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Fanai, Tadžikija.
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Įdomiausi mano gyvenimo keliai yra ten, kur
jų nėra, kur veda vos pastebimas takas arba brydė
per likimo džiungles. Todėl MANO KELIUOSE
NEKELIUOSE nėra snieguotų viršūnių, suskeldėjusių ledynų, pavojinguose verpetuose besisukančių
vandens sporto mėgėjų arba ant virvių pakibusių
alpinistų ir speleologų. Savo archyve ieškojau skaidrių,
kuriose užfiksuota nematyta ir nepažinta gamta, jos
grožis su paslaptimi ir netikėtumais. Kad žiūrovas
stabtelėtų, susimąstytų, gamtos grožio ir paslapties
ieškotų toliuose ir greta savęs, judesyje ir ramybėje,
požemyje, kalnuose ir saulės spindulių žaismo mažame
vandens šaltinėlyje. Vasarą ir per žiemos speigus.
Nuotraukose yra dalelė apgaulės. Daug mažiau, negu aplink mus. O žmonės? Jie tokie, kokie yra nepa
stebimų akimirkų metu. Jų veidų neiškreipia foto
objektyvas.
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Ir dabar džiaugiuosi, kad dalis mano fotodarbų
keliauja miestuose ir miesteliuose, pasiekia gimtąją
Dzūkiją, kad žiūrovus pradžiuginu gamtos vaizdais,
kurie stebisi: „Kokia turtinga mūsų žemė, įkvėpus
Jus sukurti tokius fotošedevrus...“ (R. Makarevičiūtė,
Kaunas), ... „leido mums nors trumpam atitrūkti nuo
kasdienybės rūpesčių, nukeliauti į kalnus, pabuvoti
nuostabaus grožio urvuose, pajusti laisvės pojūtį“ (I.
Strašinskienė, Ežerėlis, Kauno raj., 2011), ... „užburia
savo paslaptingumu, o įamžinti kelyje sutikti žmonės
ir daiktai suteikia vilties... “ (dr. Polina Šerienė, Kaunas, 2011 m.), ... „Jūsų dėka pamatėme pasaulio grožį“
(I. Jaskelevičienė, Kapčiamiestis, Lazdijų raj., 2011).
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Pakeliui į Čemtargos perėją. Fanai. Tadžikija.
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Žvilgsnis į kalnus.
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Fanai. Tadžikija.
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Čaros smėlynai. Jakutija.

Mano keliai, nekeliai

105

Baikalas.
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Baikalas.

Mano keliai, nekeliai

107

Dinozauro pėda. Turkmėnija.
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Dinozauro pėdos. Turkmėnija.
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Bojadagas. Turkmėnija.
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Purvo vulkanas, Bojadagas. Turkmėnija.
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Čarynas. Kirgizija.
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Čarynas. Kirgizija.
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Druskos kalnas. Tadžikija.
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Druskos kalnas. Tadžikija.
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Druskos kalnas. Tadžikija.
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Druskos kalnas. Tadžikija.
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Siekiame gylio rekordo.
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Krymas.
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Atlantida. Vakarų Ukraina.

120

MANO KELIAI NEKELIAI

Atlantida. Vakarų Ukraina.
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Krymas.
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Karliukai. Turkmėnija.
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Pinega. Archangelsko sritis.
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Ledo, vandens ir saulės žaismas.
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Ledo, sniego ir saulės žaismas.
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Vidurinės Azijos vaikai.
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Mados.
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Gera kai yra į ką atsiremti.
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Ištroškusius pagirdyk.
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Apačioje gyvena krokodilai.
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Vyriška draugystė.
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„Malonu, kad nežalodamas gamtos, jau negyvuose medžiuose, atrandate tai, ko
eilinis praeivis nepastebi, suteikiate jiems antrą gyvenimą, įdėjęs dalį savo širdies
ir rankų”.
Gamtos apsaugos draugijos Kauno skyrius
(parašas neįskaitomas)
Jaunųjų gamtininkų stotis (parašas neįskaitomas)
Botanikos sodas (parašas neįskaitomas)
1989.01.03
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GAMTOS
(IR MANO) IŠDAIGOS
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Gamtos (ir mano) išdaigos
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Gamtos (ir mano) išdaigos
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Gamtos (ir mano) išdaigos
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Gamtos (ir mano) išdaigos
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Gamtos (ir mano) išdaigos
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Gamtos (ir mano) išdaigos
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Gamtos (ir mano) išdaigos

155

156

MANO KELIAI NEKELIAI
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...tavo saujoj
kalba tėviškės grumstas
brangus
kaip niekados iki šiol
tu išėjai
kai lijo lietūs
sugrįžai rudens žaroj...
Šiuos žodžius mano fotoparodų atsiliepimų knygoje įrašė Leipalingio pagrindinės mokyklos direk-
torė Asta Černiauskienė.
Lyg strėlės jie susmigo širdin ir pažadino atsimi
nimų bangas.
Į šią mokyklą sugrįžau po šešiasdešimt šešerių
metų...
O tada, 1946-ųjų rugsėjo devynioliktą, į seno dvaro seno pastato salę – ten buvo mūsų gimnazija – sukvietė septyniolika baltapūkių gimnazistų. Už stalo
sėdėjo miestelio trijulė. Ji paskelbė, kad esame okupacinės valdžios priešai ir neturime teisės mokytis bet
kurioje mokykloje. Aš tada buvau septyniolikmetis
šeštokas. Grįžęs į klasę, mano draugas nenuorama
Bronius N. mūsų suolą pavertė medžio gabalų krūva.
Kitą dieną, lyg atsisveikindamas su miesteliu, slampinėjau jo gatvelėmis. Prie bažnyčios, turgaus aikštėje,
ten, kur vietiniai kagėbistai ir stribokai suguldydavo išniekintus partizanus, sutikau savo klasės auklė
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toją Joną Volungevičių. Mano mylimas mokytojas
barė, kad sulaužiau suolą, kad jis reikalingas kitiems
mokiniams. Neatsisveikinęs nusisukau ir nuėjau. Mes
mylėjome savo mokytojus. Mūsų likimai buvo panašūs.
Vėliau jo brolis Algirdas Volungevičius ilgai ir atk akl iai rinko mūsų etnografines vertybes ir įkūrė
plačiai žinomą muziejų.
Dabar buvusioje turgaus aikštėje linksminasi mies
telėnai. Taip nusprendė vietinė valdžia. Taip būna,
jei užmirštama praeitis arba jei ji, kaip rakštis duria į
paširdžius.
Kai Kapčiamiesčio link važiuodavau aplankyti išdraskytos mūsų sodybos namų kertinius akmenis, ilgai
žvelgiau seno dvaro pusėn, kur mane brandino sunkūs
karo ir pokario metai.
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SVEIKAS, MANO LEIPALINGI
1946 metais buvau pašalintas iš Leipalingio gim
nazijos šeštosios klasės. Pašalinimo priežastį sužino
jau 2011 metais, perskaitęs Juozo Kuckailio knygą
„DZŪKAI 2”, kad „Brolis banditas, pats nusiteikęs
antitarybiškai, platino nacionalistinius atsišaukimus
tarp moksleivių“. Mano brolis nebuvo partizanas, o
aš neprisimenu, kad būčiau platinęs atsišaukimus.
Manyčiau, kad platinau. Tuo laiku mes gyvenome
laisvos Lietuvos dvasia, buvo gyvi okupantų represijų
prisiminimai. Mes turėjome viltį, kad Vakarų šalys
padės mums kovojant už laisvę, norėjome būti tos kovos dalyviai. Tą viltį skatino slapta girdimi radijo garsai iš Vakarų ir platinami atsišaukimai. Aš augau šalia
partizanų arba su tais, kurie vėliau jais tapo, kovojo ir
žuvo. Mano mokytojas buvo Lietuvos kariuomenės
leitenantas Vytautas Gontis, 1945 m. tapęs Šarūno
partizanų rinktinės vadu Alseika. Į mano tėvų vienkiemį ateidavę partizanai vilkėjo karišką uniformą,
elgėsi labai pagarbiai ir kultūringai. Tuo laiku tai buvo
gerai organizuota partizanų kova ne tik prieš okupantus ir jų ideologiją, bet ir prieš įvairias negeroves, pa
vyzdžiui, išplitusį alkoholizmą. Aš į juos žiūrėjau kaip
į tautos išvaduotojus.
Porą metų gyvenau Leipalingyje, Kristapavičių šeimoje. Man buvo įdomu stebėti, kaip tvirto liemens
vyras ką nors veikdavo jų mažame kambarėlyje, o
Kai sugrįžta jaunystės metai

smulkutė moteris kaip apie ąžuolą sukiojosi aplink
jį. Jų sūnus Česlovas buvo tvirtas, atkakliai besitreniruojantis paauglys, daug žadantis sportininkas. Jų
pirkelė buvo mažutė, todėl žiemą – vasarą su Česlovu
miegojome palėpėje. Iki šiol menu mudviejų kartu praleistas žiemos naktis, kai apšarmojusiomis nosimis lietėme kito nuogą kūną ir žadinome iš miego.
Česlovas, matyt, žinojo apie rengiamą partizanų žygį
į Merkinę. 1945 m. gruodžio 15 d. vakarą, išėję į lauką, link Merkinės matėme gaisro pašvaistę. Ne, tai
nedegė stribų būstinė, tai degė jų padegta valstiečio
sodyba. Vėliau, sužinoję apie sėkmingą partizanų
puolimą, šokinėjom iš džiaugsmo. Abu išsiskyrėme,
kai mane pašalino iš gimnazijos. Po keliolikos metų
sužinojau, kad dar paauglys būdamas jis išėjo į mišką
ir 1949 m. balandžio 14 d. žuvo Žaliamiškyje, netoli
Merkinės. Jo ir kitų partizanų kūnai buvo išniekinti
miestelio gatvėje.
Bėgant metams, partizanų jėgos mažėjo. Be gai
lesčio juos naikino gausi okupantų kariuomenė ir savi tautos naikintojai. Nuo didelės įtampos silpo partizanų moralė. Klaikios sąlygos ir beviltiškas jų gy
venimas pagimdė žiaurumą. Buvo plėšikaujama ir suvedinėjamos asmeninės sąskaitos.
Šalia manęs buvo partizanai, kurie kovojo, vėliau
buvo palaužti ir tapo sovietinio saugumo agentais.
Vokiečių okupacijos metais gyvenau Leipalingyje,
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Saveikių šeimoje. Vyriausias sūnus Antanas ir jau
nesn ysis Bronius, tuo metu buvę tarnautojai, pokario metais tapo partizanais. Antanas – Uosis žuvo
1946 m. lapkričio 8 d. Bronius, beje, labai gabus ir
mokėjęs vokiečių kalbą, 1947 m. spalio mėnesį tapo
Dainavos apygardos Šarūno rinktinės štabo viršininko
adjutantu – Klajūnu. 1948 m. rudenį rinktinės štabo
viršininko pavedimu nelegaliai perėjo Lenkijos sieną,
vildamasis patekti į Švediją ir Stokholme susitikti su
VLIK`o vadovu V. Sidzikausku. 1949 m. įstojo į Suvalkijos lenkų partizanų būrį. 1950 m. liepos 2 d. kovojo su lenkų saugumiečiais, buvo sužeistas ir pateko
į jų rankas. Viena koja buvo amputuota. Kankinamas
išdavė Lenkijos partizanų rėmėjus. Perduotas Lietuvos
saugumiečiams, tapo jų agentu. 1951 m. rudenį jam
padedant buvo sunaikinta penkiolika Dainavos apy
gardos partizanų.
Geriau susipažinus su Broniaus Saveikio biografija, matyt, nedrąsu būtų teigti, kad jis palūžo. Jo partizano kelias iki sužeidimo Lenkijoje buvo garbingas
(mano duomenys). Ne kiekvienam partizanui kritiš
kais momentais pavykdavo nukreipti ginklą į save,
okupantai savais tardymo būdais ir priemonėmis juos
palauždavo, tarp jų – ir Bronių Saveikį. Palaužė visam
gyvenimui. Mano mokslo draugas jį, šlubį, sutikdavęs
siaurose Vilniaus gatvelėse, bet jis neprisipažino, kas
esąs. Taigi, senatvėje B. Saveikis išsižadėjo savęs, o
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likti vienam be šviesių jaunystės prisiminimų, juolab
būti kaltam dėl bendražygių žūties yra neapsakomai
sunku.
Mūsų tautos išdavikai yra tie, kurie okupacijos me
tais savanoriškai laužydavo kitų gyvenimus.. Atgimimo išvakarėse gydytojų chalatais apsirengę kagėbistai vaistais sužalojo mano bendradarbio Zenono J.
sveikatą, vien todėl, kad panoro gyventi JAV. Pasku
tinius penkerius gyvenimo metus jis buvo neveiksnus.

APDERGTOS PĖDOS
Šalia manęs buvo ir tariamieji partizanai. Tai amo
ralūs padaužos, nepažinę gyvenimo vertybių arba
atmetę jas, tapo ginkluotais smurtautojais ir nekaltų
žmonių žudikais. Paskutiniaisiais kovų metais, kai
partizanų kadriniai vadai buvo sunaikinti ir drausmė
pašlijusi, tokie padaužos įsiliejo į jų gretas ir suteršė
garbingą partizanų vardą. Tuo sumaniai naudojosi vietiniai kolaborantai, leidę jiems siautėti.
1950-ųjų žiemą savo pirmąsias studentiškas atos
togas leidau tėviškėje. Vieną subatvakarį pėsti, per
pusnis su broliu nuėjom į Kalvius. Tai dzūkiškų pu
šynų apsuptas kaimas, esantis Lazdijų rajone. Ten jo
laukė mergina, su kuria jis nuoširdžiai draugavo. Į
erdvią jos gryčią susirinkęs aplinkinių kaimų jaunimas
šokdavo, dainuodavo, dažniausiai tų laikų partizanų
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dainas. Sužinojęs apie vakaronę, atvyko „partizanas“.
Leonas Mališka. Girtas, baltais maskuojančiais rūbais.
Atsistojęs netoli durų, ėmė šaudyti. Įtūžęs rėkė: „Vyrai
į dešinį kampą, mergos – į kairį“. Klusniai susispietėm
savuose kampuose. „Išeikite, kurie toliausiai gyvena”.
Pažvelgiau į brolį – mes buvome iš tolimiausio kaimo. Išėjau pirmas. „Iš kur atvykai?“ – riktelėjo. „Kodėl klausi? Juk mes – kaimynai“ – sakau. „Iš kur
atvykai?” – rėkia dar garsiau. Atstatė šautuvą ir brazdina jo spyną. Atsipeikėjau išgirdęs merginų spiegimą.
Pasakiau savo kaimą. „Kas sekantis“? Išėjo Antanas
Voveruška. Visi žinojom, kad jie yra draugai. „Gulk ant
grindų“. Voveruška pasišaipydamas atsigulė. Mališka metaliniu strypu tvojo jam per užpakalį. „Rupūže,
mušk per kailinius. Tu muši per šikną“ – įsiuto Vove
ruška. Visi vakaronės vyrai buvo apdaužyti metaliniu
strypu. Mudviejų su broliu nelietė.
Mališka girtavo toliau. Iš gausaus jaunimo būrio
pasikvietė mudu ir vertė gerti. Suradę progą, pabėgom,
slapstėmės sniego pusnyje. Mališka pašaudė link mu
dviejų ir nusvirduliavo į gryčią.
„1950 metas Žmirklių kaime per šventą Petrą, sū
nus ir tėvas Petrai Jurkoniai šventė Petrines. Buvo
pasikvietę kaimynus. Sužinoję apie pokylį, atvyko
ir partizanai, jau girti. Tai buvo Mališka Leonas ir
Voveruška Antanas. Mališka, įėjęs į kambarį, iškėlė
šautuvą ir ėmė šaudyti. Peršovė Šarkauskui ranką,
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o koją Pekarskui. Išsigandusi Jurkonytė-Jarašienė
Julija ėmė šaukti: „Kam šaudote nekaltus žmones?“.
Tada Mališka nušovė ir ją. Tėvas puolė Mališką, jį
pargriovė, norėjo atimti ginklą. Mališka ėmė šaudyti iš
pistoleto, uždegė tėvui drabužius ir sunkiai jį sužeidė.
Sūnus Jurkonis Petras su draugu Miliausku buvo iš
bėgę, bet pakilus triukšmui, sugrįžo. Mališka nušovė
ir sūnų Jurkonį Petrą, o Miliauską iš Pertako sužeidė,
peršovė plaučius.“ Ignas Plioraitis, Kapčiamiesčio
parapija. Kazlų Rūda, 2008.
Manoma, kad Mališką nušovė partizanai.
Gausi Mališkų šeima gyveno Gryckave. Jų maža
grytelė buvo kaimo nuošalėje. Atrodo, nė vienas iš
dešimties vaikų nebaigė pradinės mokyklos.
Tokia buvo sudėtinga mūsų kasdienybė. Minėtoje Juozo Kuckailio knygoje perskaitęs apie save, nudžiug au, kad pragyvenau pavojingą, bet įdomų ir
turiningą laikotarpį. Nudžiugau, nes valstietiška pri
gimtis padėjo išsaugoti vertybes, reikalingas savo tapatumui palaikyti. Nudžiugau užmiršęs, kad likau gyvas,
kai okupantai pražudė šimtus tūkstančių tautiečių.
Nors pabuvau KGB rūsiuose, bet baigiau gimnaziją
ir Kauno politechnikos institutą, įgijau statybos inži
nieriaus specialybę. Karo nuniokotam kraštui tuo laiku
tokie specialistai buvo populiarūs ir labai reikalingi.
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FARAI
Kartą laisvą valandėlę žiūrėjau LNK televizijos
laidą „Farai“.
Paauglių porelė, pasiėmę tėvų jiems padovanotus
prašmatnius dviračius, išvažiavo į kelionę miško takeliais. Gal tai buvo jų pirmoji meilės kelionė, neskai
čiuojanti nei minučių, nei valandų. Taip važiavo miško
takeliu, kol juos užklupo tamsa. O gal jos laukė, kad
jų meilės niekas nematytų? Bet paslaptingoje miško
tankmėje pamatė nematytas švieseles. „Tai akys vil
kų, kurie kėsinasi į mūsų jaunystę“ – nusprendė. Iš

Tėvai.
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baimės iššoko jaunų žmonių akys. Sparčiau mynė
dviračių pedalus. Laimei, miškas prašviesėjo, pasirodė
laukymė, joje – šieno kupeta. Užsiropštė ant jos ir
prisiminė mūsų šauniąją policiją. Telefono aparatas
kišenėje, gelbėtojų numeris lengvai įsimenamas. Poli
cija tramdo nusikaltėlius ir gelbsti nelaimėlius miestų
gatvėse ir gatvelėse. Miško takeliai nežinomi, šieno
kupeta – be adreso. Bet gelbėtojai sumanūs, surado
įsimylėjėlius ir ištraukė juos iš vilkų nasrų.
Bežiūrėdamas laidą, prisiminiau savo paauglystę ir
jaunystę.
Mano gimtinę supo ošiantys Dzūkijos pušynai Visos mokyklos – Kapčiamiesčio pradinė, Leipalingio
ir Druskininkų gimnazijos – buvo gerokai nutolusios
nuo gimtinės. Vaikystėje, paauglystėje ir jaunystėje į
jas eidavau pėsčias. Automobilų nebuvo, ūkininkai už
-siėmę savais reikalais. Eidavau dieną ir vėlų vakarą.
Vėlyvą rudenį, per gilų sniegą ir žydintį pavasarį.
Kai buvau dvylikametis vaikėzas, iš mokyklos pės
čias ėjau namo. Kad būtų drąsiau – rankoje turėjau
pagalį. Ūkanotą rudenį miške tamsu. Basomis, į medžių
šaknis apdaužytomis kojomis jutau pažįstamą vežimų
išmaltą kelią. Kai nuo jo nukrypdavau, pakeldavau
akis ir pamatydavau dangų miško proskynoje. Kai
akys nukrypdavo į šoną, aš taip pat matydavau silpnas švieseles. Dar būdamas vaikas žinojau, kad tai
gali būti pūvančio kelmo arba vilkų akių skleidžiamos
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švieselės. Aš mėčiau pagalius ir žemės grumstus, bai
džiau juos. Norėjau sužinoti, kokios švieselės man
mirksi. Nenorėjau, kad vilkai sektų iš paskos.
Tai buvo mano kelias namo, kur laukė namiškiai
ir kvepėjo motinos iškepta ruginė duona. Ir dabar be
rupios duonos negaliu gyventi. Man nepatinka fabrikuose išpūsta, skystai minkšta „Močiutės“, „Agotos“ ar
kitais vardais pavadinta pajuodinta duona. Jie įžeidžia
mūsų močiutes ir Agotas. Mano mamos natūraliu rau
gu išauginta ir duonkepėje krosnyje iškepta duona vi
sada buvo šviesi.
Ar bijojau vilkų? Be abejo, bijojau, nors jie nėra
mūsų priešai, o mes nesame jų aukos. Aš norėjau gyventi. Partizanai ir kariai fronte, kovojantys su mirtinu
priešu, taip pat bijojo ir norėjo gyventi. Jie kovojo
beviltišką karą, nors labai norėjo gyventi kartu su savo
tėvais, broliais, sesėmis ir kaimynais.
Tai buvo ėjimas į šviesą nakties tamsoje
O vilkų tada buvo daug. Iš manęs, vaikystės metais
pamiškėje ganiusio avis, jie dažnai pagrobdavo ėriuką.
Kartą vėlų vakarą eidamas namo, kelio dešinėje girdėjau
vilkų ir šernų grumtynes. Vilkai savo aukas puolė tyliai,
šernų ūkčiojimai ir žviegimai buvo aiškiai girdimi. Rytą
mačiau kruvinus grumtynių pėdsakus. Kai žiemą per
sniego pusnis eidavau į Druskininkus, skersai tako buvo
matomos penkių, šešių, kartą – net trylikos vilkų pėdos.
Tai buvo sausio ir vasario mėnesiais. Aš nešdavausi
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metalinį strypą ir
galvodavau: „Kai
juos pamatysiu, atsiremsiu nugara į
medį, kad iš nugaros manęs nepultų“.
Metalinius strypus
prisirinkdavome už
keleto kilometrų
nebaigtuose statyti
gelžbetoniniuose
fortuose. Juos 19401941 m. Lenkijos
pasienyje slapta ir
paskubomis statė
sovietų kariškiai.

Sesuo Veronika su vyru Petru. 1948 m.

NEIŠGALVOTI SAPNAI
Ir dabar naktimis sapne einu namo iš mokyklos. Tik
kelias būna kitoks. Anksčiau jis vingiavo smėlėtų laukų
lyguma ir miškais. Dabar jis kalvotas, aš pakylu jomis
ir nusileidžiu žemyn. Kartais kelią pastoja upės ir upeliai, ramūs, putojantys vandenimis arba šalčio sukaustyti. Arba einu ežerų pakrantėmis. Upeliuose ir ežeruose
visada maudosi saulės spinduliai. Jie šildo mane.
Nors gimtųjų namų nerandu, bet prabundu linksmas
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ir gerai nusiteikęs. Tai Aukštaitijos ir Dzūkijos, Karelijos, Uralo aukštikalnių ir Jakutijos ežerų ir upių
atšvaitai.
Labai dažnai sapnuoju, kad ganau savo juodmarges.
Visada jos dingsta iš mano akiračio. Sušilęs ir verkdamas lakstau po miškus ir kalvas, šalia vienkiemių ir
kaimų, bijodamas, kad jos nebūtų įsibrovusios į daržus
ir avižas. Galvoju, ar susitarsiu su kaimynais ir kuo
jiems atsilyginsiu. Visada pabundu prakaituotas, taip
ir neradęs savo juodmargių. Tai vargingų mano piemenavimo dienų atšvaitai. Pavasarį, vasarą ir rudenį motina keldavo kartu su saule. Vasarą, kai pats darbymetis,
kai lankos pakvimpa šienu, o laukai – nokstančiomis

javų varpomis, mane kankino nedamiegės naktys ir
baimė, kad neužmigčiau, kad juodmargės neįsibrautų
į daržus ir javus. O rudenį, kai žemė atiduoda vasaros
dovanas ir aruodai pripildomi grūdų, saulė pakyla
vėliau ir gula anksčiau. Rytinės šalnos svilino mano
basų kojų padus, vėlyvojo rudens lietus merkė pečius.
Jų nešildė ant galvos užmestas pakulinis maišas. Tokią
piemenų dalią prisimenu iki šiol. Aš nekeikiau jos, kaip
keikė Juozo Baltušio „Parduotų vasarų“ samdiniai piemenys. Juos mušdavo šeimininkai. Negailestingai, nes
buvo turtuoliai. Tokia mūsų klasiko išmonė. Buožės!
Taip darbščius ūkininkus vadino sovietų ideologai.
Juos kankino kalėjimuose ir lageriuose, jų šeimas
trėmė į Sibirą. Manęs, kaip ir kitų mano aplinkos
piemenų, nemušdavo, motina dažnai paguosdavo ir
paglostydavo. Tai buvo neišvengiamas sunkus vaiko
darbas, kad kartu su kitais šeimos nariais užaugintume
duoną. Tai mano gyvenimo mokykla.

***

Jaunieji ūkininkai. Brolis Juozas pirmoje eilėje, ketvirtas iš
dešinės1940 m.
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Mano naktinės vizijos susipynusios su prisiminimais
ir tikrove. Karštą vasaros dieną, kai puldavo sparvos ir
kiti parazitai, juodmargės pakeldavo uodegas ir nesulaikomos bėgdavo į savo gardus. Aš to norėjau, nes
manęs laukė saldus vidurdienio poilsis. Buvau išmokęs
pašvilpti sparvų sparnelių dūzgesio balsu.
Tvartas buvo rytinėje sodybos pusėje. Ilgas, kadan-
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gi arkliai, karvės, avys, kiaulės buvo laikomos atskirose patalpose. Ten buvo ir grūdų aruodai ir rankinės
girnos, kuriomis maldavome ruginius miltus. Tvartą
tėvas statė savo jaunystės metais. Šiaurinėje sodybos
pusėje pastatytas aukštas kluonas, į kurį krovėme
javus ir šieną gyvuliams. Įsikasęs į jį miegodavau iki
vėlyvo rudens. Kluono viduryje, ant grendymo, su
broliu ir tėvu spragilais kuldavome javus, po to tėvas
vėtė grūdus. Ant kraigo – mūsų pasididžiavimas – senas gandrų lizdas. Mes džiaugėmės ankstyvą pavasarį
pamatę jų plasnojimą ilgais sparnais ir išgirdę kalenimą
snapais. Aš stebėdavau išdidų jų vaikščiojimą laukais,
po pievą ir netoliese esančią balą. Ten gaudydavo
varles, peles, žalčius ir gyvates. Kartais jos išsprūsdavo
iš snapo ir nukrisdavo ant šalia esančio skiedryno.
Stebino gandrų draugystė ir tėvų rūpestis savo vaikais,
bet glumino, jei vieną iš jų išmesdavo iš lizdo. Motina
aiškino, kad neranda maisto ir negali visų išmaitinti.
Pietinėje sodybos pusėje – sena susmegusi mano
senelių iš rąstų suręsta gryčia. Visa sodyba buvo aptverta gražia medine tvora. Didelis kiemas žaliavo
savaime užaugusia takažole. Basų kojų išmintas takelis
nuo gryčios durų vedė į gyvulių gardo vartelius. Po
kiemą gyvuliams vaikščioti neleidome. Tik gražuolis
gaidys čia ganė savo vištų pulką. Ganė, kol neasidūrė
ant pietų stalo. Kai jis buvo beuodegis gaidelis, aš su
juo pažaisdavau. Išsišiepęs puldavau jį, staiga sus-
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todavau ir apsisukęs
bėgdavau nuo jo. Ma
no gaidelis pasijusda
vo nugalėtoju ir vy
dav o mane. Kai jis
uža ug o ir tapo vištų
haremo valdytoju, jo
puolimo taktika pasi
keitė. Pamatęs mane,
po kiemą vaikė ir iš
vydavo už tvoros į
laukus. Pavargęs su
stodavo, iškišdavo sa
vo liežuvėlį ir svirdu
liuodamas eidavo į Sesuo Marija (dešinėje).
savo haremą. Aš jam
iš paskos. Nugalėto ir pažeminto manęs nelietė. Motina ir seserys nuo jo gynėsi lazda. Kai jis užpuolė tėvą
ir sužeidė ranką, mano išpuoselėtas kiemo valdovas
neteko galvos. Buvo skanūs pietūs.
Mūsų gaidys nėra istorinis herojus, kaip žąsys,
išgelbėjusios Romą nuo barbarų. Bet gaidys yra nepa
keičiamas mūsų pasakų herojus, tikra ūkininko kiemo
puošmena, jo rytinis laikrodis žadintuvas. Po pirmojo
ka-ka-rie-kū-ū-ū iš šiltų guolių keldavosi tėvai, namų
languose įsižiebdavo šviesos. Prašvitus gaidys pirmas nušokdavo nuo laktų, po to nusileisdavo haremo
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perekšlės. Jis buvo narsus riteris, atkakliai gynė vištva
nagio užpultas vištas. Apipešiotas ir sukruvintas, bet
nenugalėtas.
Vėliau, mano pusbernystės metais, į mūsų sodybą
vakarais ateidavo kaimo vyrų – jie meilinosi mano
seserims. Ir vėl gaidys – jis vyriškos giminės – būdavo šalia. Kartu vaišinomės ir dainavome. Sustodavom ratu, apsikabindavom per pečius ir užtraukdavom:
Miela dainele, ramink širdelę,
Nes jau brangusis nelankys,–
Užgeso akys pačioj jaunystėj,
Daugiau manęs nebematys.
Tylėdami laukėm iš už kilometro ateinančio kito
posmelio:
Išėjo ginti brangią Tėvynę
Jaunas karžygis Lietuvos,
Narsiai jis žuvo už tėviškėlę
Netoli gimtosios vietos.
Vakaro saulė pasislėpė beržyne. Dešinėje jo pusėje
dangus degė raudoniu. Už puskilometrio – eglynas,
vakarais raudoname dangaus fone panašus į milžinišką juodą pjūklą Už to pjūklo ir buvo kaimas, iš kurio sklido daina. Į paskutinį mūsų posmą atsakymo
nebuvo. Pasigirdo šūvių serija, į raudoną dangų veržėsi juodi dūmai. Besilinksmindami girti miestelio
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stribai padegė šieno stirtą – vienintelę varguolio ūki
ninko žiemos pašarų atsargą.
Nutilo mūsų daina. Giesmininką gaidį nunešėm ir
patupdėm ant laktų šalia vištų.
Tada aš nežinojau, kad šia daina mes pagerbėm
narsų Dzūkijos partizaną Jurgį Stakauską – Liepą.
J. Ptakauskas kilęs iš Mizarų, buvęs Nepriklausomos
Lietuvos policininkas, vienas iš pirmųjų Dzūkijos
part izanų būrių organizatorių. Mizarų kaimas yra
ant kairiojo Nemuno kranto, šalia Druskininkų, ap
gaubtas Pūsčios mišku. J. Ptakauską matydavau partizano Subačiaus šeimoje, kurioje 1946 m. gyvenau
trejetą mėnesių. Stebėjausi, kodėl jie leidžia man,
nepažįstaman vaikinui, ten gyventi ir nesivaržo manęs. Ten pat buvo ir jų bunkeris. Praėjo dešimtmečiai,
kol supratau, kad tada, kaip ir Atgimimo metais, mus
suvienijo vienintelis – Laisvės troškulys. Vėliau, iki
mūsų suėmimo, kartu su Subačių sūnum Vaclovu
trejetą metų gyvenau Druskininkuose.

SAMANOTI TĖVIŠKĖS AKMENYS
Vyresnioji sesuo Marija buvo siuvėja. Amato ją
mokė Rudzikas. Kapčiamiestyje jų namas stovėjo ne
toli bažnyčios. Kartu gyveno jauna sovietų armijos
karininko šeima. Ūkio darbus atlikdavo artima jų giminaitė Niura, su kuria sesuo greitai susidraugavo.
Kartą sesuo ją pavaišino virtu kiaušiniu. Niurai jis
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patiko. Nusipirko ir virė keletą valandų. Kiaušinis
nesuminkštėjo.
Ankstų 1941 metų birželio 22-osios rytą prasidėjo karas. Virš miestelio skridę lėktuvai jį padegė. De
gė tvarteliai, namai ir žydų krautuvėlės. Nuo degančių
namų kaitros užsiliepsnojo medinės bažnyčios stogas.
Po keleto metų ant tų pačių pamatų miestelėnai pastatė
naują bažnyčią. Sproginėjant lėktuvų mėtomoms
bomboms, gesinti pastatų nebuvo kam. Kažkas pasiūlė
plėšti kooperatyvo sandėlį. Vieni pasiėmė kirvį, kiti laužtuvus, išlaužė duris, įėjo į vidų ir nešė viską, kas
pakliuvo po ranka. Sesuo nugriebė ritinėlį audinio.
Vėliau juo pasipuošė seserys ir mama.
Miestelio siuvėjas – žymi figūra. Jis visiems buvo
reikalingas, draugavo su klebonu, vaistininku ir viršai
čiu. Pasiėmęs butelį degtinės ir seniai paslėptą ginklą,
išėjo ieškoti draugystės su vokiečiais. Vokiečiai – ne
rusai, degtinė jų nesuartino. Pamatę ginkluotą vyrą,
Rudziką nušovė. Taip pirmą karo dieną žuvo vienintelis miestelio gyventojas.

***

1943 metais, rytiniam frontui artėjant prie Lietuvos,
pietrytinėje jos dalyje siautėjo sovietų partizanai, lenkų
Armija Krajowa ir prie jų prisišliejančios įvairios
banditų gaujos. Vien tik sovietų partizanų šiame krašte buvo daugiau tūkstančio. Tai nebuvo lietuvių partizanai. Pagal istoriką Rimantą Zizą jų buvo tik 76.
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Jiems išgyventi buvo reikalingas maistas, rūbai ir
apavas. Visa tai įgydavo, plėšdami ir žudydami vietos
gyventojus. Šio krašto žmonės gyveno vargingai, smėlė-
ta žemė vos išmaitino. Juos skurdino ir vokiečių nustatyta prievolė – reikėjo pristatyti grūdus, mėsą, pieną,
sviestą, kiaušinius. 1943 metais, baigęs Leipalingio
progimnazijos dvi klases, likau piemenauti tėvų ūkyje.
Tik kitais metais, praūžus karo audroms ir pamokytas Pertako pradžios mokyklos mokytojo, sėkmingai
išlaikiau egzaminus į progimnazijos ketvirtąją klasę.
Pagrindinė sovietų partizanų buvimo vieta buvo
tanki ir pelkėta Rūdninkų giria. Bet ieškodami maisto jie pasiekdavo ir mano gimtinę. Vieno jų būrio
buvimo vieta buvo kažkur netoli mūsų vienkiemio. Į
sutartą vietą miške motina nunešdavo pieno, duonos,
lašinių likučius. Matyt, tai buvo prievartinė duoklė.
Apsirengę civiliniais rūbais arba kariška vokiečių
uniforma, kartais ateidavo ir į sodybą Už keleto kilo
metrų buvo vokiečių būstinė. Jos namas aptvertas
aukšta tvora, po kiemą lakstė pora didelių šunų. Su
motina arba vienas jiems nešdavau pieną. Tai nebuvo
prievolės dalis. Vokiečiai taip pat ateidavo į mūsų
vienkiemį, atnešdavo Hitlerio pertretą ir liepdavo jį
pakabinti šalia kabančių šventųjų, o vokiška uniforma
apsirengę partizanai liepdavo jį sudraskyti. Kažkieno
rankose buvo mūsų likimas. Jie žaidė mūsų gyvenimu.
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1943 metų lapkritį sovietų partizanai užpuolė Alytaus apskrities Druckūnų kaimo Vasiliauskų sodybą.
Žuvo tėvas ir sūnus. 1944 metų sausio 29 dieną jung
tinė visų partizanų grupė užpuolė Kaniūkų kaimą,
esantį Eišiškių apskrityje. Padegę namus, sušaudė,
užmušė arba gyvus sudegino 38 žmones.
Ir žinoma Pirčiupių kaimo tragedija.
Buvo didelis Pirčiupių kaimas ir darbštūs jo gyventojai. Smėlėta žemė augino mažą derlių. Pagelbėdavo
šalia esantis miškas, jo grybai ir uogos. Bet tame miške
slėpėsi sovietų partizanai, kurie prie pat kaimo užpuolė
ir nužudė kelis vokiečių kareivius. Dvi vokiečių SS bataliono kuopos 1944 m. birželio 3 d. suvarė gyventojus
į tvartus ir gyvus sudegino. Žuvo 119 žmonių. Vėliau
buvo pastatytas didingas Gedimino Jokūbonio sukurtas
„Pirčiupio motinos” paminklas.
1944 m. kovo 2 d. į Kapčiamiestį įsiveržė apie 50
sovietų partizanų. Buvo nuniokotas policijos punkto
pastatas, sužeistas girininkijos tarnautojas Jonas Ilpertas, žuvo policijos punkto vedėjas Juozas Dzemionas ir
policininkas Jonas Ptakauskas (apie giminystės ryšius
su partizanu Jurgiu Ptakausku duomenų neturiu).
1944-ųjų pavasarį, saulei ritantis žemyn, į vienkiemį
atėjo pusšimtis jaunų ginkluotų vyrų. Ant grendymo,
pasikloję pernykštį šieną ir šiaudus, sugulė miegoti.
Tik sargybiniai, išsidėstę aplink sodybą, pasislėpė
alyvų ir vaismedžių krūmuose. Mums įsakė iš sodybos
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niekur neiti. Vidurnaktį atsikėlė ir išėjo link Kalvių
kaimo, esančio už keturių kilometrų. Po pusvalandžio
girdėjome lėktuvo ūžesį. Tuo laiku mūsų nebestebino
naktiniai sovietų bombonešiai, mėtę bombas ten, kur
žemėje matydavo šviesas. Po poros valandų būrys grįžo,
nešantis sunkius krovinius. „Lėktuvas parašiutu nuleido
maistą, ginklus ir šaudmenis”, – rytą pasakė būrio vadas.
Tai buvo Olekas, kartais užeidavęs į mūsų sodybą.
Vėliau jis tapo Žemės ūkio akademijos prorektorium.
Ten jį aplankiau ir priminiau mūsų pažintį. Jis pasiūlė
įforminti motinai personalinę pensiją, bet ji atsisakė.

***
Už tvoros, sename mūsų sodelyje, buvo įkurtas
bitynas. Tėvas rūpinosi bitėmis, rudenį avilius apšiltin
davo šiaudais. Kiekvieną vasarą medaus kopimas
mums buvo didelė šventė. Ir dabar matau nuo korių
varvantį saulės apšviestą medų, jaučiu jo skonį ir
kvapą. 1944 metais jau dūzgė dvidešimt bičių šeimų.
Liepos 18-ąją į mūsų kaimą įžengus sovietinės armijos
daliniui, mūsų sodyboje buvo pulko štabo būstinė.
Pulko vadas pavaišino amerikietiškos sriubos konservais. Jie buvo neįprasto skonio ir labai skanūs. Iš
gryčios buvome išvaryti. Gyvenome kluone ir netoliese
iškastame bunkeryje. Naktimis virš mūsų praskriedavo
ugninės „Katiušų” sviedinių salvės. Artėjant sovietų
armijos puolimo dienai, buvome išvaryti ir iš sodybos.
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Į vežėčias sukrovėm būtiniausią mantą ir išvažiavom
į pelkyną, esantį keliolika kilometrų nuo namų. Grįžę
neradom geriausių rūbų, patalynės, indų, veršiuko ir
septyneto kiaulių. Aplinkui žiojėjo sprogusių bombų
duobės, pastatų sienos buvo suvarpytos skeveldrų.
„Išvaduotojai” ugnimi sunaikino visą bityną – taip jie
vaišinosi medumi. Stebiuosi, kodėl neradau pulk. Jono
Petraičio knygos „Kaip jie mus sušaudė“ ir Bernardo
Brazdžionio eilėraščių rinkinio! Kaip poterius tada mo
kėjau poeto eilėraštį. Jo neužmiršau iki šiol:
Žus visam pasaulyje komuna,
Iš vergijos stos išlaisvintas žmogus,–
Neteisybė greit pkyla, greitai žūna,–
Jos nelaimina nei žemė, nei dangus.

Vakarinėje sodybos pusėje grožėjosi ką tik suręstas
naujas sakais kvepiantis didelis gyvenamas namas.
Jį tėvas statė kone dešimt metų. Pasitelkęs į pagalbą
paauglį savo vyresnį sūnų, mano brolį, vertė girininko
pažymėtas išlakias pušis, žiemą jas kraudavo ant ilgų
rogių ir iš paskos prikabintų rogučių. Mažas kuinas
rąstą tempdavo į sodybą. Taip tėvas, lyg Archimedo
pamokytas, dalbų pagalba sukrovė didžiulę jų krūvą.
Pušis nužievino ir nutašė. Kad sienos būtų lygios ir
glotnios, du jų šonus apipjaustė. Stogą surentė aukštą,
apdengtą šiaudais iš gerai iškultų rinktinių rugių. Kad
pelės jame nežiemotų. Toks stogas ilgaamžis, vasarą
palėpėje vėsu. Taip per kelerius metus buvo pastatytas prašmatnus gyvenamas namas. Mes negirdėjome

Sūnus Vidmantas su anūku ir šeima.

Proanūkai Laurynas ir Gustė.

Kai sugrįžta jaunystės metai

169

Anūkas Gytis su šeima.

