PatinkaKomentuoti 

Romas Glinskas, Gita Stankeviciute ir 2 kiti(-ų) tai mėgsta.  

https://www.facebook.com/Alytausrajonas/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/events/1864748980453334/
https://www.facebook.com/events/1864748980453334/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/Alytausrajonas/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/AlytausRSVB/
https://www.facebook.com/events/1864748980453334/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
https://www.facebook.com/events/1864748980453334/?ref=3&action_history=null


 

 
 
 
kovo 19, 2017 
Kviečiame į Č. Skaržinsko knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymą  

 

Kviečiame į naujausios Česlovo Skaržinsko knygos Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras pristatymą.  

Knygos pristatymas vyks kovo 28 d. 16.30 val. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje             
(Naujoji g. 48). 

Pristatyme dalyvaus istorikas Linas Janulevičius, žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas ir          
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys. 

 

ŽIŪ… žiūrėk ateina kitas 

Alfredas Guščius, literatūros kritikas                           

Česlovas Skaržinskas – poetas, žurnalistas, leidinių redaktorius. Trijų posmų eilėraštyje „Kelias“           
yra lyrinė jo apmąstymų apie save ir savo laiką kvintesencija: pašėlusiai srūvantį laiką, tėviškę,              
meilę, vienatvę. „Kaip greitai pavergia tyla, / Aš jos sūnus, kai spengia./Tada ji – atversta knyga                
žalia, /Atvertas žemės langas“.  Gaila – tik viena poezijos knyga „Lietus ir muzika, neturinti namų“,               
išėjusi 1999 metais. Kitas laikas prabėgo žurnalistaujant. Apie pirmąją jo apybraižų, esė, pokalbių             
knygą „Šiaurės vėjo smėlynai“ , 2007 m. , ir man teko rašyti. Ji buvo išspausdinta „Valstiečių                
laikraštyje“, ten, kur Česlovas, perėmęs vairą iš Jono Švobos rankų, pradėjo redaktoriauti.  

Tematiškai ši knyga yra mišri: Česlovas mielai rašo apie Dzūkiją, tėvą, motiną, kaimynus, apie              
partizanus Ivanauskus, ūkininkus Vytautą ir Dalią Raulonius, mokytoją Antaną Čapliką,          



 

bibliotekininką Petrą Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio         
gyventoją Adelę Žėkienę, audėją Vladislovą Gudelionienę. Nevengiama istorinių faktų, datų. Iš jų            
galima būtų sudaryti Gudakiemio, Merkinės ir kitų vietovių, apie kurias rašoma,  istoriografiją…            
Nors autorius dar pakankamai jaunas (gimęs 1956 m. Varėnos rajone, Kuciūnų vienkiemyje), bet             
jam žinoma kolūkinė tvarka, melioracija, sodybų naikinimas. Česlovas – buvęs aktyvus sąjūdietis,            
tikras Atgimimo vaikas. Apie tai yra ne vienas jo knygos puslapis.     

Knyga prasideda trumpučiu „Leitmotyvu bėgančiam laikui“: „Anksčiau ar vėliau išsiveržia iš           
atminties klodų žiežirbos ir vis ryškiau blykčioja, nesustoja. Taip jos vieną dieną netikėtai įsirėžia į               
spengiančią vakaro tylą. Tos žiežirbos tarytum byloja apie praeitį, be kurios nebūtų dabarties.             
Tuomet viskas, kas mus supa, glaudžiai sąveikauja su istorija, žmogaus patirtimi ir jausmais. Tai              
mintys – nelyginant sparnuočiai pakyla aukštai ir ilgai sklando. Ir dažniausiai daugiaspalvis vasaros             
dangus palėpėje, besiskverbiantis pro langą, ima ir švelniai priglunda prie akių, parašytų ir             
neparašytų knygų. Tada atrodo, kad kiekvienas žmogus vienumoje rašo savo knygą. Gyvenimo –             
gražaus , liūdno ir kartais juokingo“.    

Tai savotiška Č. Skaržinsko straipsnių rinktinė „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ *. Toje             
palėpėje, įrengtoje tėviškėje, „tik knygos ir įrišti laikraščiai bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja               
kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus. Per kelerius metus įsirengiau ramią oazę. Kiek               
daug išminties sutilpo į ilgą ir plačią antrojo aukšto erdvę – knygos jaukiai sugulė į lentynas… Prie                 
knygų sudėliojau Dzūkijos skulptoriaus Vytauto Šibailos ąžuolines Kristaus skulptūras. Kaip          
didingai jos atrodo tarp knygų, apšviestos auksinėmis vakarėjančios saulės spalvomis. Kiek dabar            
daug palaimingos tylos“. Čia ir tarpukarį išleista Lietuviškoji enciklopedija, ir žurnalai „Naujoji            
Romuva“, „Trimitas“, „Naujoji vaidilutė“, „Karys“, „Kultūra“, „Mūsų Vilnius“, „Šaltinis“ bei          
daugelis senųjų laikraščių, leidinių … „Keliavau į turgus, pas žmones į atokiausias vietoves. Po visą               
Lietuvą  trankiausi – senąją spaudą pirkau didesniais kiekiais ir po krislelį. Įvairių spaudos pirkimo              
istorijų būta“. 

O kaip, ar išliks „popierinės knygos“? Išliks, teigia autorius, nes perkeltos į internetinę erdvę,              
knygos netenka „maginės skaitymo jėgos“. Tikriausiai ir sovietmečiu dideli tiražai neatitiko           
skaitytojų, nes „buvo daug pirkėjų, bet ne skaitytojų“. Kad Česlovas eruditas netrunki įsivaizduoti.             
Jis nuoširdžiai mini rašytojų knygas, vertina jų „kūrinių ilgaamžiškumą“, lygina su dabartiniais.            
Prisimena, ką mena  Nobelio premijos laureatas H. Laksnesas romane „Pasaulio šviesa“, tokiu            
palyginimu pavadindamas poetus. Anot Česlovo Skaržinsko, laikas atsijoja ir palieka geriausius.           
„Taip buvo, yra ir bus mūsuose“.    

Palėpėje, nušviestoje popietinės saulės, atsirado ir Česlovo Skaržinsko individualus stilius, leksikos           
ypatybės. Stilius, sugeriantis ir bendruomenišką prigimtį, asmenybinį dorybingumą, tėvų palikimo          
bei gamtos paveldą. Esė „Rudens regėjimai“ autorius mąsto, kaip asmenybės savistaba būna            
produktyviausia tik tėviškėje, kad tiktai čia „gimtinės palaimintoje tyloje, prabyla net daiktai…, kur             
žmogus iš prigimties kuria amžinus namus sau ir ateinančioms kartoms“.  Česlovas – ne tik knygų,               
bet dar ir gamtos vaikas, kuris nuo pat rudens laukia pavasario: „Jau pirmosiomis kovo dienomis               
nekantriai skubu greičiau iš sostinės persikelti į savo sodybą, apsuptą senų didelių ir mažų, prieš               
metus ar anksčiau sodintų medžių. Nėra kito tokio stebuklo, kai naują gamtos – tarsi vaiko gimimo                
– klyksmą išgirsti kaime. Tik kaime – tykiame užutekyje – spalvingiausiai, ryškiausiai išsiskleidžia             
nauja gyvybė“ (Esė „Rašo žalią knygą“). Čia daug medžių, paukščių, bičių, ir žmonių, tokių, kaip               
autorius, giliai atsidavusių savo, kaip kalba krikščionys, „mažiesiems broliams“. Ne kartą minimi            
gamtininkų S. Paltanavičiaus, Eug. Drobelio, V. Monsevičiaus, o apie bitininką ir ūkininką Vytautą             



 

Raulonį parašyta graži apybraiža „Ko nepasakė Vytautas“.      

Autobiografiniame esė „Sekmadienio vargonai“ autorius rašo: „Prieš keturiasdešimt metų iš arčiau           
pamačiau Vilnių. O, Viešpatie, koks jis buvo iš pirmo žvilgsnio didingas…  Bet koks iš tikrųjų tada                
buvo ir nūnai yra Vilniaus veidas – neįminiau net ir po daugelio metų. Gal todėl, kad šis senasis                  
miestas turi daug veidų. Gal ir todėl, kad jis pernelyg paslaptingas, prieštaringas, savo istorija mažai               
turintis sąsajų su praeities miestelėnais.“ Česlovas Vilniuje studijavo literatūrą, žurnalistiką, aprašo           
savo ir kitų pažįstamų studentų buitį, pomėgius; ypatingas Pedagoginio instituto ir Universiteto            
literatų susitikimas 1979 metais,  vakarienė ir nakvynė  Universiteto Saulėtekio bendrabutyje. „Su           
Liudu Vitkausku ar Antanu Kukanausku dažnai klajodavome po senąjį Vilnių“. Aplankyta ir            
Katedra, apžiūrėti joje buvę dailės kūriniai, klausyta vargonų muzikos. O tik 2001 m. apžiūrėta ir               
Rotušės požemiai. „Nustebino išlikusios ir dvejos daugiau kaip pusės tūkstantmečio senumo           
geležinės kalėjimo sienos, taip rūsyje išsaugota bausmės vykdymo patalpa“.    

Praeitis šiame esė koreliuoja su dabartimi – taip pažvelgta ir į vilniečių kalbą, žmones, jų apdarus,                
išorę – būtent per asmeninę prizmę. Štai kaip aprašoma Vilniaus Katedroje įvykęs vargonų             
koncertas: „Buvome du tokie, anot kurso draugių, pamišėliai: aš ir būsimasis istorikas Antanas             
Kukanauskas… Klausydamiesi vargonų iš pradžių nesuprasdavome, kodėl į mus gana dažnai           
pasižiūri kiti koncerto klausytojai. Pasirodo, juos domino gana neįprasta klausytojų pora: aš buvau             
užsiauginęs ilgus, garbanotus, ant pečių gulančius plaukus, o mano draugas Antanas ne tik plikai              
nusikirpęs, bet ir nusiskutęs. Tada nešioti ilgus plaukus ir mūvėti kelnes su platėjančiomis iki žemės               
klešnėmis buvo itin madinga. Tačiau tuomet buvo keista matyti jauną pliką žmogų…“ 

Autorius gyvena Pašilaičiuose, mėgsta išeiti į jo parką, surūkyti pypkę. Kol rūko, stebi aplinką,              
vilniečius. Kartą į akiratį pakliuvo moteris, ir vėl autorius pradeda savo žiū… rėjimą, lygina kurių               
eisena yra miestietiška, kurių kaimietiška. Česlovo pypkės dūmo išvada: „Jau jų eisena išduoda, kad              
jei ne jos, tai jų tėvai tikrai gimę ir užaugę kaime“.  2001 metais Česlovas į „Ūkininko patarėjo“                 
laikraštį ėmė interviu iš tuometės finansų ministrės Dalios Grybauskaitės, kuri pasakė apie sostinę:             
„Vilnius – irgi didelis kaimas“. O kai Česlovas buvo Danijoje, tai žymus mokslininkas paklaustas,              
„kokią kliūtį mums, einantiems nepriklausomybės keliu, teks įveikti“, atsakė: „Sunkiausia bus           
pakeisti save“.     

Tai vyraujanti tema knygoje. Labai įdomu skaityti ir „platformininkų“ medžiaga grįstus           
atsiminimus esė „Šaltoje Šalčios žemėje“. Mat, Česlovas dirbo Šalčininkų „Lenino priesakai“           
redakcijoje. Dirbo tuo metu, kai Lietuvoje prasidėjo Sąjūdis, Atgimimas. Redakcijos vadovai           
kiekvieną žinutę apie lietuvių tautinį atgimimą, apie Sąjūdį, priimdavo, kaip jų partinės karjeros             
baigties pradžią. Č. Skaržinskas parodo ir psichologines dviprasmybes, į kurias pakliuvo ir lenkai,             
kaip Stanislavas Voitkevičius, kaip lietuvis Vytautas Adamonis.  

Knyga užbaigiama minorine gaida esė „O kaimietis tik eina skurdyn“. Pesimistinis akcentas            
nemažina knygos kainos. Jis turi savitą stilių, rimtumas kartais deramai išmainomas į ironišką bei              
saviironišką gaidas. Kartais pasitelkiama net anekdotinė situacija. Pasakojant apie mėsą sovietų           
Lietuvos parduotuvėse, prisimenamas Petras Griškevičius, kurio valdymo metu „apskritai dingo          
mėsa, ją beveik visą iš Lietuvos išveždavo į Maskvą, tuometį Leningradą. Pamenu, vilniečiai pyko,              
koneveikė P. Griškevičių. Gal neatsitiktinai po vienos nakties Antakalnio kapinėse, kur buvo            
palaidotas Antanas Sniečkus, ant jo antkapio ar paminklo žmonės pamatė keistą užrašą: „Kelkis,             
Antanai, Petras mėsą valgo!“ Net į humoristinį akiratį „pakliuvo“ kalbininkas Bronys Savukynas ir             
poetas Antanas Venclova. „Nustebino ne tik šio kalbininko erudicija, bet ir meistriškas žymių             
žmonių (pavyzdžiui, rašytojų Juozo Baltušio ar Antano Venclovos) kalbėsenos pamėgdžiojimas“.          



 

Bronys Savukynas papasakojo 1978 m. studentams – lituanistams, užrašinėjantiems Ukmergės          
rajono tautosaką, vietovardžius, kaip „Neringos“ kavinėje Antanas Venclova privertė jį suvalgyti           
vieną keptą kiaušinį. „Žinai, Brony, vieną kiaušinį paimk iš mano lėkštės, ką?“ „Tada B.              
Savukynui teko paimti vieną keptą kiaušinį iš rašytojo lėkštės ir už jį sumokėti. Pasirodo, tuo metu                
kiaušinienė buvo pigiausias patiekalas, todėl A. Venclova jį labiausiai ir mėgęs…“           

Č. Skaržinskas labai mėgsta vartoti veiksmažodžio dalelytę žiū ir prieveiksmį nūnai.  Ir vis             
taikliai, stilistiškai taisyklingai. Neveltui bent pusė knygos yra apie žodžio meistrus – poetą Stasį              
Stacevičių, rašytojus Joną Mačiukevičių, Aloyzą Tendzegolskį, žurnalistą Henriką Vaitiekūną,         
fotomenininkus Algimantą ir Mindaugą Černiauskus. Platus ir gilus šios „Palėpės …“ kultūrinis            
kontekstas, autoriaus intelektualinis pasirengimas apmąstyti praeitį ir dabartį. Tai duoda  vilties           
greitai išvysti ir kitą knygą, – žurnalistinės patirties autorius turi daug, nemenkos ir jo meninės               
žodžio galimybės. Subtilus žodžio svorio jutimas. 

Tai, sakyčiau, po dzūko Romo Sadausko ilgai lauktas kito, daug jaunesnio, žurnalisto balsas….        

*Česlovas Skaržinskas. PALĖPĖJE, Į KURIĄ ATSĖLINA VAKARAS. Standartų spaustuvė.         
2017. 

 

 

 

Kovo 28-ąją Alytuje Č.Skaržinskas pristatys knygą "Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras"  



 

 

Česlovas Skaržinskas kviečia į savo naujausios knygos "Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras" pristatymą. 

Knygos pristatymas vyks kovo 28 d. 16.30 val. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Naujoji 
g. 48). 

Pristatyme dalyvaus istorikas Linas Janulevičius, žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas ir Vilniaus 
apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys 

Alfredas GUŠČIUS 

Literatūros kritikas 

Česlovas Skaržinskas – poetas, žurnalistas, leidinių redaktorius. Trijų posmų eilėraštyje „Kelias“ yra lyrinė 
jo apmąstymų apie save ir savo laiką kvintesencija: pašėlusiai srūvantį laiką, tėviškę, meilę, vienatvę. „Kaip 
greitai pavergia tyla,/ Aš jos sūnus, kai spengia./Tadaji- atversta knyga žalia, /Atvertas žemės langas“. Gaila 
– tik viena poezijos knyga „Lietus ir muzika, neturinti namų“, išėjusi  1999 metais. Kitas  laikas prabėgo 
žurnalistaujant.Apie pirmąją jo apybraižų, esė, pokalbių knygą „Šiaurės vėjo smėlynai“ , 2007 m. , ir man 
teko rašyti. Ji buvo išspausdinta „Valstiečių laikraštyje“, ten, kur Česlovas, perėmęs vairą iš Jono Švobos 
rankų, pradėjo redaktoriauti.   

Tematiškai ši knyga yra mišri:Česlovas mielai rašo apie Dzūkiją, tėvą, motiną,  kaimynus, apie partizanus 
Ivanauskus, ūkininkus Vytautą ir Dalią Raulonius, mokytoją Antaną Čapliką, bibliotekininką Petrą Zurlį, 
liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę,seniausią Gudakiemio gyventoją Adelę Žėkienę, audėją 
Vladislovą Gudelionienę. Nevengiama istorinių faktų, datų. Iš jų galima būtų sudaryti Gudakiemio, Merkinės 
ir kitų vietovių, apie kurias rašoma, istoriografiją... Nors autorius dar pakankamai jaunas (gimęs 1956 m. 
Varėnos rajone, Kuciūnų vienkiemyje), bet jam žinoma kolūkinė tvarka, melioracija, sodybų naikinimas. 
Česlovas – buvęs aktyvus sąjūdietis, tikras Atgimimo vaikas. Apie tai yra ne vienas jo knygos puslapis.   

Knyga prasideda trumpučiu „Leitmotyvu bėgančiam laikui“: „Anksčiau ar vėliau išsiveržia iš atminties 
klodų žiežirbos ir vis ryškiau blykčioja, nesustoja. Taip jos vieną dieną netikėtai įsirėžia į spengiančią vakaro 
tylą. Tos žiežirbos tarytum byloja apie praeitį, be kurios nebūtų dabarties. Tuomet viskas, kas mus supa, 
glaudžiai sąveikauja su istorija, žmogaus patirtimi ir jausmais. Tai mintys – nelyginant sparnuočiai pakyla 
aukštai ir ilgai sklando. Ir dažniausiai daugiaspalvis vasaros dangus palėpėje, besiskverbiantis pro langą, ima 
ir švelniai priglunda prie akių, parašytų ir neparašytų knygų. Tada atrodo, kad kiekvienas žmogus vienumoje 
rašo savo knygą. Gyvenimo – gražaus , liūdno ir kartais juokingo“.  

Tai savotiška Č. Skaržinsko straipsnių rinktinė „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“*. Toje palėpėje, 
įrengtoje tėviškėje, „tik knygos ir įrišti laikraščiai bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apiemūsų 
praeitį, dabartį ir būsimus metus. Per kelerius metus įsirengiau ramią oazę. Kiek daug išminties sutilpo į ilgą 
ir plačią antrojo aukšto erdvę – knygos jaukiai sugulė į lentynas... Prie knygų sudėliojau Dzūkijos 
skulptoriaus Vytauto Šibailos ąžuolines Kristaus skulptūras. Kaip didingai jos atrodo tarp knygų, apšviestos 
auksinėmis vakarėjančios saulės spalvomis. Kiek dabar daug palaimingos tylos“. Čia ir tarpukarį išleista 
Lietuviškoji enciklopedija, ir žurnalai „Naujoji Romuva“, „Trimitas“, „Naujoji vaidilutė“, „Karys“, 



 

„Kultūra“, „Mūsų Vilnius“, „Šaltinis“bei daugelis senųjų laikraščių, leidinių ... „Keliavau į turgus, pas 
žmones į atokiausias vietoves. Po visą Lietuvą trankiausi - senąją spaudą pirkau didesniais kiekiais ir po 
krislelį. Įvairių spaudos pirkimo istorijų būta“. 

O kaip, ar išliks „popierinės knygos“?Išliks, teigia autorius, nes perkeltos į internetinę erdvę, knygos netenka 
„maginės skaitymo jėgos“. Tikriausiai ir sovietmečiu dideli tiražai neatitiko skaitytojų, nes „buvo daug 
pirkėjų, bet ne skaitytojų“. Kad Česlovas eruditas netrunki įsivaizduoti. Jis nuoširdžiai mini rašytojų knygas, 
vertina jų „kūrinių ilgaamžiškumą“, lygina su dabartiniais. Prisimena, ką mena  Nobelio premijos laureatas 
H. Laksnesas romane „Pasaulio šviesa“, tokiu palyginimu pavadindamas poetus. Anot Česlovo Skaržinsko, 
laikasatsijoja ir palieka geriausius. „Taip buvo, yra ir bus mūsuose“.   

Palėpėje, nušviestoje popietinės saulės,  atsirado ir Česlovo Skaržinsko individualus stilius, leksikos 
ypatybės. Stilius, sugeriantis ir bendruomenišką prigimtį, asmenybinį dorybingumą, tėvų palikimo bei 
gamtos paveldą.  Esė „Rudens regėjimai“ autorius mąsto,  kaip asmenybės savistaba būna produktyviausia 
tik tėviškėje, kad tiktai čia „gimtinės palaimintoje tyloje, prabyla net daiktai..., kur žmogus iš prigimties 
kuria amžinus namus sau ir ateinančioms kartoms“. Česlovas – ne tik knygų, bet dar ir gamtos vaikas, kuris 
nuo pat rudens laukia pavasario:  „Jau pirmosiomis kovo dienomis nekantriai skubu greičiau iš sostinės  
persikelti į savo sodybą, apsuptą senų didelių ir mažų, prieš metus ar anksčiau sodintų medžių. Nėra kito 
tokio stebuklo, kai naują gamtos – tarsi vaiko gimimo – klyksmą išgirsti kaime. Tik kaime – tykiame 
užutekyje – spalvingiausiai, ryškiausiai išsiskleidžia nauja gyvybė“ (Esė „Rašo žalią knygą“). Čia daug 
medžių, paukščių, bičių,  ir žmonių, tokių, kaip autorius, giliai atsidavusių savo, kaip kalba krikščionys, 
„mažiesiems broliams“. Ne kartą minimi gamtininkų S. Paltanavičiaus, Eug. Drobelio, V. Monsevičiaus, o 
apie bitininkąir ūkininką Vytautą Raulonįparašyta graži apybraiža „Ko nepasakė Vytautas“.  

Autobiografiniame esė „Sekmadienio vargonai“ autorius rašo: „Prieš keturiasdešimt metų iš arčiau pamačiau 
Vilnių. O, Viešpatie, koks jis buvo iš pirmo žvilgsnio didingas...  Bet koks iš tikrųjų tada buvo ir nūnai yra 
Vilniaus veidas - neįminiaunet ir po daugelio metų. Gal todėl, kad šis senasis miestas turi daug veidų. Gal ir 
todėl, kad jis pernelyg paslaptingas, prieštaringas, savo istorija mažai turintis sąsajų su praeities 
miestelėnais.“ Česlovas Vilniuje studijavo literatūrą, žurnalistiką, aprašo savo ir kitų pažįstamų studentų 
buitį, pomėgius; ypatingas Pedagoginio instituto ir Universiteto literatų susitikimas 1979 metais, vakarienė ir 
nakvynė Universiteto Saulėtekio bendrabutyje. „Su Liudu Vitkausku ar Antanu Kukanausku dažnai 
klajodavome po senąjį Vilnių“. Aplankyta ir Katedra, apžiūrėti joje buvę dailės kūriniai, klausyta vargonų 
muzikos. O tik 2001 m. apžiūrėta ir Rotušės požemiai. „Nustebino išlikusios ir dvejos daugiau kaip pusės 
tūkstantmečio senumo geležinės kalėjimo sienos, taip rūsyje išsaugota bausmės vykdymo patalpa“.  

Praeitis šiame esė koreliuoja su dabartimi – taip pažvelgta ir į vilniečių kalbą, žmones, jų apdarus, išorę - 
būtent per asmeninę prizmę. Štai kaip aprašoma Vilniaus Katedroje įvykęs vargonų koncertas: „Buvome du 
tokie, anot kurso draugių, pamišėliai: aš ir būsimasis istorikas Antanas Kukanauskas... Klausydamiesi 
vargonų iš pradžių nesuprasdavome, kodėl į mus gana dažnai pasižiūri kiti koncerto klausytojai. Pasirodo, 
juos domino gana neįprasta klausytojų pora: aš buvau užsiauginęs ilgus, garbanotus, ant pečių gulančius 
plaukus, o mano draugas Antanas ne tik plikai nusikirpęs, bet ir nusiskutęs. Tada nešioti ilgus plaukusir 
mūvėti kelnes su platėjančiomis iki žemės klešnėmis buvo itin madinga. Tačiau tuomet buvo keista matyti 
jauną pliką žmogų...“  

Autorius gyvena Pašilaičiuose, mėgsta išeiti į jo parką, surūkyti pypkę. Kol rūko, stebi aplinką, vilniečius. 
Kartą į akiratį pakliuvo moteris, ir vėl autorius pradeda savo žiū... rėjimą,lygina kurių eisena yra 
miestietiška, kurių kaimietiška. Česlovo pypkės dūmo išvada: „Jau jų eisena išduoda, kad jei ne jos, tai jų 
tėvai tikrai gimę ir užaugę kaime“.   2001 metais Česlovas į „Ūkininko patarėjo“ laikraštį ėmė interviu iš 



 

tuometės finansų ministrės Dalios Grybauskaitės, kuri pasakė apie sostinę: „Vilnius – irgi didelis kaimas“.  O 
kai Česlovas buvo Danijoje, tai žymus mokslininkas paklaustas, „kokią kliūtį mums, einantiems 
nepriklausomybės keliu, teks įveikti“, atsakė: „Sunkiausia bus pakeisti save“. 

Tai vyraujanti tema knygoje. Labai įdomu skaityti ir „platformininkų“ medžiaga grįstus atsiminimus esė 
„Šaltoje Šalčios žemėje“. Mat, Česlovas dirbo Šalčininkų „Lenino priesakai“ redakcijoje. Dirbo tuo metu, 
kai Lietuvoje prasidėjo Sąjūdis, Atgimimas. Redakcijos vadovai kiekvieną žinutę apie lietuvių tautinį 
atgimimą, apie Sąjūdį, priimdavo, kaip jų partinės karjeros baigties pradžią. Č. Skaržinskas parodo ir 
psichologines dviprasmybes, į kurias pakliuvo ir lenkai, kaip StanislavasVoitkevičius, kaip lietuvis Vytautas 
Adamonis.   

Knyga užbaigiama minorine gaida esė „O kaimietis  tik eina skurdyn“. Pesimistinis akcentas nemažina 
knygos kainos. Jis turi savitą stilių, rimtumas kartais deramai išmainomas į ironišką bei saviironiškągaidas. 
Kartais pasitelkiama net anekdotinė situacija. Pasakojant apie mėsą sovietų Lietuvos parduotuvėse, 
prisimenamas Petras Griškevičius, kurio valdymo metu „apskritai dingo mėsa, ją beveik visą iš Lietuvos 
išveždavo į Maskvą, tuometį Leningradą. Pamenu, vilniečiai pyko, koneveikė P. Griškevičių. Gal 
neatsitiktinai po vienos nakties Antakalnio kapinėse, kur buvo palaidotas Antanas Sniečkus, ant jo antkapio 
ar paminklo žmonės  pamatė keistą užrašą: „Kelkis, Antanai, Petras mėsą valgo!“  Net į humoristinį akiratį 
„pakliuvo“ kalbininkas Bronys Savukynas ir poetas Antanas Venclova. „Nustebino ne tik šio kalbininko 
erudicija, bet ir meistriškas žymių žmonių (pavyzdžiui, rašytojų Juozo Baltušio ar Antano Venclovos) 
kalbėsenos pamėgdžiojimas“. Bronys Savukynas papasakojo 1978 m. studentams - lituanistams, 
užrašinėjantiems Ukmergės rajono tautosaką, vietovardžius, kaip „Neringos“ kavinėje Antanas Venclova 
privertė jį suvalgyti vieną keptą kiaušinį.  „Žinai, Brony, vieną kiaušinį paimk iš mano lėkštės, ką?“ „Tada B. 
Savukynui teko paimti vieną keptą kiaušinį iš rašytojo lėkštės ir už jį sumokėti. Pasirodo, tuo metu 
kiaušinienė buvo pigiausias patiekalas, todėl A. Venclova jį labiausiai ir mėgęs...“  

Č. Skaržinskas labai mėgsta vartoti veiksmažodžio dalelytęžiū ir prieveiksmį nūnai.  Ir vis taikliai, 
stilistiškai taisyklingai.Neveltui bent pusė knygos yra apie žodžio meistrus - poetą Stasį Stacevičių, rašytojus 
Joną Mačiukevičių, Aloyzą Tendzegolskį, žurnalistą Henriką Vaitiekūną, fotomenininkus Algimantą ir 
Mindaugą Černiauskus. Platus ir gilus šios „Palėpės ...“ kultūrinis kontekstas, autoriaus intelektualinis 
pasirengimas apmąstyti praeitį ir dabartį. Tai duoda vilties greitai išvysti ir kitą knygą, - žurnalistinės 
patirties autorius turi daug,  nemenkos ir jo meninės žodžio galimybės. Subtilus žodžio svorio jutimas.  

Tai, sakyčiau, po dzūko Romo Sadausko ilgai lauktas kito, daug jaunesnio, žurnalisto balsas....     

  

*Česlovas Skaržinskas. PALĖPĖJE, Į KURIĄ ATSĖLINA VAKARAS. Standartų spaustuvė. 2017.  
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Palėpėje blykčiojančios žurnalisto Česlovo 
Skaržinsko prisiminimų kibirkštys  

 

 

Vilniaus žurnalistų namai kovo penkioliktosios pavakarę laikinai tapo Česlovo Skaržinsko ... palėpe,            
kurion jis pakvietė savo artimus bičiulius.  

 

 



 

Vienas svečias – garsus televizijos žurnalistas, kauniečių įsteigtos        
Petro Babicko premijos laureatas Henrikas Vaitiekūnas. Jis, savo        
įdomia vaitiekūniška kalba, ir pristatė 2017-ųjų pavasarį       
pasirodžiusią Č.Skaržinsko knygą ,,Palėpėje, į kurią atsėlina       
vakaras“. Atvertus gražaus dizaino, kietais viršeliais, kas dabar retai        
būna, kolegos knygą, poetas ir žurnalistas Česlovas Skaržinskas iš         
karto paaiškina, kodėl jis parašė ,,Palėpėje“... ,,Leitmotyvas       
bėgančiam laikui. Anksčiau ar vėliau išsiveržia atminties klodų        
žiežirbos ir vis ryškiau blykčioja, nesustoja. Taip jos vieną dieną          
netikėtai įsirėžia į spengiančią vakaro tylą.  

Tos žiežirbos tarytum byloja apie praeitį, be kurios nebūtų dabarties.          
Tuomet viskas, kas mus supa, glaudžiai sąveikauja su istorija, žmogaus          
patirtimi ir jausmais. Tai mintys - nelyginant sparnuočiai - pakyla          
aukštai ir ilgai sklando. Ir dažniausiai daugiaspalvis vasaros vakaras         
palėpėje, besiskverbiantis pro langą, ima ir švelniai priglunda prie         
akių, parašytų ir neparašytų knygų. Tada atrodo, kad kiekvienas žmogus vienumoje savo knygą.             
Gyvenimo - gražaus, liūdno ir kartais juokingo. 

 

O kai tyloje subręsta mintys, nebyliai į tave prabyla medžiai, žolės           
su žemės gyvybe, ateina pasišnekėti kadaise sutikti nepažįstami        
žmonės. Ir vakaro tyloje supranti, kad jie savi. Juose iš naujo           
atrandi negęstančią žmogaus vakaro šviesą. Kitaip regi ant        
tūkstantmečio pamatų išdygusius ir iki skausmo nepažintus miestus        
bei kaimus. Gal truputį mistinius, bet realius. Ir ta būtis ir nebūtis            
nedrąsiai gūžiasi palėpėje...". 

 

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius,      
pasveikinęs LŽS ir nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos       
narį Česlovą Skaržinską, išleidus  ,,Palėpėje, į kurią atsėlina        
vakaras", teigė, kad knygų mugėje ji nesuras savo skaitytojo. 

 

Šiandien, ypač jaunoji karta, neskaito knygų, net internetiniuose portaluose tik straipsnių antraštes            
peržiūri. Tačiau anot pirmininko, kolegos knyga apie buvusias redakcijas ir jose dirbusius žurnalistus,             
taps vertinga medžiaga būsimoms kartoms, kurios domėsis, kokia buvo žiniasklaida XX amžiaus            
pabaigoje.  

LŽS ir NŽKA narys, laikraščio ,,Kaišiadorių aidai" redaktorius Jonas Laurinavičius, pasidžiaugęs           
puikia poetiška kalba parašyta knyga, pažadėjo artimiausiu metu internetinei svetainei          
www.kaunozurnalistai.lt atsiųsti apie ,,Palėpę" savo recenziją. Internetinės svetainės www.lzs.lt         
redaktorius Vytautas Žeimantas pasidžiaugė, kad dar prieš pristatant knygą, apie ją išspausdino            
žinomų Lietuvos literatų ir kritikų parašytus straipsnius.  



 

Česlovą Skaržinską su brandžiu ,,naujagimiu" pasveikino ir LŽS Kauno         
apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis, taip pat vilnietis         
LŽS narys Raimundas Polis.  

 

Sunku šiame laikmetyje kūrybiniams žmonėms leisti knygas ar kurti         
dokumentinius filmus. Valstybė lėšų neskiria, todėl reikia prašyti rėmėjų         
pagalbos. 

 

Jeigu ne Varėnos rajono Gudakiemio kaimo ūkininko Vytauto Raulonio         
finansinė parama, mums Česlovas Skaržinskas nebūtų tūkstanties       
egzempliorių tiražu išleidęs knygos ,,Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras".         
AČIŪ už tai ir ūkininkui, ir žurnalistui! 

 

 

Apie autorių 

 

Česlovas Skaržinskas gimė 1956 m. birželio 20 d. Varėnos rajone, Kučiūnų vienkiemyje. Baigė Merkinės              
R. Mizaros vidurinę mokyklą, Vilniaus universitete - žurnalistiką. Daugiau kaip trisdešimt metų dirbo             
korespondentu ir apžvalgininku Komjaunimo tiesos, Respublikos, Ūkininko patarėjo, Lietuvos žinių          
redakcijose. Buvo ,,Šalčios", ,,Trakiečių rūpesčių", ,,Dzūkų žinių", ,,Dainavos žodžio" ir ,,Valstiečių           
laikraščio" vyriausiasis redaktorius.  

Išleido autorines knygas: ,,Lietus ir muzika, neturinti       
namų "(eilėraščiai, 1999), ,,Šiaurės vėjo smėlynai"      
(esė, apybraižos, 2007). Su Žemės ūkio ministerija       
parengė ir išleido knygas: ,,Ateitis prasideda      
šiandien" (2011), lietuvių, anglų, vokiečių, rusų ir       
lenkų kalbomis; ,,Gražiausios Lietuvos kaimo turizmo      
sodybos" (2012), lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų      
ir rusų kalbomis; ,,Lietuvos tautinis paveldas" (2012),       
,,Senąsias gyvulių ir naminių paukščių veisles      

-išlaikyti ir gausinti".  Parengė ir išleido garsios Dzūkijos žolininkės Onos          
Vaškelevičiūtės-Zakarauskienės knygą ,,Dzūkijos žolelės gydo"" (2012).  

Česlovas Skaržinskas - Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narys.            
Suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas. 