Anūkė Ingrida su šeima.

tėvo atodūsio, kad jam sunku arba kad ką nors skauda.
Mūsų, vaikų, nemušė ir nebarė, bet jautėm jo autoritetą.
Kartą, įlindęs į daržą, paėmęs už svogūnų laiškų, roviau juos ir mėčiau. Aš gėrėjausi jų tolimu skrydžiu,
lyg būčiau kūjo metikas. Tėvas, pamatęs mano sportinius sugebėjimus, išsitraukė kelnes juosiantį diržą
ir artinosi prie manęs. Kai buvome greta vienas kito,
sustojo, nieko nesakęs apsisuko ir nuėjo. Aš nebėgau
kaip padūkęs vaikas. Žinojau, kad niekur nepabėgsiu.
Dar vaikystėje netekęs tėvo, jis išmoko savarankiškai
tvarkyti ūkelį. Aš nežinau, kaip jis sugebėjo kaupti
santaupas, bet mūsų tvarkingas ūkelis padidėjo iki
devynių hektarų. Pats padirbdino gražias vežėčias ir
žiemines roges. Mažą kuiną papuošė gražiais pakinktais. Ūkelį buvo numatęs perduoti vyresniajam sūnui,

kuris ruošėsi tapti ūkininku. Būdamas dvylikos metų,
įstojo į jaunųjų ūkininkų ratelį (JŪR). Tokius ratelius
tada steigė prie pradinių mokyklų. Mokiniai ir jų jauni
tėvai buvo mokomi ūkininkavimo pagrindų, skatinami auginti tradicines ir naujų rūšių daržoves. Rudenį
miestelių turgų aikštėse už geriausią derlių apdovanodavo prizais. Tai buvo pirmosios ir paskutinės brolio ūkininkavimo pamokos. Paskutinės, nes mūsų šalį
1940 m. okupavo Sovietų Sąjunga.
Tėvas buvo mažaraštis, bet, pamatęs mano polinkį
į mokslus, su parapijos klebonu nutarė, kad būsiu
kunigas. Su juo draugavo, platino tuometį katalikiš
ką žurnalą „Lurdas”. Atlaidų sekmadieniais, baltai
apsirengęs, nešė bažnyčios vėliavą. Savo atmintyje
esu išsaugojęs vieną vaizdelį: kalėdojimo metu ant
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balta staltiese padengto stalo tėvai padėjo penkių
litų monetą. Klebonas (žinau pavardę) barė tėvus,
kad pagailėjo dešimtinės ir, atbulas eidamas, galva
trinktėlėjo į žemų durų staktą. Klebonui išvažiavus
mano pamaldūs tėvai labai garsiai juokėsi
Motina, Ona Dumbliauskaitė, augo gretimame
Kuodžių kaime. Ji gyveno kitiems, be gailesčio da
lindavo save mums, savo vaikams. Man ji buvo
dosniausia. Siekti mokslo karo ir pokario, bado ir
pusbadžio metais buvo sudėtinga. Tada, skriausdama
šeimą, į mano maišelį vogčiomis įdėdavo didesnį
lašinių gabalėlį. Ji buvo kantri, darbšti kaip bitelė,
mylima mūsų ir kaimynų. Turėjo giliai paslėptą jumoro jausmą. „Tegu kalba kiti“ – tyliai sakydavo ir
linktelėdavo galva. Kai kaimynai sakydavo: „Ona,
tu esi geras žmogus”, ji atsakydavo: „Gerus suėda
kiaulės“. Vaikystėje nesupratau jos žodžių ir su neri
mu žiūrėjau į ją. Vėliau mes, keturi suaugę vaikai, su
savo atžalomis važiuodavome pas tėvus, jau gyve
nančius Suvalkijoje, padėti jiems atlikti pavasario,
vasaros ir rudens darbus. Tai buvo neužmirštamos
šventės. Motinos vardadienio proga paaukodavome
jai pinigų. Kolūkiečiui tai buvo didelė dovana. Ji
surasdavo progą ir juos grąžindavo. „Kad tik jums
būtų gerai“,– sakydavo. Mes pasiūdindavome rūbą
ir papuošdavome ją. Savo nuo darbo įdiržusiomis
rankomis ji mūsų neglostė ir neglamonėjo. Nebuvo
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laiko. Ji visą laiką dirbo. Ir apie tėvų ar vaikų meilę
nekalbėjo. Tarsi tokio žodžio nebūtų mūsų žodyne.
Bet į drobinį maišelį įdėjusi duonos, bulvių ar pieno,
ji man, mažam pypliui, liepdavo nunešti mažai, nuo
gyvenimo naštos sulinkusiai senučiukei. Senutė viena
gyveno susmegusioje lūšnelėje seno miško pakraštyje. Gal tai Juozo Baltušio „Parduotų vasarų“ Da
mulienė? Kaip ir Damulienė, ji augino ožką. Tik
J. Baltušio herojus piemuo, pamatęs tokį padarą, iš
sigando ir pabėgo. Aš su senutės ožka mėgdavau
pasibaksnoti, o su senute pafilosofuoti. Savo postrin
gavimų neprisimenu, tik motina jau mano paauglystės
metais iš manęs pasišaipydavo. Kai senutė kartą sakė:
„Aš galvoju, kad ožkos pieną gerti sveika“, aš atsakiau suaugusiųjų sakytais žodžiais: „Galvok, galvok.
Kalakutas taip pat galvojo, kol nudvėsė“.
Pas mus savaitę kitą pagyvendavo stambių kaulų
Sadeckienė. Jos paliegusį vyrą, mažažemės šeimos
maitintoją, 1941 m. birželio14-ąją ištrėmė į Sibirą.
Vienas jų sūnus, džiovininkas, mano bendraamžis,
mirė ankstyvoje jaunystėje. Kitas sūnus Bronius, partizanas, žuvo 1947 m. Pasilikusi viena, lyg Jono Biliūno apysakos „Liūdna pasaka” Juozapota, klaidžiojo po
kaimus ieškodama prieglobsčio. O motina, atitrūkusi
nuo darbų, ilgai šnekėdavo su bename Sadeckiene.
Toks motinos elgesys mums buvo akivaizdi gerumo pamoka

171

Mūsų vaikystės ir paauglystės metais motina
mus jungė, vienijo kaip duona, kaip gimtoji žemė.
Ir vėliau, subrendusius, jau gyvenančius Kaune, kai
mūsų tėviškė pokario metais buvo išdraskyta. Smėlėta
gimtinė reikalavo nepaprastai daug fizinių ir dvasinių
jėgų. Besikuriančiam sovietiniam kolūkiui, kaip sve
timkūniui, jų būtų pristigę, todėl tėvai prievarta buvo
perkelti į Suvalkiją.

***

1951-ieji – kolūkių kūrimo metai. Ir arkliui buvo
aišku, kad smėlėta žemė neišaugins gero derliaus.
Nepakeliamų duoklių varginami tėvai pakluso sovietų
valdžiai. Išpuoselėtą sodybą paliko nežiniai. Naujutėlį
gyvenamą namą pusvelčiai įsigijo netoliese gyvenantis baltarusis. Kluono ir tvartų sienojus tąsė, kas
netingėjo. Pastatų kertinius akmenis dabar sunku be-

Anūkė Jurga su šeimai.
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rasti pušų jaunuolyne. Sunaikino mūsų ir kitų kaimynų
bei aplinkinių kaimų gyventojų sodybas. Tų kaimų jau
nėra Lietuvos žemėlapiuose. Išnyko buvę keliai. Sugriuvo ir supuvo jų sankryžose ir prie sodybų pastatyti
aukšti išdailinti dzūkų kryžiai. Kartais randamos samanomis apaugusios jų liekanos.
Kaip Sibiro taigoje buvusiose tremtinių gyvenvie
tėse ir kirtavietėse
Mūsų šeima, kaip ir kiti buvę kaimynai irgi tapo
tremtiniais. Buvo ištremti ne į Sibirą – į Suvalkiją. Ji yra
mūsų gimtoje žemėje, todėl ši tremtis yra už bet kokių
įstatymų ribos. Be lengvatų. Apgyvendino ištremtų ir į
Vakarus pabėgusių žmonių sodybose, tuščiuose tvartuose arba išdraskytų dvarų apleistuose namuose Mano
tėvus apgyvendino mažame kambaryje. Jo sienų tinkas
buvo išbyrėjęs, kampe stovėjo sena plytų viryklė. Savo
studentiškų atostogų metu tinką sulopiau, nudažiau sienas, langus ir grindis. Virtuvę atitvėriau nuo gyvenamo
kambarėlio. Nedidelis, bet jaukus butas patiko kolūkio
pirmininkui. „Šias patalpas atiduosiu jaunai šeimai. Jus
perkelsiu į aną” – parodė suįrusią lūšnelę. Taip tėvai,
buvę savarankiški valstiečiai, tapo beteisiais, pusvelčiu
dirbančiais kolūkiečiais.
Kaip Sibire gyvenę tremtiniai.
Sovietų okupacijos metais buvo sunaikintas per ilgus dešimtmečius sukurtas tėvų turtas. Ne tik tėvų. Sunaikintas šimtų tūkstančių į Sibirą ištremtų, į kolūkių
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gyvenvietes perkeltų ūkininkų turtas. Buvo naikinamas per ilgus dešimtmečius kuriamas žemdirbių gyvenimo būdas ir tradicijos. Ne tik žemdirbių, bet visų
darbščiausių, šviesiausių tautos sūnų ir dukterų.

***
Ir vėl lyg sapne menu savo tėvų seną medinį
čemodaną. Į jį motina įdėjo duonos, lašinių ir porą
švarių lininių baltinių. Senos gryčios tarpduryje pamojavo motina, pro mažus langelius žvelgė sesių veidai.
Su tuo čemodanu pėsčias ėjau į Šeštokus, kur įsėdau
į traukinį, važiuojantį į Kauną. Žinojau, kad manęs
laukia kitas gyvenimas – miestas ir jame esanti aukštoji
mokykla, kad ten gyvensiu, o kišenėje – keliasdešimt
menkaverčių rublių. Važiavau, nors nežinojau, kur
gyvensiu ir ką valgysiu po savaitės. Tai buvo protestas
prieš mano negalią ir įrodymas, kad rytoj turėsiu daugiau negu turiu šiandien. O dabar – tų laikų prisiminimai ir jų vertinimas. Prisiminimai, kaip egzaminų
metu žiūrėdavau į mylimo profesoriaus rankas, į jo
pirštų judesius, kurie nulems mano likimą – ar gausiu
stipendiją. Žiūrėjau ir tikėjau, kad gausiu. Trečdalį
jos atiduodavau už vienos iš trijų kambaryje esančių
lovų nuomą. Likusią dalį taupiau, kad po vidurnakčio
galėčiau stoti į eilę prie parduotuvės ir nusipirkčiau duonos kepaliuką. Nusipirkčiau ankstų rytą, nes skubėjau
į universitetą. Nors duoną valgiau mažais kąsniais,
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bet paskutinei mėnesio savaitei jos nepakakdavo. Aš
su pavydu žiūrėjau į bendrakursių kaklaraiščius ir
išlygintas jų kelnes. Nors mane trikdė prasti rūbai,
ypač kai būdavau šalia puošnesnių, bet nežlugdė. Ieš
kojau ko nors, kad šį trūkumą kompensuočiau. Tai
atkaklus mokymasis ir noras ateityje savarankiškai
gyventi. Po kelerių metų, kai pritilo atviras okupantų
ginklų žvangesys, vasaros atostogų metų uždirbau ke
letą šimtinių rublių. Tada patikėjau, kad nusipirksiu
šviesius baltinius ir save papuošiu kaklaraiščiu. Tas
tikėjimas ir noras būti lygiaverčiu, o gal ir aukštesniu,
lydėjo ir vėliau, kai tapau inžinierium. Su džiaugsmu
prisimenu 1960-uosius metus, kai mano jaunos akys
pamatė lemtingas rekonstruojamos Kauno sporto halės
klaidas ir išgelbėjo ją nuo griūties. Tikėjimo savimi
ieškojau ir saulės apšviestuose kalnuose, ir tamsiuose
požemiuose. Ir, ko gero, svarbiausiame, pastarųjų
25-erių mano gyvenimo metų tarpsnyje, kai su sunkia
svore kuprine vaikščiojau po Sibiro taigą, klebenau
į valdininkų kabinetų duris. Vaikščiojau, ieškojau,
radau, parnešiau ir savo radinį atidaviau vsuomenei
ir mūsų istorijai. Tai mano moralinis turtas, įgytas
materialiojo sąskaita. Belieka juos dėti ant svarstyklių
lėkščių ir patikrinti, kuri iš jų pakils aukščiau. Be abejo, matymas ir mąstymas bus skirtingi. Esu laimingas,
kad jo didenybė Atsitiktinumas išvedė į manuosius
takus.
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IR PAVILIOJO
JAUNĄ BERNELĮ

Ir paviliojo jauną bernelį
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Mano veikla ir gyvenimo būdas keitėsi priklausomai nuo patirties ir buvusių sąlygų. Manęs netenkino
darbo aplinka, ji man buvo per siaura ir per žema.
Kaip ir kiti nenuoramos, matyt, turėjau įgimtą poreikį
žydrame danguje stebėti plaukiančius debesų laivus, gėrėtis vakaro žara, ankstyvą pavasarį klausyti
paukščių čiulbesio. Tokių nenuoramų buvo dažnoje
didesnėje įmonėje, organizacijoje ir aukštojoje mo
kykloje.
Jie susiburdavo pačių įsteigtuose klubuose, juos
vienijo miestų turistų klubai ir Lietuvos respublikinė

Pirmasis ledonešis. Baidarių žygis 1973 m.
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turizmo ir ekskursijų taryba. Šimtai turistų pasklisdavo po didžiules tuo laiku galimas rytines erdves.
Jos, tarsi užburtos fleitos garsai, paglemžė ir mane. Ir
nepaleido. Viliojo nepatirti įspūdžiai ir išgyvenimai,
noras aplankyti naujus kraštus, gėrėtis nuostabia jų
gamta, pažinti žmones, jų gyvenimą ir papročius.
Ankstyvą pavasarį, kai mūsų žemę tebekaustė žiemos
įšalas, šimtai turistų skrisdavo į Uzbekiją, Turkmėniją,
Tadžikiją ir Kirgiziją. Tuo laiku lietumi pamaitintose
dykumose atgimsta augalai ir gyvūnai. Visi sku
ba gyventi, kad iki būsimų karščių ir sausrų suspėtų
užauginti naują derlių. Pavasario dykuma ir kalnų
slėniai nuostabiai gražūs ir gyvybingi. Ne veltui vi
duramžiais ten klestėjo kultūra ir mokslai, buvo pasta
tyti nuostabūs miestai. Bet ten vyko nuožmūs karai,
teberiogso sugriautų miestų liekanos. O vasarą ir
rudenį skrisdavome į neaprėpiamą Šiaurės tundrą. Joje
nėra medžių, todėl atsiveria toliai ir skaidriai mėlynas
dangus. Tuo laiku ten žydi gėlės ir akmenys, raudoniu
dega keružiai beržai. Kartu su bendraminčiais skridome lėktuvais, važiavome traukiniais ir automobiliais,
plaukėme garlaiviais iš vakarų į rytus, iš šiaurės į pietus. Plaukėme baidarėmis ir guminiais plaustais. Su
sunkiasvorėmis kuprinėmis ant pečių aplankėme
Kareliją, vidurinį ir šiaurinį Uralą, Kolos pusiasalį,
pomorų kraštą aplink Archangelską. Pėsčiomis ėjo
me per Sibiro taigą, gėrėjomės skaidraus vandens
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kriokliais Putoranuose. Bene įdomiausia, mūsų nepa
žinta buvo Vidurio Jakutija. Jos trejeto kilometrų
aukščio Suntar Chajato viršūnės padengtos ledynais.
Jų gausu ir kalnų kalnelių šlaituose. Ten amžiname
įšale srovena požeminiai upeliai. Netoliese esantis
Oimiakonas- Šiaurės pusrutulio šalčio polius (-71oC).
Vasaros dieną čia svilina 30oC karštis, naktį krūmai
ir neūžaugos maumedžiai pasipuošia šerkšnu. Šiuose
kraštuose yra didžiausi mūsų Žemės temperatūrų
kontrastai. Pasak jakutų, žiemos metu „žvaigždės
kuždasi”, o išpiltas vanduo ore pavirsta ledu. Už Jakutijos žiemas šaltesni tik Antarktidos plynaukštės
speigai. Šis kraštas nuo Lietuvos nutolęs per 6500 km.

Šiaurės Uralas, šalia Vorkutos. 1978 m.
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UŽBURIANTI ŠIAURĖ
SNIEGO ŽMOGUS
Sniego žmogus – mistinis gyvūnas, gyvenantis
miškinguose kalnų rajonuose. Pereito šimtmečio antroje pusėje kas netingėjo, tas apie jį rašė ir pasakojo,
kad ši būtybė sutinkama Himalajų ir Andų kalnuose,
Obės žemupyje ir Jakutijoje. Randa pėdų spaudus,
jaučia kvapą, bet... jo nemato. Kaukazo kalnuose
ir Altajuje jo ieškojo Vytautas Almanis, žinomas
miškininkas, keliautojas, apybraižų autorius. Daugiausia apie Sniego žmogų pasakojo Lenos žemupyje
šalia Verchojansko kalnų gyvenantys jakutai, jį
vad in ę čučunaa. XX a. pirmoje pusėje vietiniai elniaganiai ir medžiotojai jį dažnai sutikdavę.
Jo ūgis – daugiau kaip du metrai, ilgos rankos
siek ia kelius. Galva kaip žmogaus, apaugusi ilgais juodais plaukais, kakta žema, ilgas atsikiš ęs
smakras, tamsus veidas. Apsirengęs elnio kailiu,
maitinęsis šviežia mėsa ir uogomis. Gyveno aukštai kalnuose. Žiemą miegodavęs, vasarą vėlų vakarą
ir naktį medžiodavęs. Sutikęs žmogų pabėgdavęs
arba užpuldavęs jį. Vietiniai mums rodė vietą, kur
akmeniu buvo užmuštas vyras ir pagrobta moteris –
būsima jo žmona. Esą jis pagrobdavęs ir mažamečius
vaikus. Juos kartais surasdavę nemokančius kalbėti ir
sulaukėjusius.
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Manoma, kad sniego žmogaus gimtinė yra Hi
malajuose, pusiaukelėje tarp Everesto ir Nepalo sostinės Katmandu. Keliautojai ir alpinistai tvirtina, kad matę šią būtybę arba jos pėdas, girdėję šaižų
riksmą. Vietiniai gyventojai tiki jo buvimu. Kai kurie
mokslininkai tai neigia ir tvirtina, kad įmintos pėdos
esą meškos, kiti tvirtina, kad tokia būtybė egzistuojarastų pavienių plaukų analizė parodė, kad jie priklauso mokslui nežinomam primatui, žmonių giminaičiui, nuo mūsų atsiskyrusiam prieš penkiolika tūkstančių
metų. Anglų alpinistas Erikas Šiptonomas 1951 m.
nufotografavęs jo pėdas sniege. Pėdų plotis- 35 cm, ilgis43 cm. („ПЛАНЕТА ЧУДЕС И ЗАГАДОК“, 355 psl.)

MAMUTAI
Vietinis jakutas pasakojo, kad vienam jų žvejui
žvejyba visuomet būdavo sėkminga. Ilgą laiką savo
sėkmės paslapčių jis neatskleidęs. Kaimynai nutarė jį
pasekti. Laimingasis eidavęs į netoliese esančio upelio
slėnį, praskleisdavęs samanas ir atpjaudavęs kažkokio
gyvio mėsos gabalą. Šią mėsą naudodavęs kaip jauką
žuvims gaudyti. Pasirodo, kad tai šviežia mėsa mamuto, esančio amžiname įšale. Mamutas dar tebebuvo
apžėlęs ilgais plaukais.
1799 metais Lenos žiotyse tungusas upelyje rado
mamuto lavoną. Jo iltis pirklys Boltunovas atvežė į
Jakutską. Vėliau buvo pagaminti mamuto griaučiai,

1976 m. Lietuvos sportinio turizmo čempionai.

Vidurio Jakutija
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kurie dabar yra Peterburge. Po kurio laiko Kolymos upės intake mamuto griaučius rado evenas. Šio
mamuto iškamša eksponuojama Peterburgo zoolo
gijos muziejuje. XX-XXI a. Rusijos ir tarptautinės
mokslininkų grupės Sibiro amžinojo įšalo rajonuose
intensyviai ieško mamuto palaikų ir juos suranda. Labiausiai juos domina radiniai, dešimtis tūkstančių metų
buvę pastovioje temperatūroje. Atrodo, juos radę Ust
Jano upės slėnyje, 100 m. gylyje po žeme. Vertinga
tuo, kad išlikę gyvūnų minkštieji audiniai – riebalai ir
raumenys, plaukai, vilna, kaulai ir jų smegenys. Tiesa,
mamuto iltis rasta netoli Kauno, Jiesios upės slėnio
atodangose. Mokslininkai viliasi, kad mamutai gali
būti klonuoti ir prikelti iš mirusiųjų. Tai ateities vizija.
Mamutai buvę panašūs į dramblius, stambūs
straublinių rūšies gyvūnai. Jų ilgis – iki 4 m., aukš0
tis – 3,5 m., svėrė apie 7 tonas. Šiaurės kraštuose
išnyko prieš dešimt tūkstančių metų, Lietuvoje – prieš
70-25 tūkstančius metų. Tai ilgaamžiai gyvūnai –
gyvenę iki 130 metų. Jie buvo gerai prisitaikę prie
vietinių šalčių. Maisto jiems pakako. Tą byloja jų
ilgi plaukai ir skrandžiuose rasti maisto likučiai. Ma
noma, kad dėl savo gyvenimo būdo buvo lengvai
sumedžiojami ir vietinių gyventojų išnaikinti.
Beveik kiekvienoje Jakutijos etnografinių dirbinių
parduotuvėje matydavome sagių, auskarų, įvairių
statulėlių, pagamintų iš mamuto ilčių.
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Janos upė yra viena iš didžiųjų Sibire, įtekančių
į Laptevų jūrą. Jos žiotys nuo Lenos upės į rytus
nutolusios per šimtą kilometrų. 1942 m. čia taip pat
buvo atitremta ir žuvo nemažai lietuvių. Su netoliese
esančiais kalnais susipažinau 1981 m. vasarą, kai su
bendražygiais dalyvavau Lietuvos sportinio turizmo
pirmenybėse. Keliavome į bemiškius, sniegu ir ledynais padengtus kalnus. Čia jautėme šiaurės ledjūrio
alsavimą. Dvylika parų siautė sniego pūga. Brisdami
per tundrą nuo šiaurės karklų šakų ant savęs braukėme
sniegą. Jis tirpo, merkė drabužius, ledinis vanduo
šaldė mūsų kūną. Vakarais gulėme į šlapias vasarines
palapines, kurias per naktį užklodavo sniegas. Rytais
kapstėmės iš jų, tarsi iš šieno kupetos.
Mamuto, gyvo ar negyvo, mes nematėme. Tik
keliasdešimt kilometrų piečiau Kiusiuro, vidury tundros, matėme tvirtą krikščionišką kryžių. Neaukštą,
betoninį, dailaus profilio, pastatytą ant betoninio
antkapio. Kas pastatė šį paminklą, vienišą, toliau nuo
gyvenviečių?
Tais metais laimėjome sidabro medalius.
SIBIRO ŠIAURĖ
Tai tundra, besidriekianti išilgai Ledinuotojo vandenyno. Čia siaučia uraganiniai vėjai ir sniego pū
gos. Vietiniai gyventojai siūdinasi kailinius rūbus,
batus, kepures ir pirštines. Jie prigludę prie kūno, kad
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uraganinis vėjas ten nepripūstų sniego. Į šiuos rajonus
atitremti tremtiniai tokių rūbų neturėjo, ir, ieškoda
mi žuvies, sušaldavo. Tundra šalta, drėgna, apaugusi
žemaūgiais krūmais, be jokio medelio. Vasarą pelkė
tose vietose po kojomis žliugsi drėgmės prisigėrusios
samanos. Jose ir sausesnėse vietose gausu spalvingų
žiedų, viliojančių negausius vabzdžius. Gausu įvairių
uogų, o tekšės – tikras skanėstas. Skrendant lėktuvu
saulėje lyg veidrodžiai spindi rudi, melsvi, žali, sidabriniai ežerai ir ežerėliai. Jų šimtai, gal – tūkstančiai.
Juos jungia upės ir ramūs upeliai.
Į pietus vėjas rimsta. Jis neatneša drėgmės ir de
besų. Žiemą Šiaurės šaltis krenta žemyn ir sukausto
Vidurio Jakutijos žemę. Trumpos vasaros įstriži saulės
spinduliai tepajėgia ištirpinti pusės – vieno metro sto-
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rio ledo sluoksnį. Tokia šalta tundra nusidriekia toli į
pietus ir pasiekia šiaurės rytinį Baikalo galą.
Šiuose kraštuose vasarą saulė šviečia ištisą parą.
Sutrinka gyvenimo ritmas. Laikrodžio rodyklės mums
nieko nesakė: antra valanda – dienos ar nakties? Sutri
ko mūsų dienotvarkė. Pastoviai šviesu – kada valgyti
ir kada miegoti, ilsėtis ar užsimesti ant nugarų kuprines
ir žingsniuoti. O saulė suka savo ratus aplink žemę,
nenusilesdama šildo ją ir gaivina visa, kas gyva.
Sukaustyta Sibiro žemė – tai ne ištisinis ledo gabalas. Jis storas – šimtų ir kelių tūkstančių metrų,
toje šalčio žemėje teka upės. Neužšąla, nes požemyje
vanduo juda, kaip vandentiekio vamzdyje. Ten jis
patenka, kai tirpsta sniegas ir kalnų ledynai. Žiemą
vasarą veržiasi jis iš žemės gelmių, trykšta šaltiniu,
užlieja lygumas. Žiemos šaltis vandenį sustingdo,
šaltinio vietoje stato pasakiškas pilis. Būna atvejų,
kai Sibiro miestų statytojai, kelių tiesėjai savo techni
ką – traktorių, automašiną – rudenį palikę ant mažo,
nepastebimo šaltinėlio, po keleto savaičių ją randa
po didžiuliais ledo rūmais. Vasaros saulė juos sugriauna, suaižo ledo lygumas, bet lygumų ledo iš
tirpinti nepajėgia. Tai ampalas.
Savo šiaurines keliones aš baigiau Lenos deltoje.
Ir dabar savęs klausiu, ar ne labiausiai mane užbūrė
Šiaurė? Gal ten uraganiniai vėjai ir šaltis išvalo dangų
ir sielą? Gal santūraus grožio didybė verčia mąstyti,
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kad tas atšiaurumas žadina žmogaus jėgas kovoti už
savo būtį ir pajausti jį supantį grožį? Su sąlyga – jeigu
esi laisvas ir atvykai čia savo valia, jeigu šaltis ir vėjai
netaps tavo žudikais. Į šias nuostabias Sibiro Šiaurės
platumas aš atvykau savo valia, todėl prisiminimai
apie jas yra skaidrūs, kaip jų dangus.
Gražuolė galingoji Lena savo ilgą kelią į Šiaurę, į
Laptevų jūrą baigia plačiu voratinkliu. Tai jos delta.
Tai Lenos delta – lietuvių, suomių, rusų, žydų ledinė
kančių ir mirčių vieta. Apie savo ir kitų išgyvenimus ir
patirtas kančias rašė ir pasakojo ne vienas liudininkas
- sovietinio teroro auka. Aš nepatyriau tų kančių, todėl
apie jas rašyti neturiu teisės.
Mūsų šiaurinių kelionių maršrutai buvo sunkūs ir
sudėtingi, iki tol nežinomi ir nepraminti. To reikalavo
čempionatų rengimo nuostatai. Mes norėjome pamatyti naujus Sibiro rajonus, pažinti jų gyventojus, save ir
savo galimybes. Sėkmingai varžėmės su kitais, į save
panašiais – dalyvavome Lietuvos sportinio turizmo
čempionatuose. Dalyvauti juose man padėjo vaikystėje
ir paauglystėje įgyta fizinė ištvermė, sunkiais pokario
metais su bulvių maišeliu dešimtis kilometrų einant į
mokyklą. Mūsų kelionė po Putoranų plokščiakalnius
buvo įvertinta bronzos medaliu; pažintis su Vidurio
Jakutija - Suntar Chajato kalnais – aukso medaliu, po
audringus Sajanų ir šaltus Lenos žemupio kalnus – sidabro medaliais.
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TRUMPA KOLOS VASARA
Turistai pamėgo Kolos pusiasalį. Važiuoja žiemą
išbandyti savęs, kai kalnuose siaučia balta nepermatoma sniego pūga. Prisiminimai apie vieną iš
jų tūno mano smegenų kertelėje. Retkarčiais jie išlenda į paviršių su visomis detalėmis. Tada atgims
ta plika, vėjo nuzulinta besniegė perėja, uraganinio
vėjo plaikstomi drabužiai, stngstantys pirštai, bal
toje masėje paskendę mūsų siluetai, mano ir draugų
elgesys kritiškoje situacijoje, leidimasis nuo perė
jos nežinomybėn, džiaugsmas, suradus retmiškio
užuovėją, kito ryto ramybę ir audros nuskaistintą saulę. Ji apšvietė mūsų nusileidimo maršrutą. Tai buvo

Kola.
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tarsi vartai, kurių abiejose pusėse – vėjo suneštos
sniego briaunos. Jei būtume leidęsi keliasdešimt metrų
kairiau ar dešiniau, vargu ar kas nors iš mūsų šešeto
būtų matę to ryto saulę.
Vasarą Kola kitokia. Saulė danguje raičiojasi, kyla
aukštyn, leidžiasi žemyn iki horizonto arba trumpam
pasislepia. Nežinai, kada laipioti nuzulintais kalnų
akmenimis, kada pasinerti į sapnų ūkanas. Akmenys
čia spalvingi, padengti žalia, ruda, rusva, balta, oran
žine spalvomis. Jie žydi kaip pavasarinės gėlės. Jų
plyšiuose skuba žydėti gėlės, kurių spalva sodri ir
tiršta, prisigėrusi dangaus mėlio ir debesų purpuro.
Rudenį gelsta maumedžiai, rausta keružiai beržai
ir bruknienojai, pamėlsta laukymės, subrandinusios
mėlynes. Jas rinkome gulėdami ir šliauždami. Sunkiame
žygyje – tai poilsis ir malonumas. Pelkėse pagelsta
raudonskruostės tekšės, taigi, jos jau prinokusios. Ant
samanų, patrešusių kelmų ir suvirtusių medžių parausta
bruknienojai. Ant jų raudoni – karoliukai.
Mes tą vasarą pasiėmėme sunkius baidarių ryšulius
ir išvykome paplaukioti Kolos upių vandenimis. Autobusais ir sunkvežimiais pasiekėme Panos upės ištakas.
Mažas griovys platėjo ir gilėjo, prisipildė vandens.
Praplatėjo upės vaga. Už vieno upės posūkio netikėtai
pasirodė mediniai kryžiai. Tvirti, samanoti, gerokai
patrūniję. Tokius tremtyje statydavo žemaičiai. Išlipom
ant kranto, jų dydį palyginom su savuoju ūgiu. Daug
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nesusimąstę sėdome į baidares ir nuplaukėm toliau.
Dar nežinojome, kad jie gali būti tragiški mūsų tautos
ženklai.
Kai savo vandenis Pana atidavė Varzugai, ji tapo
padoria upe su rėvomis ir slenksčiais. Varzuga mažai
vingiuota, savo žiotyse apie šešetą kilometrų išsitiesia
lyg kanalas ir pasisuka į pietus. Surinkusi intakų van
denis, puskilometro pločio galinga upė atsitrenkia į
uolėtus krantus, pasisuka į dešinę ir susilieja su Baltąja
jūra. Kairiajame jos krante yra maža, nušiurusi Ust
Varzugos gyvenvietė.
Tą dieną pūtė šiaurės vėjas. Jį sulaikė šiauriniai Kolos kalnai, todėl šiapus kalnų vėją pašildė žemė.Mes,
trijų ekipažų nariai plaukėme nerūpestingai. Vėjas
pūtė į nugarą, skraidino mus vandens paviršiumi. Bet
jis pradėjo siausti, ginė vandenį ir įsiūbavo jį. Bangos
didėjo, o mes įkrisdavome į ilgus paraitytus griovius,
iš jų iššokdavome, baidarės galai pakibdavo ant dviejų
bangų keterų arba atsiremdavo ant vienos ir įsmigdavo
į ją. Metalinis jos karkasas dejavo ir braškėjo.Akimis
matavau atstumą iki dešiniojo ir kairiojo krantų ir tolumoje matomo, kur išlipsime. Čia du trys šimtai metrų,
ten – kilometras, gal daugiau. Bet į krantą nepasuksi,
išilgai bangų neplauksi. Akys žvelgė į aną krantą. Jis
artėjo pamažu. Kai dešinėje atsivėrė Baltosios jūros
erdvės, jų bangos grūmėsi su Varzugos bangomis ir
užpildavo baidarės šonus.
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Irklais stabdėme baidarę. Paskutinės bangos pakėlė
mus ir išmetė ant akmeninio kranto. Baidarės liko
sveikos, mes – gerokai apdaužyti.

Pasiklydęs kryžius. Kola.
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Ust Varzugos gyventojus maitina jūra, upė ir taiga.
Tinginiai ir nevaleikos gyvena apšiurusiuose nameliuose, darbštuoliai statosi naujus, nedidelius, bet šiltus.
Gyvenvietė maža, jos gatvės plačios. Duobių jose nėra.
Gatvės viduryje mėtosi traktorių ratai, mašinų kėbulai,
padangos, tuščios degalų statinės. Vėjas nešioja smėlį,
gramzdina tą niekalą ir užlygina gatvių duobes. Vėjas
nešioja smėlį ir toliau, už kaimo, ir ta smėlėta lyguma
panaši į dykumą. Į ją mes ir nuėjome. „Nueikit į kapines, gal rasit savų kryžių”, – pasakė vietos gyventojai,
sužinoję, kad mes iš kažkur, iš Pabaltijo.
Tokių kapinių daugiau nemačiau, nors po Sibirą
braidžiau porą dešimtmečių. Taigos kapinėse ramu.
Žiemą jas uždengia minkštas sniegas, vasarą – sa-

Kuzomenė. Kola.
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manos. Samanoti medžių kamienai ir patrūniję mediniai kryžiai sudaro graudžią harmoniją. O Baltosios
jūros pakrantės smėlyje kryžių siluetai labai ryškūs.
Pravoslaviški – su dviem horizontaliomis kryžmėmis ir
trečiąja įstriža arba prie medinio stulpo pritvirtintu metaliniu rėmu, kurio viduryje – vainikas arba ikoną primenantis paveikslas. Virš jų – nedideli pravoslaviški
kryželiai. Tarp pravoslaviškųjų stovi, pasvirę arba
nuvirtę katalikų kryžiai. Be užrašų, bevardžiai, su
padailintais kryžmių galais. Tokius mes statome ant
savųjų kapų. Panašius, tik žemesnius ir kuklesnius
Sibire statė baltarusiai katalikai ir ukrainiečiai unitai.
Baltosios jūros pakrantės katalikų kryžius apgaubia
ažūrinės medinės tvorelės, nuvirtusios, pakrypusios
ar tebestovinčios. Po tvorele – vėjo išpustyta duobė,
toliau – smėlio kalnelis. Kryžius stovi duobutėse.
Tai vėjas, atsirėmęs į juos, šoka savąjį šokį. Prie
pravoslavų kryžių tvorų nėra.
Taigi, kas ilsisi šioje svetimoje žemėje? Nelabai
tolimoje, bet iš jos ištrūkti tada niekas negalėjo, nors,
ko gero, čia nebuvo spygliuotų vielų tvoros. Iš trijų
pusių graži, bet nesvetinga šiaurės tundra, į pietus šalti Baltosios jūros vandenys.
Vėliau į mano rankas pakliuvo „Vokrug sveta”
(„Aplink pasaulį”) žurnalai. Tai puikūs žurnalai, tada
mums, uždarytiems į geležinį narvą, leidę susipažinti
su tolimu, mums nežinomu pasauliu. Viename iš
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jų radau nuotrauką su
Šiaurės peizažu ir tvirtu
kryžiumi. Straipsnio autoriaus nuomone, tai senas pomorų navigacijos
ženklas. (Galenko V.
Vokrug sveta, 1985).
Tik kodėl jis panašus
į tremties vietose statytus žemaitiškus kry
žius? Kas tai? Straips
nio autoriaus fantazija
ar sąmoninga istorijos
klastotė? Taigi, tremtis
Kolos pusiasalyje laukia
tyrinėtojų.
Tai gali būti pėdsa
kai lietuvių tremtinių ir
politinių kalinių, 1941
m. ištremtų į Murmansko sritį ir Barenco jūros pakrantes. 1941 m. liepos mėn. vokiečių karo laivynui
puolant Murmanską, karo sąmyšio metu iš prižiūrėtojų
gniaužtų ištrūkę ištremtieji veržėsi į pietus. Trumpos
vasaros metu čia gausu uogų, grybų ir žuvies, todėl
galima išgyventi. Žiemą mirtis yra neišvengiama.
Vieni žuvo Kolos pusiasalio taigoje, kiti jau pasiekę
Baltąją jūrą. Tokios mano prielaidos. O ir kryžiaus
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amžius atitinka tremties laikotarpį. Mano turimos
žinios kol kas atsakymo neduoda.

PASIVAIKŠČIOJIMAS TAMSOJE
Urvai... Upių krantuose, miškuose, kalnuose jie
žiojėja juodomis angomis. Ir kasmet jų randama vis
daugiau.
Ne kiekvienas aštrių pojūčių mėgėjas gali ištverti.
Pirmiausia jį pasitinka uždara erdvė. Jei erdvė didelė,
absoliučioje tamsoje esantis žmogus jaučiasi labai
mažas ir vienišas. Jei erdvė maža, landa, kuria tenka
ropštis, ankšta – gali slėgti nenugalima baimė, kad
būsi prispaustas, iš kur ir tavo bendražygiai neįstengs
ištraukti. O kur dar baimė pasiklysti, nukristi į šachtas,
kurių gylio atspėti neįmanoma?
Tokias kliūtis įveikia gerai pasiruošę sportininkai – speleologai, mokantys laipioti uolomis, nardyti
su akvalangais, žinantys, kokie sunkumai ir pavojai
jų tyko.
Kad vystytųsi karstinis procesas, būtinos sąlygos:
vandenyje tirpios uolienos, jų pralaidumas vandeniui ir
pats vanduo, svarbiausias požeminių ertmių sudarymo
„kaltininkas”. Jis nuolat didina ir formuoja įvairių
dydžių ir formų ertmes.
Vanduo ne tik kuria požemines ertmes, bet ir
puošia jas. Ištirpinęs kalkakmenį, prisisotinęs kal
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cio karbonato, lašas pakimba ant lubų skliauto ir
pradeda savo ilgai trunkantį kūrybinį kelią – augina
stalaktitą. Nukritęs žemyn, ant grindų, tas pats lašas
augina stalagmitą. Milijardai lašų per milijonus metų
požemiuose pastato fantastinius rūmus ir sukuria
peizažus su milžiniškomis kolonomis ir drapiruotėmis,
išaugina kristalinius medžius ir gėles.
Požemiuose formuojasi savitas mikroklimatas,
pasižymintis palyginti pastovia temperatūra ir drėg
me. Temperatūra dažniausiai būna artima vidutinei
metinei žemės paviršiaus temperatūrai. Kartais bū
na priešingai. Būna atvejų, kai vidutinio klimato
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zonoje kasmet formuojasi arba ištisais tūkstantmečiais
išsilaiko sniego ir ledo masyvai. Jie yra daugelyje urvų
ir įvairiame gylyje: 100-230 metrų gylyje (Sniežnoje
urvas Kaukaze) arba net prie pat žemės paviršiaus.
Oras požemiuose nuolat juda, kartais jis būna jonizuotas, todėl kai kuriuose urvuose įrengtos gydyklos.
Požemiuose, kur amžina tamsa, pastovi temperatūra
ir nėra įprasto paros ritmo, išsivystė savitas ir atskiras
biotopas. Ten yra gausybė rūšių gyvūnų, gyvenančių
tik požemiuose. Prieš milijonus metų pasikeitus gyvenimo sąlygoms jie užkonservavo to laikmečio gyvenimo
būdą arba pakeitė savo gyvybinius organus. Bene
labiausiai pasikeitė jų akys, kai kuriems jos visiškai
išnyko. Daugelis jų tapo išnykusios gyvybės reliktais.
Tai žadina speleologų ir mokslininkų susidomėjimą.
Požemiuose prieglobsčio sau ieškojo ir pirmykštis
žmogus. Ten jo nepasiekdavo vėjas, lietus ir šaltis.
Gyveno, grūmėsi su tų laikų gyvūnu – urviniu lokiu
ir... kūrė. Daugelyje urvų rasta priešistorinio meno
kūrinių. Pietų Urale esančiame Kapovajos urve yra
arklio, mamuto, raganosio atvaizdai. Jų taip pat ras
ta Alpių, Apeninų, Pirėnų urvuose. Seniausi iš šiuo
metu žinomų piešinių piešti prieš 50 tūkst. metų. Tai
primityvūs, neaiškūs kontūrai. 35-25 tūkst. metų senumo piešiniuose vaizduojami konkretūs gyvūnai: mamutas, bizonas, lokys, arklys. Jų figūros rodo nuotaikas,
atskirus gyvenimo momentus, pvz., patinų tarpusavio
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kovas. Prieš 12-15 tūkst. metų menininkai jau naudojo
meninės išraiškos priemones, artimas kubizmui. Šie urvai stropiai saugomi, turistų nelankomi, kad nepakistų
vidaus atmosfera.
Iki XIX a. vidurio urvų tyrinėjimai buvo geogra
fijos ir geologijos mokslų dalis. Pirmasis urvus pra
dėjo tyrinėti prancūzas Eduardas Alfredas Martelis
(miręs 1938 metais), ištyręs ir aprašęs daugelį urvų. Jo dėka speleologija tapo atskira mokslo šaka, o
1895 m. jo įkurta speleologijos draugija buvo gera
paskata domėtis požemiais. Į ją įsijungę nenuoramos
speleologijos sportinio turizmo entuziastai tapo bene
pagrindiniais požemių pasaulio tyrėjais. Jų atradimai,
išgyventi įspūdžiai, fotonuotraukos ir dokumentiniai
filmai yra įdomūs ir neįprasti, visuomenei gerai žinomi.
Iki šiol mažai žinoma, kaip žmogaus organizmas reaguoja ir keičiasi, ilgesnį laiką jam būnant požeminėje
erdvėje. Ten nėra saulės šviesos, įprastos aplinkos,
mus supančios gamtos ir žmonių bendruomenės.
Išnyksta 24 valandų paros ritmas. Į šiuos klausimus
iš dalies atsako prancūzų speleologai-mokslininkai,
praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje pabuvoję
požemiuose. Eksperimento esmė ta, kad ryšys su jais
buvo vienpusis – jie buvo palikti vienui vieni be ryšio su išoriniu pasauliu. Buvo panaikinti bet kokie
laik o orientyrai. Įdomu tai, kad pagyvenus tam
tikrą laiką požemiuose – porą savaičių ar kelis mėne-
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sius – 24 valandų paros ciklas pailgėjo iki 48 valandų,
t. y., pailgėjo darbo ir poilsio ciklai. Šių tyrimų duo
menys reikalingi ir būsimoms ilgalaikėms kosminėms
kelionėms. Jose taip pat išnyksta įprastas paros ritmas.
Pirmąją Lietuvos speleologų organizaciją Lie-
tuvoje 1978 m. įkūrė Erikas Laiconas. Ji pradėjo
intensyvią veiklą ir tapo viena iš sportinio turiz
mo rūšių. Lietuvos visuomenei ji yra įdomi ir gerai
žinoma. Mūsų, lygumų krašto, komanda sėkmingai
varžėsi su patyrusiomis buvusios Sovietų Sąjungos
komandomis ir artimai bendrauja su Vakarų Europos
speleologais. Lietuviai yra atradę naujų nežinomų urvų
ir jų atšakų Lietuvoje, Europoje ir Azijoje, ne kartą
šturmavo ir tyrinėjo giliausius pasaulio urvus. 2009
metais nusileido į 2146 metrų gylį Voronjos urve, kuris
yra Kaukaze.
Prieš kelis dešimtmečius priešistorinio žmogaus
buveinę viename iš Kaukazo draustinio urvų aplankėme
kartu su bičiuliais speleologais iš Sočio. Mums esant,
buveinę pirmąkart tyrė maskvietis mokslininkas.

PINEGOS LEDO KARALYSTĖ
Savitas karstinis rajonas, esantis Archangelsko srityje, yra didelis, žemiausiai Europoje esantis karstinis
rajonas. Jis užima apie 6,0 tūkst. km2 plotą ir tęsiasi
beveik 600 kilometrų nuo Baltosios jūros į pietus. Jo
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paviršius virš jūros lygio pakilęs vos 150-200 metrų,
labai pelkėtas, apaugęs miškais, pravažiuojamas žiemą,
kai šaltis sukausto žemę. Šiame rajone yra šimtai ir
tūkstančiai požeminių ertmių ir antžeminių įdubų.
Ten nėra požemines erdves formuojančių stalaktitų,
stalagmitų ir stalagnatų. Erdves formuoja vanduo ir
kiekvieną žiemą nauji ledo dariniai. Erdvių skliautai nepastovūs, dažnos akmenų griūtys. Jos, mums
bebūnant, aidu ateidavo iš tolumos. Tai didinga ir pavojinga. Jos suvirpindavo kūną.
Ilgiausias iš žinomų urvų yra Konstitucionnaja
(5,7 km. ilgio), po jo seka Leningradskaja (3,4 km.) ir
Tereščenkos (2,3 km.) urvai.