Nuotraukose:  

(viršuje) iš kairės Dainius Radzevičius, Henrikas Vaitiekūnas ir Česlovas Skaržinskas 



 

(viduryje) Herikas Vaitiekūnas, Česlobvas Skaržinskas ir jo knyga 

(apačioje) Jonas Laurinavičius (kairėje) ir Česlovas Skaržinskas 
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Laikas 16:30 

Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Naujoji g. 48) vyks poeto, žurnalisto, publicisto 
Česlovo Skaržinsko naujausios knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas. 
Česlovas Skaržinskas – poezijos „Lietus ir muzika, neturinti namų“ (1999) bei publicistikos – 
„Šiaurės vėjo smėlynai“ (2007) – autorius. Skaitytojų teismui atidavė trečiąją – publicistikos knygą 
„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. Joje autorius daug vietos skiria tarpukario Lietuvos ir nūdienos 
žurnalistikai. Pateikia pasakojimus iš darbo „Valstiečių laikraščio“, „Respublikos“, tuomečio 
Šalčininkų rajono laikraščio „Lenino priesakai“ redakcijose. Publikuojami interviu su garsiu 
televizijos žurnalistu Henriku Vaitiekūnu, rašytoju, Varėnos rajono laikraščio „Merkio kraštas“ 
vyriausiuoju redaktoriumi Aloyzu Tendzegolskiu. Pasakojama apie ilgametį „Valstiečių laikraščio“ 
vyriausiąjį redaktorių Joną Švobą, poetą, eseistą ir žurnalistą Stasį Stacevičių. Knygoje 
publikuojama dokumentinė apybraiža apie Varėnos rajono keturių brolių partizanų Ivanauskų ir jų 
šeimos likimą, pasakojama apie kraštiečių susitikimus Marcinkonyse, pristatoma fotomenininkų 
brolių Černiauskų, rašytojo Jono Mačiukevičiaus kūryba. 
Autoriaus sukaupta trisdešimties metų patirtis įvairiose šalies laikraščių redakcijose virto skaudžiais 
ir džiugiais būtojo laiko prisiminimais ir apmąstymais. Knygoje dominuoja esė žanro tekstai: 
įžvalgos, apmąstymai, prisiminimai. Daugelyje jų akcentuojama skaudi nutolusio ir dabartinio laiko 
sandūra – sovietmečiu sostinės aukštųjų mokyklų literatų pirmieji kūrybiniai bandymai, dienraščio 
Respublika žurnalisto darbas pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Šalčininkų krašte. 
Autorius gvildena skaudžią kaimo temą, atskleidžia tragišką kaimiečių padėtį. 
Česlovo Skaržinsko naujausios knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas vyks kovo 
28 d. 16.30 val. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Naujoji g. 48). 
Pristatyme dalyvaus istorikas Linas Janulevičius, žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas ir 
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys. 
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ŽIŪ... žiūrėk ateina kitas 

 Česlovas Skaržinskas – poetas, žurnalistas, leidinių redaktorius. Trijų posmų eilėraštyje „Kelias“ yra lyrinė jo 
apmąstymų apie save ir savo laiką kvintesencija: pašėlusiai srūvantį laiką, tėviškę, meilę, vienatvę. „Kaip greitai 
pavergia tyla, / Aš jos sūnus, kai spengia. / Tada ji – atversta knyga žalia, / Atvertas žemės langas.“ Gaila – tik 
viena poezijos knyga „Lietus ir muzika, neturinti namų“, išėjusi 1999 metais. Kitas laikas prabėgo 
žurnalistaujant. Apie pirmąją jo apybraižų, esė, pokalbių knygą „Šiaurės vėjo smėlynai“ (2007) ir man teko 
rašyti. Ji buvo išspausdinta „Valstiečių laikraštyje“, ten, kur Česlovas, perėmęs vairą iš Jono Švobos rankų, 
pradėjo redaktoriauti.  

  

Tematiškai ši knyga yra mišri: Česlovas mielai rašo apie Dzūkiją, tėvą, motiną,           

kaimynus, apie partizanus Ivanauskus, ūkininkus Vytautą ir Dalią Raulonius,        

mokytoją Antaną Čapliką, bibliotekininką Petrą Zurlį, liaudies dainininkę Oną        

Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio gyventoją Adelę Žėkienę, audėją      

Vladislovą Gudelionienę. Nevengiama istorinių faktų, datų. Iš jų galima būtų         

sudaryti Gudakiemio, Merkinės ir kitų vietovių, apie kurias rašoma, istoriografiją…         



 

Nors autorius dar gana jaunas (gimęs 1956 metais Varėnos rajone, Kuciūnų vienkiemyje), jam žinoma kolūkinė tvarka, melioracija,                

sodybų naikinimas. Česlovas – buvęs aktyvus Sąjūdžio narys, tikras Atgimimo vaikas. Apie tai yra ne vienas jo knygos puslapis.  

Knyga prasideda trumpučiu „Leitmotyvu bėgančiam laikui“: „Anksčiau ar vėliau išsiveržia iš atminties klodų žiežirbos ir vis               

ryškiau blykčioja, nesustoja. Taip jos vieną dieną netikėtai įsirėžia į spengiančią vakaro tylą. Tos žiežirbos tarytum byloja apie                 

praeitį, be kurios nebūtų dabarties. Tuomet viskas, kas mus supa, glaudžiai sąveikauja su istorija, žmogaus patirtimi ir jausmais. Tai                  

mintys – nelyginant sparnuočiai pakyla aukštai ir ilgai sklando. Ir dažniausiai daugiaspalvis vasaros dangus palėpėje, besiskverbiantis               

pro langą, ima ir švelniai priglunda prie akių, parašytų ir neparašytų knygų. Tada atrodo, kad kiekvienas žmogus vienumoje rašo savo                   

knygą. Gyvenimo – gražaus, liūdno ir kartais juokingo.“  

Tai savotiška Č.Skaržinsko straipsnių rinktinė „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“*. Toje palėpėje, įrengtoje tėviškėje, „tik knygos               

ir įrišti laikraščiai bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus. Per kelerius metus                    

įsirengiau ramią oazę. Kiek daug išminties sutilpo į ilgą ir plačią antrojo aukšto erdvę – knygos jaukiai sugulė į lentynas… Prie                    

knygų sudėliojau Dzūkijos skulptoriaus Vytauto Šibailos ąžuolines Kristaus skulptūras. Kaip didingai jos atrodo tarp knygų,              

apšviestos auksinėmis vakarėjančios saulės spalvomis. Kiek dabar daug palaimingos tylos.“  

Čia ir tarpukary išleista „Lietuviškoji enciklopedija“, ir žurnalai „Naujoji Romuva“, „Trimitas“, „Naujoji vaidilutė“, „Karys“,             

„Kultūra“, „Mūsų Vilnius“, „Šaltinis“ bei daugelis senųjų laikraščių, leidinių…  

 „Keliavau į turgus, pas žmones į atokiausias vietoves. Po visą Lietuvą trankiausi – senąją spaudą pirkau didesniais kiekiais ir po                   

krislelį. Įvairių spaudos pirkimo istorijų būta.“  

 O kaip, ar išliks „popierinės knygos“? Išliks, teigia autorius, nes perkeltos į internetinę erdvę netenka „maginės skaitymo jėgos“.                 

Tikriausiai ir sovietmečiu dideli tiražai neatitiko skaitytojų, nes „buvo daug pirkėjų, bet ne skaitytojų“. Kad Česlovas eruditas,                

netrunki įsivaizduoti. Jis nuoširdžiai mini rašytojų knygas, vertina jų „kūrinių ilgaamžiškumą“, lygina su dabartiniais. Prisimena, ką               

mena Nobelio premijos laureatas Haldoras Laksnesas romane „Pasaulio šviesa“, tokiu palyginimu pavadindamas poetus. Anot             

Č.Skaržinsko, laikas atsijoja ir palieka geriausius. „Taip buvo, yra ir bus mūsuose.“  

 Palėpėje, nušviestoje popietinės saulės, atsirado ir Č.Skaržinsko individualus stilius, leksikos ypatybės. Stilius, sugeriantis ir             

bendruomenišką prigimtį, asmenybinį dorybingumą, tėvų palikimo bei gamtos paveldą. Esė „Rudens regėjimai“ autorius mąsto, kaip              

asmenybės savistaba būna produktyviausia tik tėviškėje, kad tiktai čia, „gimtinės palaimintoje tyloje, prabyla net daiktai…, kur               

žmogus iš prigimties kuria amžinus namus sau ir ateinančioms kartoms“.  

 Česlovas – ne tik knygų, bet dar ir gamtos vaikas, kuris nuo pat rudens laukia pavasario: „Jau pirmosiomis kovo dienomis                   

nekantriai skubu greičiau iš sostinės persikelti į savo sodybą, apsuptą senų didelių ir mažų, prieš metus ar anksčiau sodintų medžių.                   

Nėra kito tokio stebuklo, kai naują gamtos – tarsi vaiko gimimo – klyksmą išgirsti kaime. Tik kaime – tykiame užutėkyje –                    

spalvingiausiai, ryškiausiai išsiskleidžia nauja gyvybė.“ (Esė „Rašo žalią knygą“) Čia daug medžių, paukščių, bičių ir žmonių, tokių                

kaip autorius, atsidavusių savo, kaip kalba krikščionys, „mažiesiems broliams“. Ne kartą minimi gamtininkai Selemonas             

Paltanavičius, Eugenijus Drobelis, Virgilijus Monsevičius, o apie bitininką ir ūkininką Vytautą Raulonį parašyta apybraiža „Ko              

nepasakė Vytautas“.  

 Autobiografinėje esė „Sekmadienio vargonai“ autorius rašo: „Prieš keturiasdešimt metų iš arčiau pamačiau Vilnių. O, Viešpatie,              

koks jis buvo iš pirmo žvilgsnio didingas… Bet koks iš tikrųjų tada buvo ir nūnai yra Vilniaus veidas – neįminiau net ir po daugelio                       

metų. Gal todėl, kad šis senasis miestas turi daug veidų. Gal ir todėl, kad jis pernelyg paslaptingas, prieštaringas, savo istorija mažai                    

turintis sąsajų su praeities miestelėnais.“  

 Česlovas Vilniuje studijavo literatūrą, žurnalistiką, aprašo savo ir kitų pažįstamų studentų buitį, pomėgius; ypatingas Pedagoginio              

instituto ir universiteto literatų susitikimas 1979 metais, vakarienė ir nakvynė universiteto Saulėtekio bendrabutyje. „Su Liudu              



 

Vitkausku ar Antanu Kukanausku dažnai klajodavome po senąjį Vilnių.“ Aplankyta ir Katedra, apžiūrėti joje buvę dailės kūriniai,                

klausyta vargonų muzikos. O tik 2001 metais apžiūrėta ir rotušės požemiai. „Nustebino išlikusios ir dvi daugiau kaip pusės                 

tūkstantmečio senumo geležinės kalėjimo sienos, taip pat rūsyje išsaugota bausmės vykdymo patalpa.“  

 Praeitis šioje esė koreliuoja su dabartimi – taip pažvelgta ir į vilniečių kalbą, žmones, jų apdarus, išorę – būtent per asmeninę                    

prizmę. Štai kaip aprašoma Vilniaus katedroje įvykęs vargonų koncertas: „Buvome du tokie, anot kurso draugių, pamišėliai: aš ir                 

būsimasis istorikas Antanas Kukanauskas… Klausydamiesi vargonų iš pradžių nesuprasdavome, kodėl į mus gana dažnai pasižiūri              

kiti koncerto klausytojai. Pasirodo, juos domino gana neįprasta klausytojų pora: aš buvau užsiauginęs ilgus, garbanotus, ant pečių                

gulančius plaukus, o mano draugas Antanas ne tik plikai nusikirpęs, bet ir nusiskutęs. Tada nešioti ilgus plaukus ir mūvėti kelnes su                    

platėjančiomis iki žemės klešnėmis buvo itin madinga. Tačiau tuomet buvo keista matyti jauną pliką žmogų…“  

 Autorius gyvena Pašilaičiuose, mėgsta išeiti į jo parką, surūkyti pypkę. Kol rūko, stebi aplinką, vilniečius. Kartą į akiratį pakliuvo                  

moteris, ir vėl autorius pradeda savo žiū…rėjimą, lygina, kurių eisena yra miestietiška, kurių kaimietiška. Česlovo pypkės dūmo                

išvada: „Jau jų eisena išduoda, kad jei ne jos, tai jų tėvai tikrai gimę ir užaugę kaime.“  

 2001 metais Česlovas „Ūkininko patarėjui“ ėmė interviu iš tuometės finansų ministrės Dalios Grybauskaitės, kuri apie sostinę               

pasakė: „Vilnius – irgi didelis kaimas.“ O kai Česlovas buvo Danijoje, tai žymus mokslininkas, paklaustas, „kokią kliūtį mums,                 

einantiems nepriklausomybės keliu, teks įveikti“, atsakė: „Sunkiausia bus pakeisti save.“  

 Tai vyraujanti tema knygoje. Labai įdomu skaityti ir „platformininkų“ medžiaga grįstus atsiminimus esė „Šaltoje Šalčios žemėje“.               

Mat Česlovas dirbo Šalčininkų „Lenino priesakų“ redakcijoje. Dirbo tuo metu, kai Lietuvoje prasidėjo Sąjūdis, Atgimimas.              

Redakcijos vadovai kiekvieną žinutę apie lietuvių tautinį atgimimą, apie Sąjūdį priimdavo kaip jų partinės karjeros baigties pradžią.                

Č.Skaržinskas parodo ir psichologines dviprasmybes, į kurias pakliuvo ir lenkai, kaip Stanislavas Voitkevičius, kaip lietuvis Vytautas               

Adamonis.  

 Knyga baigiama minorine gaida esė „O kaimietis tik eina skurdyn“. Pesimistinis akcentas nemažina knygos kainos. Jis turi savitą                 

stilių, rimtumas kartais deramai išmainomas į ironišką bei saviironišką gaidas. Kartais pasitelkiama net anekdotinė situacija.              

Pasakojant apie mėsą sovietų Lietuvos parduotuvėse prisimenamas Petras Griškevičius, kurio valdymo metu „apskritai dingo mėsa,              

ją beveik visą iš Lietuvos išveždavo į Maskvą, tuometį Leningradą. Pamenu, vilniečiai pyko, koneveikė P.Griškevičių. Gal               

neatsitiktinai po vienos nakties Antakalnio kapinėse, kur buvo palaidotas Antanas Sniečkus, ant jo 

Į humoristinį akiratį „pakliuvo“ kalbininkas Bronys Savukynas ir poetas Antanas Venclova. „Nustebino ne tik šio kalbininko               

erudicija, bet ir meistriškas žymių žmonių (pavyzdžiui, rašytojų Juozo Baltušio ar Antano Venclovos) kalbėsenos pamėgdžiojimas.“              

B.Savukynas papasakojo 1978 metų studentams lituanistams, užrašinėjantiems Ukmergės rajono tautosaką, vietovardžius, kaip           

„Neringos“ kavinėje A.Venclova privertė jį suvalgyti vieną keptą kiaušinį. „Žinai, Brony, vieną kiaušinį paimk iš mano lėkštės, ką?“                 

„Tada B.Savukynui teko paimti vieną keptą kiaušinį iš rašytojo lėkštės ir už jį sumokėti. Pasirodo, tuo metu kiaušinienė buvo                  

pigiausias patiekalas, todėl A.Venclova jį labiausiai ir mėgęs...“  

 Č.Skaržinskas labai mėgsta vartoti veiksmažodžio dalelytę žiū ir prieveiksmį nūnai. Ir vis taikliai, stilistiškai taisyklingai. Ne               

veltui bent pusė knygos yra apie žodžio meistrus – poetą Stasį Stacevičių, rašytojus Joną Mačiukevičių, Aloyzą Tendzegolskį,                

žurnalistą Henriką Vaitiekūną, fotomenininkus Algimantą ir Mindaugą Černiauskus. Platus ir gilus šios „Palėpės…“ kultūrinis             

kontekstas, autoriaus intelektualinis pasirengimas apmąstyti praeitį ir dabartį. Tai duoda vilties greitai išvysti ir kitą knygą, –                

žurnalistinės patirties autorius turi daug, nemenkos ir jo meninės žodžio galimybės. Subtilus žodžio svorio jutimas.  

Tai, sakyčiau, po dzūko Romo Sadausko ilgai lauktas kito, daug jaunesnio, žurnalisto balsas…  

  

* Česlovas Skaržinskas. Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras. Standartų spaustuvė, 2017.  
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Česlovo Skaržinsko knygos pristatymas  
kovo 25, 2017  

 

Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Naujoji g. 48) vyks poeto, žurnalisto, publicisto            
Česlovo Skaržinsko naujausios knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas. 
Česlovas Skaržinskas – poezijos „Lietus ir muzika, neturinti namų“ (1999) bei publicistikos –             
„Šiaurės vėjo smėlynai“ (2007) – autorius. Skaitytojų teismui atidavė trečiąją – publicistikos knygą             
„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. Joje autorius daug vietos skiria tarpukario Lietuvos ir nūdienos              
žurnalistikai. Pateikia pasakojimus iš darbo „Valstiečių laikraščio“, „Respublikos“, tuomečio         

http://www.alytauslaikas.lt/miesto-naujienos/ceslovo-skarzinsko-knygos-pristatymas/
http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/komentarai?cid=12809&type=1
http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/komentarai?cid=12809&type=1


 

Šalčininkų rajono laikraščio „Lenino priesakai“ redakcijose. Publikuojami interviu su garsiu          
televizijos žurnalistu Henriku Vaitiekūnu, rašytoju, Varėnos rajono laikraščio „Merkio kraštas“          
vyriausiuoju redaktoriumi Aloyzu Tendzegolskiu. Pasakojama apie ilgametį „Valstiečių laikraščio“         
vyriausiąjį redaktorių Joną Švobą, poetą, eseistą ir žurnalistą Stasį Stacevičių. Knygoje           
publikuojama dokumentinė apybraiža apie Varėnos rajono keturių brolių partizanų Ivanauskų ir jų            
šeimos likimą, pasakojama apie kraštiečių susitikimus Marcinkonyse, pristatoma fotomenininkų         
brolių Černiauskų, rašytojo Jono Mačiukevičiaus kūryba. 
Autoriaus sukaupta trisdešimties metų patirtis įvairiose šalies laikraščių redakcijose virto skaudžiais           
ir džiugiais būtojo laiko prisiminimais ir apmąstymais. Knygoje dominuoja esė žanro tekstai:            
įžvalgos, apmąstymai, prisiminimai. Daugelyje jų akcentuojama skaudi nutolusio ir dabartinio laiko           
sandūra – sovietmečiu sostinės aukštųjų mokyklų literatų pirmieji kūrybiniai bandymai, dienraščio          
Respublika žurnalisto darbas pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais Šalčininkų krašte.         
Autorius gvildena skaudžią kaimo temą, atskleidžia tragišką kaimiečių padėtį. 
Česlovo Skaržinsko naujausios knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas vyks kovo            
28 d. 16.30 val. Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Naujoji g. 48). 
Pristatyme dalyvaus istorikas Linas Janulevičius, žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas ir          
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys. 
Arnoldas Šatrauskas, skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vedėjas 
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
  

 
 
kovo 28, 2017 
Varėnoje – knygos „Palėpė, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas  

 

Balandžio 6 dieną (ketvirtadienį) 17 val. Varėnos viešojoje bibliotekoje – publicistikos knygos            
„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas. Dalyvaus autorius Česlovas Skaržinskas, literatūros           
kritikas, eseistas, redaktorius – Valentinas Sventickas, istorikas Linas Janulevičius, bibliotekininkas          



 

Petras Zurlys. 

Č. Skaržinsko „palėpės“ istorijose daug mums pažįstamų žmonių. Tarp herojų – ir Varėnos,             
Merkinės krašto šviesuoliai, žemę, artimą mylintys žmonės, talentingi kūrėjai. Autorius pasakoja           
apie keturių brolių Dzūkijos partizanų Vinco, Prano, Jono ir Antano Ivanauskų likimą,            
fotomenininkų Algimanto ir Mindaugo Černiauskų kūrybą, poeto ir eseisto Stasio Stacevičiaus,           
žurnalisto ir knygų autoriaus Aloyzo Tendzegolskio kūrybos ir gyvenimo laikotarpius. Dažnai mini            
ornitologą Eugenijų Drobelį, o Gudakiemio ūkininkui, profesionaliam bitininkui Vytautui         
Rauloniui, sukūrusiam modernų ūkį, skyrė gražų pasakojimą „Ko nepasakė Vytautas“. Česlovas           
rašo ir apie savo tėvus, mokytoją Antaną Čapliką, iš Burokaraisčio kilusį bibliotekininką Petrą             
Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio gyventoją Adelę         
Žėkienę, audėją Vladislovą Gudelionienę. Nevengia istorinių faktų, datų, gamtos aprašymų. Gausiai           
nuotraukomis iliustruotoje istorijoje „Rugsėjo gervės“ dalijasi įspūdžiais apie žymių kraštiečių          
susitikimą Marcinkonių etnografinėje sodyboje. 

 

  

Česlovo Skaržinsko prisiminimų palėpė  
kovo 29, 2017  

 

Vakar į rajono viešąją biblioteką, trumpam virtusią slėpininga palėpe, tyliai atsėlino vakaras, o kartu              
su juo – ir praėjusių laikų prisiminimai. Čia žurnalistas, poetas ir publicistas Česlovas Skaržinskas              
susirinkusiems alytiškiams pristatė savo naujausią knygą „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“.           
Rašytojas atvyko ne vienas, o su gausia ir garbinga palyda: žurnalistu ir redaktoriumi Henriku              
Vaitiekūnu, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriumi Petru Zurliu bei           
istoriku Linu Janulevičiumi. 
Daugeliui mūsų Česlovas labiau žinomas kaip žurnalistas, leidėjas ir redaktorius, ilgus metus dirbęs             
įvairių šalies laikraščių, tame tarpe ir „Dainavos žodžio“, redakcijose. „Palėpėje, į kurią atsėlina             
vakaras“ – trečioji autoriaus knyga, kurioje jis išbandė jam nesvetimą publicistikos žanrą.            

http://www.alytauslaikas.lt/miesto-naujienos/ceslovo-skarzinsko-prisiminimu-palepe/


 

Priminsiu, jog pirmoji Česlovo poezijos knygelė „Lietus ir muzika, neturinti namų“ pasirodė 1999             
m. Antroji – apybraižų, esė, pokalbių knyga „Šiaurės vėjo smėlynai“ dienos šviesą išvydo             
2007-aisiais. 

Naujausia knyga nėra vientisa ir pasižymi gausia       
temų įvairove, kurią lydi kartais graudus, kartais skausmingas greitai bėgančio laiko leitmotyvas.            
Česlovas rašo apie jam mieliausią ir geriausiai žinomą kraštą – Dzūkiją, jos istorines peripetijas,              
mini tėvus, kaimynus, sutiktus žmones. Tokius, kaip bibliotekininkas Petras Zurlys ar žurnalistas            
Henrikas Vaitiekūnas, atlydėjusius autorių į knygos pristatymą. Paklausus, ar Česlovas juos           
„tinkamai“ aprašė savo knygoje, Petras Zurlys šyptelėjęs atsakė, jog „per saldžiai“, nes jis nesąs              
tobulas žmogus, o Henrikas Vaitiekūnas rimčiausiu veidu patikino, jog jis pavaizduotas „būtent            
toks, koks yra“. 
Dažnas mūsų vaikystėje turėjo savo asmeninę palėpę, prikimštą reikalingų ir nereikalingų daiktų,            
kurioje, pasislėpę nuo suaugusiųjų, likdavome su širdžiai mums brangiais prisiminimais. Česlovo           
užuovėja – tai namas gimtajame Gudakiemio kaime, kurio palėpėje „tik knygos ir įrišti laikraščiai              
bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus“. Anot                
autoriaus, „prakalbinti“ ir įamžinti palėpėje sukauptą medžiagą, senas knygas bei tarpukario spaudą,            
jam prireikė vienerių metų. Rašytojas pasidžiaugė, jog, rengiant šią knygą, jam itin pravertė jo, kaip               
redaktoriaus bei leidėjo patirtis. „Jei ne ji, už 1000 egz. tiražu išleistą knygą leidėjams būčiau               
sumokėjęs 5 000 €, o ne perpus pigiau“. 

Česlovas Skaržinskas – tylus, ramus, nuolat      
besišypsantis dzūkas, kuriam geriau sekasi rašyti, nei bendrauti su auditorija. Todėl, jau renginio             
pradžioje vadžias į savo rankas tvirtai paėmęs energingasis Henrikas Vaitiekūnas, negailėjo pagyrų            
knygos autoriui ir aštrios kritikos knygų leidėjams bei savo amato broliams žurnalistams.            
Pirmuosius jis „apkaltino“ menkavertės, „receptinės literatūros, kurios ir literatūra nepavadinsi“,          
tiražavimu, na, o žurnalistams kliuvo už neobjektyvumą bei netiesos sakymą. „Ir aš savo laiku              
kalbėdamas į eterį melavau“, atviravo žurnalistas, – „tačiau visuomet perspėdavau žiūrovus, jog            
atsirinkti tiesą ir daryti išvadas jie turi patys“. Žurnalistas pagyrė Česlovą, jog jis rašąs apie „tikrus                
ir išgyventus dalykus, kuriuos galima pačiupinėti ir paliesti“ ir palygino jo knygą su draugų              



 

pasakojimais apie Moną Lizą. „Tik savo akimis pamatęs ir „pačiupinėjęs“ šį įstabų paveikslą,             
įsitikini, koks jis puikus ir didingas. Taip ir Česlovo kūryba: išgyventa, nesumeluota, nesuvaidinta“. 
Kaip pavyzdį pasitelkęs reikšmingus Lietuvos įvykius, istorikas Linas Janulevičius nagrinėjo          
asmens tapatybės klausimus bei žmogaus, „atsiduriančio tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje“,           
vaidmenį žmonijos istorijoje, o Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos          
direktorius Petras Zurlys pasidalijo įspūdžiais iš ką tik pasibaigusios Leipcigo knygų mugės. 
Prisiminimų vakaras prabėgo nepastebimai, beliko tik „gyvenimo – gražaus, liūdno ir kartais            
juokingo“ nenumaldomas kartėlis. Ir tyla, kurioje „subręsta mintys <…> ir ateina pasišnekėti            
kadaise sutikti nepažįstami žmonės“. Pasišnekėti apie ateitį ir dabartį, apie seniai išėjusius            
draugus, apie gyvenimo trapumą ir beprasmiškumą, apie būtį ir nebūtį. „Ir ta būtis ir nebūtis               
nedrąsiai gūžiasi palėpėje“, į kurią tyliai atsėlina prisiminimų vakaras… 
Arnoldas Šatrauskas 
Nuotraukos autoriaus            
 

 

Alytiškiai apsilankė Česlovo Skaržinsko prisiminimų palėpėje  
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Gausus būrys alytiškių susirinko į Česlovo Skaržinsko knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ 
pristatymą. 

Arnoldo Šatrausko nuotr. 

Į Alytaus rajono savivaldybės viešąją biblioteką, trumpam virtusią slėpininga palėpe, tyliai atsėlino 



 

vakaras, o kartu su juo – ir praėjusių laikų prisiminimai. Čia žurnalistas, poetas ir publicistas 
Česlovas Skaržinskas susirinkusiems alytiškiams pristatė savo naujausią knygą „Palėpėje, į kurią 
atsėlina vakaras“.  
Rašytojas atvyko ne vienas, o su gausia ir garbinga palyda: žurnalistu ir redaktoriumi Henriku 
Vaitiekūnu, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriumi Petru Zurliu bei 
istoriku Linu Janulevičiumi.  
Daugeliui mūsų Česlovas labiau žinomas kaip žurnalistas, leidėjas ir redaktorius, ilgus metus dirbęs 
įvairių šalies laikraščių, taip pat ir „Dainavos žodžio“, redakcijose. „Palėpėje, į kurią atsėlina 
vakaras“ – trečioji autoriaus knyga, kurioje jis išbandė jam nesvetimą publicistikos žanrą. 
Priminsiu, jog pirmoji Česlovo poezijos knygelė „Lietus ir muzika, neturinti namų“ pasirodė 1999 
m. Antroji – apybraižų, esė, pokalbių knyga „Šiaurės vėjo smėlynai“ dienos šviesą išvydo 
2007-aisiais.  
Naujausia knyga nėra vientisa ir pasižymi gausia temų įvairove, kurią lydi kartais graudus, kartais 
skausmingas greitai bėgančio laiko leitmotyvas. Česlovas rašo apie jam mieliausią ir geriausiai 
žinomą kraštą – Dzūkiją, jos istorines peripetijas, mini tėvus, kaimynus, sutiktus žmones. Tokius, 
kaip bibliotekininkas Petras Zurlys ar žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, atlydėjusius autorių į 
knygos pristatymą. Paklausus, ar Česlovas juos „tinkamai“ aprašė savo knygoje, Petras Zurlys 
šyptelėjęs atsakė, jog „per saldžiai“, nes jis nesąs tobulas žmogus, o Henrikas Vaitiekūnas 
rimčiausiu veidu patikino, jog jis pavaizduotas „būtent toks, koks yra“.  
Dažnas mūsų vaikystėje turėjo savo asmeninę palėpę, prikimštą reikalingų ir nereikalingų daiktų, 
kurioje, pasislėpę nuo suaugusiųjų, likdavome su širdžiai mums brangiais prisiminimais. Česlovo 
užuovėja – tai namas gimtajame Gudakiemio kaime, kurio palėpėje „tik knygos ir įrišti laikraščiai 
bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus“. Anot 
autoriaus, „prakalbinti“ ir įamžinti palėpėje sukauptą medžiagą, senas knygas bei tarpukario spaudą, 
jam prireikė vienerių metų. Rašytojas pasidžiaugė, jog, rengiant šią knygą, jam itin pravertė jo, kaip 
redaktoriaus bei leidėjo patirtis. „Jei ne ji, už 1000 egz. tiražu išleistą knygą leidėjams būčiau 
sumokėjęs 5 000 €, o ne perpus pigiau“.        
Česlovas Skaržinskas – tylus, ramus, nuolat besišypsantis dzūkas, kuriam geriau sekasi rašyti, nei 
bendrauti su auditorija. Todėl, jau renginio pradžioje vadžias į savo rankas tvirtai paėmęs 
energingasis Henrikas Vaitiekūnas, negailėjo pagyrų knygos autoriui ir aštrios kritikos knygų 
leidėjams bei savo amato broliams žurnalistams. Pirmuosius jis „apkaltino“ menkavertės, 
„receptinės literatūros, kurios ir literatūra nepavadinsi“, tiražavimu, na, o žurnalistams kliuvo už 
neobjektyvumą bei netiesos sakymą. „Ir aš savo laiku kalbėdamas į eterį melavau“, atviravo 
žurnalistas, – „tačiau visuomet perspėdavau žiūrovus, jog atsirinkti tiesą ir daryti išvadas jie turi 
patys“. Žurnalistas pagyrė Česlovą, jog jis rašąs apie „tikrus ir išgyventus dalykus, kuriuos galima 
pačiupinėti ir paliesti“ ir palygino jo knygą su draugų pasakojimais apie Moną Lizą. „Tik savo 
akimis pamatęs ir „pačiupinėjęs“ šį įstabų paveikslą, įsitikini, koks jis puikus ir didingas. Taip ir 
Česlovo kūryba: išgyventa, nesumeluota, nesuvaidinta“.  
Kaip pavyzdį pasitelkęs reikšmingus Lietuvos įvykius, istorikas Linas Janulevičius nagrinėjo 
asmens tapatybės klausimus bei žmogaus, „atsiduriančio tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje“, 
vaidmenį žmonijos istorijoje, o Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos 
direktorius Petras Zurlys pasidalijo įspūdžiais iš ką tik pasibaigusios Leipcigo knygų mugės.  
 Prisiminimų vakaras prabėgo nepastebimai, beliko tik „gyvenimo - gražaus, liūdno ir kartais 
juokingo“ nenumaldomas kartėlis. Ir tyla, kurioje „subręsta mintys <...> ir ateina pasišnekėti 
kadaise sutikti nepažįstami žmonės“. Pasišnekėti apie ateitį ir dabartį, apie seniai išėjusius draugus, 
apie gyvenimo trapumą ir beprasmiškumą, apie būtį ir nebūtį. „Ir ta būtis ir nebūtis nedrąsiai gūžiasi 



 

palėpėje“, į kurią tyliai atsėlina prisiminimų vakaras...  

 

 
Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

 

Česlovo Skaržinsko prisiminimų palėpė 
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Vakar į rajono viešąją biblioteką, trumpam virtusią slėpininga palėpe, tyliai atsėlino vakaras, o kartu              
su juo – ir praėjusių laikų prisiminimai. Čia žurnalistas, poetas ir publicistas Česlovas Skaržinskas              
susirinkusiems alytiškiams pristatė savo naujausią knygą „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“.           
Rašytojas atvyko ne vienas, o su gausia ir garbinga palyda: žurnalistu ir redaktoriumi Henriku              
Vaitiekūnu, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriumi Petru Zurliu bei           
istoriku Linu Janulevičiumi. 
Daugeliui mūsų Česlovas labiau žinomas kaip žurnalistas, leidėjas ir redaktorius, ilgus metus dirbęs             
įvairių šalies laikraščių, tame tarpe ir „Dainavos žodžio“, redakcijose. „Palėpėje, į kurią atsėlina             
vakaras“ – trečioji autoriaus knyga, kurioje jis išbandė jam nesvetimą publicistikos žanrą.            
Priminsiu, jog pirmoji Česlovo poezijos knygelė „Lietus ir muzika, neturinti namų“ pasirodė 1999             
m. Antroji – apybraižų, esė, pokalbių knyga „Šiaurės vėjo smėlynai“ dienos šviesą išvydo             
2007-aisiais. 
Naujausia knyga nėra vientisa ir pasižymi gausia temų įvairove, kurią lydi kartais graudus, kartais              
skausmingas greitai bėgančio laiko leitmotyvas. Česlovas rašo apie jam mieliausią ir geriausiai            
žinomą kraštą – Dzūkiją, jos istorines peripetijas, mini tėvus, kaimynus, sutiktus žmones. Tokius,             
kaip bibliotekininkas Petras Zurlys ar žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, atlydėjusius autorių į           
knygos pristatymą. Paklausus, ar Česlovas juos „tinkamai“ aprašė savo knygoje, Petras Zurlys            
šyptelėjęs atsakė, jog „per saldžiai“, nes jis nesąs tobulas žmogus, o Henrikas Vaitiekūnas             
rimčiausiu veidu patikino, jog jis pavaizduotas „būtent toks, koks yra“. 
Dažnas mūsų vaikystėje turėjo savo asmeninę palėpę, prikimštą reikalingų ir nereikalingų daiktų,            
kurioje, pasislėpę nuo suaugusiųjų, likdavome su širdžiai mums brangiais prisiminimais. Česlovo           
užuovėja – tai namas gimtajame Gudakiemio kaime, kurio palėpėje „tik knygos ir įrišti laikraščiai              
bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus“. Anot                
autoriaus, „prakalbinti“ ir įamžinti palėpėje sukauptą medžiagą, senas knygas bei tarpukario spaudą,            
jam prireikė vienerių metų. Rašytojas pasidžiaugė, jog, rengiant šią knygą, jam itin pravertė jo, kaip               
redaktoriaus bei leidėjo patirtis. „Jei ne ji, už 1000 egz. tiražu išleistą knygą leidėjams būčiau               



 

sumokėjęs 5 000 €, o ne perpus pigiau“. 
Česlovas Skaržinskas – tylus, ramus, nuolat besišypsantis dzūkas, kuriam geriau sekasi rašyti, nei             
bendrauti su auditorija. Todėl, jau renginio pradžioje vadžias į savo rankas tvirtai paėmęs             
energingasis Henrikas Vaitiekūnas, negailėjo pagyrų knygos autoriui ir aštrios kritikos knygų           
leidėjams bei savo amato broliams žurnalistams. Pirmuosius jis „apkaltino“ menkavertės,          
„receptinės literatūros, kurios ir literatūra nepavadinsi“, tiražavimu, na, o žurnalistams kliuvo už            
neobjektyvumą bei netiesos sakymą. „Ir aš savo laiku kalbėdamas į eterį melavau“, atviravo             
žurnalistas, – „tačiau visuomet perspėdavau žiūrovus, jog atsirinkti tiesą ir daryti išvadas jie turi              
patys“. Žurnalistas pagyrė Česlovą, jog jis rašąs apie „tikrus ir išgyventus dalykus, kuriuos galima              
pačiupinėti ir paliesti“ ir palygino jo knygą su draugų pasakojimais apie Moną Lizą. „Tik savo               
akimis pamatęs ir „pačiupinėjęs“ šį įstabų paveikslą, įsitikini, koks jis puikus ir didingas. Taip ir               
Česlovo kūryba: išgyventa, nesumeluota, nesuvaidinta“. 
Kaip pavyzdį pasitelkęs reikšmingus Lietuvos įvykius, istorikas Linas Janulevičius nagrinėjo          
asmens tapatybės klausimus bei žmogaus, „atsiduriančio tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje“,           
vaidmenį žmonijos istorijoje, o Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos          
direktorius Petras Zurlys pasidalijo įspūdžiais iš ką tik pasibaigusios Leipcigo knygų mugės. 
Prisiminimų vakaras prabėgo nepastebimai, beliko tik „gyvenimo – gražaus, liūdno ir kartais            
juokingo“ nenumaldomas kartėlis. Ir tyla, kurioje „subręsta mintys <…> ir ateina pasišnekėti            
kadaise sutikti nepažįstami žmonės“. Pasišnekėti apie ateitį ir dabartį, apie seniai išėjusius draugus,             
apie gyvenimo trapumą ir beprasmiškumą, apie būtį ir nebūtį. „Ir ta būtis ir nebūtis nedrąsiai gūžiasi                
palėpėje“, į kurią tyliai atsėlina prisiminimų vakaras… 

Arnoldas Šatrauskas 
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Alytuje pristatyta Česlovo Skaržinsko kūryba 
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– „išgyventa, nesumeluota, nesuvaidinta“ 
2017 kovo 29  

 

Č. Skaržinskas (nuotraukoje - pirmas iš dešinės) Dzūkijos sostinėje žinomas kaip žurnalistas, leidėjas ir 
redaktorius, ilgus metus dirbęs įvairių šalies laikraščių, tame tarpe - ir Alytuje pradėto leisti „Dainavos 
žodžio“ redakcijose. A. Šatrausko nuotr. 

Į Alytaus rajono viešąją biblioteką, trumpam virtusią slėpininga palėpe, tyliai atsėlino vakaras, o 
kartu su juo – ir praėjusių laikų prisiminimai. Čia žurnalistas, poetas ir publicistas Česlovas 
Skaržinskas susirinkusiems alytiškiams pristatė savo naujausią knygą „Palėpėje, į kurią atsėlina 
vakaras“. 