Pinega, netoli Archangelsko.
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Oras šiuose, kaip ir kituose urvuose nuolat juda.
Vėlų rudenį ir žiemą šaltas lauko oras skverbiasi į vi
dų, iš kur išstumia šiltą, drėgmės prisotintą orą. Prie
išėjimo jis pavirsta šerkšnu. Jo kristalai, kaip adatos
arba iečių smaigaliai tarsi saugo urvą nuo įsibrovėlių.
Urvo gilumoje oras atvėsta vėliau, o prasiskverbęs pro
skliautus vanduo atvėsusioje erdvėje sušąla ir sudaro
ledinius stalaktitus, stalagmitus, užuolaidas, ledo kauburius ir kolonas.
Vieną ankstyvą pavasarį kauniečiai speleologai
išvyko į Archangelsko srities Pinegos karstinį rajoną.
Paslaugūs Pinegos gyventojai paaiškino, kaip surasti
Leningradskajos urvą. Lauke tvyrojo tyla, šaltukas
paspaudė iki 37 laipsnių, po mūsų slidėmis gailiai
verkė sniegas. Balti medžiai šaudė, tarsi norėdami
mus nubaidyti. Sniego, kaip paprastai šiame rajone,
buvo iki juosmens, o karstinėse įdubose, virš kurių
susikryžiavę gulėjo medžiai, – iki pakaušio. Griūdami
ir negriūdami mes pasiekėm Sotkos upelį. Jo kairiajame šlaite pamatėme iš uolų ištekantį upeliūkštį. Taigi
čia - Leningradskaja.
Sutrypėme sniegą, paklojome eglišakes, pastatėme
palapinę, apsirengėme kombinezonais, užsidėjome
šalmus, pasiėmėme fotoaparatus, blykstes, stovus.
Urvas pasitiko tamsia anga, iš kurios viršutinio
skliauto karojo ledokšniai.
Urvas prasideda nedideliu prieangiu, kurį įstrižai
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kerta tekantis upelis. Tuoj pat už akmenų sąvartyno
yra kelios chaotiškos ertmės, susijungusios siauromis
landomis arba žemu tuneliu, einančiu palei upelį. Tu
nelio skliautai gražūs, papuošti spalvingais anhidri-
tais, bet mes jų nematėm. Tarsi sliekai šliaužėm skystu moliu. Kelią pastojo upelis. Įsikandau fotoaparatą, stovą persimečiau per kaklą. Rankų plaštakomis ir
kojų pirštais rėmiausi į dugną. Žemas skliautas neleido pakelti nugaros. Bet tai truko neilgai. Nugaros rau
menys pavargo ir panirau į vandenį, kurio temperatūra -20C. Dar viena kliūtis – ledo užuolaida. Atsargiai,
saugodami ją, bridome per upelį ir patekome į Pingvinų
salę. Tai didelė, kelių dešimčių metrų aukščio ir pločio,
šimto metrų ilgio ertmė, prisėta ledinių stalagmitų, tarsi pingvinai palinkusių į vieną pusę. Ta salė – svarbiausias mano kelionės tikslas. Kad sušilčiau, palaksčiau
akmenų sąvartynu, patrepsėjau vietoje. Prie stovo
prisitvirtinau fotoaparatą ir pradėjau...
Krymo, Kaukazo, Karliukų požeminės ertmės yra
susiformavusios, jų skliautai tvirti. Laikui bėgant juos
sutvirtino stalaktitai, stalagmitai ir stalaknatai. Čia
ertmių susidarymą sąlygoja lauko temperatūra, skliautų
sandara, juose esantis ledas ir kiekvieną žiemą nauji jo
varvekliai. Jų skliautai nepastovūs ir dažnos akmenų
griūtys. Jų garsai, mums bebūnant, aidu ateidavo iš
tolumos. Tai didinga. Ir pavojinga. Jie suvirpindavo
kūną.

Ir paviliojo jauną bernelį

Fotografuoti požemiuose man sekasi sunkiai. Čia
didelė drėgmė ir žema temperatūra, rūbai ir sugru
busios rankos aplipusios dulkėmis ir purvu. Neiš
vengiamai sudrėksta ir išpurvinami fotoaparatai, todėl
jie dažnai genda. Skaudžiausia, kad nejuntu, kada jie
sugenda. Aš fotografuoju, fotografuoju... Išryškinu
juostas, o jos – tuščios.
Aplankę tolimesnes sales, tuo pačiu keliu grįžome
atgal.
Lauke spigino šaltis. Ryškiai blyksėjo žvaigždės.
Mėnulis žėrė sidabrinę šviesą. Tas sidabras prasismelkė
iki kaulų smegenų, o su juo ir šaltis. Suledėjo šlapi
rūbai. Skubėjau prie netoliese esančios stovyklos,
užkūriau laužą. Malkos sausos, bet jos įsidegė lėtai.
Atsukdamas visus keturis šonus į liepsną, ant kūno
išdžiovinau rūbus. Pagaliau nusimečiau purviną, bet
sausą kombinezoną, šiltai apsirengiau ir įlindau į mieg
maišį. Mano draugai jau miegojo.
Iš olos ištekantis upelis žaidė saulės spinduliuose.
Už keliolikos metrų jį sustingdė šaltis ir padengė
sniegu. Tą žaismą norėjau pagauti foto juostoje. Aš
vaikščiojau po klastngą sniegą ir įlūžau. Batai permirko. Kad būtų šilčiau, juos murkdžiau sniege. Šaltis
stingdė kojų pirštus. Grįžęs į Kauną, pamačiau pajuodusius nagus. Po kelių savaičių jie nukrito.
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KRYMAS - DIEVO TVARINYS
Krymo pusiasalis- nuostabus gamtos tvarinys.
Į jį veržėsi visų laikų galingų valstybių valdovai:
totorių- mongolų chanai ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovai. Aktyviausias buvo didysis
kunigaikštis Vytautas. Pasinaudojęs tų laikų totorių
chanų tarpusavio karais, jis parėmė atbėgusį į Lietuvą
Aukso Ordos chaną Tochtamišą prieš garsųjį šlubį
Timurą, tuo laiku viešpatavusį didžiuliuose Azijos
plotuose. 1397-1398 metais Vytautas Didysis suruošė
sėkmingus žygius link Juodosios jūros ir Krymo,
paėmė į nelaisvę nemažai totorių ir karaimų. Dalį jų
įkurdino Vilniaus ir Trakų apylinkėse. Nuo to laiko
jie buvo ištikimi Lietuvos valstybės gynėjai, įsiliejo

Du knysliai
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į mūsų tautos istorinį – kultūrinį gyvenimą. Per 600
metų išsaugoję savo gyvenimo būdą ir papročius, tapo
skirtingų tautų sutarimo pavyzdžiu.
Krymo plokščiakalnis ir puošnūs jo požemiai Lietuvos speleologams tapo traukos centru, kūrybine ir
treniruočių stovykla. Tik vėliau mūsų akys nukrypo į
Vakarų Ukrainą, Archangelsko apylinkes, Kaukazą ir
Turkmėniją.
Krymo kalnai seni. Per milijonus metų vanduo,
vėjas, šiluma ir šaltis juos nuzulino ir palygino. Plokš
čiame paviršiuje ir įdubose ilgiau užsilaiko lietaus ir
ištirpusio sniego vanduo. Kadangi didelę Krymo dalį
sudaro kalkakmenio masyvai, vandeniui nesunku prasiskverbti gilyn. Atsiranda plyšių, kiaurymių, šachtų,
prarajų ir požeminių ertmių. Taip susidaro būdingas
karstinis rajonas.
Karabio plynaukštės akimis neaprėpsi. Iš rytų į va
karus ji tęsiasi dvylika kilometrų, iš šiaurės į pietus dešimt. Kai užlipu ant aukštesnės vietos, man atrodo, kad
plynaukštę milžiniškais plūgais suarė milžiniški jaučiai.
Suarta taip taisyklingai, viena kryptimi arba su paraitymais, tarsi didžiuliai dirvos grumstai, į paviršių iškyla pabalusi, korėta, vandens išvarpyta, spalvingomis kerpėmis
apžėlusi kalkakmenio uoliena. Po to ji nusileidžia žemyn
ir pasidengia augaliniu vešliai sužaliavusiu sluoksniu. Čia,
giliose įdubose, dažnai žiojėja mažos ir didelės angos,
vedančios į požemines ertmes.
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Į Krymą, Četyr – Dago rajoną, tąsyk norėjom va
žiuoti žiemą, vasario pradžioje. Mūsų draugui Seriožai
iš Kijevo pasiuntėme pažymas apie speleologo kvalifi
kaciją ir sveikatą, kad mus, keturis kauniečius, jis
įformintų savo grupėje. Priešpaskutinį vakarą Serioža
paskambino, kad Kryme siaučia sniego pūgos, prisnigo
neregėtai daug ir užpustytos šachtų angos. Gelbėjimo
tarnyba į rajoną neįleido.
Gerai, kad neįleido: Kaukaze, prie Sniežnajos urvo
tuo pačiu metu pūga pražudė tris labai patyrusius speleologus.
Karabio urvus lankėme ne kartą.
Artūras, Dana, Kastytis, Kęstas ir panevėžiečiai
naršo gilesnes prarajas, kur sunkiau nusileisti, pralįsti,
pakilti. Į stovyklą jie grįždavo po vienos ar pusantros
paros suvargę, apsidaužę, sušalę, nemiegoję, alkani
ir kruvinais pirštais, bet žvalūs ir laimingi dar kartą
įveikę save.
Aš ir Vytas su jais nepalakstytume. Be būtinos
speleo technikos su savimi dar vilkome keliasdešimt
kilogramų sveriančią kino ir foto aparatūrą. Leidomės
į gilias, dar nelankytas, gražiausias prarajas. Jų grožį
sugrįžę rodėme kitiems.
Į Kruberį – gylis 47 metrai - leidomės pavakary, dar
šviečiant saulei.
Kruberyje stovi nykštukas. Jis žmogaus ūgio ir
šiltai apsirengęs: užsidėjęs aukštą žieminę kepurę, ap
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sivilkęs avikailius, apsiavęs šiltus batus. Čia pat ma
žiukas krištolinis ežeriukas. Stalaktitai, tarsi asmens
sargybiniai, išsidėstę ant kauburio, grakščia kolonada atitvertas jaukus kampelis. Gal čia Nykštuko mie
gamasis?
Prie Nejumino buvom po pietų. Vėjo gūsiai taškė
šlapią sniegą. Mūsų rūbai ir virvės buvo kiaurai peršla

Krymas. Nykštukas.
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pę. Kai virvės šlapios, reikia būti ypač atsargiems, nes
blogai veikia nusileidimo stabdymo įtaisai. Tada ir
nenorint galima leistis pašėlusiu greičiu.
Nejuminas mažiukas, jaukus, mažesnio mastelio
gamtos tvarinys.
Kai pakilom į viršų, danguje mirgėjo žvaigždės.
Spaudė šaltukas, po kojomis girgždėjo sniegas. Po
valandos buvome stovykloje. Naktį keistai atrodė pala
pinės po sniegu. Budintis panevėžietis laukė mūsų su
karšta koše ir arbata.

***
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Į Monastyr Čokraką ėjom nešini kino ir fotoapa
ratūrą, 600 m. virvių ir 200 m. lyno.
Nusileidimo darbams vadovavo Serioža. Žavėjo
kijeviečių drausmė ir preciziškas darbas. Tik retkarčiais
Serioža į mus kaltai atsisukdavo, kai pasigirsdavo sodri
Andriejaus kalba.
Aš su Vytu fotografavom ir filmavom jų darbą.
Vertikalios šachtos labai greitai slopina garsą, todėl
buvo įrengtas telefono ryšys.
Monastyr Čokrako praraja primena didžiulį, aštuo
niasdešimt šešių metrų aukščio šampano butelį. Jo
kaklelio skersmuo - apie du metrai, apačioje paplatėja
iki dešimties.
Leidžiantis žemyn, man buvo patikėta aparatūra. Ją saugojau nuo sutrenkimo į „butelio kaklelio“
iškyšulius.
Vienu metu pajutau vėjo dvelktelėjimą, po to bil
desį apačioje ir balsą, šaukiantį mane vardu. Kai nusileidau, manęs laukė sunerimę draugai.
Pasirodo, prarajos viršus - „butelio kaklelis“ - žie
mą apledėja. Dabar šiltas oras ledą tirpino. Vienas jo
luitas prašvilpė pro mane ir sudužo apačioje. O šaukė
apačioje esantys draugai. Situacija jiems atrodė rimta,
kol neišgirdo mano balso.
O čia, apačioje, gražu, kad net kvapą užėmė.
Didžiulės erdvės, prie sienų ir lubų pritvirtintos ilgos drapiruotės, kelių dešimčių metrų aukščio kolona.
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Ant akmens luitų auga stalagmitai, juos nuo skliautų
pasitinka stalaktitai, sienos papuoštos vingriais nutekė
jimais.
Ant galvos, rankų, už apykaklės nuolat varva van
dens lašai. Šalta ir drėgna. Stingsta pirštai, šąla kojos.
Turiu du fotoaparatus ir dvi blykstes. Vienas aparatas
jau sugedo. Blykstė pašaudė ir nebežybsi.
Draugai nuėjo toliau. Aidu per skliautus ateina jų
balsai.
Staiga išgirdau muziką. Tikrą, didingą, panašią į
vargonų. Garsai ėjo iš tolumos, aidėjo požemių skliautuose, pripildė visą ertmę. Stovėjau apstulbęs, nejausdamas šalčio. Nuskubėjau ten, iš kur jie sklido.
Draugai stovėjo sustingę. Kažkuris jų, pagaliuku
suduodavo per įvairaus dydžio stalagmitus ir čia pat
kabančias drapiruočių klostes.
Nuostabius garsus šimtus kartų sustiprino mus su
pančios ertmės. Juos įrašėme į apdaužytą barškantį
magnetofoną per telefono ragelio mikrofoną.
Kai pakilom į viršų, saulė jau ritosi žemyn. Ten,
apačioje, išbuvom dvidešimt valandų.
Mūsų išvyka į Krymą baigėsi.
Mintimis paskaičiavau, kiek kartų paspaudžiau
fotoaparato mygtuką: apie du šimtus, iš jų apie šimtą
- požemiuose.
Jei penkios požemių skaidrės bus geros, būsiu patenkintas.
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***
1988 m. Kryme, netoli Bachčysarajaus, vyko
Sąj ung inės speleotechnikos pirmenybės. Jose dalyvavo ir Lietuvos komanda. Išvažiavome penkias
dienas anksčiau, kad pasitreniruotume arba aplankytume nepažintus požemius. Mes penkiese leisimės į
niekieno nelankytą šachtą, esančią už šešių kilometrų.
nuo stovyklos. Paėmę detalų žemėlapį, kompasą ir
reikalingą įrangą, išvykome vakarėjant. Grįšime rytoj rytą. Naktis buvo nuostabi, gėrėjomės nematytu,
švariu, kitų turistų nesuteptu požemių grožiu. Pakilome
auštant. Mus pasitiko tirštas rūkas, lyg stora pilka siena. Dingo orientyrai, pasikeitė aplinka. Esant tokiam
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rūkui, eiti pavojinga ir nepatariama (tikslių navigacinių
prietaisų nebuvo). Mes negalėjome delsti, mūsų laukė
draugai. Jie turi būti ramūs ir susikaupę, pasirengę
būsimoms varžyboms. Į stovyklą ėjome pagal kompaso rodyklę, retkarčiais pašūkaudami, vildamiesi, kad
kas nors mus išgirs. Netrukus pasigirdo tolimi garsai.
Tai buvo mūsų draugai, beviltiškai ieškantys Ginto.
Vakar jis išėjo pasižvalgyti po apylinkę ir į stovyklą
negrįžo. Pavargę, išalkę ir ištroškę į stovyklą ėjome
pagal 1200 m. ilgio siūlą, kurį draugai, kad nepaklystų,
sau buvo nutiesę. Gintas stovyklą surado kitą rytą,
besišaipant šiltai saulutei. Nakvojo ant drėgnų, gra

Bachčysarajus
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žiomis kerpėmis apaugusių akmenų, nuo stovyklos
nutolęs keletą šimtų metrų. Po šių nuotykių išvykome
į viduramžiais klestėjusių Krymo totorių chanų buvusias rezidencijas. Tai įspūdingą olų miestą Čufut Kale
ir XVI a. pradžioje įkurtą sodą – Bachčysarajų rūmus.
Ten yra nedideli, bet labai puošnūs rūmai su haremais,
daugeliu marmurinių fontanų, tarp jų - A. Puškino ir A.
Mickevičiaus išgarsintu ašarų fontanas. Dabar šiuose
rūmuose įkurtas Krymo istorijos muziejus.

SAULĖTASIS KUGITANGAS
Tuo pačiu metu pietryčių Turkmėnijoje, Kugitango kalnuose, atsitiktinai rastas urvas, kurio gelmėse
buvo įvairių daiktų, gyvūnų ir žmonių kūnų liekanų.
Kadangi čia temperatūra pastovi, o oras sausas, šios
liekanos gerai išsilaikė. Tai žmonių ir gyvūnų kaulai,
rytietiškas krepšys, diržas, neįprastos formos balnas,
rytietiškas chalatas, kurio kišenėje - nupjauta žmogaus
ranka. Tarp gausybės labai įdomių radinių išsiskyrė ir
labai gerai išsilaikiusi leopardo mumija.
Į šį urvą buvo nusileidę ir kauniečiai speleologai.
Pavasarį, tirpstant ledynams, kalnų kanjonai pavirs
ta triukšmingomis upėmis. Jų šlaitai nusidažo žydinčių
tulpių raudoniu. Vanduo skverbiasi į kalnų masyvą,
tirpdo kalkakmenį ir dolomitus. Susidaro naujos pože
minės ertmės ir šachtos arba padidėja esamos. Jose
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teka požeminiai upeliai ir tyvuliuoja ežerai. Ten,
amžinoje tamsoje, plaukioja aklos žuvys. Kai kur vanduo seniai nuseko, išdžiūvo ertmės, per tūkstantmečius
pasipuošusios stalaktitais, stalagmitais ir spalvingomis
užuolaidomis.
Tai Karliukų karstinis rajonas, speleologų išvaikš
čiotas, tyrinėtas, bet stebinantis naujais atradimais.
Vos pastebimas kalnų takelis tąkart mus, šešetą
kauniečių, nuvedė į vieną požemių ertmę
Akmenų sąvartyne suradę plyšį, įlindome į vidų.
Mūsų žibintų šviesa apšvietė „grindis“ ir skliautus.
Šviečiant tolyn, ji išnyko, taigi, patekom į didelę
erdvę. Po kojomis pamatę siūlą, tarsi paskui vedlį,
ėjome pagal jį, vildamiesi, kad jis mus nuves ten,
kur gražiausia ir įdomiausia. Čia sausa ir šilta, todėl
ėjome besišnekučiuodami, atsipalaidavę. Staiga prieš
mus išdygo tikra pasakų šalis. Kelią pastojo moters
figūra su nukarusiomis rankomis. Netoliese - porcelianiniai kubilai, lyg juose ką tik maudėsi požemių
gražuolė. Šalia jų - kristalinių eglaičių jaunuolynas. Jis
blykčiojo, į įvairias puses skleidė mūsų žibintų šviesą.
Toliau - dar viena eglaičių kupeta. Vienos eglaitės
viršūnė nulaužta. Mes vaikščiojome, žavėjomės, fotografavome. Pametėme savo vedlį - siūlą. Buvome
beribėje nežinioje...
Išblėso ką tik išgyventi įspūdžiai. Mintyse paskai
čiavau: mūsų šešeto žibintai gali šviesti dvidešimt
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penkias-trisdešimt valandų; vandens atsargų neturime.
Nusprendžiau: eisime pasišviesdami vienu žibintu.
Atgijo seni prisiminimai: Vakarų Ukrainos Kristal
jnajos urvų labirintuose buvo rastas Pirmojo pasaulinio

Karliukai. Turkmėnija.
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karo austrų kareivio skeletas; mes viename Krymo
urve radome žmogaus skeleto fragmentus. Juos nufilmavome ir panaudojome, kurdami filmą „Skriskite,
balti balandžiai“, vėliau turėjusį sėkmę buvusioje
Sovietų Sąjungoje ir už jos ribų.
Mūsų šešeto mumijos Karliukų urve nepasiliko
- dienos šviesą išvydome po keturių-penkių valandų
klaidžiojimo. Lauke tvyrojo nuostabus kalnų augalais
kvepiantis oras.
Mums pasisekė: mūsų draugai Vakarų Ukrainos
speleologai Oziornojės urvų labirintuose išėjimo
ieškojo pusantros.

196

Kugitango kalnų vietovėse, Turkmėnijos pietry
tinėje dalyje,seniai žinoma legenda, kad čia likę
milžiniškų kitados pražygiavusios Aleksandro Make
doniečio armijos žirgų ir dramblių pėdsakų. Vietos korespondentas ir geologas susidomėjo jais ir nusprendė
ištirti. Ten, kur nėra uolų luitų ir akmenų sąvartynų,
matyti įdubos - nematytų gyvūnų kojų pėdos. Ištyrus
keistus įspaudus, buvo padaryta prielaida, jog tai dinozaurų pėdsakai.
Mes, patyrę turistai, tundroje matėme lemingus ir
šiaurės elnius, taigoje - burundukus ir meškas, dykumoje - skarabėjus, driežus ir gyvates, bet dinozaurų
nesutikome. Sužinoję tai, šeši patrakėliai nuskridome į
Turkmėnijos sostinę Ašchabadą, iš kurios barškančiais
autobusais nuvykome į Čaršangą. Tai nedidelis miestelis Turkmėnijos pietryčiuose prie pat Afganistano
sienos. Šiose vietovėse retai pamatysi prie kalnų
prigludusius kaimus. Vieno iš jų gyventojas ranka
mostelėjo kalnų link: „Eikite ten, palaipiosite uolomis
ir rasite kažkokias pėdas“.
Sunkios kuprinės slėgė pečius. Į kalną lipome
palengva, tarp pavienių akmenų ir didelių luitų užvartų.
Apglėbę akmenis auga raugerškiai ir erškėtrožės. Toliau
- nuostabūs arčos krūmai. Jie panašūs į mūsų kadagius,
tik tankesni ir labiau išsikeroję. Arčios krūmai vertingi,
gydo visas ligas, pagerina gėrimų skonį. Kaip ir mūsų
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kadagys. Auga labai lėtai, sensta pamažu. Savo amžiumi
mūsų ąžuolas prilygti negali. Vietos gyventojai juos
labai brangina, papuošia spalvotais kaspinėlais. Tai jų
vilties kaspinėliai. O tarp akmenų ir jų luitų - duobės ir
prarajos. Mes apeidavme jas, nusileisdavome žemyn ir
vėl kildavome aukštyn. Pagaliau atsivėrė lygi, lyg betonu išklota plokštuma, panaši į lėktuvų pakilimo taką,
palengva kylanti į viršų. Jos plotis - 50-60 m., ilgis - iki
pusės kilometro. Plokštumoje matyti įdubos. Didelių
įdubų dydis 80-90 cm., jų paviršius lygus, mažų - 30-40
cm. su ryškiais nagų pėdsakais. Tokių pėdsakų didžiojo
graiko dideli drambliai palikti negalėjo. Tai suaugusių
dinozaurų ir jų vaikų pėdos. Tokias dideles letenas
galėjo turėti 10-12 m. aukščio milžinai.
Prieš 200-65 mln. metų dinozaurai gyveno visoje
planetoje. Jų pavienių kaulų arba ištisų skeletų liekanų
randama visuose žemynuose, išskyrus Antarktidą. Tai
buvo mažyčiai ir gigantai, plėšrūnai ir mintantys augalais, bėgiojantys žeme ir skraidantys ore. Gigantai,
jų aukštis siekė 15 m. metrų, svėrė šimtą tonų, o tai
tolygu penkiolikai dabartinių Afrikos dramblių svoriui.
Jie - žolėdžiai, lyg kokios gamyklos per parą sunaudodavo porą tonų žaliosios masės. Kokia vešli turėjo būti
tuometinė augmenija?…
O kad dabar gyventų tokie milžinai! Augintume
juos vienoje fermoje ir maitintume ištisų miestų gyventojus! Tai ne danų kiaulės…
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Dinozaurai, 150 mln. metų viešpatavę mūsų planetoje, buvo prisiderinę prie aplinkos ir įvairių gyvenimo sąlygų. Kai kurie jų, vaikščioję užpakalinėmis
kojomis, priekinėmis atlikdavo veiksmus, kurie skatina
smegenų vystymąsi. Taigi, jeigu jie būtų gyvenę dar
keletą milijonų metų, būtų išsivystęs dinozauriškas
protas, ir žmogui nebūtų vietos šioje planetoje.

Dinozauro pėdos. Turkmėnija.
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Kodėl išnyko šie Žemės valdovai?
Viena iš teorijų - į Žemę įsirėžęs dešimties kilo
metrų skersmens dangaus kūnas į atmosferą pakėlė
gausybę dulkių. Aptemus Žemei, į ją pateko daug ma
žiau saulės energijos. Mokslininkai mano, kad, Žemę
pasiekus bent trečdaliu mažiau saulės spindulių, jos
atmosfera atvėstų trisdešimčia laipsnių ir nebevyktų
augalų fotosintezė. Prieš milijonus metų, įkaitę sprogusio meteorito gabalai plačiai pasklido ir sukėlė gaisrus. Jų suodžiai dar daugiau aptemdė mūsų planetą.
Įkaitęs gabalas sulydė tuometės Žemės paviršių ir
amžiams paliko mums dinozauro pėdsakus.
Ką gi primena mūsų planetą gaubiantis dulkių
sluoksnis? Milžiniški miškų gaisrai, ugnis ir dūmai…
Ilgam uždengta Saulė…Žymus atšalimas ir visos gy
vybės išnykimas…
Tai realaus konflikto metu žmogaus sukurtos bran
duolinės energijos panaudojimo rezultatas.
.

KARŠTAS DYKUMŲ SMĖLIS

Toli už horizonto nusidriekusios barchanų bangos
ir jose vieniša kupranugarių vilkstinė. Kepinanti saulė,
tyla ir ramybė. Be gyvybės ir medelio. Tokią dykumą
kuriame savo vaizduotėje. Bet dykuma labai įdomi,
įvairialypė ir gyvybinga. Jos gyvūnų rūšių įvairovei
neprilygsta nei stepės, nei mūsų pievos ar miškai. O
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ir dykumos labai skirtingos: skaldinės, smėlingosios,
druskingosios, molingosios. Joms būdinga ilga, karšta,
sausa vasara ir žemyninis klimatas. Iš Hindukušo
ir Pamyro kalnų atitekančios didelės Syrdarjos ir
Amudarjos upės maitino jų baseinų gyvenvietes ir
Aralo jūrą. Maitino, kol per Karakumų dykumą nebuvo
iškastas Lenino vardo kanalas, į kurį buvo nukreiptas šių upių vanduo. Dabar Aralo jūros dugne blizga
druska. Išnyko žuvys, žvejai ir pakrantėse buvusios jų
gyvenvietės. Tik laivai ir laiveliai teberiogso, lyg laukdami geresnių laikų. Tai buvusios Sovietų Sąjungos
“išminčių” veiklos liekanos.
Vidurinės Azijos tautų praeitis labai sudėtinga ir
gausi istorinių įvykių. Tą liudija rašytiniai dokumentai ir archeologiniai radiniai. Prisiminkime didžiojo
graikų karvedžio Aleksandro Makedoniečio žygius į
Indiją, mongolo Čingischano užkariavimus ir Timūro
viešpatavimą. Kiekvienas okupantas naikina pavergtų
tautų kultūrą ir istoriją, griauna jų tvirtoves ir miestus,
stato savuosius. Tą liudija ir Vidurinės Azijos miestai - perlai: Samarkandas, Buchara, Chiva - Romos,
Atėnų ir Babilono bendraamžiai Juose klestėjo menas
ir mokslas. 1221 m. mongolai nusiaubė Samarkandą,
jį pavertęs griuvėsiais. Miestas buvo Persijos, Indijos
ir Kinijos Šilko kelio kryžkelėje. Juo iš Europos per
dykumas iki Kinijos buvo gabenamas šilkas ir kitos
vertingos medžiagos. XIV a. pabaigoje mongolų
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genčių vadas šlubis Timūras įkūrė galingą Mongolijos karalystę. Timūro valdos siekė Indiją, Kiniją,
Maskvą ir Konstantinopolį. Buvusių griuvėsių vietoje
pastatęs nuostabių kupolų ir minaretų miestą, Timūras
Samarkandą pavertė savo imperijos sostine. Jo anūkas
Ulukbekas, šalį valdęs 40 metų, buvo pasinėręs į meną
ir mokslus, ypač - į astronomiją. Jis - uzbekų kalbos
kūrėjas. 1449 m. valdovą - mokslininką nužudė jo
sūnus. Dabar Samarkandas - trečias pagal dydį Uzbekijos miestas. Jame gyvena per 400 tūkst. gyventojų.
Kiekvienas miesto objektas įdomus ir didingas. Dauguma pastatų - Timūro ir Ulugbeko valdymo laikų
palikimas. Nuostabus trijų ansamblių kompleksas
Redžistanas ir valdovų kapai – Šikizindos rūmai. Juose
palaidoti Timūras, Ulukbekas ir jų šeimos nariai.
Chiva XVI – XIX a..garsėjo vergų prekyba. Vergai - pagrobti aplinkinių valstybių vyrai ir į nelaisvę
patekę kariai. Kadangi už sveikus ir įmitusius daugiau mokėdavo, jie buvo gerai maitinami. Vergų
turguose jų būdavo keliasdešimt tūkstančių, o juos
pirkdavo turtingi ir įtakingi vietinių žemių valdovai.
Chiva yra vakarinėje Uzbekijos dalyje, vienintelis
Vidurinės Azijos miestas - paminklas, nepaliestas karų
ir istorinių suiručių. Įkurtas netoli Amudarjos žiočių,
kur derlinga žemė su išvystyta drėkinimo sistema.
Miestas - stačiakampės formos, jo plotas - 650x400
m. XVII a. buvo vietinių chanų dinastijos sostine, ap-
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saugota moderniomis to meto gynybinėmis sienomis.
Iki šiol išlikę jų fragmentai su puošniais vartais. Miestas klestėjo XIX a., kai tvirtovės viduje ir už jos ribų
didikams ir miestiečiams buvo statomi pastatai. XX a.
pradžioje jis tapo unikaliu architektūriniu ansambliu,
kuris išsaugojo meno, visuomeninių pastatų monumentalumo ir gyvenamų namų architektūros vienovę. Toks
jis išliko iki šių dienų.

***
Į Vidurinę Aziją vykdavome kovo mėnesį. Ten
mus pasitikdavo pavasario grožis. Grįždavome į
lietuvišką pavasarį. Ar gali būti geriau?
Uzbekijos ir Turkmėnijos dykumų smėlis - kaip
knyga. Atsikėlęs ankstų rytą, kai nurimsta vėjas,

Samarkandas. Uzbekija.
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randi begalę pėdsakų, kuriuos paliko atvėsusią naktį
nurėpliojęs juodas kaip derva vabalas ar dykumų
paukštis, ieškojęs sau maisto. Liepą oras čia įkaista
iki 45-50*C, o barchanų paviršiaus temperatūra siekia
70-80*C. Tokiame karštyje iškepa bulvės ir kiaušiniai.
Didesniame urve nuo dienos kaitros slepiasi klastūnė
giurza ar geranoriškoji kobra. Ji išplečia savo kaklo
raumenis, baido ir tarsi sako: “Pasitrauk iš mano
valdų, žemėje visiems užteks vietos”. Urvus išsikasa
starai ir pelėnai. Ten juos ir užklumpa gyvatės. Į smėlį
įsiknisa smėlinės gyvatės, o smaugliukas pavirpa kaip

Apskritagalvis. Karakumų dykuma.
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vibratorius ir prasmenga. Ausytasis apskritagalvis
kaitros nebijo, po smėlį vaikščioja kaip mes Laisvės
alėja. 10-15 cm ilgio driežiukas staiga negali įsirausti
į smėlį, jis pučia žandus ir bando apgauti savo priešus.
Mano užkluptas, kaip šuo, pražergęs kojas, stovėjo ant
barchano ir gąsdino mane, susukdamas ir ištiesdamas
uodegą. Plona kaip žilvičio viršūnė nuodingoji gyvatė
- strėlė tartum skrisdama sučiumpa grobį. Senojo
Mervo griuvėsiuose mūsų užkluptos šaute šovė į savo
slėptuves. Susisukusi į spiralę smėlinė efa ant smėlio
sunkiai pastebima. Pavojaus metu pakelia galvą ir
perspėja, kad ji pavojinga ir atkakliai ginasi.
Palapines statėme daubose tarp barchanų. Ten
gruntas kietesnis kuoliukams įsmeigti, o ir vėjai
silpnesni. O smėlio pūga - lyg prieš akis stovinti geltonai ruda skysta smėlio siena, nuo kurios nėra kur
pasislėpti. Negali kalbėti, gerti ar valgyti. Smėlis veliasi su plaukais, vėjas pripučia jo į nosį, ausis ir akis.
Savo fotoaparatą įdėjau į kuprinės dugną, bet jis taip
pat buvo užkimštas. Kai, grįžęs namo, nunešiau valyti
meistrui, jis iškoneveikė mane: “Jei nemoki juo naudotis, atiduok protingesniems”.
Dykumų daubose gyvena daug gyvačių ir vorų.
Naktį, atvėsus orams, ir dieną nuo kaitros jie slepiasi
palapinėje, todėl ją reikėjo apsaugoti, apjuosiant avies
vilnos virve. Maži gyvūnai nepakenčia jos kvapo,
kadangi juos traiško avių banda. Daugelis gyvačių
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yra nuodingos, bet jų nuodai - tai kremas nuo saulės,
lyginant su nuodais mažo voriuko – karakurto, vadinamo “juodąja našle”. Šią pravardę įgijo patelė, po
apvaisinimo savo mylimąjį dedanti ant vaišių stalo.
Mažas “juodosios našlės” nuodų lašelis žudo gyvūnus
ir žmones. Karakurtas savo būstą mezga graužikų urveliuose. Ten vėsiau, o ir vabzdžių daugiau, jie ten slepiasi nuo kaitros. Urvelyje gyvena šeimininkas, todėl
voriuko laboratorija pasigamino jį žudančius nuodus.
Dykumose labai švaru ir tvarkinga Jose nėra
šiukšlių ir atliekų - viskas reikalinga ir panaudojama.
Kupranugarių išmatomis maitinasi vabzdžiai, o gyventojai jas džiovina, maišo su žolėmis, krūmų šakomis
ir moliu ir stato savo būstus. Jomis kurenamos krosnys, kuriose kepa skanius paplotėlius. Dėl džeiranų,
avių ir kitų kanopinių gyvūnų išmatų įnirtingai kovoja šventieji vabalai- skarabėjai. Tik žmonės - naftos
siurbėjai negailestingai naikina nuostabią gamtą.
Plūkto molio namai yra ekonomiški ir šilti. Vasarą
jie apsaugoja nuo kaitros, žiemą – nuo šalčio. Bet jie
greit suyra nuo dažnų žemės drebėjimų. 1966-ųjų m.
drebėjimas sugriovė Taškento miestą. Vieną 1982-ųjų
pavasario naktį sudrebėjo mūsų palapinė. Rytą kelio
asfalte matėme kelių centimetrų pločio plyšį ir porą
apgriautų kaimo namelių.
Vietos gyventojai - uzbekai, tadžikai, turkmėnai
- labai vaišingi. Mes aplankėme dykumoje pasik-
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lydusio namo šeimininką. Pusamžis besišypsantis
vyras pakvietė į svetainę. Joje jauku ir švaru, sienas
puošė nagingų rankų austi kilimai. Svetainės kampe
sukrauta čiužinių eilė. Atėjus svečiams, jie sumetami
ant grindų, ant jų paklojamas namie austas kilimas. T
ai jų stalas, prie kurio, sukryžiavęs kojas, patogiai sėdi
šeimininkas. Mes, sutūpę, pusiau gulomis arba pusiau sėdomis nuolat keičiame savo pozą. Nelanksčios
mūsų kojos greitai pavargo. Šeimininkė ten, už
durų, virtuvėje gamino pietus. Pirmiausia atnešė
daržoves, vėliau - plovą, pagamintą iš ryžių ir avienos,
pagardintą razinomis. Juo vaišinami svečiai, vestu-

nuotr. kazachai Boja Dagas
10

Karakumų dykuma. Turkmėnija.

201

vininkai ir jubiliatai. Jis nėra šiaip maistas - tai pagarbos ženklas tų namų svečiams. Pietus baigėme arbata ir baltos duonos papločiais. Moteris, juos padėjusi
ant delno, staigiu judesiu prilipindavo prie vidinio
įkaitintos krosnies paviršiaus. Iš molio ir kupranugario
mėšlo suplūkta krosnis panaši į didelį puodą.
Šeimininkas užaugino du sūnus ir keturias dukras.
Sūnūs jau subrendę, vedę aštuoniolikmetes. Tokios
yra brangiausios, tėvai už jas primokėjo kalymą. Dvi
juodaakės dukros tebegyvena su tėvais. Jie susirūpinę
- joms daugiau dvidešimties, o jaunikių dar nėra. Už
tokias kalymas nemokamas. Pagal vietos papročius
“tokių nereikia niekam” Jos jau senmergės, jas skubama ištekinti, jos tinka ir vyresnio amžiaus vyrams.

Svečiuose pas kazachus. Kazachija.
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Aš lengvabūdiškai pasisiūliau būti jaunikiu (man
daugiau penkiasdešimties). Šeimininkas išrikiavo abi
juodaakes: “Rinkis”, – sako. “Kiek moku”? – klausiu. “Penkis tūkstančius rublių”. Supratęs savo keblią
padėtį, šeiminikams dėkojau už svetingumą. Bijojau,
kad nemažintų prašomos kainos.
Nereikia manyti, kad tų kraštų merginos yra per
kamos ir parduodamos. Tai tradicijos, pagrįstos gy
venimo būdu ir ekonominiais ryšiais. Vidurinėje Azijoje, o ir Kaukaze, kur vyrauja musulmonų tikėjimas,
svečias ir šeimininko svetingumas yra garbės ir pasi
didžiavimo reikalas, o vestuvės – jų gyvenimo įvykis.
Į jas sukviečiami šimtai giminaičių ir kaimynų ir
linksminamasi kelias dienas. Vaišės ir jaunos šeimos
būstas brangiai kainuoja, todėl, vos tik gimus vaikui,
tėvai pradeda taupyti.
Svetainėje nėra buitinių baldų. Ir iš ko juos gaminsi,
jeigu barchanuose ir jų žemumose teauga saksaulai.
Jų kamienai ploni, vėjų susukti į mazgus, gumbuoti
ir iškreivinti. Giluminės šaknys ieško vandens 8-10
m. gylyje, o paviršinės nusidriekia 20-30 m. ir gaudo
nakties ir ryto rasą. Sunkiai pastebimi lapai primena
mūsų lapuočių pavasarinius pumpurus. Bet jų miš
keliai sulaiko vėjo pustomą smėlį ir apsaugo dykumose
pasiklydusius kaimus.
Vidurinės Azijos dykumų drėkinamuose plotuose
ganosi beveik pusė pasaulyje auginamų karakulinių
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avių. Jų kailiai tuo metu Lietuvoje buvo labai pa
klausūs, o karakulinė apykaklė – tikra žieminių
paltų puošmena. Bet nuošaliuose kaimuose jų niekas
nepirkdavo ir gyventojai juos atiduodavo veltui ar
pusvelčiui. Kai šeimininkas kelioliką jų atnešė, paklausiau: “Kiek kainuoja?” “Du rublius”- atsakė. Man
pasirodė, kad neįtikėtinai pigu. “K-i-e-k?”- paklausiau.
“Vieną rublį”- atsakė suglumęs.
Dykumų gyvybę palaiko vanduo. Jis siurbiamas
iš požeminių klodų, teka metaliniuose vamzdžiuose
arba vežiojamas automašinų cisternose. Taip mes
vežiojame pieną.. Dykumas maitina galingos Syrdar
jos ir Amudarjos upės, gimusios aukštuose Tian
Šanio ir Pamyro kalnuose. Dykumose jos išsišakoja,
iškasami drėkinamieji kanalai, gyventojų vadinami
arykais. Ta natūrali ar dirbtinė sistema augina med
vilnę, javus ir daržoves. Drėkinamose žemėse buvo
statomi miestai ir kaimai. Jie klestėjo, nyko, juos
sunaikino nuožmūs karai arba žuvo, atimant skaidrųjį
kraują – vandenį.
Išlindę iš Karliukų požemių ir atsisveikinę su dinozaurais, važiuojame į Bairam–Ali, kur teberiogso tokių
miestų liekanos.
Man patinka vaikščioti po Vidurinės Azijos turgus.
Jie yra skirtingi, saviti ir kažkuo panašūs, atspindintys
vietinių gyventojų papročius ir jų gyvenimo būdą. Juose gausu vaisių, daržovių, indų, papuošalų, brangių

Ir paviliojo jauną bernelį

prekių ar menkniekių. Ir razinų, pavadintų keistu
“kiš miš” vardu. Patinka stebėti vyrus, apsirengusius
margaspalviais chalatais ir jų galvas dengiančias tiubeteikas. Patinka moterys, pasipuošusios nacionaliniais rūbais. O jų prekeiviai - tarsi aktoriai, įdomūs

Druskos kalnas. Tadžikija.
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Senasis Mervas. Turkmėnija.

pašnekovai, siūlantys ir giriantys savo prekes. O tą
kartą, palikę turgaus šurmulį, ėjom pasižvalgyti po
buvusio miesto griuvėsius. Bairam-Ali-chan-Kala
tvirtovė buvo pastatyta XV a. Ten toliau,už turgaus,
keletą dešimčių kilometrų tęsiasi buvusių miestų, tarp
jų ir Senojo Mervo (Стaрого Мерва), liekanos. XX
a. didelę jų dalį sunaikino šalį valdę okupantai. Liko
suirę mečečių kupolai ir gofruotos buvusių pastatų
sienos. Tarp griuvėsių tolumoje keistai atrodė laiko ir
priešų neįveiktas sultono Sandžaro mauzoliejus, kur
ant pastolių plušėjo restauratoriai.
Prieš 2500 metų Mervas įkurtas Murgabo upės
slėnyje. Miestas klestėjo XII a., kai buvo išvystyta
irigacinė sistema, o derlinga žemė maitino milijoninio miesto gyventojus. Juos saugojo, atrodytų,
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neįveikiamos tvirtovės. Vietos gyventojai pasakojo, kad tvirtovių niekas negriovė - kai Čingischano
armija sugriovė Murgabo upės užtvanką, gyventojai
neteko vandens ir žuvo. Juk žinoma, kad esant oro
temperatūrai +50*, žmogus per valandą išgarina 1
litrą vandens ir miršta jo netekęs 12%. Ir tik vietos
augalai ir gyvūnai per daugelį tūkstantmečių įgijo
biologines priemones, padedančias gyventi šiose
sąlygose. Pavyzdžiui, kupranugaris, daugiau kaip
savaitę nieko negėręs, jaučiasi normaliai. Darbinį
kupranugarį paprastai girdo kas antrą dieną. Tokia
yra vandens kaina, dykumose prilygstanti gyvojo
pasaulio gyvybei.
Nors Senojo Mervo mažai belikę, jį globoja
UNESCO.
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FANAI
Į Fanų kalnus, į paskutinę savo turistinę kelionę,
vykau 1988 m. Ne todėl, kad buvau penkiasdešimt
devynerių „jaunuolis“ ir pritrūko parako. Tai buvo
metai, kai pusė amžiaus trukusioje tamsoje pasirodė
mūsų tautos dvasinio ir šalies demokratijos atgimimo
šviesa. Kai buvo švenčiama Nepriklausomybės diena,
nedrąsiai arba visa jėga plevėsavo Trispalvė ir giedama
Tautiška giesmė. Kai miestuose ir miesteliuose vyko
vietiniai ir galingi masiniai protesto mitingai, kūrėsi
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, greitu laiku tapusios
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiu. Tai buvo sunkus,
akmenuotas, kruvinas, bet atviras, drąsus ir viltingas
kelias į Kovo 11-ąją.
O Fanų kalnai pranoko visus mano lūkesčius.
Savo grožiu, geografine padėtimi, įspūdingu reljefu
ir gamtinėmis sąlygomis vilioja daugelį turistų ir
alpinistų. Tai tikras jų rojus, kur galima gėrėtis nuostabiu grožiu ir sunkiame žygyje atgauti jėgas. Čia gražūs
įvairaus sudėtingumo kalnai, tirpstantys ledynai, iš
jų tekantys skaidrūs upeliai ir kelios dešimtys ežerų.
Savo maršrutą planavome, kad pamatytume pačius
gražiausius. Didžiausias jų - Iskander Kulis, esantis
2200 m.aukštyje. Stovėdami ant tilto, gėrėjomės galybe
vandens, krentančio per uolas ir akmenis. Saulėje jo
purslai sužydi vaivorykštės spalvomis. Beveik visų
ežerų vanduo per dieną keičia spalvą. Tai žaliai melsIr paviliojo jauną bernelį

vas, tai šviesiai krištolinis arba sunkus švininis paviršius
pasipuošia smulkiomis bangelėmis. Uolų ir kalnų atspindys kitąsyk būna ryškesnis už patį vaizdą.
Vienuolikos turistų būrys ėjome ledynais, snieguotais šlaitais, karstėmės uolomis. Nakvojome upių
slėn iuose tarp žydinčių gėlių, ant akmenų ir ant
ledo. Pietų saulė negailestingai sunkė prakaitą, todėl
kildavom anksti, o vdurdienį ieškojome pavėsio ar
vėsinančios vandens gaivos. Mūsų nugaras plovė
šaltas lietus, čaižė kruša. Užlipę ant trijų, keturių ir
aukštesnių kalnų keterų, nuvargę džiaugėmės, kad
galime žvelgti į atsivėrusių tolių grožį, ežerų, kalnų
ir debesų virpesį saulės kaitroje. Tai pažįstamas ir

Fanai.