 

A. Šatrausko nuotr.  

Rašytojas atvyko ne vienas, o su gausia ir garbinga palyda: žurnalistu ir redaktoriumi Henriku 
Vaitiekūnu, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriumi Petru 
Zurliu bei istoriku Linu Janulevičiumi. 



 

A. Šatrausko nuotr.  

Daugeliui mūsų Česlovas labiau žinomas kaip žurnalistas, leidėjas ir redaktorius, ilgus metus dirbęs 
įvairių šalies laikraščių, tame tarpe ir Alytuje pradėto leisti „Dainavos žodžio“ redakcijose. 
„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ – trečioji autoriaus knyga, kurioje jis išbandė jam nesvetimą 
publicistikos žanrą. Priminsiu, jog pirmoji Česlovo poezijos knygelė „Lietus ir muzika, neturinti 
namų“ pasirodė 1999 m. Antroji – apybraižų, esė, pokalbių knyga „Šiaurės vėjo smėlynai“ dienos 
šviesą išvydo 2007-aisiais. 
Naujausia knyga nėra vientisa ir pasižymi gausia temų įvairove, kurią lydi kartais graudus, kartais 
skausmingas greitai bėgančio laiko leitmotyvas. Česlovas rašo apie jam mieliausią ir geriausiai 
žinomą kraštą – Dzūkiją, jos istorines peripetijas, mini tėvus, kaimynus, sutiktus žmones. Tokius, 
kaip bibliotekininkas P. Zurlys ar žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, atlydėjusius autorių į knygos 
pristatymą. 
Paklausus, ar Česlovas juos „tinkamai“ aprašė savoknygoje, Petras Zurlys šyptelėjęs atsakė, jog 
„per saldžiai“, nes jis neesąs tobulas žmogus, o H. Vaitiekūnas rimčiausiu veidu patikino, jog jis 
pavaizduotas „būtent toks, koks yra“. 
Dažnas mūsų vaikystėje turėjo savo asmeninę palėpę, prikimštą reikalingų ir nereikalingų daiktų, 
kurioje,pasislėpę nuo suaugusiųjų,likdavome su širdžiai mums brangiais prisiminimais. Česlovo 
užuovėja – tai namas gimtajame Gudakiemio kaime, kurio palėpėje „tik knygos ir įrišti laikraščiai 
bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus“. 



 

Renginio pradžioje vadžias į savo rankas tvirtai paėmęs energingasis Henrikas Vaitiekūnas, negailėjo pagyrų 
knygos autoriui ir aštrios kritikos knygų leidėjams bei savo amato broliams žurnalistams. A. Šatrausko nuotr.  

Anot autoriaus, „prakalbinti“ ir įamžinti palėpėje sukauptą medžiagą, senas knygas bei tarpukario 
spaudą, jam prireikė vienerių metų. Rašytojas pasidžiaugė, jog, rengiant šią knygą, jam itin pravertė 
jo, kaip redaktoriaus bei leidėjo patirtis. „Jei ne ji, už 1 tūkst. egz. tiražu išleistą knygą leidėjams 
būčiau sumokėjęs 5 tūkst. €, o ne perpus pigiau“. 
Č. Skaržinskas – tylus, ramus, nuolat besišypsantis dzūkas, kuriam geriau sekasi rašyti, nei 
bendrauti su auditorija. Todėl, jau renginio pradžioje vadžias į savo rankas tvirtai paėmęs 
energingasis Henrikas Vaitiekūnas, negailėjo pagyrų knygos autoriui ir aštrios kritikos knygų 
leidėjams bei savo amato broliams žurnalistams. 
Pirmuosius jis „apkaltino“ menkavertės, „receptinės literatūros, kurios ir literatūra nepavadinsi“, 
tiražavimu, na, o žurnalistams kliuvo už neobjektyvumą bei netiesos sakymą.„Ir aš savo laiku 
kalbėdamas į eterį melavau“, atviravo žurnalistas, – „tačiau visuomet perspėdavau žiūrovus, jog 
atsirinkti tiesą ir daryti išvadas jie turi patys“. 
Žurnalistas pagyrė Česlovą, jog jis rašąs apie „tikrus ir išgyventus dalykus, kuriuos galima 
pačiupinėti ir paliesti“ ir palygino jo knygą su draugų pasakojimais apie Moną Lizą.„Tik savo 
akimis pamatęs ir „pačiupinėjęs“šį įstabų paveikslą, įsitikini, koks jis puikus ir didingas. Taip ir 
Česlovo kūryba: išgyventa, nesumeluota, nesuvaidinta“. 



 

A. Šatrausko nuotr.  

Kaip pavyzdį pasitelkęs reikšmingus Lietuvos įvykius, istorikas L. Janulevičius nagrinėjo asmens 
tapatybės klausimus bei žmogaus, „atsiduriančio tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje“, vaidmenį 
žmonijos istorijoje, o Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius P. 
Zurlys pasidalijo įspūdžiais iš ką tik pasibaigusios Leipcigo knygų mugės. 



 

A. Šatrausko nuotr.  

Prisiminimų vakaras prabėgo nepastebimai, beliko tik „gyvenimo – gražaus, liūdno ir kartais 
juokingo“ nenumaldomas kartėlis. Ir tyla, kurioje„subręsta mintys <…> ir ateina pasišnekėti 
kadaise sutikti nepažįstami žmonės“. Pasišnekėti apie ateitį ir dabartį, apie seniai išėjusius draugus, 
apie gyvenimo trapumą ir beprasmiškumą,apie būtį ir nebūtį. „Ir ta būtis ir nebūtis nedrąsiai gūžiasi 
palėpėje“, į kurią tyliai atsėlina prisiminimų vakaras… 
Arnoldas Šatrauskas 
 
 
 

 
 
 
 
kovo 28, 2017 
Varėnoje – knygos „Palėpė, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas  



 

 

Balandžio 6 dieną (ketvirtadienį) 17 val. Varėnos viešojoje bibliotekoje – publicistikos knygos            
„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas. Dalyvaus autorius Česlovas Skaržinskas, literatūros           
kritikas, eseistas, redaktorius – Valentinas Sventickas, istorikas Linas Janulevičius, bibliotekininkas          
Petras Zurlys. 

Č. Skaržinsko „palėpės“ istorijose daug mums pažįstamų žmonių. Tarp herojų – ir Varėnos,             
Merkinės krašto šviesuoliai, žemę, artimą mylintys žmonės, talentingi kūrėjai. Autorius pasakoja           
apie keturių brolių Dzūkijos partizanų Vinco, Prano, Jono ir Antano Ivanauskų likimą,            
fotomenininkų Algimanto ir Mindaugo Černiauskų kūrybą, poeto ir eseisto Stasio Stacevičiaus,           
žurnalisto ir knygų autoriaus Aloyzo Tendzegolskio kūrybos ir gyvenimo laikotarpius. Dažnai mini            
ornitologą Eugenijų Drobelį, o Gudakiemio ūkininkui, profesionaliam bitininkui Vytautui         
Rauloniui, sukūrusiam modernų ūkį, skyrė gražų pasakojimą „Ko nepasakė Vytautas“. Česlovas           
rašo ir apie savo tėvus, mokytoją Antaną Čapliką, iš Burokaraisčio kilusį bibliotekininką Petrą             
Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio gyventoją Adelę         
Žėkienę, audėją Vladislovą Gudelionienę. Nevengia istorinių faktų, datų, gamtos aprašymų. Gausiai           
nuotraukomis iliustruotoje istorijoje „Rugsėjo gervės“ dalijasi įspūdžiais apie žymių kraštiečių          
susitikimą Marcinkonių etnografinėje sodyboje. 

 

Alytaus rajono savivaldybė 

 

2017-03-30 - Naujienos - Rajono bibliotekoje vyko Česlovo Skaržinsko knygos pristatymas 

http://www.arsa.lt/l.php?tmpl_into%5b0%5d=index&tmpl_name%5b0%5d=%5btmpl_name%5d&tmpl_into%5b1%5d=middle&tmpl_name%5b1%5d=m_article_category_view&m_article_cat_id=8


 

Žurnalistas, poetas ir publicistas Česlovas Skaržinskas      
rajono viešojoje bibliotekoje pristatė savo naujausią knygą       
„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. Rašytojas atvyko ne        
vienas, o su gausia ir garbinga palyda: žurnalistu ir         
redaktoriumi Henriku Vaitiekūnu, Vilniaus apskrities A.      
Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriumi Petru Zurliu      
bei istoriku Linu Janulevičiumi. 

Daugeliui mūsų Česlovas labiau žinomas kaip žurnalistas,       
leidėjas ir redaktorius, ilgus metus dirbęs įvairių šalies        
laikraščių, tarp jų ir „Dainavos žodžio“, redakcijose.       
„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ – trečioji autoriaus        
knyga, kurioje jis išbandė jam nesvetimą publicistikos žanrą.        
Priminsiu, jog pirmoji Česlovo poezijos knygelė „Lietus ir        
muzika, neturinti namų“ pasirodė 1999 m. Antroji –        
apybraižų, esė, pokalbių knyga „Šiaurės vėjo smėlynai“       
dienos šviesą išvydo 2007-aisiais. 

Naujausia knyga nėra vientisa ir pasižymi gausia temų įvairove, kurią lydi kartais graudus, kartais              
skausmingas greitai bėgančio laiko leitmotyvas. Česlovas rašo apie jam mieliausią ir geriausiai            
žinomą kraštą – Dzūkiją, jos istorines peripetijas, mini tėvus, kaimynus, sutiktus žmones, tokius,             
kaip bibliotekininkas Petras Zurlys ar žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, atlydėjusius autorių į           
knygos pristatymą. Paklausus, ar Česlovas juos „tinkamai“ aprašė savo knygoje, Petras Zurlys            
šyptelėjęs atsakė, jog „per saldžiai“, nes jis nesąs tobulas žmogus, o Henrikas Vaitiekūnas             
rimčiausiu veidu patikino, jog jis pavaizduotas „būtent toks, koks yra“. 

Dažnas mūsų vaikystėje turėjo savo asmeninę palėpę,       
prikimštą reikalingų ir nereikalingų daiktų, kurioje, pasislėpę       
nuo suaugusiųjų, likdavome su širdžiai mums brangiais       
prisiminimais. Česlovo užuovėja – tai namas gimtajame       
Gudakiemio kaime, kurio palėpėje „tik knygos ir įrišti        
laikraščiai bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apie          
mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus“. Anot autoriaus,        
„prakalbinti“ ir įamžinti palėpėje sukauptą medžiagą, senas       
knygas bei tarpukario spaudą jam prireikė vienerių metų.        

Rašytojas pasidžiaugė, jog, rengiant šią knygą, jam itin pravertė jo, kaip redaktoriaus bei leidėjo,              
patirtis. „Jei ne ji, už 1000 egz. tiražu išleistą knygą leidėjams būčiau sumokėjęs 5 000 €, o ne                  
perpus pigiau“.       

Česlovas Skaržinskas – tylus, ramus, nuolat besišypsantis       
dzūkas, kuriam geriau sekasi rašyti nei bendrauti su        
auditorija. Todėl jau renginio pradžioje vadžias į savo rankas         
tvirtai paėmęs energingasis Henrikas Vaitiekūnas negailėjo      
pagyrų knygos autoriui ir aštrios kritikos knygų leidėjams        
bei savo amato broliams žurnalistams. Pirmuosius jis       
„apkaltino“ menkavertės, „receptinės literatūros, kurios ir      
literatūra nepavadinsi“, tiražavimu, na o žurnalistams kliuvo       
už neobjektyvumą bei netiesos sakymą. „Ir aš savo laiku         



 

kalbėdamas į eterį melavau“, - atviravo žurnalistas, – „tačiau visuomet perspėdavau žiūrovus, jog             
atsirinkti tiesą ir daryti išvadas jie turi patys“. Žurnalistas pagyrė Česlovą, jog jis rašąs apie „tikrus                
ir išgyventus dalykus, kuriuos galima pačiupinėti ir paliesti“ ir palygino jo knygą su draugų              
pasakojimais apie Moną Lizą. „Tik savo akimis pamatęs ir „pačiupinėjęs“ šį įstabų paveikslą,             
įsitikini, koks jis puikus ir didingas. Taip ir Česlovo kūryba: išgyventa, nesumeluota, nesuvaidinta“. 

Kaip pavyzdį pasitelkęs reikšmingus Lietuvos įvykius, istorikas Linas Janulevičius nagrinėjo          
asmens tapatybės klausimus bei žmogaus, „atsiduriančio tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje“,           
vaidmenį žmonijos istorijoje, o Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos          
direktorius Petras Zurlys pasidalijo įspūdžiais iš ką tik pasibaigusios Leipcigo knygų mugės. 

Prisiminimų vakaras prabėgo nepastebimai, beliko tik „gyvenimo – gražaus, liūdno ir kartais            
juokingo“ nenumaldomas kartėlis. Ir tyla, kurioje „subręsta mintys <...> ir ateina pasišnekėti            
kadaise sutikti nepažįstami žmonės“. Pasišnekėti apie ateitį ir dabartį, apie seniai išėjusius draugus,             
apie gyvenimo trapumą ir beprasmiškumą, apie būtį ir nebūtį. „Ir ta būtis ir nebūtis nedrąsiai gūžiasi                
palėpėje“, į kurią tyliai atsėlina prisiminimų vakaras... 

Arnoldas Šatrauskas 

 

 

 

kovo 31, 2017 
Arnoldas Šatrauskas  
Alytaus rajono bibliotekoje vyko Česlovo Skaržinsko knygos pristatymas  

 

Žurnalistas, poetas ir publicistas Česlovas Skaržinskas rajono viešojoje bibliotekoje pristatė savo           
naujausią knygą „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. Rašytojas atvyko ne vienas, o su gausia ir               
garbinga palyda: žurnalistu ir redaktoriumi Henriku Vaitiekūnu, Vilniaus apskrities A.          
Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriumi Petru Zurliu bei istoriku Linu Janulevičiumi. 

Daugeliui mūsų Česlovas labiau žinomas kaip žurnalistas, leidėjas ir redaktorius, ilgus metus dirbęs             



 

įvairių šalies laikraščių, tarp jų ir „Dainavos žodžio“, redakcijose. „Palėpėje, į kurią atsėlina             
vakaras“ – trečioji autoriaus knyga, kurioje jis išbandė jam nesvetimą publicistikos žanrą.            
Priminsiu, jog pirmoji Česlovo poezijos knygelė „Lietus ir muzika, neturinti namų“ pasirodė 1999             
m. Antroji – apybraižų, esė, pokalbių knyga „Šiaurės vėjo smėlynai“ dienos šviesą išvydo             
2007-aisiais. 

Naujausia knyga nėra vientisa ir pasižymi gausia temų įvairove, kurią lydi           
kartais graudus, kartais skausmingas greitai bėgančio laiko leitmotyvas. Česlovas rašo apie jam            
mieliausią ir geriausiai žinomą kraštą – Dzūkiją, jos istorines peripetijas, mini tėvus, kaimynus,             
sutiktus žmones, tokius, kaip bibliotekininkas Petras Zurlys ar žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas,           
atlydėjusius autorių į knygos pristatymą. Paklausus, ar Česlovas juos „tinkamai“ aprašė savo            
knygoje, Petras Zurlys šyptelėjęs atsakė, jog „per saldžiai“, nes jis nesąs tobulas žmogus, o              
Henrikas Vaitiekūnas rimčiausiu veidu patikino, jog jis pavaizduotas „būtent toks, koks yra“. 

Dažnas mūsų vaikystėje turėjo savo asmeninę palėpę, prikimštą reikalingų ir nereikalingų daiktų,            
kurioje, pasislėpę nuo suaugusiųjų, likdavome su širdžiai mums brangiais prisiminimais. Česlovo           
užuovėja – tai namas gimtajame Gudakiemio kaime, kurio palėpėje „tik knygos ir įrišti laikraščiai              
bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus“. Anot                
autoriaus, „prakalbinti“ ir įamžinti palėpėje sukauptą medžiagą, senas knygas bei tarpukario spaudą            
jam prireikė vienerių metų. Rašytojas pasidžiaugė, jog, rengiant šią knygą, jam itin pravertė jo, kaip               
redaktoriaus bei leidėjo, patirtis. „Jei ne ji, už 1000 egz. tiražu išleistą knygą leidėjams būčiau               
sumokėjęs 5 000 €, o ne perpus pigiau“.       

Česlovas Skaržinskas – tylus, ramus, nuolat besišypsantis dzūkas, kuriam geriau sekasi rašyti nei             
bendrauti su auditorija. Todėl jau renginio pradžioje vadžias į savo rankas tvirtai paėmęs             
energingasis Henrikas Vaitiekūnas negailėjo pagyrų knygos autoriui ir aštrios kritikos knygų           
leidėjams bei savo amato broliams žurnalistams. Pirmuosius jis „apkaltino“ menkavertės,          
„receptinės literatūros, kurios ir literatūra nepavadinsi“, tiražavimu, na o žurnalistams kliuvo už            
neobjektyvumą bei netiesos sakymą. „Ir aš savo laiku kalbėdamas į eterį melavau“, – atviravo              
žurnalistas, – „tačiau visuomet perspėdavau žiūrovus, jog atsirinkti tiesą ir daryti išvadas jie turi              
patys“. Žurnalistas pagyrė Česlovą, jog jis rašąs apie „tikrus ir išgyventus dalykus, kuriuos galima              
pačiupinėti ir paliesti“ ir palygino jo knygą su draugų pasakojimais apie Moną Lizą. „Tik savo               
akimis pamatęs ir „pačiupinėjęs“ šį įstabų paveikslą, įsitikini, koks jis puikus ir didingas. Taip ir               
Česlovo kūryba: išgyventa, nesumeluota, nesuvaidinta“. 

Kaip pavyzdį pasitelkęs reikšmingus Lietuvos įvykius, istorikas Linas Janulevičius nagrinėjo          
asmens tapatybės klausimus bei žmogaus, „atsiduriančio tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje“,           
vaidmenį žmonijos istorijoje, o Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos          
direktorius Petras Zurlys pasidalijo įspūdžiais iš ką tik pasibaigusios Leipcigo knygų mugės. 

Prisiminimų vakaras prabėgo nepastebimai, beliko tik „gyvenimo – gražaus, liūdno ir kartais            



 

juokingo“ nenumaldomas kartėlis. Ir tyla, kurioje „subręsta mintys <…> ir ateina pasišnekėti            
kadaise sutikti nepažįstami žmonės“. Pasišnekėti apie ateitį ir dabartį, apie seniai išėjusius draugus,             
apie gyvenimo trapumą ir beprasmiškumą, apie būtį ir nebūtį. „Ir ta būtis ir nebūtis nedrąsiai gūžiasi                
palėpėje“, į kurią tyliai atsėlina prisiminimų vakaras… 

 
 
 

Lazdijų meno mokykla 
Facebook 2017 03 30 

 

 



 

 

Kovo 30 d. gitaros specialybės mokiniai su mokytoju Linu Bankausku koncertavo Česlovo 
Skaržinsko knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatyme, kuris vyko Lazdijų viešojoje 
bibliotekoje. 

 

 
 

https://www.facebook.com/lazdijumenomokykla/photos/ms.c.eJwzNDa0tDAxtbSwMDQ0sLQw0zMEC5gZGEAETABzDQa~;.bps.a.1319845904777661.1073742091.767924719969785/1319846008110984/?type=3
https://www.facebook.com/lazdijumenomokykla/photos/ms.c.eJwzNDa0tDAxtbSwMDQ0sLQw0zMEC5gZGEAETABzDQa~;.bps.a.1319845904777661.1073742091.767924719969785/1319845988110986/?type=3
https://www.facebook.com/lazdijumenomokykla/photos/ms.c.eJwzNDa0tDAxtbSwMDQ0sLQw0zMEC5gZGEAETABzDQa~;.bps.a.1319845904777661.1073742091.767924719969785/1319845988110986/?type=3
https://www.facebook.com/lazdijumenomokykla/photos/ms.c.eJwzNDa0tDAxtbSwMDQ0sLQw0zMEC5gZGEAETABzDQa~;.bps.a.1319845904777661.1073742091.767924719969785/1319845988110986/?type=3
https://www.facebook.com/lazdijumenomokykla/photos/ms.c.eJwzNDa0tDAxtbSwMDQ0sLQw0zMEC5gZGEAETABzDQa~;.bps.a.1319845904777661.1073742091.767924719969785/1319845988110986/?type=3


 

 
 
 

 

Lazdijų rajono viešoji biblioteka 

https://www.facebook.com/lazdijumenomokykla/photos/ms.c.eJwzNDa0tDAxtbSwMDQ0sLQw0zMEC5gZGEAETABzDQa~;.bps.a.1319845904777661.1073742091.767924719969785/1319846008110984/?type=3
https://www.facebook.com/lazdijumenomokykla/photos/ms.c.eJwzNDa0tDAxtbSwMDQ0sLQw0zMEC5gZGEAETABzDQa~;.bps.a.1319845904777661.1073742091.767924719969785/1319846008110984/?type=3
https://www.facebook.com/lazdijumenomokykla/photos/ms.c.eJwzNDa0tDAxtbSwMDQ0sLQw0zMEC5gZGEAETABzDQa~;.bps.a.1319845904777661.1073742091.767924719969785/1319846008110984/?type=3


 

 
 
Facebook  2017 03 30 

 

„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ 
Albumai 
„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ 
10 nuotraukas · Updated maždaug prieš dieną 
Česlovo Skaržinsko knygos pristatymas 

  

https://www.facebook.com/125202367508101/photos/?tab=albums


 

 

Knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas. 
Iš kairės - Linas Janulevičius, Renata Rudienė, Česlovas Skaržinskas, Rūta Lazauskienė, Henrikas 



 

Vaitiekūnas, Petras Zurlys, Kęstas Sukackas. Lazdijų rajono savivaldybės Viešoji biblioteka 

Lazdijų biblioteka - Tavo biblioteka, Kristina Ne Tavo, Vida Garunkštytė ir 8 kiti(-ų) tai mėgsta. 

 

Koncertuoja Lazdijų meno mokyklos mokiniai su mokytoju Linu Bankausku 

 

 

Lazdijų rajono viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė 

Druskininkų miesto laikraštis „Mano 
Druskininkai“

https://www.facebook.com/rsvb.lt/?hc_location=ufi


 

 

 

Facebook 2017 03 31 

 

Ketvirtadienio pavakarę Viešojoje bibliotekoje surengtas iš Merkinės krašto kilusio žurnalisto, 
poeto ir rašytojo Česlovo Skaržinsko knygos ,,Palėpėje, į kurią ateina vakaras“ pristatymas. 
Renginyje dalyvavo autorius Č. Skaržinskas, jo bičiulis, žurnalistas, redaktorius H. Vaitiekūnas, 
istorikas L. Janulevičius, bibliotekininkas P. Zurlys. Į biblioteką susirinko ne tik gausus būrys 
druskininkiečių, bet ir Č. Skaržinsko kraštiečiai. Klausimų netrūko visiems į knygos pristatymą 
atvyjusiems svečiams. Pats autorius ir bibliotekos direktorė Laima Žėkienė paskaitė ištraukų iš Č. 
Skaržinsko kūrybos – prozos ir poezijos. Žaismės renginiui suteikė LPS Druskininkų miesto 
bendrijos ,,Bočiai“ mišrus ansamblis nuotaikingos dainos.  

Laimos Rekevičienės nuotraukos 

 



 

 

 

 Iš dešinės - Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė ir Česlovas 
Skaržinskas 
 

Iš kairės – Henrikas Vaitiekūnas ir laikraščio „Mano Druskininkai“ redaktorė Laima Rekevičienė 



 

 
Knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas 

 

Knygos pristatyme koncertuoja Druskininkų mišrus ansamblis „Bočiai“ 



 

 

Knygą pristato Česlovas Skaržinskas 



 

 
 
Žurnalistų kūryba 
Alytaus rajono bibliotekoje įvyko žurnalisto Česlovo Skaržinsko knygos pristatymas 
2017-04-01 

  

 

Kalba žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas. Šalia Česlovas Skaržinskas 
   

Arnoldas Šatrauskas 
Žurnalistas, poetas ir publicistas Česlovas Skaržinskas Alytaus rajono viešojoje bibliotekoje pristatė           
savo naujausią knygą „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras". Rašytojas atvyko ne vienas, o su gausia ir                
garbinga palyda: žurnalistu ir redaktoriumi Henriku Vaitiekūnu, Vilniaus apskrities A.          
Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriumi Petru Zurliu bei istoriku Linu Janulevičiumi. 
Daugeliui mūsų Česlovas labiau žinomas kaip žurnalistas, leidėjas ir redaktorius, ilgus metus dirbęs             
įvairių šalies laikraščių, tarp jų ir „Dainavos žodžio", redakcijose. „Palėpėje, į kurią atsėlina             
vakaras" - trečioji autoriaus knyga, kurioje jis išbandė jam nesvetimą publicistikos žanrą. Priminsiu,             
jog pirmoji Česlovo poezijos knygelė „Lietus ir muzika, neturinti namų" pasirodė 1999 m. Antroji -               
apybraižų, esė, pokalbių knyga „Šiaurės vėjo smėlynai" dienos šviesą išvydo 2007-aisiais. 
Naujausia knyga nėra vientisa ir pasižymi gausia temų įvairove, kurią lydi kartais graudus, kartais              
skausmingas greitai bėgančio laiko leitmotyvas. Česlovas rašo apie jam mieliausią ir geriausiai            
žinomą kraštą - Dzūkiją, jos istorines peripetijas, mini tėvus, kaimynus, sutiktus žmones, tokius,             
kaip bibliotekininkas Petras Zurlys ar žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, atlydėjusius autorių į           
knygos pristatymą. Paklausus, ar Česlovas juos „tinkamai" aprašė savo knygoje, Petras Zurlys            
šyptelėjęs atsakė, jog „per saldžiai", nes jis nesąs tobulas žmogus, o Henrikas Vaitiekūnas             
rimčiausiu veidu patikino, jog jis pavaizduotas „būtent toks, koks yra". 
Dažnas mūsų vaikystėje turėjo savo asmeninę palėpę, prikimštą reikalingų ir nereikalingų daiktų,            
kurioje, pasislėpę nuo suaugusiųjų, likdavome su širdžiai mums brangiais prisiminimais. Česlovo           



 

užuovėja - tai namas gimtajame Gudakiemio kaime, kurio palėpėje „tik knygos ir įrišti laikraščiai              
bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus". Anot                
autoriaus, „prakalbinti" ir įamžinti palėpėje sukauptą medžiagą, senas knygas bei tarpukario spaudą            
jam prireikė vienerių metų. Rašytojas pasidžiaugė, jog, rengiant šią knygą, jam itin pravertė jo, kaip               
redaktoriaus bei leidėjo, patirtis. „Jei ne ji, už 1000 egz. tiražu išleistą knygą leidėjams būčiau               
sumokėjęs 5 000 €, o ne perpus pigiau".       
Česlovas Skaržinskas - tylus, ramus, nuolat besišypsantis dzūkas, kuriam geriau sekasi rašyti nei             
bendrauti su auditorija. Todėl jau renginio pradžioje vadžias į savo rankas tvirtai paėmęs             
energingasis Henrikas Vaitiekūnas negailėjo pagyrų knygos autoriui ir aštrios kritikos knygų           
leidėjams bei savo amato broliams žurnalistams. Pirmuosius jis „apkaltino" menkavertės,          
„receptinės literatūros, kurios ir literatūra nepavadinsi", tiražavimu, na o žurnalistams kliuvo už            
neobjektyvumą bei netiesos sakymą. „Ir aš savo laiku kalbėdamas į eterį melavau", - atviravo              
žurnalistas, - „tačiau visuomet perspėdavau žiūrovus, jog atsirinkti tiesą ir daryti išvadas jie turi              
patys". Žurnalistas pagyrė Česlovą, jog jis rašąs apie „tikrus ir išgyventus dalykus, kuriuos galima              
pačiupinėti ir paliesti" ir palygino jo knygą su draugų pasakojimais apie Moną Lizą. „Tik savo               
akimis pamatęs ir „pačiupinėjęs" šį įstabų paveikslą, įsitikini, koks jis puikus ir didingas. Taip ir               
Česlovo kūryba: išgyventa, nesumeluota, nesuvaidinta". 
Kaip pavyzdį pasitelkęs reikšmingus Lietuvos įvykius, istorikas Linas Janulevičius nagrinėjo          
asmens tapatybės klausimus bei žmogaus, „atsiduriančio tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje",           
vaidmenį žmonijos istorijoje, o Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos          
direktorius Petras Zurlys pasidalijo įspūdžiais iš ką tik pasibaigusios Leipcigo knygų mugės. 
Prisiminimų vakaras prabėgo nepastebimai, beliko tik „gyvenimo - gražaus, liūdno ir kartais            
juokingo" nenumaldomas kartėlis. Ir tyla, kurioje „subręsta mintys <...> ir ateina pasišnekėti            
kadaise sutikti nepažįstami žmonės". Pasišnekėti apie ateitį ir dabartį, apie seniai išėjusius draugus,             
apie gyvenimo trapumą ir beprasmiškumą, apie būtį ir nebūtį. „Ir ta būtis ir nebūtis nedrąsiai gūžiasi                
palėpėje", į kurią tyliai atsėlina prisiminimų vakaras... 

 Kovas 28, 2017 

„Palėpės“ istorijose  



 

 

Balandžio 6 dieną (ketvirtadienį) 17 val. Varėnos viešojoje bibliotekoje – publicistikos knygos            
„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas. Dalyvaus autorius Česlovas Skaržinskas, literatūros           
kritikas, eseistas, redaktorius – Valentinas Sventickas, istorikas Linas Janulevičius, bibliotekininkas          
Petras Zurlys. 

Č. Skaržinsko „palėpės“ istorijose daug mums pažįstamų žmonių. Tarp herojų – ir Varėnos,             
Merkinės krašto šviesuoliai, žemę, artimą mylintys žmonės, talentingi kūrėjai. Autorius pasakoja           
apie keturių brolių Dzūkijos partizanų Vinco, Prano, Jono ir Antano Ivanauskų likimą,            
fotomenininkų Algimanto ir Mindaugo Černiauskų kūrybą, poeto ir eseisto Stasio Stacevičiaus,           
žurnalisto ir knygų autoriaus Aloyzo Tendzegolskio kūrybos ir gyvenimo laikotarpius. Dažnai mini            
ornitologą Eugenijų Drobelį, o Gudakiemio ūkininkui, profesionaliam bitininkui Vytautui         
Rauloniui, sukūrusiam modernų ūkį, skyrė gražų pasakojimą „Ko nepasakė Vytautas“. Česlovas           
rašo ir apie savo tėvus, mokytoją Antaną Čapliką, iš Burokaraisčio kilusį bibliotekininką Petrą             
Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio gyventoją Adelę         
Žėkienę, audėją Vladislovą Gudelionienę. Nevengia istorinių faktų, datų, gamtos aprašymų. Gausiai           
nuotraukomis iliustruotoje istorijoje „Rugsėjo gervės“ dalijasi įspūdžiais apie žymių kraštiečių          
susitikimą Marcinkonių etnografinėje sodyboje. 

Varėnos VB metodininkė Daiva Armonienė 
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Česlovo Skaržinsko prisiminimų palėpė 

Vakar į rajono viešąją biblioteką, trumpam virtusią slėpininga palėpe, tyliai atsėlino vakaras, o kartu su juo – ir praėjusių laikų                   

prisiminimai. Čia žurnalistas, poetas ir publicistas Česlovas Skaržinskas susirinkusiems alytiškiams pristatė savo naujausią knygą             

„Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. Rašytojas atvyko ne vienas, o su gausia ir garbinga palyda: žurnalistu ir redaktoriumi Henriku                  

Vaitiekūnu, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriumi Petru Zurliu bei istoriku Linu Janulevičiumi. 

Daugeliui mūsų Česlovas labiau žinomas kaip žurnalistas, leidėjas ir        

redaktorius, ilgus metus dirbęs įvairių šalies laikraščių, tame tarpe ir         

„Dainavos žodžio“, redakcijose. „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ –        

trečioji autoriaus knyga, kurioje jis išbandė jam nesvetimą       

publicistikos žanrą. Priminsiu, jog pirmoji Česlovo poezijos knygelė       

„Lietus ir muzika, neturinti namų“ pasirodė 1999 m. Antroji –         

apybraižų, esė, pokalbių knyga „Šiaurės vėjo smėlynai“ dienos šviesą        

išvydo 2007-aisiais. 

  

Naujausia knyga nėra vientisa ir pasižymi gausia temų įvairove, kurią lydi kartais graudus, kartais skausmingas greitai bėgančio laiko                 

leitmotyvas. Česlovas rašo apie jam mieliausią ir geriausiai žinomą kraštą – Dzūkiją, jos istorines peripetijas, mini tėvus, kaimynus,                 

sutiktus žmones. Tokius, kaip bibliotekininkas Petras Zurlys ar žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, atlydėjusius autorių į knygos              

pristatymą. Paklausus, ar Česlovas juos „tinkamai“ aprašė savoknygoje, Petras Zurlys šyptelėjęs atsakė, jog „per saldžiai“, nes jis                

nesąs tobulas žmogus, o Henrikas Vaitiekūnas rimčiausiu veidu patikino, jog jis pavaizduotas „būtent toks, koks yra“. 

Dažnas mūsų vaikystėje turėjo savo asmeninę palėpę, prikimštą reikalingų ir nereikalingų daiktų, kurioje,pasislėpę nuo             

suaugusiųjų,likdavome su širdžiai mums brangiais prisiminimais. Česlovo užuovėja – tai namas gimtajame Gudakiemio kaime, kurio              

palėpėje „tik knygos ir įrišti laikraščiai bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus“. Anot                     

autoriaus, „prakalbinti“ ir įamžintipalėpėje sukauptą medžiagą, senas knygas bei tarpukario spaudą, jam prireikė vienerių metų.              

Rašytojas pasidžiaugė, jog, rengiant šią knygą, jam itin pravertė jo, kaip redaktoriaus bei leidėjo patirtis. „Jei ne ji, už 1000 egz.                    

tiražu išleistą knygą leidėjams būčiau sumokėjęs 5000 €, o ne perpus pigiau“.  

 Česlovas Skaržinskas – tylus, ramus, nuolat besišypsantis dzūkas, kuriamgeriau sekasi rašyti, nei bendrauti su auditorija. Todėl,jau               

renginio pradžioje vadžias į savo rankas tvirtai paėmęs energingasis Henrikas Vaitiekūnas, negailėjo pagyrų knygos autoriui ir aštrios                

http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/internetiniaiskaitiniai/?nid=


 

kritikos knygų leidėjams bei savo amato broliamsžurnalistams. Pirmuosius jis „apkaltino“ menkavertės, „receptinės literatūros,            

kurios ir literatūra nepavadinsi“, tiražavimu, na, o žurnalistams kliuvo už neobjektyvumą bei netiesos sakymą.„Ir aš savo laiku                

kalbėdamas į eterį melavau“, atviravo žurnalistas, – „tačiau visuomet perspėdavau žiūrovus, jog atsirinkti tiesą ir daryti išvadas jie                 

turi patys“. Žurnalistas pagyrė Česlovą, jog jis rašąs apie „tikrus ir išgyventus dalykus, kuriuos galima pačiupinėti ir paliesti“ ir                  

palygino jo knygą su draugų pasakojimais apie Moną Lizą.„Tik savo akimis pamatęs ir „pačiupinėjęs“šį įstabų paveikslą, įsitikini,                

koks jis puikus ir didingas. Taip ir Česlovo kūryba: išgyventa, nesumeluota, nesuvaidinta“. 

Kaip pavyzdį pasitelkęs reikšmingus Lietuvos įvykius, istorikas Linas Janulevičius nagrinėjo asmens tapatybės klausimus bei             

žmogaus, „atsiduriančio tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje“, vaidmenį žmonijos istorijoje, o Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus              

viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys pasidalijo įspūdžiais iš ką tik pasibaigusios Leipcigo knygų mugės. 

Prisiminimų vakaras prabėgo nepastebimai, beliko tik „gyvenimo - gražaus, liūdno ir kartais juokingo“ nenumaldomas kartėlis.Ir              

tyla, kurioje„subręsta mintys <...> ir ateina pasišnekėti kadaise sutikti nepažįstami žmonės“. Pasišnekėti apie ateitį ir dabartį, apie                 

seniai išėjusius draugus, apie gyvenimo trapumą ir beprasmiškumą,apie būtį ir nebūtį. „Ir ta būtis ir nebūtis nedrąsiai gūžiasi                 

palėpėje“, į kurią tyliai atsėlina prisiminimų vakaras... 