205

neužmirštamas jausmas žmonių, stovėjusių ant savo
išsvajotos sunkiai pasiekiamos aukštumos. Įspūdingai
atrodo slėnių šlaitai, apaugę į mūsų kadagį panašiu
medžiu, vadinamu arča. Jo šaknys tvirtai įsiskverbia
į uolų plyšius, plačios šakos ir liemuo atlaiko audras.
Auga labai lėtai ir gyvuoja pora tūkstančių metų.
Numirę, lyg susuktos virvės, ilgai stovi tarp uolų.
Prie upių, jų santakų ir ežerų gyvena labai svetingi
pilkų akių, saulės ir vėjo nugairintų veidų vietos gyventojai. Gyvena kukliose trobelėse, tarp uolų jos sunkiai pastebimos. Plytas drebia iš vietinio molio, grunto
ir cemento mišinio. Jas džiovina saulėje ir netvarkingai
krauna tarp medinio karkaso.
Tai buvo paskutinė turistinė kelionė, kadangi 1989
m. vieni pirmųjų išvykome į Sibirą ieškoti mūsų tautos
laisvės troškulio ištakų. Ten ieškojome sovietinio teroro aukų pėdsakų, o taip pat žadinome vietinių žmonių
laisvės suvokimą. Šį sunkų, labai prasmingą darbą
dirbame ketvirtį amžiaus.

SUSIBŪRIMAI LIETUVOJE
Kaip Lietuvoje, taip ir Sibiro toliuose mus lydėjo
fotoaparatai ir kino kameros, tuo laiku sunkios ir primityvios. Foto ir kino juostose užfiksuota nuostabi gamtos įvairovė, mūsų kūrybiniai sumanymai ir išdaigos.
Visu tuo dalinomės su kitais, o sėkmingi pasirodymai
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suteikė drąsos ir pasitikėjimo savimi. Mane džiugino
savęs ir savo galimybių pažinimas, jo atskleidimas
ir įvertinimas turistų sąskrydžiuose. Juos organizavo
Kauno turistų klubo darbuotojai ir visų mylimas jo
pirmininkas Antanas Zakarka. Didelėje laukymėje ant
Neries kranto mirgėjo įvairiaspalvės palapinės. Jose
įsikurdavo vandens sporto mėgėjai, kalnų turistai ir
šimtus kilometrų pražingsniavę pėstieji. Tai naujokai
ir patyrę meistrai, pažinę Kaukazo, Tian Šanio, Fanų ir
Pamyro upes ir kalnus bei Vidurinės Azijos dykumas.
Mus siejo jautri klausa, siekianti išgirsti Žemės pulsą
ir noras pažinti gamtos paslaptis. Kelionėse, vėliau ir
ekspedicijose dalyvavo skirtingo charakterio žmonės.
Jose ugdėsi palanki grupės atmosfera, bendravimo
etika ir suvokimas, kad laiku pasirūpintum savimi ir
draugu, o nelaimėje ištiestum jam ranką. Savanaudžiai,
nejautrūs gamtai ir aplinkiniams žmonėms vadovaujasi primityviais apskaičiavimais, todėl kalnai, sraunios
upės, požemių karalystės jų nepriima. Tokie jie yra
ir kasdienėje buityje. O ant Neries kranto vakarais,
susibūrus aplink laužus ir palydint ovacijoms, buvo
apdovanojami geriausieji sportininkai. Neries vandenys toli nunešdavo mūsų dainas. Čia pat esančiame
miške ant aukštų medžių pakabinę virves treniravosi
ir varžėsi čempionai arba siekiantys tokiais būti. Virš
Neries upės nutiesdavome virves, ant jų pakibę sportininkai nuo vieno kranto persikeldavo į kitą. Varžybas
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akylai stebėjo prityrę meistrai. Tai jaunystės ir sveikos
gyvensenos šventės. Iki šiol jos gyvos mūsų širdyse.
Prisiminimai yra tarsi jų tąsa, todėl yra labai laukiami.

***
Tarp mūsų - kauniečiai ir vilniečiai, buvę alpinistai,
kalnų turistai, pėstieji ir landžioję po požemius. Buvę
KPI studentai, vieno turistų klubo „Sakalo“ sakaliukai.
Jų jaunystės (ne mano) metais, grįžę iš kalnų, dykumų,
išlindę iš požemių susirinkdavo Romuvos kino teatre
ir rodydavome savo kūrinius: foto nuotraukas, skaidres, filmukus, skaidrių filmus. Tai Eugenijus, Vida,
Janytė, Nijolė, Vaidulis, Roma, Irena... Ir Kazys - visų
išdaigų kūrėjas ir puoselėtojas. Viename konkurse jis
parodė filmuką „Mano uošvės sapnas“- juodame fone
tris minutes kažkas lakstė, tą lakstymą lydėjo garsai,
lyg būtų stabdomas traukinys ar benzininiu pjūklu
pjaustomas medis. Mums buvo nusibodęs tų laikų
sovietinės ideologijos sukurtas darbo pirmūnų ir karvių
melžėjų menas, todėl džiaugėmės bet kokia naujove ir
noriai ją priimdavome. Kazio uošvės sapnas buvo apdovanotas prizu „Už naujovių pritaikymą mėgėjiškame
kine“. Nurimus apdovanojimų šurmuliui, paklausiau,
kaip jis kūrė savo filmuką. „Kino juostą apšviečiau,
ją išryškinęs juodą paviršių subraižiau metaliniu
šepečiu“,- paaiškino. Kitą kartą pagal scenarijų Kaune
pasigaminom karstą, jį nudažėm raudonai ir nuskIr paviliojo jauną bernelį

raidinom į Turkmėniją. Keturiese, dainuodami linksmas dainas, nešiojome po įspūdingus Nebit - Dago
ir Kazandžiko kanjonus. Tai netoli Kaspijos jūros.
Mus kepino pietų saulė, prakaitas liejosi upeliais. Ne
gana to, jam nusibodo mūsų dainos, jis paliepė giedoti psalmes. Giesmynų mes neturėjome, jas kūrėme
ten pat, kanjonuose. Karstą nešiojome ir po smėlynų
barchanus. Kadangi nebuvo grimuotojų, Kazys mus
paguldė ant karšto smėlio. Mūsų akys paraudo,
suskeldėjo lūpos. „Viskas turi būti natūraliai“,- įsakė.
Mūsų kančios buvo bevaisės - nesukurtą filmą Kazys
kažkur nudangino.
Bet filmo „Skriskit, balti balandžiai“ likimas buvo
kitoks. Sąjunginiame mėgėjiškų filmų festivalyje
Suchumyje jis buvo įvertintas trečiąja vieta. Mes jį
kūrėme Vakarų Ukrainos „Atlantidos“ ir Krymo plyn
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aukštės požemiuose. Filmo siužetas buvo toks.. Keliant
mane, pagrindinį herojų, iš Kruberio urvo, nutrūko
virvė. Atsarginių nebuvo, draugai išėjo pietauti ir mane
užmiršo. Laimei, aš sutikau pasiklydusias speleologes
ir pasielgiau taip, kaip elgiasi išbadėjęs vienišius.
Taip požemyje gyvenau ne vienerius metus. Pasikeitė
veidas ir akys, apaugau plaukais ir barzda. Kaip būna
pasakose, iš požemių aš išsikapsčiau. Dar ir po kelerių
metų, man būnant urvų rajonuose, speleologės nuo
manęs sprukdavo. Tik kartą, Simferopolio geležinkelio
stoties perone man ilsintis ant kuprinės, išgirdau balsą:
„Это тот самый“ („Tai tas pats“). Į mane pirštu rodė
Krasnojarsko alpinistai, Suchumyje dalyvavę filmų
festivalyje. Perone mes susipažinome ir pažintį sutvirtinome šalia esančioje aludėje.

***
Kelionėse patirti sunkumai ir neišdildomi įspūdžiai
leido geriau pažinti gyvenimą ir suvokti žmogaus egzistencijos prasmę. Pajusti, kad buities problemos negali nulemti gyvenimo kokybės. Įspūdžių pėdsakai liko
mumyse Ir dabar, praėjus dešimtmečiams, dauguma
buvusių keliautojų gyvena prasmingai, nepasiklydę
sudėtingoje aplinkoje. Kiekvienas mūsų buvome ir
likome skirtingi su savais privalumais ir ydomis.
Mes nesiskundžiame premjeru, nuodėmklausiu klebonu ar sunkia buitimi. Suvokiam, kad turime tą, ką
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sukūrėme patys. Turime savąjį, kitokį gyvenimą, bet
likome smalsūs ir nenuoramos. Mes ieškome vieni
kitų, susitikę džiaugiamės praeitimi ir dabartimi. Mūsų
klausa tebėra jautri.
Kam reikalingi kalnai, sraunios upės ir ežerai šalia
jų? Kad eitum, tikrintum save, pavargtum iki savo galios ribos, kad sekantis būtų sunkesnis ir sudėtingesnis,
pasiektum, gėrėtumeis kalnais, debesimis, toliais. Kad
įrėžtum visa tai į savo atmintį. Kad senstant ir se
natvėje išrankiotum iš atminties kampų ir turėtum kuo
pasidžiaugti. Pasidžiaugti, kai esi vienišas arba kankina
negalia.
Kas gi tavoji gyvenimo viršūnė? Gal Elbruso ar Everesto viršūnės? Gal požemių erdvės? Gal visuomeninė
veikla, papildanti tautos kultūrinį, istorinį ir savąjį
aruodą? Matyt, tai yra daugiau, tai - noras daugiau
pažinti ir pamatyti, siekti tikslo ir jį įgyvendinti. O
gal tai - noras viršūnėje pakelti rankas ir šaukti: „Aš
įveikiau!“. Bet tai iliuzija. Tu tuoj pat leisiesi žemyn,
o kalnas tebestovi. Tavoji viršūnė yra ir kitų viršūnė,
todėl negali ilgai joje būti. Nupučia Himalajų, pavydo ir intrigų vėjai. O leidimasis yra sunkesnis, pavojingesnis ir ilgai trunkantis. Su paslydimais ir paklydimais. Ten, apačioje, dažnai laukia klausimai: „Kas
man, kas mums iš to“? „Tai beprasmiška ir nepelninga“. Šie, artimi ir tolimi balsai kartais lemia tavo ir
šeimų likimus.
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Alpinistai, vaikščioję padebesiais ir aukščiau, kalba
apie idealus, apie tai, kas yra virš buities. Kad ten, kur
viešpatauja jėga, stichija, grožis ir harmonija gimsta
tikėjimas idealais. O tikėjimas - tai sąžiningumas,
pasiryžimas, ištikimybė. Ten, aukštybėse, pajuntami
savi dvasiniai polėkiai, labai reikalingi kasdienybėje.
Matyt, padangių erdvė, jos erdvinis matymas ir pagimdo erdvinį mąstymą.
Speleologai, naršę požemius, matyt, yra kitokie.
Kokioje erdvėje jie bebūtų, šviesos ruožas jiems
išplėšia mažą požeminės karalystės dalį, o joje- mažas
grožio, dažnai ir pavojų ruoželis. Jie skvebiasi gilyn,
kad pamatytų, kas yra ten, už to apšviesto ruoželio. Tai
taip pat gamtos sukurta jėga, stichija ir harmonija. Ir
paslaptis. Gamtoje ir mūsų sudėtingame gyvenime. Ir
dar. Dėl požeminės erdvės nuostabių akustinių savybių
pasigirsta neįprasti garsai. Juos sukuria šalia tekantis
upelis arba nuo stalaktito krentantys vandens lašai į
apačioje esantį miniatiūrinį ežerėlį. Šiuos garsus, kaip
ir oro virpinamų kalnų ir ledynų skleidžiamus garsus
girdi tie, kurie eina jų pasiklausyti. Kaip į koncertų
sales. Be sienų arba uždaras, išpuoštas kolonadomis,
įmantriomis statulomis ir klostėmis.
EUGENIJUS KLIKŪNAS

Kiekvienais metais rudenėjant keliasdešimt mūsų
susirenkam buvusio alpinisto verslininko vilniečio

Ir paviliojo jauną bernelį

Eugenijaus Klikūno didelėje sodyboje, esančioje Mar
cinkonių miškuose. Vieni gerokai pliktelėję, kiti su
pabalintais paausiais, praėję savąjį gyvenimo kelią.
Atsinešam senus filmukus ir nuotraukas, šaipomės vieni
iš kitų, lyg būtume nutrūktgalviai studentai. O Eugenijus, ant kelių pasidėjęs paaugusį pilvuką, sėdi ir šypsosi:
„Kaip džiaugiuosi jus matydamas. Atvažiuokit kada
norit, su kuo norit ir kiek norit. Vietos pakaks visiems.
Kai būnat čia kelias dienas, aš priprantu prie šurmulio.
Kai visi išvažiuojat, su Vida pasijuntame vieniši, lyg kas
mus būtų nuskriaudęs. Sėdam į mašiną ir važiuojame
namo, į Vilnių“. „Krizės metais apyvartai sumažėjus
keliskart, sumažėjo ir darbuotojų atlyginimai. Reikėjo
juos išsaugoti. Prašiau jų kantrybės, sakiau - krizė
laikina. Žadėjau kompensuoti. Ištesėjau.“ Eugenijus
kiekvieną mėnesį valstybei atiduoda 50 - 200 tūkst. litų.
Atiduoda ligoninėms, mokykloms, pensininkams...Ir
nusikaltėliams, tinginiams, girtuokliams, tariamiems
ligoniams. Socialinę paramą gaunančių yra keli šimtai
tūkstančių. Dažnam jų tos nedidelės paramos pakanka
patenkinti savo mažus poreikius, todėl dirbti nenori. Bet
jie veltui gaunamo nori daugiau, todėl keikia valstybę,
Seimą ir bet kokią valdžią, kad juos skriaudžia, kad per
mažai duoda.
Tyliai, lyg nematoma, Eugenijaus žmona Vida
kiekvienam pasiūlo arbatos ar kavos. Dviaukščiame erdviame name, lyg viešbutyje, mūsų laukia
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minkšti čiužiniai, antklodės ir pagalvės. Mus gaivina
šalia ošiantis banguotas dzūkiškas miškas Jame auga
uogos ir įvairūs grybai. Kas nori, juos renka, verda
ar džiovina karštoje erdvioje pirtyje. Atsinešam šalto
alaus, pasivanojam beržinėmis vantomis ir krentame
į šalia esantį prūdą. Čia pat užpelkėjęs ežeriokas, jo
pakraščiuose benokstančios spanguolės. Įdienojus su
šilusios minkštos samanos glosto basas kojas. „Kad
būčiau žinojęs, mėnesį būčiau jų nemazgojęs“- sakau
šalia esančiam uogautojui.
Kodėl tokia vaišinga Klikūnų šeima? Kas išpuo
selėjo jų geranoriškumą? Juk daugelis šiek tiek paki
lusių virš kitų bambų - verslininkai, bankininkai,

E. Klikūnas
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Seimo nariai- užrietę nosis nepastebi ir savo buvusių
draugų. O Vidai ir Eugenijui priimti mus savo sodyboje, parodyti vaišingumą - tai jų saviraiška, teikianti
visiems džiaugsmą. Mes priimam jų svetingumą ir kartu su jais tuo džiaugiamės.
Taigi, kodėl vaišinga Klikūnų šeima? Gal tai jų gyvenimo filosofija? Bet aš nežinau, kas yra jų, o ir mano
gyvenimo filosofija. Gal tai jų gyvenimo būdas? Aš
taip pat vargiai apibrėžiu jų ir savo gyvenimo būdus.

***
Kartą, šaltoką žiemos vakarą ėjau namo savo pa
žįstama gatvele. Buvo prietema, ką tik įžiebtos aukštai
kabančios lempos. Gatvelėje tuščia ir ramu. Taip bū
na, kai moksleiviai jau grįžę į namus, o jų tėvai dar
tebedirba. Tik iš tolo baltame sniego fone prie ma
nęs artinosi juoda figūra. Priartėjusi sustabdė mane.
„Atsiprašau, kad sutrukdžiau jus“, - prakalbino. Silpnoje šviesoje įžvelgiau jaunos moters veidą. Tamsūs
plaukai, dengę jo dalį, krito ant juodo palto apykaklės.
Ne, tai nebuvo moteris papurtusiais skruostais ir bakla
žanine nosimi. „Aš norėčiau su jumis pabendrauti“.
Po trumpos pauzės: „Ir išgerti“. Paskutinieji žodžiai
mane sutrikdė. „Jūs paieškokite jaunesnio,“ - atsakiau. Nepažįstamoji kažką norėjo sakyti ir nedrąsiai
tiesė savo ranką manosios link. „O jūs paieškokite
jaunesnio“: - pakartojau ir palikau ją. Nuėjęs keletą
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žingsnių, atsisukau. Juoda figūra lėtai nutolo. Patenkintas grįžau namo. Juk esu toks grynuolis! Ir tik naktį,
prabudęs, išsigandau. savęs. Kodėl iš mano smegenų
pirmoji iššoko bjaurastis?. Kodėl apie atsitiktinai
sutiktą moterį pagalvojau blogai? Gal sunkią minutę
manyje ieškojo paguodos ir tikėjosi gerų žodžių?
Taigi, koks mano gyvenimo būdas ir kokia jo filosofija? Juk porą dešimtmečių didelėmis pastangomis
rūpinuosi tremties paveldu, siekdamas jį palikti tautos
istorijai. Tą gali paliudyti dešimtys bendražygių ir
šūsnys popierių, o užkluptas tariamos smulkmenos
neišlaikiau žmoniškumo egzamino.
ALGIS GUDELIS

Kartu su artimiausiais draugais ir bendražygiais
miške ar karštoje pirtelėje dažnai sutikdavome Naujuosius metus, vardadienius ar be progos susiburdavome
pažiūrėti mūsų sukurtų filmų ir spalvotų skaidrių. Vieną
tokį susibūrimą prisimenu, berods, 1986-ųjų sausio
pradžioje mano namuose. Kelios dešimtys sportinio turizmo entuziastų ir alpinistų, sugulę ant grindų, rodėme
savo filmus, nuotraukas, skaidres, dalinomės užkandžiais ir patirtais įspūdžiais. Klausėme sielai artimų
Vladimiro Visockio dainų. Paskutinis jau po vidurnakčio
mane paliko alpinistas Algis Gudelis. Sutarėm susitikti
po savaitės. Žinau, jis drausmingas ir tesi savo žodį. Atsitiko kažkas netikėto. Susitikom po dviejų savaičių. Pa-
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sirodo, antrą valandą
nakties Vilijampolėje,
Raudondvario plentė,
Algį užpuolė penki pa
augliai. Gelbėdama
sis nuo jų, jis užbėgo
ant užšalusio tvenkinio, užp uolikai - iš
paskos. Ledas įlūžo,
ir paaugliai ėmė skęsti.
Algis buvo apsivilkęs
ilgus avikailio kailinius. Gelbėdamas
užpuolikus jis ilgai Alg. Gudelis
murkdėsi lediniame
vandenyje, sušlapo, peršalo ir susirgo. Paaugliai,
vidurinės mokyklos mokiniai, su gėlėmis lankė jį.
Algis Gudelis turėjo seną tų laikų plerpiančią
„Pobiedos“ tipo automobilį. Pavasariais, kai mano
vasarvietės veja pražįsdavo smulkiais mėlynais žiede
liais, iš tolo išgirsdavau jo „Pobiedos“ plerpimą. Išlip
davo iš jos, krisdavo ant mėlynais žiedeliais papuoštos
vejos, ištiesdavo rankas ir kojas ir tyliai pagulėdavo.
Po pusvalandžio atsikeldavo, pamojuodavo ranka ir
išvažiuodavo. Neradęs manęs, palikdavo padėkos
raštelį. Jis jautė gimtosios žemės alsavimą, o ši atiduodavo jam savo jėgas. Savo jėgas jam atiduodavo ir
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kalnai. Per savo labai trumpą gyvenimą baigė Kauno
politechnikos ir kūno kultūros institutus, ne kartą
pasiekė Elbruso viršūnę, šturmavo Fanų ir Pamyro
viršukalnes. 1987 m. kartu su kitais Lietuvos alpinistais Sąjunginėse pirmenybėse pelnė garbingą ketvirtą
vietą. Algis - daugkartinis Lietuvos ir Pabaltijo alpinizmo čempionas, Lietuvos rinktinės vyr. treneris,
alpinizmo instruktorius. 1983 m. apgynęs disertaciją,
tapo technikos mokslų kandidatu, o po kelerių metų docentu. Įlindęs į mokslo džiungles, buvo geriausias
Kauno ir Lietuvos jaunasis mokslininkas ir 30-ties
išradimų autorius. Buvo drąsus ir veržlus, pasitikintis
savimi ir kitais. Žinantis savo tikslus ir būdus jiems
pasiekti. Tai vedlio ir vado charakterio bruožai. Matyt,
jis jautė savo likimą, todėl skubėjo gyventi.
Algį Gudelį, 36-ių metų „energijos ugnikalnį“ (Valentinas Markevičius), 1989 m. balandžio 29 d. Kryme
visiems laikams iš mūsų atėmė paklydėlis akmuo.
Lankydamas savo tėvus ir brolį Petrašiūnų kapinėse,
aš palipu į Algio ir kitų Lietuvos alpinistų kalnų dalelę,
sustoju ir uždegu žvakelę.
RAIMONDAS DANIŪNAS

Jau porą dešimtmečių rudenį, rugsėjį, važiuoju į
Neringą. Tuo metu ten šilta. Nida ir Preila jau išlydėjo
vasaros poilsiautojus. Pajūrio ir kopų smėlis valosi
nuo jų šurmulio, dangus- nuo vasaros dulkių. Jo mėlis
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man primena Šiaurę. Siaurose Nidos gatvelėse ramu, o
saulės apšviesti tvarkingi žvejų nameliai su karpytais
drožiniais rodo savo praeities jaukumą ir šilumą. Rytais nubėgu prie jūros, ten taip pat ramu. Vėstančiame
vandenyje maudosi vienas nuo kito nutolę nuogaliai.
Mažos bangelės palipa ant geltono smėlio, stabteli
ir grįžta atgalios. Man patinka didesnės bangos, jos
padaužo ir sušildo nuogą kūną. Netoliese vėjas šiurena
aukštaūges pušis, po jomis dygsta pirmieji grybai.
Rugsėjo pabaigoje žemaūgėmis pušelėmis apaugusiose kopose iš po smėlio kyšo žaliuokės. Grybus renku,
verdu ir džiovinu. Jų pakaks visai žiemai.
Rudeniniais Neringos malonumais naudojuosi, gyvendamas Sigitos ir Raimondo Daniūnų vasarvietėje.
Su jais, aktyviais speleologais, susipažinau prieš trejetą
dešimtmečių. Su Sigita važiavome į pomorų krašte, netoli
Archangelsko esančius ledinius, su Raimondu- į Krymo
plokščiakalnio urvus. Ten buvau daugelį kartų. Mus
užklupdavo staigios pavasarinės sniego pūgos, nuo kurių
slėpdavomės plyšiuose tarp akmenų, o rytais, šviečiant
saulei, gėrėjomės ledų girliandomis padengtais medeliais,
krūmais, aukštais žolių stiebais ir iš po sniego kyšančiais
gėlių žiedais. Vėlų rudenį nuo kalnų leisdavomės prie
Juodosios jūros. Poilsiautojai buvo apsisiautę kailiniais, o
mes apdaužytais melsvais, lyg purvais aptaškytais šonais,
krisdavome į šaltą vandenį. Visiems krantinėje susirinkusiems žiūrovams buvo linksma ir smagu.
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Raimondas gerai suvokia aplinkinį pasaulį. Jis mūsų planetos žmogus, ji jam yra artima ir sava. Kaip
gimtieji namai. Ją bendromis pastangomis privalome
saugoti ir tausoti. Lietuva - nedidelis Žemės plotelis.
Žemę ir Lietuvą gaubia ta pati atmosfera. Mintimis ar
dėka mūsų išradimų ir atradimų keliaujame toli už kalnų
ir vandenynų, vaikščiojame po atkampiausias vietoves.
Traukiniais ir lėktuvais jos lengvai pasiekiamos ir tapo
artimos. Mūsų sukurtomis technologijomis galima
pažinti kievieną jos kampelį. Speleologas Raimondas
ieško naujų urvų šalia Biržų nacionalinio parko, Krymo
aukštakalnėje, Kaukaze ir pietrytinėje Azijoje. Radęs
juos tyrinėja, vėl paslepia, kol neįsitikina, kad jie bus
globojami. Krymo požemių tyrinėjimas ir jų globa
Raimondui tapo jo gyvenimo būdu. Negailėdamas jėgų
ir išlaidų, kiekvienais metais ten važiuoja, ieško naujų
urvų, juos randa ir įteisina lietuviškais vardais. Kad
liktų švarūs ir nesutepti, slepia nuo kitų lankytojų. Ne
vienerius metus kartu su kitais speleologais Raimondas
tyrinėja Biržų krašto karstinį rajoną, žmonių veiklos
įtaką ir pasekmes. Jie atrado dar vieną, ketvirtą urvą,
pavadinę Barsuko vardu.
VYTAUTAS VAIČIŪNAS

Kanauninkas Vytautas Vaičiūnas Šlienavos parapijai vadovauja nuo 1997 m. Mano vasarvietė yra
Laumėnų kaime, netoli Šlienavos. Taigi, esu jo parapi-
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Daniūnai.

jietis. O susipažinau su kanauninku, kai ieškojau paramos bendrijos „Lemtis“ veiklai ir savo knygų leidybai.
Pirmiausia mane pasitiko išpuoselėta bažnyčios
aplinka. Didelio šventoriaus veja akis džiugina sodria
žaluma. Takai į bažnyčią ir aplink ją papuošti gausybe žemaūgių krūmų ir gėlių. Šventoriaus plotas vis
didėjo, gėlių gausėjo. Šalia bažnyčios ir dekoratyvinių
krūmų apsuptyje išdygdavo vis nauji stogastulpiai ir
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skulptūros. Matant visa tai, atrodė, kad tokia aplinka
čia buvo visą laiką. Deja, atvykęs klebonauti Vytautas
Vaičiūnas rado labai apleistą bažnyčią ir piktžolėtą
šventorių. Savo prigimtimi energingas ir sumanus klebonas rekonstravo ir išpuošė bažnyčią ir jos aplinką,
pastatė parapijos namus su keliomis erdviomis salėmis.
Ant kelių salių sienų iškabintos kryžių fotonuotraukos,
liudijančios lietuvių tremtinių žūtį Sibire. Tai mano
dovana Šlienavos parapijai. Klebonas įkūrė kelis muziejus. Juose eksponuojami seni buities daiktai, relikvijos ir bažnytinio meno kūriniai, parapijiečių sunešti iš
Kauno mariomis užlietų vietovių. Tarp jų yra XVIII a.
kūrinių Čia vyksta daug švenčių ir renginių Ir visam
tam reikia lėšų, nuolatinio darbo, priežiūros, suvokimo
ir meilės. Būdamas silpnos sveikatos - patyrė kelis infarktus, įstatytas širdies stimuliatorius, pakeistas
klubo sąnarys - klebonas dirba savo rankomis. Fizinė
ir protinė veikla, matyt, skatina jo gyvybingumą. Jam
padeda nuolatinis rėmėjas Steponas Džiugys ir būrys
nenuilstančių moterų. Taip Šlienavos parapijos centras
tapo kultūros ir dvasinių vertybių propagavimo centru.
V. Vaičiūnas gimė Šakių rajone, Tupikių kaime.
Tėvui netekus darbo Kaune, šeima išvyko į kaimą,
kur dirbo įvairius atsitiktinius darbus. Anksti mirus
motinai, Vytautą grūdino sunki vaikystė ir paauglystė.
Našlaitis vaikas piemenavo pas ūkinikus, paaugęs
dirbo įvairius ūkinius darbus. Po karo apsistojo pas
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saleziečius Vytėnuose, vėliau Šlapaberžės žemės ūkio
mokykloje išmoko važiuoti traktoriumi. Jaunystėje
išvyko uždarbiauti į Sovietų Sąjungos šiaurės miestą
Norilską. Ten susipažino su lietuviu politiniu kaliniu.
Šis paprašė į Lietuvą grįžtančio Vytauto aplankyti
Kaune gyvenusią dukrą. Pažintis su Levute baigėsi
judviejų santuoka. Susituokė 1957 m. Atitarnavęs
sovietinėje kariuomenėje, dirbo „Nemuno“ gamykloje
elektriku. Praėjęs sunkią gyvenimo mokyklą, anksti
suprato jo prasmę. ir atkakliai siekė mokslo. Bedirbdamas mokėsi vidurinėje mokykloje, po to Kauno
politachnikume. 1967 m. įstojo į Kauno politechnikos
institutą. Jau subrendęs tapo diplomuotu specialistu.
Naują jo gyvenimo etapą lėmė pažintys ir bendravimas
su Povilu Petroniu ir kunigu Juozu Zdebskiu, leido ir
platino pogrindinę religinę literatūrą, maldaknyges ir
garsiąją „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“. Negana to, bedirbdamas tuometinėje miesto savivaldybėje,
nurašydavo ir sutaisydavo netinkamus spausdinimo
aparatus. Jais slaptavietėse spausdindavo garsiąją
kroniką. Saugumiečiai susekė jo „antitarybinę“ veiklą.
Vykdomojo komiteto valdžia bijojo prisipažinti,
kad buvo apkvailinti ir pasiūlė jam išeiti. Įsidarbino
Statybos derinimo darbų valdyboje, gamino dauginimo aparatus, toliau platino religinę literatūrą. Po
septynerių metų saugumiečiai susekė jį. 1981-asiais
prasidėjo jo kelionės po Kauno, Vilniaus Lukiškių,
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Pravieniškių ir Čeliabinsko kalėjimus. Politinius kalinius kamerose nuolat terorizavo įvairaus plauko kriminaliniai nusikaltėliai. Lukiškėse jį „globojo“ Henrikas
Daktaras. Ypač sunkios sąlygos buvo Čeliabinsko
kalėjime. Badas, ligos, prižiūrėtojų ir kriminalistų
siautėjimas palaužė Vytauto sveikatą. Išgelbėjo įžadas
likusį gyvenimą paaukoti Dievui ir Bažnyčiai, nors
su savo Levute buvo pragyvenęs 25 metus. Apie šį
sprendimą jis svajojo nuo vaikystės dienų.
1983 m. grįžęs namo, kreipėsi į vyskupus Vincentą
Sladkevičių ir Julijoną Steponavičių, prašydamas
priimti į pogrindinę kunigų seminariją. Ją baigė 1988
metais. Tarpininkaujant vyskupui V. Sladkevičiui
ir gavus popiežiaus Jono Pauliaus II palaiminimą,
vyskupas J. Steponavičius Vytautą įšventino į kunigus.
Kunigavo Lazdijų rajone, Krikštonyse, Vištytyje, dabar - Šlienavoje.
Levutė po skyrybų davė skaistybės įžadus.
Vytautas Vaičiūnas buvo priimtas į kunigų semina
riją ir tapo kunigu, turėdamas šeimą. Tai labai retas
atvejis. Jam padėjo atkaklumas ir didelis noras tarnauti
Bažnyčiai. Nėra dažnas atvejis, kai sunki vaikystė,
paauglystė ir jaunystė išugdo savo krašto patriotą
ir nenumaldomą norą gėrį dalinti kitiems, iki gilios
senatvės būti romantiku.
Dabar Vytautas, sulaukęs solidaus amžiaus, „išėjo
į pensiją“. Parapijoje šeiminikauja jaunas klebonas. O
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Mano dovana Šlienavos parapijai.

Vytautas neteko labai kasdieniško ir įprasto gyvenimo
ritmo. Pasiramščiuodamas dviem lazdelėmis, eina į
bažnyčią pasimelsti, vaikščioja po parką primenantį
šventorių, sustoja ir ilgai žiūri į rudenėjančias gėles.
„Kad tik laiku išleistų vandenį iš požeminio vandentiekio, kad šaltis nesusprogdintų vamzdžių“,- sako
man. „Dabar aš čia esu tik svečias“. Kaip ir kiti pensininkai, neteko nematomos atramos.
Ir tikrai kunigas Vytautas Vaičiūnas per šešioliką
metų išpuoselėjęs Šlienavos bažnyčią ir jos aplinką,
savo gyvenimu skleidęs dorovę ir kultūrą, kaip ir
visi dvasininkai, gilioje senatvėje gauna apgailėtiną
pensiją. Jie be šeimos, paguodos, dažnas jų - beturtis.
Vienui vienus juos paliko Valstybė ir Bažnyčia.
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SUGRĮŽUS IŠ KELIONIŲ
Dar paauglystės metais pavydėjau suolo draugui,
kuris turėjo mažą fotoaparatą, fotografavo mus, o
mes po keliolika kapeikų pirkdavome nuotraukas.
Gerokai vėliau aš taip pat įsigijau „Smeną“ ir tapau
šeimos fotografu. Dar po keliolikos metų, išvykęs į
Šiaurę ir sužavėtas jos grožio, pirkdavau geresnius
fotoaparatus, objektyvus ir skaidres. Jas rodydavau
žygio draugams, bet netikėjau, kad galiu dalyvauti
Kauno miesto, juolab respublikiniuose konkursuose.
Šiuose tradiciniuose renginiuose keliautojai demonstruodavo įdomiausias ir gražiausia akimirkas, patirtas žygiuose, varžybose ir sąskrydžiuose. Pirmąkart
respublikiniame skaidrių konkurse išdrįsau dalyvauti

1979 m. ir užėmiau III vietą. Vėliau akimirkos tapo
skaidrių filmais. Draugų įkalbėtas, 1983 m. pirmą kartą
dalyvavau respublikiniame skaidrių filmų konkurse ir
laimėjau „Mūsų gamtos“ žurnalo prizą.
Mano veikla ir jos rezultatai - tai kolektyvinio
darb o rezultatas. Kartu su bendraminčiais aplankęs tolimus Rusijos kraštus, skaidrių filmus kūriau kartu su jaunais Kauno kamerinio teatro aktoriais Alek
sandru, Violeta ir Remigijumi. Kartu sukūrėme tris
skaidrių filmus. Vėliau su jais sėkmingai dalyvavau
daugkartiniuose konkursuose - Kaune, Lietuvoje,
Rygoje, Taline ir buvusiame Leningrade, Suchumyje
(Kaukazas) ir Bachčisarajuje (Krymas), kur tapau
laureatu, prizininku ar diplomantu. Sovietinės oku-

Rezultatų lentelė
Eil. Nr.
1
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Metai

Kauno m.

1979

Lietuvos

Tarprespublikiniai
Rygoje, Taline, Leningrade

Kiti įvertinimai

III vieta

2

1981

I vieta

3

1983

I, II, III vietos
Diplomas

4

1984

Garbės raštas

5

1985

I, I, I vietos
Diplomas

6

1987

Garbės raštas

7

1988

I, I, II vietos

8

1989

Diplomas
Diplomas

Žurnalo Mūsų gamta prizas

I, II, III vietos
Diplomas
I vieta
Diplomas

I, II, III vietos
I-oji vieta
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pacijos laikais tai buvo mano saviraiška, teikusi malo
numus, pasididžiavimą, kad galiu atstovauti mūsų
šaliai. (Žr. rezultatų lentelę).
Valstietiška prigimtis ir gyvenimiška patirtis padė
jo surasti temą ir būdą, priminti skaudžius karo ir
pokario įvykius. Bene sėkmingiausias buvo skaidrių
filmas „Mūsų ašaros“, skirtas žuvusiems Ablingos ir
Žvaginių kaimų gyventojams pagerbti. Antrąją karo
- 1941 m. birželio 23 - dieną, kai aplinkui griaudėjo
bombų sprogimai, žemaičiai ruošėsi švęsti vestuves.
Čia, piliakalnio papėdėje, vestuvininkus kartu su kitais
valstiečiais sušaudė fašistiniai vokiečių kareiviai. Mane
įkvėpė žemaičių noras gyventi, netikėta žūtis, piliakalnio
papėdėje jų atminimui skulptorių sukurtas įspūdingas
memorialas ir Justino Marcinkevičiaus eilės:
kur mums dėt
savo norą gyventi,
kur paslėpt
savo viltį būti?
Eina ir eina
per mūsų rugius,
per mūsų kalbąmaži mes, maži,
o koks didelis noras išlikti
„Savo viltį būti“ slėpdami po fašistinių kareivių mi
linėmis, priminėme, kad rytų okupantas taip pat „Eina
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ir eina per mūsų rugius, per mūsų kalbą“, sąmonę,
kultūrą ir gyvenimus. Skaidrių filmą įgarsinau, panau
dojęs mūsų tautos dainas.
Mūsų pažintis tęsėsi. Po kelių dešimtmečių Alek
sandras Rubinovas, jau žinomas menininkas, šio teatro
aktorius ir režisierius, daugelio tarptautinių festivalių
laureatas, kartu su Gintautu Alekna ir aktore, poete ir
rašytoja Daiva Čepauskaite sukūrė dokumentinį filmą
„Išlikti ir papasakoti“. 2008 m. išvyko į Tomsko sritį
ieškoti tremtinių pėdsakų. Savo akimis pamatęs tragiškus
jų likimus ir... pagulėjęs Josifo Visarionovičiaus Stalino
lovoje, su Daiva ir Gintautu sukūrė nuostabų filmą
„Važiuojam iš ukvatos“, vėliau- dokumentinę apybraižą
„Mirusieji pasmerkti...nuskęsti...“
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PAREIGOS
PAŠAUKTI

Pareigos pašaukti
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KRUVINASIS VADAS STALINAS.
„Дa, красивые тяншанские горы!.А как мы
там выпивали!“ („Gražūs Tian Šanio kalnai! O,
kaip mes ten išgerinėjom!“), dalijosi savo maloniais prisiminimais seniokas, iš Alma Atos pora
kilometrų ėjęs su mumis Tian Šianio kalnų papėdės
takeliu. Tąsyk nemažas mūsų būrelis su sunkiomis
kuprinėmis ėjome susipažinti su Pietinio Tian Šianio
kalnais, Issyk Kulio ežeru ir Čaryno kanjonais.
Įveikę Zailjiskio Alatau kalnagūbrio perėjas, iš tolo
pamatėme nuostabų ežerą, apsuptą aukštų Kirgizijos kalnų. Ant pietrytinio kranto įkurta nedidelė
Prževalskio gyvenvietė. Jos centrinėje aikštėje Nikolajaus Prževalskio biustas. Bevaikščiojant aplink
jį, užkalbino pusamžis tamsių plaukų vyras: „Stalino
tėvas buvo ne gruzinas, kaip rašoma jo biografijoje,
o Prževalskis. Bekeliaudamas Kaukazo kalnais, jis
sugundė juodaakę osetinę. Atrodo, Stalinui patiko
šie gandai ar tikrovė. Juk Pševalskio ir Stalino rūbai
nuostabiai panašūs“. Vargu, kad tai tiesa. Prževalskis
1870-1885 m. keliavo po Vidurio Azijos kalnynus.
Tiesa, 1877-1879 m. ekspedicijų jis neorganizavo ir
tuo laiku jis galėjo būti Kaukaze. Matyt, turėti tokį
tėvą buvo Stalino svajonė.
Rusų keliautojas, geografas, rašytojas gimė 1839 m.
Smolensko srityje. Per savo trumpą gyvenimą surengė
penkias ekspedicijas į Usurio kraštą, Mongoliją ir

220

Tibetą, tyrinėjo ir aprašė tų kraštų gamtą, klimatą ir
žmones Parašė penkias knygas. Mirė 1888 m. Kirgizijoje. Jam buvo suteiktas generolo laipsnis, jo vardu
pavadinti kalnų masyvai.
Josifas Džiugašvilis Stalinas gimė 1879 m gruo
džio 21 d. Goryje, Gruzijoje. Tėvas – girtuoklis
gruzinas, motina – osetinė. Jų šeimoje buvo keturi berniukai ir dvi mergaitės. Tėvas siautėjo šei
moje, mušdavo žmoną ir vaikus. Dėl neapykantos
tėvui Josifas vaikystėje į jį žiūrėjo, kaip į nepa
kenčiamą varžovą santykiuose su motina. Motina
kelioms dienoms ar savaitėms dingdavo iš na
mų. Pagal tuomečius kalniečių papročius moteriai tai buvo neleistina, todėl ją laikė psichišk ai
nesveika. Tokioje aplinkoje negalėjo bręsti nor-
mali Josifo psichika. Jaunystėje blaškėsi, ieškojo
savo vietos gyvenime.. Mokėsi dvasinėje seminarijo
je, ją paliko ir tapo revoliucionieriumi. Kelis kartus
buvo ištremtas į Sibiro Šiaurę. Sirgo tuberkulioze, ją
išsigydęs tremtyje. Leninui mirus, tapo visos Rusijos
valdovu. Dėl įgimtų savybių kairioji jo ranka buvo
neišvystyta ir sunkiai lankstoma. Dažniausiai ją laikydavo dėvimų rūbų kišenėje. Jis kalbėjo retai ir ramiai.
Tai nebūdinga kalniečiams, kalbantiems emocionaliai, greitai, mosikuojant rankomis. Aplinkiniai jo
bijojo ir vengė, matydami užpykusį ir tyliai kalbantį.
Stalino vaikystės neapykanta tėvui vėliau tapo ne

MANO KELIAI NEKELIAI

apykanta visiems jį supantiems žmonėms, taip pat ir
giminėms. Jis buvo nepatiklus aplinkiniams, išsivys
tė nepilnavertiškumo jausmas. Tam reikėjo atsva
ros – visažinančio ir neklystančio, išorinio lyderio
kompleksas ir viduje kruopsčiai slepiama baimė. 1939
metų rudenį su Hitleriu pasidalijęs Europą, Stalinas
buvo įsitikinęs, kad būsimi kąsniai jo neužspringdins.
1941 m. birželio 22 d., sulaužus nepuolimo sutartį ir
vokiečiams užpuolus Sovietų Sąjungą, Stalinas buvo
sužlugdytas. Jis negalėjo įsivaizduoti, kad suklydo,
įvertindamas Hitlerį ir pasirašydamas sutartį. Keliolika
dienų niekam nesirodė, todėl sovietinė armija faktiškai
buvo be vado ir patyrė didžiulius nuostolius.
Vienas Stalino sūnus žuvo vokiečių nelaisvėje, ki
tas, aviacijos generolas, iš nevilties prasigėrė, bijodamas, kad, tėvui mirus, konkurentų bus sunaikintas
Stalinas negailestingai naikino realius ir menamus
savo varžovus. 1934 m. eiliniame partijos suvažiavime
žymus Leningrado partinis veikėjas Kirovas kritikavo
kolektyvizaciją ir jos pražūtingus padarinius. Tų metų
gruodžio mėnesį jis buvo nušautas. 1935 m. buvo išžu
dyta daugiau 100 tūkstančių Leningrado partinių ir ūki
nių veikėjų. Buvo išvystyta nekaltų žmonių naikinimo,
kalėjimų ir lagerių sistema. Tai buvo sudėtinga sekimo,
tardymo, kalinių kilnojimo iš vieno lagerio į kitą, lagerių
administravimo sistema. „Nėra geresnio dalyko, kaip
matyti nušautą savo priešą ir ramiai eiti miegoti“. „Yra
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žmogus, yra problema, nėra žmogaus, nėra problemos“:- reto atvirumo metu tariami jo posakiai.
Manoma, kad Staliną nunuodijo Berija. Mirė 1953
m. kovo 5 dienos vakare. Jo ideologijos apkvailinti
Sovietų Sąjungos žmonės verkė, netekę savo didžiojo
engėjo. Aš tada buvau ketvirtakursis studentas. Kitą
dieną fakulteto ir partiniai vadovai sukvietė mus į
Kauno rotušės salę (ten buvo mūsų auditorijos) ir
graudžiu balsu pranešė apie pasaulinę nelaimę. Salėje
tvyrojo rimtis ir tyla. Ir toje tyloje netikėtai pasigirdo
pažįstama, visose vakaruškose skambanti daina:
Žveng kumelė lankoj,
Juodnugarė lankoj,
Žveng ir mano mergužėlė,
Pasirėmus ranka.
Tuo laiku mus slėgė sunki okupantų priespaudos,
represijų ir netekčių našta. Nors jau buvome išmokę
slėpti savo jausmus, bet tą gedulingą valandą tai buvo
išbandymas, kad nežvengtume kaip kumelė. Tai buvo
tos dirbtinos rimties mums mielas disonansas. Pasirodo, du penktakursiai tęsė savo naktines linksmybes ir
apsikabinę ėjo per rotušės aikštę. Žinoma, milicija tuoj
pat nutraukė jų dainą. Po kelių dienų iš universiteto jie
buvo pašalinti. Mokslus baigė rusišką degtinę mėgusio
Nikitos Chruščiovo laikais, kai buvo pasmerktas Stalinas ir jo asmens kultas.
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REPRESIJOS IR TRĖMIMAI.
Didžiulė sovietinė teritorija buvo plečiama, naikinant
jos pakraščiuose gyvenančias tautas ir kolonizuojant
jų teritorijas. Iki 1939 m. Karelijoje gyveno suomiai ir
karelai. Tų metų pabaigoje mažą Šiaurės šalį užpuolė
galinga Sovietų Sąjunga, atseit Suomija grasino arti
esančiam Leningradui. Nors sovietų kariuomenė patyrė
didelius nuostolius, bet jėgos buvo nelygios ir Suomija
neteko dalies teritorijos. Dauguma vietos gyventojų karelų ir suomių - buvo ištremti prie Laptevų jūros. 1942
m. čia atitremti lietuviai mažai jų berado. Šiaurės įšalas
priglaudė mažų tautų kankinius. Po kelių dešimtmečių,
kai plaukiojome srauniomis Karelijos upėmis, čia
gyvenusių karelų ir suomių jau nesutikome. Čia gyvena
anksčiau šio krašto nepažinę okupantai.
Pirmieji masiniai trėmimai buvo vykdomi 19291933 m., kai kūrė kolūkius ir sovietinius ūkius. Ukrainiečiai eidavo į darbą, bet...nedirbdavo. Tai buvo taikus tautos pasipriešinimas prievartai, iš jos pareikalavęs
7 milijonų gyvybių. Kaimuose siautėję kagėbistų būriai, radę gyvų žmonių, atimdavo viską, kas yra valgoma. Nuolatiniai mirtininkų reidai naikino tautą.
Dar apie 3 mln. ukrainiečių buvo ištremta į tolimus
Sibiro rajonus. Beveik visur rasdavome jų kapines. Ant
dažno kapo matydavome metalinių strypų piramides,
kurių viršūnėse - raudona penkiakampė - jų budelių
simbolis. Į ištuštėjusius rajonus buvo atsiųsti koloni-
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zatoriai. Pietryčių Ukrainoje dabar jie sudaro daugumą,
atkakliai besipriešinančią ukrainiečių atgimimui ir
valstybingumui.
Į įvairius Sibiro rajonus trėmė milijonus ukrainiečių
ir baltarusių, o į Krasnojarsko kraštą - darbščius
žemvaldžius iš tolimosios Užbaikalės. Iš geležinkelių
stočių daugelį jų atvarydavo į taigos gilumą ir palikdavo be maisto ir pastogės. Išliko darbščiausi, sumaniausi
ir atspariausi.
1941-1944 m. iš Krymo ir Pavolgio buvo iškelti
visi totoriai, vokiečiai ir kalmukai, iš Šiaurės Kaukazo - čečėnai, ingušai ir osetinai. Į ištuštėjusius rajonus taip pat atkraustyti rusakalbiai.
1940 m. užgrobus Estiją, Latviją ir Lietuvą, lage
riuose ir tremtyje žuvo daug šių tautų žmonių.
Masiniai trėmimai iš Pabaltijo buvo tęsiami
1944-1953 m. Jei Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje
tai buvo daroma „taikiai”, tai lietuvių, Kaukazo tautos ir vakariniai ukrainiečiai atkakliai priešinosi. Jų
pasipriešinimą slopino ginkluoti baudžiamieji būriai.
Lietuvių tremtinių turtą išsidalindavo vietos kolaborantai arba atiduodavo kolūkiams. Ištremtųjų sodybas,
prisidengę melioracija, sunaikino buldozeriais. Kaukazo derlinguose slėniuose dar teberiogso akmeninių
pastatų liekanos, jų gynybiniai bokštai matomi iš tolo.
XIX a. pirmojoje pusėje dėl okupantų teroro šimtai
tūkstančių kabardinų paliko derlingas Šiaurės Kaukazo
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žemes ir pabėgo į kalnus. Į ištuštėjusius plotus atgabeno kolonizatorius. Jų žemėse dabar gyvena kazokai.
Taip buvo ir XVIII a. viduryje, kai iš Altajaus ištrėmė
kalmukus. Į savo gimtinę vargiai besugrįš Krymo totoriai ir Pavolgio vokiečiai.
Pasekime 1948 m. gegužės 22 d. lietuvių didžiosios tremties dinamiką.
SSRS ministrų tarybos nutarimu, 1948 m. vasario 21 d. pasirašytu jo pirmininko J. Stalino, buvo
nurodyta iš Lietuvos ištremti 12 tūkst. šeimų, po 6
tūkst. į Krasnojarsko kraštą ir Jakutiją, įdarbinant
miško pramonės įmonėse. „Didžiajam vadui” įsakius,
mechanizmas pradėjo sparčiai suktis, įtraukdamas
įvairias SSRS ir LTSR žinybas. Iš Baltarusijos SSR
ir Kaliningrado srities į Lietuvą papildomai buvo at
vežti kariniai daliniai, organizuotas „vietos aktyvas”.
Pagal sudarytus planus Rusijoje buvo surankioti gyvu-
liniai vagonai, iš jų suformuota 30 ešelonų. 1948 m.
gegužės 22 d. 6.00 val. ryto 44-iose Lietuvos gele
žinkelių stotyse jau stovėjo 1786 vagonai. Jei visus
juos sukabintume į vieną ilgą traukinį, jis nusitęstų
daugiau nei dešimt kilometrų. Trėmimo operacija pavadinta gražiu „Vesna” („Pavasaris”) žodžiu.
„Iškeldinimo operacijoje dalyvavo: 2050 Lietuvos SSR MGB operatyvinių darbuotojų; 2500 operaty
vinių darbuotojų, komandiruotų iš kitų Sovietų Sąjun
gos respublikų ir sričių; 13542 MGB kariuomenės
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kareiviai ir karininkai; 2000 MGB geležinkelio transporto apsaugos korpuso seržantų; 6914 liaudies gynė
jų; 3112 MVD darbuotojų bei pasienio kariuomenės kariškių ir 11446 partinio ir tarybinio aktyvo žmonės”
(„Lietuvos kovų ir kančių istorija”, Vilnius, 1994 m.)
Iškeldinamoms šeimoms vežti pasitelkta 2051
automašina, iš jų: sovietų armijos - 996, MGB organų
kariuomenės - 345, vietos tarybinių ir ūkinių orga
nizacijų - 1160.
Operacijai buvo vadovaujama telefono ir radijo
ryšių priemonėmis.
Buvo ištremti 39766 tremtiniai, iš jų 16499 moterys ir 10897 vaikai iki 15 metų. Visi traukiniai
dundėjo rytų pusėn, retkarčiais sustodami ant atsarginių bėgių, kad praleistų kitus, važiuojančius pagal
grafikus. Vagonuose WC nebuvo - gamtinius reikalus atlikdavo pro grindyse padarytą skylę. Ešelonus
į paskyrimo vietas lydėjo bene tūkstantis ginkluotų
kagėbistų, du batalionai kareivių ir karininkų, ešelonų
viršininkai ir du jų pavaduotojai. Visi karininkai,
viršininkai bei pavaduotojai buvo MVD ir MGB darbuotojai, tarp jų - nė vieno lietuvio.
Į Krasnojarsko krašto taigos kirtavietes tąsyk buvo
atitremti 23734 lietuviai ir išsiųsti į Chakasiją (į pietus nuo Krasnojarsko), į Manos upės baseiną, esantį
Krasnojarsko pašonėje ir šiauriau Krasnojarsko pagal
Jenisėjaus upę iki Igarkos.
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Į Irkutsko sritį buvo atgabenti 11646 tremtiniai ir
paskirstyti po gyvenvietes ir kirtavietes, esančias abipus BAM’o trasos iki Bratsko ir Sibiro geležinkelio
magistralės nuo Taišeto iki Baikalo. Į Taišeto rajoną
atvežė 821 šeimą - 2979 žmones ir išskirstė po miškų
pramonės įmones. Dažniausiai jie gyveno gūdžioje taigoje, kur vedė arklių arba jaučių išminti takai.
Buriatijoje įkurdinti 4014 lietuvių.
1949 m. kovo 25-28 d. vienu metu buvo tremiami
visų trijų Baltijos valstybių žmonės. J. Stalino 1949 m.
sausio 29 d. paliepimu „Iš viso iškeldinti 29000 šeimų,
kurias sudaro 87000 žmonių: iš Lietuvos SSR - 8500
šeimų arba 25500 žmonių, iš Latvijos SSR - 13000
šeimų, 39000 žmonių ir iš Estijos SSR - 7500 šeimų,
22500 žmonių” (ten pat), visam laikui iškeldinant juos
į Jakutiją, Krasnojarsko ir Chabarovsko kraštus, Omsko, Tomsko, Novosibirsko ir Irkutsko sritis.
Aš tiksliai nežinau, kiek lietuvių ir į kokius rajonus
1949 m. buvo ištremta. Visos trys Baltijos valstybės
tada buvo „šiaurės vakarų kraštas”, jų žmones naikino
tame pačiame katile. Dar daugeliui istorikų teks belstis į
slaptųjų įstaigų duris ir knaisiotis kruvinose jų dulkėse.
1940-1953 m. buvo įkalinta 332 tūkst. mūsų tautiečių,
į lagerius išvežta
20 tūkst.,
ištremta
140 tūkst.,
tremtyje žuvo
28 tūkst.,
1940-1957 m. žuvo
24 tūkst. partizanų.
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Žymesnį Lietuvos kolonizavimą sutrukdė par
tizanai. Pramonė buvo kuriama keliuose regionuose, todėl jos koncentracijos buvo išvengta (išskyrus Igna
liną). 1960 m. Lietuvoje rusakalbių buvo tik apie 20 proc.
Į ištremtųjų vietą Estijoje ir Latvijoje plūstelėjo
kolonizatoriai. Kolonizavimą paspartino ir koncentruotas stambiosios pramonės kūrimas (pavyzdžiui,
Rygoje), tariamai dėl specialistų poreikio. 1960 m.
Estijoje apytikriai buvo 38 proc., Latvijoje - net 48
proc. rusakalbių. Dėl Stalino represijų žuvo 32,5 mil.
žmonių (dok. filmas).

***
Juozo Akelaičio gyvenimas nuostabiai panašus į
mūsų tautos gyvenimą. Gimė 1880 m. pavasarį, kai
pradėjo tirpti lenkinimo ir rusinimo ledai. Paaug
lyst ę brandino aušrininkai ir varpininkai. Platino
„Aušrą”, „Ūkininką”, „Vienybę lietuvninkų”, sklei
dė atsišaukimus, raginančius nusimesti caro jungą.
Dvidešimtmetį jaunuolį už švietėjišką veiklą caro
valdininkai ištrėmė į Manzurką. Grįžęs iš tremties, vėl įsitraukė į švietėjišką veiklą, buvo kal i
nam as. Kai tauta sukūrė nepriklausomybę, Akelaitis buvo aktyvus politikas ir ekonomikos kūrėjas. So
vietų okupacijos metais jo šeima vėl buvo ištremta… į tą
pačią Manzurką. Akelaitis tremtyje mirė 1949 m. Sūnus
Algimantas ant kapo pastatė tvirto maumedžio kryžių.
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1989 m., vykstant į pirmąją ekspediciją, duktė Lai
ma davė kapo nuotrauką. Maumedis - stiprus medis,
bet metų naštos neatlaikęs. Mes, ekspedicijos dalyviai, kryžiaus čia nepalikome. Vežėme į Lietuvą, kaip
relikviją. Iš Irkutsko į Vilnių traukiniu važiavome per
Maskvą. Čia iš vienos traukinio stoties į mūsiškę, Baltarusijos, miesto gatvėmis aš ir Arvydas Kalėda 70 kg.
sveriantį kryžių nešėme ant pečių. Arvydas tuo laiku
buvo Lietuvos komjaunimo centro komiteto darbuotojas, aš - “šlovingosios komunistų partijos” narys su
solidžiu partiniu stažu.
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Iki šiol džiaugiuosi, kad mes paįvairinom Maskvos
miesto gyvenimą ir esu įsitikinęs, kad už sovietines
nuodėmes man neteks kentėti pragare.

***
Laptevų jūros vėjai gainioja smėlį. Jis atidengia
ledinius kapus. Ten Žemės dukros ir sūnūs, seneliai
ir kūdikiai. Badu ir šalčiu ilgai kankinti. Nudengtuose
karstuose- aštraus smėlio nubalintos kaukolės. Baltos,
lyg šventųjų.. Jos toli nuo gimtųjų namų, nuo pašalinių
akių stropiai saugomos dabartinių kagėbistų.
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Nesiauskite šiaurės vėjai, neslėpkite ledinių kapų.
Tegul sovietinio teroro aukas pamato istorikai, kultūros
ir švietimo darbuotojai, dokumentinių filmų kūrėjai.
Tegul juos apšviečia sovietinio genocido aukų šviesa.

TREMTIES KELIAIS
1989 m. išėjau į pensiją. Tai senatvės pradžia.
Nepasiruošus jai, senatvė, o su ja ligos ir negalia atšuo
liuos šuoliais. Atšuoliuos, jei pensininkas bus abejingas
savo paties gyvenimui, jei gyvena nuobodų gyvenimą.
Jau pati pirmoji jo diena yra netikėta. Ankstų rytą

Poetė Julija Augustauskienė (kairėje) ir humoristė Petruška
(Petronė Veiverienė)
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prabudęs įprastu laiku, nustemba, kad neteko to, kuo
gyveno daugelį metų. Gal būt, labai brangaus, gal neteko savo gyvenimo atramos... Pensinis amžius- kitas
gyvenimo būdas, kiti draugai ir bičiuliai. Dažniausiai
tokie, kokių ieškai. Vieni praturtina gyvenimą, kiti jį
sužlugdo. Senatvė- tai naujų atradimų paieška ir jų
suradimas. Naujų gijų su pasauliu, kurį ką tik palikai.
Ta gija – tai žinojimas, kad gali būti reikalingas. Tam
tikroje vietoje ir tam tikru laiku. Šeimoje, gatvėje,
klube ar mieste. Kartais pensininkai tampa skulptoriais, medžių drožėjais, žymiais tapytojais, rašytojais
ir poetais. Buvusi stambios gamyklos vadovė, mes ją
vadiname Elyte, senatvėje nutapė nuostabius peizažus
ir portretus ir sėkmingai rengia parodas. Mano bendrakursis aštuoniasdešimt penkerių Vladas, beje, praėjęs
tremties pragarus, intensyviai treniruojasi plaukymo
baseine ir skina laurus tarptautinėse varžybose, o Danielius- orientacinio sporto tarptautinėse pirmenybėse.
Dažnas iš jų sode užaugina rekordinius moliūgus arba
neįtikėtino grožio gėlynus. Arba groja, dainuoja, trepsi
įvairiuose ansambliuose ir suėjimuose. Tai pavydėtino
optimizmo, kūrybingi ir iniciatyvūs žmonės, atiduodantys save kitiems, lyg būtų jiems skolingi. Jie
labai skuba, nors juda pamažu, bet suradę naują vietą
visuomenėje. Susiburia, nes kitų džiaugsmus ir kančią
supranta kaip savus, todėl rečiau besiguodžia, kad juos
kažkas skaudina ar jų nemyli. Jie nori žinoti, kad ki-
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tiems dar reikalingi ir kad kiti juos pamatytų. Šis noras
galingas ir įvairialypis, kuriantis ir žudantis. Gal todėl
dažnas iš jų tarp jaunų, sveikų, stiprių žmonių neturi
savo vietos. Gal iš pavydo, kad yra laimingesni, kad
labiau žinomi ir gerbiami. Arba be priežasties
O seniokus sulenkė gyvenimo našta arba kankina
kitokia neganda. Tai, sakyčiau, keistuoliai, vienų
gerbiami, kitų, kartais- artimųjų, nemėgstami, nes jie
tikėjosi savo silpstančių tėvų nuolankumo ir paslaugų.
„Kitiems duoda, o savus pamiršo. Paseno ir užsiima
niekais. Tai užsispyrę egoistai“:- sako jie. Štai Stepas,
bendraamžių klubo muzikantas, už dalį savo ilgamečių
santaupų nusipirko naują akordeoną, nors jo penkiolikmetis anūkas tikėjosi dviračio. Arba poetė Pranutė,
ką tik išleidusi pirmą knygelę. Jos dukra, buvusi
garsi sportininkė, laukė paramos, norėjo įsigyti naują
automobilį. O gėlininkės Onutės sąnariai senatvėje
sudilo. Likusi viena, vos bepaeina. „Tegul džiaugiasi
savo gėlėmis“,- girdisi šnabždesiai. Taigi kodėl tie
artimieji nesidžiaugia, kad jų tėvai ir seneliai gyvena
prasmingai? Kada jiems pasimėgauti savu gyvenimu,
didesnę jo dalį paaukojusiems šeimai?
Aprašytų herojų vardai išgalvoti, bet faktai yra
tikri. Ir nežinau, ar jie dominuoja mano aplinkoje. Aš
bendrauju su daugeliu bendraminčių, artimų gyvenimo būdu. Kartu džiaugiamės jų ir mano kūrybiniais
sumanymais ir darbais. Turiu šūsnį knygų, parašytų ir
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išleistų bendromis tų šeimų pastangomis arba pagerbiant išėjusius Anapilin. Štai keletas jų: Eugenijus
Barniškis, knygos „Už tvoros“ autorius: „Nuoširdžiai
dėkoju žmonai Staselei, broliui Kaziui, sūnums
Eugenijui ir Andriui, marčiai Ritai už patarimus ir
pagalbą leidžiant šią knygą“; Juozas Butrimas, knygos
„Gyvenimas po Šiaurės pašvaiste“ autorius: „Ačiū
šeimai“, Joanos Ulinskaitės- Mureikienės knygos
„Likimo išbandymai“ leidėjas yra autorės vyras Juozas
Mureika.
Bet būna ir kitaip. „Perverčiau keletą lapų“, ir abejingas rankos mostas.
Jie protingi arba nori tokie būti. Žmonių bendrijoje
kalba daug ir garsiai ir girdi tik savo balsą. Individualiuose pokalbiuose nuolat nutraukia pašnekovo kalbą.
Tie pokalbiai pamažu tampa vienpusiais pašnekėjimais,
o draugystė - vienpusė ir trumpalaikė. Žmonėms reikia
abipusės klausos ir supratimo. Abipusės akių šviesos.
Senatvė – apmąstymų metas. Kartais pamatai, kad
tai, ką darei anksčiau, yra niekai, kad nudirbti darbai
– ne tavo pašaukimas. Kiti negali atsisveikinti su savo
„laimingais“ metais ir su tuo, prie ko buvo pripratę. Kad
dėl to kalti kiti, keikia juos ir dabartį. Tie prakeiksmai
tampa jų negandų priežastimi. Norint rasti save kitokį,
reikia susivokti, ko dabar nori ir ką dar gali.
Šviesa ir tamsa yra greta mūsų. Jos paslaptingos
arba atviros, susipina, dengia viena kitą, keičia formą
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ir vietą. Skverbiasi į mūsų sąmonę ir širdis, išsisklaido
namuose, kaimuose ir miestuose. Verčia budėti, kad
šviesos ryškumas neapakintų mūsų, o ją skleistume
tarp kitų. Verčia neužmiršti, kad tamsa yra šalia mūsų
ir mumyse ir savaime neišnyksta.

***
Mano pensinio amžiaus pradžia- tai buvusio gyvenimo tąsa. Ji sutapo su mūsų Atgimimu, todėl gimė
naujos idėjos ir tikslai. Su sunkiasvore kuprine ėjau į
taigą ieškoti mažai žinomų tautos istorijos pėdsakų.
Pabudome kartu su Sąjūdžiu. Ėjome į aikštes, kad
su minia žmonių pasidžiaugtume laisvės viltimis. Mes
neskandavome: „Lietuva“, nors širdis daužėsi krūtinėje
ir akyse telkėsi vyriškos ašaros. Mes nelipom į tribūnas,
kad kiti mus pamatytų, atpažintų ir pasodintų į valdžios
kėdes. Pusę amžiaus pabuvę tamsoje ir priespaudoje,
ištroškę laisvės tyliai ieškojom to troškulio ištakų ir
suvokėme, kad tai tautos kovų už laisvę aukos ir kan
čios, ir mūsų pareiga- parodyti trokštamos laisvės vertę.
Pirmosios kalbos apie politiniu kalinius ir tremtinius buvo tylios, tarp artimų žmonių. Penkiasdešimties
metų melas, grįstas teroru, kančiomis ir mirtimis, buvo
sukaustę tautą.. Reikėjo laiko ir drąsių šauklių, kad
nusimestumėme priespaudos skraistę. Prabilome. Aktyvesnieji ieškojo tremtinių ir buvusių politinių kalinių,
kalbino juos, rinko ir kaupė duomenis apie juos.
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Pamažu suvokėme, po kokius didžiulius Sibiro
taigos, tundros ir ledo plotus buvo išblaškyti geriausi mūsų tautos sūnūs ir dukros. Atsiskleidė neregėtas
kančių ir mirčių mastas. Drąsiausi ir atkakliausi
suskato organizuoti vienminčių būrius ir vykti į atokiausias vietoves, kuriose buvo daugiausia sovietinio
genocido aukų. Pirmosios ekspedicijos 1989- 1990
metais išvyko į Igarką, Altajų, Lenos deltą, Norilską ir
jo apylinkes.
Mano turistinė patirtis ir Atgimimas paskatino do
mėtis sovietinio genocido aukų likimais. 1989 metų
pavasarį suradau Irkutsko srities žemėlapį ir raudo
nai pažymėjau žinomas tremties vietas. Birželį kartu
su vilniečiu Arvydu Kalėda ir panevėžiečiu Zigmu
Jakaičiu išvykome sudaryti būsimos ekspedicijos
maršruto. O vasarą nemažas būrys — daugiau kaip
šešiasdešimt, pasklidome po Sibiro platybes abipus
geležinkelio Taišetas— Irkutskas ir nuo Irkutsko iki
Kačiugo, esančio ant Lenos kranto..
Tai buvo pirmoji ekspedicija ir pirmoji mūsų pa
moka. Į kitas ekspedicijas vykome mažesniais būre
liais. 1992 m. dėl negalios rėmėjas nefinansavo mano
kelionės ir į Buriatiją vykau savo lėšomis. Grįžau su
kiauromis kišenėmis ir prasiskolinęs. Pusę metų maitinausi menkių galvų žuviene. Tai buvo labai skanus ir
sveikas maistas. Mažėjant paramai, 1992 m. kartu su
kitais bendraminčiais įkūrėme visuomeninę bendriją
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„Lemtis“. Jos tikslas - išsaugoti ir propaguoti tremties
paveldą. Buvau ir esu jos pirmininkas. 1993- 1994
m. aplankėme dalį buvusių Ozerlago lagerių, Revučį,
Biriusinską, Irkutską ir Olchono salą.
Per šešerius metus sukaupta patirtis, surinkta daug
vertingos medžiagos. Keliones šelpė turtingos ir mažiau pasiturinčios tuometės Lietuvos įmonės ir organizacijos, ekspedicijų dalyviai ir jų šeimos. Valstybinės
institucijos mūsų nerėmė.
Bėgant metams, blėso patriotinis lietuvių entuziaz
mas. Jį slopino sunki konkurencinė kova, turtų ir
valdžios troškulys, buities rūpesčiai, neįgyvendin
tos svajonės. Vienišiai ir nesuprasti tapo idealistai
ir romantikai. Sunku buvo rasti ekspedicijų rėmėjų.
Ekspedicijų organizavimas bendrijai „Lemtis“ pasi
darė nepakeliama našta. Reikėjo valstybinių institucijų
pagalbos.
O laikas bėgo negrįžtamai. Mažėjo gyvų sovietinio genocido liudininkų- Sibire ir Lietuvoje gyve
nančių buvusių tremtinių ir politinių kalinių. Nyko
Sibiro kapinės. Jas naikino piktavališkos rankos ir
negailestingas laikas. Ypač sparčiai nyko kapinės,
kuriose vyravo mediniai kryžiai. Mažėjo mūsų, ekspe
dicijų dalyvių gretos. Liko atkakliausieji. Jų gyvenamos vietos — Alytus, Kaunas ir Mažeikiai pamažu
tapo tremties atminimo išsaugojimo ir propagavimo
židiniais.
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Buvo užmiršti Sibiro toliuose pastatyti didingi
paminklai, jų kūrėjai ir rėmėjai, ekspedicijų dalyvių
darbas. Lietuvos valstybinės institucijos nesirūpino
kaupti reikiamą informaciją: paminklų projektus,
nuotraukas, dokumentinius filmus, duomenis apie
kūrėjus, rėmėjus ir talkininkus. Kilnius savo darbus primiršo dažnas ekspedicijų dalyvis, paminklų
projektų ir nuotraukų autorius.
1995,1996 ir 1998 m. bendrijos veikla ruseno, nie
kieno neremiama. Tik paprastų žmonių, buvusių trem
tinių ir politinių kalinių padėkos žodžiai teikė jėgų ir
vilčių.
Bendrijos gyvastį palaikė mūsų dažnos publikacijos
laikraščiuose ir žurnaluose, fotoparodos ir renginiai.
Ieškojome ryšių su radijų ir televizijų darbuotojais,
LR Seimo nariais, vyriausybės ir kultūros ministe
rijos darbuotojais Mane jaudino buvusių tremtinių
ir politinių kalinių laiškai, jų sunkūs išgyvenimai,
patirtos kančios ir artimųjų netektys. Tai didelė mora
linė parama ir įpareigojimai nenurimti. Mes dėkingi
kultūros namų, radijų ir televizijų, laikraščių ir žurnalų
darbuotojams, kurie sudarė sąlygas mūsų veiklai
Siuntėme ilgus raštus tuometės Kultūros ir švietimo
ministerijos ir jos padalinių, departamentų vadovams,
varstėme jų kabinetų duris, kalbėjome apie būtinumą
saugoti Sib ir o tremties paveldą. Jie aiškinosi tarpusavyje ir aiškino mums, kieno pareiga tą daryti arba
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pagirdavo mus už darbus. Noriai dalindavo patarimus
ir pažadus. Tarsi susitarę, linkėjo sėkmės ir ištvermės
Visiems, taip pat ir valdininkams, reikia subręsti. Tik
jų brendimo laikas yra labai ilgas.
1997 m. vėl išvykome į Sibirą. Ekspediciją iš da
lies finansavo LR kultūros ministerija. Važiavome tri
se į Krasnojarsko krašto Manos upės baseine esančias
tremties vietas Čia 1948 m. buvo atitremta 1491 šeima.

Lukšaičių šeima. Taišetas.
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1998 m. vėl beviltiškai ieškojome paramos, kreipė
mės į verslininkus, valdininkus ir į tuos, kuriems
privalu rūpintis mūsų tautos paveldu. Kreipėmės į
LR Seimo narius - buvusius tremtinius ir politinius
kalinius ir prašėme pagalbos. Vieni tylėjo, kiti teigė
suprantą mus ir vėl linkėjo sėkmės ir ištvermės. Kai
kurie siūlė mūsų patirtį ir sukauptą informaciją paslėpti
archyvų rūsiuose. Bet atsiliepė Seimo narys Aloyzas
Sakalas. Dėl jo ryžtingų veiksmų bendrijos veiklą 1999
m. finansavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras.
Reikėjo 10-ies metų vilčių ir atkaklaus darbo,
kad būtų atkreiptas dėmesys į tremties paveldą, bet
per tą laiką daug kapinių, ypač su mediniais kryžiais
išnyko visiems laikams. Visą laiką diskutuojama, ar
verta globoti kapines, nors jų, mūsų žiniomis, belikę
keliasdešimt, o ir jos sparčiai nyksta. Ką globosime,
kai jų nebebus, ar suvoksime savo klaidas?
1994-1999 m. bendrijos veikla yra nematoma,
netyrinėta ir nesuprasta. Jeigu jos gyvastis nebūtų palaikoma, vargu ar ekspedicijos vėliau kada nors būtų
organizuotos.
2000- 2008 m. LR kultūros ministerija iš dalies
rėmė bendrijos veiklą. Tuo laikotarpiu aplankėme
didesnę dalį buvusių tremties ir kalinimo vietovių,
suradome kapavietes ir jas inventorizavome. Buvo
išleistos knygos, sukurti dokumentiniai filmai, vykdo-
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ma švietėjiška veikla. Tai buvo savitarpio supratimo,
bendradarbiavimo ir produktyvios veiklos laikotarpis.
Matyt, tai priklausė nuo kultūros ministerijos darbuotojo, kuris suvokė būtinumą išsaugoti skaudžios mūsų
istorijos atminimą. Tai Romanas Senapėdis.

MANO KNYGOS - MANO TURTAS
Mano stalčiuose tebegulėjo fotonuotraukos, jų
negatyvai, tremtinų laiškai, ekspedicijų dalyvių ir
mano rankraščiai, juodraščiai ir dienoraščiai. Juose - kapinių inventorizavimo medžiaga, užrašyti pokalbiai su Sibiro lietuviais, sovietų archyvuose rastų
dokumentų išrašai. Tai mūsų nacionalinio paveldo
dalis. Jį reikėjo ne tik išsaugoti, bet ir susisteminti, kad
įgautų būsimai leidybai reikiamą formą, kad dabartinė ir ateities kartos susipažintų su sovietų genocido
liudytojais. Šiems darbams atlikti reikėjo lėšų.
Jau pirminė turimos medžiagos analizė parodė,
kad galimi tarpusavyje susiję trys - fotoalbumo, doku
mentinės publicistikos ir dokumentų rinkinio - leidiniai.
Buvo parengti jų projektai - maketai. Labai nuoširdžiai
talkino mano draugai ir bendraminčiai. Prasidėjo kelerius metus trukusi rėmėjų paieška. O jų paieška - tai
alinantis, bet įdomus mano veiklos tarpsnis.
Fotoalbumo leidybą parėmė LR kultūros ministerija. Į mano pirmąją trilogijos knygą - fotoalbumą

Pareigos pašaukti

NEGRĮŽUSIEMS sudėtos 1989-2000 m. ekspedicijų
metu padarytos kapinių schemos ir jose esančių kapų
ir kryžių nuotraukos bei detalūs tremties vietovių
žemėlapiai. 2001 m. išleido Lietuvos katechetikos centro leidykla. Pagal parengtą maketą kartu su redaktore
Agne, dailininke Danute ir maketuotoja Jūrate rinkome,
dėliojome lapus, kūrėme ir ginčijomės. Kryžių nuotraukos kontūrais neapibrėžtos, jos išplaukia iš juodo fono,
lyg mirusieji išeitų iš sovietų teroro tamsos. Bet knygos viršelis - jos turinys, kokybės ženklas ir reklama.
Jis verčia mąstyti. Jūratė - jo kūrėja, turinti fantaziją,
patirtį ir savo požiūrį. Subtiliai jaučianti knygos turinį.
Tai buvo mano pirmoji kūrybinė pažintis su ja.

231

Fotoalbumas nukeliavo į JAV, Australiją, Vokietiją.
Ją įsigijo Lenkijos ir Lietuvos genocido aukų muziejai
ir bibliotekos, juo pagerbiami žymūs Lietuvos žmonės,
dažniausiai buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai. Jau
seniai jis tapo bibliografine retenybe.
Pasinaudojęs publikuotais straipsniais, 19992002 m. leidybai parengiau knygą OBELS ŽIEDŲ
AŠAROS. Aprašytos sunkios tremties ir kalinimo
sąlygos, Sibire tebegyvenančių lietuvių likimai, lietu
vių kapinių ir jose esančių kapų būklė, rūsti Sibiro
gamta. Panaudoti dokumentai, rašytiniai ir žodiniai
liudininkų parodymai, jautrūs jų laiškai, nuotraukos
ir autoriaus ilgametė kelionių po Sibirą patirtis. Ir vėl
rėmėjų paieška. Ir vėl geranoriški rankų skėsčiojimai,
viltingas laukimas ir pažeminantys žvilgsniai į nesą
žiningą prašytoją. Tai naujos pažintys su nuosta
biais žmonėmis, draugystė su jais tebesitęsia iki šiol.
Džiaugiausi, kad pildosi mano svajonė – išleisiu
savo antrąją knygą. Paskelbsiu šūsnį dokumentų
apie mūsų tautiečių pažeminimus, kančias ir žūtis.
Kad „užkabintų“ sovietų laikų vaikus, joje aprašiau
ankstesnių kelionių po Sibirą nuotykius. Atrodo, knyga
pasiekė skaitytojus. „Knyga - vertingos medžiagos
sankaupa mūsų tautos tremčių istorijos tyrinėtojams.
Apie genocido pakraipos represijas turime daug lite
ratūros. Ši knyga apie tai, kas liko tremties vietose
jai pasibaigus. Žinoma, kad, aplinkybių verčiami,
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Tėvynėn negrįžo 15-20 proc. ištremtųjų. Šis skaičius
turėtų būti gerokai didesnis, jei turėtume omenyje ir
politinius kalinius, kurių buvo daugiau negu tremtinių
ir apie kurių likimus esame mažiau informuoti“ (Rimvydas Racėnas).
2012 m. vasarą Kauno apskrities viešojoje biblio
tekoje buvo eksponuojamos „Mano keliai nekeliai“
nuotraukos. Lankytojai susipažino ir su trilogijos knygomis. Viena lankytoja įsigijo „Obels žiedų ašaras“.
Rudenį ją sutikau dzūkų sueigoje. „Esu skaičiusi ne
vieną tremtinių ir politinių kalinių prisiminimų knygą.
Jos įdomios ir sukrečiančios. Bet jūsų knyga kitokia.
Skaičiau kiekvieną puslapį, sakinį, žodį“. Tai poetės
Julijos Augustauskienės mintys.
„Vakarais, po dienos darbų, Julija skaitė „Obels žiedų ašaras“- kartą sakė Rimantas Augustauskas.
„Mes nebuvom Sibire, bet įsivaizdavom kerinčią jos
gamtą ir joje kenčiančius žmones“. O Julija vėliau
sakys: „Šie reginiai nedavė ramybės. Jie plėtėsi,
keitėsi, kol tapo eilėraščių ciklu“.
Ėjai tremties keliais
Į mūsų atmintį,
Tau veidą braižė viltys.
Lyg aštrūs akmenys.
Kedrais ir kėniais kvepia oras-,
Tai „Obels žiedų ašaros“,
Akis temdo siaubas
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Vaizdžiai aprašomas.
Peizažai tavo pievų grožio
„Ar matė jį tremtiniai,
Kai sielas jų skausmas gožė!?“
Nežinau,- tylom atsakai...
Dėkoju už ištvermę,
Už „Lemtį“, kurią įkūrei,
Už ryžtą sudėt į knygas
Istoriją lietuvių.
Julija Augustauskienė
1999-2003 m. leidybai parengta trečioji knyga
TĖVYNE, ILGESY MIRIAU. Tai dokumentinis
leid inys apie sovietų genocidą ir 1989-2000 m.
ekspedicijas į lietuvių tremties ir žūties vietas Sibire.
Jame yra detalūs tremties vietovių žemėlapiai, lietu
vių kapinių schemos, kapų aprašai, tremtyje dirbusių, gimusių, mirusių ir kt. sąrašai. Knygos vertė yra ta,
kad spėta užfiksuoti sparčiai nykstančios arba dabar jau
išnykusios kapinės ir kryžiai jose. Ir vėl kankinanti ir
daug džiaugsmo teikianti rėmėjų paieška. Išleista 2004
m. valstybės ir rėmėjų lėšomis.
Knygos pristatytos LR kultūros ministerijoje, Kau
no, Alytaus, Druskininkų ir Mažeikių mokyklose ir
viešose bibliotekose.
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MUMS - DVIDEŠIMT PENKERI
Taigos glūdumoje šalia buvusių gyvenviečių tremtiniai beveik visada statė medinius kryžius, kadangi čia
pat augo tvirti maumedžiai. Dabar kapinės neberandamos, nelankomos ir neprižiūrimos. Mažesnieji kryžiai
seniai supuvę ir išnykę arba jau nuvirtę, apaugę samanomis, žolėmis ir krūmais. Didesnieji - kerpėti ir
samanoti - nuvirtę, atsirėmę į šalia augančius medžius
arba dar tebestovi. Jie nuostabiai susilieję su taigos
jaunuolynu. Sunku juos pastebėti vasarą ir žiemą, lietui lyjant, žaidžiant saulės spinduliams ar miegančius
sniego patale. Kapų kauburėliai apžėlę žole ir krūmais
ir sunkiai įžiūrimi.
Lietuviai, kurie gyveno didesnėse gyvenvietėse ir
dirbo pramonės įmonėse arba kasyklose, statė betoninius ir metalinius kryžius bei antkapius. Daugelio jų
būklė apgailėtina. Jie stiprūs, bet visagalis laikas juos
įveikė - nulūžę, nuvirtę, suaižėję, šaukte šaukiasi mūsų rūpinimosi ir priežiūros. Daugelis jų yra netoli didelių gyvenviečių arba Sibiro geležinkelio magistralės,
todėl skirti joms dėmesio mums nebūtų problema.
Stebina kalto metalo kryžiai. Jų puošnumas, mo
numentalumas, dydis, neabejotina meninė vertė, auto
rių išmonė ir galų gale statybos išlaidos reikalauja
išskirtinio dėmesio ir studijų. Tokius kryžius radome
šalia dabartinių gyvenviečių, gūdžioje taigoje, didelėse
ir mažose labai atkampių tremties vietovių kapinėse.
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Tokių kapinių kryžių niekas nelanko ir neprižiūri. Jie
pasmerkti sunykti, bet parvežti į Lietuvą mūsų muziejuose būtų neapsakoma vertybė.
Užrašai ant mūsų tautiečių kryžių atspindi tuometes
tremtinių nuotaikas, mintis, vargus, tėvynės ilgesį ir
meilę. „Sunkus tau poilsis svetimoje žemėje“, „Per
greitai suklupau gyvenimo kelyje, prislėgta Sibiro
vargų“, „Su širdgėla be tėvynės užgesome mes čia“,
„Tėvyne, mielas krašte ilgesy miriau“, „Mano tauta,
man ilgu Tavęs“. Tremtiniai didžiavosi esą lietuviai:
„Tremtinys lietuvis“, „Tremtinė lietuvė“. Tai mūsų
sibirinės tautosakos dalis. Jų savitumai mažai tyrinėti.
Įprasti vaizdai lietuviškose Sibiro kapinėse:
*Apanglėję kryžių gabalai taigos gaisravietėje
*Deginti ir nesudeginti kryžiai. Juodi jų liemenys
šalia gyvenviečių
*Nupjautų kryžių liekanos
*Sušaudyti kryžiai ir jų negyjančios žaizdos.
Tarpukario metais, o ir anksčiau Lietuvoje statytus kryžius sunaikino sovietų ideologai ir jų tarnai.
Ištremtųjų sodybose ir pakelėse buvusių kryžių detales išgraibstė tariami meno mylėtojai. Mažos kryžių
salelės išdygo didžiuliuose Sibiro plotuose. Jos taip
pat išnyks. Išnyks nepaneigiami sovietinio mūsų tautos
genocido įrodymai.

***
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Tremties ir rezistencijos muziejuose matome buvusios Sovietų Sąjungos žemėlapius, pamargintus
ženklais, rodančiais ten buvusių lagerių ir tremties
vietoves. Pabandykime suvokti, kiek ten vargo, ašarų,
kančių ir mirčių, toli likusios tėvynės meilės, ilgesio
ir vilčių į ją sugrįžti. Jei suvoksime, branginsime ma
žus Sibiro gabalėlius, kurie sunkiais tremties metais
pavirto tėvynės dalelėmis. Tai mūsų tautiečių kapi
nės - gūdžioje taigoje, šalia gyvulių fermų, kasyklų ir
pramonės įmonių. Ten buvę tremtiniai rinkdavosi, kad
trumpą valandėlę pabūtų laisvi, be įžūlių komendantų
priežiūros. Kartu paliūdėtų, pasidžiaugtų ir padainuotų. Labai mažai tų kapinių belikę. Jas, jose esančius
kapus ir kryžius naikino ir tebenaikina visagalis laikas
ir negailestingi žmonės. Per jas tiesiami keliai, statomi
miestai, ant jų vietos gyventojai laidoja savuosius, jas
mindo neganomi gyvuliai.
Sibiro kryžiai ir antkapiai - tai svetimoje žemėje
sukurta mūsų tautodailės dalis, rodanti lietuvių pagarbą
mirusiems. Tai buvo mūsų tautos atgimimo išraiška,
skatinusi kitas sovietų imperijos tautas prabilti apie
savąsias kančias. Taigi ekspedicijos į lietuvių tremties
ir žūties vietas įgijo ne tik istorinę, moralinę, bet ir
politinę prasmę.
Sibiro kapinės - neįprastas, gilus, daugialypis mū
sų tautos simbolis, kurtas svetimoje aplinkoje. Jų sa
vitumas yra mažai tyrinėtas. Kapinės liko svetimoje
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žemėje. Jos nyksta arba išnyko. Ir juo skaudžiau, kad
jomis nusėtos Sibiro platybės. Tai mūsų visos tautos
netektis.