  

Arnoldas Šatrauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varėnos rajono savivaldybė svetainė 
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Varėnoje – kraštiečio Česlovo Skaržinsko knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ 
sutiktuvės 

 

Rytoj, balandžio 6 d., 17 val. Varėnos viešojoje bibliotekoje bus pristatyta kraštiečio žurnalisto ir 
publicisto Česlovo Skaržinsko publicistikos knyga „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras". Knygos 
pristatymo renginyje dalyvaus autorius, literatūros kritikas, Valentinas Sventickas, istorikas Linas 
Janulevičius, bibliotekininkas Petras Zurlys.  
Č. Skaržinsko „palėpės" istorijose daug mums pažįstamų žmonių. Tarp herojų - ir Varėnos, 
Merkinės krašto šviesuoliai, žemę, artimą mylintys žmonės, talentingi kūrėjai. Autorius pasakoja 
apie keturių brolių Dzūkijos partizanų Vinco, Prano, Jono ir Antano Ivanauskų likimą, 
fotomenininkų Algimanto ir Mindaugo Černiauskų kūrybą, poeto ir eseisto Stasio Stacevičiaus, 
žurnalisto ir knygų autoriaus Aloyzo Tendzegolskio kūrybos ir gyvenimo laikotarpius. Dažnai mini 
ornitologą Eugenijų Drobelį, o Gudakiemio ūkininkui, profesionaliam bitininkui Vytautui 
Rauloniui, sukūrusiam modernų ūkį, skyrė gražų pasakojimą „Ko nepasakė Vytautas". Česlovas 
rašo ir apie savo tėvus, mokytoją Antaną Čapliką, iš Burokaraisčio kilusį bibliotekininką Petrą 
Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio gyventoją Adelę 
Žėkienę, audėją Vladislovą Gudelionienę. Nevengia istorinių faktų, datų, gamtos aprašymų. Gausiai 
nuotraukomis iliustruotoje istorijoje „Rugsėjo gervės" dalijasi įspūdžiais apie žymių kraštiečių 
susitikimą Marcinkonių etnografinėje sodyboje. 
  
Rūta Averkienė, 



 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė, 
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .  
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Kultūriniai pietūs: aptarta buvusio 
redaktoriaus knyga 

●  

 

Č. Skaržinskas – žurnalistas, leidėjas, redaktorius, ilgus metus dirbęs įvairiuose šalies 
laikraščiuose. Taip pat – ir Lazdijuose. 

Lazdijų viešoji biblioteka tądien virto slėpininga palėpe, pilna įvairiausių paslapčių. Čia žurnalistas 
Česlovas Skaržinskas susirinkusiems pristatė savo naujausią knygą „Palėpėje, į kurią atsėlina 
vakaras“. Tačiau, kaip prisipažino autorius, visų knygos paslapčių tiesiog negalintis atskleisti. „Jei 
viską papasakosiu, jums neįdomu bus skaityti“, – teisinosi jis. Neatskleidė visų palėpės paslapčių, 



 

sudėtų į knygą, ir svečiai: žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, istorikas Linas Janulevičius bei 
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys.  Daugelis 
lazdijiečių Česlovą Skaržinską prisimena kaip buvusį „Dzūkų žinių“ redaktorių. 
Į renginį atskubėjęs Lazdijų rajono vicemeras Gintautas Salatka įteikė visiems svečiams atminimo 
dovanėles. O gitaros specialybės mokiniai su mokytoju Linu Bankausku kūrė paslaptingą, 
muzikinę, palėpišką nuotaiką. 
Č. Skaržinskas literatūros vandenyse anaiptol ne naujokas, o jo knyga „Palėpėje, į kurią atsėlina 
vakaras“ toli gražu ne pirmoji. Prieš tai buvo poezijos knygelė „Lietus ir muzika, neturinti namų“ 
(1999 m.), antroji – apybraižų, esė, pokalbių knyga „Šiaurės vėjo smėlynai“ (2007 m.). 
Naujausioje knygoje Č. Skaržinskas rašo apie numylėtą Dzūkiją. Čia persipynę istorinės peripetijos, 
paminėti jam brangūs, artimi, pažįstami ar tiesiog gyvenimo kely sutikti žmonės. Apie A. 
Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorių P. Zurlį, žurnalistą H. Vaitiekūną skaitytojai galės 
paskaityti ir Česlovo knygoje, o tądien jie abu atvyko į Lazdijus. Anot P. Zurlio, jį Česlovas taip 
gražiai aprašęs, kad net nepatogu. „Bet ką padarysi – tokia jau autoriaus valia“, – sakė jis. Knygoje 
pateikiama interviu su rašytoju Aloyzu Tendzegolskiu, pasakojama apie ilgametį  „Valstiečių“ 
laikraščio vyriausiąjį redaktorių Joną Švobą, poetą Stasį Stacevičių, čia galima surasti ir 
dokumentinę apybraižą apie Varėnos rajono keturių brolių partizanų Ivanauskų ir jų šeimos likimą, 
papasakota ir apie kraštiečių susitikimus Marcinkonyse. Knygoje dominuoja esė žanro tekstai: 
įžvalgos, apmąstymai, prisiminimai. Autorius gvildena ir skaudžią kaimo temą. Reikia pastebėti, 
kad knyga pasižymi temų gausa. Kiti gi šią knygą netgi įvardina kaip Č. Skaržinsko straipsnių 
rinktinę. 
Autorius sakė, kad šiai tūkstančio egzempliorių tiražu išleistai knygai gimti prireikė vienerių metų. 
Jis pripažino, kad rengiant knygą, be abejo, pravertė jo, kaip redaktoriaus ir leidėjo, patirtis. 
Žurnalistas H. Vaitiekūnas sakė, kad jam gaila žiūrėti į kai kurių savo kolegų knygas, kurios vis 
nupiginamos, o vis tiek neperkamos ir iškart patikino, kad Česlovo knyga – ne iš tų. „Ją drąsiai 
galima dėti į žurnalistikos lentyną“, – sakė jis, linkėdamas autoriui dar daugiau parašyti. 
Istorikas L. Janulevičius teigė, kad nors knygoje nevengiama istorinių faktų, datų, tačiau viskas 
pateikta gyvai. Jis pakvietė ir skaitytojus, perskaičius knygą, nepatingėti pasidalinti įspūdžiais, 
įžvalgomis, nes, anot jo, tai autoriui tikrai pravers ateityje. „Rašytojas dar jaunas, tad  tai, ko gero,  
ne paskutinė jo knyga“, – sakė jis. 
Laikas jaukia palėpe trumpam virtusioje bibliotekos salėje, smagioje kompanijoje, skambant gitarų 
muzikai, Jūratės Baranauskienės tapybos darbų apsupty, prabėgo greitai. Kai kurias paslaptis – ne 
tik knygoje sudėtas, bet  netgi savas – svečiai vis tik atskleidė. Kad ir tokią mažutę, bet itin įdomią. 
Renginio vedėjai  Rūtai  Lazauskienei  žurnalisto Henriko Vaitiekūno pasiteiravus apie 
bibliotekininkystę, šiam teko prisipažinti, kad jo studijos prasidėjo bibliotekininkyste, kuri padarė 
didelę įtaką gyvenime. O štai knygos autoriaus paslaptį, kad jis palėpėje, įrengtoje tėviškėje, turintis 
nemenką biblioteką, kur jaukiai sugulę į lentynas knygos,  atskleidė P. Zurlys.  Dargi knygos 
autorius mielai dalino autografus, o skaitytojai,  tądien nusipirkę knygą, jau tuoj sužinos visas 
knygoje „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ sudėtas paslaptis, prisiminimus, apmąstymus. Tad 
tądien tikrai buvo verta atsidurti čia, bibliotekos salėje, trumpam virtusia paslaptinga palėpe. Ne 
veltui Lazdijų viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė dėkojo svečiams už tikrus  
literatūrinius pietus. 

Dineta Babarskienė, „Lazdijų reklama“ 

 



 

 



 

 

 
 
Č. Skaržinsko knygos pristatymas Lazdijų 
bibliotekoje 
2017-04-06 11:22 , Zigmas Pūkelis  

 

 

Česlovo Skaržinsko knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymo akimirka. Iš kairės: 
Linas Janulevičius, Renata Rudienė, Česlovas Skaržinskas,Rūta Lazauskienė, Henrikas 
Vaitiekūnas, Petras Zurlys, Kęstas Sukackas. 
 

Praėjusios savaitės ketvirtadienį, kovo 30 dieną, Lazdijų bibliotekoje vyko prieš kelis dešimtmečius „Dzūkų žinių“ laikraščio 
redaktoriumi vienerius metus dirbusio žurnalisto Č.Skaržinsko knygos „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas. 

Knygos pristatyme dalyvavo pats knygos autorius, jos redaktorius žurnalistas H. Vaitiekūnas, istorikas L. Janulevičius ir Adomo 
Mickevičiaus bibliotekos direktorius P. Zurlys. 

Renginio pradžioje ir jo metu gitaromis grojo Lazdijų meno mokyklos mokytojas L. Bankauskas su savo 
mokiniais. Iš tiesų po kalbų nesugalvosi geresnio būdo atsipūsti, kaip paklausyti užburiančio ir magiško 
gitarų skambesio. 

Pirmoji žodį tarė šio renginio vedėja R. Lazauskienė. Ji dar kartą pasakė, ko šiandien susirinkome, ir žodį 
tarti pakvietė Lazdijų vicemerą G. Salatką. Pastarasis pasidžiaugė, kad knygą apie Dzūkiją ir dzūkus parašė 
dzūkas ir įteikė svečiams kuklias atminimo dovanėles. Be to, vicemeras nepamiršo pabrėžti, kad smagu 
matyti Č. Skaržinską, kuris prieš kelis dešimtmečius vienerius metus buvo Lazdijų rajono laikraščio „Dzūkų 
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žinios“ redaktoriumi. 

R. Lazauskienė teigė, kad Č. Skaržinsko knygoje dominuoja esė žanro tekstai, juose aprašomi įvairių 
Dzūkijos žmonių likimai, o knygos pavadinime paminėta palėpė egzistuoja iš tikrųjų ir yra name, kuriame 
vasaras leidžia knygos autorius. Ši palėpė pilna knygų ir žurnalų. 

Knygos autorius papasakojo, kad šią knygą parašė per metus, o visus knygos tekstus vienija autoriaus idėjos 
ir mintys. Č. Skaržinskas teigė, kad knygą parašė pirmu asmeniu, nes taip  pasiekiamas didesnis 
betarpiškumo efektas. Ši knyga yra apie žymius autoriaus gimtojo krašto žmones. Č. Skaržinskas teigė, kad 
šiuo metu apie kaimą kalbama vien su smurtu susijusiomis temomis. Autorius tvirtino, kad yra dviejų rūšių 
palėpės: ūkinės ir dvasinės.  

Istorikas L. Janulevičius teigė, kad Č. Skaržinsko knyga nėra istorija ar kronika. Istorikas iškėlė klausimą, 
kas yra ta Dzūkija? Ir atsakė, kad tai žmonės ir gamta. Tai ne tik materialus, bet ir dvasinis turtas. L. 
Janulevičius teigė, kad knygoje pateikiami įdomūs istoriniai įvykiai, bet ne sausi faktai, taip pat pasakojimai 
apie įdomius žmones. 

Knygos redaktorius, daug kam gerai žinomas žurnalistas H. Vaitiekūnas, teigė, kad skaitydamas Č. 
Skaržinsko knygą jautiesi lyg vartydamas iš palėpės ištrauktus senus laikraščius. Žurnalistas pasidžiaugė, kad 
šiais laikais, kai viskas dažnai piešiama tamsiomis spalvomis, žmonės vis dar ateina į biblioteką ir vis dar 
egzistuoja dora žurnalistika. 

Adomo Mickevičiaus bibliotekos direktorius P. Zurlys teigė, kad Č. Skaržinsko palėpėje sukaupta biblioteka 
yra labai turtinga. Ši Č. Skaržinsko knyga yra tikrai gera ir įdomi, nors autorius daug kur sušvelnina situaciją. 
P. Zurlys pasakojo, kad knygoje aprašytas ir jis pats, bet autorius pavaizdavo jį gražiau nei yra realybėje.  

Renginyje dalyvavęs poetas K. Sukackas palygino Č. Skaržinsko pavaizduotą palėpę su visa Dzūkija. 
Lazdijų viešosios bibliotekos direktorė R. Rudienė juokaudama padėkojo už kultūrinius pietus, nes renginys 
vyko būtent pietų metu. Ji teigė, kad savų autorių kūrybą visuomet smagu skaityti. 

 

 
 
Bibliotekoje – knygos „Palėpėje, į kurią 
atsėlina vakaras“ pristatymas 
„Man buvo nepaprastai gera susitikti su žmonėmis, puoselėjančiais mūsų tėvų, senelių, 
protėvių tradicijas, saugantiems dvasines vertybes. Dėkoju, kad atėjote įvertinti mano kuklų 
darbą“, – susitikime su druskininkiečiais sakė iš Merkinės krašto kilęs žurnalistas, poetas ir 
rašytojas Česlovas Skaržinskas. Praėjusį ketvirtadienį Druskininkų savivaldybės Viešojoje 
bibliotekoje surengtas jo naujosios knygos ,,Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas. 



 

 

Viešosios bibliotekos direktorė L. Žėkienė su renginyje dalyvavusiais svečiais: žurnalistu H. 
Vaitiekūnu, bibliotekininku P. Zurliu, knygos autoriumi Č. Skaržinsku ir istoriku L. 
Janulevičiumi/Laimos Rekevičienės nuotrauka 
Renginyje dalyvavo ir Č. Skaržinsko bičiulis, žurnalistas, redaktorius Henrikas Vaitiekūnas, 
istorikas Linas Janulevičius, bibliotekininkas Petras Zurlys. Į biblioteką buvo susirinkę ne tik 
gausus būrys druskininkiečių, bet ir Č. Skaržinsko kraštiečiai. Autorius atsakė į jų klausimus apie 
kūrybą, dalijosi jam brangiais prisiminimais, gyvenimiškomis įžvalgomis. 
Č. Skaržinskas papasakojo, kad knygą kūrė tarsi savaime, spontaniškai, o pavadinimas ir byloja 
apie tai, kur gimė ir buvo užfiksuotos mintys knygai: palėpėje, kuri, anot autoriaus, kartu yra ir 
jauki jo sielos, jo kūrybinio susikaupimo erdvė. 
Autorius ir bibliotekos direktorė Laima Žėkienė paskaitė ištraukų iš Č. Skaržinsko kūrybos – prozos 
ir poezijos. Knygos autorius ir svečiai neliko abejingi Lietuvos pensininkų sąjungos Druskininkų 
miesto bendrijos „Bočiai“ mišraus ansamblio atliktoms cikrinėms dzūkiškoms dainoms. 
 Parengė Ramunė Žilienė 



 

 
Balandžio 6-osios kultūros renginiai  
2017-04-06 / 06:55 — LRT KLASIKA, LRT.lt  

LRT KLASIKA apžvelgia šį ketvirtadienį Lietuvoje vyksiančius kultūros renginius.  

Česlovo Skaržinsko publicistikos knygos „Palėpė, į kurią atsėlina vakaras“ pristatymas Varėnos 
viešojoje bibliotekoje – 17 valandą. Drauge su autoriumi renginyje dalyvaus literatūros kritikas 
Valentinas Sventickas, istorikas Linas Janulevičius, bibliotekininkas Petras Zurlys. 
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Balandis 07, 2017 

Palėpės istorijose – mūsų krašto žmonės  

 

Balandžio 6 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. Dalyvavo autorius               
Česlovas Skaržinskas, literatūros kritikas, eseistas, redaktorius Valentinas Sventickas, istorikas Linas Janulevičius, Vilniaus            
apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys. 

Č. Skaržinsko „palėpės“ istorijose daug mums pažįstamų žmonių. Tarp herojų – ir Varėnos,             
Merkinės krašto šviesuoliai, žemę, artimą mylintys žmonės, talentingi kūrėjai. Autorius pasakoja           
apie keturių brolių Dzūkijos partizanų Vinco, Prano, Jono ir Antano Ivanauskų likimą,            
fotomenininkų Algimanto ir Mindaugo Černiauskų kūrybą, poeto ir eseisto Stasio Stacevičiaus,           
žurnalisto ir knygų autoriaus Aloyzo Tendzegolskio kūrybos ir gyvenimo laikotarpius. Dažnai mini            
ornitologą Eugenijų Drobelį, o Gudakiemio ūkininkui, profesionaliam bitininkui Vytautui         
Rauloniui, sukūrusiam modernų ūkį, skyrė gražų pasakojimą „Ko nepasakė Vytautas“. Česlovas           
rašo ir apie savo tėvus, mokytoją Antaną Čapliką, iš Burokaraisčio kilusį bibliotekininką Petrą             
Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio gyventoją Adelę         
Žėkienę, audėją Vladislovą Gudelionienę. Gausiai nuotraukomis iliustruotoje istorijoje „Rugsėjo         
gervės“ dalijasi įspūdžiais apie žymių kraštiečių susitikimą Marcinkonių etnografinėje sodyboje. 
Renginio svečiai atkreipė dėmesį, jog Česlovas Skaržinskas nevengia istorinių realijų, faktų, datų,            
gamtos aprašymų. Įvykius mato plačiau – tautos ir istorijos kontekste. Atspindi, kaip per Dzūkiją              
perėjo sovietmečio buldozeris. Pasakodamas apie partizanus brolius Ivanauskus, paliečia pokario          
herojinės epochos aspektus. Knygoje daug šviesos, gėrio, vilties, kuri gali vesti pirmyn. Svečiai             
linkėjo Česlovui parašyti gimtojo Gudakiemio istoriją. 
Česlovas prisipažino, nemažai vakarų praleidęs paties įrengtoje palėpėje, kurioje sukaupta daug           



 

senų knygų, žurnalų, laikraščių, teikiančių jam vertingą ir įdomią informaciją. Knyga parašyta per             
metus, panaudoti keli senesni tekstai. Prieš 10 metų būtų buvę lengviau rašyti, nes tebegyveno              
daugiau žmonių, iš kurių būtų galėjęs surinkti daugiau faktų. Džiaugėsi, kad dar sutiko partizano              
Jono Ivanausko žmoną, publikavo unikalią nuotrauką, kurioje Jonas su sūneliu ant rankų. Dėkojo             
Daliai ir Vytautui Raulioniams, kitiems žmonėms, rėmusiems knygą. 

Varėnos VB metodininkė Daiva Armonienė 
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Palėpės istorijose – mūsų krašto žmonės  



 

 

 

Balandžio 6 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje knyga „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. Dalyvavo             
autorius Česlovas Skaržinskas, literatūros kritikas, eseistas, redaktorius – Valentinas Sventickas, istorikas           
Linas Janulevičius, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorius Petras Zurlys. 