***

1989 m. į Sibirą išvykome jauni arba jau subrendę
ir pagyvenę. Nemanau, kad mes buvome subrendę
savo tikslais ir apsisprendimu. Greičiau mus, smalsuolius viliojo nepažintas kraštas ir nepažinta veiklos sritis. Ypač pirmųjų ekspedicijų moksleivius, ieškojusius
romantiškų įspūdžių. Dauguma jų atkrito, matyt,
nesuvokę šios veiklos vertės. Kiekvienas pasirinko
savąjį kelią. Kokį kelią? Ar ekspedicijose praleistas
laikas juos subrandino?
Bėgant metams, mūsų gretos praretėjo. Liko atkakliausieji. Tęsiame savo veiklą. Mus brandino kiekviena
ekspedicija ir nekaltų žmonių aukos. Kai kuriems iš
mūsų ši veikla tapo mūsų pačių gyvenimu, Mums padeda dabartinė jaunoji karta, išaugina laisvoje Lietuvoje.
Tarp mūsų buvo žmogus, kurio nevalia užmiršti.
Tai Rimantas Kazlėnas.
Matau jo aukštą, tiesią figūrą Turkmėnijos, Tadži
kijos ir Kazachijos smėlynuose, kanjonuose, kalnuose
ir jų slėniuose. Šalia jo visuomet buvo visa jo šeima
ir didelis jaunų žmonių būrys. Būdamas mokyklos
pedagogu ir vadovu, jis nebijojo rizikos ir į šiuos
sunkius ir pavojingus žygius surinkdavo energingus,
bet tariamai nepaklusnius moksleivius. Savo nuovokiu
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protu jis žinojo, kad sunkumai, aiškus tikslas, turistinė
draugystė ir gamtos didybė yra nuostabiausi jauno
žmogaus auklėtojai.
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Nuo 1989 m., nuo romantinio Atgimimo laikų,
ieškojome tremtinių ir politinių kalinių, kalbinom
juos, rinkom ir kaupėm duomenis apie sovietinio ge
nocido aukas. Išvykom į Sibirą ieškoti mūsų tėvų ir
protėvių kapų. Ir vėl su Kazlėnų šeima ir nepaklusniais
moksleiviais, kad akivaizdus susitikimas su mūsų
tėvynainių kančiomis priverstų juos suvokti gyvenimo
prasmę. Aš matau jį tarp išlakių Sibiro taigos medžių
arba palinkusį prie samanomis apžėlusių kapų ir
braižantį jų schemas. Neabejoju, kad taigoje jis surin
ko pragaištingas branduolines liekanas, kurios suteikė
daug kančių, sutrumpino jo kūrybingą ir prasmingą
gyvenimą ir atėmė iš mūsų.
Rimanto straipsniais tremties tematika buvo užpil
dyti Dzūkijos dienraščiai. Jo energija, patirtis ir turima
dokumentinė medžiaga sudarė sąlygas bendrauti su
mokyklomis. Moksleiviams ir jauniems mokytojams
tai buvo nepakartojamos pamokos. Jis bendravo su
Dzūkijos partizanais, tremtiniais ir politiniais kaliniais,
dalijosi patirtimi.
Jis nekalbėjo apie meilę tėvynei. Savo gyvenimu jis
įprasmino meilę ir pareigą tėvynei, šeimai, mokslui ir
darbui.
Sunkiai sirgdamas, suvokęs beviltiškumą, jis šai
pėsi iš savo ligos ir atkakliai tęsė darbus. Trumpam
atsip eikėjęs po nuolatinių alinančių cheminių injekcijų, jis sukūrė interneto tinklapį, mes galėjome
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naudotis bendrijos „Lemtis“ interneto svetaine. Ir
dirbo, kol užgeso...

***
2005 m. vasario 26 d. Kaune minėjome pirmųjų
ekspedicijų 15 metų jubiliejų. Norėjome pagerbti
ekspedicijų dalyvius ir rėmėjus. Atvyko tik dalis jų.
Kur kiti? Kur buvę moksleiviai ir jų vadovai, Sibi
ro taigoje pirmąkart pamatę lietuviškus kryžius ir
prisilietę prie savo tėvų ir senelių skausmingo likimo?
Ar išliko jų romantinė Atgimimo dvasia, ar pakako
kelių savaičių, praleistų taigoje?. Ar pakako jėgų
atlaikyti dabartinio pasaulio pagundas ir suvokti naujas propaguojamas vertybes? Nežinomas ir daugelio
rėmėjų likimas. Tai buvusių įmonių vadovai, buvusių
laikraščių, žurnalų, televizijų redakcijų darbuotojai...
2009 m. minėjome savo veiklos dvidešimtmetį.
Paradoksalu, kad mūsų jubiliejiniais metais LR
kultūros ministerija neskyrė lėšų kapinėms inventorizuoti ir tvarkyti.
Ir vėl beviltiškas beldimas į uždaras ministerijų,
Vyriausybės ir Seimo valdininkų duris....
Dabar jau nebestebina atsainus valstybinių insti
tuc ijų darbuotojų požiūris į tremties paveldą, jų
nesuvokimas, kad bus prarastos mūsų tautos XX a.
vertybės.

***
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LR Ministro Pirmininko 2009-04-08 potvarkiu
buvo sudaryta darbo grupė pasiūlymams dėl lietuvių
tremtinių ir politinių kalinių kapų ir kapaviečių bei
paminklų priežiūros užsienyje parengti ir juos iki
2009-07-01 pateikti Ministrui Pirmininkui. Buvo
vilčių, kad bus parengta programa ir 2009-2012 m. skiriamos lėšos tremties paveldui išsaugoti. 2010-01-06
raštas priminė, kad nevykdomi Ministro Pirmininko
nurodymai. Tik po metų, t.y. 2010-07-08 LR Kultūros
ministro įsakymu Nr.ĮV-382 buvo sudaryta analogiška
darbo grupė. Grupių nariai yra aukšto rango valstybinių
institucijų atstovai, tarp jų ir tie, kurie pagal tarnybines
pareigas šiuos darbus privalo atlikti. Dažnas jų, o ir
grupės vadovas, tų kapinių nematę, bet norintys pasirodyti, teikia klaidingus arba mažareikšmius projektus.
Taip sudaromi nerealūs projektai arba jie visai neparengiami. Tai valdininkams labai paranki kolektyvinė
atsakomybė.
2010 m. pradžioje bendrija „Lemtis“ parengė tremties paveldo išsaugojimo ir priežiūros metodikos projektus ir juos pateikė LR Kultūros ministerijai ir kitoms
valstybinėms institucijoms. Nors mūsų pasiūlymais
buvo remiamasi rengiant šių darbų prioritetus bei
priežiūros ir tvarkymo metodiką (LR kultūros viceministro 2010-02-03 raštas Nr.S2-297), jų parengimas
buvo vilkinamas, todėl 2011 m. sausio 12 d. pakartotinai kreipėmės į Kultūros ministrą. Tų metų kovo
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14 d. LR Vyriausybės pasitarime buvo pritarta kapų
ir kapinių tvarkymo ir priežiūros principams. Buvo
numatyta įsteigti specialųjį atašė Maskvoje Lietuvos
tremtinių ir politinių kalinių priežiūrai. Kapavietėms
inventorizuoti, tvarkyti ir priežiūrėti lėšos buvo paskirtos tik 2012 m. 2012-08-27 LR kultūros ministro
įsakymu buvo patvirtintos kapų bei laidojimo vietų
inventorizavimo taisyklės. Pagal analogiškas mūsų
parengtas taisykles dirbame pora dešimtmečių, todėl
ministro įsakymas yra pavėluotas. 2013 m. Kultūros
ministro įsakymu buvo patvirtinta mūsų pssiūlyta
kapinių priežiūros metodika. Yra vilčių, kad ši metodika pagerins tremties paveldo apsaugą.
Be to, minėtasis LR ministro Pirmininko 200904-08 potvarkis įpareigojo LR Kultūros ministe
riją parengti ilgalaikės kapų ir kapaviečių apsaugos
programą. 2009 m. parengiau jos projektą ir 2010 m.
pradžioje pateikiau Kultūros ministerijai. Iki šiol programa neparengta.
Bene dešimtmetį buvo rengiamas Lietuvos Res
publikos ir Rusijos Federacijos vyriausybių susitari-
mas „Dėl karių ir civilių karo ir represijų aukų kapa
viečių“. Susitarimu abiejų valstybių vyriausybės įsipa
reigojo globoti kapavietes, esančias abiejų valstybių
teritorijose. Derybos nevyksta. „Kaltininku“ pasirinktas nelemtasis Lietuvos specialiojo atašė Maskvoje
etatas. Dabar jis jau panaikintas.
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Jeigu Lietuvoje yra saugojami ir gerbiami karuose
žuvusių karių kapai, tai Rusijos Federacijos teritorijoje
esančios lietuvių kapinės paliktos užmarščiai ir savivalei. Jų nesaugo teisės aktai, įstatymai, tarpvalstybiniai
susitarimai arba įsipareigojimai. Jas naikina laikas ir
vietos gyventojai. Ant jų laidoja savuosius, gano gyvulius, senus kryžius nupjauna ir sunaudoja kurui. Per
jas važiuoja miškovežiai, tiesiami keliai, jas paslepia
užtvankų vanduo.
Tremties paveldas, kaip nacionalinės kultūros dalis,
priklauso mūsų tautai, ir mūsų valstybė privalo juo
rūpintis. Lietuva ratifikavo Nematerialaus kultūros
paveldo apsaugos konvenciją, kuria įsipareigojo
saugoti,dokumentuoti, gerbti, puoselėti kryždirbystę
ir kryžių simboliką. Tremties vietose pastatyti kryžiai
yra Lietuvos kryždirbystės meno dalis. Juos globoja
UNESCO.
Jeigu lėšos paskirtos, ekspedicijų nariai per metus
sutvarko keletą kapinių, jas pagražina ir atnaujina.
Kitos dešimtys, esančios šalia tvarkomų ir tolimuose rajonuose, negrįžtamai nyksta. Taigi, dabartinės
ekspedicijos - tai laikina priemonė, neužtikrinanti
ilgalaikinio Sibire esančių kapinių išlikimo. Po kelių
dešimtmečių jų neliks. Artimiausia mūsų karta užmirš
jas. Jų pėdsakų istorikai ir smalsuoliai ieškos archy
vuose ir bibliotekose.
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***
Gavusi lėšų, bendrija „Lemtis“ 2012 metais inventorizavo Krasnojarsko krašte esančias kapines
ir restauravo anksčiau pastatytus ketverių kapinių
paminklus, esančius Altajaus krašte. Šį darbą tęsėme
ir 2013 m. Manome, kad 2013 m. jau baigėme mažne
visų Sibire rastų lietuvių kapinių inventorizaciją. Bet
ar baigėme? Juk mūsų inventorizuotosios tesudaro
maždaug 15% visų buvusiųjų.
2014 m. netekome finansinės paramos. Savo jubi
liejiniais 25-mečio metais negalėjome pasidžiaugti
nuveiktais darbais, suorganizuoti ekspediciją, pabaigti
kapinių inventorizaciją, tęsti jų tvarkymą, kurti naujus
projektus, vystyti švietėjišką veiklą. Lyg užuomaršos
nepadėkojome buvusių ekspedicijų nariams, geradariams ir rėmėjams.
Šimtatūkstantinės lėšos buvo paskirtos „Misijos
Sibiras“ ekspedicijai.

***
Pastaruosius penkiolika metų bendrijos „Lemtis“
vedliu yra jos narys Gintautas Alekna - teleoperatorius,
fotografas, keliautojas, fanatiškai besirūpinantis tremties paveldo apsauga. Fiziškai stiprus, jautrus gamtai.
Kalnuose arba šalia vandens erdvių yra labai judrus,
kitiems demonstruoja savo energiją. Mažose - namų ir
darbo - erdvėse jį kankina stichijos ilgesys ir depresija.
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Nuoširdus ir atviras su bendraminčiais, bet nori būti
lyderiu. Atkakliai siekia savo tikslų. Artimiausi jų –
inventorizuoti ir tvarkyti visas Sibire esančias lietuvių
kapines, jas globoti ir propaguoti visuomenėje. Ekspedicijose dalyvauja nuo 1989 m., jas organizuoja ir
joms vadovauja nuo 2001 m. Iki 2014 m. vadovavęs 36
ekspedicijoms, iš jų - 22 organizavęs. Sukūrė 9 dokumentinius filmus ir 9 apybraižas tremties, aplinkos apsaugos ir kultūros paveldo temomis, aktyviai dalyvauja
televizijų laidose ir šalies renginiuose, sukaupė apie 30
tūkst. nuotraukų. Aplankė apie 85% žinomų tremties ir
kalinimo vietovių.
Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino medaliu ir ordinu, 2001 m. pelnė Petro
Abukevičiaus vardo premiją už pažintinius filmus „Ka
manų rezervatas“ ir „Bebrų veikla gamtoje“. 2006 m.
pripažintas LTV televizijos akcijos „Daugiau saulės,
daugiau šviesos“ laureatu.

***
Autorius didžiai vertina ekspedicijų vadovų ir da
lyvių darbą, dėkoja buvusiems tremtiniams ir jų artimiesiems, suteikusiems papildomų žinių apie tremtį
ir lagerius.
Autorius dėkoja rėmėjams. Be jų nuoširdžios paramos nebūtų atlikti darbai, kurie bus reikalingi ateities
kartoms.
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G. Alekna.

Autorius džiaugiasi sutikęs knygų nuoširdžių lei
dėjų. Mūsų bendras darbas subrandino gerus vaisius.
Mano fotonuotraukos buvo panaudotos, rengiant
Druskininkų tremties, Kauno tremties ir rezistencijos
bei Vilniaus genocido aukų muziejų ekspozicijoms.
Vieną fotoparodos komplektą dovanojau Šlienavos
parapijai.
Tremties archyvą atidaviau Kauno Vytauto Didžio
jo karo ir Lietuvos Genocido aukų muziejams
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DUOKLĖ KAUNO SPORTO HALEI
Maximos prekybos centro griūtis ir dešimčių žmo
nių žūtis Rygoje lyg strėlės skausmingai susmigo mano
širdin. Jos grąžino mane į 1960-1962 metus, kai buvo
rekonstruojama Kauno sporto halė, jos neišvengiama
griūtis ir mano, jauno inžinieriaus, sėkmingos pastangos ją išgelbėti.
Lietuvos krepšininkams 1937 m. Rygoje tapus
Europos čempionais, Tarptautinė krepšinio federa
cija pasiūlė 1939 m. Europos krepšinio čempionatą
surengti Kaune. Mieste tuo metu krepšinį žaidė atvirose aikštelėse arba tuometinių Kūno kultūros rū
mų (Kūno kultūros akademijos) salėje, talpinančioje
2000 žiūrovių. Reikėjo didelių patalpų. Per pusantro
mėnesio buvo suprojektuota ir per pusmetį pastatyta
vienuolikai tūkstančių žiūrovų (3,5 tūkst. sėdimų vietų)
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nešildoma, su medinėmis grindimis ir tribūnomis
sporto arena. Apdengtas ruberoidu medinis stogas
remėsi ant keturių 61 m angos kniedytų plieno arkų.
Sienos - metalo karkasas, užpildytas plytomis. Dėl
lėšų stokos nebuvo įrengta šildymo sistema, neįvestas
vandentiekis. Nežiūrint to, tuo laiku tai buvo fantastiniai statybos tempai ir moderniausia sporto arena
Europoje. Ji labai gerai suprojektuota, žiūrovai puikiai
mato aikštę ir žaidėjus.
Pokario metais Lietuva buvo Sovietų Sąjungos
krepšinio favoritai. Nuo 1945 m. halėje buvo rengiami
įvairūs TSRS krepšinio turnyrai. Nutarus 1962-ųjų
metų sąjunginį čempionatą surengti Kaune, Mask
vos „Sojuzsportprojekt“ institutas parengė halės rekonstrukcijos projektą. Buvo numatyta ją apšiltinti,
įrengti stoglangius, įvesti vandentiekį, pastatyti naujas gelžbetonines tribūnas, įrengti patogias patalpas
sportininkams. 1960-aisiais man, jaunam inžinieriui,
pasiūlė prižiūrėti rekonstrukcijos darbų eigą. Tuo laiku
jau buvo rekonstruotas stogas, pagaminta apie ketvirtadalis tribūnų gelžbetoninių elementų, dalis jų sumontuota. Susipažinant su rekonstrukcijos eiga, mano
akys nukrypo į viršų, sumontuoto stogo link, suvokiau,
kad jo dalies, kur žiemą susikaupia daugiau sniego,
medinės sijos gali neatlaikyti jo svorio. Mano atlikti
skaičiavimai spėjimą patvirtino. Stogo rekonstrukcijos projektavimo darbai yra nesudėtingi, todėl įtariau,
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kad halės rekonstrukcijos projektavimo darbus atliko
nekvalifikuoti inžinieriai. Mano skaičiavimai taip pat
parodė, kad gelžbetoninės tribūnos neatlaikys žiūrovų
svorio. Kartu su rekonstrukcijos darbams vadovavusiu
Juozu Rusecku nusprendėme atlikti bandymą - tribūnų
gelžbetoninėms sijoms suteikti tokią apkrovą, kokią
jos patirtų su sėdinčiais žiūrovais.
Gelžbetoninės sijos, nors dar nebuvo apkrautos
visu apskaičiuotu svoriu, suiro mūsų akyse. Sukvietėm
geriausius to laiko statybos specialistus - prof. (dabar
akadem.) Antaną Kudzį, KPI doc. Viktorą Ražaitį ir
dar keletą - jie patvirtino mano išvadas. Kilo didelis
skandalas - juk čempionato tvarkaraštis negali būti pakeistas. Būtina skubiai parengti kitą halės rekonstrukcijos projektą, pagaminti naujus tribūnos elementus,
patikslinti rekonstrukcijos darbų sąmatą ir gauti papildomas lėšas. Išvados buvo pateiktos rekonstrukcijos
projektą rengusio instituto specialistams Maskvoje. Instituto vadovai nenorėjo pripažinti savo klaidų, vangiai
reagavo į mūsų pastabas, neatsakinėjo į telefoninius
skambučius. Užsakovas, tuometinis Kūno kultūros
instituto direktorius Jurgis Palaima kreipėsi pagalbos
į buvusį Lietuvos vadovą Antaną Sniečkų, o šis, bijodamas, kad nebus spėta rekonstruoti halės Sovietų
Sąjungos krepšinio čempionato rungtynėms, skambino
į Maskvą komunistų partijos vadovams. Tai paveikė
„Sojuzsportprojekto“ instituto vadovus - jie kaip mat
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atvažiuodavo į Kauną
ir kartu sprendėme
problemas.
Be to reikėjo patikrinti ar halės arkos
atlaikys pad id ėj us ias
apšiltinto stogo apkro
vas. Mums padė j o
tarpuk ariu halę pro
jektavęs inžinierius konstruktorius, vėliau žinomas ir gerbiamas
profesorius AnatolijusA. Rozenbliumas
Rozenbliumas. Profesorius patikino, kad arkų stiprumas yra pakankamas, bet
reikia sustiprinti jas jungiančias metalines sijas. Tik
taip pasiekėme, kad būtų ištaisytos projekto klaidos ir
suspėta užbaigti halės rekonstrukcijos darbus.
Anatolijus Rozenbliumas gimė Kaune, čia baigė
gimnaziją. Mokslus tęsė Vokietijoje, yra daugelio Kauno žymių pastatų projektų bendraautorius. Hitlerinės
okupacijos metais pateko į Kauno getą, iš kurio pabėgo
1944 metais. Po karo dirbo Kauno ir Vilniaus aukštosiose mokyklose. Parengęs ir išleidęs vadovėlį aukšto
sioms mokykloms apie gelžbetonines konstrukcijas.
Buvo geras pedagogas ir specialistas, mano mylimas
dėstytojas. Sporto halės rekonstrukcijos metu dažnai
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lankydavausi jo namuose, noriai mane konsultuodavo.
Aš iki šiol, kaip brangų suvenyrą tebesaugoju prof.
Anatolijaus Rozenbliumo man padovanotą techninį
projektą su sporto halės rekonstrukcijos brėžiniais ir
išvadomis.
Tuometinis sporto halės direktorius Viktoras Žel
vys man suteikė šios sporto arenos Garbės svečio titulą
ir teisę iki gyvos galvos nemokamai lankyti Kauno
sporto halėje visus renginius. Šia teise niekuomet nesinaudojau.
Dabar galime tik spėlioti neišvengiamos Kauno
sporto halės griūties pasekmes - žiūrovų, čempionato
svečių, Lietuvos prestižo ir mano likimo. Kokia būtų

mūsų krepšinio - lietuviškosios religijos, praeitis, da
bartis ir ateitis? Juk be Kauno sporto halės nebūtų
mūsų didžiojo krepšinio ir jos nepakartojamų žiūrovų.
Mūsų sportininkams ir žiūrovams reikalingi tvirti ir
modernūs rūmai.
Aš didžiuojuosi, kad kažkieno ranka tada atvedė ma
ne į rekonstruojamą halę, o akys nukrypo į viršų. Tas,
lyg saulės apšviestas, žvilgsnis ir nulėmė jos likimą.
Ta šiluma tebešildo mane ir dabar. Džiaugiuosi,
kad didysis Likimas pavedė man atlikti ir šį naudingą
darbą.

Nuotrauka iš leidinio “Vidas Mačiulis, Vytautas Gudelis. Halė,
kurioje žaidė Lubinas ir Sabonis.”
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BALTIJOS KELIAS
1989 m.rugpiūčio mėnesį turizmo kooperatyvas
„Kuprinė“ (vadovas K. Damulevičius) ir Kauno oro
uostas sudarė turistinės paslaugos sutartį. Buvo numatyta paskraidinti dvylika žmonių. K. Damulevičius
pakvietė bendraminčius Virginijų Sapranavičių su
sūnumi, Vytautą Juodį, J. Klėmaną, filmavusį tą
istorinį skrydį ir išsaugojusį unikalią medžiagą. Jos
kopijos kompaktinę plokštelę vėliau įsigijau ir aš.
Mane, ką tik grįžusį iš antrosios ekspedicijos po lie
tuvių tremties vietas Sibire, taip pat pakvietė. Nors
buvau išvargęs, atsisakyti negalėjau. Apie Baltijos
kelio akciją sužinojau tik tos dienos rytą. Būdamas
Sibire apie įvykius Lietuvoje nieko nežinojau. Aš dar
tebegyvenau ekspedicijų įspūdžiais, gausaus būrio
moksleivių nuotaikomis ir vietos rusų gerumu.
Visos Lietuvos keliais iš paukščių skrydžio vos
įžiūrimas automašinų srautas judėjo link vienintelės
magistralės, kur žmonės susikabinę rankomis ir
širdimis. Reginys pranoko mano vaizduotę. Judantis
srautas ir gyva žmonių grandinė džiugino ir jaudino.
Ir prisiminiau pavasarį, kai saulė staiga sušildo žemę,
o gaivinantis vanduo upeliais ir upėmis veržiasi į
Nemuną. Bet tada dar nesuvokiau matyto reginio
esmės. Laisvės troškulio galią supratau vėliau, po
3-čios–4-tos ekspedicijos į tremties vietas.
Šis tas iš gyvenimo...

O tada, rugpiūčio 23-ąją, 18 val. Kauno oro uoste
kartu su draugais įlipome į lėktuvą AN-2, pilotuojamą
aviacijos grandies vado Eitauto Bakūno. Skridome virš
šlovingojo Baltijos kelio ir džiaugėmės prabudusiomis
Baltijos tautomis. Prie Ukmergės ir kitose vietose
skridę lėktuvai ant žmonių glėbiais mėtė gėles. Vėliau
Edvardas Slušnys sakė, kad lėktuvus pilotavo Vytautas
Tamošiūnas, Povilas Kiserauskas, Antanas Jančiukas,
Kazimieras Šalčius ir savo „Aušra“ skridęs Vladas
Kensgaila. Iš Vytauto Tamošiūno pilotuojamo lėktuvo
gėles mėtė Petras Bėta su žmona. Pakelėje plėvėsavo
juodais kaspinais perrištos vėliavos, žmonių rankose
degė tūkstančiai žvakučių. Jomis pagerbti vergijoje
žuvusieji.
Į Aleksotą grįžome jau temstant – apie 21 val.
Tuo laiku dar viešpatavo represinė okupacinė
valdžia, lėktuvus ir skrydžių maršrutus radijo ry
šiais kontroliavo Sovietų Sąjungos oro laivynas
(АЭРОФЛОТ). Be abejo, mūsų maršrutas nesutapo
su Baltijos keliu. Kai artėjome prie jo, pasigirsda
vo lakūno balsas: „Blogai jus girdžiu“. „Blogai jus
girdžiu“ ir skridome virš sukibusių rankų. „Mane
kaltino, kad grįžau valandą vėliau. Aš sakau: „Grįžau
laiku“. Jie turėjo galvoje Maskvos laiką, aš - Lietuvos. Mūsiškis buvo vieną valandą vėliau“- prisimena
Eitautas ir šypsosi. Antrasis pilotas buvo Liudas Ganusauskas.
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Tuo laiku tai buvo rizikingas jų poelgis. Beauštantis
laisvės rytas iš aikščių ir sąmonės skatino nusimesti
visa, kas yra svetima. Mūsų lakūnai storu juodų dažų
sluoksniu taip pat uždengė svetimą žodį АЭРОФЛОТ.
. Tik skaičius 33318 tebeprimena Didįjį įvykį.

***
Minint Molotovo – Ribentropo paktą, 1989 metų
rugpiūčio 23 d., lietuviai, latviai ir estai, susikibę
rankomis, parodė sau ir pasauliui, kad Baltijos tautos trokšta laisvės ir vieningai jos siekia, o Sovietų
Sąjungos jungas yra laikinas. Mus suprato ir palaikė
Maskvos, Leningrado ir užsienio valstybių gyventojai.
Baltijos kelias gimė penkiasdešimties metų okupacijos tamsoje ir patirtų kančių ir netekčių šviesoje. Ir

Eitautas Bakūnas. Nuotrauka E. Bakūno.
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vargu ar galime sutikti, kad mažos tautos sunkiai pastebimos. Tautų brolybė, vienybė ir bendro tikslo siekis
sušvito ryškia šviesa ir tebeduoda postūmį kitų šalių
nepriklausomybės atkūrimo siekiams. Laisvos Lietuvos užauginti vaikai tos šviesos ištakas gali suprasti,
įsijautę į ukrainiečių tautos siekį eiti savuoju keliu.
Baltijos kelią organizavo Baltijos šalių nacionalniai judėjimai: Rahvarinne Estijoje, Latvijos liaudies
frontas ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. 19 val.,
pasigirdus radijo signalams, į nurodytas vietas akcijos
dalyviai rinkosi miestuose ir kaimuose arba organizuotai ėjo pėsti, važiavo automobiliais, autobusais ir
sunkvežimiais. Gyva žmonių grandinė nusidriekė nuo
Gedimino bokšto per Ukmergę, Panevėžį, Pasvalį iki
Latvijos. Toliau vingiavo pro Laisvės paminklą Rygoje
iki Hermano bokšto Taline. Spėjama, kad Baltijos kelyje dalyvavo apie 2,5 miln. žmonių, iš jų – 1,0 miln. iš
Lietuvos.
Baltijos kelias - dar viena būsimų įvykių repeticija,
dar vienas ryžtingas žingsnis link išsvajotos laisvės.
Jis sudrebino okupacinę Sovietų Sąjungą ir nustebino pasaulį. Tai ilgiausia, 650 km. ilgio, pasaulyje
žinoma gyvų žmonių grandinė, vėliau įtraukta į Gineso pasaulio rekordų knygą. 2009 metais UNESCO
pripažino, kad tai yra išskirtinis reiškinys, ir priėmė į
globotinų „Pasaulio atminties“ objektų lobyną.
Tai buvo ir mano dvasinio laisvėjimo pradžia.
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KARTŲ KAITA IR TAUTOS ATMINTIS
Pokario ir sovietų okupacijos metai buvo sunkūs,
bet labai prasmingi mano asmeninės patirties metai.
Prieš kelis dešimtmečius lankantis švietimo įstaigose
ir kitose bendruomenėse, patyriau, kad jas jaudino
sovietmečio represijos ir jų aukos. Dabar tai tapo isto
rija, kurią reikia išmokti, todėl pasigirsta balsų, kad
nereikia liesti sunkaus pokario laikotarpio ir jo aukų.
Esą praeitis nesugrąžinama, gyvename laisvoje Lie
tuvoje, reikia saulės ir šviesos. Džiaukimės dabartimi ir
kurkime geresnę ateitį, o praeities problemas palikime
istorikams. Tokie balsai kartojami iš žemų ir aukštų,
savų ir svetimų postų. Užmirštame, kad istorijos pro
cesas nepertraukiamas, o mūsų karta gyvais ryšiais susieta su praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Praeitis - tai mūsų
šaknys, jos nenukertamos, o pokario laikotarpis - tai
kovų už laisvę, pasiaukojimo ir patriotizmo laikotarpis.
Minint Sausio 13-osios tragiškuosius įvykius, de
ramai pagerbiami žuvusieji ir sužeistieji. Tai teisinga
ir vertinga. Bet ar to pakanka?. Kova už laisvę prasidėjo jos netekus 1940-aisiais. Ji tęsėsi iki 1991 m. Sausio
13-osios ir vėliau. O ir aukos buvo šimtatūkstantinės.
Sausio 13-osios herojai yra šimtatūkstantinio auku
ro šviečiantys simboliai. Aukurą turi matyti senoji kar
ta - to aukuro dalis ir dabartinės kartos. Kad išliktų juos
jungiantis ryšys.
Šis tas iš gyvenimo...

Kovo 11-ąją džiaugiamės Nepriklausomybės at
kūrimu, išmintingais tautos išrinktųjų veiksmais, įro
džiusiais pasauliui, kad lietuvių tauta ryžtingai siekia
laisvės. Signatarai prisimena reikšmingus istorinius
įvykius, atkuria jų detales, kritiškus momentus. Di
džiuojasi savaisiais nuopelnais Tai papildo mūsų
žinias, primena laikotarpį, kai mus vienijo vienintelis
tikslas - laisvė, ir jos siekėme visu savo gyvenimu.
„Marijampolės Tauro partizanų apygardos ir tremties muziejuje yra stendas, skirtas Partizanų Motinoms. Po jų nuotraukomis parašyta: Ona Lukšienė-
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trijų žuvusių partizanų Motina, Aleksandra Paulaus
kienė - keturių žuvusių partizanų Motina, Kazimiera Vasiliauskienė - šešių žuvusių partizanų Motina,
Pranskaitienė - keturių žuvusių partizanų Motina,
Magdalena Popierinė - penkių žuvusių partizanų Motina“ (2009 m. lapkričio 27 d. Tremtinys). Kur slypi jų
galia? Ar galėjo jos priprasti, matydamos antrą, trečią,
ketvirtą, penktą savo sūnus, išniekintus miestelių turgų
aikštėse? Į šiuos klausimus aš niekada nepajėgsiu atsakyti. Jos negalėjo parodyti savo ašarų, nes pro langą
stebintys kagėbistai būtų atlikę savo niekingą darbą.
Mes, vaikai ir paaugliai, matydavom šiuos kraupius
vaizdus. Tai ne dabartiniai siaubo filmai, kurių nevalia
matyti nepilnamečiams.
Kodėl signatarai nekalba apie Motinas? Kodėl apie
jas nežino istorijos mokytojai?
Birželio 14-ąją, Gedulo ir Vilties dieną, pagerbiamos pirmosios sovietų teroro aukos, o apie didžiąsias
vėlesnes – 1948 m. gegužės 22 d. ir 1949 m. kovo
25 d. - tremtis mažai tekalbama.
Kodėl mažai kalbama apie visas sovietmečio aukas
ir tinkamai jų nepagerbiame? Tos aukos sudarė sąlygas jiems būti signatarais! Nei signatarai, nei Seimo
nariai nepadėkojo Lietuvos Motinoms, tėvynei paaukojusioms savo sūnus partizanus, Sibiro taigoje ir Šiaurės leduose palikusioms savo tėvus ir kūdikius. Arba
pačios ten liko užmirštos.
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Beišnykstanti vyresnioji karta mena miestelių turgų
aikštėse išniekintus partizanų kūnus, sovietų lagerių
kalinius, tremtinius ir jų šeimas. Dešimtys tūkstančių
jų žuvo gimtinėje ir Sibire. Šimtai tūkstančių, grįžę
iš lagerių ir tremties, savo gimtinėje ištisus dešimt
mečius buvo prislėgti, tylūs ir bebalsiai. Jų sodybos
buvo išdraskytos. Jiems ir jų vaikams užvėrė duris
į aukštąsias mokyklas, uždraudė sėstis į minkštas
valdininkų ar vadovų kėdes. Juos akylai sekė buvusių
kariškių ir stribokų akys.
Skausme ir kančioje susimąstome ir įžvelgiame, kas
tuščia ir menkavertiška. Mes trokštame kitų meilės,
mokomės mylėti kitus ir dėl jų aukotis. Ta paslaptingoji vidinė jėga daro stebuklus. Reikėjo mažos laisvės
kibirkštėlės ir tie tylieji ir bebalsiai su savo galinga
laisvės troškulio aura pasiryžę mirti, išėjo į gatves ir
aikštes ir dainomis apgynė laisvę.
Bet džiūgavimas laisve negali būti ilgalaikis. Jis
naikina kūrybines jėgas. Laisvė reikalauja nuolatinių
pastangų ir pasiaukojimo. Jos našta yra sunki. Dažnam
ji būna nepakeliama.
Kiekvieną pavasarį švenčiame Velykas. O Velykos - tai Kančia, Mirtis ir Prisikėlimas. Tai tūkstant
mečiais suformuotos tiesos.
Kol deramai neįvertinsime tautos Aukos, Laisvė
taip pat nebus įvertinta. Džiaugsmas laisvėje jos neiš
saugos.
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Deja, mūsų valstybinės institucijos dažnai nesuvokia šios tiesos ir savo veiksmais ją neigia.
Jaunajai kartai apie pokario laikotarpį mažai kalbama, todėl jai sunku suvokti tautos netekčių mastą
ir visumą, bet lengva įsisąmoninti, kad laisvė įgyjama
žmonių susibūrimu ir dainomis.
Netekus tėvynės meilės ir pagarbos savo praeičiai,
silpnėja atsakomybė už savo kraštą. Dominuoja
materialinės vertybės, o jei jų nepakanka, nuvertinamos dvasinės vertybės, taip pat ir laisvė. Atsiranda
nusivylimas ir pyktis. Tai moralinė ir politinė erozija.
„Ne tokios Lietuvos laukiau“,- dabar madingi
žodžiai. Būtent, laukia, o ne kuria karo ir okupantų
nuniokotą tėvynę. Jie užmiršo arba nežino, kad
už panašius žodžius būtų buvę bevardžiai sovietų
lagerių kaliniai. Jie save izoliavo nuo džiaugsmo, kurį
patyrė mylintieji Lietuvą, nemato to, kuo žavėjosi
ir tebesižavi pasaulis - Lietuva buvo pirmoji, laisvę
apgynusi patriotizmu, drąsa ir ryžtu. Jie užmiršo arba
nežino, kad ir „brandaus socializmo“ metais buvo
visuotino nepritekliaus metai, kad jie negalėjo turėti
daugiau laisvės ir duonos, negu jiems buvo leista turėti.
Kartą Maskvoje mes penkiese atsitiktinai sustojome
prie mažos parduotuvės durų ir ramiai šnekučiavomės.
Po kelių minučių šalia mūsų nusidriekė keliolikos
žmonių eilutė. Jie pagalvojo, kad parduotuvėje bus
parduodamos kokios nors prekės. Mums patiko šis

Šis tas iš gyvenimo...

žaidimas ir jį kartojome Maskvoje, Minske ar Vilniuje. Mano draugas buvo Kauno žuvies bazės direktorius. Ten pirkdavome rūkytus ungurius, kuriais
vaišindavome savus draugus. Jų turėjome daug ir visų
buvome mylimi. Partiniams darbuotojams buvo atskiros deficitinių prekių parduotuvės ir bufetai, kurių
vedėjos kartais nulemdavo garbių vyrų šeimų likimus.
Labai gerbiami buvo parduotuvių, restoranų ir kavinių
direktoriai, nes jų žinioje buvo deficitiniai žuvies konservai, Rygos alus, lietuviška dešra ir konjakas. Buvę
direktoriai ir jų išlepinti palikuonys, neišmokę dirbti,
dabar gauna valstybinę pašalpą ir skundžiasi, kad „per
mažai duoda“. Įprotis- galinga jėga.
Bet ir tada buvome „sotūs ir aprengti“. Mano tėvai
už vienerių metų triūsą kolūkyje gavo...51 kg. grūdų. Ir
nieko, badu nemirė- šalia buvo kolūkio gyvulių ferma.
Gautame 60-ies arų žemės sklypelyje augino miežius
ir daržoves. Kiti savo buitį paįvairino, „pasiimdami tą,
kas buvo po ranka“. Bet „imdavo“ (vogdavo) tiek, kiek
buvo leista, - kad nepraturtėtų.

***
2014-iaisiais bendrija „Lemtis“ neteko finansinės
paramos. Šimtatūkstantinės lėšos buvo paskirtos „Misijos Sibiras“ ekspedicijai.
Gal tai kartų kaita, neišvengiamas istorinis procesas, kai senosios kartos patirtis ir propaguojami ide-
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alai stabdo dabarties vystymą? Gal daro žalą dabarties
visuomenei? Gal jų veiklos būdai yra pasenę, o sparta
atsilikusi?
Nuo 2006 m. kiekvieną vasarą „Misija Sibiras“
organizuoja ekspedicijas į lietuvių tremties ir žūties
vietas Sibire. Jaunų žmonių atranka į ekspedicijas
sujudina dalį mūsų visuomenės. Jaunuolius vilioja
nepažinti toliai, kitus priverčia atsisukti į skausmingą
savo tėvų, senelių ir mūsų tautos istoriją.
Kiekviena ekspedicija sunkiai organizuojama,
jai reikia įdėti daug pastangų ir lėšų, todėl turi būti
gerai organizuotos, suvoktas jų tikslas, o jų metu atliekami darbai ypač svarūs. Svarbiausias ekspedicijų
tikslas - surasti lietuvių kapavietes ir pratęsti jų
buvimą, t. y., nustatyti ir įforminti kapaviečių ribas,
inventorizuoti, atnaujinti ir globoti likusius kryžius,
antkapius, kapų tvoreles ir kapinių tvoras - visa, kas
liudija sovietų genocido aukas. Surasti, dokumentuoti,
turimą informaciją atiduoti visuomenei ir istorijai. Kad
darbas būtų naudingesnis, reikia pažinti vietos gyventojus, jų papročius ir gyvenimo būdą, lietuvių kapinių
išlikimo ir išsaugojimo galimybes, juolab, kad nesant
tarpvalstybinio susitarimo, jų išsaugojimas yra sunkiai
įgyvendinamas.
Tokia turi būti ir „Misijos Sibiras“ organizuojamų
ekspedicijų užduotis.
„Prisiliečiau prie savo tėvų ir senelių kančių“,-
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dažnai girdimi ekspedicijų dalyvių žodžiai. Bet prisiliesti prie istorijos - ne išgyventi jos įvykius. Reikia
matyti kapaviečių išsaugojimo viziją, būti jautrios
sielos ir gerai pažinti tą laikmetį. Mūsų valstybinės institucijos neparengė ilgalaikės kapaviečių išsaugojimo
programos, gi, „Misijos Sibiras“ pagrindinis tikslas
- įvaizdžio kūrimas ir reklama, kaip priemonės norimoms lėšoms gauti. Jai ir skiriama daugiausia
išmonės ir laiko. Reklama ir gyvenimo tempas trukdo
gerai suvokti buvusio laikmečio dvasią. Pritrūksta
laiko ir kompetencijos svarbiausių tikslų paieškai,
neįsijaučiama į sovietinio rėžimo aukų patirtas kančias
ir tų aukų įamžinimo problemas.
„Misija Sibiras“ per ilgoką laikotarpį neišugdė ly
derių ir asmenų, kaupiančių patirtį ir duomenis apie
Sibire likusių kapinių kintančią būklę ir ją analizuotų.
Iki šiol neaišku, kurios kapinės yra tvarkytinos arba
paliekamos nykti. Nekalbama apie kapinių žen
klinimą ir ženklinimo metodiką. Dabartinių ekspe
dicijų tikslas – jų tvarkymas, vykstama į atsitiktinai
pasirinktą rajoną ir tvarkomos atsitiktinai pasirinktos
kapinės. Nepažinus problemos esmės, padaromos neatitaisomos klaidos: sunaikinami seni nuvirtę kryžiai,
sudeginamos supuvusios tvorelės ir jų fragmentai,
Kapinėse iškirsti krūmai ir nuo kapų nurauta sena
žolė greitai atželia ir privilioja vietos gyventojų
besiganančius gyvulius.
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Į ekspedicijas vyksta nemažai jaunų žmonių. Per
kelias savaites jie aplanko keletą kapinių, jas „sutvarko“, atnaujina ir pastato keletą kryžių. Tai apgailėtinai
mažai. Per 2006–2014 metų laikotarpį „Misija Sibiras“
už daugiau nei milijoninę paramą aplankė ir sutvarkė
63 kapines, o „Lemtis“ per tą patį laikotarpį, gavusi
256 tūkst. litų paramą, aplankė, inventorizavo arba
sutvarkė 338 kapines Taigi, „Misija Sibiras“ neatlieka
pagrindinio uždavinio - išsaugoti tremties paveldą ir
pratęsti jo buvimą, o atlikti darbai neatitinka panaudotų
lėšų. Plati reklama užliūliavo visuomenę ir klaidina ją,
kad esančios kapinės yra rūpestingai globojamos.
„Misijos Sibiras“ organizuojamos ekspedicijos tampa ekskursijomis po Sibiro taigą, kurioje tarp medžių
ir krūmų slepiasi samanoti kryžiai. Tai lyg tribūna,
kad ir laisvė iškovojama dainomis ir susibūrimais. Gal
kruvina ukrainiečių kova prieš okupantus pažadins
ekskursijų į Sibirą organizatorius?
Šiuos mano teiginius patvirtina jų sukurti dokumentiniai filmai. Juos žiūrint neįmanoma pajausti mūsų
tautos netektis ir kančias. Reklamai pakviesti žinomi
aktoriai ir dainininkai tampa pagrindiniais herojais.
Abejingi jų veidai dažnai šmėžuoja ekranuose. Netgi
ekspedicijos narių pagamintas kryžius nuotaikingai
nešamas lyg didelė meškerė po sėkmingos žūklės.
Ekspedicijų narių susitikimai su moksleiviais ir visuomene yra reportažiniai: „Nuvažiavome,...aplankėme
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kapines,...jas sutvarkėme,...pastatėme kryžių“... O kur
minimos partizanų kovos ir žūtys, politinių kalinių
ir tremtinių kančios ir žūtys, ilgalaikis jų engimas
tėvynėje, kuris išugdė begalinį laisvės troškimą ir
fantastinę drąsą akistatoje su sovietų tankais?
2014-ųjų lėšas skirstė Lietuvos kultūros taryba.
Lėšų skyrimo klausimus sprendžia Tarybos paskirti
ekspertai, savo nuomonę ir pasiūlymus teikiantys
Tarybai, o ši priima galutinį sprendimą. Tarybos ir
ekspertų išvados yra slaptos, pridengtos Kultūros ministerijos teisės aktais. Taigi, visuomenė negali žinoti,
kas daroma po ta marška. Galų gale ekspertai privalo
būti protingi, savo darbui atsidavę, drąsūs, nebijantys
prisipažinti ar gali atstovauti mūsų interesams. Nelabai tokių matau. Skirstant lėšas privalu žinoti Sibire
esančių kapinių ir kapų būklę ir problemas. Tai žino tik
paramos prašytoja – bendrija „Lemtis“. Taigi, ekspertų
išvados negali būti teisingos.
Teigiama, kad LKT supainiojo prioritetus. To
nebūtų, jeigu Kultūros ministerija būtų parengusi tremties paveldo išsaugojimo programą. Dar 2005 m. bendrija „Lemtis“ parengė programos projektą ir pateikė
jį ministerijai bei kitoms valstybinėms institucijoms.
Programos iki šiol nėra.
Taigi, kodėl 2014 m. šimtatūkstantinės lėšos bu
vo paskirtos „Misijai Sibiras? Nekaltas tremties pa
veldo išsaugojimo nesuvokimas, piktas pokštas ar
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sąmoningas veiksmas, prisidengus Kultūros ministerijos sukurtais teisės aktais?

***
Berašant apie „Misiją Sibiras“, prisiminė dzūkų
kultūros žurnalas DAINAVA 2012/2 ir jame
išspausdintas Jurgio Kunčino premijos laureato Alvydo Šlepiko IŠLEISTUVIŲ VALSAS, be abejo, skirtas
jaunimui. Pateiksiu keletą „perliukų“:
-Nu, mergiotės ir berniokai, išgerkit ir jūs, šiandien
jums jau galima,- subliuvo Zigmo tėvas, kišdamas
artyn stiklinę ir kliukindamas degtinę.
-Blet, Ryžas, vsio, viskas, nebespardysiu daugiau
tavo subinės. Supranti tu? Nebespardysiu ir tavo
snukelio daugiau nematysiu...
- Nu, bet gerą kostiumėlį tu čia išleistuvėms
įsitaisei,- pyzdiec,...
Kauno kultūros ir meno savaitraštyje „Nemunas“
2014 m. kovo 6–12 d. buvo atspausdintas Andriaus Jakučiūno straipsnis „Nachui“. Apie straipsnio
aktualumą ar jo meninį lygį rašyti neverta. Su širdgėla
būtina susimąstyti apie „rašytojo“ ir savaitraščio
redaktorių kultūrą, daromą žalą skaitytojui bei buvusiam savaitraščio prestižui.
Nedera pamiršti, kad Lietuvos kultūros taryba 20
tūkst. Lt padovanojo filmo „Liuks liuks – fainas mano
pimpaliuks“ kūrėjui. Sklinda gandai, kad filmo kūrėjas
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(A. Stonys) yra įžymus menininkas. Jeigu jis įžymus,
tai kodėl garsinasi tuo, apie ką viešai nekalbama? O
apie ekspertus, pagerbusius filmą, mes nežinosime.
Tai paslaptis, kurią saugo Kultūros ministerijos sukurti
teisės aktai.
Okupacijų metais buvo žmonių, kuriančių atramas mūsų tapatumui išsaugoti, ugdančių kultūrą,
tėvynės meilę ir patriotizmą. Tai partizanai, disidentai,
dvasininkai, dainų švenčių organizatoriai ir dalyviai,
„Žalgirio“ krepšininkai. Rašytojai, poetai ir nematomi
šviesuoliai. Kai okupantai prievarta bruko svetimą
kalbą, o mūsiškę pavertė antrarūše, Just. Marcinkevičius
dramoje „Mažvydas“ mokė tarti žodį „Lietuva“. Sovietų
okupacijos metų savaitraščiai „Nemunas“ ir „Literatūra
ir menas“ ugdė gimtosios kalbos kultūrą. Nori ar nenori,
bet atsiranda tų laikų ilgesys.
Kai kurie šiandieniai „intelektualai“ susikūrė savąją
laisvės erdvę ir pasiklydo joje. Jie surinko savos ir
svetimos kalbų nešvankybes, gėrisi jomis, taškosi ir
purvina greta esančiuosius, kuria aplinką, kurioje kiti,
ypač jaunimas pasiklysta. Jie neužčiuopia Lietuvos
bažnyčios kronikų ir Just. Marcinkevičiaus paminėtų
dvasinių katedrų. Nesuvokia, kad jų tėvų ir senelių
įgytos vertybės, iškovota laisvė įpareigoja ir reikalauja
atsakomybės.
Tenka apgailestauti, kad tiems paklydėliams skiriamos valstybinės lėšos, jie apgaubiami laurų vainikais,
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skiriamos premijos ir laureatų vardai. Tai atsipalaidavimo ir ištižimo būsena, kuri pražudo iškovotus
laimėjimus ir idėjas, individus, tautas ir imperijas
Dabartinė vyresnioji karta, taip pat valstybiniai
tarnautojai, rašytojai ir poetai, augo ir brendo sovietų
okupacijos laikais, kai buvo naikinamos ilgaamžės
tautos tradicijos ir papročiai, klastojama Lietuvos
istorija, nebuvo jos didingos praeities, mūsų protėvių
ir jų nuopelnų. Mūsų Trispalvė buvo giliai paslėpta, už
ją buvome talpinami į kalėjimus ir beprotnamius. Apie
pokario partizanines kovas už laisvę buvo kalbama ir
rašoma kaip apie banditų siautėjimą. Liko tik mistinė
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Sovietų Sąjunga ir jos ideologijos dogmos, pagal kurias ugdytas sovietinis pilietis. Sunaikino bet kokią
dieviškąją esybę. Šis istorijos laikotarpis aidu ateina
iki mūsų dienų.
Dalis jaunosios kartos, išaugintos laisvos Lietuvos,
atmeta mūsų istoriją, kalbą, tautinį orumą ir papročius,
skuba į Europą, nepažinusi senų jos tautų vertybinių
pagrindų. Taip gimsta tariamos naujovės ir žemos
moralės laureatai.
Reikia dešimtmečių pastovaus ir kūrybingo gyvenimo, kad mus užgrūdintų dykumų vėjai.
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PABERTOS MINTYS MOKYKLOSE
Vaikystėje, kai savosios jėgos dar neužaugintos,
vaikas glaustosi prie motinos, ieško joje atramos.
Senatvėje, kai jėgos jau prarandamos, taip pat ieškome
atramos, dažniausiai gimtinėje. Mano gimtoji vieta
išdraskyta, likę kertiniai pastatų akmenys sunkiai randami pušų jaunuolyne. Aš ieškau atramos savo tėviškės
aplinkoje ir buvusiose mokyklose. Džiaugiuosi, kad jas
randu. Taip pat džiaugiuosi, kad čia galiu atiduoti savo
žinias ir patirtį, kad esu reikalingas.
Kai apsilankau mokyklose, matau jaunus veidus moksleivių, gimusių laisvėje. Aš taip pat gimiau
laisvėje, vaikystėje mačiau plėvesuojant trispalvę.
Vėliau išgyvenau fašistinę ir pusę amžiaus trukusią
sovietinę okupaciją. Mačiau karo ir pokario gaisrus,
savus ir svetimus žuvusius, pagerbtus - tai karo aukos
ir išniekintus- tai mūsų partizanai. Mačiau naikinamas
sodybas, sovietinį melą ir mūsų tautos šviesuolius.
Mačiau Baltijos kelią ir dainomis bei aukomis laisvę
ginančią tautą.
2009 metais buvo išleista Juozo Butrimo knyga
„Gyvenimas po Šiaurės pašvaiste“.Pokario- sovietinės
okupacijos- metais Panevėžyje mokėsi jaunuolis.
Džiaugėsi jaunyste, buvo geras krepšininkas. Bet
vergvaldžiams reikėjo vergų. Taigi, Panevėžyje
surinko būrį jaunų žmonių ir juos uždarė KGB
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rūsiuose. Kagėbistai sukūrė istoriją, kad jie organizuoja grupę, kovojančią prieš sovietų valstybę. Jaunuolius daužė tol, kol jie, neatlaikę kankinimų, pasirašė,
atseit, prisipažino. Juos išsiuntė į Vorkutos lagerius,
į amžino įšalo žemę, į akmens anglies kasyklas, kur
dirbo iki 70 tūkstančių įvairių tautybių vergų, tarp jų
per 6 tūkstančius lietuvių.
Tokia buvo tų laikų kasdienybė. „Prisipažinusiųjų“
buvo šimtai tūkstančių Lietuvos žmonių. Ir lageriaiVorkutoje, Norilske, Ozerlage, Kraslage, Angarlage,
Mordovijoje…
Du jauni žmonės, Danutė ir Stasys, pamilo vie
nas kitą. Nenusakomai stipriai. Vėliau Stasys Volun
gevičius buvo mano mokytojas. Po vienos nakties
jis dingo. Taip dingdavo jų ne vienas - vieni tapdavo partizanų vadais, kitus išvesdavo kagėbistai. O
Stasį Volungevičių padaužė, padaužė ir nugabeno į
Vorkutos akmens anglies kasyklas. Ilgą laiką Danutė
nežinojo apie savo mylimojo likimą. Kai sužinojo,
išsiaiškino, kur ta Vorkuta, sėdo į traukinį ir išvažiavo į
tolimą ir pavojingą kelionę. Surado Stasį ir...susituokė.
1953 m. saulėtą rugpiūčio pirmąją Vorkutos la
gerių kaliniai, ištroškę duonos ir laisvės, sukilo. Kagė
bistai beginklių nepagailėjo. MVD suvestinėse nurodyta, kad žuvo 53 kaliniai ir 123 buvo sužeisti, tarp jų
ir mano mokytojas Stasys Volungevičius. Liko gyvas,
nes ant jo užgriuvo jo draugas, lietuvis kalinys, kurio
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galvą šūvių serija perskėlė pusiau. Stasį sunku buvo
atpažinti- jis visas buvo aplietas draugo krauju.
Kai žlugo lagerinė sistema, buvę kaliniai paliko
savo kančių miestą. Dabar ten riogso buvusių kasyk
lų administracinių pastatų ir gyvenamųjų namų griu
venos, apaugusios žemaūgiais karklais ir keružiais
beržais. Rudenį jų nuostabus raudonis primena kruviną šio krašto praeitį.
Aš dažnai Danutę ir Stasį sutikdavau mūsų Drus
kininkų Atgimimo vidurinėje mokykloje. Senatvė ir
buvusios negandos juos palaužė. Jie sėdėdavo susi
glaudę ir susikibę rankomis. Aš jiems pavydėdavau jų
neblėstančios meilės. 2012 m. Stasys iškeliavo Ana
pilin. Kol kas mes gyvename skirtinguose pasauliuose.

***
1949-ųjų birželio 3-čiąją, Druskininkuose, pušinė
lio pakraštyje, atsirėmęs į medį, ruošiausi brandos
egzaminui. Šalia geltono smėlio pliažas, Nemuno
vingis, kairiau - Meilės sala. Buvau basas, kūną den
gė ploni drobiniai baltiniai, balto lino permatomos
nudėvėtos kelnės. Kitokių vasarinių rūbų neturėjau.
Iš už nugaros priėję du jauni vyrai paliepė eiti kartu.
Smėlėtomis gatvelėmis su užrašų sąsiuviniais rankose
ėjau jų priekyje. Uždarė mūrinio namo belangiame
rūsyje. Nedidelė patalpa, betoninės sienos ir purvinos grindys. Silpna šviesa krito pro palubės langelį.
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Stasys Volungevičius (Kairėje).

Keista, bet alkio ir šalčio neprisimenu. Neprisimenu ir
savo likimo kaimynų, jų veidų, amžiaus ir rūbų. Kitą
dieną kaimynė atnešė seną vokiečių kareivio milinę.
Tai mano žieminis rūbas. Kartu su prisiminimais jos
šilumą jaučiu ir dabar. Tardė žilstelėjęs pulkininkas,
karo veteranas: „Vardas, pavardė, draugų vardai ir
pavardės“... Kaltinimai, kad esu antisovietinės pog
rindinės organizacijos narys.
Kartu su manimi į KGB nagus pakliuvo būrys ben
draklasių. Jų ir kitų gimnazistų Druskininkų rūsiuose
nemačiau. Jie jau buvo išvežti į Varėną.
Toliau - mano kelionė gulomis sunkvežimio kėbu
le ir šalia sėdintis ginkluotas kareivis. Varėna...Šaltos
kietos grindys... Alkis… Troškulys...Ir klaiki nežinia.
Ar draugai atlaikys kankinimus ir nesugalvos nebūtų

255

mano „nusikaltinimų“? Vėliau sužinojau, kad vienas iš
mūsų “sukūrė” kelias tokias organizacijas ir vienai iš jų
“vadovavo”. Aš buvau vienas jos narys.
Septintą ar aštuntą dieną sargybinis, pravėręs kameros duris, perskaitė mano pavardę. Pravirose duryse pamačiau savo Motiną Teresę… Kairėje ran
koje ji laikė maišelį su juodos duonos džiuvėsiais ir
brizeliu lašinių, dešine siekė mano veido. Sargybinis
ją atstūmė. Iki šiol man neaišku, kaip ji sužinojo
apie mano suėmimą ir kaip atvažiavo į Varėną? Juk
mano tėviškė - atkampaus pietinės Dzūkijos kaimo
vienkiemis. Į Druskininkus per laukus ir miškus vedė
duobėtas vežimų išmaltas kelias. Juo į kanapinį maišelį
prisikrovęs bulvių, duonos ir brizelį lašinių, trisdešimt
kilometrų eidavau į savo mokyklą. Tokia buvo mano
kuprinė ir joje dvisavaitinis maisto davinys. Ypač
sunku buvo klampoti per niekeno nepramintą gilų
žiemos sniegą. Ir pavojinga. Tuo laiku siautėjo dvikojai ir keturkojai plėšikai. Dvikojai - vietiniai ir iš Balturusijos, kur žmonės tebebadavo po kraštą nusiaubusio
karo. Keturkojų- vilkų buvo begalė. Rujos metu jų
didelės gaujos lakstė po miškus ir kaimus.
Mano davinį į Druskininkus dažnai atnešdavo ir
motina. Bet Varėna jai - tolimas ir nežinomas miestas O
tada iš Druskininkų į Varėną ji atvažiavo traukiniu. Iki
tol juo ji nebuvo važiavusi. Į mano klausimus, kaip mane
surado, ji atsakydavo: “Mes, motinos, nujaučiame”.
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***
Būdamas studentu, Žaliakalnyje nuomojau kambarį
(lovą). Berods, 1950 metų žiemą nakvynės pasiprašė
tėviškės kaimynė. Ji lankė savo vyrą, kalintį Kauno
kalėjime. Penkiasdešimt kilometrų ėjo pėsčiomis iki
Šeštokų, jo ieškojo Marijampolės kalėjime, ten neradusi atvažiavo į Kauną. Vėliau tėviškėnų sambūryje,
dažniausiai tai buvo kieno nors laidotuvės, ji girdavo
mane, kad esu geras, kad ji pailsėjo ant kietų grindų.
Mano poelgis nevertas dėmesio, bet tuo laiku kaimynei
jis buvo labai reikalingas.
Šimtai tūkstančių to laikmečio motinų, žmonų ir
seserių su kukliais lauknešėliais mindžiojo valsčių,
rajonų ir apskričių kalėjimų slenksčius, ėjo paskui
savo mylimus vyrus, sūnus, dukras, kad palengvintų
jų likimą.

***
Buvau neblogas mokinys, dažnai - pirmūnas. Ir
geras artistas. Tai Kazio Binkio „Atžalyno“ inžinierius Keraitis, vėliau nulėmęs mano specialybę, ir Jaunosios Gvardijos komjaunuolis Olegas Koševojus,
kovojantis prieš fašistinius grobikus, kankinamas
draugų neišduoda, gyvas įmetamas į anglies kasyklos
šachtą.
Visų vaidinimų dailininkė ir režisierė buvo nenuilstanti mūsų mylima mokytoja Kvaraciejienė. Sceną
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įrengdavom mokyklos siauro koridoriaus gale. Dekoracijas anglimi piešdavome ant pipieriaus, jį kli
juodavome ant sienos. Uždanga - suneštos senos
paklodės. Netoliese esančiuose miškuose dar aidėjo
šūviai, kaimuose neužgęsę gaisrai, miestelių aikštėse
garavo partizanų kraujas, todėl mums buvo lengva
įsijausti į laisvę ginančių jaunuolių vaidmenį. Toje
mažoje scenoje, mes, tarybiniai partizanai, stumdėmės
su vokiečių kareiviais. Aršiausias - stambokas, petingas bendraklasis. Aš prašydavau, kad vožtelėtų
man kuo smarkiau, kad panosėje pasirodytų kraujas ir
manyje įžiebtų pyktį ir įtūžį. Kad įtikintume žiūrovus.
Įtikinom- priekyje sėdėjusi Anelė Subačienė, partizano žmona, mano draugo Vaclovo Subačiaus motina,
šluostėsi ašaras. Jis taip pat buvo “partizanas”. Po
“spektaklio” klausiu: “Kodėl verkėte?”. “Taip kan-
kina mūsų partizanus”- atsakė. Tai buvo 1948-ųjų
žiemą. 1949-ųjų pavasarį Varėnos mūriniuose rūsiuose
Vaclovas nepajėgė nusišluostyti savo kruvino veido.
Tokį jį matė bendraklasiai. O Anelė Subačienė nelaidojo savo vyro ir sūnaus. Vaclovas Norilsko lageryje
žuvo 1953 metais politinių kalinių sukilimo metu.
Norilsko miestas yra Rusijos šiaurėje, Taimyro
pusiasalyje. Tai stambus spalvotosios metalurgijos
centras. Čia atrasti akmens anglies, seleno, vario,
nikelio klodai. Keliasdešimt kilometrų nuo Norilsko, jo
palydovo Talnacho vario nikelio kasyklose, iškasama
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didžiuliai šio vertingo metalo kiekiai. 1974 metais
buvo proga nusileisti į keleto šimtų metrų gylio šachtas
ir pasivaikščioti po kirtavietes. Netoliese yra Putoranai- plokščių viršūnių ir gilių tarpeklių kalnai. Čia
visos upės nuo uolėtų terasų kriokliais krenta žemyn.
Šiais nuostabiais vaizdais mes žavėjomės tų metų
vasarą. Mus lydėjo Norilske gyvenantis tautietis Jonas
Giedrys. Ten jis gyveno ne vieną dešimtmetį, su fotoaparatu rankose išvaikščiojęs Putoranus. Jo nuotrau
kos puošė miesto vitrinas, žurnalo “Sovietskoje foto”
puslapius. Iki širdies gelmių pamilęs šiaurės gamtą, ją
saugojo nuo įžūlių brakonierių. Apie save jis nepasa-

Talnachas. Norilskas. 1974 m.
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kojo, spėliojome, kad jis vienas iš kalinių, stačiusių šį
miestą. Beje, apie buvusius lagerius mes bemaž nieko
nežinojome.
Miestas pradėtas statyti 1935 metais. Norilską statė
įvairių tautybių Gulago kaliniai. Iki 1953 metų, o ir
vėliau mieste, Šmidto kalno papėdėje, prie fabrikų,

Vaclovas Subačius
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gretimoje tundroje buvo gausybė medinių barakų.
Manoma, kad 1948- 1953 metais juose vergavo apie
250 tūkstančių įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir tau
tybių vyrų ir moterų. Iš jų nuo šalčio, bado, ligų,
sunkaus darbo ir lagerių administracijos teroro mirė
apie 100 tūkstančių bevardžių kankinių. Jų atminimui
1991 metais Lietuvos, Latvijos ir Estijos žuvusiųjų
giminaičiai ir artimieji Šmidto kalno papėdėje pastatė
memorialą. Lietuvos delegacijos vadovu buvo Romualdas Svidinskas.
1953 metų gegužės pabaigoje 5-ame Norilsko la
geryje sargybos viršininkui nepatiko, kad kaliniai
dainuoja. Buvo nukauti penki ir sužeisti septyni
nepaklusnieji. Kaliniai paskelbė streiką - nedirbo ir
nevalgė. Kiekviename lageryje buvo sudarytas Sukilimo komitetas. Jiems vadovavo buvęs karininkas,
Tarybų Sąjungos didvyris Ivanas Vorobjovas. Ko
mitetai reikalavo komisijos iš Maskvos. Atrodė, kad
atvykusi komisija suprato kalinius ir bus pagerintas
jų gyvenimas. Jai išvažiavus, buvo iškviesta kariuo
menė ir sustiprinta sargyba. Liepos 1-osios naktį 5-ojo
lagerio vyrų sukilimas buvo numalšintas automatais,
kulkosvaidžiais ir kirvukais. Žuvo apie penkiasdešimt
ir sužeista apie šimtas kalinių. “Pirmoji kalinių eilė lyg
po komanda susmuko. Nusviro ir Vaclovo Subačiaus
nuo Leipalingio galva su balta plaukų kupeta”. (Antanas Volungevičius, Norilsko Vyčiai, 1992).
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***
Keista, bet menu tik keletą mano tardymo “proce
dūrų”… Didelis šviesus kambarys. Jo kampe sėdėjau
ant masyvios medinės taburetės. Priešais stovėjo vyras,
vilkintis kariška uniforma. Jis toks aukštas, labai ilgos
rankos. Kumsčiai - lyg didelės kultuvės. Kai prieidavo arčiau ir pasilenkdavo, savo kūnu uždengdavo
kambario sienas, langus ir lubas. Viena kultuve vož
davo per ausį. Kai galva palinkdavo į šoną, kita pa
taisydavo jos padetį. Išnykdavo kambaryje tvyrojusi
šviesa. Lyg iš tolo atklysdavo rusiški keiksmažodžiai.
Savo skausmo neprisimenu…
Kai susitinku su kitais gimnazistais, manom, kad
mus tardė tas pats brunetas.
Nežinau kodėl prisimenu paskutinį tardymą ir jo
detales. Už didelio rašomojo stalo sėdėjo jaunas tamsių
akių brunetas, vilkintis kariška uniforma. Jo nosis ilga,
vešlūs juodi antakiai, gražiai sušukuoti tokie pat plaukai.
„Mes beveik vienmečiai. Aš jau kapitonas, kovojau su
fašistais, esu apdovanotas ordinais ir medaliais. Olegas
Koševojus taip pat kovojo su mūsų tėvynės priešais. O
koks tavasis gyvenimo tikslas? Prieš ką tu kovoji“?- lyg
būtume seni geri draugai sako ramiu balsu.
„Draugas kapitone”- sakau jam - “jūs žinote, kad gerai mokausi ir, kaip ir jūs, atkakliai siekiu savo tikslo.
Jūs taip pat žinote, kad nesu kokios nors priešiškos
organizacijos narys. Jei toliau čia mane laikysite,
Šis tas iš gyvenimo...

sužlugdysite mano ateitį. Aš, gi, reikalingas savo
tėvynei“.
Kitą dieną - birželio 13-ąją - mane paleido. Jaunas
kapitonas nedaug tedaužė. O galėjo daužyti. Taip dabar
man atrodo.
Visas įsitempęs, basas, purvinomis suplyšusiomis
drobinėmis kelnėmis ėjau į geležinkelio stotelę. Ran
kose - sena vokiška milinė. Neturėjau jokio popierėlio
ar moksleivio pažymėjimo. Tardymo popieriuose
prapuolė egzaminų užrašai. Pakeliui sustabdė ginkluotas sargybinis. Aiškinu, rodau, kad buvau ten, kad
jau paleido. Jis apžiūri mane, radiotelefonu kažkam
skambina. Man neramu, kad tik tuose rūmuose neper
sigalvotų. Gal daužomi draugai ką nors pripasakojo?.
“Idi’ (eik) - sako man.
Nežinau kodėl neprisimenu savo dienų, praleistų
Druskininkų ir Varėnos kagėbistų rūsiuose. Retkarčiais
atklysta miglotas reginys, kad susirietęs guliu ant
grindų, man nepatogu, gal šalta ar skauda, ir bandau
keisti kūno padėtį. Aš muistausi, bet kažkas neleidžia
ir toliau guliu susirietęs. Bet gerai prisimenu kapitoną,
jo juodą ševeliūrą ir nepaklusnią sruogą, krentančią
ant akių. Jis ją numesdavo ir meiliai žiūrėdavo į mane.
Man kyla mintis, kad kultuvė, reguliavusi mano galvos
padėtį, buvo ne jo nuosavybė. Aš taip pat gerai prisimenu mane sustabdžiusį kareivį. Jo radio telefonas
kabojo prie dešiniojo šono. Paėmęs jį dešiniaja ranka,
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nuėjo keletą metrų ir, žiūrėdamas į mane, su kažkuo
kalbėjo. Matyt, laisvės viltis ir baimė jos netekti buvo
stipresnės už patirtas kančias.
Apie kagėbistų rūsiuose patirtas kančias parašyta
nemažai. Jie kažkuo panašūs, bet labai skausmingi ir
individualūs. Manieji yra nepalyginamai mažesni, ir jų
nesureikšminu. Tai buvo dar viena pamoka, padedanti
susivokti sudėtinguose gyvenimo labirintuose.
Abitūros egzaminai buvo pasibaigę, mokytojai
išvažiavę kas sau. Direktorius - mūsų tėvelis - taip jį
vadinome - kelis jų surado. Per vieną dieną „išlaikiau“
visus abitūros egzaminus.
Tokie buvo mūsų mokytojai…
Dirbant įprastus ūkio darbus, vasara prabėgo greitai.
Gyvenom pusbadžiu - buvo prievartiniai kolūkių kūrimo
metai, atimdavo varganą smėlėtų laukų derlių. Žinojau
- tęsiu mokslus aukštojoje mokykloje. Bet miestelio
valsčiaus mažaraščio viršaičio rankose buvo ilgavamzdis
rusiškas šautuvas ir mano likimas. “Ne, jis neleisiąs
išvykti, jauni vyrai reikalingi kaimui”, (buvo išžudyti,
lageriuose, tremtyje). Ir vėl pėstute į Druskininkus, gal
ten parašys reikalingą popierėlį. Parašė. Ir vėl pėstute
penkiasdešimt kilometrų į Šeštokus ir traukiniu į Kauną.
O tuo metu mano būsimieji bendrakursiai kauniečiai ramiai, be rūpesčių laukė stojamųjų egzaminų.
Rudenį sėkmingai įstojau į Kauno politechnikos
institutą.
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***
Druskininkų Atgimimo vidurinės mokyklos septin
tokė paklausė: „Ar turėjau draugų? Kokie jie buvo?“.
„Be abejo turėjau!. Bene geriausias- padūkęs, labai
judrus Vaclovas Subačius. Partizano sūnus. Trejetą
metų kartu gyvenome, dūkome, džiaugėmės savo jau
nyste. Suimtas tų metų pavasarį.
Apie jo likimą nežinojau pusę amžiaus. Kartą,
bepietaujant, per radiją išgirdau Norilsko miesto vardą.
Suklusau.. Kalbantysis paminėjo Subačiaus pavardę.
1953-čiaisiais metais Norilsko kaliniai sukilo prieš
lagerio budelius. Nušautas Vaclovas Subačius nukrito
ant kalbėjusiojo, savo kūnu išgelbėjo jo gyvybę.
Kai mokiniams pasakoju apie mūsų tautos pokario
gyvenimą, priekyje sėdinčiųjų akys dažnai ašaroja,
paskutinėse eilėse, susibūrę mažomis grupelėmis, skaito ir siunčia SMS žinutes. Tai “planiniai” susitikimai ir
mokytojų “suvaryti” mokiniai.
2011 metais Kauno Gedimino sporto ir sveika
tinimo vidurinė mokykla organizavo mokinių tiriamųjų darbų konkursą- konferenciją “AIDAS IŠ SI
BIRO Į LIETUVĄ”. Dalyvavo Kauno vidurinių mo
kyklų ir gimnazijų mokiniai ir jų vadovai. Stebėjausi
ir žavėjausi pateiktų darbų brandumu ir aktualumu:
“Partizanų ryšininko prisiminimai”, “Išėjo broliai”,
“Vaikai tremtyje”. Sibiro tremtyje”, “Atminties aidas”,
“Toli, vieni, bet nesilpni”, “Tremties įšalas neatšaldė
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meilės tėvynei”, “Žmogaus būtis lageriuose ir tremtyje”…
Aktų salėje tyla ir rimtis, nors susirinkę 9 - 12 kla
sių mokiniai ir jauni jų vadovai. Savanoriai, prievarta
nesuvaryti, susikaupę, siekiantys pergalės konkurse.
Trokštantys pajusti tariamų žodžių prasmę, savo šir
dimi suprasti mūsų tautos nueitą kelią. Kovų, netekčių
ir priespaudos kelią. Suvokti iškovotos laisvės vertę,
savo pareigą tėvynei.
Esu įsitikinęs, kad į platesnį dabarties gyvenimą galima įeiti tik susipažinus su praeitimi, su tėvų ir protėvių
gyvenimu, su jų vargais, džiaugsmais ir kančiomis.
Džiaugiuosi mūsų jaunimu ir mokytojais. Džiau
giausi, kad jų širdyse yra mūsų istorija.
Džiaugiausi, kol nesuvokiau, kad tai labai retas
įvykis mūsų švietimo sistemoje…
Kiekviena karta turi savus išbandymus. Aš nežinau,
kurios kartos, manosios ar dabartinės išbandymai yra
sunkesni.
Manąjai kartai buvo fizinio išlikimo problema, t.
y., ar išgyvensime, vėliau - ar okupacijoje išlaikysime
tautinį ir savąjį tapatumą. Mūsų tauta buvo sovietinės
imperijos vakariniame pakraštyje, nuo Vakarų mus
skyrė geležinė uždanga, ten pakliūti nebuvo vilčių. Į
Rytus, pas okupantus mes nebėgome. Ten ir žmonės
blogiau gyveno. Taigi savoje tėvynėje gyvenome pagal
savąsias išgales ir sugebėjimus.

Šis tas iš gyvenimo...

Dabar gyvename rytiniame Europos pakraštyje. O
ir gyvename, ko gero, prasčiausiai. Į Vakarus, į pasakų
šalis visi keliai atviri.
Mokyklose pokalbių metu ieškau žodžių:
„Jūs turite pasirinkimo laisvę. Savosios laisvės
ieškokite savyje.
Galite pasilikti tėvynėje, gyventi be pastangų ir
vekšlenti, kad jums kažkas kažko mažai duoda.
Gyventi tėvynėje. Prisiminti, kad esame viena iš
seniausių tautų, turime savo papročius ir garbingą isto
riją, kad esame pašaukti kurti savo ir kitų gerovę.
Galite važiuoti į pasakų šalis ir save atiduoti tos
šalies gerovei.
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Galite ten dirbti, sukaupti patirtį ir turtus ir su tuo
grįžti į tėvynę. Kad tvirčiau joje stovėtumėte.
Taigi jūs turite laisvę. Rinkitės.
Jums padės jūsų mokytojai, dirbantys mūsų visų
labui“.

***
„Koks mano gyvenimo tarpsnis man buvo įdo
miausias“? - klausia manęs ir aš klausiu savęs. „Be
abejo, Atgimimo ir pirmieji keleri Nepriklausomybės
metų“!
Tai didelių vilčių metai. Tai metai, kai lietuvis
buvo išdidus, tvirtas ir fantastiškai drąsus. Jis, beginklis, grūmėsi su treniruotu ir ginkluotu okupantu, nors
žinojo, kad okupantas yra bejausmis ir negailestingas.
Jis nepabūgo šaudančių kareivių ir tankų. Tokių buvo
šimtai tūkstančių: žilos močiutės ir seneliai, jaunuoliai,
studentai ir moksleiviai.
Tai baltais chalatais vilkintys gydytojai ir seselės
pirmose fronto linijose ir ligoninėse be baimės ir poilsio teikiantys pagalbą sužeistiesiems.
Tai varganų ir turtingų tuometinių įmonių, orga
nizacijų, kolūkių ir tarybinių ūkių vadovai, parūpinę
automašinas ir kurą iš tolimiausių Lietuvos kampelių
važiavusiems į šimtatūkstantinius mitingus, gyvąjį
Baltijos kelią ir ginti perlamentą.
Lietuviai tuo metu buvo labai išradingi, sukūrę
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nuolat veikiančią ryšių sistemą, kai buvo užgrobti Radio ir televizijos rūmai bei retransliacijos bokštas. Jie
surado ginklų savanoriams, medžiagų barikadoms ir
malkų laužams.
Lietuviai buvo dainingi, per dienas ir naktis links
minę savo ir kitų širdis. Mūsų tautos dainos palaužė
okupantą ir jis atsitraukė.
Lietuviai buvo fantastiškai drausmingi: nebuvo nei
vieno provokacinio šūvio.
Tai buvo laisvės troškulio, jos vertės suvokimo ir
tėvynės meilės pasireiškimo metai.
Lietuviai buvo begaliniai vieningi - susikibdavo
rankomis ir susiglausdavo širdimis.
Šiomis mūsų tautos savybėmis žavėjosi ir tebesižavi
pasaulis. Jas pagimdė ilgametis teroras, priespauda,
kančios, mirtys ir viltys.

***
Tėvynė - tai mūsų gimtinė. Su žiemos vakarais
ratelio dūzgimu, motinos iškeptos duonos kvapu. Tai
šiltas karvės pienas ir nuo korių varvantis bičių medus.
Tai bažnyčios varpų skambėjimas, vėlykinė Aleliuja
giesmė. Vaškinių žvakių kvapas ant tėvų ir protėvių
kapų.
Tėvynė - tai miškai ir jų gėrybės, užuoveja ir gydantys aromatai. Mūsų upės, upeliai ir melsvi eže
rai, per šimtus ir tūkstančius metų prakaitu aplaistyti
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arimai, paskui arklą oriai žingsniuojantys gandrai,
su derliumi linguojančiais javais. Ten po pavasarį
žydinčias ir rudens ūkanotas pievas ganosi rūpestingų
rankų išglostyti gyvuliai, šimtamečių liepų pavėsyje
mūsų sodybos ir žydintys sodai. Ir tų sodybų, sodų ir
gyvulių šeimininkai - vyrai, moterys, orūs seneliai ir
vaikai. Visi užsiėmę - dirba, ilsisi, žaidžia, svajoja, kuria ateitį, dainuoja. Pykstasi, barasi ir taikosi. Tuokiasi,
gimdo ir miršta. Pagal Gamtos nustatytą tvarką, mūsų
pomėgius, sugebėjimus, ilgametes tradicijas ir kul
tūrą. Ir kai vidury nakties žiaurūs okupantai įsiveržia
į dešimčių tūkstančių sodybas ir iš gimtosios žemės
išplėšia jų šeimininkus, Tėvynė sudraskoma, jos dalys
išmėtomos po šaltą okupantų žemę. Laisvi, gimtąją
žemę mylintys žmonės pažeminami ir paniekinami.
Pasmerkiami badui, kančioms ir mirčiai. Tėvynė kraujuoja, jos žaizdos negyja dešimtmečiais. Kraujuoja,
nors jau esame laisvi europiečiai.
Šie mūsų praeities epizodai verčia pamąstyti apie
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šiandieninę laisvę. Bet nėra absoliučios laisvės, nes
šalia mūsų yra šeimos nariai, kaimynai, tolimi ir artimi žmonės, kuriems taip pat reikia laisvės. Taigi
dalį savosios laisvės, darbo ir pastangų reikia atiduoti
kitiems. Ir savąjai valstybei. Tai pareiga ir atsakomybė.
Tai nematomas dvasinis turtas, įpareigojantis mus
deramai juo naudotis. Tai lyg našta, kurios nejaučia
mylintys savo artimą, tautą ir tėvynę. Laisvės naštos
nepakelia tie, kurie neleistinais būdais peržengia jos
ribas ir atsiduria įstatymų nelaisvėje.
Laisvės vaisiais naudojamasi skirtingai. Dažnas,
kovojęs už ją, nustumiamas į nuošalę ir neg auna
pelnytų vertybių. Kiti atkakliai savyje ieško fizinių
ir dvasinių negalių, jas suranda, gauna minimalią paramą ir zirzia, kad kažkas kažko jiems permažai duo
da. Yra tautos „išrinktųjų“, manančių turintys teisę
pasiimti visuomenei priklausančias vertybes. Šimtai
tūkstančių atkakliausiųjų palieka tėvynę ir sav o
sumanumu ir darbu gerina kitų šalių gerovę.
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JEIGU NESERGU, ESU SVEIKAS
Man virš ...iasdešimties. Sako, mano žingsniai yra
skubūs, kojų nevelku, neatsilieka užpakalis. Tik galva sukiojasi kartu su liemeniu - kakle gydytojai rado
ataugų. Mano motina sakė, kad šernų galvos taip pat
sukiojasi kartu su jų liemeniu. Kai kurie man pavydi,
kad esu vikrus. Aš taip pat galvoju, kad esu sveikas.
Juk neatsisveikinę su manimi dauguma klasiokų ir
kursiokų iškeliavo Anapilin. Mūsų šeimoje buvau
jauniausias. Visi paliko mane ir taip pat iškeliavo Ten.
Likau vienišius. Dabar mano bičiulis dažnai sako: „Tu
per ilgai gyveni, alini valstybės biudžetą“. Aš sakau:
„Mano pensija maža, sumažinus tavo algą, padidėtų
mano pensija“ (jis valstybės tarnautojas, atsiprašau,
valdininkas). Jis: „Man jau sumažino“. Aš: „Jei tu dar
gyvas, sumažino per mažai“. Mus riša sena turistinė
draugystė ir kūrybinės kvailystės.
Apie savo ligas ir negalias niekam nepasakoju,
todėl savo bendraamžiams esu neįdomus ir blogas
pašnekovas - jie negali pasipasakoti, kokią pensijos
dalį išleidžia vaistams arba kaip girgžda jų sąnariai.
Kartais pasakau, kad blogai miegu. Ir kaip gerai
miegosiu naktį, jei pamiegu po pusryčių ir po pietų.
Bendraamžiai daug vartosi naktį, kartais išgeria šimtgramį, bet nemigos priežastis kita - bloga sveikata. Jie
laukia mano užuojautos ar bent galvos linktelėjimo.
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Betgi mano kakle ataugos, ir man sunku nusilenkti.
Taigi, jei nesergu, esu sveikas.
Pirmąkart nelemtas smūgis nukirto gražią birželio
tryliktąją - mano vardo dieną. Kaip paprastai, vasarų
metu, gyvenau savo vasarvietėje. Tai buvo mano kelionių ir šėlsmo metai. Jis buvo netikėtas ir nepažintas,
nežinojau jo pasekmių. Gydytojai tyrė, tarėsi, konsultavo ir skyrė vaistus. Patarė vengti sudėtingų situacijų.
Bet aš vaikščiojau po Sibirą, Kaukazą ir Vidurinę
Aziją, plaukiojau srauniomis upėmis, landžiojau po
nuostabius požemius. Visa tai fiksavau foto juostose. Kūriau skaidrių filmus, dalyvaudavau įvairiuose
konkursuose, turistų susibūrimuose. Džiaugdavausi
laimėjimais ir džiuginau kitus. Mane žavėjo Šiaurės
dangaus mėlis, rudenine žara pasipuošusi tundra, ledynais padengti kalnai, dykumų auksinio smėlio bangos.
Patiko drąsūs ir draugiški bendražygiai. Gyvenau ir
tebegyvenu savo įprastą gyvenimą. Vasaros prabėga vasarvietėje. Laipioju po obelis ir kriaušes, juos
genėju, skinu vaisius. Kartą atsipeikėjęs vaikščiojau
po savo išpuoselėtą veją ir žiūrėjau į gėlių žiedus. Aš
negirdžiu gydytojų patarimų apie netikėtus pavojus.
Bet tąsyk šalia savęs mačiau jauną krentančią moterį.
Jos kūnas buvo suglebęs, galva į grindinį atsitrenkė
kaip kamuolys. Tą garsą, kaip nelaimės aidą girdžiu ir
dabar. Jis mane supurto. Susimąstau - ties perėja nuo
gatvės asfalto pasitraukiu porą metrų.
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***
Pasiėmę sunkius baidarių nešulius, dažnai išvykdavome į Kareliją. Tai mėlynių, bruknių, raudonviršių,
uodų, mašalų ir meškų kraštas. Ten gausu upių, didelių
ir mažų. Jose daug akmens riedulių, iškilusių virš vandens ir panirusių, laukiančių nepatyrusių arba žioplų
turistų. Patyrusius turistus vilioja nuo uolų krentantys
kriokliai. Numalšinus įspūdžių troškulį, gera atsikvėpti ir pasigrožėti gamta. Beveik kiekvienos upės kelią
pastoja ežerai su pabirusiomis juose salomis. Kai vėjas
ruošiasi miegui, vakaro žaroje iš nuostabos sužavėti
mes suglausdavome baidares ir paskęsdavome savose
mintyse.
Iki 1939 m. didesnėje Karelijos dalyje gyveno suomiai. Tų metų pabaigoje mažą šiaurės šalį užpuolė galinga Sovietų Sąjungos kariuomenė, atseit Leningradas
yra arti jos sienų ir grasina šio miesto saugumui. Nors
sovietų kariuomenė patyrė didelių nuostolių, bet jėgos
buvo nelygios. Suomija neteko dalies savo teritorijos.
Suomius ištrėmė prie Laptevų jūros. Čia juos rado
1942 m. atitremti lietuviai. Šiaurės įšalas priglaudė
mažų tautų kankinius, vėjai atidengė ledinius jų kapus. Lietuvių ir suomių karstai vienodi - balti, smėlio
nublizginti.
Karelijoje suomių mes nesutikome - čia gyvena
anksčiau šio krašto nepažinę žmonės. Okupantai mažos tautos sąskaita padidino savo teritoriją.
Šis tas iš gyvenimo...

Tąkart, išgirdę vandens ūžesį, išlipome į krantą
ir apžiūrėjome krioklį. Jis buvo galingas. Kad įveiktum jį, reikia stiprių rankų, sumanumo ir žaibiškų
yrių. Dideli vandens sūkuriai yra klastingi ir negailestingi - įsukę į savo katilą jie ilgai nepaleidžia aukos.
Prieš pora dešimtmečių Kaukaze, Tereko upėje, žuvo
patyrusi sportininkė Nijolė, o prieš keletą metų pavasariniai Jiesios užtvankos vandenys pražudė jauną gyvybę.
Atsipeikėjau ant kranto draugų apsuptas. Jų veiduose mačiau išgąstį ir susirūpinimą. Mano galva
svaigo, burnoje jutau šleikštulį. Baidarės buvo pririštos prie krūmų. Man atsigavus paaiškino, kad sūkurys
pagavo mūsų baidarę, padaužė ir išmetė į upės srovę,
nunešdamas ir mano irklą. Krioklį ką tik buvome įveikę. Jo garsai, lyg prislopintas dundesys, dingdavo tarp
išlakių medžių.