Č. Skaržinsko „palėpės“ istorijose daug mums pažįstamų žmonių. Tarp herojų – ir Varėnos, Merkinės krašto               
šviesuoliai, žemę, artimą mylintys žmonės, talentingi kūrėjai. Autorius pasakoja apie keturių brolių Dzūkijos             
partizanų Vinco, Prano, Jono ir Antano Ivanauskų likimą, fotomenininkų Algimanto ir Mindaugo Černiauskų             
kūrybą, poeto ir eseisto Stasio Stacevičiaus, žurnalisto ir knygų autoriaus Aloyzo Tendzegolskio kūrybos ir              
gyvenimo laikotarpius. Dažnai mini ornitologą Eugenijų Drobelį, o Gudakiemio ūkininkui, profesionaliam           
bitininkui Vytautui Rauloniui, sukūrusiam modernų ūkį, skyrė gražų pasakojimą „Ko nepasakė Vytautas“.            
Česlovas rašo ir apie savo tėvus, mokytoją Antaną Čapliką,iš Burokaraisčio kilusį bibliotekininką Petrą             
Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio gyventoją Adelę Žėkienę,          
audėją Vladislovą Gudelionienę. Gausiai nuotraukomis iliustruotoje istorijoje „Rugsėjo gervės“ dalijasi          
įspūdžiais apie žymių kraštiečių susitikimą Marcinkonių etnografinėje sodyboje. 

Renginio svečiai atkreipė dėmesį, jog Česlovas Skaržinskas nevengia istorinių realijų, faktų, datų, gamtos             
aprašymų. Įvykius mato plačiau – tautos ir istorijos kontekste. Atspindi, kaip per Dzūkiją perėjo sovietmečio               
buldozeris. Pasakodamas apie partizanus brolius Ivanauskus, paliečia pokario herojinės epochos aspektus.           
Knygoje daug šviesos, gėrio, vilties, kuri gali vesti pirmyn. Svečiai linkėjo Česlovui parašyti gimtojo              
Gudakiemio istoriją. 



 

Česlovas prisipažino, nemažai vakarų praleidęs paties įrengtoje palėpėje, kurioje sukaupta daug senų knygų,             
žurnalų, laikraščių, teikiančių jam vertingą ir įdomią informaciją. Knyga parašyta per metus, panaudoti keli              
senesni tekstai. Prieš 10 metų būtų buvę lengviau rašyti, nes tebegyveno daugiau žmonių, iš kurių būtų                
galėjęs surinkti daugiau faktų. Džiaugėsi, kad dar sutiko partizano Jono Ivanausko žmoną, publikavo unikalią              
nuotrauką, kurioje Jonas su sūneliu ant rankų. Dėkojo Daliai ir Vytautui Raulioniams, kitiems žmonėms,              
rėmusiems knygą. 

  

Varėnos VB metodininkė Daiva Armonienė 

 

 
Palėpės istorijose – Varėnos krašto žmonės 
Paskelbta: 2017 balandžio 7  

Balandžio 6 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje knyga „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. 
Dalyvavo autorius Česlovas Skaržinskas, literatūros kritikas, eseistas, redaktorius – Valentinas 
Sventickas, istorikas Linas Janulevičius, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos 
direktorius Petras Zurlys. 
Č. Skaržinsko „palėpės“ istorijose daug mums pažįstamų žmonių. Tarp herojų – ir Varėnos, 
Merkinės krašto šviesuoliai, žemę, artimą mylintys žmonės, talentingi kūrėjai. Autorius pasakoja 
apie keturių brolių Dzūkijos partizanų Vinco, Prano, Jono ir Antano Ivanauskų likimą, 
fotomenininkų Algimanto ir Mindaugo Černiauskų kūrybą, poeto ir eseisto Stasio Stacevičiaus, 
žurnalisto ir knygų autoriaus Aloyzo Tendzegolskio kūrybos ir gyvenimo laikotarpius. Dažnai mini 
ornitologą Eugenijų Drobelį, o Gudakiemio ūkininkui, profesionaliam bitininkui Vytautui 
Rauloniui, sukūrusiam modernų ūkį, skyrė gražų pasakojimą „Ko nepasakė Vytautas“. Česlovas 
rašo ir apie savo tėvus, mokytoją Antaną Čapliką, iš Burokaraisčio kilusį bibliotekininką Petrą 
Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio gyventoją Adelę 
Žėkienę, audėją Vladislovą Gudelionienę. Gausiai nuotraukomis iliustruotoje istorijoje „Rugsėjo 
gervės“ dalijasi įspūdžiais apie žymių kraštiečių susitikimą Marcinkonių etnografinėje sodyboje. 
Renginio svečiai atkreipė dėmesį, jog Česlovas Skaržinskas nevengia istorinių realijų, faktų, datų, 
gamtos aprašymų. Įvykius mato plačiau – tautos ir istorijos kontekste. Atspindi, kaip per Dzūkiją 
perėjo sovietmečio buldozeris. Pasakodamas apie partizanus brolius Ivanauskus, paliečia pokario 
herojinės epochos aspektus. Knygoje daug šviesos, gėrio, vilties, kuri gali vesti pirmyn. Svečiai 
linkėjo Česlovui parašyti gimtojo Gudakiemio istoriją. 
Česlovas prisipažino, nemažai vakarų praleidęs paties įrengtoje palėpėje, kurioje sukaupta daug 
senų knygų, žurnalų, laikraščių, teikiančių jam vertingą ir įdomią informaciją. Knyga parašyta per 
metus, panaudoti keli senesni tekstai. Prieš 10 metų būtų buvę lengviau rašyti, nes tebegyveno 
daugiau žmonių, iš kurių būtų galėjęs surinkti daugiau faktų. Džiaugėsi, kad dar sutiko partizano 
Jono Ivanausko žmoną, publikavo unikalią nuotrauką, kurioje Jonas su sūneliu ant rankų. Dėkojo 
Daliai ir Vytautui Raulioniams, kitiems žmonėms, rėmusiems knygą. 

http://dzukijosveidas.lt/2017/04/07/palepes-istorijose-varenos-krasto-zmones/
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balandžio 7, 2017 
Varėnos VB metodininkė Daiva Armonienė  
Palėpės istorijose – Varėnos krašto žmonės  

 

Balandžio 6 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje knyga „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“.            
Dalyvavo autorius Česlovas Skaržinskas, literatūros kritikas, eseistas, redaktorius – Valentinas          
Sventickas, istorikas Linas Janulevičius, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos          
direktorius Petras Zurlys. 

Č. Skaržinsko „palėpės“ istorijose daug mums pažįstamų žmonių. Tarp herojų – ir Varėnos,             
Merkinės krašto šviesuoliai, žemę, artimą mylintys žmonės, talentingi kūrėjai. Autorius pasakoja           
apie keturių brolių Dzūkijos partizanų Vinco, Prano, Jono ir Antano Ivanauskų likimą,            
fotomenininkų Algimanto ir Mindaugo Černiauskų kūrybą, poeto ir eseisto Stasio Stacevičiaus,           
žurnalisto ir knygų autoriaus Aloyzo Tendzegolskio kūrybos ir gyvenimo laikotarpius. Dažnai mini            
ornitologą Eugenijų Drobelį, o Gudakiemio ūkininkui, profesionaliam bitininkui Vytautui         
Rauloniui, sukūrusiam modernų ūkį, skyrė gražų pasakojimą „Ko nepasakė Vytautas“. Česlovas           
rašo ir apie savo tėvus, mokytoją Antaną Čapliką, iš Burokaraisčio kilusį bibliotekininką Petrą             
Zurlį, liaudies dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio gyventoją Adelę         
Žėkienę, audėją Vladislovą Gudelionienę. Gausiai nuotraukomis iliustruotoje istorijoje „Rugsėjo         
gervės“ dalijasi įspūdžiais apie žymių kraštiečių susitikimą Marcinkonių etnografinėje sodyboje. 

Renginio svečiai atkreipė dėmesį, jog Česlovas Skaržinskas nevengia istorinių realijų, faktų, datų,            



 

gamtos aprašymų. Įvykius mato plačiau – tautos ir istorijos kontekste. Atspindi, kaip per Dzūkiją              
perėjo sovietmečio buldozeris. Pasakodamas apie partizanus brolius Ivanauskus, paliečia pokario          
herojinės epochos aspektus. Knygoje daug šviesos, gėrio, vilties, kuri gali vesti pirmyn. Svečiai             
linkėjo Česlovui parašyti gimtojo Gudakiemio istoriją. 

Česlovas prisipažino, nemažai vakarų praleidęs paties įrengtoje palėpėje, kurioje sukaupta daug           
senų knygų, žurnalų, laikraščių, teikiančių jam vertingą ir įdomią informaciją. Knyga parašyta per             
metus, panaudoti keli senesni tekstai. Prieš 10 metų būtų buvę lengviau rašyti, nes tebegyveno              
daugiau žmonių, iš kurių būtų galėjęs surinkti daugiau faktų. Džiaugėsi, kad dar sutiko partizano              
Jono Ivanausko žmoną, publikavo unikalią nuotrauką, kurioje Jonas su sūneliu ant rankų. Dėkojo             
Daliai ir Vytautui Raulioniams, kitiems žmonėms, rėmusiems knygą. 
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Ne didmiesčių gyvenimas balandžio 10, 2017 0  
Balandžio 6 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Palėpėje, į kurią atsėlina            
vakaras“. Dalyvavo autorius Česlovas Skaržinskas, literatūros kritikas, eseistas, redaktorius         
Valentinas Sventickas, istorikas Linas Janulevičius, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios          
bibliotekos direktorius Petras Zurlys. 

 

 

 

http://lietuve.lt/ne-didmiesciu-gyvenimas/palepes-istorijose-varenos-krasto-zmones#respond
http://lietuve.lt/category/ne-didmiesciu-gyvenimas


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Č. 

Skaržinsko „palėpės“ istorijose daug mums pažįstamų žmonių. Tarp herojų – ir Varėnos, Merkinės             
krašto šviesuoliai, žemę, artimą mylintys žmonės, talentingi kūrėjai. Autorius pasakoja apie keturių            
brolių Dzūkijos partizanų Vinco, Prano, Jono ir Antano Ivanauskų likimą, fotomenininkų           
Algimanto ir Mindaugo Černiauskų kūrybą, poeto ir eseisto Stasio Stacevičiaus, žurnalisto ir knygų             
autoriaus Aloyzo Tendzegolskio kūrybos ir gyvenimo laikotarpius. Dažnai mini ornitologą          
Eugenijų Drobelį, o Gudakiemio ūkininkui, profesionaliam bitininkui Vytautui Rauloniui,         
sukūrusiam modernų ūkį, skyrė gražų pasakojimą „Ko nepasakė Vytautas“. Česlovas rašo ir apie             
savo tėvus, mokytoją Antaną Čapliką, iš Burokaraisčio kilusį bibliotekininką Petrą Zurlį, liaudies            
dainininkę Oną Pašukonytę-Jauneikienę, seniausią Gudakiemio gyventoją Adelę Žėkienę, audėją         
Vladislovą Gudelionienę. Gausiai nuotraukomis iliustruotoje istorijoje „Rugsėjo gervės“ dalijasi         
įspūdžiais apie žymių kraštiečių susitikimą Marcinkonių etnografinėje sodyboje. 
Renginio svečiai atkreipė dėmesį, jog Česlovas Skaržinskas nevengia istorinių realijų, faktų, datų,            
gamtos aprašymų. Įvykius mato plačiau – tautos ir istorijos kontekste. Atspindi, kaip per Dzūkiją              
perėjo sovietmečio buldozeris. Pasakodamas apie partizanus brolius Ivanauskus, paliečia pokario          
herojinės epochos aspektus. Knygoje daug šviesos, gėrio, vilties, kuri gali vesti pirmyn. Svečiai             
linkėjo Česlovui parašyti gimtojo Gudakiemio istoriją. 
Česlovas prisipažino nemažai vakarų praleidęs paties įrengtoje palėpėje, kurioje sukaupta daug senų            
knygų, žurnalų, laikraščių, teikiančių jam vertingą ir įdomią informaciją. Knyga parašyta per metus,             
panaudoti keli senesni tekstai. Prieš 10 metų būtų buvę lengviau rašyti, nes tebegyveno daugiau              
žmonių, iš kurių būtų galėjęs surinkti daugiau faktų. Džiaugėsi, kad dar sutiko partizano Jono              
Ivanausko žmoną, publikavo unikalią nuotrauką, kurioje Jonas su sūneliu ant rankų. Dėkojo Daliai             
ir Vytautui Raulioniams, kitiems žmonėms, rėmusiems knygą. 

Varėnos VB metodininkė Daiva Armonienė 
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Česlovo Skaržinsko prisiminimų palėpė 

Vakar į rajono viešąją biblioteką, trumpam virtusią slėpininga palėpe, tyliai atsėlino vakaras, o kartu 
su juo – ir praėjusių laikų prisiminimai. Čia žurnalistas, poetas ir publicistas Česlovas Skaržinskas 



 

susirinkusiems alytiškiams pristatė savo naujausią knygą „Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras“. 
Rašytojas atvyko ne vienas, o su gausia ir garbinga palyda: žurnalistu ir redaktoriumi Henriku 
Vaitiekūnu, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktoriumi Petru Zurliu bei 
istoriku Linu Janulevičiumi. 
Daugeliui mūsų Česlovas labiau žinomas kaip žurnalistas, leidėjas ir redaktorius, ilgus metus dirbęs 
įvairių šalies laikraščių, tame tarpe ir „Dainavos žodžio“, redakcijose. „Palėpėje, į kurią atsėlina 
vakaras“ – trečioji autoriaus knyga, kurioje jis išbandė jam nesvetimą publicistikos žanrą. 
Priminsiu, jog pirmoji Česlovo poezijos knygelė „Lietus ir muzika, neturinti namų“ pasirodė 1999 
m. Antroji – apybraižų, esė, pokalbių knyga „Šiaurės vėjo smėlynai“ dienos šviesą išvydo 
2007-aisiais. 
Naujausia knyga nėra vientisa ir pasižymi gausia temų įvairove, kurią lydi kartais graudus, kartais 
skausmingas greitai bėgančio laiko leitmotyvas. Česlovas rašo apie jam mieliausią ir geriausiai 
žinomą kraštą – Dzūkiją, jos istorines peripetijas, mini tėvus, kaimynus, sutiktus žmones. Tokius, 
kaip bibliotekininkas Petras Zurlys ar žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, atlydėjusius autorių į 
knygos pristatymą. Paklausus, ar Česlovas juos „tinkamai“ aprašė savo knygoje, Petras Zurlys 
šyptelėjęs atsakė, jog „per saldžiai“, nes jis nesąs tobulas žmogus, o Henrikas Vaitiekūnas 
rimčiausiu veidu patikino, jog jis pavaizduotas „būtent toks, koks yra“. 
Dažnas mūsų vaikystėje turėjo savo asmeninę palėpę, prikimštą reikalingų ir nereikalingų daiktų, 
kurioje, pasislėpę nuo suaugusiųjų, likdavome su širdžiai mums brangiais prisiminimais. Česlovo 
užuovėja – tainamas gimtajame Gudakiemio kaime, kurio palėpėje „tik knygos ir įrišti laikraščiai 
bei žurnalai tyliai kalba sena ir nauja kalba apie mūsų praeitį, dabartį ir būsimus metus“. Anot 
autoriaus, „prakalbinti“ ir įamžinti palėpėje sukauptą medžiagą, senas knygas bei tarpukario spaudą, 
jam prireikė vienerių metų. Rašytojas pasidžiaugė, jog, rengiant šią knygą, jam itin pravertė jo, kaip 
redaktoriaus bei leidėjo patirtis. „Jei ne ji, už 1000 egz. tiražu išleistą knygą leidėjams būčiau 
sumokėjęs 5 000 €, o ne perpus pigiau“. 
Česlovas Skaržinskas – tylus, ramus, nuolat besišypsantis dzūkas, kuriam geriau sekasi rašyti, nei 
bendrauti su auditorija. Todėl, jau renginio pradžioje vadžias į savo rankas tvirtai paėmęs 
energingasis Henrikas Vaitiekūnas, negailėjo pagyrų knygos autoriui ir aštrios kritikos knygų 
leidėjams bei savo amato broliams žurnalistams. Pirmuosius jis „apkaltino“ menkavertės, 
„receptinės literatūros, kurios ir literatūra nepavadinsi“, tiražavimu, na, o žurnalistams kliuvo už 
neobjektyvumą bei netiesos sakymą. „Ir aš savo laiku kalbėdamas į eterį melavau“, atviravo 
žurnalistas, – „tačiau visuomet perspėdavau žiūrovus, jog atsirinkti tiesą ir daryti išvadas jie turi 
patys“. Žurnalistas pagyrė Česlovą, jog jis rašąs apie „tikrus ir išgyventus dalykus, kuriuos galima 
pačiupinėti ir paliesti“ ir palygino jo knygą su draugų pasakojimais apie Moną Lizą. „Tik savo 
akimis pamatęs ir „pačiupinėjęs“ šį įstabų paveikslą, įsitikini, koks jis puikus ir didingas. Taip ir 
Česlovo kūryba: išgyventa, nesumeluota, nesuvaidinta“. 
Kaip pavyzdį pasitelkęs reikšmingus Lietuvos įvykius, istorikas Linas Janulevičius nagrinėjo 
asmens tapatybės klausimus bei žmogaus, „atsiduriančio tinkamu laiku ir tinkamoje vietoje“, 
vaidmenį žmonijos istorijoje, o Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos 
direktorius Petras Zurlys pasidalijo įspūdžiais iš ką tik pasibaigusios Leipcigo knygų mugės. 
Prisiminimų vakaras prabėgo nepastebimai, beliko tik „gyvenimo – gražaus, liūdno ir kartais 
juokingo“ nenumaldomas kartėlis. Ir tyla, kurioje „subręsta mintys &lt;…&gt; ir ateina pasišnekėti 
kadaise sutikti nepažįstami žmonės“. Pasišnekėti apie ateitį ir dabartį, apie seniai išėjusius draugus, 
apie gyvenimo trapumą ir beprasmiškumą, apie būtį ir nebūtį. „Ir ta būtis ir nebūtis nedrąsiai gūžiasi 
palėpėje“, į kurią tyliai atsėlina prisiminimų vakaras… 
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2017.03.28 
Česlovo Skaržinsko knygos "Palėpėje, į kurią atsėlina vakaras" sutiktuvės 

 

Kovo 28 d. „Šalcinio” svetainėje Merkinėje įvyko Česlovo Skaržinsko knygos „Palėpėje, į kurią 
atsėlina vakaras“sutiktuvės. Knygos pristatyme dalyvavo knygos autorius Česlovas Skaržinskas; 
žurnalistas, redaktorius – Henrikas Vaitiekūnas; istorikas – Linas Janulevičius; bibliotekininkas – 
Petras Zurlys. 

 