***
Į sibirines vasaros ekspedicijas pradėdavome ruoštis dar nepragydus vieversiams. Kol suburdavome
komandą, surinkdavome duomenis apie pasirinkto
reg iono tremtį, apsirūpindavome lėšomis, maistu,
inventoriumi ir bilietais, pražysta pavasarinės gėlės,
žiemkenčiai ir vasarojus. Taip buvo ir 1992 m., kai
ruošėmės vykti į Buriatiją. Dirbome kartu su Antanu
Petroku, Deportuotų asmenų palaikų perkėlimo ir
socialinės pagalbos komiteto pirmininku, kuris žadėjo
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paremti ekspediciją. Komitetą tuo laiku finansavo valstybė. Bet prieš pat išvykstant pablogėjo mano sveikata
- nuo perkrovimo paguldė netikėti smūgiai. Netekau
finansinės paramos...
Nevažiuoti aš negalėjau. Manęs laukė pradėtas
darbas, juolab kad kiekviena ekspedicija yra sunkiai
organizuojama ir gali būti paskutinė. Aš žinojau - jei
neįveiksiu savo silpnumo, niekada sau neatleisiu, o
laikinos negandos - tai akmenys, kurie trukdo žengti
pirmyn arba į juos atsiremiama, lipant aukštyn.
Ar į savo būrį priims mane bendražygiai? Rizikavo, bet priėmė.
Trumpos konsultacijos su mane gydančiais daktarais.
Į ekspediciją vykau savo lėšomis. Mano santaupos - vargana pensija. Lėktuvo bilietai į Ulan Udę per
Maskvą buvo bendražygių kišenėse. Aš jų neturėjau.
Laimei, gavau bilietą iki Maskvos, kur skridome kartu.
Maskvos oro uoste draugai tuoj pat išskrido į Ulan
Udę, o aš patekau į Irkutsko lėktuvą, skrendantį vidurnaktį. Rijau tabletes, jos slopino mane, buvau vangus ir
„apdujęs“. Sėdėjau, atsirėmęs į medį. Mano budrumas
seko, sulipo akių vokai. Kažkoks daiktas išsprūdo iš po
peties, nesąmoningai ėmiau graibytis apie save ir suvokiau, kad nėra kuprinės. O joje - fotoaparatai ir juostos,
maistas, miegmaišis, dokumentai ir visa kita, kas reikalinga ekspedicijoje. Praplėšęs akis pamačiau, kad ją
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velka kažkoks žmogysta. Čia pat parkas, jo link mažiau
žmonių. Aš puoliau jį vytis, čiupau už kuprinės. Mes
tampomės, žmonės į mus žiūri abejingai. Pagaliau
žmogysta, suvokęs, kad mudviejų tampymasis gali būti
jo nenaudai, paleido kuprinę ir pabėgo į krūmus.
Lėktuve snūduriavau, bandžiau atgauti jėgas. Jos
bus reikalingos vėliau.
Iš Irkutsko tarpmiestiniu traukiniu važiuosiu iki
Ulan Udės, tada priemiestiniu- iki rajono centro Zaigrajevo, kur manęs lauks draugai.
Irkutsko geležinkelio stotyje įprastas šurmulys,
vaikščioja, gulinėja ir sėdi suvargę žmonės. Prie kasų
grūstis ir eilės, stipresnieji rankas tiesia prie langelių,
aidi keiksmai ir nešvankybės. Kas anksčiau bastėsi
kelionėse, tas žino, koks vargas, kai esi vienas su savo
sunkia kuprine ar lagaminu, kai aplinkui slankioja valkatos ir vagys. Jie išprovokuoja kamšatis ir sąmyšius ir
vikriai pasiglemžia nužiūrėtą turtą.
Vakarėjant aš guliu šeštajame vagone ant viršutinio gulto. Po galva didžiulė kuprinė. Mane migdo
aplinkinių triukšmas, aš abejingas ir bejausmis. Bet
smegenų kamputyje tūnojęs budrumas mane prikėlė,
kai išgirdau pagalbos šauksmą. Perone bėgiojančios
uniformuotos palydovės rodė į aštuntąjį vagoną. Čia
pat pamačiau du bėgančius žmones baltais chalatais
su neštuvais rankose. Po kelių minučių iš aštuntojo ant
neštuvų kažką išnešė, pridengtą balta marška.
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Ryte mane prikėlė palydovė. Pailsėjęs ir žvalus
Ulan Udėje persėdau į priemiestinį traukinį. Zaigrajevo
stotelėje manęs niekas nepasitiko. Sunerimęs užėjau
pas stoties budėtoją, ten radau raštelį: „Mes milicijos
būstinėje“. Aš ėjau purvinomis Zaigrajevo gatvelėmis,
mane slėgė kuprinė ir nerimas. Džiugino mintis, kad
tuoj pat būsiu kartu su draugais. Mane pasitiko šviesiaplaukis papulkininkis: „Saidunov Arkadij Petrovič“.
Toks pat šviesiaplaukis Saidunovas, mano tėviškės
miestelio vietinis rusas, pokario metų vienintelis komjaunuolis, kartu su vieninteliu partiečiu 1946-ųjų rudenį pašalinęs mane iš Leipalingio gimnazijos. Po metų
komjaunuolis Saidunovas mokykloje buvo nušautas.
Aš mokslus tęsiau Druskininkų gimnazijoje ir ją sėkmingai baigiau.
Ilgą laiką savo „kaltės“ nežinojau. 2011-ųjų pavasarį
į mano rankas pateko Juozo Kuckailio knyga „DZŪKAI
2“. Joje aprašomi to laikotarpio įvykiai, taip pat Leipalingio gimnazijos mokytojų ir moksleivių nuotaikos,
likimai ir represijos prieš juos. Taigi buvau pašalintas,
esą „brolis banditas, pats nusiteikęs antitarybiškai,
platino nacionalistinius atsišaukimus tarp moksleivių“.
Mano brolis nebuvo partizanas, bet visi troškome laisvės
ir buvome nusiteikę prieš okupantus, rašėme, platinome
atsišaukimus ir patriotinių dainų tekstus.
O dabar bendrapavardis papulkininkis stovi prieš
mane ir šypsosi. Pasirodo, mano draugai bandė apsi
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Ulan Udė 1970 m.

stoti viešbutyje, bet užsieniečiams jis triskart bran
gesnis. Jiems besitariant, viešbučio tarnautoja paskambino milicijai ir pareigūnas tuoj pat prisistatė. Išsiaiškinęs situaciją, jie priglaudė pas save. Taip kelias dienas
„mūsų milicija saugojo mus“, mes ramiai gyvenome
jų izoliatoriuje, retkarčiais pasinaudodami tarnybine
automašina.
Mes šešiese toliau dirbome numatytus darbus. Atlikome tai, ką privalėjome atlikti. Tai buvo mūsų ketvirtoji ekspedicija į lietuvių tremties ir žūties vietas. Mūsų
brendimas ir pasirengimas kitoms ekspedicijoms.
Grįžę iš ekspedicijų rengėme fotoparodas ir rodėme dokumentinius filmus įvairių Lietuvos miestų
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kultūros rūmuose ir mokyklose. Dirbome ir tebedirbame, nes girdime buvusių tremtinių padėkos žodžius,
matome jų dėmesį. Tai suteikia mums jėgų ir pasitikėjimo, kad esame reikalingi vyresniesiems ir moksleiviams. Kad klausytojas mus išgirstų ir suprastų, turi
matyti mūsų meilę, dėmesį jam, mūsų žinias ir žvitrias
akis. Tai reikalauja daug fizinių ir dvasinių jėgų.

***
Tų jėgų nepakako vieną šaltą sausio dieną. Vidurdienį savo patirtimi ir žiniomis apie tragiškus Sausio
13-osios įvykius dalinausi su mokiniais, vakare - su
bendraamžiais. Daugelis bendraminčių - sovietinio
teroro aukos, laisvės gynėjai, nuėję sunkų ir įdomų
gyvenimo kelią. Pokalbiai buvo įdomūs, naudingi
ir pamokantys. Bet kelių valandų poilsio nepakako.
Nespėjau atsipalaiduoti. Svaigo galva, išdžiūvo burna.
Kviestis gydytojų pagalbos jiems matant akivaizdoje
nedrįsau. Nenorėjau gadinti jų nuotaiką. Palikau juos
ir skubiai grįžau namo.
Greitosios pagalbos mašinų sirenos garsas man
primena šaižų verksmą, prašantį pagalbos. Išgirdęs
jį, tampu ligoniu. Šalia manęs sėdi ryškiai apsirengęs
žmogus. Jo šilta ranka laiko manąją. Gal skaičiuoja
mano širdies dūžius. Mašinos posūkiai pykina, kūnas
šalina tai, kas jam nereikalinga, aš vemiu, gal ant grindų, gal ant šalia sėdinčio šiltų rankų. Mašina sustoja,
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pasigirsta atidaromų durų garsas. Aš kažkur važiuoju,
girdžiu skubančius žingsnius, atgal bėga baltos lubos,
ritmiškai šmėkšteli šviesa. Trinkteli metalinių durų
garsai, skrendu į viršų, vėl durų garsai. Viskas aprimsta. Aplinkui zuja baltais rūbais apsivilkę žmonės. Virš
manęs iš lašinės į skaidrų vamzdelį ritmiškai laša lašai.
Aš žiūrėjau į juos, kaip į pavasarinių ledo varveklių
saulėje blizgančius lašus, arba požemiuose pakibusius
ant stalaktitų galų ir krentančius į mažą ežerėlį. Tada
pasklisdavo ir aidu grįždavo varpelio garsai. Tokius
lašus fotografuodavau, o jų garsus įrašydavau.
Tai ne mano išgyvenimai. Tai mano fantazija.

***
Susirgęs žmogus nori žinoti apie save. Jo jautrumas
padidėja, jis priverstas įsiklausyti, ką sako jo kūnas
ir šalia esantis gydytojas. Lankymo valandomis jo
ausys girdi lifto durų trinksėjimą, sulaukia arba viliasi
sulaukti savųjų. Užuodžia kvapus karštų blynų, ką tik
atneštų palatos kaimynui ir pušų kvapą juos atnešusios
moters rūbuose. Atneša tą, kas vienija žmones. Todėl
norisi išbučiuoti rankas, iš balto drobinio rankšluosčio
išvyniojusias blynus. Palatos kaimynas, valgydamas karštus blynus, džiugina juos atnešusią moterį.
Šalia esantiems taip pat šviesiau, matant dvi poras
spinduliuojančių akių.
Tokios moterys prie karsto atneša gyvų gėlių
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puokštę. Jos tyliai sėdi, retkarčiais paglosto baltas
artimo žmogaus rankas ir veidą, nusišluosto neklusnią
savo ašarą. Nulenkusi galvą paskutinį kartą su juo atsisveikina. Kapą dažnai aplanko, sodina žydinčias gėles.
Pasakoja apie kasdienius džiaugsmus ir rūpesčius,
išgyventus per ilgus gyvenimo metus.
Palatoje, lyg veidrodyje, matyti, kokie tavo sūnūs,
dukros ir bendradarbiai.
Kitą mano kaimyną aplankė vyras. Aukštas, išla
kus, prašmatniai apsirengęs. Nesėdo ant šalia esančios
taburetės. Iš blizgančio maišelio ištraukė bananus,
obuolius ir popierinį indelį. Tur būt jogurtą. „Kokia
sveikatėlė?“ – paklausė. Atsakymo nesulaukęs tarė:
„Gerk vaistus“... Neatsisukdamas išėjo.
Tokie mirusiojo lankytojai atneša didelį dirbtinų
gėlių vainiką. Pasėdi šalia karsto. Išeina į lauką, parū
ko, pasisveikina su pažįstamais. „Tai aš važiuoju.
Žinote, darbas, viršininkai tokie negailestingi“. Sėda
į automobilį ir išvažiuoja. Kapą aplanko kartą per metus, vėlų rudenį, Vėlinių dieną. Padeda dirbtines gėles,
pastovi ir išvažiuoja. Skuba, kad nepyktų negailestingi
viršininkai.
Ligoninėse sutikau įvairiausių žmonių. Palatoje
juos jungia ta pati aplinka, baltai apsirengę gydytojai ir
seselės. Toks pat nedasūdytas maistas. Išėję iš ligoninių
buvę kaimynai gyvena savąjį gyvenimą ir trumpalaikė
kaiminystė jų nedomina. Bet kartais norisi su ku-
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riuo nors iš jų susitikti, kai būsi pakankamai stiprus
ir nereikės skubėti. Matyt, todėl kartą gatvėje mane
sustabdė vyras. Priminė, kad buvome palatos kaimynai
„Laikysena rodo, kad gyvenimas nesulaužė,“ – sako ir
pasiūlė užeiti į šalia esantį bariuką.
„Skaičiau jūsų knygą. Ji man patiko, gal ir su
artino“.
„Kartais svetimas yra artimesnis už savąjį,“ – sa
kau. - Senolių išmintis teigia, kad į vaišes gali kviesti
svetimą, bet bėdoje padės savas“.
„Bet kas gi yra savas? – klausia pašnekovas. - Jeigu
svetimas tau padeda, svetimu jo nevadink. Jeigu savas
bėdoje apleidžia, savu nevadink Tai taip pat senolių
išmintis“.
Džiaugsmu ir laime taip pat reikia dalintis. „Mano
kaimynas į savo jubiliejinę šventę nepakvietė tėvų.
Kitą dieną jiems nunešė šventinį tortą. Bet jie nori
sūnaus akių šviesos. Tėvo širdis nesveikuoja, jis ją
dažnai pasigydo ligoninėje. Sūnus tuo laiku jo automobiliu vežioja plytas savo butui remontuoti. Ir nieko.
Tėvui priekaištaujant, sūnus jį šykštuoliu vadina.
Kodėl? Sūnus yra veiklos žmogus, gražiai tvarko
savo būstą, valdo prašmatnų automobilį. Įnikęs į
buitinius rūpesčius, primiršo dvasinius reikalus,
emocinę ir kultūrinę savišvietą. Prislopo emocijos,
išbujojo materialusis poreikis. Sutriko charakterio
harmonija.
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Kuo reikia vadovautis gyvenimo verpetuose? Kad
gražiau, geriau gyventume? Bet tai yra būtinybė,
materialusis mūsų noras. Reikia turėti tikslą, gal būt
naivų, pakylėtą virš kasdienybės. Jis ugdo fantaziją ir
savitarpį supratimą.
Mano pašnekovas gražiai groja akordeonu, dažnai
kviečiamas į įvairius renginius. Aš jį raminu: „Kol
dirbi gerus darbus, blogio nebijok“.
Laimingas ir įdomus yra tas, kuris girdi garso tonus
ir pustonius, balso ir spalvų atspalvius. Jaučia šalia
esančio sielos virpėjimus, jo džiaugsmą ir skausmą.

***
Penkto aukšto palatoje mes keturiese. Kiti - jau
sveikstantys, skaito laikraščius, knygas, pasiilgę namų
ir namiškių, kalba apie savus rūpesčius, ieško pažinčių.
Penktadienio popietę jie išvažiavo. Likau vienas.
Valstybinės institucijos tuo laiku nerėmė mūsų
ekspedicijų į Sibirą. Paramą taip pat retai kas suteikdavo. Mes, keli entuziastai, žinojom apie katastrofišką
lietuvių kapinių būklę ir rengėmės išvykti į vieną tremties regioną. Ši ekspedicija, kaip ir kitos, reikalavo
daug fizinių ir dvasinių jėgų, todėl klinikų laiptinėje
vaikščiojau žemyn aukštyn ir mankštinau savo raumenis. Palatoje buvau tarsi svečias.
Greta buvo moterų palata. Joms atrodė, kad manoji
yra tuščia. Šeštadienio vakare mano panosėje, aš
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gulėjau šalia lango, ant radiatoriaus išdžiaustė savo
apatinius rūbus. Sekantį rytą, baigęs savo „treniruotę“,
palatos tarpduryje sutikau išeinantį budintį gydytoją.
Jo paklaustas apie mano sveikatą, rimtu veidu pasakiau, kad klinikose nėra tvarkos, kad šalia manęs
moterys kabina apatinukus. Abu įėjom į vidų - ogi jų
nėra - moterys spėjo nukabinti. Gydytojas pažiūrėjo į
mane ir skubotai nuėjo. Sutikęs savo kolegas aiškino,
kad 512-osios palatos ligonis pakliuvo ne į tą gydymo
įstaigą. Apie tai pirmadienio rytą pasakė manasis gydytojas Giedrius. Klinikos seselės jį vadina- „mūsų
daktarėlis“, o kolegos vyrai - „gudrus diedas“, pacientai - „Dievo duotas daktaras“, „labai rūpestingas“,
„puikus žmogus, geras psichologas ir maloniai bendraujantis“. Man jis - geras gydytojas ir geriausias
draugas. Antrą dešimtmetį gydo ir rūpinasi mano
sveikata klinikoje ir mano namuose. Abu vienas kitą
suprantame.
Patogiai sėdžiu fotelyje. Dairausi. Kažkur kažkada
matyta patalpa. O, tai mano kambarys. Aš jau namuose. Bet kur mano namiškiai? Kokia jų pavardė,
telefonai? Ne, juk aš gyvenu vienas. Paimu abonentų
knygą, surandu jų adresus, telefonus. Nežinau, po kiek
laiko prisiminiau bendražygius, mūsų bendrą veiklą ir
planus. Žinojau, kad laukia nauji rūpesčiai ir
darbai. Matyt, didelis noras ir pastangos suorganizuoti
ekspediciją padėjo man. Po savaitės kitos vaikščiojau
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po Kultūros ministerijos kabinetus ir ieškojau paramos savo pirmosios knygos - fotoalbumo leidybai ir
būsimai ekspedicijai. Pastangos buvo vaisingos.
O gydytojas Giedrius rūpinasi mano sveikata, skatina veikti, apkrauti savo kūną ir psichiką. Sako, kad
gydytojai, davę Hipokrato priesaiką, privalo rūpintis
savo pacientais. Bet priesaika susaisto ir įpareigoja, o
rūpestis kitu žmogumi Giedriui suteikia džiaugsmo,
yra jo gyvenimo prasmė. Pacientas tai jaučia ir pasitiki
juo. Pasitikėjimas gydytoju - geriausi ligonio vaistai.
Kai parašiau knygas „Obels žiedų ašaros“ ir „Tėvyne,
ilgesy miriau“, surado rėmėją - Lietuvių tautinį
kultūros fondą (JAV). Jų ir kitų rėmėjų dėka 20032004 metais jos buvo išleistos.

***
Mano sukurtieji „priepuoliai“ taip pat būna staigūs
ir netikėti. 1994 m. Maskvoje, Domodedovo oro
uoste mes šešiese pusdienį laukėme reisinio lėktuvo
į Irkutską. Buvome numatę aplankyti tremties vietas šalia Baikalo ir Olchono saloje. Sudėję kuprines,
ilsėjomės po atitarnavusio lėktuvo sparnais šalia oro
uosto aikštės. Buvo karšta diena, ir mes dažnai per
aikštę eidavome į pastato vidų atsigaivinti tuo laiku
madingu parausvintu gazuotu vandeniu. Aikštėje visą
laiką stoviniavo pulkelis taksistų, nekantriai laukiančių
keleivių. Kai eilinį kartą iš pastato ėjau link savo
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draugų, vienas iš taksistų sustabdė mane ir paklausė:
„Куда идешъ, парень?“ (Kur eini, jaunuoli?“). „На
самолет,“ (Į lėktuvą“) - atsakiau, parodęs ranka lėk
tuvą ant postamento. Netikėtai atsisukęs, pamačiau
taksistą, pirštu gręžiantį savo smilkinį ir ranka rodantį
mane.
Abu buvome patenkinti: aš, kad jį apkvailinau, jis kad surado kvailį.
Mūsų gyvenimas įdomus tuo, kad norime surasti
kvailesnį už mus, bet, tokį suradę, nepajėgiame nustatyti, kuriam atiteks ši taurė.
Gyvenu šalia turgaus. Ten perku duoną, mėsą,
šviežias daržoves ir kitus maisto produktus. Vieną
pavasario dieną už prekystalio sėdėjo dvi jaunos
gerai įmitusios ūkininkės. Priešais vieną ant prekystalio buvo paberta krūvelė svogūnų. Šalia jų - užrašas:
„Laiškams“. Aš palenkiau galvą ir klausiu - „O
vokams ar turite“? „Gal su ženkliukais“?- paklausė.
„Bet jie brangesni“. „Sutinku,“- atsakau. Ji dėliojo po
vieną svogūną į atskirą krūvelę. „Čia su Šustausku, čia
su Uspaskichu, su Paksu, su Kristina...“ - paminėdama
bene dešimtį garsių mūsų valstybės vyrų ir moterų. Ir
visa tai darė ramiai, sakyčiau, pagarbiai. Gal savo augintiems svogūnams ar politikams? „Kiek moku?“ - pklausiau. „Penkis litus“ - atsakė. Aš padaviau penkių litų
monetą, nors svogūnų kaina buvo 2 Lt/kg. Jos kaimynė
prekiavo naminiais grybais. Iš vieno atidaryto stiklain-
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io abi šaukštais sėmė ir valgė pasičepsėdamos. „Kiek
kainuoja“?- ranka parodžiau puslitrinį. „Aštuonis
litus,“ - paėmė dar vieną šaukštą ir siūlė paragauti.
Grybai buvo skanūs, ir iš kišenės išėmiau piniginę.“
Mokėkit penkis litus,“ - sako grybų savininkė.
Grįžęs namo, savo krepšelyje radau keletą papuvusių svogūnų. Nemanau, kad ūkininkė mane apgavo. Politikus ji įvertino pagal jų nuopelnus.
Šį nereikšmingą įvykį prisimenu dažnai. Ir susi
mąstau. Mūsų žmonės yra sumanūs ir darbštūs,
savo ir kitų triūsą sveriantys matomomis ir nematomomis svarstyklėmis. Ant jų deda svogūnus ir
obuolius, žodžius, veiksmus ir poelgius O keliolika
kartu praleistų minučių, manau, buvo geros nuotaikos
atkarpėlė. Juk mūsų gyvenimas - mažų atkarpėlių
visuma! Ir priešingai - nepasvertas veiksmas arba
žodis sugadina nuotaiką, dažnai ir sveikatą. Ir juo
skaudesnis, labiau žeidžiantis, jei jį taria esantis šalia
artimas žmogus. „Žodis - ne paukštis, jo nepagausi“ byloja mūsų išmintis.

ant kurių kabinsiu eksponatus. Mokyklos ūkvedys
problemą išsprendė savaip: iš savo dėžės išėmė
plaktuką, vinis ir pradėjo kalti. Jam talkino darbiniais
rūbais apsivilkęs vyras. Abu kalbėjo lietuviškai su
sodriais rusiškais intarpais. Ūkvedys kalė sparčiai,
netikrindamas nei aukščio, nei atstumo tarp vinių. Aš
vaikščiojau ir mąsčiau, kaip atrodys manoji paroda.
. . .Greta manęs pilkame ūke stovi balta moteris. Šalia jos - ūkvedys... Moters jau nėra... Vangiai
vaikščioju po salę. Prašau ūkvedžio, kad mane kas nors
parvežtų namo... Ūkvedžio taip pat nėra... Salėje esu
vienas... Einu koridoriumi... Jis labai ilgas, panašus į
Kauno klinikų požeminį tunelį. Jo gale - didelė erdvė
ir šviesios durys. Saulės apšviestoje magistralėje lėkė
automašinos. Artimiausioje stotelėje sėdau į reisinį
autobusą ir parvažiavau namo.
Po savaitės savo eksponatus perkėliau į kitą mo
kyklą. Atsiliepimų knygoje radau įrašą:
„Gerb. Antanai, nuoširdžiai dėkojame už parodą.
X vidurinė mokykla. Data.“

***

Mano kairysis smilkinys patino ir pamėlo. Po
savaitės kairysis paakys pasipuošė vaivorykšės spalvomis.
Gyvenu siauroje Žaliakalnio gatvelėje. Dieną ret
karčiais ja pravažiuoja automobilis, naktį ramu. Kartais norisi, kad padainuotų naktinis girtuoklis. Bet

Prieš penketą metų gegužės pradžioje Kauno rajono
X vidurinėje mokykloje buvau numatęs susitikti su
mokyklos bendruomene ir eksponuoti savo fotodarbus.
Aukšta didelės salės siena papuošta faktūriniu tin
ku ir gražiai nudažyta. Akimis ieškojau pakabukų,
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gyventojai čia įvairiaspalviai. Aš netikiu, kad Lietuva
sensta. Mano gatvelėje apstu jaunų žmonių. Nežinau,
ar jie tuokiasi, bet žinau, kad jie mylisi. Po gatvelę
laksto pulkas vaikų. Įvairaus amžiaus ir lyties. Kai ja
einu, jie prašo centų. Pyksta, jei duodu baltus. Sako,
esą alkani. Kai pamačiau juos perkant ledus, centų
nedaviau. Nupirkdavau duonos ir išdalindavau. Bet jie
išmėtydavo ją į patvorius. Veltui gauta duona jiems
nebuvo vaikišku, tėvų skatinamu, juos vienijančiu
darbu įgyta vertybė.
Kitokie yra mano santykiai su gatvelės suaugusiaisiais. Jauni žmonės, dažniausiai moterys, sunkiais savo
gyvenimo laikotarpiais prašydavo paskolinti pinigų.
Nedaug - trijų litų. Juos grąžinę, prašydavo penkių,
vėliau - dešimties. Kai juos duodavau, man buvo ramu
- jų negrąžins ir daugiau neprašys. Šitokiu būdu savo
gatvelėje aš įgijau ramybę. Tos moterys - tų vaikų
motinos. Malonių prigimtinių, vėliau savanoriškai
sugadintų veido bruožų. Bet yra vienas solidus kaimynas, kuris skolą visuomet grąžindavo. Mūsų santykiai
yra kitokie. Apie tai šiek tiek vėliau.
Vasarą gyvenu savo vasarvietėje. Į savo gatvelę
Kaune parvažiuoju retai ir trumpam. Pašto dėžutėje
patikrinu korespondenciją, ar mano buto neapliejo
kaimynas (pagrįstas nerimas), internetu sumoku mo
kesčius ir važiuoju atgal.
Ta 2009-ųjų birželio diena buvo kitokia. Prie

Šis tas iš gyvenimo...

savo būsto durų sutikau linksmus, šurmuliuojančius kaimynus. Pasirodo, solidusis gatvelės kaimynas, būdamas išgėręs, kankinamas „troškulio“, sėdo
į automobilį ir nuvažiavo į už šimto metrų esančią
parduotuvę. O, nelaime, neturi pinigų... Prisiminė
savo geriausią draugą - mane. Pakeliui „pakrikštijęs“
keletą automobilių, pagalbos prašėsi prie mano uždarų
durų. Čia ir pasivijo jį policija ir televizijos laidos
„Farai“ darbuotojai. Taigi, jeigu būčiau atėjęs kelio
lika minučių anksčiau, su savo vaivorykštiniu paakiu
būčiau tapęs vienu iš „Farų“ herojų. O pasekmės?
2009-aisiais džiaugėmės, kad mūsų valstybė - viena
seniausių Europoje. Džiaugėmės, kad prieš dvidešimt
metų mūsų ir Baltijos tautos susijungė rankomis ir
širdimis. Mūsų negausus bendrijos „Lemtis“ narių
būrelis, Atgimimo vaikai, taip pat džiaugėmės, kad,
1989 m. pirmą kartą išvykę į Sibirą ieškoti mūsų
tautos aukų pėdsakų, šį darbą tęsiame iki šiol. Kad
mūsų veikla reikalinga kitiems, ir istorijai paliksime
labai ryškų pėdsaką. Aštuonerius metus talkinusi
Kultūros ministerija įvertino veiklą ir LR Prezidentui
pasiūlė keletą mūsų apdovanoti. Manau, kad mano
kandidatūros svarstymas Prezidentūroje sutapo su
įvykiais prie mano durų.
2009 m. liepos 6-osios - Valstybės (Lietuvos
Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga už
nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos var-
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do garsinimą pasaulyje buvau apdovanotas Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.
Taigi, koks galingas gali būti jo Didenybė Atsitiktinumas ir kaip jis galėjo pakeisti mano gyvenimą.
Paakio vaivorykštė nebūtų išnykusi, jos nepaslėpčiau
jokiais akiniais. Ar galėjo pakeisti bendrijos „Lemtis“
likimą? Manau, kad ne.

***
Tą vėlų rudenį atsipeikėjau savo namuose, begulįs
ant grindų. Vargiai pakėliau galvą, bandžiau susiorientuoti. Skauda galvą, veido odą tempia, lyg
būtų aplieta džiūstančiais klijais. Bandau keltis, ne
pav yksta. Atsisėdęs ranka paliečiu veidą, galvos

274

plaukus. Ranka gliti. Kraujo klanas ant kilimo. Suradęs
telefoną, skambinu 112. Vėl šaižus sirenos šauksmas,
automobilių spūstyje skinantis sau kelią. Vėl skubūs
žingsniai šalia baltai apkloto vežimėlio. Rūpestingos
rankos susiuvo veido ir galvos žaizdas. Ligoninę palikau anksčiau laiko. Juk privalau žinoti savo galią.
Parėjau namo, pavaikščiojau, gal pašliaužiojau po
kambarį. Kad nebūčiau panašus į benamį, apsirengiau
puošnesniais rūbais ir išėjau į gatvę. Joje sutiksiu lietuje skubančius jos praeivius Lašnojo smulkus lietus,
jį blaškė žvarbokas vėjas. Toks vėjas mane nuramina,
padrąsina ir įpučia pasitikėjimą savimi.
Po kelių savaičių randai ant veido išnyko. Manau,
kad jie nereikalingi, juose, kaip ir margame paakyje,
galima įžiūrėti ir gera, ir bloga. Galvos randus den
gia plaukai. Apie juos žino nedaugelis. Plaukus
praskleidžiu tiems, kurie gyvenimo randuose mato
prasmę ir atsakomybę.
Kraujo dėmės ant kilimo nevalau. Lai ji primena
mano laikinumą.
Dešinės rankos nevaldžiau. Mano bičiulis teigė,
kad nusidėvėjęs peties sąnarys, kad aš pats esu kaltas gėriau iš mažų stikliukų - dažnai kilnojau ranką. Jeigu
būčiau gėręs iš stiklinių, ranka būtų sveika. Chirurgas
patvirtino bičiulio nuomonę. Tik peties jis nelietė ir
į jį nepažiūrėjo. Išrašė vaistų receptą. „Jie man per
brangūs,“ - pralemenau ir laukiau patarimų. „Ne man
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skauda“ - atsakė ir akimis rodė, kad laikas išeiti. Kitų
gydytojų neieškojau. Jie vargu ar man būtų bepadėję.
Kapsčiausi pats, save paguosdamas ir padrąsindamas.
Prisiminiau tuos, kurie išsikapstė ir tapo žymiais lakū
nais arba mokslininkais.
O ir skauda ne sąnarį, bet raumenis. Sąnario viduje
kažkas atitrūkdavo ir pasislinkdavo, lyg ten viskas būtų
palaida ir tarp savęs nesurišta. Lyg ten būtų plyšę ar
sutraukyta.
Taigi, ranka sužalota, bet gal ji atlaikė smūgį ir
išsaugojo galvą? Sužalotą, bet gyvą.
Bėgo žiemos dienos ir savaitės. Kairiąja ranka
kilnojau dešinę atsargiai, bet be gailesčio ją kankinau. Neišvengiami buvo žiemos šalčiai ir slidūs
takai. Eidavau nerangiai ir lėtai. Sustiprėjo savisaugos jausmas, matyt, dar norėjau gyventi. Nepažinau
savęs, nežinojau, ką galiu ir kokios gali būti mano
nerangumo pasekmės. Labai nesmagiai jausdavausi
linksmoje draugijoje. Negalėjau būti džentelmenu
prie vaišių stalo ir moterų draugijoje- juk ranka yra
bejėgė. Šokant pasiutpolkę ar kitą šokį, mano veidą
iškreipdavo skausmas - atrodytų, lyg esu nepatenkintas
savo šokėja. Moters negalėjau apkabinti per pečius, o
dažnos nesileisdavo apkabinamos žemiau juosmens.
Ir kai moterys šokiui rinkosi partnerius, aš likau vienas. Pasijutau įžeistas, apsirengiau ir išėjau namo. O
anksčiau galvojau, kad esu svarbus.

Šis tas iš gyvenimo...

Aukščiau pakilus saulei, išvažiavau į vasarvietę.
Mano sodyba yra tvarkinga, pažymėta Kauno rajone.
Ją apleisti nevalia. Pavasarinė žaluma, žiedų kvapai,
strazdų ir kielių straksėjimas, jų čiulbėjimas, varnėnų
šneka, kaimynų ir svečių žvilgsniai skatino ir suteikė
jėgų. Atgaivino gausūs darbai ir gamtos artumas. Sun
kesnių darbų ir skausmingų judesių nevengiau - jie
sustiprino raumenis ir padėjo susivokti. Petyje ieško
jau jautrių taškų ir juos masažavau. Man patardavo
kaimynas Dainius, buvęs profesionalus sportininkas,
žinantis traumų skonį. Kartu dirbom mano darbus ir
naudojomės gamtos ir mūsų sukurtais malonumais.

Vasaros poilsis

275

Didžiausias jų - lauko pirtelė. Užkūrę kaitinomės,
prakaitavome, vanojomės beržinėmis ir kadaginėmis
vantomis, gaivinomės šaltu dušu, gėrėm karštą arbatą
arba šaltą alų ir džiaugėmės tuo, ką turime. Taip
pamažu sutvirtėjo mano sąnarys, sumažėjo skausmai.
Ir kai aštuntą mėnesį, netikėtai pakėliau ranką virš
galvos, lyg pamišęs šokinėjau ir rėkiau: „Aš pakėliau
ranką!“. Atsipeikėjęs dairiausi, ar kas nors nemato
manęs. Ir taip pamažu pradėjau gyventi įprastą savo
gyvenimą.
Dabar kilnoju šaukštą, samtį, stikliuką ir bokalą.

Aptarnauju save iki burnos. Bet gyvenimas - ne tik valgymas ir gėrimas Kartais būtina įkalti vinį virš nosies
arba stiklainį uogienės padėti ant viršutinės lentynos.
Kai nepakanka raumenų, reikia daugiau laiko, pastangų ir šiek tiek proto. Tik toji ranka tokia silpna, dreba,
lyg išsigandusi. Ir neprognozuojama.
Rugpiūčio 23-ąją Prezidentė pasikvietė ekspedicijų dalyvius. Jų buvo keliasdešimt. Mane, žilą vete
raną, pasodino šalia savęs. Kaip įprasta, buvo padėtas vanduo ir stiklinė, atnešė karštą kavą. Pamiršęs
savo neįgalią dešinę, ja paėmiau puodelį. Ir pradėjo
drebėti ji, barškinti į lėkštelę, laistyti kavą. Apipylė
mane, aptaškė Prezidentę.
Nuostabi mūsų Prezidentė. Mano senatvės ji „ne
matė ir negirdėjo“. Vėliau atsiprašiau jos ir padovanojau savo fotoalbumą „Negrįžusiems“. Save ilgai
įtikinėjau, kad toks būti turiu teisę.

Malonumas ir sveikata.
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PABAIGA
Tadžikijos pietuose didelio kalno papėdėje gyveno du broliai. Vyresnysis Dodža augino didelį
juodavilnių avių būrį, jas ganė kalno šlaituose, my
lėjo, saugojo nuo vilkų ir plėšikų. Aplinkiniai pirko
jo avieną ir ožkieną, kepė šašlykus ir virė plovą ir vaišino savo svečius. Sausros metais Dodža žiūrėdavo į
saulės išdžiovintą žemę ir meldė Alacho, kad iš Pamyro kalnų atgintų lietų.
Jaunėlis Chodža gyveno mažoje grytelėje. Niekas
nežino, ką jis valgė ir gėrė. Ankstų pavasarį džiaugėsi
kalno šlaituose augančiomis tulpėmis ir aguonomis.
Į žemę žvelgė, kad nesutryptų jų žiedų, atsiklaupęs
gaivinosi skleidžiamu kvapu. Jis skaitė išminčių
knygas, nakties danguje sekė žvaigždžių judėjimą.
Žmonės ėjo pas jį, užklupti nelaimės ir ligų. Chodža
vaišino juos žolelių arbata, ištiesdavo rankas į dangų,
jomis liesdavo ligonio galvą ir skaudamą vietą. Niekas
nesuprato jo paslapčių.
Kartą jų kaimynas mula pristigo druskos. Pasiėmė
savo skobtą medinį puoduką ir nuėjo pas Dodžą. „Ne,
negaliu, čia mano metinės atsargos. Eik pas Chodžą“.
Nuėjo mula pas Chodžą prašyti druskos. Atnešė jis
mažą maišelį ir išpylė į mulos puoduką. „Kaip tu be
jos gyvensi? – klausia mula. „Alachas duos“, – atsakė.
Ir nušvito, sublizgėjo šalia esantis kalnas. Dabar
Šis tas iš gyvenimo...

jį vadina Chodža Mumino druskos kalnu. Aukštas
jis, dangų siekiantis. Pasaulyje nedaug tokių kalnųdruskos grynuolių. O Chodža Mumino papėdėje pa
statyta gamykla, iš kurios kalno druska siunčiama
tūkstančiams žmonių.

***
Šią legendą pasakojo tadžikų senolis, vaišinęs mus
ožkienos plovu. Savo išmintimi dalijosi, kai vynuogių
vynas parausvino mūsų skruostus.
„Visos legendos yra tautų išmintis ir patirtis. Ko
moko ši legenda?“ – klausiu.
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„Pirmiausia, joje smerkiamas šykštumas. Mūsų
išminčiai sako, kad „kalnas savo pavėsin priglaus
varguolius, o turtuolis ir šaltą žiemos dieną neduos
sniego“.
„Bet Dodža yra darbštus ir sumanus, jo darbo vaisiais naudojasi kiti“.
„Sutinku. Malūnininkas, pasikinkęs vandenį, duoną
gamina. Kad ir sunkus būtų darbas, gerbk jį- jis tavo
turtas“.
„Bet turtas kartais įgijamas lengvai!”
„Lengvai įgytą turtą nupučia vėjai”.
„Kaip surasti ribą tarp taupumo ir šykštumo?“ –
klausiu.
„Bėda ta, kad savo ydų žmogus nemato, todėl
dažniau reikia stabtelėti, atsikvėpti ir pagalvoti. Jeigu
turtas tave užvaldė, kelio atgalios neturi“, – pagalvojęs
atsakė senolis.
„Ko moko Chodža?“
„Chodža yra svajotojas, pilnas polėkių, fantazijos
ir išminties. Tokie yra varguoliai vienišiai, bet savo
išmintimi ir gerumu padeda kitiems. „Gero žmogaus
nemyli niekšai, kaip protingo nemyli kvailiai,“ – tęsė
senolis. „Gerumas ir pyktis nebūna kartu“.
„Bet Chodža – tai nematoma šviesa. Reikia laiko,
kad blykstelėtų ir apšviestų kitus. Juk gero darymui
nėra senaties termino. Kas yra brangesnis: žodis ar
turtas?“ – laukiau atsakymo.
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„Turtas yra laikinas, gero žodžio laikas neištrins“.
Su senoliu aš baigiau pokalbį.
Tegul jį tęsia skaitytojai.
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DZŪKIJOS GALULAUKĖS BERŽAS
Antanas Sadeckas gimė ir augo tolimame Dzūkijos
pakraštyje jotvingių žemėje.
Vos paaugusį Antanuką ankstyvais rytais mama
keldavo iš šiltos lovelės, įduodavo žiauberėlę duonos
ir išleisdavo ganyti. Juomargėms ramiai rupšnojant
žolę, kartą galulaukėje aptiko mažytį berželį ir nutarė jį
auginti. Stropiai saugojo, kad nenudrėkstų neišmanėlis
galvijas, o sausros dienomis šukėje jam nešdavo
gurkšnį vandens.
Nuo mažumės pamilęs gamtą, Antanas krūmynų
takais ir miškų keleliais kasdieną sukardavo po keletą
kilometrų nuo gimtojo Pertako iki Kapčiamiesčio
mokyklos, vėliau – dešimtis kilometrų iki Leipalingio bei Druskininkų gimnazijų. Atlikęs laisvo laiko
valandėlę, bėgdavo pasilabinti su savo mylimu beržu,
kuris nederlingoje Dzūkijos žemėje vis giliau leido
šaknis, vis plačiau skėtė šakas, suteikdamas pavėsį
piemenėliams ir lauko artojams.
Septyniolikmetis Leipalingio gimnazistas puikiai
suprato Lietuvos laisvės kainą. Kaip nepalaužė beržo
kamiene gyvybingumo neklaužadų draskomos šakos,
taip Druskininkų ir Varėnos rūsių tamsoje kagėbistai
nesuspardė A.Sadecko patriotizmo.
Tvirto charakterio jaunuolis, nebodamas buitinių
nepriteklių, sėkmingai baigė tuometį Kauno poli

Kai sugrįžta jaunystės metai

technikos institutą ir įgijo statybos inžinieriaus spe
cialybę.
Žaliavo grakštus beržas Dzūkijos galulaukėje,
lankomas sumanaus Kauno Žemės ūkio, vėliau Kauno
Vandens ūkio projektavimo institutų darbuotojo
A.Sadecko ir net dvidešimt septynerius metus dirbusio
Lietuvos Statybos ir architektūros mokslinio tyrimo
instituto skyriaus vadovu.
A.Sadeckas užaugino du sūnus. Tačiau nei darbas, nei šeimyniniai rūpesčiai netrukdė energingajam
Antanui sportuoti. Jo aktyvumas atvedė pas speleologus. Veržlus, santūrus, nestokojantis humoro
ir sudėtinguose žygiuose lengvai bendraujantis
puikiai sutardavo su skirtingo amžiaus ir charakterių
žmonėmis. Žinodamas, kad gamta – didžiausia kūrėja,
ėmėsi fotografijos.
Prasidėjus Lietuvos Sąjūdžiui, aktyviai įsijungė
į patriotinę veiklą. Nepabūgo iš paukščių skrydžio
fotografijose įamžinti gyvojo Baltijos Laisvės kelio.
Nuo jaunystės ramybės nedavusios mintys dabar
įgavo realią prasmę. 1992 m. Antanas įkūrė bendriją
„Lemtis“, kurios tikslas – jaunajai kartai išsaugoti ir
propaguoti lietuvių tremties paveldą. Jis pirmasis organizavo ekspedicijas į Sibirą. Pats keliavo su būreliu
bendraminčių, ieškojo apleistų ir beišnykstančių

279

kapaviečių, plėšė jas iš taigos nagų, atstatinėjo kryžius,
fotografavo, lankė ten palikusius lietuvius.
Minėtą A.Sadecko veiklą Sibiro platybėse atspindi fotoalbumas „Negrįžusiems“ (2001m .), leidiniai „Obels žiedų ašaros“ (2003m.) ir „Tėvyne,
ilgesy miriau“ (2004m.).Antano ir jo bendražygių
veikla matoma ir dešimtyje G.Aleknos dokumentinių
filmų, demonstruojamų rengiant fotoparodas Lietuvos
mokyklose, bibliotekose, seniūnijose, kultūros centruose Keli fotokomplektai padovanoti bažnyčiai.
Sveiką gyvenimo būdą propaguojantis Antanas
vasaroja sodo namelyje ant Kauno marių kranto. Čia
atsiveria dar vienas darbštaus dzūko bruožas – medžio
drožyba, originalią medžio dirbinių kolekciją įvardijęs
gan šmaikščiai – „Gamtos ir mano išdaigos“.
Žymaus dzūko solidaus gimtadienio proga Kapčia
miesčio Emilijos Platerytės muziejuje 2014 m. ati

daryta ekspozicija, skirta įamžinti jo patriotinei,
kultūrinei bei meninei veiklai. Čia kuklusis Antanas
patikėjo ir didžiulį pluoštą jam skirtų apdovanojimų –
nuo „Padėkos rašto“ iki Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino ordino Riterio kryžiaus.
A.Sadeckas – įvairiapusiška asmenybė. Jaunat
viškai veržlus ir kantrus, darbštus ir atkaklus Lietuvos
kultūros saugotojas, tvirtas ir atsparus nepalankiems
gyvenimo vėjams, tarsi Dzūkijos galulaukėje jo paties išaugintas beržas. Daug netikėtų įvykių, patirtų
jo įdomaus gyvenimo keliuose, rimtai ir su humoru
aprašyta ketvirtojoje knygoje „Mano keliai nekeliai“.
„Mano buvimas šioje žemėje nėra mano nuosavybė.
Jis visagalio Likimo rankose. Jis stebi ar noriu gyventi“, – rašo A.Sadeckas. Šie žodžiai rodo, kad jo
gyvenime nestokojo ir kritiškų momentų.
Dzūkė LNRS narė
Julija Augustauskienė (Rudenė)
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